
JПОТИИ 



. ::::·КР.ИJІА'" .· ; :. ::::::· ·~:. ::\ 
. ,$.(~~ONEs 

Mortфly·~~ :tor Ukrainiaa Youth 
.·. ' · . . • · . 

.. 
·: . .=;::: --щ::~ 
reyµe::;\l~~xme .ае. ;teunee 

." :-:·: 

·: :· .. Ц)8 .u..AiIOs 
reviata de Ія °jцV~Q.tQd ucranlana 

.•: 
DІЩ G~UGELТEN 

uk~ni~~ Jugendt.eitachrtft 
" .. · 

· .. . • 

ВИДАЄ ЦЕЦТРАJ:ІЬіfА УІІРЛВЛ СУМ 
. . ·. 

Вюсодnь щомісаця 

. : : ~ .. ·:)·{· .". . р~~-- EoJiel1a 
. . ··: ~-?:=::\{; Г~-~р .. 

." 

·· . ._:::· л~щ~· 

.. · ... :.'~(:::::' ,,; -~-: .:.: 
:· : .. ·: :::::·~.:::;:;;\::::1\\:8і~: . -: 

315-East;:~~:!!!~::::;::::N~W.Yotk IJ, N.Y., U.$.A. 

~-;:: . 
:·: 

к!~~!!Ш:1й ~:;ТУ: 
СЦІЛ ·· · $0.50 $5." 
Кавам : :.: J:RM . $5.-
АЮ'пія · ()~,3, . ф, :с1', 1.2.6 ф. C\'r. 
Австралія lk.Z.9-.. ф. · i.10.s L ф. 
Ве.Jtьt1я l!S .• б. фр. і50.- 6. фр. · 
ФракціІІ 1.~ фр. 15.- фр. · 
Німеччвиа :t-20 jjl. 12 ... :11. 
Півд. Ахер~ '1)-~ $ %.-....... 

:~: Іа ВelgJam .... " •••...••. " ........ . . ._,_·- .• 

/1t •tr.ekO· ,,.фо11м•~v: !~·ан Ма•ура - об~..tадІіН• 
•а, Q.ee.t . Pyc•'t~ Оtме~ Яapri(JlifU1'1 Є. І.1. Гера
с•м•!І• · (];~ t су.мі!Н4і--фоІІО~рафи у р-tвнаz 1tJ1a
iНas ~Ut~І'aO C4tl/ly, 

." 

"' Через Осере'док СУ\! і\І. Т. Шевченка в Пар>,н 
33-й Відділ Союзу Українок А'.Іерики, яки"1 кер· ~ 
п-ні Юлія Тарнавська, передав 15 дол. , і другі i5 
дол. - через Осередок СУ\1 ім. Б. ХмельницькоГ(' у 
Клівленді; спасибі за підтримку! 

"' Друг Харчук Василь з Нью-Йорку - 5 дол.; 
"' Д. Зрадя переслав з Чікаго 15 дол. ,зібпаних на 

весіллі шановного П-ва Коників. Щастя, здоров'я і 
:-.1ногих літ! 

"' Найближчі друзі Йоанни й Михайла ТерлецькихJ 
з нагоди виїзду родини до Англії, склали в Детрой
ті на юнацький сумівський журнал 10 до.11. Щасливої 
дороги і ще кращих успіхів у щ~аці для України! 

"' Проф. С. Демчишин у Нью-Йорку передав 5 дол. 
Видавництво щиро дякує усім жертводавцям за 

економічну підтримку журна..rtу та моральну підтрим
ку зростаючого за кордоно"1 юнацтва України! 

• • • 
Молода українська пара у США 
Емілія Возняк та Василь Ко

ник прийняла тайну супружества 
в УКЦеркві св. Михаїла в Чікаго • 
з рук Отця Олешка. Весільне прий
няття відбулося в парафіяльні за· 
л і УПЦеркви св. Михаїла. в Гем
монд-Індіяна. 

Під час весільної гостини на 
заклик п. М. Білецького, - за зго
дою господарів друг Вол. Савчак 
та подруга Туня Ватаманюк пере
вели збірку на Визвольний Фонд і 
пресфонд "Крилатих", яка дала 
75.00 дол. З того п-во Возняк по· 
жертвували 20.00, а молода пара 
5.00. Збірку розділено: 60.00 на 
Визвольний Фонд, 15.00 на пресо
вий фонд· "Крилатих" . Гостям та 
родичам щира подяка, а Молодим 
- сто .11ітІ 

• • • 
Кущ мо Ао дих юна~х "Єгwан -Зu.1.с" ім. Анна~ Яро

сАа11на, в Торопі, Канада, зібраІJ на пресфонд "Кр•
Ааах" 11.00 до.1 . і пересАаІJ до Адмініс11ра14ії. Ц eu 
tapнuti :w:ec• зано80ІJуємо з под.схою 11а с11а11имо за 
nр•хАад інwа~м uіанам lJ СУМ, а юна•хам з 7'уща 
"ЄІJwан-Зі.сА.с " бажаємо tарн.х успіхіІJ у 11ра14і і са
мо11ихо11анні! 

Картина мистця Івана Матури - на обкладинці 
фрагмент - зветься "Кияни читають ІУ-А Універ
сал" - проголошення незалежної соборної Українсь
кої Держави. 
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світі постійно відбувається 
боро·rьба світ .11а і темряви. .як у 
простому так і в фігуральному 
значенні цьщ·о виразу. 

Д.11я нас світ.110, це воля нашої 
с1авної України. нашого понево
леного українського народу. А те
мрава д.11я нас - це власне поне

во1ення того народу і визиску

ванн1 Аого імперіuістичною Мо
сквою. 

•••••• 
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У В-ві ДержаІJної Друкарні ЗдА 

саме nоя9илася брошурка на 105 
сторін, яка засуговує на масове 

поширення. На її зміст складають

ся зізнання та звіти, приготовані 

Президентом УККА, проф. д-ром 

Л. Е. Добрянським для Правничої 

Комісії Палати Репрезентантів. її 
наголовок: "Студія людностевих 

та ІІІІіrрацІІІних проблем - Нації, 

народи І країни в СССР''. Ця бро
шурка виконає ве'1нку й корисну 

осаІдомлюючу ролю серед амери

канського громадянства та серед 

народів усіх нон'fинентів. 

РІК Ш 

ЗАСВ ХОЧ ОД ВІЧКУ! 

Глибока темрява поневолення 
вкриває тепер всю нашу Україну і 
поширюється звідти і на нашу емі
І'рацію. Ми всі боліємо. відчуваю
чи брак нашого духового сонця і 
б.11укаємо в сутінках по непрогJІя· 
дних нам вулицях чужих міст. Б.1у
каємо. натикаємося в темряві од
ин на одного і - нарікаємо. (Сю· 
ди відносяться всі наші безконе· 
чні сварки). А тим часом в боро
тьбі з темрявою існує один лише 
засіб - засвітити. бодаіt одну сві
чку, від якої відразу відступила б 
темрява. 

Що це значить засвітити свіч
ку в нашім еміr'раціІІнім житті? 

Це значить насамперед не за
.11ишатися в боротьбі світла із те· 
VІрявою невтральним, не казати. 

що "моя хата скраю", бо таке на
ставлення допомагає темряві по
ширювати своє панування. 

Це значить - не бути пасивниVІ 
і зневіреним скептиком, що вва· 
жає боротьбу з темрявою безна· 
дійною: нема свічки. що, коли б 
її засвітили, не розганяла б бодай 
частини темряви. 

Це значить, що коли хто -.tає 
організаційний хист, -.tусить вжи
ти його на зорганізування бодай 
одної клітини українЦів, що хр

дять ще са\юпасом; у в.ладі тем
ряви. 

Це значить1 що хто вміє кори
статися нашою. фактично маАЖе 
єдиною на еміr'рацlї зброєю проти 
ворога. пером, повинен використо

вувати кожну хвилину. щоб тим 
пером творити щось гарне і тим 
підтримати нашу пресу і дати ці~ 
кавиІІ пожиток українським чита
чам; хто ж знає дu того ще й яку 
чужу мову так доскона.1101 що мо
же нею дописувати до чужинець

кої преси. інформуючи про до.11ю 

і недолю нашого українського на- . 
роду, повинен максима.JІьно вжива· 

ти цієї своєї здібности д.11х ВJІас
ного мора.JІьного задоволення і 

д.1я добра нашоІБатьківщини,щоб 
скорше зігнати з неї навісну те
мрJІВу, 

"Кожна з цих дій. це ВІасне за
свічена свічка, що поборює тем
ряву понево.11ення нашого народу. 

І ко.11и таких свічок буде багато, 
- нас в світі таки багато! - зі.1-
.11ється світ.10 тих свічок і відкриє 
світові нашу С.1авну Україну, що 
з неї нашими спі.1ьними зусИJІ.1ями 
буде прогнана темрива. 

Отже. не залишайся байдужим 
чи зневіреним скептиком, не за
.11ишаІtся стояти осторонь в ве.JІИ· 
кіІІ боротьбі світ.11а з темрявою, і 
не нарікаІІ на неї, бо наріканнями 
нічого не допоможеш, а засвіти 
бодаІІ одну свічку! 

Євген Онацький 

Маеае ПІТННКО 

Т11 - мІІ 11111, .ес сомце, мІіІ 11Ім 
МоІ ,,_", метРJАJІС•І!І • nP"I• 
НІро•11•с• * nІА ~цем т1оім 
Н. AJdRpoi•My &lft8ill ІрІМцІ. 

Тtк "'" ~рце.- 'f8оІм.1 ..еу, 
І nl" tІ~Цtм 18ІсjІНІІО nОІІІім -
НІЧt tip118, що •n1n1 1 тре1у, 
Щоt5 potiStO 6рммІтм нІІІАм. 
~о мuімн • 1ірнніІ т1ііі смн, 
t.e1 11t1нн1 ~росту, моа 1111ітмн1, 
У тІ сором міn"ІІонІ1 1111!тнн, 
Що у с•рці nоім, Умf)еіно. 
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Ж Як і ~_у загинув керівник комуністичоо1 партії cz: Західньої України Мирон Заячківський" відомий пі11 
О псевдом "Косар"? 

1111: -L 
о 
tu -

Мирон Т. ЗаячківСЬІ\ИА - родом із Львова. Скоро 
після 1917 року він оп 1 нився на сході України і там 
пристав до комуністів . Коли московські червоні по
лки перемогли військ 1 Української Народної Рес· 
публіки і, як тоді гов<9или в народі, Симон Пет JІІО• 
ра відступив, - Заячківський приєднався до комуні· 
стів, можJІиво, гадаюч1t , що вони і справді несуть 
щасти і свободу Україн і та іншим народам. Він гар· 
но володів, крім української - польською і німець
кою мовами. Тому комуністичні керівники призна
чили Мирона Заячківського для підривної комуніс· 
тично_ї діиьности за кордоном. 

•• •• •••• ••••••• • 

1.u 11,югиА t св. п Сrепана Бандери 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • 

• • ЮниА сумівець Борис Шарван, із м. Буфио у 
США, їздив ВJІітку минулого року до Европи, де по- 8 
бував у Ітuії, Швайцарії, Австрії і Західній Німеч- 8 
чині. Прибувши до Мюнхену, цей юнак із українсько- 8 німецької родини вважав своїм найпершим обов'яз
ком відвідати моги.11у св. п. Провідника ОУН Степа- 8 
на Бандери. Поклавши китичку квітів на надмоги.аь• 8 ному пам':ИНИJСу, юнак Борис віддав честь пам'1ті 
ве.1икого сина України. Rатько Бориса, п. Васи.11ь 8 
шарван, є керівником щоденної української радіо-. 
програми, .яку чути не ті.11ьки в Буфио, й у Торон· 
то, в Канаді, і .яка не раз передає Сумівські Вісті • 

• 
2 

"Розпоча11ося життя під чужим прізвищем. Мод· 
но зодягнений , з документами на ім'х німецького 
комерсанта, він повільно йшов вулицями рідного 
-.1іста Львова"(Львів опинився під польською окупа
цією). Заячківський, під партіАною комуністичною 
кличкою відомий уже як "Косар" - організував ко
муністичну партію Західньої України, КПЗУ, що пе
ребуВ8.JІа· в підпілл і. У 1928 р. він·став Першим сек
ретарем центра11ьного комітету тієї компартії, ке
рував комуністичною пропаr'андою в Західній Украї
ні під Польщею, організовував червоні демонстра
ції у Львові, в Бориславі, в Коломиї .•. _ 

" •• •10 ~.;·~r1•1н. JіЬІ•Jа - р ·_;; 
чиІІ, р~во юцн иw • 
Третийё;;;:д-1<nзУ, состоt1•wньс• 

vrетем 1928 roAa, 11збр~ М. 3а11чко•1 
скоrо чле110N Uентральноrо Xoм11tr 
та. А вскоG он стал во_rлаве napmf· 
иоrо р2ства~д1І'ІІ АРУ3'а. еАН• 
номwm оа 011 - .,.,..,ищ Ко· 

~JI· J!~HH - 8е8ІІа КВ О!'· 
т. Но ІІОСJІІ ero i'тoproswx one· 

11• ~~·-: ~ІІJІИа. " ~ "~111'1!!, F~:)I«· 

У 1930-31 роках він уже добре знав, що на Украї
ні Москва вистрілює селян та інтеліr'енцію, завоцить 
колгоспну панщину." - але й далі вірно служив Мо
скві. Коли польська влада почала сильніше переслі
дувати комуністів, у тому числ і й збаламучених "Ко
сарем" та совєтською пропаr'андою членів КПЗУ, 
тоці "Косар" із деякими членами виїхав у Німеччи
ну, в Берлін. Звідти він продовжував керувати КПЗУ. 
"У ті роки часто бачили на Берлінській пошті .аюди
ну в окулярах. Він завжди приходив із хлопчиком"." 

Минуло 5 років. Сусіди -німці вірили, що гер р 
Косар- ні111ецький комерсант. Вони не зна11и, що він 
робить "комерцію" на свободі України, що він про,. 
дає Україну Росії, займається для тієї Росії шпи
гунською діяльністю • 

Раптом - "Косаря" викликали в Харків, до УССР. 
очевидно - з наказу тієї ж Москви. ••його, за на
к.1епом провокаторів, обвинуватИJІи в націоналізмі" , 
- читаємо в одній газеті. ~ожливо, що врешті-решт 
Мирон Заячківський у Німеччині збагнув, що він пра
цює проти українського народу, для влади, яка ви
нищувала поневолені нації. Як було - не знаємо • 
Але знаємо, що "Косаря" викликали в Харків і роз• 
стріляли • 

"Товариш Косар став жертвою неоправданих ре
пресій", - читаемо в київській "Рабочей Газете" з 
1 JІистопада 1964 року. До речі, ця газета виходить 
російською мовою у стоJІиці України! Чи й за це бо
ровся "Косар"? 

Випадок з · ним - це лише один з багатьох при
к.11адів, чим і як кінчається будь·.яка співпраця з во
рогами України. 

•• л 8 с tl 



Олександер Архиnенко · 

скульптор світової слави 
25 лютого 1964 року помер 

У Ню Яорку віА розриву серця 
світової слави укru111ськ11й 
ску.u.11тор О.tsсандер Архи
nемко. 

Життя і творчість О.1скса11-
дра Архипенки, визначноrо си
на України, Док.1.ад1ю розr.1я11с
но в одинадцяти монографіях 

українською, а н r .1 і й с ь· кою, 
французькою, . іта.1ійською т.~ 
іншими мовам11 світу. Поrо 
ску"ьптуrн ОГ.lЯД<.І.111 МСШЮJІЩЇ 

Києва і ,\1оскв11, Нерліну й І Іа
рижу, Рнму fi · ,\\u.з.риду, Ню 
йорку і UТТUВІ!· І Іро u.н.іксu11.з.
ра Архнпе11ка, як украї11ськоrо 
ску~1ьптора~~ю..:~срі1іст:~ п11са:1;1 

нераз 11reca всього с1tіту. 

бо ж він увіu 11uui щ1тt.'ріи:111 
в ску.1ь11туrу. Яh:ТО ШІ\.10, )ІС· 

та.1ь, світло тощо, а також ввів · 
нові· естетичні е.1с~снтн ). ді
лянці скульптурноrо мистец

тва, зо11:рсма мо.з.с~1юв:111ш1 про

стору. 

О.1екс:111дср Ар.х1111ешю llilJ'O· 

дився 1~87 року в К11єкі. Ta)t 
він закінчнв Мистецьку Ша.:о.1у 
та ще задовrо до . І Ісrшої Сві

тової Війни брав участь у об
разотворчих виставках у Кнє
ьі R Москві. ~· 1908 році О.1ек
сандер Архипенко виїхав із ~·к

раїни до Франції. Та~1 у І Jарн
жі "-- ·-::тець сту.з.іювuв у lіоз
Арт, тобто в А~.:адемії М11с
тецтв, одночасно працю.вав у 

музеях та в.1аштовував в11стuв

І<И власн11х творів. Беr.1і11-

ська виставка ску.1ьптур О.1еІ\

сандра Архипенка у 1910 'році 
була така успішна. що її перс· 
:гворили на мандрівну і повні 

життя, в новому ст11.1і ви.1іп.1с

ні й висічені в каме1•~ стат\·ї 
Архипенка ог.1яда.'1и німці ·у 
всіх великих містах Німеччи
ни. Окри.rениА успіхо~, О.1ек· 
сандер Архипенко ві;r.І\р11в у 

Парижі свою мистецьку шко.1у, 
у якій вчи.1ися десятки !\ю.1.0-

сто брав участь в українських 
мистецьких зїздах~ о.:скса11.1ер 

Архипенко був учас11ико~ Ilcp
uioi зустрічі украЇІІСЬКИХ }fІІСТ· 
ців Канади й Америки у То· 
ронто, у 19'54 роц:. За кор..1.О· 
ном заrа.'ІЬІІОВі..1ОМС JІОІ'РУ.lдЯ 
Тараса Шевченка робот11 О.1ск
сандра Архипенка -- ~oro пrи
віт і ук.1і11 ,українському ниро· 

дові, нашій рі..~ній ку.1ьтуrі : 
· ва. 

0.11'1\МІІ,1.rр Архипr111\о бL111 
c•т ... 1pr11orn 11ю1 п а )І'ІІ т 11 и " а 

ІІІс•в•1с•шшвІ 11а ('ою:1Ів1&І 

дих французьких сt<у.'1ьnтоrів, 

захоп.1ені смі.1и1f.стю тракту- . 
вання тем і духом 11оuuторстuн 
своrо вчи1еJІк. Таку ж щ1стець

І(у шко.1у провадив О.1сксан..tер 

Архипенко у 1921-23 rоках і u 
Бср.1:11і, зві..1.КІІ пср(іхаu до 

З.1учс11их Держав АмерИІ\И. 

О11ен11 Tenir• 
* 

* * 
Гострі очі розкриті в морок, 
Б'є годинник: чотири, п'ять ... 
Моє серце в гарячих зморах, 
Я й сьогодні не можу спать. 

Але завтра спокійно встану, 
Так як завжди, без жадних змін, 
І в ~ття, як в безжурний танок, 
УвійдУ до ніЧЮfх годин. 

~· Ню йорку 0.1ei.:ca11..tep Ar- Придушу свій невпинний спогад, 
хипенІ\О спочатку вів свою Бу.цу радість давати й сміх, 
шко.1у мистець11:оrо різьбяр- Тільки тим дана перемога, 

ства, зrо.з.о)І в11к:1адиu u ~·ні· ~.;r::.Х~то<r.~й~у~б"ол~і ,см~і1я~ти~сь~з'::іl\"'tі!!.г-:::;ї! ~~ 
верситеті у Вашінгтоні а u 193ї 
році у шко.1і МІІСТСЦТU :~.1іст•1 
Шікаrо. Bi..t 1939 року uнсоко· 
та.1анов11т11й с11:у.1ьптор керу· 

вав Шко;:.ою різьбярства у Ню 

йорку з фі.1ією у Вудстоку,-, 
ця мистецька шко.1а вважа.1ася 

однією із наАкращих у З.1уч. 

Державах, бо майстер Архи

пенко не .шше був чудовим n'e-
дa·roro~: він )Іав що .дат11 уч· 

НЯ)t і, крі:-.1 знань, давав Ї:JІ ое· 

.1ику творчу свободу. 

Ма.10, здається, є т~:~.1 у ЖІІТ· 

ті, яких би не опрацьовував О
.1ексан.::~.ер Архипенко у ску.11.п

турних фор~tах, . що зuвж.з.11 

вражають виразно - ін..t11ві;.tу. 

а.1ьним бачення:\І світу. Ску.1ьп

тор-модерніст, якнй .11щ1~ з 

замо.1оду ж11в 11а ~·країні, ві
ко.НІ не rубио ;tyxuв11x знязків 
із своєю Бзтькішщ11:vю; uін чз-

З · англійсько і муnрости 
Такт пюдини - це здібність стоя

ти на впасних ноrах. не наступаючи 

нікому на папьці. 

• 
Світ був 611 баrато кращим, якби 

КСІЖСН був хоч на половину таким 

добрим, яким він бажає бач11ти сво

rо сусіда. 

• 
Людина котра думає, що не робить 

nомипок. скорше всьоrо іх не по
мічає. 



КОЗАЦЬКА 
П онад триста ооків тому на березі 
Чорноrо моря курінь стомлених дов
rим переїздом козаків розташувався 

навіч відпочити. Більшість козаків 
були мокрі, бо вони щойно повитя
rали на піщаний бер~г свої важкі 
на землі, але які ж легкі в морі -

ПОШТА\:t' 

чайки-човни. 

Між козаками було троє сивих, 
дуже виснажених запорожц1в. Іх 
щойно виручили з турецької неволі 
відважні брати: напавши на турець
кий корабель-галеру, після коротко
го завзятого бою, вони відбили цих 
трьох запорожців-галерників, яких 
турки були присудили до смерти 
гребти на галері із закованими ру
ками. 

Визволили своїх братів-невольни
ків, а галеру підпалили й Пустили до 
турецького берега, щоб побачили па
лаючий КОР.абель тур:кИ й більше не 
пробували нападати на українську 
землю! 
Козаки тихо говорили між собою, 

покурювали люль~и, грілись біля 
вогню. Ось вони відпочинуть і по
мандрують в 'Україну, яку міцно 
любили й на чужині, в далекій Ту
реччині. Ото буде щастя! 

- Доки ви зайдете, вже в Чиrири
ві знатимуть про ваше звільнення, 
панове-запорожці, - радісно промо
вив ще молодий козак, а вже курін
ний отаман - обрали його за отамана 
козаки за особливу відвагу, ·силу, 
розум і грамотність. 

- Як же то так? - дивувались 
звільнені з неволі запорожці. 

- А так, що в Чигирині, дарма, 
що звідси туди може й п'ятсот вер
стов буде, знатимуть про вас уже 
завтра. . 

- Люблю тебе, брате - обізвався 
один із запорожців - і шаную за 
відвагу. Спасибі, на все життя спа
сибі, що з неволі врятував. І старий 

з життя 

Петро61 КІриІ{'О81 1951 року дала в 
НьюАорксьхо,.tу порті А'Ме~риканська К~а.
топщь'Кі АІJСція .трrи. долярн, бо ~він :при
·бувши на землю Вашингтокз, немав ні 
цента при душі. Він, отже, щиро пра
цює і зарО'бmtє ДО •КЇJІЬКа тисяч ДОJІЯ
рів. І З81(JІадае кyipsrчy фаірму. ( одw 
курник на 5~000 штук). І ТО' нз, спілку. 
AJJ.e. 'Ю\ ц1м ие кінчить і Іб~ться, щсб 

козак аж поклонився молодому ку

рінному отаманові. Ось, вибач мені, 
братіку, не вірю я в те, що ти ка

жеш! Найкращим конем не можна 
звідси до Чигирина за ніч доскакати, 
щоб вістку донести. Як же це так? 

- А ось як - відповів на те :мо
лодий курінний, славний не тільки 
своєю відвагою, а й тим, що ще з~и 
до козацтва пристав - він учився аж 
десь у Маrдебурrії різним наукам · 
на чужих мовах. - Навчився я в за
граничних школах однієї мудрости ... 
І в нас такі люди є, самоуки, що це 
діло знають від своїх дідів. А я в 
школі навчився. 

Сказавши ці слова, курінний ота
ман покликав козака-джуру. Той 
приніс до гурту щось на зразок 

скриньки, легко розгорнув накидку 

й усі побачили перед собою майс;тер
но зроблену клітку, в якій сидів 
гарний голуб. 

- А бодай тебе! .. - скрикнули 
запорожці - Так ми вже знаємо, Що 
це: це ж поштовий rолуб, який вісТ
ку донесе! Він уже добре навчений 
тобою та знає куди летіти до Чиги
рина, хоча б ти голуба й за три моря 
заніс! 

Зненацька розмову обірвав · вигук 

вартового козака. І в ту ж :мить за
лунали перші постріли з козацьких 
пістолів, а десь, біля самої води, 
брязнув кривий турецький ятаrан! 
Розпочався бій - це ще одна турець
ка група пристала до українськоrо 
берега й в темряві напала ~а ко

зацький табір! 

Всі залягли колом, приховавшись, 
хто за каменем, хто за пеньком ста

роrо дерева. Як вуж, повз міЖ ла
вами джура, розносячи наказ отама

на: стримувати турецький наступ аж 
до ранку, доки почне розвиднюва

ватись! 

мати аж 6 курник~в. GпіJІ·ьни·к не вf.рить 
в успЬх і .вони cniJrкy ро.зв"язують. Пра
цює д.!lльше <:ам. ПозичаЕ гроші 1в Щ]ІИ.Я- , 
телів і в банках. ·Нині ма~е 12 курни·кіtз 
і ОО тисяч ·курей, де автО'Мати ха·рчують. 
та відбирають анесені яйц~я. ~а.шина 
3нову на годину сортує 14 скринь ~яtць, 
а в кожній по 360 штук. До того цей 
н!lш rrроtмис.1101вець з Нью Джерзі ;Н:е жа
лує грошей на украіtrсь1<1 устано.ВІН та . 
радіогодини. Отак то є добрю!-\... і ·Dра
цьовитий украінець! 
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Виявилось, що туркш ·було набага
'ТО більше, ніж козаків. А в козаків 
ще й троє немічних друзів на руках, 
щойно визволених із неволі! У піть
мі не можна було наступати, доводи
лось тільки боронитись. 

Рідкі постріли та посвисти стріл 
порушували нічну тишу, хоч мало 

завдавали шкоди обом сторонам. 
Турки напевно теж чекали ранку. 

бо козаки погасили всі вогні й у 
пітьмі не було видно, де вони саме 
причаїлись. 

А тим часом крилатий козацький 
поштар - голуб - ніс записку від 
свого пана ьтамана. Прохав отаман 
негайної підмоги з моря, щоб ото
чити турків, забрати до полону, а . . ' " . 
ПОТІМ за них ВИМІНЯТИ СВОІХ козаюв-

невольників і забр~ти їх в Україну. 
І послав на цей раз отаман свого 

голуба не до Чигирина, а в близьку 
козацьку заставу, що стояла все в 

степу над Дніпром. 

Тільки почало розвиднятись, як 
розумний птах. вірний помічник 
людині в нещасті, повернувся до сво
го отамана. Голуб б_ув .ц,уже втомле
ний, важко дихав і не сів, як звичай
но, отаманові на плече, а впав біля 
нього. Мов рідиУ дитину, притиснув 
отаман дорогого крилатого ,gруга до 

грудей, щоf> голуб зміг краЩе відпо
чити. 

Тим часом, повіgомлені голубом 
козаки, кинулись щодуху гребти до 
самого берега Чоряоrо моря. Виплив
ши в мор.е ще в пітьмі, вони зверну
ли вправо й потихеяько понад бере
гом веслували до обJІожеких бра
тів-козаків. 

Коли стало 6.па:rосnовити на світ, 
.вапасники..:турки вже пе:асали пов•я
заяі на піску, тільки яких ,п'ятнад
~двадц;ять. 'ВСТJП'тt добрести ДО 
свого великого човна А НИІІ утекти 
в море, до гал.ери. М:іж козаками бу
ли теж і поранені" й забиті. Пора
нено було й молодоrо хуріиноrо ота
мана - поранила йоrо турецька 

куля в руку, якою тримав голуба. 
Голуб - всім на радість! - зали
шився живий. 

Отаман, коли хотіли йому пере
в'язати поранений лікоть, пЦ~вівся з 
піску на коліна й сказав: 

- Перев'яжіть спочатку нашого 
рятівника - голуба. його теж трохи 
зачепило. 

І всі побачили, що з рожевої лап
ки птаха точилась кров. 

Так козацький курінний отаман 
показав усім, що треба турбуватись 

за людину, але треба не забувати й 
про тварину, чи 

служать людям. 

~~ 

птаха, які вірно 

Л. nопт11•11 

ОЦЕ ТАК СТАРІ! •• 
ЗІ лнnн• 1654 року к•рдн 

ttaJІ д'Арманьак. nрогу11юючмс1 
110 В)'JІнuі . побачив заплака"о 
го ІІО·літньоrо старого . На заnн 
rанм. кар4мнала Аідуrам •ІАПО 
аів. що lloro побив батько . Ту· 
""' з'11внвсt1 б•АьорнІІ Аідок 
1аому бу.110 113 рокІв. Він no•c 
мив кардиналові, що nоб11• см 
ІІ• за т~. ЩО тоА 3Н~88ЖJІН8С 

. АОСТ8ІІНІІСtІ АО С80ГО Аіда . Уві А 
wовwн до а•ти. зацікааленнІ 
•арднмал nобачнв там ще одно 
ro старого. акому було 143 рок 

Летять журавлі *) 
Мнну.110 вже .11іто, КJІючем не1<ваш11fвнм 
18 осінньому небі летять журавлі, 
Останнім привітом прощальним, тужливим 
Ку)Микання їхне п.11иве по землі. 

По рідній землі, де вони виростали, 
Де вперше побачили світло життя. 
Тепер холоди іх від неі поmuн 

У внріА, шу1<ати тепліші місця. 

Хоч, може, за морем іх сонце зустріне, 
І втом.11ене тuо спочинок знайде, 
Неспокій душі журавлів не покине, 

Бо друrу вітчизну не знайдуть ніде. 

Летять :мсура11.11І, І иrенуть іх морози, 
Та вірпь вони (хоч тепла і нема), 
Що знову і• сонечко висушить аюзv 
Иа ,plJIRil зеuІ, • аІнчиться зима. 

•) Авто~)ом цьоrо вірша є ІЮJІодиІt українець, ІІІСИЙ 
проживає ·теnер в окуПоваиіА Україні. Вірш цеА був иа
писаннІ ще на весні тоrо potcy, а висипаючи Аого до 
Канади, в супровідному JІисті він нарікав на холодні трав
неві дні, коли температура знижуваJІась майже до при
м~озхІв. Він писав: "надсИJІаю вам відповідного "осінньо
го' вірша, дещо алегоричІWго, аJІе все ж не веснАного". 

АJІеrоркчно під жураВJІАми треба розуміти українських 
втікачів з рІдноі земJІі, що через "морози" (иоt'КовськнА 
режим) мусlІІи покинути Рідний- КраА і повериутьсА, АК 
"с:vінчитьсА зима" (коJІи Україна сrане ві;Іьною). 

"Канадійсь1'11й Фарме " 

СУ\fІFЗСЬJ(ИЙ СПІВАНИК готує до друку Цент
ральна Управа СУМ. У ньому будуть поміщені Гимн 
СУМ. сумівські й молодечі пісні. марші~ ЦУ СУМ 
прохає присилати до Брюсселю всі пісні, по змозі з 
нотами. створені по наших таборах, а коли відомо -
прізвища й сумівсьмий ступінь їх авторів. Зберіть 
усі пісні, навіть жартівливі. "коломийки" тощо і по
ш.11іть до ЦУ СУМ. Кращі з них увійдуть до "Сумів
ськоrо Сп іваника". 

Вже кінчається 2-И місяць 1965 рок)'• Чи ви вже 
відновИJІи свою передп.11ату "Кри.11атих' на цей рік? 
Чи присдна..11и передматника? Чи rюк.nаJІИ свою цеr
.11инку в будову единого мо.11одечоrо сумівськоrо 
журна..11у у ві.JІьоому світі? Читайте, бе~жіть, ша
нуите ваш J9PHa.JІ, Пам')tтайте, що мі.11ьйоюt укра
їнськ11х 11ітеи на понево.11еній Батьківщині позбав.пе
ні права одержувати таке видання. 

5 



21 
Галя обурилася : 

- Ну, й що ж такого, що в Клівленді чи 
Боффало були? Хіба це міст.а? Фабрики й біль

ше нічого! А в Гюстоні були? 

- Ні-і ... 
Гюс ." - То, що ви знаєте, .якщо не були в тоm. 

Це місто - і велике, і просторе! Ось погля
нете! А як відідемо з вами .якихось із сто миль 

на північ чи захід, то всі тільки ахнете! Про . .., 
Клівленд .j не згадуватимете! Справжю прерu. 

Так, .як у Купера описано. А .які там коні! Тут 

ви й кон.я живого не побачите, хіба що дреоова-
" . . " ного в поліцая. А хіба дресовании юнь, це юнь. 

А там коні, що й не підходь, - вільні коні; .як 

такий кінь скочить, то... Ось, сідайте зо ·мною, 

та гайда у світ широкий! Андрійку, сідаєш?! 

- Ні. Як це так відразу сідати? Так неспо

дівано. .. Може пізніше ... 
- Як ні, то ні. А "пізніше" ніколи нічого не 

вийде. А ще й винахідник! Читав Джека Лон

дона? Пригадуєш, як там: сьог:>дні до Кана

р;и, завтра до Аляски, післязавтрого до Текса

су. Це були хлопці! Ріки перепливали, сніга

ми иандрували, прерії переходили, золото my
~. дівчат викрадали. Такі були! Ну, поїдеш, 

Андрійку? 

- Ні... себто не ні, б:) я хотів би, але як же 
так - відразу ... 

- Розбери його ! І пощо таке на світі живе? 

Вдома нікого не маєш! Як пот.яг розіб'ється, 

то й так ніхто не буде журитись. А д~ школи 
і в Гюстоні підеш. Ще кращі школи! А літом! 

JПтом у вас люди не повітрям, а парою ди

ха.ють. Тому всі ковбої і повтікали на південь. 

Чи не так? Скажи, хіба не повтікали? А п·отім 

до Мексики поїдеш. Там юраса ! 

_ Ідь, А.ндрійку! Спраnді , їдь ! Напншеш нам, 

JІК там .. 
-·- Що ви, хлопці ! Як це так несподі'ванu 

~ти? . 
Андрійко поглянув навкруги:, зупини.в з1~ 

на Петрикові, але жодного спзчуrтя не сшткав . 

_ Ідь, брате! Чого там ?! Кімнату твою пе

редамо комусь із своіх, книжки та інструмен:и 

вишлемо. Будеш там працювати, - винахщ

ником станеш . . А нам з Мексіки не забудь· на-
11исати... Чи гарні там дівчата... Та гітару не 

забудь купити! Серенади спіьз.ти навчися ! 

Андрійко мовчав. Він ще п~міхався розгу~
лено, але вже всі бачили, що иого гадки маи

нули за тисячі ииль, що він вже перехилився 

в ·інший бік. 
. " Б _ А румбу чи самбо танцювати вм1єш. о 

без того там годі. А в степи воду потрапити 

провести? ЯК потрапиш - мільйонерам ста

яеm! 

"" • 

Провідники викрикнули якісь незрозумілі 

речення. Потяг рушив, не здригнув~и. Сотні 
рук піднялися з прощальними прив1тами. Га

л.я, вихилившись через вікно, вигукув~, щоб 
ій написали про тих злодюг. І щоб св1тлини 

прислали. Щоб були ·разом і- Наст.я, і Жен

чик, і Андрійко, - а де цей Андрійко? 

Всі озирнулись. Андрійка не було. Але від

разу біл.я Галі з'явилося у вікні його усміхнене 
обличчя. Він, перекрикуючи шум потягу, устиг 
вигукнути, що він не такий домосід, як інші, 

що він ... 
Кричав він, кричала щось і Гал.я, але пот.яг 

миготів щораз швидше перед провожальника

ми. З-за останнього вагону ще можна було у 

темряві тунелю добачити дві руки, але й вони 

стерлися за поворотзм. Там була тепер темна 

порожн~ча й низка притьмарених ліхтарів. На

стя зідхнула: 

- Петрику, .як це ти колись деклямував ме
ні "про радість зустрічів і тихий сум прощань". 

. й " Це гарно :· "1 тихи сум прощань ... 
- А Андрійко який! Відважний, але якщо б 

там не Галя ... 
- Замовчіть, хлопці! Знову свої дурниці роз

поЧинаєте ! ! 

•• • 

На розі Тринадцятої вулиці розпрощались. 
Настя взяла Женчика під руку й вони, - вже 
самі, - пішли Бродвеєм у напрямку Чотирнад
цятої. 

Женчик був поважний, а вона посміхалась 



І наспівувала, - тихо, а далі голосні~е: · 

Нас не злякає лявіна, 

Ані Сахари піски ... 

Море нам поксл:ІІа, а Місісіпі по - кістки! -
підхопив голосно Женчик. Засміялися. 

- А Місісіпі по .кістки! - А далі, Женчику? 

- Що? Далі я тебе хочу про щось попроха-

ти ... Тільки, Насте, пообіцяй ... 
- Ніяких обіцянок!! Що за. мода? Кажи 

і вже, а ніяких "пообіцяй"! 
- Знаєш, я не знаю, чи ти знаєш.... Себто 

я знаю, що ти ... 
- Or заговорив! Кажи по-людськи! Певно 

до кіна хочеш намовити? 

- Ну так! А звідки ти знаєш!? 
- Настя погляну:ла на його здивоване облич· 

чя, на волосся, що легко хитав вітерець, в очі 

з відблиском автового прожектору ... Подумала 
про Галю, що тепер мчить потягом на далекнй 
південь і посміхнулася: 

- Який ти дурненький котик ... Тільки ~-« 
у фільмі не було стрілянини й бП'l"l'я, а щоб 
було... про д~вих звіряток." 

•• 
* 

Вже зо~tсім стемніло. На всі сторони розбіг· 

лися вогні насторожених вулиць. У небо про

стяглися освітлені вежі хмаросягів". 
Пахло морем, близькою осінню і несходими

мв мая.црами цікавого життя. 

Кінець 

Іван Люд1n1 

Зцим число"1 "Крилатих" закінчує.мо друк одні· 
єї з кращих українських повістей для молоді - "Мо· 
ре ·. нам по коліна" Івана Людима1 якому Редакція 
від себе й на основі листів читачів виdловлює вели
ку подяку за цей твір І за співпрацю. З цього ж чи
сла розпочинаємо друкувати історичне оповід~ння 
"Над Бугом-рікою" (оригінальна назва "Голос пред
ковіччя") Йосипа Строцького з Австралії. що йтиме 
у 5 числах; після нього - історичну повість із коза· 
цьких часів. Одночасно повідомляємо. що коли за
кінчиться реnортаж "На острові Мієн" • ~ак цікаво 
написаний нашим молодим ученим-сумівцем Ігорем 
Стебельським1 тоді розпочнемо публікувати повні 
цікавих описів невідомих країн. мисливських при
год і переживань "Нотатки параrвайського мислив
ця" д-ра Бориса Лісовецького з Парагваю. 

Центральна Управа СУМ та Редакція "Крилати~" 
шкодують, що ці прегарні твори і досі не-.шє З\ЮГИ 
відповідно ілюструвати через нестачу q>ондів. Це 
одна з тих прогалин. яку і при найкращій волі спів· 
робітників не можливо поправити без відповідної 
уваги усієї сумівської гро.\шди 1 усіх читачів. 
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Сумівсь1'а KaneA.1 БандурuсІІО1' із Дe-.pof.-u, 
під д11рu,Jуванuм Пе•ра По11ааенха" в•с811f1ає 
на 81 евченхівсьхому 1'0Hf,fep•i в Нью-'ІІ.ор1'у. Пів
tІЮрu ІІІUСА'Іі САухаt1ів дов~о не xo.Uai відпус••
n юних бандурuс'ІІЮХ із с14еп, прохаюt1• нова~х 
і нових пісень, що їх Тарас !Dевt1енхо не дарем
но назвав "славою Ухраїни ". Ta1'0f0 ж сАаt1ою 
У1'раїни є і наша КапеА.1 БандурuсІІD1' за О1'еа
ном. 

СУМІВКА ІЗ ШВЕШЇ 
Марія ~очук мешкає зі своїми батьками в Осльо. 

Там лише декілька українських родин, але Марія роз

\10вляє прекрасно українською мовою. Влітку 1964 
батьки послали її на· оумівський табір до Бельгії. 
Вона сама подорожувала до Брюсселю і назад. На 
таборі в Бельгії вона нідучила рідну мову в письмі 
та склала іспит на ступінь "Звідуна". Побут на та
борі їй сподобався і Марі~ обіцяла приїхати на дру
rиіі рік. Вона є також передплатником "Крилатих". 

Бажаємо нашій подрузі з країни фіордів гарних 
успіхів у праці! 



Танцювальний гурток "Полтава" Осередку СУМ 
Звартбер у Бельгії, який здобув мин. року перехо
ДовиИ прапор Ю СУМ. Хоч усі любі полтавки народи
лися поза Україною - вони вірні доньки українсько
го народу. о 

• ТВОРЧА МО 
КАНАДА 

Пшенична провінція Канади, Саскачеван, з насе
ленням, що сягає мільйона, - має майже 90 ООО меш
канців-українців. Щдсотково людей з найновішої 
еміrрації тут мало. Чисельні і добре зорганізовані 
обидві українські церкви. У більших скупченнях ді
ють Організації Визвольного Фронту. СУМ зоргані
зовано в столиці провінції, Ріджайні, і в сусідньо
му місті Мус-Джо в 1960 р., а в 1963 - і в місті Са
скатуні, центрі українців. У 1964 р. було оргачізо
вано на оселі "Пайк-Лейк" перший сумівський табір 
"Саскачеванська Діброва" ім. Т. r. Шевченка. Уча·
сників було 36. Також проведено контест популяр· 
ности, який закінчився бенкетом з коронацією коро
леви. Це бу.110 в Саскатуні. На світлині - контестан· 
тки з усіх трьох клітин ЮСУ~ у провінції . Від ліва 
праворуч стоять юначки: Марта Ю. Саrаш, Леся Лео
чко (королева) і Маруся Горбай. Їхні супровідники 
це юнаки ~tирон Ващишин, Ігор Юнчик і Роман Гор
бай. У місяці вересні Ю СУМ в Саскачевані розпо
чав свої річні зайняття, щоб дотримувати кроку всім 
іншим осередкам Спілки у праці і службі для Бога 
і України. 



ОдЬ УКРАЇНИ 

"Ofl НЕ ХОД11,ГРlШЮ ••• " 

. В~е .. відда~на доводилоея \1ені чути гарну '.1ело
д1ю щс1 нашо~ народньої пісні.перелицьовану на мо

дерний "шляrер" у німецько'.іу радіо. Ця пісня відо
ма. р1зНИ\1 ні\1ецьким :-.tолодіжним групам. На жаль. 
епшасться досить спримітивізований, незугарний 
теІ<СТ. Недавно \1И поїхали з нашим гімназійНИ \1 xo-
po~.t у ~цно "1істечко в Німеччині, щоб у "До'<fі \10· 

лощ пtІ],rотовити концерт, який \taB незабаро\1 від
бу:ися. Увечорі_,1и ?Иділи \tаЛИ\1И гуртка\tИ при дру
~юх ~оз\fо~х 1 спtвах. "оя товаришка і я привезли 
1з собою г1тари, щоб трохи поспівати поза програ
'1ою веселішого. Сиди!\ю вечором ПО\tіж школярачи 
в дружньому гурті, коли рапто\1 моя товаришка по
чи~ас _співати по-нім_ецькому "Ой не ходи, Грицю"! •• 
Вс1 пщхоплюють СПІВ, бо пісня широко відо\1а. "А 
чи ви знаете, що ви співаєте?" Наближається до нас 
наша вчителька. "Не рос іІ1ська пісня" - відповіда
ють їй моі товаришки. "Ні, ПО\1Иляс;есь, ця дуже 
гарна пісня - жидівська", - цас нам вчителька від
повідь·:· "Дозвол~!е вас усіх поправити, - кажу я. 
::-- Ця. ПІСНЯ є украшська. Ви знаете всі, що я укра -
1нка 1 на ~ока~,•. що. це наша пісня, я її по-українсь
кому засп1ваю • Вс1 були захоплені, що зможуть по
чути цю улюблену пісню в ориrіналі ! Вона так спо
добалася, що мої товаришки вивчили українськиn 
текс! і ми тепер. співас-,,о "Ой- не ходи, rрицю" по
укра~нсько'vfу з Ю\1ецькою 'юлодцю. 

Катруся Горбач (14 ро•і6) 

Зах. Німеччина 

Учасники юнацького табору в 
:икаrо, США, зфотографувалися 
.ш згадку про чудовий час із чле
нами своєї Команди. Тепер, узим
ку - всі вони працюють у сумір
ських гуртках са\юдіяльности, ви
вчають українську мову, україно
знавство. 

ВІТа бреве - Короrке житrя, поеми 
Олени Колодій. Яро цю збіркv в ж.ї110-
чій .літературній сторінці kГазети до 
Пово" з Куритиби дає рецензію неякий 
Ласерда Пінто. (Неділя 20 ·вереtнп " . 
р.) З його листа до Авторки ми б~·1и
мо, що наша Поетка творить на здоrо
вих християнських засадах, на Я\ их М<\І: 

виховув.атися молоде 1паранське ПОі·Ю

ління. Це слава для цілої украінсьvnї 
громади в БразиJІ'ії, що ·м?ємо та.шh
ти і то такі, що ходяТь із весільною 
одежею! "Праия " 

У "ІІОСТОЇІІСЬІ\Ііl ШІІ" 

Коли .~и ве~та.~~ися літо\t із літньої \tанцрівки по 
Юrо?лавн, '\ІИ 1xa.iiи через Словенію. Тут нас батько 
пов1з подивитися на славну "Постоїнську Я'\tу", що 
тягнеться близько 30 К\1, під землею. ~и в'їхали 
\tаЛИ'\І відкритим поїздом у печеру, досить холодну. 
Ця печера славиться на увесь світ чудовими ста

л~ткитами і ста.ляr\1іта'\tИ. Печера дуже гарно ос
в1тлена. Людині здасться, що вона їце крізь зака
м'$!ніли й ліс кактусів. Місцями вузькі проходи роз
ширюються у величезні печери. де є місце для кіль
кох тисяч людей. В одній з таких "заль'' відбуваю
ться навіть раз на рік концерти! Залізничка робить 
всякі викрутаси , щоб відвідувача~t показати найці
кавіші місця, де вапняк створив дивовижні фіrури: 
величезні "банани", закам'яні.tі "отари овець" без
листий "ліс". Частину дороги ми пройшли і ;ішки. 
Тут під землею тече і річка. що то зникає, то знову 

в~ринас ~еінде. В ці~ річці живе сдиниІt у світі рід 
б1лих, сл ших риб- ящ1рок. Нас водив водій і розка
зував, коли постали ці печери, що поодинокі гру
пи ~таляктитів і ста.ляr,1ітів мають означати. Бар
ва ІХ жовтаво-рожева, вони слизькі й холодні. Ми 
ходили й їхали години півтори немов у казковому 

царстві . А надворі - очі не могли привикнvти до 

сонця. \Іарко Горбач (10 ро•і1) 

Українські діти в Ле 
Като 1 у Франції, були на Оселі ім. 
Митрополита А. Шептицького, із · 
виховницями п-і rосейко та Марі· 
йкою Ющиіuин. До наступного лі
та. юні друзі! 



ОрvгінаАtнай nop11pe111 Тараса Шев~ен1'а - моза
Ї1'а мис11цА ·OAeia Руси~а у Нtю -Йор1'у. В М1'ій же 
uzніці він ви1'онав і дру~у працю - зображеннА Ма
ІІЄрі Божої із Сином. 

І 

УКРАЇНСЬКИЙ МАЙСТЕР РІЗЬБИ 

В гірському селі Яворові ft. 
Івано-Франківщині ж11ве прс
славлfІний різьбяр Семен Іва
нови11 Кор11анюк. Ще десятиріч.
ним хлоn'Іиком він разом з 
братом пильно придйвлявся до 
ч.арівних візерунків, які в11ни-
кали під. вправним11 руками йо
го діда Юр11 Шкрибляка. 
Все життя Корпанюки при

святили цій нелегкій справі. 
/хні художні вироби побцвали 
·на виставках у Львові, і<.оло
миі, Ворохті. З 'Іасом прізви
ща 11ізь6ярів стали пппулярн.и-

Це дерев'•ж! мереживо зроб1<1111 ,ип не тільки на Лрикар11атті, 
нЕ"•томиІ руки різьбяра . а й далеко за його межам11. 
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Ігор Стебельський 

НА ОСТРОВІ МІЄН 20 
У хатині Лері складав саме знаряддя до подоро

жі. На підлозі, коло стола з інструментами, він при
готував фарбу і щітку, дві метрові міри для промі
ру глибини снігу і нотатник із твердою обкладинкою 
жля записів під час подорожі, 

Лері Борн випростувався і глянув за переділку, 
щоб перевірити, чи Кіт спить > і т·ихим голосом про
мовив: 

- Ця робота мені не подобається. Вислали нас 
туди, де чорт добраніч каже, Де не глянеш - пус
теля. Завжди холодно, завжди зима. Ні товаришів 
нема, щоб з ними розважитись, ні родичів, щоб з 
ними поговорити. Уяви собі! Тепер я щотижня б їз
див на пляж, грівся б на сонці, гуляв би з товариша
ми, з дівчиною. А тут навіть зимовим спортом нема 
як займатись. Льоду для ковзанім нема, горбків на 
лещетарство також нема. А головне, тут товариства 
нема. Всі ходять якісь замкнені в собі, пустеля 
впливає. Тут життя нема. 

Лері притих. Його карі очі запалали гнівом, і він 
знов почав напівшепотом: 

- ТИ думаєш, що мені мило тут працювати під 
керівництвом чоловіка, якому здається, що він В.ІІа
ститель цього острова і який рядить на цім остро
ві, мов деспот державою? Шкодую, що я відразу не 
покинув праці, коли був ще в Оттаві. 1 

Знову мовчанка. Я думав, як відповісти, як за
спокоїти стурбованого товариша. Він рветься до 
свого давнього товариства, до розмови і забав. А 
тут - тиша, з дня на .день, з тижня на тиждень. 

Зненацька до нас долетів з · далечини гуркіт мо
тору. Це малий, одноциліндровий мотор тарахко
тить десь на північ від табору. Вибігаємо надвір. 

Крізь мряку видно темну сельветку. не більше 
як за двісті метрів від нас на північ. Ми махаємо 
руками, і бачимо, як замрячена постать махає до 
нас рукою. За хвилину мотор став ко.110 хатки, а Ле· 
рі і я вітали Дейвида, розпитуючи його про подо
рож. Ми вели його в хатку з такою радістю, немов 
члени спортової дружини свого колеrу, який щойно 
забив гол у чужі ворота. 

Арнольда, очевидно, також збудив звук мотору. 
Він уже сидів на ліжку. радий, що Дейвид повернув
ся. Лері зварив каву, а Дейвидові подав пиво, і ми 
розпитували Дейвида про трудн~щі їзди при такій 
погоді та по м'якому снігу на краю льодовика. Потім 
Лері і я віднесли різні речі до мо1'орового візка, пv
запихали нотатники у глибокїкишені, попрощалися 
з друзями і опівночі поїхали в нову мандрівку по 
пустельному острові. 

(далі буде) 



МАРІЯ СГРУТИНСЬКА "АМЕРИКАНКА" 
П'єса на 3 дії з життя мо.юді 

Кімнаu. У 1.111бкні д1ері, JІptJ1opyt1 - друtі. З .1і10· 
to бо•у 1 розі 11/JІІ'ltJH зі с.0.111•0.м . Носеред1111і c.U . 
і c.U&ІJi. № зtJднііі сІІіні емхер•а з 1'ПХ1'uк. НtJ 
ІІtJfl'lfJNt с•.:~ •11 недбtJАо ТАІІАРКА, ро1'іІ 17-18 і u
uє хурнtu.Пр11 с.о.1і ОЛЬКО,ро1'іІ 12 ІІІJ РООТНК, 
ро1'іІ 19-20, tptJJO•tІ у "с•рtJб.І• ", C1'AiJдtJIOllf) flOILllli 
Аі.ерк. 

І ДІЯ 

ОЛЬКО (111•.1tJдtJє нtJ c.SA бр111): Бар-бе-к'ю. Ага? 
Мені лишиАося всього чотири букви. Запиши ме
ні 25 пунктів! 

РООТНК: Дуже гарно. (ЗtJJІксує): А тепердивися 
сюди! (8111'.ІtWtJє на с•і.1 бу•1к): Тридцять пунк
тів! (ЗtJJІІІсує). 

ОЛЬКО: Що це за сАово ти виклав? Я такого не 
знаю. 

РОСТНК: КсиАьофон. Музичниіt інстру\1ент. Тепер 
я позбувся свого "екс" і всіх інших буков. Ба
чиш? (Ло1tJзує на порохніtі c.U перед собою). 

ОЛЬКО: О-о-о. ти знову перший скінчив! 
РОСТНК: Випадков:). Не журися цим. О.11ьку! Дру

гий раз ти скінчиш першиІі. Але я вже піду. 
ОЛЬКО: Чуєш. Тамарко? Ростик хоче вже Іtти. А ви 

мали ще щось читати? 
РООТНК: Тамарка, здається, не дуже зацікавлена. 
ТАІІАРКА 'з1онtJд xypнtUa): Якщо маю бути щира, 

то- не дуже. А ти напевне не хочеш. щоб я слу
хала тебе з чемности • .як ти з чемности граєш 
з 0Аьком у "скрабАя"? 

РООТНК: Я не робАю з себе жодної жертви, як по
граю трохи з 0Аьком. А щодо читання". я тобі 
нічого не накидаю. Ти сама сказала тоді, що 
хотіла б посАухати дещо з Липиних думок. 

Т АІі АР КА: Ти вже мені стільки говорив про Липу ••• 
РООТНК: о. пробач. якщо я говорив забагато. Я 

тобі. певне, здавався навіть нудним педантом? 
Перепрошую! 

Т АІ/ АРКА: "Невер маАнд". Я знаю. що тебе найбіль
ше з усього цікавАять книжки. 

РООТНК: Ти так думаєш? Значить. таки нудниА пе
дант." А я тільки хотів. щоб саме ти". Ну. го
ді! Я пішов. (В11жод1111t> д1ер11мt1 ' t.111б11ні). 

ОЛЬКО: ти. Тамарко. сама не знаєш. чого хочеш. 
Насамперед кажеш Ростикові приносити книж
ку". 

Т АІ/ АРКА: Я казаJІа Аому приносити книжку? 
ОЛЬКО: Певно. що казала. Я сам чув! І ще навіть 

при кінці пригада.11а Аому. щоб він не забув! 
ТАІ/АРКА: МожАиво. це бу.10 так давно. що я вже 

не пам'ятаю. Може мені тоді здаВаАося. що ме
не це цікавить. Але тепер я вже не хочу того 
всього слухати. 

ОЛЬКО: Чого "того всього"? 
Т АІ/АРКА: А тих усіх мудрощів! (Лередранюе): 

"Знахідки трипільської культури!" "Збуджувати 
в українців почуття гордости"! Справді, є чого 
бути гордим! Не *'1і.Іи навіть збудувати держа-
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ви, а на кожному кроці критикують американців! 
ОЛЬКО: Ми мали свою державу тисяча років тому, 

а американці." 
Т АІ/ АР КА (JІepeб111tJe): В кожному американському 

підручнику написано. що то буАа російська дер
жава. 

ОЛЬКО: Во росіJІНИ вкрали у нас історію! 
ТАІІАРКА: То Ади. судися з ними! Воно А так нічо

го не поможе. 

ОЛ Ь1'0 ( С8f1ІІбtJе з •piceA•tJ і 11ідбіttJє до '1aмtJp•• 
на u11111a•i): Певно, що я буду домагатися пра
вди! ААе я мушу перед тим ще багато вчитися. 
А ти також не хочеш, щоб тебе ма...и за будь
що, правда? 

ТАІІАРКА: Яке знову "будь-що"? Я така сама аме
рика~а • .як кожна інша. і маю такі самі шанси. 

ОЛЬКО: Тато каже, що шанс має тут той. хто має 
гроші. 

ТАІІАРКА: Не тіJІьки гроші, ОАЬку. Також - своє 
добре місце в американському світі. 

ОЛЬКО: Бачиш? А ми не маємо ні грошеА. ані жод
ного доброго місця. 

ТАІІАРКА: Ти, Ольку, ще замuиА. щоб ці справи 
розуміти. Усе можна мати. тільки не треба си
лою пхатися в rетто. 

ОЛЬКО: У яке rетто. що ти пАетеш? r'етто буАо за 
німців, там сиді.JІи жиди. Я бачив у кіні. 

ТАІІАРКА (poзcмLl.1tJc•): Не таке rетто. Ольку. 
д о б р о в і л ь н е. 

(Д1ер11:ма .1і1орУ" 1жод•11t> ІІАІІА) 
І/ АІ/ А ( 1есе.10 ): Діти. я маю для вас сьогодні неспо

діванку: ми Адемо до театру. 
ТАІІАРКА (fІідозрuо): До JІКого театру. до "мувіс"? 
ІІАІ/А: Що за "мувіс", Тамарко. по якому ти гово

риш? 
ТАІІАРКА: Ну, добре вже. до кіна? А може раз на

решті до Шуберт "тієте"? Або меже знову на 
.якусь страшну "академію"? 

ІІАІІА: І .як тобі не соромно. Тамарко! Ну. лишім це 
тепер. Сьогодні ми Адемо до справжнього укра
їнського театру. До "Театру в п'1тницю". На 
драму "Нево.11ьник ". 

ТАІ/АРКА:. І що ті українці так .11юб.1ять говорити 
про нево.1ю! Іадної нево.1і ми тут не маємо. то 
пощо її згадувати? Краще подивитися на щось 
нове., 

І/АІІА : То я біжу з праці, варю похапцем обід. аж 
уся впріла. хочу зробити їм приємну несподі· 

ванку". 



ТААІАРКА:" То саме Іі біда, мамо, що ти ніко.11и не 
знаєш, чим можеш зробити нам приємну неспо
діванку. 

J/ ААІ А: Я купила квитки Я не думаю їх змарнувати. 
Ідіть обідати! 

ТАМ.АРКА: "Окей", мамо. Я можу зробити тобі ще 
раЗ приємність і піти до твого театру. - (Здtr•· 
~ає nAet111мa і 111жод•11t1 за мамою і OJІtitIOм). 

(Двер11ма з '8pa1oio бо1у 1жод811t1 ТАТО. Він 1.Юае 
nop-.фeAti на ма.111~аі С80АІІ1' 10.110 11antIOНa, бере в рfІ· 
111 1101•н1J8і Тамар1ою zурна.11, t11111ae 1t0Aoc заtо· 
АО801' "Оабербен JІаіф ", 1pya11t1 f,OAOBOIO, намірАЄ· 
•t~СА lllHtf'I lioio на ЗЄМJІЮ, аJІе 11одgма1 і ІАаде ilo
so назад на 11ant1aн. Л.1tае. Вбйає J/ама, ба••• Та
м, піджодм•t~ до мn•ана). 
Af AJ/A: Іване! Іване! Ми чекаємо там тебе на обід, а 

ти тут спиш собі! 
ТА ТО (nopyw111c.1 на мn•ані, сонно): Ні, ні, я так 

тільки трошки". дрімаю. Воно, знаєш, не так 
легко". 

МАМА: Знаю, ти мені казав: нелегко переКJІючитися 
знову на свіІі фах. Звикнеш, помаленьку. Але 
тепер ти не можеш відпочивати, бо ми !ідемо з 
дітьми до театру. Ти забув? 

ТАТО: Ага, справді, справді". я забув. (ПовоАі зво
дк•ьсА з мn•ана, сідає). 

МАМА: Ну, не марудь уже 1 ходи обідати! Бо ми го-
тові ще спізнитися на виставу. 

(JІама і за нею •аІІІО в11жод.111t1. Через МІІ8'fІ амм са
мкмк двер11ма вбіtає 0Аь10, жапае з емжер111 1а
мі1с і заfІажае собі 1 111шеню ). 
ОЛЬКО (до себе): Може там не буде так темно, в 

тім театрі ••• 

11 ДІЯ 

Веранда сад1б11 на еАеrанаіі nераферії міс11а. Тро
санові 1рісеА1а, с•іА. У ~.1111б11ні c.U з 1ідс1іzу
ваАt~НІІМІІ напоuк, с1.11Апам•, з upu1aм11, fІоІ••· 
м• ІОJ1:!1111і1. П11• nepwoмy с.о.11і с11д.11n1 д1і ді1••n 
- ЛІJІЗА і БЕТТІ. 

ЛІJЇЗА: Що, підемо вже грати? 
БЕТТ/: Не маю найменшого бажання. І пощо ти за

" просила ту якусь Тамару? 
ЛІJ/ЗА: Я її запроси.11а?І То Стів її запросив! 

ВЕТТІ: А.11е ти познаІІоми.аа Аого з нею. 
ЛІJЇЗА: Ти знаєш дуже добре, Бетт1, що а вчу ро

сіАську мову і що Тамара мені потрібна. І що 
.а винна тому, що Стів саме навинувся, як ми 
розмов.апк в кафетерії? І що з того часу він з 
нею водиться? 

БЕТТІ: А твої батьки не мали нічого проти, кОJІи 
" він її запрошував? 

ЛІНЗ.А: Формuьво, вони не мог.11и мати. ТІІ знаєш, 
що міІ батько каВДІІД)'є на сенатора, а Іого па
ртіа спирається і ва етнічні групи. 

БЕ'ІТІ: А.11е я знаю -тако:а, що твоя мама завади 
старається підібрати вам відповідне товар•ст-

" во. 
ЛІНЗ.А: Тамара не є вже таким зовсім невідповlд· 

ним товариством, остаточно. Ії батько - дип
.11ьомованиІ інженер, а її 'дід був якимсь с.11ав
ним хірурІ"ом. 

БЕТТІ: ХірурІ'ом! Хіба там, на сході Европи, є якісь 
.. хірурІ"и? Може він був там санітаром! •• 

ЛІJІЗА: Як є санітари, то мусять бути І хірурІ"и, ні? 
А в тім, чи це таке важне? У нас, через татову 
по.11ітику, бувають часом люди, яких батьки бу
ли бідаками. 

БЕТТ/: Ми з такими не знаємося, хіба, що вони зай
мають якесь дуже важливе місце в адміністра" 
ції. А.11е завше це є люди бритіІського, а в наА· 
гіршому разі західньоевропеІІського походиен" 
на. 

Л'ІJЇЗА: Не завжди, Бетті. Мені здається, що ти при
ятелюєш зі Семом? А Іtого дід приїхав сюди з 
Росії і ходив і довгому халаті до божниці, -
каже міА тато. 

БЕТТІ (дgа 1pt.&Sв•1.1): Сем - цілком виіиятковий 
випадок. Вів уае тепер має перед собою ве.аику 
"ПОА іТІІчну кар 'єру••• 

ЛІJ/З.А: ••• Яку помо:ауть Іому зробити мі.аьІІони Іо
го батька. 

БЕТТІ: І що з того? Якщо б він не був таuІ обда
" роваІПІІ, кіпі мі.аьІони Іому не ПОМОГ.ІИ б! 

ЛІНЗ.А: Ветті, ми саме тепер вчимося .tЬОГіІси. Якщо 
•опому треба дати ІІІЮUивість". 

БЕТТІ: ".То ти хочеш дати мож.1ивість тіІ Тамарі 
увіІrи до вашої роДІІВИ? Грату.mа_ ue не за

_88ДJІ)І 
JJIJ/ЗA: І що ти вмдумуєш, Бетті?! І чого п, взаг«.

Аі, причеnпВСJІ ,цо мене? Мені зовсім не зuе
zить на ціІІ діВЧІІНі, а ти конче хочеш посвари
тися зі мною через неї. Може ти заздрісна, що 
вона така гарна? 

Члени СУМ! В періодах між появою АВАНtАРДУ, 

КРИЛАТИХ, ЗАПИСОК ВИХОВНИКА читайте ті 

українські газети, які відпускають місце для цілих 

сторінок, редаtованих членами СУМ, або обширно 

інформують IIJJO життя і діяльність СУМ! 

Підтримуйте українську патріотичну пресу -
пропаrатора наших ідей і лучн;1ка українців 

у розпорошенні ! 
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БЕТТІ: Я зовсім не вважаю її гарною. Я тільки не 
можу знести того, як вона веде себе тут. 
(Bбitaю•ti СТІВ, ТАМ АРКА, БІЛ і ДЖЕК). 

СТІВ: Знаєш, Люїзо, ця Тамара - феноменальна! 
Вона грала в теніс тільки двічі, в якомусь ре
сорті у Кетскіл, а сьогодні вона малощо не на
била нам! 

БЕТТ,1: Вона, здається мені, взагалі фенv;.:енальна. 
СТІВ: Що ти хочеш сказати цим, Бетті? 
БЕТТІ: І\Іось ду.же просте: вона сьогодні вперше у 

цьому домі, а поводиться ••• 
СТІВ (nвребмгае): Бетті, що ти говори•" ? Тамара 

веде себе перфектно,! 
БЕТТІ: Саме. Боюся, що занадто перфектно. 
ЛКJЇЗА: Бетті, що це за такі розмови про чиюсь по

ведінку? Я тебе не пізнаю. 
СТІВ: Люїзо, мо.же ти почастуєш нас? Ми вмираємо 

від спраги! 
( Люїза аї Дже• підход.1•t1 до CrlQAy 6 мuбмні, пода
ІО•t~ 6одм 1і со.Аод•е. Ін•і садо6А.ІhС.І за пер•11tі 
с•і.А, мі•аІОh напої, не розмо6ААІО'ІМ). 
БЕТТІ: Я зав.жди хочу спитати тебе, Стів, про ті 

мідерити у вашій їдальні. Я вчуся_. як ти знаєш, · 
історії мистецтва... · 

СТІВ: Мистецтво - не моя спеціяльність. Ти мусі
ла б спитати маму. 

БЕТТІ: Вони дуже старі, правда? Ще від вашого 
прадіда? 

СТІВ: Так, по бічній маминій лінії. Люїзо, дай мені 
ще джінд.ж:ерелу! 

БЕТТІ: По бічній, чи н~ по бічній, а воно таки щось 
значить, мати за собою добрих предків! 

СТІВ: Всі мають за собою якихось предків. А чи во
ни були цобрі - важко сказати. Найстаріші роди 
виводят1 ~я від піратів і навіть деякі від про
йдисвіт J , 

ЛЮЇЗА: ІІу, Стів, ти вже верзеш Бог-зна що! 
БЕТТІ: \1ої предки - інтелектуали з Нової Англії, 

які заснували Ке\1брідж . 
СТІВ: І(е не твоя заслуга. Кожне поко.л іння '1усить 

само себе виправдати. Побачимо, який інтелек
туал виросте з тебе! 

БЕТТІ: У всякому разі, всі знають, від кого ми по
ходимо. Ти бачив у нашій їдальні портрет того 
мого прадіда, що був першим ректором Кем
бріджу? 

СТІВ: Бачив. І що з того? 
БЕТТІ: Те, що ми не потребуємо творити .леrенд, 

як усі ті росіяни, що подають себе за нащадків 
князів чи генералів, або, принаймні, славних. на 
ввесь світ хірурrів! 

ТАМАРКА (обурено): Якщо це натяк у мій бік, то я 
попрошу тебе, Бетті, за.лишити мене поза сво

єю увагою. 

СТІВ: І Тамара, ще до того, цілком не росіянка! 
БЕТТІ: \Іе росіянка? 
СТІВ: А так, що ні. Вона у". українка. 
ДЖЕК: Українка? Ага, я чув щось. Це ті, що при

їзди.ли з ба.летом. Вони гарно танцювали. 
БЕТТІ: О, я також пригадала! Сем ро.зповідав мені 

про тих козаків". І про те, що ~· нація фарме
рів, яка не має навіть тієї верстви, що назива
ється (з~ірд.Аu6о) "інтеліrенція". 

ТАМАРКА: Ти, Бетті, цілком неосвічена, з усі'1і1 
твоїми вченими предками. я". я". 

ІЗ 

СТІВ: Бетті, ти нетактовна, Тамара може сю1а роз
казати нам про країну свого походження, і я 
певний, що це буде тільки щось гарне. 

БЕТТІ: Якщо хтось із вас має бажання цього слу
хати". 

ТАМ АР КА ( схопuАасА з міСf4А): Пробач мені, Люїзо, 
а..е я не можу залишатися тут довше. Бай! 

( Вмбі~ає з 6ерандм, З6ер.ає поза будмно•. За нею 
біжа. С~6 і Люїза. Всі інwі смдАм МО6'11'М, Бе•і 
ба6!МСА сер6еnою. Ло хгмАмні 6бі1ає Люїза). 
ЛІ}JЗА: Тепер вся забава попс~ана! Стів відвіз її 

додому. Ти, Бетті, повела себе, справді,_дуже". 
БЕТТІ: ". Некоректно, я знаю. Я зробила це · навми

сне. Така". слов')Інка, і вона хоче дістатися в 
найкраще американське товариство! 

ДЖЕК: Я мушу вже йти, Люїзо. 
БІЛ: Так, ми з Джеком домовилися, що підемо ще 

до Волтера на круг л і. 

ЛІJЇЗА: Що це ви так раптово пригадали собі, що му
сите йти? Ти, Бетті, також відходиш? 

БЕТТІ: Коли ти сама піддаєш мені таку думку." 
Л lJ ЇЗА : Я не піддаю тоб і жадної думки! Але, я не 

· знаю, чи варто продовжуВати цю невдалу зуст
. річ. 

БЕТТІ: Справді, якщо Стів думає залишитися там 
.. з тією Тамарою." 

ЛІJІЗА: Бетті, я не знаю, що Стів думає! І в мене". 
розболілася голова. Ну, до побачення , коли ви 
всі вже йдете. 

БЕТТІ: До побачення, Люїзо! І не забудь розказати 
твоїй мамі про мій "нетакт". Я певна, що вона 
не погнівається на мене за нього! 

(Бе8і, Дже• і Бі.А 6ідходАh. Люїза нер6о6о 11р1б1-
рає зі С80Ау. Вбіtає С~6). · 
СТ(В: Куди всі поділися? 
ЛІJІЗА: Пішли, я їх не затримувала. Я не знала, що 

ти так скоро вернешся! 

СТІВ: Як це "скоро"? Що ж я мав там робити? 
ЛЮЇЗА: Ну, ми думали, що ти підеш кудись із нею". 
СТІВ: Вона не була в настрої, ти сама знаєш. Я від-

" віз її додому. 
Л Ю/ЗА: І вона не запропонувала тоб і зайти до них? 
СТІВ: Вона щось згада.ла, а.ле я подякував. Що ж я 

мав би там робити, між тією родиною? 
Л КJЇЗА ( 6есеА11м 8Qном ): Знаєш, Стів, ти розумні-

ший, ніж я думала! · 
СТІВ: Я не знаю, Лю, що ти думала і чи я такий ро-

зумний. Але йти туди я не бачив ніякої потреби. 

(Іде до C8QAY 6 м1бині, бере пААІІІ1'У На.АІМЄ у С1'· 
ААНІУ сод11, 611пw.мє. По~м, з6ер.аІО'Іt1.Сt1 до Люїзw., 
що сі.Аа за с•іА спереду): 

• СТІВ: І чого та підстрелена Бетті попсувала на>.1 
забаву! А я дістав такі гарні платівки рок-енд
рол ! 

(далі буде) 

Гl/МОР 
Вчитель : Не уявляю, як 

одна людина могла зроби
ти стільки помилок. 

Том: Це не одна. Мені 
тато допомагав . 

(lt і) (t 

~дорога мамо, - пи
ше син матері, - я про

валився на екзаменах. Під
готуй, будь .паска, до цlві 
неприємноІ звістки тата_. 

•Дорогий синок, - в!ДІ 
пов•дав мама, - тато пІд· 
готувався, підготуйся І 
ти ...•. 



Иосип СтроцькиА 

Іlоїм наіlуАюбАені111ам друзАм -
у•раїнсь"ам діruм на 'Іужині nр11-
С 8А'Іую. 

А8tюр 

ДІД ХОМЕНКО 

Д іда Якова Хоменка знали вс і . Було, поїде хтось 
у сусіднє село, а тамошні люди зараз і питають: 
-А як там поживає дід Хоменко? Все ще рибаль

чить? 

І так було по всіх околичних селах. Бо ніде не 
знайшовся хтось , кому д ід Яків чогось відмовив. 
Ніхто такого не пам'hтав. Чи то старий, чи молодиІt. 
чи, навіть,малиІt звернувся до діда Якова з якимось 
проханням - д ід Яків робив. що міг. На нову владу 
- комуністичну - він наче не звертав жодної уваги. 

Бувало, хтось захворіє на якусь нев ідому хворо
бу. Що робити? До лікарн і далеко, а до діда Якова 
близько. 

Або, бувало, хтось хоче на другу сторону річки. 
Як? Де? Ні мосту нема, ні броду не знає. Але знає. 
що є дід Яків. Лише гукне : - Діду Якове - е!! - А 
дід · Яків, як відгомін : - А зараз. зараз! - І вже й 
похлюпує веслом. 

А що хлопці, то, здавалося б, набридли дідові ; 
ввечері на гулянки в чергу біля діда стоять, а вночі 
з гулянки те саме . Але він і не думав гніватися. 
За те хлопці то тютюну дідові принесуть, то люльку 
котрийсь подарує, бо дід часто їх губив, а в неділю, 
часом, збереться ціла ватага та й завітають до ді
да на Клепаний острів. От-тоді в д іда свято! Нава
рить найкращої риби, пос ідають колом, а дід нав
чає: 

- Рибу готувати треба знати як. Треба на бере
зі річки, де зловиш рибу , розкласти вогонь, почи
стити рибу, налити її водою, посолити і поставити 
на вогонь. Але не накривати горщика, бо втратить 
смак. Як закипить - треба слідкувати: як тільки 
очі повилазять - значить готова. Треба зняти з во
гню, негайно виложити рибу на дошку, присолити і 
накрити нистою шматкою. Поки риба пройде сіллю, 
треба з'їсти юшку, а від риби й за вуха не відтяг
неш! •• 

Лише пізно ввечері дід перевозить гостей на бе
рег. Послухає їхнього співу, що так мило діє на ста
речу душу, та й попливе по своєму ремеслу. 

МАЛИЙ ЙОСИП 

Та найкраще знали й найбільше поважали діда 
Якова в Клименковому хуторі. Там він був майже 
щоденним гостем, бо хутір був найближчим від Кле
паного острова селищем. І чим частіше дід відвіду
вав хуторян, тим частіше хотіли хуторяни його в 

себе бачити. А що вже діти, то й не казати! Як по" 
бачути діда, то біжать аж перевертаються та кри
чать одне перед одним "то мій дідусь!" А він, хоч 
би їх було й десять, всіх попестить і почастує ди" 
кими грушками та горішками. Та найціннішим гос
тинцем для дітей були дідусеві оповідання. Сидять, 

14 

•• ,. 
І 

було. годин~и непору1·uно та слухають. :\ :1i't 1ю·1-
казує і казки-чуда. і правду про сиву дав11ину Укра
їнської Землі. про к няжу славу, про славні часи ко
заччини. Та так гарно, так захоплююче оповіднr, 
що й молодь та доросл і не раз слухають з ІІС\Іf'ІІІІІОю 
цікавістю ніж діти. 

Між усіма діть..,1и дід найб ільше любив \Іа.1пго 
Йосипа. Частенько. бувало, візь'vІе Йосипа з собою 
на острів чи до лісу. чи й по рибу, та й розповіцас 
йому без кінця. А йосипові все мало. він все хоче 
більше й більше. 

Одного разу. пливучи з дідусем в човні, Йос и11 
спитав: 

- Що це таке , дідусю, правда? 
Дід Яків аж весло '-1 гребти перестав. 
- А хто це тобі говорив про правду? 
- Я чув. як тато казав, що не"1а тепер на світі 

правди. 

- Ти, синку• цього ніко!'vІу не говори , - попере 
див дуже поважно д ід, - бо це можуть почути лих і 
люди і твого тата за це заберуть у в'.юницю або на 
Сибір москалі зашлють . •• 

- Я нікому. дідусю. не кажу того. що чуіо від та
та. тільки вам. - виправдовувався Йосип . - Ви ж, 
дідусю. не лихий чоловік? 

- Мені,синку, можна все розказувати. - Правда, 
Йосипе. - почав дід. - це чистота людського су-.1-
ління. Правда - це почуття, дане Богом лише люди-

. ні. без якого людина не може бути людиною , а обер
тає'Гься в хижого звіря , у змію. або в кам інь. Коли 
Бог сотворив світ і все, що на світі тепер є , то чорт 
почав глузувати з нього, що ті люди, яких він со
творив на свою подобу , не будуть його слухати, що 

· він не зможе їх встерегти, і що чорт їх викрадати
ме для своєї темноти. Тоді Бог йому сказав: "А я 
ось зроблю так, 'щоб ні я не стеріг. ні щоб ти не 
крав. Я даю на світ правду і ти щось дай". А чорт 
ка.же: "А я даю зло" . "От і все. - сказав Бог. -
Тепер будемо дивитися : хто ·помре зі злом - того 
береш ти до свого пекла. а хто помре з правдою -
того беру я. А щоб дати можливість людям вибрати 
правду чи зло, я даю на це певний час, після якого 
прийде кінець світу. Помре до того часу більше спра
ведливих людей- світ залишиться в моїх руках. По
мре більше несправедливих - забереш світ у своі 
руки". 

Так і зробили. Бог дав писані закони свої, а чорт 
дав неписані беззаконня. З тоІ"о часу Бог дав лю
дям розум, щоб самі могли собою керувати і виби
рати. З того ж часу почалася боротьба правди зі 
злом. Одні люди тяжко працювали. добували собі в 
поті чола хліб, допомагали нещасним і калі.кам, ні
кого не вбивали, н ічого не крали. старшttх поважа-



JІИ, а МОJІОДШИХ поучuи. Як ·знаходИJІИ щось загуб
лене - намагалися повернути Іого маснику. Вони 
ніколи не робИJІи іншим того, що· їм самим не бyJio 
ми.11им. Оце й є правда. Ці JІІОДИ бу.1и сtІравеДJІиві. 
Вони жи.11и по законах Божих, вони - християни. 

Бу.11и ж і такі .1юди, що робити не хоті.Ін, крuи 
в інших, вбиВ&Іи, змушува.1и с.1абших працювати на. 
себе, не поважuи старших, не жuі.11и дітей. Ці JІЮ· 
ди зневажuй. з8кони Божі. Це - ЗJІО, Такі .11Юди не 
справеДJІиві~ Вони нападuи на справедливих, а спра
вед.11иві борони.11ися1 борони.111 правду і J цього ви
никали жорстокі війни. Такий стан на світі затри
мався аж до сьогодні. ПодиВІІся, як є тепер. Приїде 
червона міліція, із зірками на кашкетах, заарештує 
когось, нічим невинного, і в тюрму.Партійні мають 
що їсти і нічого не робJІJІТЬ, а бідні люди працюють 
і нічого не мають. Це тому, що тимчасово силу ма
ють люди несправед.1иві. Коли б сИJІу мали справед
ливі люди, то ми всі жи.11и б однаково - Україна бу
ла б сильна і щас.11ива. 

- Я буду справед.11ивийІ - не витримав Йосип. 
- Великі війни ще пройдуть по всій землі, гово-

рив дід - будуть вони найтцчі, бо нарід наш е наіі
справед.11ивіший, а краіі наш - найбагатший. Лихі 
сили хмарами на.пітатимуть на наші зем.11і, щоб на- . 
рід наш працьовитий понево.wити, а багатства наші 
незмірені пограбувати . Жорстоко буде боротися наш 
нар.ід з темною навалою, густо скроплена бу~е зем
.11я наша і злою, і доброю кров}... Ти також, йосипе, 
будеш воювати. Воюй за правду, за свій нарід, за 
свою землю, за рівність і за .11юбов до ближнього. 
Така боротьба е справедливою. 

Дідусь замовк. 

Йосип д 'і вився по-дитячому замріяними очима на 
дідуся і тшюж мовчав. А.11е він уже виходив на шлях 
правди. 

~ 

,~~с~-=~ 
~----~ ~-=-~ :. 

КЛЕІ ІЛІ ІИИ ОСТРШ 

Ч oвett плив серединою річки. 
Дід Яків сяяв з радощів: "Така дитина, а вже 

щ:ю такі речі питає", -думав він і чекав, про що ще 
Иосиrt його спитає. 

Човен .11егенько підстрибнув "носом" і спинився, 
лігши грудьми на піщаний берег. 

- Ось ми Я приїхали, - промовив дід Яків. Йосип 
вискочив з човна на берег і оком знавця місцево
сти подивився навколо. Він дуже любив перебувати 
на цьому острові і знав тут кожний камінець.- кож
ний кущик. 

- Чому цей острів, дідусю, зветься Клепаним 
островом? - спитав він. 

- Це, синку, довго розказувати, - обізвався він. 
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- А сідай-но, я розкажу тобі все, що чув від ста
рих JІюдей. 

Вони сі.1и на прибережному піску. 
- Бу.110 це, синку, дуже і дуже давно. Тоді ще лю

ди не вмі.11и ні писати, ні читати, тому це, що я то
бі розповім, передава.JІося усно з покоління в і:Jоко
JІіння і дійш.110 аж до-наших часів. І ти не забувай 
цього, а як виростеш - переказуй іншим. Хай зна" 
ють JІЮди мину.11е свого краю. В ті часи на зеші на
шої України жили племена. Таких ІІ.Іемен, що розу
мі.11и значення органі:юваного життя, бу.110 тоді ду" 
~е мало. Між тими племенами, що жи.11и на теперіш
ніх українських землях, точи.1ися війни. На правому 
березі річки Бугу жuо велике чуже нам n.1ем 1я. 
Його очолював дуже сильний і дуже .1ихий хан. Він 
мав тисячі неві.1ьІіиків. Ста.1иця його п.1емени бу.1а 
тут, де тепер острів. Цього острова колись не бу.110. 
Хан зігнав багато неві.1ьників і наказав вибити в 
скелі по лівій стороні своєї столиці широку А г.wибо
ку канаву. якою потім пустив з Бугу воду. Так утво
рився цей острів. Хан був певний, що через воду йо
го ніхто ніколи не завоює. Він спокійно жив на ос
трові, а невідбники днями й ночами безперервно uе
пали з заліза мечі і кайдани. Від цього й піш.1а на
зва - К.11епаний острів. 

ПУГАЧ 

-Н а лівій стороні Бугу, як я вже згадував, -
продовжував дід, - жило тоді ве.1ике с.1ов'Инське 
плем'JІ - предки українців. Очо.1ював його с.1авний 
ватажок на ім 'J Пугач. Це плем'я постало в той спо
сіб, що с ім'я Пугачів прийниа до себе інші менші 
сім'ї і так разом жИJІи, доки розрос.11ися у велике 
плем 'Sі. Отож, славний Пугач очо.1ював спьне п.tе
м'я, що звалося "Пугачі". Хоч Пугач і не був войо
вничим, все ж .11ихий хан боявся його сили і тому й 
відгородився від ньогn водою. В старого ватажка 
Пугача був син на iм'St Сила - дуже си.11ьний і дуже 
добрий. Він часто над'їздив конем над оцю ось ске.1ю 
і дивився з неї, що робиться в сто.11иці хана. Він ба
чив, як клепали зброю для воєн, що їх думав прова
дити лихий хан. Бачив, як мучИJІися неві.1ьники в 
столиці хана. Це дуже турбуВ&JІо мо.11одого СИJІу -
Пугача. Пугачі ніколи невіJІьників не тркМ&JІи. Вони 
всі були однакові, всі працюва.JІи на зем.11і, всі роз
множували і випасали худобу, розмножувuи бджі.11 
та полювали. Вони всі однаково користалися здобут
ками праці. ТакиІі був закон у наших предків. Тому 
молодий Сила не міг спокійно дивитися на знущан
ня над невільниками в во.11одіннях лихого хана. Од
ного разу звернувся він до свого батька, ватажка 
племени, з такими с.1овами: 

- Ватажку наш і мій батьку. Я вже їжджу конем 
краще від тебе самого. Я вже ношу зброю, точу 
від твоєї. Я вдвічі бі.11ьше здобичі добуваю на полю
ванні, ніж кращнй твій дружинник. Я найбільшого 
дикого звіря однією рукою з ніг збиваю. Мій кінь 
ударом копита вибиває землю в ко.11іно г.1ибиною. 
Моя стріJІа джме.wя на лету влучає, а моє серце не 
може перенести навіть дитячого п.1ачу. Я не можу 
спокійно дивитися, як кривдить .1ихий хан Ііеві.1ьни
ків · у своїй сто-!Іиці. Дозволь мені піти на нього 
війною. Я зруйную його ханство лихе і визволю не-
винних людей з нево.1і! (да.аі буде) 



КОЛИ ЛЮДИНА 

ПРОКИНЕТЬСЯ". 

але розбу І{ІІТІІ Ау~СТ'J 
ніхто не зумів. 

rl1111oro ску, етuа баІу· 
сею. Померла ма початку 
)І(ОВТНА 1946 року. 

Що • тut лет•І'tІІt? 
Ч11 мо•иа a11teer11 .11••11-
•У а цьоtf •ах.11•мrо 
ета11у? 

"Молод'Ь України" 

СТОРІНКИ tCTOPtt' 

РТА 
8:1нмку серед хащ rip· 

с1о~ Криму І80Мна no6a"wn• -
".м"кмх nтаwом з АОСКТІо Аоеrм• 
трохн ехо-• ма -нцІ А:Jьобом · 
НаА80Рі моро:. і xyf'a, а к11естн 
11краз UХОАМ"'"'" -80АИТМ nтawe· 
н"'т. МСнттR • 11ісі u-нрас, І nтaw· 
ка• зручно заrотоВІІ"'ти норм, рмх

. туватн rні~. І ще - ніхто не за· 
ааксас: сnіватн nісень, цісї хОJІОАНОІ 
nорм _" ОАН і на •11ісоаій сцені•. 
Харчуютьс:"' КJІВСтн насІнн11м, 11ке 
внко11уnуют1о 3 wнwок, рі:Інн•м 
"'rоА.а•н. ПтаwенRта, заісно, наро
АМуютьс:11 rо11І, аае * теn11і rнІзаа 

і nроорс»Ана •загартованість• "°"°" 
маrаоот1о ім nерееутн наЦеотіwІ 
18Оро-. 

8 лютого 1919 року 
норвежка Ауr'уста Ленr
гард народила в рибаль
ському селищі Торенсен 
чудову дінчиику. Все бу
ло гаразд. Але за 6 rо
дии 28 хвнлин післ• nо
.1огів молода мати моrла 
пити чай лише в напІ1-
сонному стані. Неяба
ром вона міцно sасну.11а. 
На всі .11.іі Ауr'уста реаrу
вала автоматично. JJ по
ведінка иaraJJ.YB&Jla -
саме в цьому А була та• 
ємннцв! - поведінку 8'Ю
динн. вка все розуміє. 
Якщо, напрнкла.11., хтось 

подавав ій руку, Ауr'уста 
подавала свою, ніби хоті
. ~а привітати спІ.врозмов
ника. Коли ій приноси.11н 
їжу, вона відкривала рот. 
Але на уколи. у,11.арн м 

реаrувала. Іноді ій при
носнли гарячу їжу, Ау
rуста їла. обпікалае11. 
але на біль не звертала 

уваги. 

Минали роки, а жІика 
не прокн,І(алася . ДООІка, 
народжена до '8етарtІі, 
1же доrлядала sa. ма
тір'ю. Цікаво: в тоІ час. 
як усі люди навколо ста

ріли, Ауr'уста з~ні маА
же 11е змІнн.11ась, 111r.1•Аа
ла так, •к І в 1918 роцІ. 
Лежа.111 вона • .-І••У А~ 
1941 року. 23 .1нс1оnааа 
цьоrо року раптом 11а 

мить вІдкр11.11а рот І еаа
зала: 

- О, ФреАерік. ма• 
бут.., у•е пІзио. Дrr1111a, 
оче111дно, хоче ict•. ·ДаІ 
її мені, хочу noroAY••"•· 
Вона nро111иу.аас.І ПІА· 

веласа s .1І•а І 11111ае
вано rл•нула ка староrо 
11оло1І11а 3 СПІІМ 8СМОС:
САІt, що ваrву.аQІІ UІІ 

нею, і на счужу 11Іа11•· 
ну• - ТТ АОРос.ІУ АО'ІКУ• 
О мах! Вона -POl&11ua 
жінку, •1.& 11нr.8•AU8 
старше веі. 

Пл11 першого публічного пока
зу саоі'х фільмів брати Люм· єр 
в І цw}'J(а:1и соб1 приміщекн11 в 
Пар~tжі. Антуан .'lюм• єр (стар· 
ший) знайшов те. що Ум СІулn 
потрібно . - підвал одного з кв 
фе . ПравдR . вІк б~·в незручний , 
публіка його не любила, а з на· 
стания~І ХО.'!Одів маnже 3ОВСіМ 
ке відвідувала. І тоді ха3яїи КІІ· 
фе мсьє Вш1ьnінІ завжди опи
нявс11 в скрутному стаио"ВищІ. І 
есе ж коли до ньоrо 3'8ернувся 
Люм• єр . мсьs ВольnІнІ на ан11-
ви& особливого захоплення. Про 
кІкематоrраф вІн ніколи не чув 

І томv з обуренням вІдхи.,ив 
пропозицію прийняти як арекд· 
ну плату 20 процентів прнбут 
кv від експ.'!Уатnції винnходv. 
в·1и зажадав ітверднх• 30 фран · 
ків на деt1ь. 
Дійсно 1111ручна в nepw11 І \ 

цень ск.,11да :н1 .,ише 35 франкі в . 
і мсьс. Бn.,1.ттІні бvn 3адово;~ е · 
ннn своєю nередбаЧливістю . А .1е 
поті~І трапт1рся щось несподІ · 
ване. Перед І'рRкд-кафе цІлу до· 
бу стояли величезні черги. В 
кілька місяців кінематограф 
прикІс 50 тисяч франків при · 
бутку • 

)' маленькому иорвезь· 
кому бу.11..иночку віконнн· 
цІ 11е 1ІАч11н11лнс11. І11оді 
пр11хоЬ.111 лікар з у11івер
с11тетс"11оі 11лІиікн • Ос· 
JІО, переаІр•ІІ Аіяльність 

Ау~ста Ле11ІТ&РА 11110-
спала 2Z роки! 
А nотім? Потім стuо

ся щес" ИU88'1alu." 
АуІ'уста почала ІіІ••А•О 
старіти. Здааuос:к, 1116• 
прнроАа спохаатLІас• І 
кадо.11ужує nporali11e. За 
одНtІ рі11 аона nостарІ.11а 
на 20. С1мм ta11tnaJІ.aJІІІ 
набагато wа1111ше, ІІЇ* 
звнчаАно. 

серuя І 11авав вказівк11 
про реж11м харчування. 

Пульс б)в нормальний, 

Жила вона ще 8 ро
ків. За цеіІ час 11аІту11а 
жінка. а11ою вона ще бу• 
ла післа 22 років летар-

НаnрмкінцІ· мнну_.о сто•ітт11 • 
, а.ермканс--у wт;атІ 8іс~Ін 
.-ер ват&ІІСок іНАІйс..--о n-е
ні. Майстер. 11мому . u-ан11н :1ро-

6мтн n-·11тнмк. .JllOllr'O •УАРУІІі1• 
НАА тмм, 11к ро:nаwуаатн на "_. 
•У Ім'11 не61ІІСчнка. АА- воно 
ск•~ 3-- t22 11Ітер. В цій ме 
місцевості чм--ьtее омро збе
ріг- с- ІНАіМську на:.еу. В ne· 
реtСІІаАі це с- означ-: •Вн _. 
-"' рм6у на с-•У березі, ми -
на с-•у. І ніхто - 11оанть рмбу 
nосереАМні•. На nІ.,....но-uхІ"но· 
му у36ере-і Анr11Ії с не-11мчма 
станці11. На:1ва П nросТІІІrІІаСІІ май
- НАА ускео nlЧW'фopttooo. Вона 
С~ТІ>СJІ з 58 Оумв. Про1 ..... 
-мамці се•нща ст.орн•н 3 цьо· 
ro с-.. с.,см:ріАНу а6ревІатуру -
•ІІамнвамр•. 

Я. JІСННСЬКМА . 

Так звати наwу вепику ctpy кІw· 
ку. Кажуть, буцімто вона сибір· 
ськоі nороАИ· В ус"кому разі сво! 
о6ов'"'зкн виконувапа АоСІре - ми· 
wей не тіпьки в нас, а навіть l 
сусІАів не СІу110 . Не 11Інькм СІу110 їм 
вистежити горобчика чк "'мусь Ін· 
wy nтаwку. Оце впітку Мурка nри
и11а коwек"т. Апе траnкпос"' там. 
що "'кась звірина запІзпа в стамкю 
І nоJІІа .Jx. Довго nобквапас"' Мур· 
ка, wукапа коwен"т. Якось захо. 
АЖУ • стайню І бачу: на соnомІ 
СИАМТь ІІурка, тнхо муркоче та 
о611мзус: качен"т. 

- Проnа11м качен"та, - ПОАУ•ав 
"'· - І uнІс Jx у сінн. Т;а вранці 
uстав ІІурку в сІНJ1х. Вона cna11a 
разом з качен"тамм. 

ВнрІwмв не чІnатм іх. Кіwка no 
ОАМому nеренес11а качен"'т 11 стай· 
ню. Р;аюм з нммм nроrу11ю1аІUІСІІ 
no rIOABip'f, а ввечері •заrони11а• 
на мІсце. Так бу110, .JІІОКН ка ... н"та 
nІАросІІR І nоТJІІrІІМС"' "° рІчм.1. 

М . КАІІІНСЬКНR. 

Ще древні рнм11"нм еірнпн в на"зеичайиу 
чуткість гусей : "к •ідомо , вони і •Рим спас· 
nи• . ЦІО їхноо ЗАатність вннористаnа диренці"' 

одного горіnчамого заеоду в ІDот,,,...дІї: "а по· 
садн сторожі• вз"nи ... сімдес"'т гусtй . Ко•и у 
веnнчезних снnад;ах, заставnених бочками з 
віскі. з'"'ВІІ"'t:тьс"' сторонн"' nІОАмна, птахи здім· 
мають страшенне ..-nІ"Отін н"' . Утрнмуватн таку 
охорону АУЖе внrідно - адже еони не вжиеа
ють апкогоn~ннх · наnоіа. 

вм"вn"стьс". гуси не САМНІ •сторожі з крм-
11амн• . На ОАНій аастраnійській фермі триріч· 
ний страус -ему, "'кого звуть Ватсон, з ус nіхом 
замІнюt: двох собак nрн оаечій отарі . НеетоІІІі
ний , витрнваnий і АОСИТЬ •суворий• опікун мас 
авторитет cepef' своїх nІдоnічннх. Гострий зір, 
npyAKi иоrи, мщний дзьоб та І'рена"ерс1окий 
зріст - 1 метр 98 сантиметрів - у коrо зав
ГОАНО емкnмчуть noaary. 

Фермери Пі11,11енної Америки мають iнworo 
nернатоrо nомічннка, а"амі, - nтаха з роАним 
жураеnнннх. Аого не трееа AO•ro nриручати. 
Ям nec, він біжить, ко11н кJtиче хацїн; nоеаж· 
но походжаючи no двору на АОВrнх ноrах, сте
жить за nор"'"ком: розСІорон"'с nіенів, "'кі 3ЧН• 
НИІІН бій"у, жене сусіАСЬКИХ курей. niArOA08YC 
•своїх• доСІутмм на no11i :1ерном. Інко11н інАімцІ 
беруть аtамі з собою на nоnюванн"' замість 
со6акм. 
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Раз ок,еанський Корабель, 
Пливучи із чужих земель, 

Почув, як крізь густий туман 

Гукав Лиман: 

"Усім бажаючи добра, 
Уже й тебе пора 

Закликати на тихі води 
Від непогоди!" 

гордо велетень сказав: 

"Хоч я і океанський пароплав, 
Тебе ж не обмину." -
Приплив та й сів ... на мілину! 

Іван Манило 



І ІАДЗRl 1члr1і lr\ 110 ·п~ 

~и живе~ю далеко за ~1істом. 
Гуртом ми зліпили велику сніго
ву бабу, але забули дати їй носа. 
Увечорі сестричка і я д"в:_;1ися 
крізь вікно. Раптом ба•· - . ;о : під
біг до нашої снігової б~;~и Jайчик! 
У кошику він мав дві великі 'ІІ!ор
кви, мабуть ішов з крамниці ••• 
1айчикові стало шкода безносої 
с нігової баби. Він став на лапки 
і приткнув їй носа ! Діставши мор
квяного червоного носа, снігова 
баба аж зас:-.ііялася з радости! ІUе 
й м і тлу вгору підняла! А зайчик 
п і щов собі да.л і , дуже задоволений 
з витівки! •• 

Як жаль, що саме тоці я про

с нувся! •• 

(Ма.11юнк.11 С. Герас•Аі•ук.а, 
11е к.с11 Л. П.) 

На кущі сиділи птички. 
Дві - rоробчик і синичка. 
І спитав сестру Прокопчик : 
- Покажи, де тут горобчик? 
Усм і хнулася сестричка 
Та й сказала до Прокопчика : 
- Як покажеш, :te синичка, 
Покажу тобі rоробчик<~. 

НАШ КОНКУРС! 

Дорогі діти! Подивіться уважно на цей малюнок: 
маляр навмисне намалював тут багато недоречно
стеІt, такого, чого насправді не може бути. Ну, 
скажіть, чи верблюд може вилізти на дах будинка? 
Напишіть до "Крилатих", які саме помилки ви зна
йшли. Хто відповість найкраще - одержить дуже ці
каву українську книжечку. Участь у конкурсі мо
жуть брати молодші юначки і юнаки. 

\\ І\ 
-\~?>) __ 

зимою~ 
День такий ясний, блискучий, 

Бо тепер - зима. 

Дід Мороз такий щипучий, 

А мені - дарма! 

В кожушок по самі вуха 

Одягли мене: 

Хай подмуха завірюха, -
От 1 не вщипне! 

Нагуляюсь - п'оце поки! 
В хату прибіжу, 
Червоненькі свої щоки 
Мамі покажу. 

Мама скаже: "От такої! 
Вік я прожила, 

Та й не знала, щоб зимою 
Рожа в нас цвіла!" 

О. Кобець 



У кінці 1964 р. відбувся в Нью-Йорку З'їзд СпіА
ки Української Молоді Америки, про який багато пи
сапа преса, ад.же це був успішний з'їзд делеrатів 
від понад 3 500 осіб молоді. Щирими оплесками по
дякували делеrати другові Михайлові Фурді (*) за 
довгорічну важливу працю , на чо.111 Спілки у США; но
вим гОіІІовою Головної Управи СУМ Америки був од
ноголосно вибраний ко.JІ. командир УПА, відомий 
громадський д.іяч д. Лев Футапа (**). 

' 
НАШ ФОТОКОНКУРС 

Зус.,,і11а10ttЬ БаttЬ•а і зммуJ 

О 1itu111 юна• М. /1а.н•у•, у Канаді, 



БЕРЕЗЕНЬ 

ч. з 

БЕЗ УКРАІНСЬКОІ МОВИ 

НЕ МОЖНА СОБІ УЯВИТИ 

УКРАІНСЬКОІ КУЛЬТУРИ. 

І ТИ ЗАКОВАНА І Я . .. 
.•. О, СВSТІЯІ 

Свята батькtвщиво моя! 

Як nомо1Ку тобі в одчаІ, -
І 111 закована, і JL" 

Скажу тиранам &ожу ВОJІІО, 
·не sроаумі.JОІІ'Ь, не приІІІуть ! 
І иа ТВОЇМ широкім ПОJІЇ 

КамDІням вісника nоб'ют~. ! 
Зиеqm, МІСОІd І мопuн 

І Понесуть Іх СJІОеОМ зла! 
Тебе убИ.1111, розЧU11.181 

І восхвапяn. заборонІLІІН 

Твої ветndї д~.І 

О, Боже, сильний і 11рІ8NІанА, 

В ТвоІй руці - життя і nepn. -
Вдяnrи у спаву Т8ОІО 'ІМІрДь 

І сотвори святеє д;и8О, -

·Воскреснуть мерт8181 ·ІІОВеJІИ ! 
БлагосJІОВИ возстать соборQм 

На подвиг нови.й і суворий -
На чин іаtуменвя 3etllJli -
~еІІJІі, ПОВИТОЇ В Recn8y, 
Стократ ПОJІИто ї криваво, 

Колись преславноr земJd! 

(З поеми сБезтапаннкй• ) 

1'ap&t 11Jевче1111 



НА ФОІІ,1 "І\РІ1Л·\Т11Х" В 1964 Р. 
У СШ.\ І t\:\llA,11 

Команда Злету в Чікаго-100.00 цолярів, В. Окtп
нюк, збірка в Торонто-80.00, Команда Злету в ОгаАо 
-48.89, . 'І. Іванищук, збірка-40.00, О-к СУ\ІА в Пас
сеІtку-38.00, 0-к в Бостоні-28.60, Б. Ko\f, 11р11 0-ky 
в Асторіі-27.00, Т. І\узь..,tів, збірка-24.00, 0-к CY\fA 
ім. Орлика в .]ітройті-23.00, 0-к CY\fA в АкронІ-
15.00, .]. Зрада, Чікаго-15.00, 0-к С)'\ІА в ІІью-Брі
тен-11.00, Кущ \tОЛ, юначок "fвшан-Зілля", Торон
то-11.00, Нідділ ООЧСУ в Перт Амбой-10.00, Д. За
лізняк- І О.ОО, О. Стt>цька-10.00, ТерлецькиІt-10.00, 
В. Саrаш-6.00, І. \Іакар-5.00, С •. 1е-.1чишин- 5.00, 
R. Харук, 11. П.-5.00, f. Ганущак-3.35, 0-к СУ\І в 
Монтреалі-З.ОО, \І. І'аврилюк-2.00, \І. Андрусів-
2.00, О • .]жура-1.00, Відділ СУ А в І\л іВJІеІІді-15.00, 
0-к СУ\ІА i:-.f, \І, !lаВJІушкова в Чікаrо-15.00, С. П\.1-
садниА, \fюлюза, Фраtщія-5.00 ф. фр., .1. ГосеІtка, 
Рубе, Франція-5.00 ф. фр. 

Іtентральна )'права С'У\І і Видавництво "Крилаті 
1nиро дякують всі:о.t жертводавцям за підтри:-.tку С)· 
\fівськоrо аурналу та за зрозу\fіННЯ потреб ВИХІ\• 
вання \fО.Іоді! 

• • 
• 

ПРИЄДНАЛІt НОШtХ ПЕРЕДПЛАТШtЮВ 
"КРИЛА111Х" ІІА 1965 Р.: 

Юначка· Орися Делятинська з ЛІнтен, Франція, -
5 передплатників. 

Юнак Любомир ГосеАко з Рубе, Франція, - 1 пе
редш1атника. 

10 дол. пожертвував о. Іван Ткачук Із Нью-Йор
ку. 

Усім - щире спасибі! Хто черговий? 

• • 
• 

НА ПРЕСФОНД "КРИЛАТИХ" А КПІUІ 1964 Р. 
- З РІЗНИХ КРАЇН СНІТУ : 

Осередок СУМ Звартберг, Бельгія, - 1000 б. фр. 
Осередок СУМ Рубе, Франція, - 50.00 ф. фр. 
Осередок СУМ Сошо, Франція, - 50.00 ф. фр. 
З хрестин п. І. Зубрицького, Вам, Бельгія, -

385 б. франків. 
З весілля І. Терефенка, Тразені, Бельгія, -

640 б. франків. 
Ю СУМ, Со.11яно, Аргентина, - 1365 пезо. 
Осередок СУМ Везін-Шалет, Франція, - slo.oo 

ф. франків. 

хто 11АстУпниr11 

· ПОШИРЮЙТЕ КРИЛА П 



ТАЄМНИЦЯ ГРУДКИ ЗЕМЛІ 
(Уривск із •Листка Отця Капелана« ч. 2 до СУМ-у) 

Дороrі Юнаки І Юначки, 

Запитайте своrо батьк.1, матері: що 

пІ0(;1ять вони, коли rоворять Вам, 

що люблять нашу Батьківщину? Во-

1:11 відповідять: - ми любим3 нашу 

землю. ,. І це правда. Оповідають, 

що Ш!шІ пєселенцІ за океаном, при

бувши до нової незнаної ім досі землі, 

відк~;ив.:ли, розвивали зі своіх клу

ночків rрудку украінської землі, при

rортали іІ. . . і плакали . Американці, 

:~ивлячись на них, не розуміли іх 

дивувались Ім, бо не знали Іхніх 

nо•1)·в&нь серця, не звали таєм11иці 

любови до рідноі землі, якої ота rруд

ка була символом І реліквією .•. 

rрудкз. землі! 

У чому ж - таємниця, щu вона ма.є 

у ссбі стільки з11ачення, звідки у неі 

та сила, що порушує душу і серце 

людин11? 

- :?відти, що та грудка землі 

це земля моrил і курганів, а в них 

111 іідорс·жчі спогади ... ; звідти, що 

г.<:на двигала на ссбі родиЮІу хату, 

церковцю пам'ятники нарGДНЬОЇ 

слави ... ; звідти, що у ній просякла 

крсв геройська, відбились терпіння і 

t:r;лl, радість І ' надія ... 

І ота землиця 11аче б з11зла, яку си

лу вона має, наче б відч:1·ваJ1а, як 

люблять її . І тому 11е старається 11а

кидатись, 11с ш1магас·rьщ1 11ристрої

т11сь 11 кращі шати, бо її люблять 

таку, нкою вона є. Ніхто 1н• 11азв1• її 

мачухою, але матір'ю! 

11е .1111ка.rп.1щ 111111а 1~ ~·11ер11икіп . 

Запитайте араба, чи захоче він про

міняти свою пустелю за наші зелені 

луги І поля? Він відповість~ - ні! 

Нам важко те зрозуміти, як можливо 

є на тих пісчаних просторах жити, 

подібно, як не міг зрозуміти мешка

нець чудсвоі соняшної Італії, філо

С>:Jф і історик - Тацит, коли писав 

про життя жителів rа.лІї, порівнюючи 

їхнє понуре небо зі своїм голубим . 

Вкінці одначе він зрозумів ту таєм

ницю. Це підсказало йому власне 

серце. І він, написав: »Той хіба там, 

у tаліі, видержить, для кого та земля 

є батьківщиною« . 

Jемля наших батьків - це нена

че б тіло нашої Батьківщини . Ви її 

дсрогі Юнаки і Юначки, не бачили, 

а.ле сліди, що залишив на ній дух 

цілих покслі11ь, Ваші батьки принес

ли 11а чужу землю, на якій Ви роди

л.ись. І як кожному з Ва.с є важні

шою душа від тіла, так і в Батьків

щині 11ашій важніший є її . дух. Ви 

1щростаєте тут так, як виростало ко

дись НGве 11окоління вибраного наро

ду у Вавилоні . Воно, хо•1 там роди

~є:~ь. хоч подивляло його здобутки і 

кра.су, сеr;:цем своїм линуло до найдо

рожчого Єрусалиму. . . Rи линете 

до свого Дніпра, до cnoro с11ятого 

міста - до Золотоперхоrо Ки1~nа .. " 
11 Україну . 

11. д-JJ Л . Михалм:1.кий 

1965 

БЕРЕЗЕНЬ 

ч. з 

РІК Ш 

МИХАЙЛО СИТНИК, 

Земля 
знаю, що не рушила там кр•rа ще, 
Все одно s-піА скіrу, що вдалі, 
ДаІте, даІте, трохи, хо11 півпраrорщІ, 
І<а1вськоТ чорио1 землі. 

Тут для нет виплету я кошика 
8 довrвх ниток найдорожчих .мріІ 
r до неі помолюся пошепки 
Пов вор\ тремтячІІ І блідіІ. 

Ту, що вже ПОВ!ІСваапась а пам'ят11t 
Покяаду я в себе на столі -
ВиС'tачить, щоб вовсІм не аІв'яау.rв1 
Жменьк• то1 рІ'диоt землі. 

Я П розміряю наперсткам•, 
Ці пилинки радости й жалю, 
І собі на груди замість хрестика 
У ааліІ торбіІнцІ почеплю. 

І копи дав11тиме гадю11:ою 
Чужина, що аж ІСрівиця бризне, 
Серцем. в рідну аемлю я nост1каю, 
ЯІС у браму аопоту Вітчизн•. 



Юрін к РУ r п 1 к 

ІМЕНЕМ 

·ЛЕВА 

. Одаічнмм. не3і8ймннм бором. 
Що емріс на rnмці rру31tкім, . 
Здііімаnмс:Іt А• 8М1'83і eropy 
По стежці 3аірмнім еу31tкін. 

Та с1'еЖІСа у д.nеч м.нмм, 
Зенвмочмс1t nоміж дере•. 
Веnмкоrо кн•и ДІІнмnа 
І ІСН8ЖN ... 3 іменем пе •. 
lwnм еонм ціnу rодмну, 
Від бan.u ІІнко ні м крок -
Дістаnмс1t на саму еерwмну 
Д.нмnо й ДІІнмnі• смнок. 

nіта• пд аерwмноІО сокіІІ 
І кр.• na3ypoey 8NC1t ... 
Д.нмnо, orn•нyewм окіn, 
Промоема до neu: - ДN8NC1t! .. 

Мені кu3ІОеаУм. мін смну. 
Недоеrо nмwмnoc1t ... Тобі 
В боІО боронмn. Україну, 
Відс'FОІОаn. іІест1t • 6ороТІtбі. 

Тоис, смну, бермс1t до роботи 
І наwі кріnм рубежі. 
Щоб крукм не м.nм нотм 
nітаУм на имnі ІІJИСі. 

І, мріііно norn•нyawм • дuеч, 
Очмм• манну• no non•x: 
- Там n8Же дороrа на rаnмч. 
На Кмі• nростепеТІtС• 111n•x. 

Над ПоnтаоІО сеnмще буде 
Побіn• цІсі rорм, 
І ммрні • нім JІCNTNМJТlt ІІІОДN -
Міщанм, куnці та маіісурм. 

А тут, на мkцмні амсокііі, 
Сnорудмw укріnnенп тм, 
Що4S ммр • тому місті І сnокНі 
ІІА llpUCN• нaun бер«тм. 

Тобі будуатм те місто. 
Тобі боронмтм мечем. 
Jloro мм ... - сuма урочмсто. -
Іменн!ІМ таоім мреееем." 

КнІDІСенко не мое• нІ cnoea, 
nмu м nananм КІІІ -
Він 6аеІ• .... о6рмсм ІІмоu, 
МaN6y'88toro міста •оrні. 

2 

24 січня 1965 р. у Ватикані Папа Павло 6- lt іме· 
нував нових Кардиналів - членів найвищої Ради Ка
толицької Церкв~. Між ІменовІА_ними с Митрополит· 
ісповідник Кир Иосиф СЛІШШ, який 17 років за
знав у Сибіру на московському засланні наІtбіль
ших комуністичних безвірницьких знущань за віру -
і не лише не зрікся Христа. а й проповідував там 
Його науку •. Уся понад десятитисячна сумівська ро
дина у вільних країнах світу щиро вітас Українсь· 
кого Кардинала та прохас в молитвах Бога. щоб дав 
Йому силу, здоров'я І найбільших успіхів у змаган· 
нях за вільну християнську Україну! Дотепер Кар· 
дина.п йосиф Сліпий. найвищий ДостоІtник Україн
ської Католицької Церкви, с четвертим кардиналом 
-українцем, першим у нашому столітті. 

~ 

Під час 10-го З'їзду СУМ Америки в ІІью Йорку 
в кінці 1964 р. була показана в Домі ОрганізацІІі 
Визвольного Фронту дуже цікава lt багата Шевчен
ківська Вистjвка. Усі експонати - а їх разом понад 
3 ООО - збирав впродовж понад 25-ти років українець 
- патріот із Закарпаття друг Василь Харук, якого 
бачимо вгорі. На цьому З'їзді головою СУМ Амери
ки був обраний д. Лев Футала. колишній старшина 

У~. • 



НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ У КИЄВІ І ВАШІНГТОНІ ••• 

\\}?Н:::~:~:::::::::::;::;:}:::::::::::::::і{~:}::::~:~:::::::::::;:::::::::::?>::::::::::::;::::::~};:;::::::ч::::::;::}};:~::чй:::::::::::;::І:::~::::::::::::::::й:>:::::::::::::::::::::~:}J~\\\\\~ ~ ~::::п~~а~і;;::::: мідt~: 
Щ:: :@ На 11411ру радісІІІ1> мміонам -
~:::: :;:;~: lletJ,eн"a пам ~ІІНІІ" сІІІОЇІІtІ • 
. :.::.\\\ :\$ А Ае vом•1 за tJiAtiнe cAotJo, 
.". ·.•.•:'. /1 
::::::: :;:;::: За tJce tJЄАІІ1'е і нotJe 
й:: ::::::: найбut~ШІІV пам-•" AIOбOtJll -
і\\ я~ У CЄ7JtfIO НаІІІОМ1J ЖІІtJЄ/ 
):: :::::! І tJ "ас '4yдot111v1 ноt1оріt1н11й 
?\: ' :;:::~ Від ceptfA м11 радієм 1111.м, 
:;:{ • ::::~ //.(о не АІІІІІЄ 1/letJ,ЄНXO tJі,НІІй, 
:{~: i::::i А tJЇt4Hi t2 ми - "О.ІІІ МІІ з НІІМ І 

п. 

НАШ КОБЗАР 

Тарас Шевченко жив і ще живе 
в українських серцях. Хоча він 
вже помер більше як сто літ то-

1 ~::~\~~~~~~~~:·:~~~ ~~ 
Він був найславніший українсь

кий поет. Він своїми поезіями дав 
.1юдям нову силу для боротьби 
проти зла. Тому ук·раїнські люди 
ставлять пам'итники Т. Шевченко
ві. Вже є багато пам'.Ятників: у 
Арrентіні, в Канаді. Є парк у Па
сейку ім. Т. Шевченка~ І є пам'ят
ник Кобзареві в Америці, у Ва
шінrтоні. 

Тепер ті люди, які ще не знали 
про Т. Шевченка, можуть поїхати 
до. Вашінrтону, побачити його, 
прочитати вірші. Ми, молоді укра
їнці, є дуже горді з цього. 

Іванна Охрик 
с:::::» 

Наш Кобзар помер давно, але 
пам's~ть про нього живе у наших 
серцях. Він боровся пером за ty 
саму ціль, що ми ще і тепер бо
ремось, - за свободу для україн
ського народу. 

Ми пам'ятники ставили йому і 
будемо ста~m, щоб йому відда
ти честь і щоб інші народи не ду· 
мали, що ми не маємо історії та 
славних героїв. Ми хочемо пока- . 
зати іншим націям, що Україна 
не тільки була державою, а ще бу
де знову самостійною, бо народ 
про неї дбає і. її не забуває • . 

ТТам srгники вже стоять у Аме-
j): :;jjj\ риці, Бразілії, Австралії і вже у 
::й J:~ · Арrентіні робота зачинається. 
~Щ .:\j~j щоб і там ?УВ пам'.нтник Тарасові 
::::::: •:;:;~ Шевченков1. 

L1Щ,fiKMйЩMt%!o(,ft@W%JMi@i'M1'1iШMW#%@it-i';"***-"F.&l\1'J Галя Притула 



~· Щодо населення Україна заЙ~1ає 
_л_~" шосте місце в Европі, а щодо терито 
~.,... рі ї вона не ~1енша 11ід Фраю1ії. Укра 

~ їнська мова слов'янська . Боні\ 11і .1кт1 

але діm :\tусять вивчати також ~10С !·:ОІІ 

~ ~~~"· ві~tінна ві.д московської . Українське 
)V \." шкіл:Ьниuтво доситr. сильно розmшене . 

_& ~,а~ ~ьку :\ІОву ~ 9н00а 1.500 часописін -~Укра · 
~ ~ 1 ні пстад виходятr. укра 1 иськоІО 

1'rовою. З 74 театрів України є 64 укра 
_А їнськнх. На Україні є 7 університетів . 
~ 150 інс11tтутrів та каледжіn і 3-t.000 на 

родніх шкіл. Є Академія Наук. 

· ЗРАЗОК.' ДЛЯ ВСІХ 

На ім'я Голови ЦУ СУМ д. Омеляна КоВВJІя в Бе~ 
льгію надійшов такий лист: 

"Діти Рідної ШкоJІи ім. Т. Шевченка при Осеред: 
ку СУМ в МонтреаJІі - місто. склаJІи на Різдво 42 
до.11. ДJІЯ бідних сумівських дітей в Европі. Переси· 
.лаємо на R11ші руки. з проханням призначити най· 
бі.11ь111 потребуючим дітям. Рівночасно переси.11аємо 
Вам фото "Вертеп" - 1964 р. в постановці цітей 
"Рідної Школи". 

З РіЗдвом Хркстовим і Новим Роком пересИJІає· 
мо Вам і всім членам СУМ щирі побажання та всьо· 
го найкращого! 

Учителі і діти Рідної Школи 
СУМ у МонтреВJІі. Канада". 

RІДПОВІДЬ ЦУ СУМ : . 
· "Центра..ьна Управа СУМ дуже зворушена пода· 

рунком д.11я незаможних сумівців у Европі і щиро 
дякує учитеJІям і дітям Рідної Шко.11и · в МонтреЗJІі за 
їх гарний жест сумівської со.11ідарности. · З цієї су· 
ми фондуємо ІЗ річних передплат д.11я дітей; яким 
батьки не мають змоги передплатити . "Крилаті". 
Бажаємо вам. дорогі діти. багато успіхів у науці 
та в сумівській праці й остаємося з юнацьким При
вітом - Гартуйсь!" 

УКРАіНСЬ~ ПРАВОСЛАВНИИ КАТЕДРАЛЬНИй СОБОР 
СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛR В ЕДМОНТОНІ 
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Столицю Укра1'ки Київ часто казн 

вають зеленим містом. тому щn mн 

потопає сере.11 зе:тенt та паркі11 . І<иї11 

має 1.200.000 шселення. Він з усіх 

1'tіст Совєтськоrо Союзу найбілnш при · 

ступний для західн :01· цивілізації . 

Карків має шАкра~\tй уніперСІИТ'еТ . 

в Дніпропетровську cкynчetta продук -

11.ія ста.1і - так само в Кривому Розі 

Керч має залізну руду. Херсон с.1авитr. 
ся .те~стильним внробниu11юм. f?і.1я Ні 
копо.'Ія t: великі Поклади ~1анr'ану 

. JІьнів - прекрасне місто Ззхідньо-

'укра їнськ~х · зе~іель" . 
Треба знат11, · що С)() нідсоткі~ !tукру 

н Со1;'Єтсько~(У Союзі продукує Укра 
їна. Україна дає СССР 55r;, за.1ізноі• 

рудм. 51 % інших "ета,1ів . 40 пілсотків 
ста.'Іі ~ :~з відсоткі11 · вугілля. 

Чrуж~Іf'Нец1 • . Джон • rюнтер н1звав 

українців сіталіАuя~rи з над Лніrtра• . 

Українці, ка Aoro ду:\ІІ<у неспокійний 

і співучий народ. Та нещастя україн · 

1tін захонане п 1тому. що в Україні уря: 
доВ'Ий апарат. поліmка . прш1исе.ТJ і ВС{' 

народне господарство є оnано1,·:111е оку 

пантами - москалями~ Я підпорялкова 

ні Москві . ТаКІJ\І 1шно~1 І'іо.1ьшени111,ю1 

Росія, насправді . ні11им не відзна11аєть 

ся від царської Росії• . 

Оrож Україна є са~ювистача.11t1+а 

і може бути самостіАною державою . 

На жал~" їА приходиться иtити ~д не 
прошеною опікою Росії . яку Постоєн · 

ський 1871' року назвав «всеснітні~1 

хаосом• . 



Лист із УКР АЇІ-ІИ 
Від одного з відомих у США українських 

діячів ми отрима.ли точну копію листа, одер

жаного з-під совєтської займанщини. Це лист 
від онуки, селянської дівчини, яка весною ро

ку 1965 закінчить середню школу. 

* * 
* 

"Слава Ісусу Христу. 
Низький уклін Вам з рідної землі, дорогі мої, Ді

дусю і Бабусю. Велике Вам спасибі за Ваш лист, 
що повідомив нас, що Ви живі і здорові. Ми б завж
ди прийшли до Вас, та дуже далеко, води і гори ·роз
діляють Вас від нас. Як ті билини у полі, доля по

розкидала нашу велику родину по всьому світі. Які 
ми всі були б раді, якби раз зійшлися разом, хоч на 
Святий вечір один раз покуштувати святої пшениці. 
У нашій родині Rи, Дідусю й Бабусю, найстарші й 
найрідніші всім нам. Як Ви наробились, набідились 
на своєму віку і ще на схилі свого віку допомагає
те нам, своїм дітям і своїм внукам. Щиросердечне 
Rам спасибі, наші старенькі, Дідусю і Бабусю, зем
ний уклін Rам за те, що Ви не забуваєте нас, сиріт. 
Ми всі молим Бога за те, що ВИ ще живі і здорові. 
Тато пишуть лист і мені захотілось поговорити, пе

ре:-.ювитись з Rа"1и коротеньким листом: Д. і тато 
ходять на роботу. А я рано ходжу до школи, а по по

лудні дещо вдома роблю". 
Я вчусь добре, ще від початку цього навчального 

року "посередньо" не мала, а тільки "добре" і "ду
JСе добре". Щоправда, нелегко дається та наука,та 

що поробиш, потрібно тепер помучитись, щоб потім 
легше було і щоб татові віддячити за їх хліб. Мені 

Зима спита, де літом бу•. 
Сумний rруден1о і • с•ято і в буден1о. 
Зимою бійся вовка, а літом мухи. 

вже небагато за.лишилось до кінця." 
Після закінчення думаю поступити десь вище вчи- · 

тись. Не знаю, чи поступлю, бо поступити з пер ~' )го 
року важко, але якщо цього разу не поступл ~ г о 

другий рік ще буду поступати. Дідусю, з того, .: о 
Ви вислали на костюм, Д. вшила собі пальто, а я 1 <1 

напевне вшию на другий рік, як поступлю вчитиt . і 
як буде з чого. Ліцусю, мені соромно такій молод1й 
у Нас стареньких просити, щоб Ви мені помогли, але 
пробачте мені, бо я ще не на своїм хлібі. Я прошу 
i:jac, якщо будете здорові і будете висилати нам па
кунок, то вишліть мені на сукенку. Бо всі мої одно
класниці на випускний вечір у школі будуть мати н. 
сукенки, а я не маю за що купити, бо дорогий. Про
бачте мені, Дідусю. що прошу у Вас, а.ле не маю ко
го Іншого попросити, Ви у нас єдині, що допомага
єте нам. Бувайте здорові, цілую Ваші натруджені 
руки. До побачення і ще раз бувайте здорові! 

Ваша внучка". 

ЧИ МОЖНА ТАМ 
ЗАЛИШИТИСЯ 

На з'їзді КОІМуністичІЮі 
Партії в Москві закпикап 
трудящих докласти всіх зу
силь, щоб догнати А пере
гнати ЗДА. &:і п.ромо·ви пе
редавалися по радіо. Чуючи 
це, селянин за·питав біпя 
rучномоІВця: 

- А як на·здоженемо, то чи 
можна буде там залишити
СfІ? 

Зимова динна така: сюди тен1о, туди тен1о, та й мину• ден1о. 

Зима без сніrу - літо без хліба. 

Сім поrод на д•орі: сіє, віє, мутнт1о, крутить, рве, з•ерху ллє, знизу мете. ~ * * * 
/ ,\,/ ~ / / ) - ~ Сухий марець, мокрий май - буде жито, як той rай. , 

Зима з'їдає, а літо збирає. 

Міст і•• . t: О ІІнто1111 ~· Нн• · 1<1 



«МОЛІ1!й» SОГОВІ ОдrІОМf, 
Mмttteh ПР~ДІ 'НА ЗЕМЛІ, 

А БІЛЬШЕ НА SfМЛІ НІКОМУ 

М ПОІUІОНІТЕСЬf» 
Т8рас Шаченко 

tlu1-IJ -= ПР~Т~ МОСКВИ 
За "ВіА?>н ою Д умJWю" 

(A1ci.pa..ti.A) 

10-та Конф:?ренція Антикомуніс
тичної Ліrи Народів Азії (АПАКЛ) 
відбулася в столиці Китайської 
Республіки - в Тайпеї. Тайван.. У 
Конференції приймали участь '21 
чланів-націй : 

Комітет поневолених нарадів ре
презеиrvвав проф. Лев Добрянсь
хиА (rопова УККА). якиА з іншими 
американсьqми делеrатами репре

зевтуаав водночас різні антикомv
ністичні поважні американські ор
ганізації або дослідні чи обмінні 
центри . 

АБН мав трьох делеrатів: Яро
слава Стецька. проф. Л. Катона (у
горець). мrр. Славу Ст~цько (сек
ретар делеrації) . 

В Конференції взяв vчасть теж 
кол. : віцепрезидент США. Ніксон, 
яКИА Виголосив цікаву і гостро про
ТИКОІІVЯістичнv прамову. З ним ма
ла нагоду ~устрітися делеrація 
АБН. 

І І І І І І 
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В Тайпеї створився бvв дійсно 
фронт водночас проти Москви і 
проти Пекіну. З уваги на те, що об
серватори мали фактично однакові 
права по формуванні змісту ре30-
люцій, а теж стосовно їх прийнят
тя, треба відмітити, що позиціf АБН 
були прийняті однодушно речника
ми різних країн і континентітв сві
тv. Деякі ·міжнародні організації 
мали по 20 членів-народів, як напр. 
ІКОК (ІнТ€рамериканська Конфе
дерація) чи ЦІЯС, я.кі віддавали 
свої голоси за резолюції АБН. 

JІОПОВШІt В ТОКІО 
П-ві СЛАВИ СТЕЦЬКО 

Піс."Ія привітання на летовищі а 
Токіо директором •Асоціяції Віль" 
ної Азії», проф. др. Кітаока. пані 
С чва Сто~ько. секретар Делеrації 
АБН на Х Конференцію АПАКЛ, 
була прийнята обідом на її честь 
за приявністю дванадцяти почес· 
них гостєй. ви;щтних антикомvиіс· 
тачн их .:~.іячів Японії на чолі з дР; 
Т . Ватанабе . головою осАсоціяці[ 
Ві.1 ьної Азії..», колишнім амQасадо• 
РОМ ген . r. Ошімоюt з яким 1941 р. 
Ярос.11ав Стецько був у контакті, й 
іншими та представниками nреск. 

.Після обідv З.12.64 відбулася до
повідь п-ні Слави Стецько з дов
гою. інтересною дискусісю, з успі
хоч д.лс:~ нашої визвольної сповви. 

5 грvдня ц.р. відбулася зуетріч п. 
C тt~RT'f Стецько в Сан Франціско З 
українською громадою та з пред

ставниками АБН. 

111111 



Аосип СтроцьниА 

,НАД БУГQМ:РІКОЮ 2 
Вагято '1олодих . rуугачів хтіло пі:r1,1 з. Силою. бо 
міцні всі були та здорові, та коней мали під собою 
велетнів, що відпочивали роками і ~екали на волю 
своїх вершників. Але старий Пугач вщмовив. 

- Мирне ми плем'.Іі, трудолюбиве і чесне 1 - ска
зав він. - Вже давно ми нікого не воюємо, людей 
не вбиваємо, сиріт не робимо і добра чужого не гра
буємо, а потрібуючим І слабшим навіть допомагає
мо. Наші жінки вже й плакати не вміють, бо не ги
нуть мужі їхні в боях. не лишають своїх дітей без· 
батченками. Наші слабші сусіди нас не бояться, бо 
знають, що ми їх не пограбу -~ 1 :с, 1 а сильніші, ось 
хоч би й .11ихий хан, відгородJ:.~ ю ·ься від нас мура
ми-ріками, бо знають, що ми свого будемо борони
ти і кривд, заподіяних нам - ~s!)увати не обіцяємо. 
І хоч хан плюгавий нашому племені ні сват, ні брат 
- все ж ми не повинні ступати на його зем.11ю з ВJІа· 
сної во.111. Крім того, я вже старий, а ти ще молодий. 
І Іема в нас правдивого ватажка. 

Нічого бу.110 робити. Мусів мо.11одий СІиІа покори
тися. 

Та коли Пугач -батько помер, а СИJІа -Пугач став 
ватажком племени пугачів. він відразу пішов війНОК? 
на ханІf. А що ханство було віддіJ1ене від володінь 
пугачів водою, то Сила-Пугач рішився на нечуваний 
.11ицарський вчинок. " . .. 

Він вибрав собі сотню найкращих 8018 1 повів 1х 
за собою Вони над'їхали над цю скелю і СИJІа кри· 
кнув: "Боронися, лихий хане, до тебе в гості їде Пу
гач!" І стрибнув конем з цієї скелі на острів. Ще й 
стрибав, то вдарив долонею. а кінь копитом по вер
шку ске.11і. Ще й тепер там виразно видно відбит~к 
руки Іt копита. За Силою пострибали всі Іtого во1 І 
за кілька хвИJІин оволоділи столицею хана, розігна
ли сторожу і пустИJІи на во.11ю невільників, Хан втік 
на правий берег Бугу і вже ніколи в пугачів остро
ва не відбирав. А цю скелю назвали вони Пугачем в 
чес'tь свого молодого і відважного ватажка. 

йосипові оченята мимоволі побігли в напрямку 

ске.11і. 
Він бачив Пугач щодня. Та лише сьогодні поба

чив Іtого велич І красу. Сьогодні ця ·~тометрова ске
.11я. що стоїть прямовисно над в.одою, як ст~рож іс
торії говорила йому про с.nавнt- чини предк1в укра

їнсь~ого народу, показувала їхню .:JЛИЧ І спІваJІа 
про їхню хоробрість. йосипові здш "" юся, що це НЕ' 
скеля непорушна, а тоІt .11ereнд .Jp;;v.~ Сила-Пу r<. · 
стоїть непорушно, с.11ухаючи, FJ( 11ідусь правду H\,fi 
нього оповідає. 
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UEPKBA 
Д Ідусь продовжував оповідання. 

- На пам'.kтнику про перемогу пугачі вику.1и собі 
в скелі посеред острова святиню. Вона lt тепер в · 
цоброму стані і своєю формою дуже нагадує нашу 
православну церкву. Ти вже її багато разів бачив 1 
знаєш. Тому я про неї оповідати не буду, а розпо
вім про те, чого ніхто не знає. 

Дід помовчав хвилинку, розправив вуса і продов
жував: 

- СИJІа-Пугач знав, що в хана є дочка-красуня, 
яку хан тримав у своїй кімнаті, прикутою золотим 
ланцюгом до стіни. Він тt~кож знав, що хан роб.!1.в це 
тому, що його дочка намовляла .11юдей проти нього, 
бо він знущався над неві.ІІьниками·t' А знав це все 
Сила ось чому: одного разу він стояв на Пугач-ске
лі і дивився на острів. В цей час по острові ходИ.ІІа 
ханна-красуня і дава.11а знесиленим невільникам пи
ти. За це вона СИJІі дуже сподоба.11ася і він крикнув 
їй зі ске.11і: "Добра красуне! Одного дня я приїду до 
тебе в гостину!" Дівчина не розуміла його мови, 
а.11е бачила, що він гарний, вродливий, могутній 
юнак і крикнула йому у відповідь: "ЛицареІ Визво
ли нас із цієї не вол і! За це я добровільно стану тво
єю рабинею1" 

Сила також не розумів її мови, але він знав, що 
вона хоті.ІІа від нього якоїсь допомоги. Він також 
бачив, як її, на · наказ хана, схопили і закували зо-
лотим ланцюгом, . 

Як тільки пугачі оволоділи островом, Сила вирі· 
шив відшукати ханову дочку і, якщо вона згодиться, 
одружитися з нею. Цим він хотів поєднати своє і її 
п.11емена в одне плем'.k. А в цій святині, що ще й те
пер стоїть, він хотів узяти з ханною шлюб. З одно
го наІtг Jtибwого льоху Сила випустив ворожку, яку 
туди хан закрмв на вічну темноту за те, що вона 
вгадувала йому смерть в неволі. СИJІа звернувся до 
неї і спитав: 

- Що мені робити, щоб знищити хана і забрати 
його дочку? 

Ворожка сказала: - В хана є інша ворожка, яка 
навчить Іtого, що робити. Але як ти понасипасw сво
їм воям у взуття своєї землі і негайно підеш на ха
на походом, то його ворожка не зможе вгадати, де 
ви і що ви робите, бо ви будете завжди стоятJr на 
своїй землі. 

Сила-Пугач послухав ворожку. Він звелів воям 
понасипати у взуття зем ti і пішов на хана походом. 
Сторожа доносила ханоf' · 1 tto йде Пугачове військо, 
а ворожка говорИ.ІІа, щ.1 те ІЗіІtсько стоїть на своїй 
землі. Хан вірив ворох·~\і \ ::~ Нtська свого назустріч 
пугачам не висИJІав. 

Так Сила-Пугач приіtшов аж до нової ханової сто
лиці, розбив його військо, а самого хана взяв у по
лон. Взяв він також і його дочку-красуню, з якою 
мав одружитися. 



ТВОРЧА МОЛ 

СУМІВЦІ З НЬІ-ЙОРКУ 
НА ТF.JІЕВІЗd 

з ПОЧJІВ)' представІІІІКа Центра- f 
.1ьвоі Управ• СУМ мrр. Є. rанов •. 
ського - по тuевІзії в Нью-Йор· І 
ку, на каRВ.ІІ 13, декІ.Іька разів ' 
з успіхом мступu• два МІІстець-
к-1 гуртu Осередку Ім. ген. Т. 
Чупр•вп: Kane.1• Ввн.цур•сток під 
дир•rуванвам п. ДаІІІUіва І Тан
цювuь1111І, під кер. О. Гензи, з 
со.1Істкам. таІІЦІD п. Дарією Ген· 
зою та п. О.1еною Сохан. Старша 
юначка О. ІрченкІвва поаснювuа 
сотuм т•с•ч г.1адачІв зміст ук
раІвськп пісень, назв• танців, а 
тако-.: розПовідuа про Осередок 
СУМ у НьІо-Йорку. КіакакратниR 
вІІСтуп, з nовторевваМІІ, вІдб1JЮ• 
10 грудu 1964 р. Ваrато д.tа цІ-
єі вдuоі демо11С1рВції д~агиень 
украІвськоі ма.1одІ зробо npeco· 
ВJІІ рефереВ'І' Осередку д. д. Мо
трук. В•ступовІ cnp•ua амер•· 
канка n-1 ДомІвІк Патерно - nред
ставНJОС ВІддІ.ІуОсвІти міста Нью 
-Йорку. 



дЬ УКРАЇНИ 

ЯРОСЛАВ СГЕЦЬКО ВІДВІДАВ 
СУМІВСЬКИЙ ТАБІР 

У АВСТРАJПЇ 
Осередок СУМ Ім. ген. Т. Чуп

р1нк1 в· Сіднеї, АвстрВJІІJІ, закlн· 
чив св1А табір у с1чн1 1965 року 
(там саме· тепер .1tто). Табір був 

, nрисвnениІ 150-рlччю народа:ен
н1 ве.1икого українського поета І 
мие.1кте.1.1 Тараса Шевченка. Не
забуrньо~о бу.1а зустріч з остан
вtм прем'єром вt.1ьного Урцу Yr: 
раїНІ, тепер го.1овою ЦК Аии-
· бо.аьшевицькоrо Б.1ьоку Народів 

~ 'Ц.о&ТоІним Ярос.1авом Стецьком. 
lt таборі бу.10 105 ІОНUІВ 1 юна
чок, крім команди 1 обс.1уги. Су· 
мtвцt з •uем за1ишuи свою "За· 
порtзьку Січ", своє орпне гвtз
до, ~цоб звову з~етітись тут ва
ступвоrо року, здобуват1 україн· 
СЬІІ звавв•, гартувати TUO і ду-
11)'. 



Марія Струтинська "АМЕРИКАНКА'~ , 
(Закінчення) 

Та ж 1iмнtJ8tl, -.о і І' ..,_.. діі. HtJ зtJдніі с•іні 
дoдtJNO ІJЄАК1'Є дsер1'4АО 81 8ЄАеf/Jон зі С80А•ІОМ. MtJ• 
ма порАд1'ує 1н1ж1'1 на euжeptfi, 1101А.1дає NtJ д1еJІі 
11 sіджr.іє. Вжод•• (Ait1opy•) TtJмap1a, ••дає на м11· 
•ан ІІСОр61пу 8і py1at1••••· 

ТАМАРКА: Не було до мене телефону. мамо? 
МАМ А: Ні. не було. Хочеш з'їсти щось. Тамарко? Ти 
сьогодні нічого не їла. 
Т ААІ АРКА: Ні. ( ПопраtІААЄ •еред дsер"аАом 1омс· 
СА): Може ти кудись виходила. мамо? 
МАМА: Ти знаєш, що в суботу я нlкуд~ не ходжу. бо 
не маю часу. Тамарко, ти мусиш з'1сти щось. Не 

. будеш хіба виголоджувати себе на смерть? . " 
ТАМАРКА: Мамо, прошу тебе, дай мені спок1й з 1ж· 
ею! Де Олько? 
МАМА (•ереІі111Аа до с"Ау, сарає з нм10 11орож): 
Пішов кудись на годинку. 
ТАМАР КА (•оsіжає): Боже, як тут нудно,. в цій хаті! 
(ЛАtає на мn•ан, не SІJОдА•• о•еІі з .eAef/Joнy). .. 
МАМ А: Незадовго тато матиме відпустку і ми по1-
демо на.ц море. 

ТАМАРКА: Дуже мені потрібне те море!Все той са
мий пісок і те саме нудне товариство! 
МАМ А: Давніше ти дуже любила їхати над море. 
т АМ АР КА: Любила. але давно вже переста.. а. Я ці.t
ком інакше уявляю собі вакації. 

І І о 7 

rn 
.," .. apl6tloro масІ1111•••• 
kpe.J11 ро:мІтаетw:• 111оро· 
ІІJ ІІОСе1111. tao6 .J теn"ом 

nрорскт11 мо.ооа••• ае

реац•••· Оа•е таае сІ· 

"'•••о noтpaniuo •• aJ6. 
••• ••11•. ВІтер J8KOWll8 loro • 
аІрау, ІІІО утаорuаса а :ІОІ'ІІІІ.ІіІ 

серцеа1111і . Нааес11І 80110 nрорск

"о и"r1111м nari••••· 
Щоро11у kpl:taa 11ahpuao 

ІІОаІІа ,.". ІІJІІеРІІ•••• С801 rl· 
"о. ••. 
Ко•ен, хто •••APJ• aopor••• 

ПuІсса, 11еоа•І11110 ..,_ 118 
иr 1нr1. 

Береза 

в "rор111ику" 

• 
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МАІ/А ~· Я також не люблю того піску. "оже на" вда
Істься переконати тата і знову поїхати до Гантеру, 
як ти думаєш? Ми не дали ще 11ад море~ завдатку . 
ТАМ.АРКА: Ні. ні. нізащо в світі! В тому ГантерІ я 
бу.11а б уже зовсім відтята від усього! А втім, не 
журися, мамо, моїми вакаціями! 
МАМА: Не гнівайся на мене, Тамарко. а..е, якщо ти 
думаєш про JІКісь мож.11ивості з твоїми американсь
кими прияте.11ями ••• 
ТАМАР1'А: То що. як я думаю? 
МАІІА: То я боюся. що ти дуже розчаруєшся. Той 
Стів міг би був подзвонити тобі вже десять разів. 
Або - в загал і не дзвонити • 
ТАМ АР КА: Ти. мамо, зовсім ци"'1 не журися. Стів 
мав додаткові іспити. Він сьогодні подзво11ить.на

певне, а може й сам приАде. Він ••• 
( ДзІJопм .еАефон. Тt.1маJІІt1 11ідбі1ає і бІJІІ е.111· 
ЖtJАЬІfІ.) 
ТАІІАР1'А: Ге.11ов! Ти, Стів? ДJІкую. от-так. А ти? 
Новини? Що?? До Европи? •• ІІа три місяці? •• Ти не 
згадував ••• Ага, ти не знав напевне... приємна не
сподіванка ••• Я розумію ••• Може навіть 3а.ІІИШИІUСJІ 
там ••• Дуже гарно. Ага. Чудово. Так. Ні. Дякую. Я 
не знаю. Щас.11ивої подорожі. "БаА, нав". (1'Аад1 110· 

ІОАЇ CA1JЖ4t1"1J, іде до 8tJll'ltJHtJ, е•д••, ". 1а1орож1· 
на.) 
ІІАІІА (t1же 1іЬ д11реі): Я забу.11а сказати тобі, Та· 
марко, що дзвонив Ростик. 
ТАІІАРКА (1•6,жає): Jle говори мені тепер. мамо, 
про Ростика! Не говори до мене взariuil Чи ти ні
чого не розумієш?! 
ІІАІІА (.1а1ідно): Розумію, доню. все розумію. 
(llt18 t1•zoд••· Іп•м• д11р•ма 16isoe ОА•"о). 
ОЛЬКО: Ти ще да.11 пuьнуєш телефона? 
ТАІІАРКА: Мовчи! Не обзивайся до мене! 
ОЛ ЬКО: Можу А не обзиватисх. А.11е JІ маю Д.ІJІ тебе 
новину. 

ТАІІАРКА: Мовчи, кажу тобі! Ти маєш д.11 мене но
вину! Всі ваші новини нічого не Варті д.1я мене! ·я 
маю свої ВJІасні. (С.,,•м11е uo•.) 
ОЛЬКО: Справді, ти маєш рацію. Моя новина тебе 
не потішить. 
ТАІІАРКА (зіджнrАа ІА•бо"о, ж11А11п11 д811111Ье.1 на 
ОА•"а, 110.U.): Ну, кажи вже, ко.tи так дуже хочеш. 
Певне Ростик переказав щось там ДJІИ мене. Дуже 
воно мені потрібне! 
ОЛЬКО: А може, ВJІасне, потрібне. Будеш вже мати 
спокій з Ростиком. 
Т АІі АРКА: Що, може він збираєтьс.1 вммрати? 
ОЛЬКО: Цuком навпаки: він їде з МаріІtкою на два 
мlсхцl до Канади. 
ТАІІАРКА (1'АА0): Чого до Канади?З якою Марійкою? 
ОЛЬКО: З тією самою, що бу.1а твоєю прияте.11ькою, 
поки ти не замериканізуВВJІасхІ Він з нею давно вже 
ходить. 



ТАІІАРКА: Брехu. Все брехНА. 
ОЛЬКО: Я не знаю, чому ти така певна Ростика. 
Він не був у нас вже півроку. 
ТАІІАРКА: Не був, бо я не заохочуваJІа Аого прихо
дити. А.1е, аби я схоті.1а". 
ОЛЬКО: Ану, схоти! Побачиш! 
ТАІІ АРКА: СлухаІІ, О.1ьку, дай мені спокій зі своїм 
Ростиком! Я знаю, що ти все те вигадав, бо конче 
хочеш ••• Що ти робиш?! 
ОЛЬКО (•t1spr•r~ ","," uАефону):Гuьо?Тут Оль
ко. Мо•у просити РоотИJtа? Дякую. Ростик? Тамар
ка хоче з тобою попрощатися. Передаю. 
ТАІ/АРКА (с•д.• и•оррно, 11011ім 11010Аі 11ід10· 
д.мсА, іде до ruA1фoнr.): РостИJt? Ти куди виїж
д•аєw? До ВіІDІіпеrу? Курси? Ага, українські". 
Багато вас їде? TiJlьJ(JI ти з Марійкою? Дуже гарно. 
Щас.1ивої дороги. БаІІ - баІІ І •• ( 1'.tад1 cAptutitf_e, tде 
до u••o•a, сідає. 1/01•••·) 
ОЛЬКО: Ну, що? Маєш вже спокій з РоотИJtом? 
ТАІІАРКА (1•6рає): Іди звідси в цю ж хви.11инуІ За
бирайся! ВJІеІ!І 
(О"'"о 11010Аі 1•жод8м. Tut1pct1 st1cput1є A•lfe ру· 
10• і ua•ie. За ж1u•пv 1жод•• l/ua, •:r:euso 
11іджод•• до ... ..,,., СІІОІ•• NtJ сао.1пr CUAH1', 
110•11рамv10•0 cosr, u1 сt1мо •жо Rжод.м. Tt1· 
марstІ IWsl'UtlЄ SmlAtJ1'aN8 06.1nu, •рає NtJ ІІОІІ•tJ· 
мі жrcao••r 1 аорб••і, Ra71ae c.1&0S8, •о&t•ає но
с•sо.м, 1•••1ає сі1. ЛА•11є u 11t111uмi ".",. до . еrІі· 
,.., іі .", •• st>,,ПtJIOMCA Іід 11.1а•у. у д1ерАЖ s-.,"". 
ЄМСА 0А,1'0ІtІ •0.10111, ,.,. МІ••с• NtJ Ta.w11p1'f, ао
" SNnt1г. Зо ••• ",_ sta с•іNою нtирану u •Аа· 
8i11r "ll•piur". Tt1•t1pct1 .ienм наоррно. llicu 
c•Z'tlє. Tuapu Аеам. Дзеопм uА1фон • . Tt1· 
•tapu сідt1є, мІІім •ід1од••с•, tде, "" 11180.ма•, 
до u.11фo1r.) 
ТАІ/АРКА: Ге.1овІ О, Роотик? Що? Я? Ти казав, що 
їдеш з Марійкою? Ага, ще одне місце... Хто, хто 
дзвонив з Канади? Вона має там х.11опця? О ••• Я не 
знаю ••• ЧекаАІ Я поїду. Завтра вночі? Добре! Фор
мuьнооті? Добре. До побачення. 
(К..ад1 c.1pt1І1'J, с80і8', st1думанt1, •оІІім іі """° 
•с•іє, м:ніє... Pt1Jt8010 сжо•.1юємсА s •iclfA t 6і· 
·-до д11р1t АЇІор", unrwJ: Мамо, Мамо! (В•· 
6s•11є.) 
(Оер1дJ114••• д1111uа 1жод•• Та80. /Іде до 11t1ntit1· 
111, бt1••• 11о•орі Ta.wt1p•oю р1•і, бере 1 рр• і'ї 
PJCtll8"1N, д.1•МСА на ож ЖІІАРу, sіджt1є, Ut1д1. 
Вбі•t1є Ta.wt1p1't1, бt1••• ТtІІІО, 11ідбі•ає до no•o.) 
ТА1!АРКА: О, татку, ти вже _приRшов! Як добре. 
Правда, що ти також не маєш нічого проти моєї по
їздки до Канади? Правда, що ні? 
ТА ТО: Як то - до Канади? ТИ - до Канади? Чого? 
За чим знову? 
ТА 11 А РКА: Так, до ВінніпеrуІ На два місяці. На 
такі курси, знаєш? Ну, українські ••• З Ростиком і з 
Марійкою, тією, пам'ятаєш? ••• 
ТАТО: Свят, свят, свят! А з тобою що стuооя? ДаR 
·но, я попробую ·твою -rо.1ову! (Під1од11мсА іі 1Ааде 
ру1у на Tut1paNІ ti0.ao.): Наче б нема 'Гарячки". 
Т"АІІАРКА: Я цілком притомна, татку. Мені ••• мені, 
навіть, здається... що я саме тепер опритомніJІа". 
І не турбуІІся, відтепер я знаю, де моє місце. 
(НtІ 11oposi не•о•і•о сме 0.i&"o). 
ТАТО: І радію, доню. Ду•е радію! (ОбіUн Tuap· 
"М .-і ІІJІІІ•СІtІЄ ЇЇ до OIPlfAo) 

І 1 

ОЛЬКО (•ідбіt до lllJ8ltJ s Ta.waptwюi Ага. а мене, 
тату? 
ТА ТО ( смію••с& ): І тебе, сиІІJ(у. (Обіut1є О А&1'а 1і· 
.1&ною ррою.) Вас обох, діти, вас обох. 
(Вжоднм l/fJмa. О118UЄ8'СА. 0'8ooupi•t1є •ж "оє, 
11011i.w, ус.мі;;. ~totiNCf)): А за маму ви забу.11и, що? 

(3 а С А о N tJ) 

КІНЕЦЬ 

Драмгуртківці! 
Поставте цю п'есу на 

11111111 ШІі mil ІІІ ІІІ 11111 1 а •••• 

На •pt1tio1oмr сумі1с&сомr бtui 1 Лrо11ні, БеА'· 
•іА, 111брt1но 1'оро.1г1у ОУІ/ на 1965 р. 1,., РУДАКЕ· 
внч, ·"-'"' СJМЇІ"У s Ос1р1дсу л" Лю1іq, " •• Ntl 
JJMNJAOpi•NOJІY uборі 1111'0NYІtutJ '6P"lfiIO бр•р· 
ної. ПоsдороІААємо t баZІІємо дt.U&•П yc•irli1/ 

чи ЗНАЄТЕ nи ... 
. .. що винахідник приладу длt1 запису і відтвореннt1 :ІВуку Едісон 

був rлу~.нм . 
.. що в сАиалітичніІІ мехаиі цІ10 Лаrраита не бу.,о жодного крес 

ленн11 . 
... що мука з риб11 в п'•ть разів кор11сиіwа. ніж риба, з •кої П 

81\ГОТОВJІ ІІЮТЬ . 

... ~цо •кби тридц•ть мільІІонів тонн арктнчноrо льоду розтопити. 
рівень океанів підннвсн б на wістдесt1т метрів 

... шо стальноrо моста через Д~·иаІІ, •киІІ важить деснть з ПОІІО· 
внною п1с•ч тонн , нещодавно r~ересунуто бі.ІІf>W •к на сім метрів. 

Дбайте, щоб кожний юнак і 

юначка - українці маn'Іt 

))КРИЛАТІсс 

~ 111у~наn Спіnкм ~нраІиа.ноf М~~ 



УКРАЇНСЬКИЙ ПАМ' яmик у АВСТРІЇ 

Пам'ятник у (мюнді роботи 

сну.м.птора Гриrора Кру8'а. 

У 1964 р. в гірському місті Гмюнді, в Австрії 
був відслонений і посвячений пам'ятник українським 
скитальцям - "Втікачі " -, які загинули в таборі 
Гмюнд під час першої світової війни. На п'єдесталі 
із східцями стоїть висічена скульптором Григором 
Круком у rраніті українська родина - батько і ма
ти з двома дітьми. Скульптура вражає своєю мону
ментальністю і величчю. На цьому місці під час 
першої світової війни був австрійський табір для ін
тернованих українців з Галичини й Буковини, в яко
му від голоду й холоду з 70.000 людей померли май
же ЗО.ООО мужчин, жінок і дітей. На місці колишньо
го. давно занедбаного, цвинтаря постав парк, при
крашений тепер оцим пам'ятником жертвам Австрій
ської імперії. Комітет будови очолював спочатку 
д-р Станислав Буш, а потім інж. Лука Гавриш. та
кож ініціяторка цієї справи п-і Стефанія Тайль-Лю
та. До зібраних українцями в Австрії, з заокеансь
кою допомогою, 43,000 шилінr'ів на будову Мін-во 
Внутрішніх Справ Австрії та уряд для Долішньої 
Австрії додали 45.000 шил. 

У день відкриття Гмюнд був прикрашений авс
трійськими і синьо-жовтими українськими прапора
ми. Після Богослуження і Панахиди відбулася цере
монія відслонення пам'ятника в присутності ляндес
гавптмана для Долішньої Австрії, інж. Леопольда 
Фіr'оля. ПромоВJІяли : д-р В. Залозецький. посадник 
Гмюнду П. Халоупек, гофрат Е. Ваrнер, гофрат 
Гі.11ьrарт, який сказав, між іншим, що "відтепер ні
хто не буде порушувати тут спокою спочилих укра-
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їнців 11 • На відкритті були представники СУМ та ін
юнацьких організацій. Хор церкви св. Варвари у Ві
дні, під дириrуванням А. Гнатишина, проспівав ук
раїнський національний гимн, а австрійська орке
стра виконала гимн Австрії. Під пам'ятником покла
дено багато вінків. Преса й радіо відгукнулась на 
цю подію. На святі відкриття пам'ятника було також 
декілька українців, які пережили страхіття Гмюнд
ського табору. 

Цей пам'ятник доказує, що жодні жертви україн
ського народу не минають безслідно, як не минають 
і зусилля, скеровані на те, щоб тих жертв не було. 
Справжньою rарантією щастя і волі українського 
народу буде тільки наша Українська Соборна Само
стійна Держава. 

Лесь 

БУДЬМО 31-1 .\ПОМІ : 

ПаВJІо Маренець-актор, автор інсце11ізсщій: " Ве
сна'\ "Україна" та ін., вміщених у "Крилатих". 

Нар. в 1911 році на Чернігівщині, походить із ро 
ду реєстрових козаків Стародубськоrо полку. 1 про· 
фесії - хемік. Працював в ІІауково - ,1осл ід вій лябо
раторії військового промислу. І\рі"1 того, \tаючи 11е
дагогічну освіту, працював учитсле\1. Акторську 
працю почав в експеримента.льночу театрі "Синя 
Блюза". На еміrрації в Австрії, брав актив11у участь 
у "Театрі малих фор:-.1 11 під дирекцією І\ліановеького, 
а в Арrентіні - у Театрі - Студії рсж. Ю. І'риго
ренка. 

Тепер. Павло Маренець, у зв'язку із гостро-акту
альною проблемою національного виховання, працює 
над репертуаром для юнацького театру. 

БУЛО КОЛИСЬ ... 
Віr)р ,11щі у сній ~ас фр11нцц:1111>.lІІі • nuщ• 

П'єр-Жшt Гирвт ( 176'1 / />І;!,'/ рр.) 1111.1,111111 

01Jнахшт tІЇ.ІІ•НО ,•().//JC(l.\/11. (І!І/(ІЦНtІ, 1/./l•f•lll. 
геноро.w т и tiucи.w. ІІін .чі,•, tl(iuн 1•и:1 111111 -

c.щxulfum rml'fll/. :щ11а.11' .<11 и111 і і І'ІІ 11011 ror•11· 
ти . . 4 нот Гара1· н1· .ІНІ/ІІ ·1т11·і.11 



Ігор Стебельський 

НА ОСТРОВІ МІЄН 21 
ВЕСЕЛА ПРОГУЛЯНКА У ПРАЦІ 

Сидимо верхи на санях, мов на коні. Лері Борн 
сидить спереду, керує саньми. Я присів боком ззаду 
нього І; диВJІячись на хатку, напрям вітру і хвилі 
снігу, - стараюся вибрати вірний напрямок. Наша 
перша спроба скерована на те, щоб натрапити на 
перші дві палички, на вершку льодовика, яких дві 
ми.11і на південь від табору. Ми обоє були на полуд
невому кінці льодовика лише один раз тоді, коли нас 
возив туди Кіт Арнольд кілька тижнів тому. Ні Ле
рі, ні я не були зовсім певні дороги. Одначе, я почу
вав себе трохи більше певним. Жартуючи, вдягнув 
червоного мислівського капелюха і намагався роз
веселити свого смутного товариша. 

Через кілька хвилин сніговія і мряка заховали 
хатку, і тільки гусеничний с.11ід моторових санок за 
нами залишився однією ниткою, яка в'Язала нас із 
табором. Одноци.11індровий мотор тарахкотить моно
тонно... Раптом я відчув, що мотор тратить силу ! 
Його удари переходять на якесь кашляння - і сани 
зупинились! 

- 011, цеА дурний мотор І - зітхнув Лері •. Він ви
скочив Із СИд:ження, витягнув з пачечки шруботяга 
і давай реrулювати доступ бензини в карбюратор. 
Я взявся реrулювати. клапан для тиску газу. Але мо
тор ще трохи покашляв і стих. . 

Я взяв шнурок, обкрутив його навколо махового 
ко.11еса. і потягнув з усієї сили. Мотор знов почав 
кашляти. Лері · покрутив шрубку в другий бік, і мо
тор набрав си.11и. А.11е ті.11ьки ми сі.11и на сани, і ру-
шили, як мотор знову втратив силу. . 

Лері ЗJІіз, поворожив щось шруботягом у повітрі 
і помуркотів під ніс кілька незрозумілих слів. Він 
підійшов до мотора ззаду і знов покрутив якусь гай
ку. Мотор так шарпнув, що я ледве встиг вхопитися 
за задню дошку на санях. Лері залишився ззаду. 

Держучись міцно за дошку, я підбився ногами 
від зем.11і і підтягнувся вперед, сповільнив швидкість 
ходу машини й об'\хав саньми коло, щоб забрати 
товариша. Цю пригоду я занотував згодом у щоден
нику таким малюнком на колінях: 
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на сніг, я ще теое такого нерелаканого зроду не ба
чив!" Ти був білий, ак простирало, І летів над сань-

ми май.же догори ногами! Але добре, що ти втримав
ся. 

Я оглянувся, перевірив~ чи тримаю вибраний нап
рям, і відповів: 

- У яви собі, коли б я потрапив під махове коле
со. Міг згубити :життя". А коли б схопило за шта
ни! .• - не до жартів! •• 

Так перемовляючись, ми проїхали вже з десять 
хвилин. Я пильно приглядаюсь до похилу льодовика 
і глибини снігу, щоби триматися самого хребта, са
мого найвищого пункту, де мають бути наші палич
ки. І . ось Лері і я, майже один мент, бачимо ліворуч 
високу бамбукову палку! Під'їжджаємо ближче. Бам
букова палиця, висотою в три метри, міцно прив'я
зана до металевого стовпчика. Я вискочив із саней1 
зміряв глибину снігу навколо металевої палиці, а 
Лері за той час пильнував мотора, щоб не загас або 
не набрав охоти втікати, і Записував цифрові дані, 
які я йому диктував. Потім ми легко під'їхали до 
другої палички, захованої за фіранкою мряки, яких 
триста метрів на південь. ••••• 
~ . ДЕЛЬФІН- ПРИЯТЕЛЬ 

._4/qrt'JV . ЧОЛОВІКА 
-~В Атпантій~ькому океан~ живе 

рід китів, що звуться по-патинаr 
кому дельфіни. Молодий .цепьф,ЦІ 
зразу добре бачить 'і має добрd 
спух, а зі своєю :ма:мою порозумі
вається свистом та бурчанням. :Sla 
:к:ормиться . :мопоком своєї :матері до 

. півтора раку життя, хоч уже ві,!( 

• • • • • 

шесrй uіояців їсть ма.."'Іі морс~ 
:ЖИВО'l'JЗОРИ. 

Треба нам знати, що дельфіни 
не є рибами, апе ссавцями, що від
дихають JІеrенями, Які мають отвір 
на · верху rопови, що за:мив:аєтьсІІ. 
автоматично, копи депьфіи пори~ 
иає під во.цу. Під водою він може 
витримати 6 хвипин без віддиху. 
Депьфін живе до ЗО років. 

Мапий дельфін родиться без зу
бів, а в часі свого розвитку дістає 
160-20~ зубів. . 
Дельфіни є дуже солідарні. Ве

пикими їх вороrами є риби-а:к:ули. 
Копи ж ав:упа . хоче . пожерти ма
лого дельфіна, то вШ свистом взи
ває на поміч друrих своїх побрати
мів. Тоді зібрані дельфіни б'ють 
своі_ми головами в боки акупи доти, 
поки розірвуть у акупи внутрощі 
і в цей спосіб убиваЮ'l'ь ії. 

Депьфіни мають привілей · :к:ор
митися не тільки молоком своєІ 
мами, апе також і - чужа мати по
стачає голодному немовлятку по- . 
живу. . 
Дельфіни мають дуже чуткий 

прилад, яким відчувають близь
кість різних предметів біпя себе . 
Дельфіни не роблять пакое!Ти пю

дJD.І. Навпаки, вони висувають 
утоплених на побережжя. Дуже 
пюбпять дітей. Навіть дозволяють 
дітям їздити на собі й Р.адq з ними 
бавляться, а також наслідують звуки. 

(»У. Г.с) 

• • • • • 



Б. Лісовецький 

НОТАТКИ ПАРАГВАЙСЬКОГО МИСЛИВЦЯ 

Лергдм о4а 

. ll• . - 0801WtJ••• MOtO .... atoмoto МІІСАІІІ8'.І 
.1кі " j · ІІОдаю .,., .ptJЗOJI із СІОWІ IAtJCNIMI 

"" •• ода• lltJ ~·OCUfJЄSINN.IM8. 
Автор. 

Від. Ргдаs14ії: Друкуємо ці нотатки мислив'Ця в 
Параr'ваї - країні, де в хащах і тепер повно дикого 
звіря і птаства. Там полювання не ті.11ьки спорт, а 
й засіб, щоб жити. Мандруючи з українським мис
ливцем, пізнаємо тваринний і рослинний світ Пара
rваю, звичаї й повір'я того народу. Багато опудал 
із птахів і звірів бу.11и приготовані для Природничо
го Музею. 

15 серJІН.І. Звечора Довго ридає в близькому л.ісі 
тутешня, пар,аrвайська "нечиста сила" - якась ве
чір~я пти~~· Ії ніколи не бачив, але кожної вечірньої 
з?рl чую 11 розпачливі, хапаючі за серце, довгі, сум
Нl зойки, бо ж віддаль від того лісу до моєї хати на 
"чакрі" (фармі) лише 450 метрів, а праворуч, через 
сусідську чакру - ледве .яких 250 метрів. 

Бабуня, що мешкає в мене, хреститься: "То ж 
тон "л1'со " " " n вик так заводить - тремтить вона з пе-

реляку і її старечі вуста побожно шепочуть "Бого
родицю". Параrвайці, цей південно -американський 
народ, побожний, але ще забобонний. 

ДіАсно, то якийсь "лісовик", і жодний параrва
єць (так було ще до недавнього часу) ні за які гроші 
не згодиться вночі піти в темні, зелені обійми того 
таємничого його ("лісс;>вика") царства, боячись по
яви якоїсь мари. І одразу пригадується мені стара 
параr'вайська (чи ж параrвайська? - чи не індіянсь
ка?) легенда про того птаха: "Був одного разу в ма
тері неслухняний синок. Як вона не намомяла його 
але він не згодився на її слізні прохання й поман~ 
дрував від неї вештатись десь по країні. А коли по
в~рнувся, не застав вже її живу на світі. В розпуці 
в1н залився гіркими сльозами, а Бог, щоб наверну
ти людей до послуху своїм батькам, обернув його 
н~ ~1 птицю й оце він щовечора гірко так ридає в 
ЛlСі ", · 

· А1.е денна втома від праці на "чакрі" бере своє 
Іt, не дивлячись на увесь чар чудової теп.11ої (хоч ни
ні ще .11ише кінець тутешньої зими) ночі, змитої ері· 
блястим сяІtвом чак.11уна - місяця, що ве.11ично так 
світить з небосхилу серед ці.11ої отари незрівваних 

зірок, - йду в хату на нічний відпочинок. Завтра 
маю йти на полювання. 

Та не довго довелося перебувати мені в обіймах 
Морфея: вже десь коло першої години ночі розбудив 
мене страшенний лемент моєї свійської птиці, що 
ночує на широкому, роЗ.ІІогому дереві всього в два
дцяти кроках від хатніх дверей (такі тут майже в 
усіх "курники" - .11ише дуже рідко зустрінете випад
ково справжній, збудований людськими руками). Га
даючи, що це - черговий наскок дикого кота на мо
їх любих білих курей "Леrrорнів", що дають мені 
стільки яєць щороку, й на м'.иснкх великих червоних 
"Ред· Айландів", - хапаю рушницю -дубельтівку і, 
.як хуртовина, біжу на двір до дерева. Але це не те: 
це лише "комадреха" (щось подібне до нашого звір· 
ка-тхора, але неохайне, паскудне, смердюче ство
ріння, шкіра якого не така, .як тхоряча, що має доб
ру вартість на хутра - ця не має жодної ціни). Мої 
пси вибігли назустріч і підНJІли страшенний гавк і т. 
"Паскуда" зістрибнула з дерева, не зробивши сьо
годні жодної шкоди моєму дробові: у міснчному 
світлі я одразу мучив з рушниці lt поклав її на міс
ці, а мої пси докінчили справу .•. Така незавидна бу
ла мов перша '1ислівська здобич у Параrваї! 

16 cepnu. Рано-вранці дружина будить мене, 
сповіщаючи приголомшуючу новину: "У нас у спі
жарці гадюка! •. " Беру гостру сапу і йду туди. Бачу 
- на зем.лі під полицнми лежить, скрутившись кіль
цем, чимаJІа рнба джарара, місцева кобра, .як її всі 
тут рахують у Параrваї. Зарубав її сапою А урочис
то виношу розрубані шматки на дорогу, щоб свіАсь
ка птиця не тнгала їх по двору й не клювала. Дові
дуємося, що вона потрапила до спіжарки крізь шпа
рину в долівці. Це був другиІt мій мкс.11ивськиІt тро
фей. Поснідав і виходжу з дубеJІьт1вкою на "патре
ру" (пасовисько для худоби при "чакрі".). Заходжу в 
гущавину невеличких дерев і бачу на них маJІесень
ких, таких завбі.11ьшки, як наші шпаки, попелястих 
голубів. Всі верховини кількох дерев укриті ними. 
Сидять на них один ко.110 одного. Пострі.11 дробом і 
вен зГраАка (сотні дві у нНt), як хмарка, раптово 
зривається в повітря й зникає з очеІt. Шдходжу до 
дерев, де вони еиділи. підіІtмаю дванадцять голубів 
і приношу дружині, щоб приrотува.АВ-J.J них печеню. 
"Такі маленькі!" - чую від неї. - "Доведеться мені 
досить напрацюватись, обскубуючи їх". А.11е ж роби
ли ми в Україні пілав з малих птахів, зробимо й тут 
щось і з цих голубчиків". 

~~'""''''''~~~~"'~~"""""""~""~"" ~ 
~ Хоч нема в кишені грошеІt, ~ ~ 
~ Ти, юначе, зберігай ~ 
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СЬ.іс:ар 22, llUnoia ' Марно центів не пускаА! s 

Phcme: ИUмЬоІсІt І-05ZО Заощадження із цент1в 

------------- ~ Вчать у коледжах студентівf 

~4~ 1(:~ () (11 f()~lJT.Jl 1 ~ 
ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 
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За деякий час я знову на "патрері". Поволі посу
ваюся до дерев і чую з одного з них незнайомий ме
ні пташиний крик. Навшпиньках підкрадаюся до де
рева. О, це вже мені щастить сьогодні! Високо на 
верховині його "засідають" три "тукани" й кидають 
в просторінь немелодійні, сухі звуки. Це вже справ
жня екзотика: чорний птах, розміру великої дикої 
качки, у нього величезний широкий, яскравочерво
ний дзьоб. Блискавкою рролітас в голові: "Та це :ж 
ті самі тукани, якими попередники сучасних пара

rвайців- індіяне -rварані завжди прикрашували свої 
обличчя, закладаючи оті їхні червоні дзьоби собі за 
вуха"." Стріляю - два зірвалися й полетіли, а один 
забитий. Ось він нерухомо лежить під деревом! Бе
ру його й радо повертаюся до хати. Показую його 
дружині: "Ну. я сьогодні не піду вже більше на по
лювання. Зараз беруся до праці - робитиму з нього 
таке незвикле для нашого ока опудало". Сідаємо: 
жінка порається з голубчиками, а я цілісінький день 
з "туканами". Не - третя й четверта моя здобич і 
перше ~юс опудало в Параrваї, цінна річ для Приро~ 
дознавчого ~узею. 

(далі буде) 

ЯК ВІНИКJІІ НАЗВІ ЧАСТІН СВІП 

UРоПА. Це с"- •ІмІмІА
с"моrо nохо.-мм•. •імімІ•· 
мм nep111i nоч&111м ро8мтм АО•~ 
ri морс"мі "°"оромсІ А тор
rунтм а -~""wммм се
реаиммоморс"мммм tqNІма
мм. Щое nЦ. 'Іас 11амоі
-r111е орісмтуuтмСJІ у •іА· 
мрмтому морі, ммм "8"" 
-ре•м• м1111•• С801 мааем. 
Частмму сеіту, "ма 11емсмт" 
м.а а.а•ІА •ІА с...-.-моrо 
ІІОРJІ, мааааJІм EpeCS, що оам.а
чк °""'~·х•о •а.а•ІА• 1 · 
•nіт-а•. іамІ111• rрекм ста-
"" -•оu"тм с11ои •EpeCS• 
•к ·~•pona•. 8 тамому емr11"
Аі - А АІАІUІЮ 11/О м.аwмх 
... сІе. 

A3JJI - так- фімІкІАс"ма 
маан. Ассі - •с•ІА•, ..ОО 
•сеІт• . ЩОАО С•ІМА••моrо 

. ІІор8І ца частмма сеІту -
-т" ма сх~І. 

A8CTPAlllR сnо"атку ма
~н11.ас" Но80ІО Го1111амАІСІО, 
Оо •ІАКРМІІМ п rо•••""цІ. 
А11• nотІм амrаІАці nереА11е
мун11м . кр.аІму ма •Терра 
аустрааІс•, тоето •Пі8А•м
ммА матермк•. """ скоро'Іем
м" СІІО80 •Терра• Оу110 •іА· 
11ммуте. 

АМЕРИКА мааuма так и 
•-- ІтuІаца A-piro 8ес
nу'ІчІ Ct•5t-t5t2 рр.), що 
"80ANOP8- el"el"yue і 
JІІOCAINIC'JN• цеА к-тммемт. 

81Амрм• Америку, "" усім 
аі"_о, Христофор КоаумО, 
nроте аін усе с- -"" 
••амсае П и Ааіатс"му Ім-"''°· Амеріrо 8есnуччі nep
wнA -саоеме "у•мr.· що ІСо
ІІ)'ІІО ·•"мри• ще " -'І .... 
•ІА-'І краІну. 
АФРМ КА. ФІмІні11нм 11а11м 

Оаrато ко11оніА no Oeper•x 
се..-.мммоrо мор", • тому 
ЧМСІІі А ма афрмм•мс"_у 
у~ре-1 СКарфаrен). По 
сусJАстеу а Марфа,...._ мсм-
11м мочоеі мемема •афріцІ•. 
Промммаео11м еr11не матери· 
ка, фІнімі•нм аустріч&111м А 
там таннх - мо11Іеммкіе. 
т-у еомм нааааJІм цао им
ІІІО •мраJноео афріці••· 3rо
"ом PN•"""" трохм nереро
Ом11м нааеу, 
АНТАРКТМА,А. Нааеу ІUО· 

стоrо н-тмменту r.;-рено а 
"80Х rрец~ммх СІІ а: •8НТИ•. 
що оама't•~ •nротм•, А еАрк
тнн••· 8 " .1ІО 'Іерrу, с11оео 
•А\'ктмма• nохо"нт" еі" су
аІр " . 8іа СросіАс"н- 110-
ИІО - hll~W- "."..,_нца), 
ІІН• на ПІемочі ніКОІІМ ... и
·~мт" И ІІІНІІО о8ріео. Гре
НМ наамааJІм Aoro Армтос, 
тоОто - МАІІі"". Антармтм
"8 - мраІна, що 11ежнт" • 
nротм11емснІА •ІА Армтммн ч•· 
стмні ~мноІ ку11і. 

ІО. КОІІЕСНМЧЕНКО 

ЧЕМНІСТЬ 

Тама niwм Ммw•• -
І метмкоаана, і nonoxnнaa, 

Що чорта :s д•• · .. ' 
Сnі~матн хоч одну :s дурноrо днаа. 
Задумаас" Кіт: 11Неаже даст"с• ronoaa 
Лнwе на те, що6 там pocno д•• еухаІІ• 

Кіт ніч не cnaa. Кіт nоба чухаа. 
осНі,- ареwті каже,- • нас такоrо не буаа, 

Щоб хтос" іі не nустою б ronoaoю, 
Ходн• :s порожнім жмаотом. 

Мн щос" nрндумасм. Не бут.. мені КотомІ11 
Уранці Кіт исІ• надаорі nІд стіною, 

Прн дірці cnyxaa, крут•чн хеостом, ~/і 
tІк усереднні, • коморі, мwоа СОАОм: · ' ~ . 
ПоІС-уаwн 6е:snечнІ мІркн, ~ - . 

Mane м старе ~ ',-~ \}. 
До діркн , ~ ~" i,,, 
Пре ~'\Vi/ft; 
Ордою І if" 

Haw Кіт - nмw xan та xanl - t; • у ( ,f ~ ,} "· r 
• /, І • ''І ,,/ 

Нема •іАбоІОІ , 11" ~ • • ' !k.; , 
Mмwu сама nnмae до мn_. 1 , ;і, ' ) , ~ 

'.\ 1111_· 
Що стаnос" i:s Mмwaoioll "· 

ЗдурімІ ОчманіnаІ 3 nepenoюl ~ 
· НІ те, ні се. НІ, ні. 
Кіт. nepw ніж сісти чатуаат" надаорІ. 
Вно11І над діркою • · коморі 
•Вхід :sабороненоІ• надр•n•• на с•1н1: 

ПТАПІКА~АРХІТЕК.ТОР 

В АвстраJііt живе невеnичJtа, апе 
дуже гарна апьтаНJtова пташка. 

Вона відзначаєТЬі:я чудовими архі
текторними здібностями, і в гуща
вині чаrа·рників часто можна зу
стріти іі ориtінальні будови. Спле
тені з хмизу й гарно ВXJJaiteниx у 
ньоrо стебпинок трави, вони явля
ють собою своєрідні альтанки-ку
рені. З вепиким смаком і різнома
ніmістю прикрашають ці пташки 
своі гнізда різнокопьоровими та 
блиекучими предметами . Поміж 
прутики вони встромпяють строкате 

пір'я папуг, барвисті ганчірочки 
тощо, а на земп-і, перед входом до 
гнізда, кладуть біпі й копьорові 
камінчики, блискучі черепашки, 
кісточки, шматочки · си:па. 
Гнізда мають також і освітпення. 

Для цієІ мети пташки повлять 
жучків, які світяться, і прикріплю
ють іх до стін.ок. Уночі в чагар
нику ці комфортові »пташині бу
диночки«, завдяки світінню жучків, 
роблять дуже гарне враження . 

Молодий чоловік приходить дуже запізиеко ка прошений обід. 
- Ах, дорогий приятелю - зустрічає його сердета господин" 

ви прийшли запізно, всі гарні паиі вже розійшлися . 

- Нічого, ласкава пані, я прийшов побачити тільии васІ 
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НАША ПОRЕ Д ІНКА 

"/деаА" •одерної жін"1~, "'""" zo11i.11u 6 баfІиа де
ві "реформаfІОрu сві111у". 

Штани чи суконка на українській ~ів~и11і? 
Гляньте на одяг дівчат на вулицях американсь

ких міст: баrато їх забуває свою традиційну одежу, 
устійнену від багатьох сотень літ вбирається у 
штани. Деякі аргументують це тим, що у штанцях 
літом холодніше, зимою тепліше, що вигідніше в 
праці та відпочинку •.• 

Чи воно справді так - можна б довго дискутува· 
ти. Мо.же один спорт лещатарства міг би оправдати 
вживання цього роду одягу. Всі їхні твердження 
можна легко відкинути. ..;~м ' 

Одяг має на меті не тІ.11ь~і lіхороняти тіJІо від 
атмосферичних впливів, але мас також за ціль під· 
~реСJІити красу тіла, надати естетичного вигляду 
цілій постаті, а перш за все - виявляти скромність 
та пошану до нашого Творця і до людей навколо. 

Тим часом бачимо, що деякі штанці, що їх носить 
молоді діRчата, дуже далеко відбігають від того, 
що було сказане. Вони або надто короткі, або над
то обтислі і тим самим унагляднюють всі вади в бу
дові тіла їх власниць. Часто бачимо криві поrи, не
пропорційно розвинуті частини тіла тощо. 

Більше ч11м тисячоліття традиція українського 
народу .устійнила одяг для всіх людей різного віку, 
різної статті та різного місця замешкання. Годі 
припускати, що те.перішні фабриканти, які мають на 
увазі тільки одиноку мету - здобуття грошей, мали 
більший досвід, більше знання та більше розуму, як 
сотні поколінь наших предків. 

Тому кожна, шануюча себе та Божі закони, ук
раїнська дівчина повинна всюди вбиратися згідно з 
наказами нашої моралі та згідно з поняттям есте
тики, а не летіти за наказом реклями, як мухи на 

мед, що ним підправлено отруту. І Іе треба одягу, 
який збуджує відразу. 

Сумівки, вдягаАтесЯ відповідно до місця й ото
чення. Але треба пам'ятати, що те, що пасус вдяга
ти в лісі чи на мяжі, ніяк не пасує на вулиці - ні· 
кому. 

п. Сом ••• 

ЖЕРТВА МОДИ 

Побувwм в nтawuмy, у wкоді, 
Своrо хвоста nо30увс• nис. 
А Котик думав, щ~ то мода, 
І сам собі хвоста відrри3! 

Ко111 n.111wкa краща аа napon11a1". 
Ма6ут~., намнеJ8tІ'І8мніwмм cnoci6 nowтoeoro 

а•'•а•у існус 1 ІндонNіі, між остро1амн Паn•н і 
Надіне. За nowт..,• тут nр•нт~. морс~.ка т ... і•, що 
0MNl8C обнд•• остро.м, ут•орЮІО'ІН J8MMH8H8 
КОІІО. 

Лист, 1ідnр•nеммм у nn•aщi, nро•однт~. 1ід
СТ8н1t еід одноrо остро1а до дpyroro аа д1адц1т11 
1tотмрм rодмнм. А naponn• ро6нт~. ремс тіn~.мм 
один paJ на тмІІСАен~.. 

БІБЛІОГРЛФІJІ ПОДРУЖЖЯ 
ДЕМЕТЕР 

В одному з райnн ' в Будапешту 
проживає подр:vжжя Дсметер, слав
не тим. що разом досконало воло

дІс 12-ма іноз<'мними мовами. а 
читає і розум іс 59 сн ітоn11х мов . 
Майже два деосятиріч чя це подруж

жя rтежить :"ІіІ 11ер1'кm1дами ма

дярських книг у рі1 1111х країнах 
світу і мас повну біfіліоrрафію 
видань мадярської .11ітератури за 
кордоном. б:бліоrраф ію. яка налІ
чУЄ 50 тисяч доказів тоrо, що ма
дярську літературу знають на В('іХ 
континентах .. у світі існує 43 .000 
перекладів на 59 ~rов 1.100 мадяр
ських письменник 1 в . що працювали 

з 1800 до 1961 рр . 
Як пnвіJtnмпяють мадярсмtі ,iiжe

pe.11a. б ібліографія подружжя Де
метер є великою т1уковою цінніс
тю. ~ по11ібних до неі зібрань у 
світі не так fіагпто . 

АКУРАТНІСТЬ 
к.апІтан пароппаву, відомиА свосІО 

педантичністю А ахуратніст~о. заnи
сu о.цноrо разу під час відбуванн11 
ва:ктм в корабельному zypиa.nl: 
аДруrмА помічник був с~.оrоднІ а'я
киА•. Помічник, дУЖе здібний і сум
аінний моподих, прибІr до капітана 
3 проханням викрес;nити цю нотат
&)', •ахливу д1111 Aoro дальшої кар'є
ри, запевняючи, що він ніко.11м •• 
пив раніш і не питиме да.пі. 

- Що ви робми ранІw чи aaJll' 
робитимете, мене тепер не цІа:авит•. 
А..ІІе вчора ви бу.пи п'яні - це факт. 
і я цьоrо викрес.nитм не мо•)', -
відповів а:апJтан. 

Наступноrо ДНJІ вІн приймав ва:кТ)' 
111.ц помічника А, zахнувшис~., по
бачив J' корабе.пьно117 •урна.пі та
ІtИА запис: •Капітан був сьоrо№І 
aepad•. 

Порца 

- Тату, де Альпи? - спитав хпоп
чик у батька, який не кіr аІдІрватися 
від те.іІевізійноrо апарату. · 

- Спитай, сину, маки, вона завжди 
тобить перестав.пяти все з місця на 
місце. 
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Bl.JI• ІІІвотеатру 
СкІпьки коштує квиток: у в:іво? 

- пит11є касира х.nопчик:. 

- Дві німецькі карки. 
- От шкода . • • У мене тІпьки од-

на марка ••• Апе, може б, ви все-таки 
пустипи мене, я будУ дивитися · оДВИІІ 
ов:ок. 



ТРИ МАТУСІ 

Є у КОЖНОЇ llHTHHlf 

Матінка єдина, 
Та, що люб•tть нас і дбає, 
Розуму навчає. 

Є у КОЖНОЇ llHTИH•t, 
Навіть с•tротнни, 
Наша Мати солов~їна 
Рідна Україна. 

І у кожному серденьку 

Є і буде жити 
Божа Мати - наша Ненька, 
Мати всього світу. 

Леонід Полтава 

Коли хочеш ти лічити, 
То мене повинен вчити. 
5о коли- мене не знаєшr 
То нІчоrо не пізнаєш. 

(~rнн~:жон~r ~hnv9DJ) 

ІІЕ ІІЕ .'ІЕБІДЬ, а дуже гарна к~надська качка з 
діточка,1и-каченятка~1и. Качину родину зфотографу
вав дJІЯ нас сумівець Микола Колодка З 'tонтреалю. 

Д. ПЕЧЕНІВСЬКИй 

}f{ук лобатий коло хати 
Став малих діток лякати: 
-}f{у-жу-жу, жу-жу-жу, 
Я вам зараз покажу! 

І Ганнуся, і Юрась, 
Навіть я-і то злякавсь! 

Тільки півник не 
злякався , 

За жуком страшним 
погнався, 

Наздогнав, ковтнув жука: 
Хай нікого не лякаІ 

Восьм•рі-сна здібна у'ІЄН8ІfА НаfІ4А• Базrо" з Кt1-
над• "Р•САаАа де•іtь•а с1оіЖ роЗJІ01ідеі. Одну •УІІ 
дру•уємо: Г О Р О Б Ч И К 

Горобчик - сіренька пташка. Горобчик не від.аі
тає на зиму. Горобчик не мерзне, бо його гріє ко
жушок із пір'я. Під стріхою гніздечко в'є. Дітям пі
сеньку співає, розвесе.11яє. Таки~! то горобчик -
СJІавниU ХJІОПЧИК! 

ІІІІІ 
К О З А? - чого це вона сюди 

заблукала? А для того, щоб ска
зати, що вона, як і кінь, свиня, 
корова. бик - зав.жди жила на 
Україні та . в інших країнах Евро.; 
пи. Зате, наприклад. крілика на 
Україні довго не знали, аж доки 
Аого не привеЗJІи з Болеарських 
островів. Золотого фазана-пав11ча 
завезли на Україну . аж із Китаю. 
Аа~1 бу де напевно цікаво довіда
тися, що всі наші коти, оті uцt
~tиці - потрапили до різних країн 
світу з азійської країни Арабії. 



УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР "ЗАГРАВА" у Торонто, в Канаді, під мистецьким ке
рівництвом ре:ж. Слава Телі:жина, за понад 10 рр. праці поставив багато п'єс укра
їнських і закордонних авторів. Тут бачимо сцену з "Жайворонка" - переклад п'єси 
французького автора Жана Ануї,_ у головній ролі Жанни д' Арк - молода талановита 
акторка В. Орловська (посередині, з мечем). Український театр за кордоном - це 
одна з дуже важливих ділянок рідної культури, це - частина національної України. 



........ ····.·,·.·.·.· .... 
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Христос Воскр _ес! 

1965 
КВ ПЕНЬ 

ч. 4 
. РІК: Ш 



У ляпа Кµапченко 

ДЕНЬ ВОСИРЕСІННЯ 
До найсвятіших рук, 
Ісусе Христе, 

Принос складаєм чистий 
Із наших мук. 

Поглянь, -
Україна rеи по Кубань 
Уся в хрестах, -
В хрестах ..• 
При брязкоті заліз, кайдан .•• 
Ми молимо Тебе, 
Ми плачемо без сJЇіз: 
Щоб Правда нам воскресла, 
Щоб волю и'ам принесла! 

Ти перебув хресну дорогу, 
Над смертю віцніс _Ти перемогу. 
Мерців з могиЛ збудив, 
Тому нас вірою в життя скріпив. 
- Хоч шлях в хрестах. 
Прокинуться мерці із домовини, 
Прокинеться і Мати-Страдниця 
Із піснею побіди на устах! 

Щезають з овиду злі хмари, 
Світав ранок золотий, 
Оділи небеса блакитні шати 
Розлилися весняні а~Юмати, 
Розвіяв тіні блиск зоріння, 
Спливав Повінь світляних іскор, 
Життя підносить сnій прапор: . 
День воскресіння Украіни! 



ЖУРНАЛ 
УkРА'І'нськоrо 
ЮНАЦТВА 

1965 ' 
DПЕНЬ 
Ч. .4 

РІХ Ш 

• . 
В е с е п и . х С в н t · 

ВОСНРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО! 

RОСКРF.СІІПІЯ 

Завтра рано з верховини • 
Срібні цзво11и задзе11ять '. _. 
І від гулу в небі СИНі\1 -
Сколихнеться вся зе'wfля! 

В\1ер Христос". - А.11е 1 як завжди, ' 
Страх охопить ворогів, 
Во ніхто не знищить правди 
І свободи прапорів! 

Ста.11 і в \t 'Язи. \І ід і в жили 
І Іа\1 та віща С \tерть дала: 
Він Воскрес - і дав нам крила, 
Дав на\1 силу - проти зла! 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

І Ти Воскреснеш! 
Лунає aii8 - Христос Воскрес! 
Чому ж мовчать твої уста.. 

но"и і сонце із небес 
Співає пісню про Христа? 

Тому, що ти СЬОГОАНі СІ\} 11111 , 

. В .11ому твоїм, немов мана, 
Панує дикий, х1tжиА, лютиА 

В кривавих шатах сатана! 
T:J принде час - на рі.анім по.пі, 
В бою, в громах розірвеш пута, 
І переможно гомін во"і 
Пакотить хиилями Славута! · 

Тоді з просторів Yk"paittи 
Полине nlet•я до Небк, 
Як з уст Марії маr .11Uнни: 

Христос Воскрес! Христос 8оснрес ! 
І ти Воскреснеш, мій народе, 
У чс::рах з.11Ійснен1tх надіА, 
J;o ти достойн11й нагороди, 
ДостоАннА! Чуєш, Краю мІА? 

• • • • • • • 
• Сиа І І 

• • 
нко 

оо 
"і;·.иви' ЗРОСТАЙ для ПЕРЕМОГ І 11 

Під цим racлou, взЯтим з одно-
го з нових сумівських маршів, 
О У М провед~ 1965 рік, присвя
чений 40-піттю від постання СУМ 
в Україні і 15-літтю від rероїч
ної смер~и сл.п. Генерала Тараса 
ШУХЕВИЧJ.-ЧУІП>ИНКИ. . 

Вітаючи Ваоз Святами Воскресіи- · 
ня Христового, ЦУ СУМ 1 Редколе
rія "Крилатих" ВИСЛОВЛІОЮТЬ Bau, 
Доро ri І.Jні Подруrи . і Друзі, най7 
щиріші побажання Радісних Свят 1 
успішної реалізаці~ повищоrо rас
ла. 

ХРИСТGС 'ВОСКРЕС! 



Ігор СтебельtькиА 

НА ОСТРОВІ МІЄН 22 
Після друг:>Ї ІlаЛИЧКИ нам уже Не ПОЩаСТИЛО У 

мряці знайти трет11 й четверту. Останні дві палички 
були всвердлеf{і на стрімкому схилі льодови~а ~а 
південь. Було трудно зорієнтуватися, в котр~и б1к 
південь, бо схил льодовик~ був однаково стр1мкий 
на південниіl схід і на південни/.1 захід. Трудно було 
провірити напрям в1тру на рухоми~ санях: Поверх
ня льодовика була . дуже мерзла, 1 я не м1г бачити 
слідів наших санеR на більшу віддаль, як п'J~ть мет
рів і не був певниіl, чи я тримаю той самий ~апр.ямок.~. 

~ . ~ .)-'-
) - / J . r·-· ,-
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Крім того, стало дуже темно. Сильниіt вітер звівав 
r.ухиЯ сніг з вершка льодовика, і ніс його в повітрі, 
замітаючи наші сліди. R додаток, сонце тепер було 
заховане не тільки за мрякою, але також за хреб
том льодовика. Темно, мов у тумані перед світан
ком, або зимою уночі, у хмарну погоду, коли рівно
мірн.е світло t.!ісяця, яке ледве проб_~ва1~т1,ся крізь 

хмари, тьм'Яно освітлює ~ебо і сніг. Ідемо вже дов- · 
ший час, а пЗJІиць ніде не видно. Нарешті крізь '1ря
ку · і сніг пробиваються сірі форми шутрових горб-

. ків1 а перед ними 1 у долині, три високі ба,1букові 
палиці перегороджують нам дорогу! •• 

Я відразу зорієнтувався, куди \tИ потрапили: \tИ 
заїхали на південний кінець льодовика, яких двіста 
метрів на захід від траси до пункту 1 до якого пряму
вали. Я звернув сани на схід, і договорився з Лері, 
що вступимо до третьої і четвертої палиці по доро
зі назад, до табору. ~и звернули знову на полудень, 
себто південь, і поїхали шутровою долиною -рівни
ною, ще вкритою снігом, в напря:-.1ку \1етеорологіч· 

· ної скриньІ{И на шутровім горбку, одну r-.1илю від льо
довика на полудень. Доїхавши до найдальше висуну
того кінця снігу на півдні, ми погасили :-.ютор, взя
ли з собою фарбу, пензлі та інші матеріяли, і пода
лися по шутрі до далекого горбка. Сильний ьітер 
пхав нас у плечі, немов підганяв. Сухий сніг прол і
тав білими поясами. Ті бі.лі пояси нагло появлялися, 

./', 
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мов промені світла, що пролітали біля наших ніг, 
ворушилися, мов білі гадюки, на тлі чорного шутру, 
і зникали, а інші пояси снігу з'Являлися в другому 
місці. . 

Під шутрови\1 горбочком вітер пролітав ще силь
нішкtі. Здавалося, що ми, сани і пісок, - все летіло 
вгору! Над горбочком небо чорно-сіре, і тільки біла 
метеорологічна скринька блищала, :-.юв замок, висо
ко на скелі, десь у зачарованих горах. 

На шутровій горі вітер гнав не:'-.іил·осе-рдно. ~ете
орологічна скриня стояла на місці, тільки завдяки 
сильній підпорі з важких дерев'Яних ба.пок, обкладе
них велики\111 кю1енюка:-.1и. П'J~ть кроків на схід - від 
скрині стояла бензинова бочка, заповнена шутром. 

До вершка банки був 11µИ\ІО11тований ане\1О:'-.1етр, 

себто прилад, що вичірює силу вітру. Його три ло
жечки не крутилися, бо були вкриті льодом, і pyxo
\ta частина була при"1срзла до підстави і аж до боч

ки. Також дверцятка до \tетеорологічної скриньки, 
в її північній сті11і, були забиті товстим шаро,1 льо
ду • 

- Нперсд! - крикнув я бадьоро, щоб розвеселити 
товариша. Ми з .lepi витяг ли з піхви свої ножі "<f~ін
ки" і кинулися пробиватися крізь лід до· дверцяток. 
Jібравшись до середини, я швидко прочитав інстру
менти, а .'Іері занотував усі дані. Поті'1 :-.tи вичисти
.ли пачку від снігу і взялися до га~rротер\юrрасrа • 

. 1ері зняв з нього 1~и.~ і1щер, що обертається нав
коло з діягра:-.1ою, і взявся \tіняти діяграму. Не ду
же делікатна робота. Треба скинути рукавиці, щоб 

могти \1аніпулювати діягра,юю і маленьки:-.tи :-.tета-
1еви\Іи гачка'1и, що притри'1ують парір. Сильниі1 ві
'Т'ер виривав паперову J\іяграму з рук, а :-.1ряка, \1Ор· 
аз і метіль аж парили холо'До:-.1, і паJьці липли до 
j\'1еталевого цкл і11дра. 

lnaлl буде) 

Сергій Жук 

•• • 
Якби 111,~;ннть ІІІ\ ГJJt.>бІнь д)"МКН С.'Іово 

І в,~;а1Jитн )' <'t.:t"-.i <'ОІІних .i;~·w, 

Щоб ЗаТJJІІС.'ІНСЯ вікові ОСІІОВИ 

І освІти:~ась 11t•111JОг:1и,~;на r:1)·1!1· -

Щоб всі, )' .кого <'<'JЩЄ стуt.:а в ГJJYARX, 

ВІдч~·.'ІИ бІ.'Іь і r11І.в, а •е одчай, 

Щоб иа1юди:1асл вІ.~;оага в .'Іюдях 

:Jавзято бо1•011ити 1•Ід11нА край, -

Тоді б живою вста.'Іа Україна 

В серцях сн11І.в, в се1щнх живих JІюдеА, 

Т~і б JІюбов &JозквІт.'Іа. на ІJуїиах 
І пок:ІНк: ,;&Іамо" вирвавсь із rрудей. · 



Dрнаментnка нашnх 

Сцоріднення з трІПІільсьttо
ю 1'у.'Іиурою 

Орнам('нтація українсь

ких писанок багато стар

ша. як саме християнство, 

сягаючи неолітньоі доби, 

на 3-2 тисячі років до на
родження Христа, що до
слідЖ("НО на основі порів
нал 1.ни~ ст~·дій на полі ар
~:ео.тюrії та фолкльору. 
Головним доказом цього 

являються розкопки ••есь-

Сорок ІUDІнці• 

кого археолога В. Хвойки 
в с. Тр1mіллі біля ·києва, 
в яких він натрапив на ку 

льтуру, що її характеvизу 
вала своєрідна кераміка з 

мальованою спіральною ор 
наментацісю. Пам'ятники 
цif:f культури, названоі пf:. 

r.ля перших розкопок "три 
пільrько:~р '' .. належали хлі
боробським племенам нео
літу, які населяли терито
рію Наддні:tров'я і Наддні 
стров',я і які лягли, - як 
це до.вела новіша археоло
гія на чолі з Rадимом Щер 
баківським ("Формація У
~раінськоі нації") , а в но
вішомУ ч а сі підтвердив 
проф. .Ярослав Пастернак 
.{ "Археологія Украіни"), 
~ в основу етногенези у

[(раінського нарQдУ. 

Порівнюючи орнаменти
ку НаUІИХ ПИСЦ.НОК З Візе

, РУНКаМИ трипlльсько1 ма
льо.в.аиоі керамі~и. првхо-

К. Ластівка 

"Українське Слово'' 

димо до перекона}{н.11 rx 
близького спорі,u:нення, я
якого не могли затерти на

віть тисячол\ття. 

Уt'ра.ЇJІськ• восьмuкrтна 
зІ~ка 

З ле~ачих 'рестів легко 
даються ~ивести 8-ютні ·зір 
ки, характеристичний орна · 
:ие~т для '!~Сього українсь
кого народнього ){Истец

.тва. Вони постають пр11 роз 

двоєині ра~ен лежачого 

хреста, 9итворюючи в та

км спосіб 8 рамен у'·раіи
ськоі зірки. Тут треба · зга
д.'-т~. ша 8-кУт~s форма ду· 
llte часто ~рапляєтьс::Jf у на· · 
шоку t.щстецтві і тому . :мож 
на . смі.110 11~вати таку зір
ку - украІиською, ЯJ(а ва
твореиа з ро~двооних хрес

тів }Іає те caJo{e походже•11' 
і зна11е1111я. 

• 
ОетроІ'ОІІІ, ЩО ЖJIJlll і за

евуваJПІ свою деР*авУ •~ 

місці грецьких 'Rолоніс:rіа 
в 2-му столітті по Хр.. · ІІрІ~ 
несди правдоцОАібио в ка.
ше :мистецтво m:&рй'fРИС'І'Иr 

JІНСІ.КЇ КОТИВJІ (.llUJP. рІІба.) 
- а З :tрИЙUЯТТ311 Xp:llC'.rИr 
янства у Q. стміnі UЩQJI1 
стали затира-rис.11 і затем
нюuат!tс ь поганські сqво

:.таr. а. на їх м:іс:ще :ориходи" 
•.!ПІ нолі, ~pи.cтюui.cwd. •. В 
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• 

пnк::анок 

Вос•мнкутна зірка і с JЩе

хрест 

орнаментиці писаІJщ~ цояв
ляються нові мотивц, 8~ ма 

настирі, це~кви, .~а.J_Jьше 
х1)rсти р11мського 1 в1зан

тійсь1сого тиnу, 'tепер 1;1~е 
з зовсім іншою си.мво.пі
ною. 

• •• 
НайсильІJішого удару з~ 

знало наше народнє мистец 

тво з приходом больщев:t1з 
:му, який засуджУв:~в наці
ональну своєрідність і ~тав 
'ворогом всякого його духо 
вого вияву. Створищuи сао
ю нищівну сuстему, Яt\8 }.)С.Ц 
ку історію починає жовтне 
воЮ революцією, бол;Q_ще
виз:м не признає нар~щпіх 
традицій, і м~стецтво ~і сво 
сю тисячолітн:t;.ою щщісто
рією, стало тільки Засобом 
';цля прnпаrацд:цстськцх ці

лей. Н• иісце рукодІль1:10-
го иароднього мисжецца. 

прийшла маnшна t став
дартиий товар. 

llami писацки, ие ~
mовши ва рідній зеІІJІі від
повідного rрувту, ·пе~й
шли на екіrрацію. Люди, 
яЮ були приневолені обста 
винами ~он.вдати ріднУ У
ираіну, - взяли з собою 
взірці народиього :мистец
тва і стал:ц його продо~у
ватu і плекати післа 'аІХ 
самих традіщjй, що ц Рід
иій Зеклі ... 



ДОРОГІ ЧИТАЧІ! 
Тут бачите витинки з різних 

українських підеовстських видань. 
\Нльйони лантухів пшениці дас 
щороку українська земля, трудя
щі руки наших селян, загнаних у 

колгоспи - нову форму панщини -
кріпаччини, проти якої боровся ще 
Тарас Шевченко. З України везуть 
пшеницю в Росію-Московщину, на
віть на Кубу, але всюди Ні! ланту
хах написи "СССР" або "Совет
ская Россия"". 

У Львові, на великому ав.тоза
воді, складають гарні автобуси, 
розсилаючи ·їх по всьому СССР і 
за кордон. Виробили їх українсь
кі інженери й майстри, з україн
ської криці, а звуться ті автобуси 
не "Львів''. а "ЛьвОв''. як і теле
візори, 1ю "Вогник", а "Огонек". 

Ко,1унІстично - большевицькі 
"реалітетники" дозволяють собі 
на сторінках тіrї преси отак '\.1а· 
лювати" Спасителя Світу й люд· 
ства - Ісуса Христа, як бачите 
на '1алю11ку: немов би Він так ви
г лядас і так свариться на .янгола, 
що той приніс погані успіхи з За
кону Божого". Такого блюзнір· 
ства ще не бачив світ. 

Коли національніеспанські вій
ськн побили в Еспанії комуністів 
- звідти втікав і -.1оск:Uь-черви
ве11ь, якийсь генерал Роді"щев. 
Тепер же він та інші роді\щеви, 
обвішані \1осковсько - і-.шеріялі
стични-.1и ордена\.fи - обцирають 

на1іІу Україну, при'1ушуючи люцеn 
стояти в чергах по харчі й Ін., а 
:-.1и звідси посилас\10 своїм роди
ча\1 пакунки, щоб хоч якось допо
могти Ї\f у нещасті. 

l.Jopиc Грінченко 

ДО ЗЕМЛЯКІВ 

І право людське, й воля, і закон -
Усе потоптано, кайдани всюди 
Собі насильство тут зробило тр~н 
І ми - раби , самі раби - не люди! 

В ярмі тут нація, народ в ярмі 
І вільну думку сковано в кайдани, 
Увесь цей край подібний с тюрмі, 
Де зазнас усе святе догани. 

Ми ж мовчимо і дивимось, . як все, 
Шо найдорожче кожній с · людині, 
Скрізь гнітиться, і всякий час несе 
Нові знущання змученій країні. 

Чи довго ж будемо мовчати ми, 
Зостаючись лякливими рабами? 
Чи довго ще серед ції тюрми 
Дозволимо знущатися над нами? 

Невжеж не знайдеться уже борців 
І кожен так за свій спокій боїться, 
Що краще буть йому серед рабів 
Рабом: повік, аніж за правдУ биться? 

~.fОІіАЕИО 
~ fta ~1и· 

Лміt1ськиt'1 т"л"ві1іі1ниа 
нові те.1евізори "~· е 
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Комуністична Москва, як і .ра
ніше царсько-біJІа, да.11і продов
жує політику русифікації .на Укра
їні та в інших загарбаних нею кра
їнах. Бачимо українського хлоп
чика з нашого міста Горлівки на 
Донбасі - його змалечку змушу
~ть класти квітку ворогам Укра-
1ни1 московським загарбникам, 
змушують читати по- російсько
му." Прочит~ІІте уважно уривок з 
"Літературної України" ч. 100 за 
1964 Р·• що виходить у Києві: вже 
навіть гостро цензурована газета 
не втрималась, щоб не сказати 
про злонавмисне змен~ення нак
ладу українських кнйЖок". А в 
т~й час зРосії шлють на Україну. 
Б1лорусь, на Кавказ, у Балтійсь
кі республіки й інші поневолені 
країни сотні й сотні тисяч мос
ковських видань.· 

І Іе - лише мала частина зло
чинів. які чинить Росія проти нас, 
проти всього людства, проти са

\ЮГО Бога. 
Чи ти, Юначе, чи ти, Подруго, 

\южеш бути байдужою до цих 
справжніх реалітетів, які діються 
на Укрnїні?! · 

0Аехсандер 

. .._,~,~ 
~~'ff! :....:.---

cJ\'Efal' ~ ІDJCOJJЯplB. ЦЬІ 
~ -в~;;цтво адрес;ус СТJ 
своІ видання учневі, студеито- w 
111, вчителеві, батькові. І Щt) ж за· 
виходить? · Цьоrо року ми ви-
дали підручник для студентів- вir 
філологів сІсторія украУнсьхоІ Т8 
,11тератури. Література першо! ге~ 
половини ХІХ століття• (авто- :: 
ри П. К. Воли.нськиА, Ю. С. 
Кобилецький, І. І. Пільгук. 
П. П. Хропко). Ми ,ледве С11И· 
канючили• тираж 10 тисяч. 
Книжка розійшлася за декілька 
днів, 1 посипалися до нас лис

ти: сДайте книжку!•, сХіба ви 
Ке МОГ;lИ П видати біЛЬШИМ ТИ· 
ражем?!• Могли. Але ..• не бу
ло вlдnовІдних sамО11.11ень від 
книготоргів. 
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А спробуйте знаІtтк сМате· 
ріали цо вквчею,11 украІиськоУ 
.11тератури• , чотири томи яких 
вийшли ще меншим тиражем. с' 
По~Ібиих випадків не десятки. І! 
а сотні. Тому нам здасться, що 

МlиІстерствам освіти, вищоl •
середньої спецІапьн(\' 
М1н1стерст1t" .,.,.._. 

- У ВИJІАВНИІJТВІ 
•РА.!ІЯНСЬКИА 
ЛИСЬ:\fЕННИК• 

м е н ем. Роман. 
н~•• з чес"ноr ' 
теиио. ,4.111~ , 
1 нрб. = 

i;.;> 

= = 

Н. Амосо•. М wc 11 н н 
С' е р д ц е. ПоаІст". 228 
стnр. Ціна 40 коn. о. 
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~~~-~о~~ СУМІВЕUЬІ 
ІПЕВЧЕНКШСЬЮ1Й ЗНАЧОК У АМЕРИЦІ 

Справа шевченківс.ького поштового значка с .'Щ· 
i ь111е акт уа.л ьною с.еред а\Іерика~щі в 1 хоч ..,, іж на чн 

11.1аіІже забулась. \Іаш с.о.ло'І1 1hн11іІ вогонь r.па.лахнув 
довкол:• 11і єї афери після того1 як УІ\С()юз гостив 
г олов ного керівника пошти С:ІІЛ п. J ' роновеького і 
з'hв11 л ось кі.лька допис.ів у "Свободі" з зак.пико\І .10 
дії зі сторони укрnїнського гро'Ішдя11ст1ш. Спа.пах
нув і погас. 1 ко.ли в Прl'С. і раджl'но 1 щоб за га.л n11cn·в 
та вюшгnв віл Ва111інr·тону значка на чес.ть lllrnчl'H· 
ка 1 і І.\ОЛИ у відповідь 'ІИ ді с.та.ли 1ю1·ат11в11у поставу 
в і :1 того С.<1\ЮГО \ 'оловного 1101uтаря 1 котриіі cn'l1 ви-
хвалював 11\евченка на ювілеї УІІС. · 

Виконуючи 1шціо1шль11иіі 0Gов '.Язок 1 наш рій " Чор
но,юрців." у ІІью - Ііорку вис.лав також .писта до п. 
І'ронооського з 11рохан11я\1 ш11щп1 ІІІt'RЧРнківсью1Іі 
з11 ачок 1 але в ідrюn ідь ()у ла n .1('Л ікатні\і фор,, і - lll'· 

r11тив11а. Ниходить 1 що в 11Ні справі КЄ>рівник 11ошт11 
'ІШС xiGa якиіІсь .1орадч11і1 голос, бо RHt'crнa рl' :юлю-
11ія \'. lvt. 174 КОІІГрl'ОІРІЮ\1 С Тt'Ііту ІІью fі о рк. 11. Jу

' льс.ьким. !ІІусить бути спершу затnерПЖl' ІІа ві ;щіло\1 
уряду і аж толі він діста11r 1\оручен11я видати 11rli 

. з11.ачок. 

Д1ш110: \ШЄ\Ю ~· !\!\:\ та І\о\Іітrт !Іа'1'.Іітника 1\Іев
ченка1 нле с.права значка сС'ре .1 нас с :-.юв би 1ш чар
rінесі. За Нво говор11ти 1 яку вР .111ку інфорчативно • 
пропаrа1щ11в11у користь ''11 здобу.ли 61 якщо б Л \Іери· 
ка такиіі значок nипустила 1 та все ж таки \1И хоче

\10 "брати брань чужи,1и рука \1И 11 ".Ск ільки то з нас 
уже. з ріднюш діть\111 говорять по - анr лііkьки - то 

.спробуІіте заставиtи 11а11111х "анr.~іків з І\оло\Іиї" 
вислати телегра,1у чи на11исат11 .1иста до На1uі111·то-

11у!" 

--- С1'орочено за Д. М. 

"Біт д м а н і я" 

Проф. (t. ~\1fJJІuu 1 ю1~µи1ш11еькю1 психолог, зачи
слив англійських "Бітле" до розносників психічної 
хвороби. Він ствердив 1 що рит\1 однісї особи - про
вокує рит,1 у інших, і тоt..1у впродовж історії були 

еліде\1ії та1щів 1 як "рак -ещ -рол. твіст" чи тепе
рі11111і вnріяцїі тнк званих "біт ле". Нін ствердив, що 
ісвус еуспільна дурійка, а особи 1 котрі 'ІІеНтально . 
заражують велику кількість людсіі 1с"11сихіч1111-.1и пе
реносниками бактерій". 

• • • 
lJ о ль 111('ІJ 1111ьк11 й "ра И" 

І Іайкращи,1 rtоказо\1 1 як .1обрt> в КО\1уністич1ю~1у 
"раю" 1 с вісткн1 що в Бер.11і11і 1 із Схі.1ньої \Ііщ•ччи-
11и1 втік собака 11р11кордо111111ків "І'арро''. перспдив
ши 50 • ярдови-іі ка11а.11. ІІа заклики своїх схід віх 110-
.11 іцаїв - він 11ав іть раз ІІР ог лянувся 1 а на захід11 ій 
стороні в11тягнул11 Ііо1·0 з вщи бер.11і11ськиІt по.11іцаіі 
та прохожиІі і ві11а~11 .10 rtр11юту. · 

"6 

3 БРА3ИЛТr 

УІ<РАІНСЬЮ TAHUI В БАП 

Один з бразилійських і.11юстрова1:1их 
журналів 1по:дає ІНОТаТ'Ку: "У.f<'р.зїнські 
рит.ми між баянс~>кою спі:льното·ю". 
Під знимкою сімох дівчат в уК'раїнсь·ких 
національних строях, в пс~зі танку ~ K.:t· 
теринка W, !Пишеться: Десять к;раїн 6у
ло присутні на Другім міжнароднім Я~->· 
марку, що ~його організу~е Міжнаро..:~.1-.ій 
Жіночий Клюб у Бзії на річ лікаt:-ні · 
Арістідес Малтез та Я.линку д1.1я -бідюіх 
дітей. ~· 1приміщенІ:fя А т.летичної Спітш 
~в Баії 'Можна було почути типі·чну м~ · 
зику різних країн, ·побачити танки, ку
пити " пам'ятки - сувеніри, покош rу
вати страв у .відповjдних домиках, .при
браних націона:1ьними ·мотивами даної 
крзїни. · 
Феста вин.ли11:ала велике ~за.ціна~в.лен

.ня. до шість тисяч осіб бу.ли на вис
тупах груп. на·йвищою точкою вид:>· 
:вища · бу.11и, без су.м·ніву, два україн
ські танки Катерина і Гопак, що їх 
ІВперше баянськз пу~блика .мала нагоду 
:побачити. Ті танки, що ·Їх викона.1а 

.група панночок. з баянської грома.дtt, 
були :навчені павою Іриною Бідон, а.\оІе· 
риканкою ук!)аїнського роду, . і в.ра-

. жали с·воєю КtJзсою, живучістю та rap· 
монійстю в .вик~на'Іші. Помимо того, 
що не мали нагоди !nовше ~вправляти· 

ся, і треба знати, що 1йде про цілкО\С 
відмінний ·ритм від 6раЗІИлі11ськнх по

;пуJІярних танків, то юні 4івчата поназа
.mr, що бwя:нки мають ·мистецтво . танку 
т.аки в .крові. І показа"1и так гарно 
укDаїнський танок, що 1винликав наіі-
61.nьw бурхливу овацію пу~б.ликн. Місце
.ва теJІевізія, побачивши такий успіх, 
запросила цю уюра'fнську гру:пу до 
своїх робітень. 
Теж дуже великий попит мали у

країнські страв-и. На·іібільwе полюбили 
ба1111ці голубці т.а ·борщ, що їх приго
товила пані Зельма ВісtнЕвська. 
Ось бачимо, що :наша культура про· 

биває шлях навіть у столицю брази
піАської сам6и1 Добре, що там є ук-раїн
ці, які вміють плекати культуру . і хоч 
вони вже ·в Україні не роди:.11ися, .. зле 
далі 1почувають себе українцям·и. 

"ПРАЦЯ" 
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Вув же вид Яоrо, я1с блис1савиця, 
Я одежа Яого біла, як сніг. 

Gв. св. Матс11. 

І 

l106о:ж110 звеличалtt ·лснь суботній, 
А вдосвіта :1ібрат~сь і пішли, 
І 1~ахощі і миро 1юнесли 

На місце страт~~, ле був гріб Господній. 

Укр~~вищ лиця в сутінки скорботиі, 
Одним лttШ заклопотані були: 
Хто б камінь їм важенний відвалив, . 
Щоб тіло иамастити uie сьогодні. 

Прийшлtt і вгледіли: Ного нем1;1, 
В 1~счері пустка і вступилась тьма, 
Бо яигол білttй в головах вартує. 

- Ile бійтеся! - він радісио сказав. -
Господь шле через ме1tс вість 6лагу10, 
Що Сtщ Ио~о ц10 ніч із мертвих встав. 

н 

· 111.ш.лtt жіики і стали промовляrуt 
До у•шів Гос1~ода й дв інших всіж, 
Та їм здалмь иепевна новина та 

Н не прийнято за правду свідчень rnз:. 

І вдягненt~і у ttОдОJЮЖКі •ani 
Ісус з•МШJсJІ t1 сmв nоее'рЄЛ ниz. 
Розкрuв ~ JIOSYM ( n0tiae '"881Cani. 
Н" це ,юбuв за днів сеоїж ae.wiuz: 

- 'loao Сf'І"'вож.лись, - ІСазов. - Мене, 
Не ЮІ:Ю 6а'Ч'6І'в, жш~иu я знову, 
Х11і eitta е дyw.q.z "воЛUФ сnал11хие. 

Во справдилось пророків віще слово 
И закон Мойсеїв. Волею неІSгс 
Ідіть і свідчіrь скрізь: Христос Воск,ес! 

llurnлi11 JII ВІfЦЬКА-ХОJІОДН Л 

\'(,У-

Невпинно наближається літо - час таборування! 
Друг П. Павличенко прислав нам декілька вдалих 
світлин з таборування сумівської -.,олоді в таборі 
ім. Гамалії. у Шонгав 5 Зах. ІІі\1еччина. Світлина вго
рі - сцена з відкриття табору в минулому році: го
лова КУ д. С. Костюк передає прапор Р. Дебриць
кому. командантові табору. ІІа другій - голова Іс
питової Комісії ~. \fозолюк та члени за працею; на 
третій - вирізнення тих 5 хто найкраще вчився. хто 
по-справжньому загартував у таборі дух і ті.110. Ми 
певні. що цього року наші сумівці в Зах. ю-.,еччині 
здобудуть ще більше відзначень! 



І І І І 
\\а СВ\Т.ШШАХ вгорі: друзі -

сумівці з Осередку і-.1. ген. - хор. 
Тараса Чупринки на власній Осе.111 
в Елленвіл, у Кетскільських го
рах. що нагадують українські го
ри Карпати. АJІе тепер - хлопці ще 
вчаться у школах І ... лише ~tріють 
про Оселю. ІІа другій світлині -
;1111ачки Rідділу "Крути" ч. 2 у 
Форт Аільям, Канада. виводять 
І :еликоцні гаївки в До\fі ОрганІ
з:щії Визвольного Фронту. 

ТВОРЧА МОЛ 
. -- . 

t110ГАД ПРО ОСЕ.1ІІО 

Приїха..и ми з міста д•ерзі 
Сtті на відпочинок на 11а111у Оссд .1.1 
в Е.11ленвіл. - Ох. як гарно тут! 
Травичка зелена. сонечко сяс. 
пташки співають, наче б світ від
крився! Дивлюсь на гору: та'1 ето
їть могила Героям. То \tогила й 
загинули\1 упівця\f, 'd ій вуйко :m
гинув в 'УПА також. 

Ідемо ~і. Бачи,ю: он там су
мівець із сумівкою годують біло
чку горішками. Ще далі в парку Е' 
"Зелений Гай" і'1ени Т. І'. ІІІев
че11ка.Сидятьсу,1івці із свої,1 ви
ховнико\f І вчаться про ('Вііі .1ю
бий край - Україну. Але \ІИ it;1e,1u 
далі і бачимо групку су\\ів11іп. 
які ловлять рибку. llait річкою <·у
'1івки пісеньку співають, а 11а дру
гому березі річки батьки по,1іж 
собою весело рОЗ\ІОRЛЯЮТЬ. 

І так я собі· поду'1а.11а: ось чт, 
це тут - \ЮЯ люба ~'країна, 1110 

про неї батьки так завж.1и 'Згаду
ють. 

UІоб довідатись більш(' щю Рі :1-
ний Край, я тут зн.11ишил:н~ь 11а чо
тири тижні і ш1вчи.11ась багато, на-

• Вчилась Україну бі.11ь111t' .1;()fі~1ти, 
старшого ш1111упати, 11а111их 11і<·1•11ь 
співати, а ти't більш 11а11ч11.1аС"ь 
я. як тяжко бе~J \t:l\пt та тата жи

ти!" 
НюсА llox, 

(9 ро•і1, С/1/.4) : 

ч. 31111 

ІЦо к• 
Т.. ІИІ 
Пt11" І 

'Іfи :1111 

ІІ\11 в , 
Во.111ш· 
~·111111,. 

ч. :1111 
Що ТІ 
" • .11•111 
ХенІ 1 



МОС!\ІУ КРАЄВІ 

:\88С8 ТІІ, о краю •Ій, 
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Yn 
:11r зуп1t11ку оцну вщt>уто, 
А попсрІ)1у - стільки ж доріг! 
І 1н~бої11, ярів, закрутин, 
Та уес - о нічній порі. 

Л на .1ов:11е - 11у,як спинитись 
Та і1 у затишку на\І спочивать? 
Лдже та,1 - вигибають діти, 
\Іатt-рі на розпуттях кричать. 

!')і .11ш зе\1ле! До крови з'.kтрим 
t 'п()(' тіло в походах, в боях, 
Але волі квітучі айстри 
І Іри11ссс\1 у воя11ьких руках. 

І тоці \1И достойно спочинем, 
Сур,шчі 11а'1 заграють відбій; 
Зацвіте, зашу,1ить калина 
ІІа зем.11і не чужій - своїй! 

Не"Ро КІЗКО 

\ 
r ·--...... ~' 

Часто зустрічаємо замітки про молодих сумівців 
: виховників,. танцюристів, музик. Та молоде укра· 
ІНське поко.111ння багате Я на другі ТЗJІаіІти, - тому 
варто б згадати Я про тих, хто своїм фаховим знан• 
ням і добрими рисами характеру заслуговують на 
признання у ділянці внутрішн~о -організаціRної пра
ці в СУМ. 

До таких треба зачислити подругу Галю Процюк, 
члена О -ку СУМ ім. ген. хор. Т. Чупринки в Сіднеї, 
Австралія. 

Галя народилась 19 років тому в Німеччині й при
їхала до Австралії малою дівчинкою. Під опікою до· 
бр~х родичів вона точи.? й сумJІінно відвідуВЗJІа ук
ра~нську школу в Сідне1. Закінчивши її ,стає студен· 
ткою Школи Українознавства і продовжує цю ШкоJІу 
й до нині. То й не диво, що воJІодіє вона укр. мовою 
дуже добре. Фахове знання набула подр. Гал.я піс.11а 
закінчення гімцазії в Візнес Коледж у Сіднеї 1 пра
цює тепер стенографісткою в міській ЄJІектрівні. 
Вступивши в лави старшого юнацтва СУМ лише три 
роки тому, вона від самого початку звернула ва се
бе увагу виховників і ЧJІенів Управи О-ку своєю 
скромністю, точністю Я обов'.язковістю. Тому, КОJІИ 
минулого року виринула потреба покликати до Сек
ретаріяту Ос~редку допоміжну си.1у - вибір впав на 
поцр. Галю. Ії праця й відданість справі там були 
~~стільки помітні, що під час Заг. Зборів О ·КУ СУМ 
11 поновно вибрано до Секретарі.яту (разом із други
ми сумівками) і є вигляди, що у скорому майбутньо
му подр. Гмя стане першим секретарем О-ку. 

Крім секретарської праці, вона є ЧJІеном Хору 
СУМ при о-..ку і сумівського танцювального гуртка 
"Веселка". Ії готовість своїм знанням і освітою по- . 
служити Спі.1ці Укр. МоJІоді і її гарні риси характе
ру можуть бути прикладом ДJІJІ нашої молоді. 

І І І І 
0АЄС& 

НероЗJІучні подруги - сумівки з 
куща "Євшан - зіJІ.1я", у Торонті, 
в Канаді, - вітають усіх читачів 
нашим стародавнім і вічно моло
,цимхристиянським привітом "Хри
стос Воскрес!" Що Я казати - в 
таких руках усі писанки вийшли 
на с.1авуІ (C1ilu•1 В. Bi1upp). 



В. Ку JІ і ш . 

Ч и ви бували ко~ись в Одесі? А може таки ма.1и 
нагоду заскочити коли до цього повного сонця і про

зорого повітря міста? Може r (,.~игадуєте "Військовий 
спуск" тобто вулицю. що приведе вас до самого мо
сту Сабонєєва аж до порту? Коли пригадуєте. то 
певно нераз бачили чвірку малих пацанят, що коти
лася пішоходом весело й гамірно щось собі оповіда
ючи. Це були ми. Діти Одеси - мами. як назива.11и нас 
усі. Це якраз ми ішли купатись і як звичайно - по
ловити бичків". Наше звичайне заняття літом". 

Повз нас тягнулись великі вантажні кінні вози -
биндюжники повні скринь. міхів. Сунули циганські 
вози, п·овні херсонських кавунів і динь, а засмаглий· 
циган поганяв шкапину, що з усіх сил намагалася 
рушити з місця, смикаючи воза. а з нього падали на 
брук кавуни, хряскаючи /.1 розбризкуючи на всі боки 
пахучу червону "душу". Кляті горобці вже наперед 
знали, де й коли впаде отой кавун або диня. і зі 
страшним гамором злітались на брук під акомпані
ямент циганської ла/.1ки. 

Ми вже мину ли пасажирськи/.1 порт, де стояла кра
суня "Україна", готова відплисти до далекого Кав
казу. От побачите, ми лише трохи повиростаєм, то й 
відразу. розумієте, відразу махнемо "Україною" на 
Кавказ. 1 

А коли б ви поглянули на нас, ви напевно сказа
ли'б, що нам треба ще досить довгенько виростати. 
Та хіба цим журяться? 

Хоч і як ми поспішали. але коло невеличкої цер
ковки, що, як пригадуєте. стояла просто знамени -
тих на весь світ одеських сходів. завжди пристава
ли. Нашу увагу приваблювала ця церковка сумним 
виглядом, побитими шибами. які наскоро заткано 

ганчір'Ям та забито дошками. Вона виглядала як за
бута всіма сирота." На бані ще якимсь чудом збе
рігся хрест, хоч нап івзламаний, і здавалось ось. ось 
впаде". Але не падав, чекав чогось. мовляв мене 
зігнули, але я ще колись випростуюсь і засяю над 
всією пристанню. 

Ніхто не звертав уваги на стареньку, хіба якась 
бабуся нишком хрестилась, проходячи. Лише ми ки
нули співчутлИвий погляд на старі стіни. (Чого сто
їть вона й досі?). 

Вибачте. ми не можемо тут довше зупинятись. бо 
босим ногам ніколи стояти на розпеченому бруці. 
Ми побігли. Ось вже недалеко вантажний порт, де 
туляться коло причалу закордонні вантажні паро
плави. День і · ніч вантажаться пшеницею, величез- · 
ними скринями масла, замороженого м'йса, мішка• 
ми цукру". Такі ласощі нам іноді сняться". А за

раз ми· стоїмо, Яt< зачаровані, дивлячись на ці паро
плави. Вгадуємо з яких країн і портів прибули. Пра
пор на кормі править нам за непомильну інформа
цію~ Ми знаємо всі ці прапори, як з книжок". В на
шій уяві виростають далекі, замрячені причали, па
.11ьми на берегах, стрункі будівлі". 

Один з тюс пароплавів справжній велетень. Дов
гими рукавами з хлібного елеватора пливла пшени-
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ця в бездоІfНІ трю"1и пароплава. Сиплеться і сипле
ться і краю немає тій золотій ріці. Пливе в повітрі 
густий запашний порох. що раптом нагадує про наші 
порожні ш.аунки. Ми голодні". Але ми стоїмо. не спу
скаючи очеІ з рукавів. Не чуємо й болю шиї. що на
пружено стримить угору. Аж ось схилився з борту 
якийсь засмаг.11ий бородач. !le певно капітан. Старий 
морський вовк. В роті люлька й сині як -.tope очі •. 
r лянув на нас, переклав люльку з одного кута уст у 
другий і весе.11енько підморгнув нам. 

- Дивись! По-нашому моргає. - зауважив хтось 
з нас. 

Не змовляючись, вІ.qморгуємо йому. Мовляв. знай 
наших. Ми ж з Одеси. И теж морські вовки. хоч і не 
заокеанські. а чорноморські. І ми так стоятимем 
колись в порті й підморгуватимемо пацанам в порту 

Сингапуру або Ню Йорку. Назви портів. як бачите. 
знали ми як свою подерту кишеню. 

Вовк кудись зник. Та за хвилину з'йвився знову 
А кинув нам просто в обійми великий білий хліб. Хлі
бина влучила щасливо мене просто в ніс, від чого 
я навіть і не зап.11акав. а заховав під схвальний то
варишів крик під сорочку. Уявіть цілий. білий хліб! 
Нам лег.ше було уявити Сингапур". а тут. А вовк 
пакнув своєю люлькою і здавалось щось крикнув. 

Але ми вже віддалялись від нього. В таких випад
ках затримуватись не варто. Підскоче "лягавий" і 
тоді." 

Ми залишили за собою безкінечний ланцюг мрій 
про подорожі в невідомі країни. острови. на яких ще 
й досі, кажуть. живуть людоїди. Страшнувато? Нам 
теж. Але ми все таки туди поїдемо, коли виростемо. 
Промча.11и портові забудови. перемахнули через ве
лику кам'йну стіну, що відділяла порт від моря, А 
опинились на нашому улюбленому місці - камінчи
ках. Не уявляєте тих камінчиків завбільшки в гороб
ця! Це величезні чотирикутні маси граніту. з яких 
будували оцю стіну й яку так і не скінчили, а камІк
ня безладною купоІQ ; лежить у воді, утворюючи пре
красне місце ДЛЯ плавання та ПОЛЮваННЯ На бичків, 

Каміння гаряче. ні всидіти, ні влежати на ньому 
неможливо. тому ми просто в штанятах і підсороч
инках кинулись у воду. Звичайно крім того, хто три
мав дорогоцінний дар - хліб. Чи там глибоко? Ого! 
Дна не дістати, зате його майже видно. Чи ми вмі -
JІИ плавати? Коли навчились? Чекайте". Та чи в 
Одесі хтось учиться плавати? Просто всі плавають 
і все. Правда мене вчили. Вчили так. Кидали на гли
бочезне місце й я бив немилосердно руками й нога
ми, щоб не піти на дно. Отак і навчився. Море ж до 
того вас само підтримує обережно. Воно знає, що 
ви вчитесь. 

Скакати З камінчиків насоJода. Знаєш, що під то
бою дна не дістанеш, навколо вертяться медузи, 

сновигає риб'Яча дрібнота, колишеться морська тра· 
ва, а ти вивертаєш такі штучки, що й сам не віриш, 
і як той тюлень розбризкуєш coJ·.uнy воду. 

А коли вже накупались досхочу, треба ловити би-



чків. Ловимо їх на дрібні рачки. Це така комашня. 
що вдає з себе великих раків і просто крутиться під 
рукачи. Зав'Язуєте сорочку по рукавах і проведете 
пару разів попід камінням ТИ\1 саморобни"1 "1ішком 

нав\шння. За хвилину у вас пов1ю при\1ш1и. Одного 
такого рачка на гачок, прив'Язаний до нитки, й ки
тtаєте в \tope. Бичок відразу бачить в чому річ і ха
nає рачка". або ні. Отак і ловимо. Наловлених бич
ків 11анизує\10 1 як ню1исто, № си·льний шнурок і при
в'Язує:-.10 до гострого виступу в ка,1інні й опускає
\10 в \Юре, щоб не зас-.1ерділись на сонці. Смажимо 
їх дуже просто. ІІІ\tаток залізної бляхи все знайде
ться поблизу. Дерево або розбиту скриню море щед
ро ва,, викидає на берег, стара газета, позичений в 
курця сірник і бичок вже С\шжиться. Але ж і смач- . 
ний він, пузатенький, ох і с'v!ачний. А до того шма
ток б іл ого, подарованого хліба. Такого обіду, ма
буть, і королі не їли. 

Сонце починає ховатись за оту недобудовану сті
ну, за якою гуркотів порт. Тінь впала на ка:'v1інчики. 
І,лnцке \Юрське чоло раптом від легкого вітру не

вдоволене з"1орщилось. Вода почорніла як від чиє

їсь чарівної палички. Рибина \Шхнула перелякано ку
дись у глибину, Ка'1інчики \1айже порожні. Багато . 
тщанви потягнуло до дому. А на\.1 спішити нема ку
ди. ІІаш ді-.1? rен ОН Та\1, бачите, де стоїть перехи
лена на борт велика щаланда, вигріває свої заслу

жені й просяклі солоною водою боки на березі. Там 
\1И сьогодні й спатимемо. Очі са\1і закриваються. 
Хочетьея спати, хочеться спа". 

1 раптом з моря крик. 
- Рятуйте! 
Якийсь пацалок, \ШХнувши, пішов на дно. І(е не

далеко від нас. Відразу четверо тіл уже в повітрі. 
Зразу пірнули в чорну г.~ибину, ледве встигнувши 
набрати повні легені повітря. Пацанка піймали на 
півдорозі. Він нестя\1110 хапає нас за руки, тисне за 
гnrмn, не дає себе вправно вхопити. Вхопили, хоч би 
вистLlчіtло повітря ехопити! Здаєтьея тіло ось, ось 
розірветься. Нарешті ,,и над водою. Хапає\ю жадіб
но повітря й тяг1tе\1ось до, качінців. До нас біжать 
рибалки, витягнули пащша й нас повитягали. А де ж 
11:-i111 четвt>ртий корешок? Ось він притулився до гра
ніту, на чол і червона ПЛЯ\tа, рука\1И безсило на\ш
гається вчепитись за ка"1інь. Кров стікає до чорної 
кала,1утної води. Вже він пустив руки. 

Вечоріє. ІІа порожніх ка\1інцях лише самі \ІИ. 
Згадує\tо нашу пригоду. 

- \tабуть вдарився, скачучи, під водою об отой 
чортовий виступ? 

- Але пацана врятували? Врятували." 
- Л чоло загоїть завтра сонце і \!оре. 
- Хіба це перший раз? 
Іlерескакує,10 незграбні брили ка\1іння і1 ми вже 

на пляжі. \Ііч приходить поволі, снується десь з-за 
обрію. Забли\Іі1ЛИ скупенькі світельця у вікнах ри
бальських -.шзанок. Тужно гавкнув десь пес. Зірвав
ся вітер. Вдарила перша \юrутня хвиля на берег. 
Лле \ІИ вже під шаландою тули\юсь один до одного 

і згодо"1 засинає\10 1 заколиеані вітром і хвиля\НІ 

наn са~им наши&~~ 
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Чорне море вночі." За обрієм - 'ГуреччинL 

ПАМ'ІІТННІL КJІІМА П 

Жмте11І knaмc•мoro міста АемІ11 амрІwм11м сnо
руо11мтм момумемт ІАе•ІІ•мому, ма Jxtno АУММу, 
місце-у м11Імату. Пам'11тммм JІUJІтмме co6oio 
мам'JІммА моно11Іт, nрнмраwенмм -11етемс•ммм 
термометром. На -нументі nе!МАОач•ст""' ам
марОуаатм таммА наnмс: 

•ТІ11•мн • АенІJ •м :1наМ.ете nрмсмму темnе
ратуру м МІІІмат, таммА же сухмА. "" • А11імам
,.., м'JІмнА, JІМ у ,Ма11а:1І, не:1мІннмм, "" на М•· 
ІІ~рцІІ• 
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Дорога мо.11оде ! 

Люnи. живучи поруч. часто не 
вміють розрізнити .11юдеІ1 1 які 
виді.11яються між тим. що еспан
ський фі.11ософ Ортега і Гассет 
назвав . "масою". Як над хвилями 
океану височать острови - родю

чі. зелені. а подекуди й сухі, без
плідні - так і над масами .11юдеІ1 
височать окремі одиниці. Звичай
но. ми шануємо й вирізняємо тих. 
які дають ук.,Раїнському народові 
додатні вартості. називаємо їхню 
працю позитивною. корисною. до- . 

рогою для всіх нас. 
Створення спеціяльного Комі

тету для вшанування найбільшого 
українського романіста У ласа Са
'vfчука. про що повідомив щоден
ник "Свобода"• - говорить само 
про себе. Ми ж повинні придбати 
його книги. ч·итати їх і вчитися з 
них пізнавати правду. 

З особливою любов'ІЬ ВИ\ювляє 
кожний українець - патріот і куль
турна людина ім'Я fвrена \tаланю
ка (на фото - біля книг. у Нью -
: !орку) - великого нашого поета 
і \1ислителя. провіе ника правди і 
волі на Україні. Його твори. як 
'lбірки поезій "Поозії". "Перстень 
'lолікрата". "Вибране" й інші -
'УІ<!ІОТ1:> бути у нас на полю1ях і в 
наших серцях. 

Заслуженою славою користує
ться мистець звуків - українсь
кий композитор Василь Безкоро
вайний, якому нині вже понад 80 р. 
віку. Тепер він живе у Бy<firf'a.110. 

у США. Проф. Василь Безкоровай
ний створив багато хорів. бале
тів, концертів для фортеп'Яно. а 
також чудову Ч)'зику до оперети 

для молоді "Червона Шапочка". на 
~іршоване .11іб~тто Л. Полтави. 
Ишла вона з великим успіхо\t уже 
декілька разів у Л"1ериці. після 
публікаttії у "Аеселці"; цю опере
ту високо оцінив у історії "Укра
їнська "1узика" великий ко,шози
тор Антін Рудницький. 

Ми ~шою більше славних лю
дей і горди:-.юсь ни\tи. бо вони 
працюють для української культу
ри. для зростання нашого наро~у • 
ДJІЯ того. щоб ІШрЕ.'ІІІТі ''" ста.1и 
НШ\ЇСЮ у 8.ІШСІІЇЙ !tЕ.'ржаві, а НЕ.' у 
\10СКОВськіі1 в'Я:шиці, 1110 'JПЕ.'ТЬСЯ 
"УССР". 

Р. CJІІenotruil 

В Торонті створився ··комітет Для вшанування 
60-ліття У ласа Самчука 

Торонто. - У зв 'язку з 6U- , Інан Драгuмирецький --- ка · 
річчям з дня народження та · сир . Члени : Інж. Олександер 

40-річчям літературної прац і ; Бабнченко . ,1-р Петро Г лібu
в1rдатного ук1шїнсь1'<н·о с.::.1і1 · - · вич . Іван Довг~tль, І Іrоф . ЗQ· 
раційного письменника У :ше.1 І нон Зt'лений п-ні Ольга Лап
Самчука. що пр11па;1ають у : тута . поет Бt~рнс 0.ТJ€'КІ.:itн.:.tpin. 
цьому році, у Торонті · ( КннСІ.· \ :-'гр . Яpot'.1an Спо;1ьс.ьк11й й 
да). де ж11nс письменн1ш . Зd 1нж . Івин Яюшсвськии. 
почесн11м го;ювt'твом Іlрс~ш- 1 Заnдnнням комітету - до
дснта Наукового Товариства · помоn-11 п11сь:.1енникові в Jtoгo 
ім . Іllевченка . проф. Ро:.1ана творчо-видавни •1их трудно

Смаль-Стоцького. під патро- : щах. ;ю1<рема п€'рев11дати со
на том Української Ві.1ьної ; лі;:tю1м nю1;~смічним видання:-.~ 
Акr\д_емії Наук та Об'сднаннн 

1 

го:н~вю1t"! його тлір "Полинь" . 
Укра1нсью1х Пись:.1снниюл · я1ш11 вже нилс;ю1ть до нашої 
, .Слово" . ~-тnориnсл Грс:11 :1.1•: ~.- \ :1ітературної клпсию1 і який 
кий комітет, до складу якого! вже давно вичерпаний нн 
на .' 1 rжать: Іиж. Ар_сен Illy· 1 книжково:.1у р1~нку, ~к також 
мовськии - д1ловии гол,)в·-1. довидати третш ~ом иоrо Дру· 

Трохим Ринденко "". секретар, 1·ої трнлогії "Ост". 

Евген Маланюк 

N.N. 

Mtt далекі, 'tf!/Жi і окремі, 
І npo ріжне обидва гоеорим: 
Ви - в нарцкс, • ж ЗСІІСОЖСІНUй • н:р11•ін•" 
Вам - Еллада, мені -..,;льn Pwti 

Десь простори, мор•, 01tеани, 

Десь солона безмежнісrь вітрів, -
Тількv. si, 2'ількu в, 01'а&ний, · 
Затримавсь на єдинім eicrfJi. 

Вам весь свіr - мзУfЮІІі безн:раі, 
А мені - вулш~нічнuіі вврrеп, . · 
Де чутно, 11.К 2'JJЄM2'U2'Ь і палає 
ПеІСлом муки пон:аранмй _стеn. 
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НОТАТКИ ПАРАГВАЙСЬКОГО МИСЛИВЦЯ 

~e/h~~~ І 

17 111ра6НА. Сьогодні знов на полюванні, aJie вже 
не на "патрері", а на " чакрі". Обійшов її всю й не 
знайшов нічого цікавого для мисливця: ні звірини, 
ні птиці. Поклав бідя себе рушницю й взявся сапу
вати - прочищувати тор ішню "мандіоку" (гатунок 
продовгастої "1ісцевої к артоплі). І r.,1ій пес "Негро", 
неодм інний співучасник і кожної моєї праці 1 і мис
ливсnкої прогулянки, лежить тут, біля мене. Проро
r>1ш я з п івгодини, коли це "ІІегро" зривається на 
рівні ноги й рапто~о кидається вбік. Геть сапу, див

люся йому вслід. Кумедними, досить широкими стри
бками несеться знизу до горlшнього лісу величень
ка 11 \.1ара" (щось середнє між сарною й зайцем). Ха
паю з землі рушницю. Чи не "промажу"? Швидко йде, 
хоч і близько1 не більше, як яких всього 30 кроків 
від \1ене. Стрельнув". Ні, не "промазав". Підношу 
11а плечі й несу до хати. Досить смачний буде в нас 
сьогодні й обід, і вечеря! П'Ята моя здобич на по· 
люванні. 

18 серпн.с. Тільки заглянуло сьогодні лагідне, ла
скаве сонечко в віконця нашої хатини, як моя дру
жина відразу одчинила їх в кімнаті. Я ще лежав у 
ліжку, коли це - пурх." і малесенький, як метелик, 
зелений колібрик затріпотів швиденько крильцятка
ми під стелею. Схопився з ліжка, зачинив вікно й 
взявся його ловити. Довгенько ганявся, але пта
шинка врешті вто'v1илася, ось як стукає в неї мале
сен~'"" серденько, і я прибрав її до рук. Яка вона · 
гr. 11ненька! ~ені дуже шкода позбавляти її життя, 
а.11е ·•ушу, бо ж '<tені потрібне й її опудало. Вдень · 
ОПОІНВ ЦЮ П!'~;гоцу СВОЄ\.1У сусідові й почув від ньо
го, які хоробрі ці пташки -ліліпути: коли ящірка чи 
гадюка натрапляє на її гніздечко й хоче пожерти 
її малята, вона відважно кидається на ворога й ви
кльовує йому своїм гостреньким, довq~еньким дЗЬО• 

биком очі: сліпий, він не пошкодить її дітям. КрtІУ. 
цих, найбільше звичайних тут зелених, не так час
то трапляються ще й блакитні, а деко.1и - й рожеві, 
й червоні. Шоста здобич! 

19 серпн.с. Ну, а сьогодні виключний день! Йду 
близько полудня до сусіда в якійсь справі, а за пле
чима в мене мій постійний товариш - дубельтівка. 
Одійшов лише пару хат від своєї, коли це з лісу, що 
ліворуч від шляху, блискавкою пробігає пов~ нього 
на сусідню "чакру". що праворуч, дика коза, лнше 
майнула в очах її рудувата вовна. Зірвав рушницю А 
навмання стрельнув їй навздогін без жадної надії 
влучити, хоч я й непоганий стрілець. А.11е моя до.11я 
була добра до мене: диВJІюся, "Негро" "погнав" по 
чужій "патрері", а моя коза, не квап.11ячись, втікає 
від нього. В чому річ? Пострілом перебило їй зад
ню ногу й вона не в си.11ах втікати від собаки. На
здогнав її, а він - пес немалий, вхопив зубами й 
звалив на землю. Я підбіг і мисливським ножем до
різав її й потяг до близької своєї хати. Кі.11ька днів 
їли й ми, й "Негро" смачне козяче м'ЯсоІ Це вже -
сьомий мііt мисливськиіt трофей! 

ІЗ 

24 серnн11. Аж чотири дні не шпацірував з рушни
цею - все порався на "чакрі": досаджував маїс {ку- · 
курудзу) й плянтував мандіоку. Але сьогодні ранком 
згадав за свою "подругу", вийшов з нею на двір й 
одразу "зняв" з дерева малого шуліку, що, сидячи 
на ньому, зі своїм звичайним "пі - пі'', виглядав 
моїх курчат. Але не він їх заполював, а я його й бу.;. 
ду мати ще одно опудало. Восьма моя мисливська 
пригода. 

25 серпц. Полювання на папуг. Дру1tи.11а вже кі• 
лька днів не дає мені спокою: "рятуй та й рятуй на
ші помаранчі від злодіїв - папуг". Врешті виріmиР 
сьогодні "рятувати". Ледь - ледь б.11агословилося на 
світанок, виходимо з хати обоє - я з рушницею, во
на з відром, в днище якого буде калатати якоюсь 
залізякою, щоб .11якати "злодіїв". Підходимо до на· 
шої помаранчевої алеї і неймовірний лемент папуг 
настир.11иво лізе в наші вуха. Вся розбишацька зграя 
"за працею" й не дуже звертає на нас увагу, .11иmе 
роздзьобані великі, достиглі овочі, попсовані й не
доїдені птицями, дощем падають на земJІю. Стрі.1яю 
двічі дробом, а дружина щосили калатає в своє від· 
ро. Ко.110 сотні папуг з тим же неприємним галасом 
раптово піднімаються з дерев і швидко зникають з 
очей. Рахуємо забитих: ці.11их семеро їх знаходимо 
на траві. "Ну• це забагато", гадаю собі, "де ж мені 
впора_тися з їхніми опудалами за сьогоднішній день. 
І на завтра буде праця!" Лишаю дружину да.1і . ка1а" 
тати в відро й прямую з забитими до будинка. Та· 
ке "нещастя" буває фармерам з тими папугами на 
помаранчах ці.11ий серпень й ше й вачаток верщтя 
час ці.11ковитого достигання того чудового овоча • . 
До речі: користуючись з того, що я не йду ще на по
лювання до .11ісів, а все, що дістав досі, забив ко.10 
хати - на "патрері" й на "чакрі" й .11ише козу на ву
.11иці, теж зовсім близько бі.11я хати, я керуюся під 
:iac такого по.11ювання своєю своєрідною настановою~ 
1) не б'ІЬ більше птиці, як я в змозі за_ день вироб• 
тк з неї тих опудал {папуги - то виняток, так би мо
вити мисливська "Yis major" ("непереборна си.11а"), 
що їх стільки потрапило під мій пострі.11 й 2) нама
гаюся завжди забити якогось нового птаха чи зві" 
рину, яких ще не забивав досі. Безумовно, мис.11и,
вець, що по.11ює в .11ісі, неспроможний керуватися та
кою настановою й б 'l: все те, що потрап.11яє йому під 
руку. 

26 сер11н.1. Їздив сьогодні возом за 12 кі.11ометрів 
до нашого містечка й по дорозі запо.11ював чорногу
за. Такий заве.11икий, як і наш, тіJІьки ноги не черво
ні, як у европейського, а чорні. Ходив він поважно, 
не квап.11ячись по степу, як ве.11икий пан, вишукував 
по мочарях жаб й зовсім б.11изько піДпустив мене до 
себе - зовсім не чекав на мій пострі1. Буде в Меііе 
і з нього гарне опудВJІоІ 

(дВJІі буде) . 



Иосип СтроцькиА 

І НАД БУГОМ-РІКОЮ 
( історичне оmвіл8ЮfЯ ЛJІЯ МОJІОтtі) 

ВІДЬ\1ИНА КРИНИЦЯ 

Коли Сила - Пугач звільнив ханову дочку - красу
ню з золотих кайданів. він спитав її: 

- Чи бажаєш ти, вільна дівчино, по своїй добрій 
волі стати моєю дружиною? 

Ворожка -чарівниця, котра від панни ніколи не 
відходила, бо так звелів хан, сказала їй: · 

- Якщо ти даси свою згоду, то твій батько, гріз
ний і немилосердний хан, котрий перед сніданком на
казує вбивати раба для кращого апетиту, - перемо
же пугачів, прикує до скелі цього лицаря. а тебе 

. посадить у глибокий льох на вічну темноту. 
Одначе панна, яку звали Туркою, не злякалася 

погроз ворожки і відповіла Силі: 
- По свuїй волі я одружуся з тобою і буду люби

ти і шанувати твоє плем'Я і його звичаї. 
Тоді ворожка - чарівниця прокляла її словами: 
- Щоб ти до його володінь не дійшла і назад щоб 

не вернулася! 
Між: пугачами чарівниць не було і ніхто нікого не 

проклинав, тому молодий розумний Сила не знав, 
що прокляття чарівниць справджуються. Він злегко
важив це прокляття. Злегковажила його і Турка, бо 
вона почувалася зобов'Язаною дотриматися обіцян
ки, що дала Силі, коли вперше побачила його на ске
лі. 

Але те прокляття таки збулося. 
Коли Сила з Туркою, в супроводі своїх друзів, 

переходили вбрід на Клепаний острів, під Туркою 
проламалося дно і вона зникла під водою назавжди. 
Ворожка - чарівниця; яка ввесь час ішла вслід за 
Туркою, жахливо зар_еготала і також: зникла. Та дір
ка й тепер є в дні і з неї й досі доноситься :жахли
вий регіт ворожки -чарівниці. І що туди не кинеш -
все зникає безповоротно. Ти знаєш, що це місце 
зветься Відьминою криницею ; біля нього й до цих 
часів ніхто не переходить вбрід на острів. Там під 
водою - бездонна яма. · 

ШКОЛА 

- Коли Сила повернувся з походу на хана, - опо
відав далі дід . Яків, - він показав ворожці шкіру, 
списану якимись знаками, і спитав: . 

- Ти знаєш всі таємниці хана .• Ска:ж:и, що це та
ке? 

- Це письмо, - пояснила ворожка. - По цих зна
ках мо:ж:на все ·Зрозуміти, що думав той, хто їх тут 
написав. 

Сила подумав і вирішив, що таке письмо мо:ж:е 
бути потрібним і його племені. Він звернувся до 
полоненого хана і наказав йому вчити пугачів гра
моти. Хан заявив, що для цього потрібна школа і 
вказав місце, · де її треба збудувати. Сила негайно 
вибрав кількох своїх найсильніших багатирів і на
казав їм збудувати школу 1 R якій безпечно могли б 
вчитися молоді пугачі. 

Багатирі поклали . колом величезні каміння, а 
зверху поклали величезну скелю і показали цю бу-

з 
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дtвлю Силі. Сила був задоволений. У цій школі ха11 
вчив пугачів грамоти. 

Йосип слухав із Затаєним диханням. Перед очи
~а стояла та дивна печеRа, в якій він так часто бу

вав, а з неї виходили здорові, як скеля Пугач, бага
тирі і виносили у своїх .сильних, як і самі, розу,шх 
майбутнє його батьківщини. 

- А чому Сила -Пугач не збудував кам'Я11ої шко
ли на Клепаному Ос:rрові! - перервав він оповіда11-
-~:Я запитанням. - Чому він послухав хана. і збу .'\увnв 
11 на турецьких земАях? · 

- Бо тоді, синку, люди ще не були такі хитрі, як 
тепер, - пояснив дід. - Хан сказав, що грамоти мо
жна навчитиQя лише на турецькій стороні Бугу. Пін · 
думав, що звідти скоріше втече, а Сила дум<ш, що 
хан говорить правду, бо ж на пугачівській стороні 
Бугу ніхто не знав грамоти. Але Сила був теж не з 
простих. Він згодився збудувати н;колу там, це xn11 
бажав. але при вході до школи поставив свого най- · 
сильнішого багатиря, яки!t грабіжників і турецьких 
недобитків рубав мечем і топтав ногами, мов курЕ:>й, 
Під його наглядом без дозволу Сили ніхто в школу 
не входив і ніхто з школи не виходив. 

СКЛАДЕНА СКЕЛЯ 

,..__ Багато успішних походів зробив Сила з пугача
ми, - продовжував дід Яків. - Він завоював усіх 
поганих сусідів і приєднав до себе всі малі і мирні 
племена. Ще молодим чоловіком він в:ж:е славився 

силою, розумом і справедливістю. Навіть великі мо

гутні народи величали його князем об'сднаних сте
пових слов 'Янських племен. На цих землях запану
вав мир і спокій. Пугачі обробляли землю, вчилися, 
творили пісні і культуру. Все було гаразд. 

Та не все було гаразд з князем Силою. Він не 
міг забути про дівчину Турку 1 не одружився і не мав 
кому передати своє становище ватажка. А як до.жив 
до старости, то передав князівство своєму найкра
щому воєві, а сам зачинився в церкві і молився До 
до решти своїх днів. 

Пугачі не ба.жали забути про Силу і його славу. 
Вони звеліли своїм силачам збудувати найвеличні
ший у світі пам'Ятник своєму князеві і тим 'Його по
братимам -воям 1 котрї полягли в походах. І силачі 
поставили цю скелю, що ми тепер звемо Складною. 
Вони поставили її на цьому виступі тому, що туди 
часто ходив Сила - Пугач сумувати. Склавши її, пу-

. гачі сказали: · 
- Доки стоятиме будівля рук наших, доти нащад- · 

ки наші не 'будуть покореними. + (далі буде) 

о" •• стар•t "°"'°~··· sмрта•n.с• •о . "., 
•ар•: 

- JІІкаре, у ме•• 6оа•тr. •Іеа1 pyu. 
- н1"11м 11е мо•у •ono11on•: llt 11ас.11І•оа 

старосrІ. 
- ЧОМ)' • 1'О•І ІІе eo.irn араеа ,," 

u•e І 8ОІІ& тааа • стара, аа І .atea. 



Jнраїнці І ЇХНЯ ЦЕРКВА в 
. ЮГОСЛАВІЇ 

Українців тепер у Юrос.11авії є близько 40.000. 
Всі вони греко-католики й належать до Криживець
кої єпархії на північ від Заrребу. До цеї єпархії на
лежить ще небагато греко-католиків хорватів, ма
кедонців та румунів. Українці живуть в Юrос.лавії 
скупчене у двох країнах - у Бачці та в Боснії. По
ходженнЯ\f та говіркою вони різняться між собою, 
а"е свідомі своєї єдности. Бачванські українці ще 
звуть себе переважн<?. русинами чи руснаками, так, 
як донедавна .лемки. Іхній осередок це РуськиИ Ке
рестур (бачимо на фото церкву), на північ від Ново
го Саду. Прибу"и вони туди з західнього Закарпат
тя ще 200 рр. тому, як поселенці на звільнену від 
турків бачванР,ьку низину. Зберег .ли свій діялект. На 
ТС·Н.У дія.лектІ вони і тепер пишуть книжки, видають 
газ~и, ведуть навчання у своїх школах; мають і 
свої р;з.діоавдиції у програмі радіостанції в Новому 
Саді. І)( кількість досягає тепер 40.000 осіб. 

Між них після останньої вііtни поселюються все 
біJІьu~е й українці з Боснії; з Бачки ж бачванці по
wирюrися й на окремі се.ла у сусідньому Срімі між 
Лунаєм і Савою. · 

На заклик уряду, ста.ли серед інших народів Ав
стро-Угорщини поселюватися на порожніх землях · 
свіжоа11ектованої Боснії теж і українці з Га.личини, 
вперruе коло 1890 р, 

Тим перши-.1 посе.11енцям доводилося дуже важко: . 
треба бу.ло корчувати ліси, цілина виявлялася часто 
каменистим r'рунтом, з .якого дощі змива.ли родючу 
землю. Але лиш такі rрунти можна було набути від 
держави дешево, поселенці ж з Галичини були пере- . 
важно батрака:-..tи, яким не ста.ло гроша на дорогу за 

океан. До того, довкільне населення - боснШські 
турки й серби - ставилося дуже вороже до наших. 

переселенців. 

Першими організаторами серед наших поселенців 
у Боснії стали священики, прис.11ані туди з Галичини 
митрополитом А. Шептицьким. Створені парафії при
лучено згодом до Крижевецької єпархії. Після роз
валу Австро-Угорщини і постання тут Юrославії 
нової об'l:днаної держави південнос.11ов'JІНських на: 
родів, опинилися в ній обидва відлами українців -
боснійських і бачвансьt<их. З часом завітав добро
бут до хат боснійських JКраїнців: стали організову
ватись кооперативи, появилися свої газети, кален
дарі. На перешкоді сто.яла головно розпорошеність 
населення: крім Боснії, виникли навіть оселі ще й 
в сусідній Славонії. Головний осередок у Боснії -
це містечко Прин.явор. Важкого лихоліття зазнали 
боснійські українці під час останньої війни. Багато 
їх тоді загинуло, дехто виеміr'рував після тог.о між 
українців у Бачку, або й загалом з Юrославії. Але 
б.11изько 40.000 наших братів і сестер і далі живуть 
у тій країні, плекаючи рідні традиції та зберігаючи 
свою Церкву. · 

Катруся Горбач 

Гагілка 
Оіі :І!'llRIJll фіЯ.tОНЬКJІ 381\ІІі.ІП, 
Аж <·я rop11 з р,о.ж1111ам11 накрп.111. 
Оіі · хо,щ.111 !Іарус·епька cupo11n.1a, 
Л з11 ІН'І\) І1щ1•1 · 11Бо довко.жа. 

Оіі 3ІІІ(ІІІJІІІ ·фі11.1uиьБ11, за1~11і.111, 
аж <·л rop11 з АО.ІПнамІі ш'крuп. 
Qii ХОДІІ ;\\ • -яііІ :1111.1('\'('JІЬІШЙ за ':мною 
\>І11.1~ )trпi розяо11оньІ\а :i то1іою. 

Гагі лка 
- Ч1•рнуш~;n-дуwБі~, 
Іk1·авиі1 ранень~;о 

,вш1ваіі "ІІ'І('!ЬКО, 
fa ХІ'ТЯТЬ Тt~Щ1 ШІІІТІІ, 
Та хотятr. аамі:Іt ,1,ат11 ! 

' - За коrо, .Матіно11ь1н1, 
3а 1юrо .ІІІІ'ТЇRОПЬКО? 
- Оіі та за тоrо, 
3а \laraТt1ro ! 
- Hr піду 11аті11011ь~:с1. 
Ilr 11і,1,у .1ac\TЇH()Jlhl\fl І 
J'lo за (іаr11т11м, 
Ра.110 І!<'таваt11, 
Н ІЮ.І<' хо,1,птп, 
1111 1:і,1,у матіно111.ко. 
Не піду .1астівоиько ! 



І/ ПРИРО.4А
;;~Н,4 Ш .4РУГ 

У Карпатах 

на Україні 

RВІТЕНЬ 

Н1жна весна все в11ад· 
11iwc вступає ' у своr пра· 
ва. Усюди П чаруюча 

краса . 

Радісна усмішка чудо

вого квітневого ранку, 

світлнА І яс.ннn соняч· 

ннn день, жнттєдаАне 

Аого тепло. Багато де

рев . К}'Щів, трав вкрн· 

ваються цвітом, тому 

четвертий місяць року 

називають квітнем. 

Буяє, розцвітає прн

рода . 

Ароматну свіжість не• 

се вітерець від зелено

днмчастих лісів . Неuаго

мІ ЗОЛОТІІСТІ хмарки з 

розм'яклих серіжок віль

хи та лІщ111111 - лісового 

горіха злітають при най· 

меншому НОЛІІВаннІ ПО· 

вітря. 

Рясними неnоказннмн 

суцвіттям_и. схожнмн на 

волохату зеленувато-чер

вону гусінь, вкрнвають

ся вІтн на осиках і то

полях. 

Коли останн І клаптІ 

-сивого ранкового тума· 

ну тануть у теплі соияч· 

них променів, видно, як 

по лунках, біля води. 

яскраво-жовтими смуга

ми стелються квіти ка

люжн·иці. Розr_орнув своІ 

блискучі, ніби лаковані. 

пелюстки жовтець. 

На зміну білим nІд· 
сніжникам розквітають . 

світло-пурпурові грона 

рясту. Проміж молодих 

стріл зеаеноr травичюr 

визирають жовтенькі ЗІ· · 
рочки гусячоТ цибульки. 

У сосновому лІсІ над 

зем.,ею. вкритою пору• 

дІлою опалою хвоєю. по

вернувши свої віночки 
до сонця. пІдиялнсь на 
ворсинчастих стеблин

ках лІловІ квітки сои

трави. П11шио зацвітають 

'О ІлосиtжиІ анемони. 

Тспл11n вІтср розб1111ає 

на брунь1tах твсрд11n 

па1щ11р покр11в1111х .'!)'СОН. 

розкр11nаюч11 r;лсІ\ко-с~10-

л11стІ бантин11 :~морще

н11х ЛІІСТОЧКІП. На п111Д111 
рсспуr>.,Ік11 по садах роз

л11ваєтьсп пІ1111ст11ІІ цnІт . 

Зо.,отятhся нущІ н11:111-

лу. рум'яняться nсрс11ко. 

ВІ дерева. На нІнсць \ІІСЯ

ця білою пеленою квІтІu 

обгортаю-~ ься 

ВІІШНІ. СЛІІРІІ. 

•tсрешнІ. 

ПроАде ТІІХІІА ДОЩІІН-

1 весна ще дружніше сте
ле по зе~1лІ оксам11то1111n 

НІІЛИМ трав з барОІІСТІІ· 

11ш вІ:~еруш<ам11 нвІтІв на 

ньому. 

Крізь прІлу лісову під· 

ст11.,1;у СІ\!Ш)'ЮТЬСЯ з11р

нут11 на свІт поморщені 

ш.,япю1 ра1111ьовсс11яних 

1стІв1шх грибІв - смор

жів та зморшків . 

По землі снов11гає рІз
на дрібнота: жуки. па

вучки, мурашк11. у ПОВІТ· 

РІ літають мухи, рІзно

ко.,ьорові метелики. 

Скупавшись у золотому 

пиnку вербових квітів, з 
перш11м 

ша ють 

бджоли. 

взятном поспІ· 

до вуликів 

Біля черооно-с11нІх ме

ду11ок баснсто гуде бар· 

хатистий джмідь. Весною 

літають тільни самки -
матки джмс.,ів. Вони бу· 

дують гнізда в зем.'11 І 

відкладають в них яnця, 

з ЯКІІХ виходять перші 

•J>Обочі• ДЖ~ІС.,і . ЦІ 1(0· 
махи кор11сиІ як з11п11-

лювачІ багатьох квІтІв. 

В11nшли ріЧІСИ З бере· 

ко~1ах. Рят~·ються 1101111 
ІШ невс.,1110\Х остріІІІLЯХ. 

стовбурах 11anl11:iaтo11:1c· 

1111х дерев І тут стають 

Лt'ГНОЮ З;tОбІІ'І'ІЮ ~IRJІTll· 

ІІіR, RОрОІІ, ХЩЮІХ ІІТНХіІІ. 

)' • ПОRСІІСВ)' • tll;ty 110· 
ТJ>НП.,ЯЮТЬ :щАці, ко:~у:1І 

~а Інші 311\рІ. 1\111стшці 

на чов11nх рятують Іх І 

а1111ускнють 

)-ГЇДДЯ . 

у ІІОВІ 

Іде Ікрометn1111я )' щу. 
ІіІІ, С)'ДаІШ, П.,ІТШІ." 

Що ІІС ДСІІЬ, . ТО \IODI 

11тах11 11оосрт11ються . у 
рід1111n краn. 'І)'ІUТЬСЯ J>'1· 
діс11І nl('Jtf псrшат11х спін. 
ЦІІІ . у rt:1:rяx ДСJІСU 1(0· 
11оwаться Df ll'IHJШlill ·liO· 
1111:111ю1 І nІ11чар11н11 a;oa
тor•poui. 3011111 цІ дрібні 

r1тн111н11 ;\)їt;~ · схо;1 ,· і, и:1t .. • 
ЇХ .'!t'ГІ<О ро:ІІJі3ІІіІТІІ 110 

гів - ро:т11лась вода на У б:1а1<11тІ неба :~·яu!ІЯ· 

луки. у tІІІЗИІІІІ, з'єдІІ<ІВ· ються :\ІСТІіІ ,,11СТІUІШ. в 

ШІІ з ОСІІОDНІІМ рус.,ом ОСТНІІІІІ ДІІІ ~1Ісяця дале-

заn .,Н!ШІ О3с.>р11, стар1щі. 1іо · 110 :~Ісу •1ут11 rн~ршс 
Повідь внгнала з обши- К)'К)'Dаиr1я зозулі. •Одуд-

т11х нір nо.,Іuок, DОДЯ· Т)'ТІ Одуд-тут• -:--- СІІОUІ· 

НІІХ щурів, Зе:\ІЛЯНИХ щає про своє поверtІСІІ · 

ІІЯ на 11111·0111 •1убат11і1 

0;1уд . 

Погоа. 11~111 11с•1Ір11І~111 

:10ря~111 ;tіІ:ІСІіО 110 ,,Ісу 

:1у111н: ~1t·:10.:tlii11111\ сніп 

дро:~;tіІІ . ;1u11го 11Іс .,я ан 

хо;tу COІtltH : 1ну•1ат1. 'IY;tO· 
111 11срс:1111111 •1,· р1ю1101 ·ру 

..:.,ої ма:11111інн11 . J):1ni101т · 

1111~111 

тять 

11ог1111на~111 

зорІ ІН\ no;ti 
~1111 ·0 -

11 
ІІі 1 ІІІІІn 'ІНС 11(" t:ТІІХ.'\Є 

іІ\ІІТТЯ. ;\t..•сь ~· xtlt.' ('()ІІа 

Нн Зt·~1:1І 1111с11с Зt'~t:І<'

JІІІіІІіІІ. С111111т1111іі 1·ор11Оt'

таіі 1111ііі~1ас на nept! : Іi 

рі•І((ІІ ІІО;tЯІЮІ 0О щура ji 

, 11отя1-.1с ІІого ;;о с1ю1 ·0 

•111c:1t•1111oro 111111о;~н)'. 

Ннрода-.·111111 ;щя 11Іт11с 

;~:шіІІІіОЮ ІІісІІ«Ю :1it·o11111i 
щсщ1111t. Ра111ю11І со1111•111І 

щю~1с11І ро:1гортшоть 11с

:11uстк11 ІІОІІІІХ ІШіТІD . 

· / І\uІтс11ь - місsщь 11та 
Ш111111х 11Ісс11ь. 3111;аш -
І\ІІХ І<DІтіu, ІІІШІІОЇ 3С:ІС· 

111. гнря•1а пори ut•c11111111x 
110:1ьо1111х ро6Іт. Роз~;Uіт· 

'Іt'ІІН, ГО~І ІІІІШ іі ба;tЬОріІ 

11р11ро;;н зустрі•1аt; тра-

1J~ІІЬ . . . 

І. ПАРХОМЕНКО. 

~71:~'~ 
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ХРИСТ.ОС ВОСКРЕС! 

Христос воскрес! Радійте, діти, 
Біжіть у поле, у садок, 
Збирайте зіллячко .і квіти, 
Кладіть на Божий хрест вінок! 

Хай ш·ел.естять І пахнуть квіти, 
Нехай почує Божий рай, 
Як на землі радіють діти 
І звеселяють рідний краА. 

На все погляне Божа Мати, 
Радіючи, з святих небес ••• 
Збирайте діти, нум, співати: 
"Христос воскр~сf Христос воскрес!" 

ІКАВО ЗНАТИ 

НОВОСЕЛ 

д о Кнівськоrо зоопарку 
прибув новосел ~ птах

секретар. Тут вів експонува
тиметься вперше. 

Цікаво, що птах-секретар 
знищує отруйвнх змій, доо
жнною до двох метрів. Поба
чивши кобру, rюрзу, він 
блискавично кидається 11а 
землю І завдає зміі т.яжкоrо 
удару своєю моrутньою ла

пою. Часом, коJІН з першого 
удару птахові не вдається 
знесиJІВти змію, починається 
драмаtlІчна боротьба. 

Птах-секретар віртуозно 
оберІrае себе від укусу оr
руйного хижака: він підстав
ляє змі.І махові пір'я крил. 
Вона випускав свою отруту 
на пе1 а. Втомившн змію, 
птах-секретар б'є rострим 
дзьоб()~ у П хребет. 

Леонід Глібів 

Свою назву птах одержая 
досить давно. Вона пов'яза
на з тнм, що в птаха по бо
ках rоловн кумедно стирчать 
пера. ВІн нагадує секретар.я 
або переписувача, які писали 
раніше ~енними перuмн 
1 к.ttали іх за вухо. · 

Я. ПЕРЕХРЕСТ 

Швидко біг JІа курка -мати 
Писаночки малювати: 
Дасть по писаночці дітям -
Будуть діточки радітиІ 

П.ВОРОНЬКО 

Журавлики линуть 
Журавлики линуть: 
«Курли та КVРЛИ. 
Ми з краю свого 
В чУЖИНV попливли. 
І там. за МоРЯМИ. 
В далекім краю, 
Згадаєм не раз 
Про Вітчизнv свою, 
Де вивели діток, 
Де гнізда ЗВИЛИ». 
Журавлики линуть: 
«Курли та курли». 

Під ними родюча 
Безмежна земля. 
Стерня золотіє, 
Парує рілля. 
У се тут знайоме 
І рідне усе. 
А вітер холодний 

У далеч несе. 
Ім люди гукають: 
«Здорові були!• 
Журавлики ніжно: 
«Курли! 
Курли!• 
Весна. 

Із-за моря 
лет.ять журавлі. 
Поля зёлен:іють 
У paшill.t теплі, 
І лроліском, рястом 
Квітvють ліси. 
Вітчизна співає 
На всі rолоси. 
Підводиться соІЩе 
З нічної ім.ли. 
Ж ураз.лики радо: 
.сКурли!• 
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ТНЕ WINGED ONES 
:Мonthly magazine for Ukrainian Youth 

LES .АП..ЕS 
revue ukrainienne de jeune8 

LOS ALADOS 
revista de Іа juventud ucraniana 

DIE GEFLUGELТEN 
ukrainische Jugendzeitschrift 
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з Арrентіни до інсценізації "Літо" , Ігор Стебе
льськи;І, В. П. 

ПОДЯКА 

Адміністрації 

Прис'утні на Загальних Зборах Осередку СУМА 
ім. Лесі Українки в Джерзі Ситі, які відбулися 
в березні 1965 р •• склали на Пресовий Фонд жу
рналу "Крилаті": Осередок СУМА, Дж. С. 5 дол •• 
та ще 18 жертводавців. разом 50 дол. Шире спа
сибі; дорогі Подруги і Друзі. за активну увагу 
до свого видання! 

о 

Відділ IO.CY\f ім. Крут. у Форт Віллям. Ка
нада. прислав на Пресфонд "Крилатих" 5 дол. 
Дякуємо! Щира підтримка - особливо дорога! 
Подруго Маріє Скоропад, чекаємо короткого до
пису і світ лин. 

о 

Молода Подруга - сумівка у США, Ляриса 
Микуленко. впарі з чеком на річну передплату, 
прислала листа, в якому читаємо: "Журнал стає 
кращим і цікавішим •.• Бажаю дальшого і кращо
го успіху в майбутньому!" 

о 

С'Ьомо~о березн.н. 1965 р. Шановне Панство 
В/ТЮКИ в Асторії, Н. й., хрестили сина Ореста. 
На прийн.н.тті в церховній залі ~ості не забули 
про нашу пресу. На захлих п. Івана Biffl'IO'К.a і п. 
Я1'имова t1'ла.ли 31 дол" призначивши 15 долJJрів 
на "Крилаті" iu 16 доллрів на журнал ООЧСУ 11Ві
сни1'" у Н'Ью-Иор1'у. 

Щиро д.н.1'уємо жертводавц.н.м, мален'Ь1'ому 
Орестові - рости здоровий, на потіху Баm'Ьхам! 

о 

* Українство Вашої доростаючоІ 
дитини за.лежить від захоп

лення українською лектурою. 

Передплатіть їй місяЧІОІК 

»КРИЛАТІ«, що виховує і 

духово збаrа.qує. 

* 1Кадайте оказових чисел. 

З а мо в л я й те в Осередках 

СУМ, або прямо в адмЬdстра

ціі: 

"KRYLATI" 
72, Bd Charlemape 
BRUXELLES 4, Belgigue 
~ 



ЖУРНАЛ 
УКРА'1'нськоrо 
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1965 
ТРАВЕНЬ 

ч. 5 
РІК Ш 

Пол 1 тикА 1 пол1тичнА постАВА 
Еи чя.сто чуєте, що Спілка Ук

раїнської \f олоці є одн ією з орга

нізацій ІJизвольного Фронту. Ва~ 1 
кажуть, що CY\f не є ціллю для се
бе, але тільки засобом до здійс
нення завдань, які на відтинку 

\1Олод і поставила собі українська 
політична е\1іІрація . Таким чин
О\11 ви є членами української по
л ітичної еУІіІрації. 1 все готуєтесь 

до політичної дії, все працюєте 
над ТИ\1 1 111об засвоїти собі полі
тичну поставу . А чи думали ви ко
.~инебудь про те 1 і!Ю означає полі
тика і політична постава? 

Хай кат жене, а. ви любіть 
Свою окр:щену країну, 
За неї силу до заrииу 
І навіть душу положіть! 

М . -Старицький 

Політика означає, що народ діє. 
:uo він діє зі становища своєї іс
торії, що він обстоює свою істоту 
в цілому світі. Так отже, пол іти
чна постава означає, тцо ми втри

муємо історичну позицію , що ми 
вицержує:v10 становище, в яке по

ставила нас історія. Розу'v1ієть
ся, 1ЦО :'v!И МОЖе\10 ОМИНУТИ ЇЇ, \1И 
~,южемовід неї заховатися і пори

нути в особисте, в ідилічне. \іож
на відійти від того, що є, з його 
утиско:v1 1 гостротою, а часо~1 і по

ганню . 1ол ітична постава означає, 
що \1И те бачичо і на себе бере
мо. Бере\10 на себе наслідки то
го, що сталося, · співвідповідаль -
ність за те 1 1110 народ зробив . ІІе
се:.10 спільне терпіння і спільну 
долю. Аи відчуваєте, я.1< це глибо
ко сягає? Як воно сягає і цо спо
собу читати часопис, вести роз
-.10ву 1 брати на себе наслідки сло
ва, чи якогонебуць вчИRку: чи \1И 

стає\Ю вряд 1 лавою 1 - чи \юже 

~v1и вважаємо себе викняткоч і 
відсторон .ооюся? Чи '.1И готові 
пити навіть гіркість і соро\1 \10-

менту, чи \1И від цього ухиляє ~ 10-
ся?А усьому тому є політична по
става, або її немає . І залежно від 

того, чи ми її в СУ\1 - і здобули 1 
чи ми її собі в СУМ - і засвоїли 1 
чи ні, - вона виявиться опісля, 
або її не буде 1 коли прийде час на 
нашу справжню політичну працю . 

Але деякі кажуть: політика -
це брудне діло! Вона псує харак
тер! Та це є tаль :uиве розу ;,1іню1 
політики. Коли вона є брудню1 ді
лом - то справа не в ділі 1 але в 
ТО '.1У 1 хто її веде. 

Бо політика - це велик~. пре
гарне завдання . Щобіль:uе, вести 
політику - це насправді христия
нський обов '.Язок. Християнську 
пол ітику: значить дбати про те 1 
щоб усе було так, як Бог хоче. 

Політика - це справа надзви
чайно важлива д11я здійсJшню1 Бо
жого царства! Бо коли політику 
ведеться не в дусі Божого царс
тва1 вона може стати великою пе

решкодою для зами сл ів Божих сто
совно· світу. А коли політика є 

проти Бога 1 як це діється в со
вєтській державі, отже й на тери
торії України, нашої Батькlвщи
ни1 - то така політика стає сою
зником того1 хто є ворогом Бо

жого царства1 - вона стає на слу

жбу Сатані. 

Коли в це вдумаємось - чи мо
жемо тоді стояти осторонь полі
тики ми 1 СУ,f-івці, що згуртува
лись під прапором 1 на якому два 
могутні ідеали: Бог і Батьківщи
ни1 \1И 1 СУМ-івці 1 що прирекли 
Честь України- завжди боронити? 

,1-р \lихаrІло К У ШНІР 

• • • • • • • • • 

Голова ЦК АБН, дост. Ярослав Стець1'о - пре
ц 'єр остаиньо~о вільно ~о у'Країись1'о~о урлду - під 
час о~л.яду сумівС'Ь'КUХ лав на Оселі СУМ, США. 



Юрі:! Липа 

ЕІІІТАФІЛ ГЕРОЯМ 

Хоч я умер, беззвучні ці рядки 
Хай сповнить зміст могутній, многоцвітний1 
Що з ним життя моє вливається в твоє. 

Усе ніщо на світі: бенкети веселі 
Уквітчана, зрадлива гра любови 
І здобуття прихильности людської. 

Я с"1ертю вирізьбив: ти стань і прОЧJ1:Тай 1 -

Одно святе є в світі, - кров л:одей хоробрих , 
nцні живуть могили - вірних Батьківrцині! · 

Не аа fОР8М8 DРІІ 'ІКІ 
ВОскресне 1181118 )' ...... 
скине з се6е ІЮСІ88СWtО
больаІе8ІІUtке .,.ot 
Не забуваАте аро .,.... 

ників І арІМJUDІкІв 8І8ІІХІ 
Не аа6уваІте npo ..... 

ву кров І rотуІтесь АО .... 
МСТІІ НU. вороrаІІІІ, - 8 
дають ИdІТІІ ... ....,.."" 

ському! CW»ott Петлюра 

Де срібнолентий Сян ПJПІІІе. 

Де срібнолентий Сян пливе, 
криштальноводний Прут реве, 
де Славутйця наш Дніпро 
і бистротечний дід Дністра: 

отам мій рай, мій рідний край! 
Отам мій край, мій рай! 

Верхами, де Бескид . стремить 
уперто в небеса, 
де полонини, де степи 

nростерлись без кінця : 
отам- мій рай, мій рідний край! 
Отам мій край, мій рай! 

Де рідне слово гомонить, 
JІ.е .пісня радісна дзвенить, 
де гомін з краю в край пливе, 
що наш народ росте, живе: 

отам мій рай, мій рідний край! 
Отам мій край, мій рай~ 

3а Гр•rорі~• Цеr~•••...., 

2 

Ст • .1Іейбюк 
(Студе11т, !Санада) 

Ж И Т Т fl В РІДНОМУ СЕРЕДОВИШІ 
Людина від уродження є суспільною істотою. Для 

вияву своїх творчих сил потребує відповідного сере
довища і зусиль. У нас на Україні було своє середо
sище і це було цілком природнє середовище, б.о лю
тщ жили як цілість, як нароцня маса. 

Одиниці, вирвані із свого середовища, із своєї 
країни, опинившись на еміграції одинцем чи в роз
порошеній кількості, - можуть цілком загубитися. 

Звернім увагу на представників таких національ
ностей як жиди, китайці та інші. Вони від тисячі літ 
мандрують і переселюються. 'Цоб зберегти себе як 
одність, живуть, як відомо, "rеттами". Ті сукупні по
селення допомагають їм зберегти себе і свою націю 
від впливів чужинецького світу. І ми бачимо резуль
тати цього, коли вони зберегли свою національність 
на протязі тисячі літ. 

~1и не розуміємо "rетта" 1 як цілковитого відго
родження себе від впливів чужого оточення, але 
трактуємо його як здорове і необхідне рідне сере
довище, бо тільки тоді може бути плекана своя :vio
вa1 традиція, культура і звичаї. І тому вважаємо, 
що такий спосіб гро'У1адського поселення. або жит
тя у рамцях своєї орrанізованої ·спільноти - є най
кращим забезпеченням українців від денаціоналіза
ції. 

Саме поселення сукупною :-.шсою ще нічого не 
дає. Але. якщо в цьому середовищі можна мати свою 
церкву, школу та молодечі організації, тоці доперва 
таке середовище є повновартісним. 

Організоване українське середовище складаєть
ся з таких основних чотирьох клітин: І) Укр аїн сь
к а родина, 2) Українська школа, 3) Україн
ськ а Церква, 4) \І о л од еч і Орган і з а ці ї. Я 
коротко подаю функцію кожної клітини в житті укра-
їнської спільноти. · 

Найменшою, але найважливішою, клітиною є ук
раїнська роцина1 релігійно і національно свідома, 
що власним прикладом хоче вказати правильний 
шлях своїй дитині. 

Коли дитина ще мала, добрі родичі говорять ДІ) 
дитини по-українському. Але деякі батьки потім чо
мусь переходять на англійську чи іншу мову, мов
дяв тому, що так краще звучить! .• Вислід цього пе
реходу батьків на іншу мову не є дуже приємним і 
корисним для нас. бо то - відхід від заповітів Т. 
Шевченка й І. Франка. 

Потім ця дитина, вже старшою і дозрілою люди
ною, нарікає на своїх родичів, що не навчили її по
українському. бо самі не вірили у вартості україн
ської мови в цьому замішаному світі. 

Часто читаємо. що мова, це ключ до всього, •цо 
українське. Без цього ключа ніякі двері не будуть 
відчинені для людини в українському середовищі, 

Українська Церква. Школа, Організації будуть для 
неї чужі, і вона мимоволі буде ухилятJіся й приста
не до чужинецьких кол, а точніше - повисне між ти
ми й други'v1и, Тут бачимо, яку велику ролю відограє 
добра українська родина. 



Завданням укр аїн сь кої шк о ли Є дати ос
новні знання про Україну і через це - поглибити 
любов до нашого народу . В українській школі, побіч . 
опанування української мови, дитина набирає знан
ня з географії, літератури, історії та інших предме" 
тів, пов'Язаних з Україною . З історії навчається мо
лодь про хоробрість наших князів, про незабутню 
Січ Запорізьку, про козацькі битви і в серцях пере
живе напади Української Повстанчої Армії на окупа
нтів. України. З географії навчається про ріки, гори 

і їхні значення та красу 1 про· поля, де росте золота 
пшениця, про наше Чорне море, котре на своїх хви
лях носило козацькі чайки на бісурменські городи; 
про славний Дніпро, який бачив багато і чув про ве
лике українське минуле. 

Українська література- це твори наших незабут
ніх письменників: Шевченка, Франка, Лесі Українки 
та інших, котрі замість шаблі - пером боронили до" 
бру славу України. Їхні слова запалюють іскру ·любо
ви до рідного народу. Іскру 1 яка бу ла запалена в на
ших серцях родиною . 

Укр аїн сь ка Цер к в а має завдання зміцнюва
ти зв'.ІІзки дитини з Богом, зберігає і навчає нас 
звичаїв і обрядів. В потребі моральної чи реліГійної 
підтримки - Церква приходить з допомогою . Наша 
r~ерква повинна говорити до нас рідною українською 
мовою. 

Дуже важливі також є Молодечі Організа
ц і ї, котрі виконують завдання всіх інших згаданих 
тут чинників. Особливо СУМ продовжує релігійно -
національне виховання, щоби ми росли свідомими 
українцями, які знають свої завдання . 

Всі ці інституції, що творять наше організоване 
у кр а ї н сь ке серед овище поза межами окупо
ваної України, - допомагають кожному з нас, мо
лодих, мати за ціль Бога і Україну та своїм знанням 
допомагати нашому українському народові, а навіть 
стати при потребі у озброєні частини, здобуваючи 
вільність і державністq Україні . 

ЦЕ-UІКАВ-

Це не 11uдорос:-ті на дні 
а кальцитnяі сТжаки• 

ВІД WМ ІАІІМ8Оf ДІІ кор· 
nусму1111рноrо амnром Ін~о-
1амн11 Сомц11 на З1м11 І 
ІІІОАННу JІХКЩАС атмо-

МІСJІЧНН" ІЛІНДАJІС 

сфера. А щоІ уеІер1rтмс11 
1 Ід н~rо на М Іс11цІ, А• 
немае атмос~к. no· 
трІ6но nо6удуаатм СІ11Ін · 
даж, 1крмтмА wаром 
UЖІСКХ МІТІ.1118 МkJ !1)ук• 
ту. В'tІНІ nІ"рахуаа11м, 
що тоащмна wapy І"рун
ту, ІІккА и С80СІО Н· 
ХІССНОІО ДІСІО •м.Иаа.11ент· 
ннА ммнІА атмосфері, 
мас дорІ8НІОІІТМ 1 о МІТ• 
рам. На1ко110 6аан І мІс· 
ЦІІ роботи ІСОСМОНІ8ТіІ 
nотрІ6мо Оуде nо6удуаа
тм кІ111ама мхмсннх cno
PYA. 8 ІІК І МОІКМІ W8МДКО 
СХО8ІТМСІІ . у амnадку 
panтoaoro nІдамщанн11 
сон11чноІ актманостІ, 

,.,/. 

-1--j_:-. 
~ ПJСНЯ ПРО МАРІЧКУ~ __ 
• ("Неспокійна річка") • --.::_~ 
- ~-

~~~·-tt,_~.- _,-;; В'сться 1 наче змійка, 
- · .... - ·---...-неспокійна річка, 

-: -.- --=-"- :..:s• Тулиться близенько 
-~ ~ До підніжжя гір, 

А на тому боці, 
Там моя Марічка, 
Там моя Вкраїна, 
Туди лине зір, 

Як з бараку вийду -
За дротами стану: 
Виграє красою 
Широчінь ріки, 
Жаль у серці в 'Ється, 
Як на річку гляну, 
Втратив я свободу 
ІІа довгі роки! 

Там мій рідний батько 
Голодні бідують, 
Мов шулік нанесло 
Всюди москалів, 
Там вони гуляють -
А я тут із жалю, 
П'Ястуки стискаю, 
Не находжу слів. 

Не питайте, хлопці, 
Чом я одинокий, 
Біля річки пізно 
Мовчазний ходжу. 
Там на тому боці 
Загубив я спокій 
І туди дороги 
Я не находжу. 

Та нехай сміється 
Неспокійна річка -
Все одно на той бік 
Дорогу знайду. 
Чуєш чи не чуєш. 
Дорога Марічко, -
Я на Україну 
Стежку прокладу! 

Дорогі Подруги і Друзі! 

Ця пісня створена українською молоддю в Сибі
р~. що опинилася за ?РО~а~и московських концтабо
рш, скоро ширилас~. i сшвалася по цілій Україні. Во
рог не всил1 був 11 стримати і змінив деякі слова 
та проп~стив цілі стрічки, перетворивши її в роман
т~чн~ шсню, щоб в той ~посіб відтягнути увагу моло
Дl вщ вищих вартостеи - дому-батьків України 
~ей точний те~ст "Марічки" переслано з 

1

України, і 
иого. треба сшвати. а не фальшивку із совєтських 
ІNІат1.~юк. 



Орест ПавліІJn 1:11 Д 
DI КО ВИ 11 У Б 

О подалік шляху зі сходу на захід.біля манастиря 
стщ.тннш ·u, стояв кремезний дуб. Корінням своїм 
він глибоко в надри чорнозему вріс. 

Старші люди розказували. немов би дуб цей з 
княжих часів ще росте. Немов би сам князь Роман 

.\fстиславич. - Шестикрильцем званий 1 - виростив і 
виплекав це дерево! Князь любив силу й велич, бо 
сам таким був. 

Розказували теж. що гетьмани Хмельницький і 
~ І азепа1 в своїх походах на захід 1 таборували. від
почиваючи в тінистому холоді цього дерева. 

І розказували ще, як стрілець молоденький1 ка
линою червоною заквітчаний упав 1 тут же біля зра
неного дуба. і не вств уже". 

Тому то українські мужні хлопці і вродливі дів
чата часто зупинялись біля цього старинного дере
ва1 пісню кучеряву про славу прадідівську співаючи. 

Тепер серед ланів пшеничних воло велетнем са
мотнім стояло, понад бані й дзвіниці манастиря ви
сочіючи. 

Вдень -тут було тихо й мовчазно. Але під вечір, 
коли сонце кулею вогнистою у яр глибокий скочува
лось1 - дерево столітнє оживало. Сотні дрібних і 
різноперих пташин злітались до нього з усіх кінців 
просторів неба і землі. 

Радісно й весело було дивитись. як кожна пташ

ка приносила дубові все найдорожче: радість і без
турботність1 мрії. думи і пісні. Приносили і свої ту
р9оти1 болі й жалі. Тоді то простори щебетом безу
пинним наповнялись і співами стоголосими. І по
хмури й . замкнутий у собі манастир 1 теж оживав. а 

(Леrенда) 

з ним довколишні поля оживали) колосились l шу
\1ёіМJ! веселими наповнювались. Що не пташка, - то 

спів - щебетання 1 що не крильце, - то трепотіння 
життя. 

І так кожного вечора. Під звуки дзвонів мана
стирських. що на молитву вечірню скликали. - дуб 
свої розмови молитовні з птицями вів. 

Що ж розказував він своїм гостям малим? Чим 
віддячував за довір 'Я, за любов і шану• за пісні сто -
голосі? Які таємниці й правди. в науку життя пере
давав дуб істотам дрібним, щоб вони. відсвіжені ба
дьорістю, повні енергії. могли знову й знову в бла
китну височінь неба злітати. до сонця і до зір ме
рехтливих? А співами своїми 1 щоб могли серця іс
тот всіх земських наповняти! Щоб зло і нечисть сві
ту цього дзьобами дрібними клювати могли! І щоб 
океани глибокі перелітати могли, у землі заповітні 
вертаючись! 

Так. старий. кремезний дуб знав і розумів бага
то. бо бачив. чув і пережив на довгому своєму віку 
багато. Пережив соняшні, погідні. бурянІ й морозні 
дні і ночі. Кожна гілка - окрема історія десятки -
сотні літ життя і росту. Кожний листок - жива кни
га мудрости лісової.· - зелена Євангелія. Кожний 
листок - альбом гармоній барв і ліній. А жолудь 
кожний - джерело життя нового. 

Столітній дуб любив птахів. і вмів багато добро
го й цікавого розказати свn'ім різноперим гостям. 
Коли б то і ми розуміли його _мову!" 

0 1 як дуже хочеться. щоб по всій Україні такі 
могутні величні дуби зросли. вгощаючи щебетливу 
українську дітвору добром і красою 1 і правдою ук
раїнською. Дай то. Боже1 нам! 

Вона полями йшла Схилилась як лоза, 
В рожевій ранку млі, 
вкраїнських рук діла 

оzлянуть на землі. 

Схилив zоловку цвіт, 
й колосся по полях. 

Дивіть, дивіть, дивіть! 
виспівував десь птах. 

Схилив zоловку цвіт, 
дороzу їй стелив. 

Дивіть, дивіть, дивіть! 
привіт ланами плив. 

Вона так тихо йшла, 
так плила мов етер ... 
Аж щось ось там знайшла 
де видний лан тепер ... 

що з вітром йде у бій; 
і канула сльоза 

Ії zаряча з вій. 

І тихий плач без слів 
озвався. . . ріс і ріс; 

в нім жаль і біль рабів 
до неба вітер ніс. 

Замовкли zолоси, 
замовк ланів привіт: 

між краплями роси 

баzрів кровавий піт ... 

Вона зібрала кров 
як дороzий алмаз, 

а сльози лились знов 

з очей Їй раз~у~раз. 

І швидко вже ішла 
полями в ранку млі, 

бо скарб вона знаЦшла 
великий на землі. 

М.Щ. 
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Не високо мудруй ... 

Не високо мудруй, 
але твердо держись, 

а хто правду лама, 

з тим ти сміло борись! 

Не бажай ти ум6м 
понад світом кружит.ь; 
а скоріш завізьмись 
в світі праведно жить. 

І вав Ф ра.вжn 

• • • • • • 



ПРО ЩО ПИСf\В ФРІ\НКО 

травень - це місяць в 
якому всі ми згадуемо 

Іва.на Фра:нка, В в~ 
день, юоли вся природа бу
диться '/tO житrя помер Фран
ко, великий украlю:ький поет. 
і. пис1~менник. А сталося це 
у 1916 'JХЩі 'У Львові. 

«Надійшла весна прекрасна 
Мноrоцвітна, тео.па, ясна. 
Мов дівчина у вінку; 
Ожн.пи .пуrв, діброви, 
Повно rа~щру, розмови 
І пJсевь в чагарнику•. 

ПрSІВда, не дУЖе той юrr
.РЯЙ Лис Микита добрий 1 
чесний у овоtх ділах, але Ш
ука з цієl юн.ижки така, щоб 
береrтися хитру~нів і леда· 
щих людей. «Ли·са Мимиту•· 
переложе.но на бararo і·НШИХ 
мов, а діти в різних краtнах 
залюбки його читають. 

"А вже весна. а вже красна, 
Із стріх вода кап.ле. 
Із стріх вода капле, 

В оповідаН'Н! «Малий Ми· 
рон• Ізак Франко розказує 
ІТРО сво! влаонd дJІТЯЧі пере
ЖИІВЗІНІНЯ. МалИ'М' ХЛІОПЦем 
був він дУЖе до ~&::ього ціка
вий 1 власним досвідом 'хотів 
ПіЗНіаТИ різні та0мніиці Жит
тя і природи. 'Рут Франко 
оповідає. як йому здавалося, 
що пальцями «чути шум~>. 

У своІх юmжках розказу· 
вав .вl.lr багато щю недолю 
УК']>аlнсьхих селян за ПЗІНЩИ· 
ин КОJІЯ то пани~дідич:і rони
JІИ людей на роботу ш пан
ських мнах. Про ланів Фра~н
ко иапис.а:а чудрву книжку 

п.з. сПа:нсьКі жарти•. Дуже 
цікава тако• поема п.з. 
с:Мойсей•, в якій автор ві
щує украtнсs~<ому народові 
велике, світле майбутнє, А 
і про дітей не забував вІ:н 
у своlй творчос'lі. «Абу Ка
симов! капці'>, «.Коваль Бас
лім•, «Пригоди Дон Кіхота•. 
с: РіІПка~. - все це написав 
Іван Франко для н:аймолод
ших читачів. Багаrо юнижок написав 

наш славний письмеИІНик. І 
А ось вам початок найпре- всі вони говорять ІПро люд

красніШоІ віршова:ноl казки ську долю. 
с:Лис Mиюrrai>: в. ч. 

Молодо"vІу козаков і мандрівочка пахне ':" · 
так співається в українській народнійuпісні. І ци~ 
юначкам і юнака~ - сумівцям з Нью - Иорку й око
лиць запахла весна. подалися вони в мандрівку. Во
ни відвlд8JІи пам'Jrrник великому Іванові Франкові 
на "Верховині''. Пам'Ятник ГерQям української на
ціональної боротьби. що стоїть на Оселі СУМ біяя 

ленвіл. мандрували в зелених горах. І з свіжи~1и 
сила"'1и повернулись до щоденних занять. щоб вліт
у зустрітис на улюбленій сумівськіі-1 Оселі. 

Мандрівний Табір для старшого юнацтва 
По;~ас.мо всім нашИ)І кліти- Для підготови і проведенил 

пам до ві~ома, що з рамени 

1 

цього Мандрівного Табору бу. 
Головної Управи СУМА та це поюшкана окрема Коман-

Край~вої Управи c~r~ І\~нади дав плsщі Мандрівного Табо· 
оргаюзусться Мандр1внии Та- ру передбачається відвіцuНІ! 
бір для старшого юнацтва таких країн: Англія, Франція 

СУМ по Европі в.;:іті 1965 р. Бельгія, Німеччина, Австрія 
Учасюши згаданого табору, Італія, Швайцарія та Еспа.~rія 

1срім оглядин ;.1:истецьких над- Це пою1що тільки проєкт 
бань і історичних па.;.·1'яток я:кий буде остаточно затвЕф
окремих европейсью1х країн, джений за порозумінням з 
матимуть змогу ближче поз- Центральною Управою СУМ 
найомитися: з працею Спілки в Бельгії. 
Українсь1юї Молоді в різних В половияі лютого вже оу

· краінах і обмінятися досвідом ло зголошених понад ЗО .юна
із сноІ~.ш европейсьюши дру- ків і юначок. Зголошення наn-
зями. ливають. 
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СТ А,АІОН ПІД СІСІІОМ 

'І сУОІtМЦІ 11-.ССІММ fJ· 
AycтWR третІА , саІтІ " 
роам:~мм сnортмрмІ 

ста,аІом. 8Ім амІстмт• t 20 
тмс•" r,....."," ЦІ-МІО 
момструкцІАмсно ,..т" 
11• цІсІ cnopraм с сМІІR· 

ммА рх, що сnм..-стІоСІІІ 

ма аа•іао8е'І'оммІ оnорм. 

' І . 



Фото~рафія ~рецько~о тексту з »Ісrор'ії« Лева Диякона 
Ка.аоексько~о, в яко.му иаведем промова ккязя Свя
тос.п.ава до лицарів перед битвою під Доростоло.м. На
ведепа цитата походить із 9-ої кпи~и цьо~о твору, за 
nерши.м йо~о видапня.м друком у 1619 році, що зка
ходиться в Британ.ському Музеї. 

НАЙТОЧНІШИЙ ТЕЛfСИОП 8 ЕВРОПІ 

Золоті слова Святослава 
у rрецьиій історії 

Візантійський хронікар Лев Диякон Калоенський 
подає такі слова Святослава, як його промову до 
своїх лицарів перед рішаючим боєм під Доростолом: 

"floiuбue слава, - віриа супутниця. Збройиої Сили 

Руси-ч,ів, - Я'Кі без труду перема~ають сусідиі 'На

роди і без пролиття. крови приєдиують цілі країии, 

- якщо ми тепер соромио вте-ч,емо перед ромея.ми. 

Отже, із хоробрістю наших предків, свідом• то~о, що 

CUJta Русичів була до цьо~о -ч,асу иепереможиою, 

буде.мо по-мужесь'Ки боротися. за наше життя. 

У иас не.має звичаю спасатися втечею у бать'Ків

щину, але, або жити переможця.ми, або, довершивши 

знаменитих подви~ів, померти у славі(<. 

(Із статті проф. Володимира Шаяпа n. з. 

»1000-ліття nодви~ів Святослава 3аво11овника« 

у лютне~юму 'Числі »Визвольиого Ш.ІІ.ЯХ'І/«). 

У су\іівському таборі "Червона калина'' бі
ля Чікаrо минулого року юнаки самі напинали 
свої "будинки"-шатра. Скільки краси й роман
тики в зоряних ночах» скільки здоров'я дає сон 
на свіжому повітрі! Готуймося вже тепер до 
літніх та~орувань» подумаймо добре» що треба 
~зяти з собою» щоб. добре відпочити» добре пов
читись і добре розважитись. Рідна книжка» жур
нал. фотоапарат. папір і олівці. м'Яч» компас і 
добрі черевики та теплі светри ••• - про все по
дбаймо заздалегідь. 

ТТам'Ятайте також» що "Крилаті" чекають 
Ваших коротких дописів-вражень. малюнків і 
цікавих світли!! (все треба слати на адресу Ре
дакції в Нью - Иорку). 

У Крмму, неподеnік Сімеf3а, вмсочат" естрономІчнІ 6aw• 
тм, теnескоnн іі астрографм вд"8nwмm.сіІ в небо. Неибером 
учені матнмут" на о36роснні ще одмн досконеnміі прмnад -
унік11n"нмй р11ді0Уеnескоп 3 діамеуром д3еркеnіІ двадц•т.. два 
метрн. На 6qe3i мор• вже 3акІнчу1т"с• спорудженн~ н11й 
точніwоrо • Европі ёІnарата дn• досnідженнw космосу 3 до
помогою радіосмгнеnІв. 
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МИХАЙЛО ЧЕРЕШНЬОВСЬКИЙ- видатний ску.11ьптор 

Коли вмер батько 1 залишивши чотирьох дітей, 
найстаршому - Івасеві було шість літ. Мати тяжко 
працювала та сама господарила в рільництві, поли
ваючи рясними сльозами неймовірні злидні, з яких· 
годі було виборсатися, Івась пас худобу на рідних 

. лемківських полонинах і, відколи себе пригадує -
любив різьбити ножиком по дереві. Свої різьблені 
топірці й пташки він старанно ховав від мами, бо 
інколи перепадало йому за ті "забавки". Роки йшли, 
матері треба було помічника до праці, а Івася до 
господарства не тягнуло. Разом із братом, бувало, 
робили Гудзики з кісток, збираючи їх по ровах та 
цвинтарищах, або голки з дроту обточували на ка
мені. "А з чого білі блискучі гудзики роблять? -
міркували собі. - Певно з кінських зубів''.- виріши
ли обидва, а другого дня Івасів брат приволік цілий 
кінський череп". 

Вже минав Івасеві п'Ятнадцятий рік, коли саме 
перед Зеленими Святами підслухав він мамин роз
пачливий плач та нарікання: діти голодні, на Свята 
в хаті - пустка. Глибоко зворушили його мамині 
сльози і цей день став переломовим у Івасевім жит
ті. Діставши захований на стріху свій скарб - різь
блені топірці й зозульки - він розпродав усе в міс
течку Балигороді та вперше ощасливив маму вели

кИм грошовим зарібком. Один урядовець-українець, 
rцо купив улюблені Івасеві зозульку й топірець, ду
же зацікавився долею хлопця. 

"Та ж хлопчина має великий хист 1 справжній Бо
жий дар! Пішліть його до школи промислу деревного 
в Коломиї, на різьбарський відділ", - намовляв він 
Івасеву матір, - а я йому всіляко допоможу"". І 
справді, духові опікуни до~:rомогли Івасеві "вибити
ся в люди" і по чотирьох роках фахової освіти він 
склав іспит 1 як майстер різьбарства та вже мав чи
:v~ало замовлень. 

Мрія про дальшу науку не залишала молодого рі
зьбаря, якого ми знаємо тепер під ім'.Ям Михайла 
Черешньовського, і він подався на студії до Краків
ського Інституту Плястичного Мистецтва, де скін
чив відділ скульптури ще перед вибухом Другої сві
тової війни. 

На той час скульптор уже мав великий творчий 
доробок - понад 30 робіт у дереві, камені й порце
ляні, з успіхом виставляв їх на :'vІистецьких вистав
ках у Кракові і Львові. Але не лише різьбарство по
лонило Михайла Черешньовського. Глибоко на серці 
лежала йому доля Рідного Краю, шматованого мос
ковським і німецьким окупантами. Тому вже на по
чатку війни він нав'Язав контакти з Українською 
Повстанською Армією і ще перед зламанням німець
кого фронту пішов у підпілля, в Карпати - різьбар
ське долото замінив на кріс. 

"Впродовж трьох років боротьби в УПА, - зга
дує він, - не раз потрапляв я до большевицьких рук 
і смерть зазирала у вічі, але між мною і смертю 
завжди ставала Мати Божа Рятівниця, що Її я на
магаюся прославити у своїй творчості"." Після рей
ду до Німеччини та довгого перебування в шпиталі, 
мистець жив у Ді Пі - таборі. Там він організував 
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курс українського народнього мистецтва, зробив 
кілька скульптурних портретів (С. Бендери, Тараса 
Чупринки, письменника Данського, дружини, Блакит
ного) та композицій, 

Вже понад дванадцять років Михайло Черешньов
ський живе і творить в Америці, виставляє свої та
лановиті композиції на мистецьких виставках. У 
майстерну і високо-мистецьку форму він вкладає 
окреслений зміст, ідею; в його композиціs.х - влас
ний оригінальний стиль і глибина української духо
вости. Відомі його композиції "Мадонна з сплячим 
Дитятком" 1 "Голова дівчини" (обидві нагороджені), 
"Втеча до Єгипту", "Матір Божа Рятівниця" 1 "Сі
вач", "Мадонна з Дитям" та ін. В останні роки за 
проектами М. Черешньовського здвигнено величний 
пам'Ятник Лесі Українки в Клівленді і монумент 
"Слава ·героям" - на Оселі СУМА в Елленвіл, фраг
мент з якого - портрет ген. Т. Чупринки - бачите 
на обкладинці. Зараз мистець працює над скульптур
ним портретом д-ра Д. Донцова - одного з осново
положників українського націоналізму. 

Серед сумівської молоді Нью-Йорку мистець ко
ристується великою і заслуженою популярністю.1а
любки слухають його розповідей про роки боротьби 
в УПА, rутірки qpo українське мистецтво, тощо, 
За ініціятивою М. Черешньовського при осередку 
СУМА ім. ген. 'Тараса Чупринки кілька років тому 
працював різьбарський гурток, в якому навчалося 
багато юнаків і юначок. У них наш різьбар вкладав 
чар свого мистецтва і з - під маленьких долот вихо
дили чудові речі. Треба б конче відновити працю 
цього гуртка, бо ж учитись під доглядом ~Іайстра -
справді велике щастя! 

Rалентина Юрченко 

(р~ 
W!.~ .......... со..,.им-• -·~ м;м 

' Амкс•НАРЇСІО те Порт-СеіАом сnостар1rкт~• • 
На-S8"'4.Мне неае11е смміх морсwсмх кре6Іа. Мі11"
Монм soc"-нorie скоротм11м емnое рм6м бin"w 
•к меnо.ІІО8Мну. КрІІбм - • аомм можут" nро
жмтм баа 80,ІІІМ М ТМJКА8Н" - «8,111Мр8ІОТ..С8• у 
бу,ІІІМнtсм та стмні. llnep111e бі11• сrмnатс"коrо 
уабаре-• Capa,qи-oro мор• tx nоба..мnм 
2( рокм тому. 3 тоrо "асу еомм нестіn1оtсн ро.
ммоJІСМnнс•, . що ісttуе•НН• баrат"ох '8сс•'4 рмбе
nок nере6уек ni,111 aarpoa0t0. КfМбм роаміром 
,1110 20 сентнметрі• '4Омус" іміr'ру••nн :а Ат11ен
тм"ноrо ОІС88НУ • с"ре,111аамна море. Сnі•ро
бітнмtсн мeyicoeo-.-ocni,111нoro Інстмтуту рмбеn..
спа у Каірі емnробоеуt0т" •-трн"ні те хі
мі'Іні аес:о6м ,11111• борот"бм а нuanoio. 

-11 туареf'і•, -т••і• nitcтe•I Сеха
рн, не жІмІСІІ, • 'ІО-Ікм имрм~ . 
c-t о811м'4'4ІІ •it•••io. ЦІ rомІ, 0еа
стре111нІ -••мм- а 81f888ІО СИМ-О 
-•-.»it на о8•м""' е--..еот.., що ФІ-
-""• npe1411 не rІАІЦІ •l•-t ·~ммм 
І rамІІІ8мт1t п.,, 
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Юначці Анні Лавро не треба 
звертати увагу. щоб говорила по
українськи.Вона любить рідну мо
ву і за рецитації на минулім Здви
зі СУМ одержала золоту медалю. 
Тут бачите її під чао 15-літнього 
ювілею СУМ у Нью-Иорку, де во
на знову деклямує: "Ще не вмер 
поет". Анна є в СУМ-і від 1959 
року, належить до багатьох само
діяльних гуртків і ходить до 7-ої 
кляси Школи Українознавства при 
Осередку. 

Сестри Марійка та Володимира 
Сенів під час свята 15-ліття СУМ 
у Нью-Йорку виконують "Чардаш". 
Володимира ходить до Коледжу, 
буде вчителькою вищої школи. 
Марія в гімназії, учиться гри на 
скрипці в УМІ і, очевидно, буде 
скрипалькою.Обидві сестри є чле
нами Ансамблю Бандуристок і та
нцювальної групи при Осередку. 

Частина 40-членного Ансамблю 
Бандуристок в програмі ювілею 
Осередку СУМ у Нью-Йорку. Пер
ша частина цього ювілею - це бу
ла Велика Сумівська забава з на
годи Х-го З''ізду СУМ; друга -
внутрішня зустріч всього члеR
ства та батьків. А весною скоро 
буде третя частина, у формі зов
нішньої репрезентації сумівських 
здібностей, праці самодіяльних 
мистецьких гуртків - для всього 

українського суспільства метро
полії. 

ТВОРЧА MOJ1 

Осередок СУМ - Лов,цов з:вайшовся у 
вел-.коаіу пtдйомі. 

Після вступних формальностей, с.nухаємо 
звітів Управи . Вони короткі, ділові й не
самохвальні . Досяrнення , Осередку не 
приписує Управа собі, а стверджує заслу
rу в цьому попередніх Управ, на підкрес
.п:ення тяглости дії СУМ послідовними ро
ками і розуміння »морозноrо« періоду . 
Шляхетна риса характеру сумівця не 
могла краще проявити сеІ'іе; як тоді, коли 
УП!рава одержане признання КУ відн~сла 
за рахунок зусиль попередніх Управ . 

У звітах шукається імен - промоторів 
дії Осередку. Іх не легко знайти, бо звіти 
аперсональні, твір дружньої . співпраці . 
Проте, факти і причинність до них окре
мих членів Управи підносять з rущі пе
ресічности rолову · Осередку д. В. Ка
пустинськоrо, скарбника д. І. Музич:к:у, 
референта Ю СУМ д. П. Колесника, се
кретаря д. М. Лащіва, дд. Соломку, Ста
сіха, Ксьондзик:а, Ленк:івськ:оrо. 
За звітовий рік прийнято до Відділу 

24 особи з юнацтва, стан якого тепер ЩІ.
раховує 34 юначок і юнаків . Все юиац·п~о 
придбало сумівські однострої . 
Управа Осередку спромоrлась на орrа

нізуваиня ·велик:оrо концерту, про який 

В І Ч Н А Я П А М'Я Т Ь 

Вічная Пам'.fІ:ть, Стрільці дорогії! 
Хай лине про Вас вічна слава, 
Як Ви умирали такі молоді, 
Щоб воскресла наша держава. 

Вічная Пам'.kть ••• 
Вічная Пам'Ять, Герої святії, 
Шо в снігах за нас умирали, 
Що в жертву даючи літа молодії -
Ще кріси гарячі стискали! 

Вічная Пам'kть ••• 
Вічная Пам'Ять лишилась по Вас, 
Що впали при станції Крути, 
Вічная Пам'kть лишилась при нас, 
Щоб волю Вкраїні здобути! 

Вічная Пам'kть! •• 

Бо~данна ГОРІХ 
(Юна'41'а, Канада) 



дЬ УКРАЇНИ 

слава ще й сьоrодні жива поміж пондон
·ськими українцями, як прояв, що немає 
порівняння в минулому. 
Гордістю Осередку є здобуток першен

ства в конкурсі де:кляматорів на Крайо
вому Здвизі і Юний »Лиман« - танцю
вальний rурток. 
У відношенні до Крайової Управи, 

Управа Осередку бу ла не лише ділово
льояпьна. але реаrувала скоро, чиннно і 
позитивно на кожне її звернення і в той 
спосіб уrверджувала Крайову Управу в 
постановці т_оrо, чи іншоrо рішеНЮІ. 
Останні збори Осередку СУМ Лондон -

це демонстрація в ід род ж е н ня. Вони 
повчають, шо в природних і нормальних 
обставинах немає неможливоrо, що енту
зіязм і здоровий розсудок затріюмфують 
защди над зневірою й обставинами, що, 
де Є бажання і воля, там є діло. 

ВІД РЕДАКЦІЇ: Беручи цей. 
уривок з гарно реда1ованого по

другою Вірою Гринюк "Голосумо
лоці"s - вітаємо Осередок СУМ 
у Лондоні і всіх сумівців у Ан
глії, - ГАРТУЙСЬ ! 

УКРАШС'ЬКА МОЛОДЬ 
В БРАЗИЛІІ ВІД3НА ЧИЛА 
150-РІЧЧЯ ШЕВЧЕНКА 

КОНКУРСОМ НА 
МАЛЮНКИ 

Куритиба, Бразилія. -
Українська молодь в Ку

ритибі, Бразилія, зорганізо

вана в Організаціі Молоді 
при ХОС, вшанувала па
м' ять Тараса Шевченка в 
його ювілейний рік прове
денням цікавого конкурсу 
на портрети •rapaca Шев
ченка і на малюнки з Аого 
життя. 

Із зібраних у висліді кон. 
kypcy праць влаштовано 

спеціяльиу виставку в до
мівці н~ноі організаціі 
kолоді в Куритибі, під час 
.JІКОЇ проведено оцінку і на
городження найкращих ма
люнків. Проводила цю 
оці!іКу комісія під прово
цом письменниці Ольги 
Мак. На закінчення вис-
тавки відбулася спеціяльна 
імпреза із відповідни:м::и 
промовами, виступами та 

роздаччю нагород авторам 

Борис Грінченко 

З ОР І 

"Мамо люба! Глянь як сяють 
Я сні зорі золоті! 
Кажуть люди , то не зорі. 
Сяють душі то святі. 
Кажуть, хто у нас на світі 
Вік свій праведно прожив. 
Хто умів людей любити. 
Зла нікому не робив, 
Бог узяв того на небо 
Ясно зіркою сіять ... 
Правда. маМо, то все душі, 
Л не зорі там горять? 
Так навчи ж мене. голgбко, 
Щоб і я так поожила. -
Щоб добро робити вміла 
І робить не вміла зла". 

внбра.иих праць. Друг Т. Кузь~ів з Осередку СУМ ім. l·го Лисго-
"Свобода" пада у Балтіморі. США. прислав свій гарно викона

ний малюнок про Усусусів. повідомляючи. що юна
цтво та~ жваво працює 5 відзначає національні свя
та. вчиться. Не відстають і організовані українсь
кі діти в Бельгії, яких бачимо на світлині поруч. 
саме коли вони вивчають нову українську пісню. 



Павло Маренець ЛІТО 
Інсценізація для дітей, в одній дії;за творами В. 

Дубини, Р. Завадовича, Б. Даниловича, Н. Забіли, 
М. Гриви, О. Вишні, Л. Полтави. 

· Оформленнл сце.JІи: На задній стіні намалt>ований 
ліс. На передньому пллні - шат71а, ліворуч - щома 
із національним українсьхим прапором. 

Дієві особи: Дівчатка-підлітки. 
Старша дівчина (15 років). 
Хлопці, 
Старший хлопець - в сумівсько

му однострої. 

(На сцену виходить 4 дівчинхи із польовими хвіта
ми) 

1-а дівчина: 
Сонце встало рано 
І зайшло в наш дім, 
Зацвіли каштани 
fliд вікном моїм. 
Літо золотеє. 
Значить, наступає, 
Все навкруг цвіте, 
Соловей співає. 

2-а дів чина: 
Вишні в садку, 
Як у танку, 

В червоних. ніжних 
Ягідках. 
Хто знає те, 
Що у ставку 

Для жабок літо -
Знахідка? 
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3-а дівчина: . 
Як гарно, як весело в лісі мені, 
Усюди лунають пташині пісні, 
Тут зайчик дрімає. мов сірий пеньок. 
З землі виростає кругленький грибок; 
Ось вивірка скаче на гілці отам, 
Горішки збирає, несе діточкам. 
Іду на узлісся, пристану на мить. 
Я бачу лисичку, що полем спішить, 
Вертається, певно, із ловів з села 
І слід замітає хвостом, мов мітла. 

4 - а ді вчи на: 
Он берези коло лісу, 
Наче білі брами. 
Це повстанці там ходили 
Темними ночами. 
У бої вони ходили -
Україну боронили. 
Вже ні сліду не побачиш, 
Ані стежечки малої, 
Лиш могили їхні вкриті 
Квітами й травою. 

(З- за 1'уліс виходить ст. дівчина) 

Ст. дівчина: 
Гей, діти, гей, друзі кохані мої, 
Дивіться, синіють ліси і гаї! 
А у лісі табір, між дубами шатра, 
Стяг привітно має, сіє іскри ватра, 
Волі і дозвілля настає пора. 
Збирайтесь, громадкою підем туди, 
Там квіти, гриби і звірячі сліди, 
Почуєте гарні пташині пісні -
Там весело буде і вам, і мені! 



1-а дівчина: (Повернувшись вбі-к) 
- Люба школо, прощавай, 

Всеньке літо спочивай! 
2-а дівчина: 

- Прощавайте, вчителі! 

(Чутно сурму) 
Ст. дівчина: 

Наші любі, дорогі! 

Ставайте в лаву! 
(Всі стають у лаву) 
Ст. дівчина: 

Струнко! Кроком руш! 
(Ідучи маршем, всі разом співають:) 

Дзвінок у нашій школі 
Останній дзвонить раз, 
На стрічу вольній волі 
Вже сонце кличе нас! 

Приспів: Ми друзі, юні друзі, 
Бадьорі наші лави, 
Ростем, як квіти в лузі, 
Батьківщині на славу. 

Вставай, природо в квітах, 
Вітай життя святе, 
Вітай осяйне літо 
І сонце золоте! 

Приспів: Ми друзі і т. д. 

(Обійшовши з піснею 1'іль1'а разів сцену, виходять. 
По павзі вбі~ає хлопець, на ~оловному уборі JІ1'oio 
при1'ріплений на дов~ому дроті метели1'). 

Хлопець: (ніби ловл.ячи метели1'а) 
Я біжу, біжу по гаю, 
Я метелика впіймаю. 
А метелик не схотів 
Геть від мене полетів. 
Полетів він на лужок, 
Заховався між квіто~. 
я іду, іду. іду -
Метелика не знайду. 

(Вибі~ає. По павзі вбі~ают'Ь три дівчини і один хло
пец'Ь, ~раючис'Ь із м ~чи1'ом. За ними входит'Ь ст. 
дівчина), 

Ст. д і вчи на: ( виходит'Ь на авансцену) 
На пол.яні лісовій 
Скаче м'Ячик, мов живий, 
А за ним веселі діти: 
Гей - но м'Ячика ловити! 
Підбігають всі ураз -
- Хто спіймає перший з нас?! 
Першість - це похвальне діло, 
Нумо, діти, нумо сміло! 

(Всі виход.ят'Ь за 1'уліси. Павза. Вход.ят'Ь дівчата з 
1'вітами й зеленню в ру1'ах. Сідают'Ь в кру~, плетуть 
він1'и і співают'Ь) 
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Д і в чат а: 
- Гей на Івана, гей на Купала, гей, 
Красна дівчина долі шукала, гей, 
Із барвінку вінок ізвила, гей, 
На бистру воду пливти пустила, гей, 
Плинь же, плинь, віночку, по бистрій хвилі, 

ге й, 
Заплинь під хатку, де живе милий, гей". 

(Скінч. ивши, встають, од.я~ают'Ь він1'и на ~олови й ви
вод.ят'Ь хоровід 1'упал'ЬСЬ1'ий. Музи1'а - популлрні ме
лодії. Далі 1'идают'Ь вінки в 11річ1'у 11, слідкуючи, JІ1' 
пливут'Ь вінки. Відход.ят'Ь за 1'уліси. Із - за куліс, з 
протилежно~о бо1'у, вход.ят'Ь два хлопці із вудками 
і торбами дл.я риби. Сідают'Ь на авансцені і ніби за-
1'идают'Ь вудки. Проходит'Ь мимо Хлопец'Ь ). 
Хлопець: 

- Клює? 
1-ий хлопець: 

- Проходь, проходь! Свого часу клюне! 

(Пав за. Хлопці -рибал1'и слід1'уют'Ь мо вч1'и за поп
лавц.ями) 

2-ий хлопець: 
- Петре! Отже дивись: кисень з водою. якене

будь Н20, а скільки риби має! А .я, можна сказати, 
людина, а хоч би тобі паршивенька рибка попалась! 

Ага! Клює!(Сіпнув вуд1'у і ви1'инув 1'арас.я на бере~). 
Лови, Петре, лови, лови, лови! 
(1-ий хлопец'Ь ловить рибу) 
2,.. ий хлопець: Впіймав? Держи! 
1-ий хлопець: Є! Карасик! Давай сантиметри,да
вай циркуль! Давай правила, як ловити рибу! 
2 - ий хлопець: (Виймає з торби сантиметр, цир-
1''1/Л'Ь і правил'ЬНи1' ). 
1-ий хлопець: Як там сказано? 
2 -ий хлопець: (Читає)"Карась не менше як 15 см . 
Міряти від середини ока до заднєпроходного плавни
ка". 
1 - ий х л о п е ц ь: Добре. Шукай ока! Шукай середину 
ока! 

(2-ий хлопец'Ь іЗ цир1'улем шу1'ає середину о1'а) 
1-ий хлопець: Найшов? Став сантиметр. Так. Шу
кай заднєпроходний плавник! 
2-ий хлопець: Я не знаю, де! 
1-ий хлопець: Шукай ззаду! Раз заднєпроходни й , 
значить ззаду! Знайшов? 
2-ий хлопець: Ще ні! 
1-ий хлопець: Зоологію забув? Чого вас там у 
школ і вчили?" Давай сюди! 
2 -ий хлопець: (Карас'Ь вискочив у волу)- Ой! 
Уже!" 
1-ий хлопець: Що? Вже? Знайшов? 
2-ий хлопець: Виплигнув у воду! Он-он-он! По
плив!" 



1 -ий хлопець: От іще! Рибалка! .. Паршивої риби 
не вдержиш! 
(Закинули знову вуд1'и. С.11ідкую1'и за поплавцями, 
виходлm'Ь за куліси). 

( Вихидиm'Ь сурмач у сумівс'Ькому однострої, стано
витьсл біля що~ли з прапором, сурмиm'Ь збірку. Вхо
длт'Ь 6-т'Ь сумівців із ройовим). 

Ройовий: Збірка, друзі! Ставайте в лави! 

(Всі стаюm'Ь в лаву. Грає музика марш). 
Ройовий: ·струнко! Кроком руш! 

(Маршем ідут'Ь по одному, потім двій'К.ами і в'К.інці 
стаюm'Ь в р11ди длл віл'Ьноручних вправ) 

Ройовий: Стій! Раз! Два! 

(Пав за. Музи'К.а стихає. Ройовий виходит'Ь на а в ан
сцену, ~оворит'Ь вірш "Ми", а всі робл&m'Ь вправи під 
йо~о де'К.ллмацію ): 

"Нас питають, якого ми роду 
І для кого торуєм шляхи. 
Та ж то ми на вратах Царгороду 
Залишили залізні цвяхи! 

Та ж то наша долоня шаршава 
Так стискала залізо меча, 
Що німіла зухвала Варшава 
І султан мимоволі мовчав. 

Ми водили в Москву Сіrізмунда, 
А в Полтаву - варязькую рать. 
М:и карали Росію за Суздаль, -
За Москву ми ще будем карать!" 

(П а в з а) 

Ройовий: Струнко! Перша лава, за нею друга 
третя, Кроком руш! 

(Група виходиm'Ь знову в рлд по одному, потім :ю 
два, і йдучи співаюm'Ь): 

Вгору прапори, слухай наказ: 
Де б не прийшлося нам жити -
Більшого щастя немає для нас, 
Як Україні служити! 

Приспів: Гартуйсь! 
Гартуйся, зміно молода! 
Гуде земля від нашої ходи! 
Солод-солодка у Дніпрі вода -
Ми нап'смося у Дніпрі води. 
Солод-солодка у Дніпрі вода -
Ми нап'Ємося Дніпрової води. 

Вгору прапори, вгору серця! 
Гордо несім нашу славу: 
Нині сумівця1 завтра бійця 
За Українську Державу. 

Приспів: Гартуйсь! і т. д. 

1 Зі співом виходлm'Ь за куліси. П ада є завіса. П о під
нлтті знову завіси, на сцену виходлm'Ь всі учасники 
- КJІаНЛІ011І'ЬСЛ. 

Кінець. 
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Ігор СтебепьськиА 

НА ОСТРОВІ МІЄН. 2з 
Я вичистив спіс· із гайrротермоrрафа і поклав ін
струмент назад, у метеорологічну скриньку. Лері, 
сховавшись за риштування і каміння, яке держало 
метеорологічну скриньку. ще порався коло циліндра. 
Здавалось, що ось-ось його терпець увірветься! Я 
взявся йому допомогти. В той момент діяграма ви
летіла з його руки! Я кинувся на шутер і зловив цін
ний кусочок паперу ,заки його вітер не поніс дальше. 
Нам вдалося разом закласти нову діяграму 1 бо дві 
пари рук не те, що одна. Накрутили пружину в ци
ліндрі, заклали циліндер назад до апарату, ще дода" 
ли чорнила на писальце, і робота з гайrротермоrра
фом була закінчена. 

Тепер взялись ми до малювання. Наша метеоро
логічна скринька виглядала добре помальованою. 
Всі стіни були білі. Тільки дашок був брудного сі
рого кольору. \fабуть колись вітер відірвав дашок, 
і Кіт Арнольд мусів прибити нову, товщу дошку. 
Треба буде її побілити, щоби на сонячні, спокійні 
дні весною або літом сонце не нагрівало скриньки, і 
температура в скриньці була така, як і температура 
повітря. Ножиками ми зшкребли лід, який де-не-де 
покривав дашок скриньки, і хутко помалювали дошку. 

Ото було "малювання"! •• Здається, що вітер за
бирав більше фарби з пензля, ніж лишалося на нім, 
заки пензель доторкнувся до дошки. Із мрякою і 
снігом летіли стрічки білої фарби, і створиди моза
їку білих цяпок і закарлючок по рукаві хутрівки -
парки і навіть на капелюсі. Але ми роботу таки ви
конали! 

Тепер взялися до анемометра. Відчистили з ньо
го лід, уважно, щоби не пощербити ал:омінійові ло
жечки, прочитали на лічильнику 1 скільки метрів віт
ру пробігло впродовж п'ять хвилин. Записавши ці да
ні, - вітер дув тоді з швидкістю 40 миль на годину 1 

- ми сіли з полудневого боку вершка горбочка, за 
метеорологічною скринькою, де було трошки більше 
захисту від вітру, і перекусили, з''івши по одній пли
тці шоколяди і по одній плитці м'Ятного цукерка -
для енерrії на дорогу. Вже доходила друга година 
ночі. 

По дорозі назад до табору нам пощастило: ми 
скоро знайшли обидві палиці, які проминули раніше 
в дорозі на південь. На вершку льодовика, десь ко
ло табору 1 натрапили на наші попередні, хоча й ледь 
помітні гусеничні сліди, які вели до табору. Тому і 
дорога додому була весела. Сильний вітер на льодо
вику, немов жартую9и 1 зірвав мого, міцно надягну
того на голову, червоного капелюха! Я зіскочив із 
саней, щоби його зловити, Лері кинувся мені допо
магати, і мчав саньми, як навіжений. Нарешті я на
здогнав капелюха, а Лері мене, і ми, сміючися всю 
дорогу, щасливо повернулися до табору о пів до тре
тьої години ночі, 

Прогулянка, правду сказати, була приємною і ве
селою, хоч часами трудна, бо нас було тільки двоє. 
Ми старалися один другому помагати і один другого 
розвеселити, тому й виконали завдання з успіхом. 

(Далі буде) 



Иосиn СтроцькиА " НАд . БУГОМ-РІКОЮ 
( історичне ооовідання ЛJІЯ мoJ101ti) 

Глянь на неї, Йосипе, на Складену скелю! Вона 
стоїть, мов сторож слави наших предків, і ніщо не в 
силі змінити пророцтва її будівників. І ніщо не змі
нить. 

Від цих дідових слів Йосип здригнувся. Його очі 
побіг ли за течією Бугу до місця, де з масивної ске
лястої стіни виступав квадратовий виступ метрів у 
п'ять завширшки. На цьому виступі стояла з чоти
рьох величезних скель, складених одна на одну, 

Складена скеля. Закінчувалася вона гострою ске
лею, що була дуже подібна до козацької шапки -куч -
ми. Внизу, на березі Бугу, кілька кроків від підніж
жя виступу з Складеною скелею, стоїть хата, у кот
рій народився Йосип, його батько, дід і прадіди. 

Дивлячись на неї, хлопчина завжди відчував- ба
жання впасти на коліна і щось сказати. Але він ні
коли не міг надумати, що сказати. Сьогодні ж знав, 
і з його уст по-дитячому грізно вирвалися слова: 

- Не змінить! Ніхто не змінить нашої України! 

ДІДОВІ' ВІЩУВАННЯ 

Дідусь замовк. Його очі дивилися в пісок, а об
личчя похмурнішало. Йосип дитячим інстинктом від
чув, що дідусь буде говори№ тепер про шось сумне • 

...:. Пройшло багато часу, - продовжував трохи 
зміненим голосом дід Яків. - Племена поступово 
об'еднувалис.я, ставали культурнішими, вчилися гра
моти, вчилися розуміти значення організованого 

життя. Пізніше з тих племен зродилася українська 
нація, а всі землі їхні називалися Україною. Нові 
люди будували великі міста, гарні церкви, школи. 

Про цю школу, що її збудували пугачі, і про церкву 
на острові люди забули. Клепаний острів, колись 
столицю великих племен, - обмила вода, обвіяли 
вітри і він змінився до невпізнання. Та й про це, що 
ми знаємо, про цю історичну місцевість на Бузі, по
коління можуть забути. Я, мабуть, останній мешка
нець Клепаного острова •. Вже ось сорок п'Ять років 
тут живу. До села лише на зиму приходжу. 

Дідусь подумав хвилину, опустив нижче голову і 
зовсім тихо та сумно продовжував: 

- Цього острова ще ніколи води Бугу не залива
ли. А коли заллють, тоді і я заспокоюся навіки. А 
разом зі мною помре й пам'Ять про острів, і про 
славне плем'Я пугачів. Ти також, Йосипе, може за
будеш про це, що я тобі оповідав, бо в твоєму жит
ті мало буде часу на спогади. 

- Ні, мій любий дідусю, - раптом дзвінким го
лосом промовив Йосип. -Я ніколи про це не забуду! 

ОСОКОРОВИЙ ХРЕСТ 

Настав 1932 рік. 
Україну залила повінь московських грабіжів, на

сильства і знущань. 
Люди блукал·и степами як безпритульні, не знаю

чи, чом,у блукають. Чим ближчало до весни, тим ни
жче схиляли голови діди, тим хмурнішими ставали 
чоловіки, ти~1 більше з'Являлося мандруючих. 7Іюци 

ІЗ 

оповідали страшні картини народної" трагедії. А хто 
вмів дивитися на життя - віщував ще тяжчі часи 
для України. 

Здавалося, що й природа спри.яла поширенню не
щастя. 

Ше ніхто не пам'ятав такої повені на Бузі, як цьо
го року: вода виступила далеко з берегів, позалива
ла цілі села. Пливли скрині, худоба, вози R інше гос
подарське знаряддя. Нарід, пригнічений початком 
голоду, не міг витримати ще й цього лиха. Люди або • 
втікали геть від місця болю й нещастя, або з мерт
вим спокоєм спостерігали хід подій, котрих не мor
dlJt· змінити. Лише дехто стріл.яв, нищив комуністів. 
Пливло людське добро нажите віками, а на його міс
це пливло нове нещастя в Україну - плив з далекої 
холодної Москви штучно створений голод. 

Дід Яків, .як і кожної весни, пішов подивитись на 
Клепаний острів. Він надійшов над Пугач і став. 
Став і, мов окам'янілий, непорушно стояв, вп'.явшись 
поглядом в те місце на Бузі, де мав бути острів: 
острів був покритий водоюІ 

Лише в тому місці, де була церква, вод а надува
лася і робила горб. А з чотирьох осокорів-велетнів 
стирчав з води лише один. 

Довго дивився дід Яків в те місце, це прожив 45 
років, і з його очей потекли сльози. 

Йосип, тепер вже понад десятирічний хлопчина, 
міцно тримав діда за руку й мовчав.Чим міг потіши
ти сивобородого мудрец.я, котрий так багато знав? 
fJ осип пам'ятав його віщування і тепер роздумував, 
чи: дідусь таки міг і свою смерть передбачити? 
. - Не бачити мені наступної повені на Бузі, -
промовив спокійно дід. - Тяжкі часи настають, а 
вмирати не хочеться. Чи ти все пам'Ятаєш, що я те
бе вчив? - спитав він Йосипа. 

- Пам'ятаю, дідусю, - твердо відповів Йосип. 
- Пам'ятай, синку, тобі все те придасться. Тяж" 

ке життя чекає на наш народ. Тяжко прийдеться бо
ротися за своє право. І переможе той, хто з дитин
ства загартований духом, хто пам'ятатиме праісто· 
ричні наші заповіти. Україня переможе, коли укра
їнці захочуть перемогти. 

* Голоду з 1932 на 1933 рік дід Як1в не пережив. 
Померла баб_а Явдоха, його дружина, а через тиж
день помер і він. Поховали Uого в кінці города, і 
єдиною прикрасою на могилі був осокоровий хрест .• 

Страшна голодна весна чорною тінню хижо кра
лася в села. 

Могила дідова заростала бур'.Янами. Лише хрест 
стояв, розпроставши руки, ніби пригортав до себе 
запущену могилу. А під хрестом щодн.я плакав схуд
лий Иосип. Він і після смерти діда Якова лишився 
йому вірним товаришем. Йосип пережив голод. Він, 
пам'ятаючи всі дідові перекази і заповіти, живе над 
Бугом) таємно працює дл.я визволення України. У 
серці Иосипа обізвалася кров гордого прапредка -
Сили Пугача. 1950, 

К і н е ц ь. Шкара~, Бельгія 



Б. Лісовецький 

ІіотАТКИ ПАРАГВАЙСЬКОГО мисливця ------------27 серпня. Вранці побачив, як дві дикі к·ачки шви" 
дко перелетіли мою "патреру" й Нf!ід "патрерою" су
сіда каменем впали в невеличку ковбаню. Біжу до 
хати по рушницю й повільно, обережно посуваюся 
до них. Ось що означає ненал.якана дичина: вони 
спокійно плавають, занурюються, розшукують собі 
поживу в воді й мало звертають на мене уваги. Я 

• вже на постріл від них. Влучив обИдві. Кличу пса. 
"Негро", він дістав їх з води і приніс мені. "Скіль -
ки вже часу не їли ми м'Яса дикої качки. а сьогодні . 
знов покуштуємо його", - посміхаюсь я, поверта
ючись до себе. Зауважу, що в місцевості, де я меш" 
каю, вони - нечаста мисливська здобич, бо тут не
ма їхнього улюбленого очерету по річках. н~ те, 
що під столицею Параrваю - Асунсіоном, де на при
пливі величезної річки "Параrва.я". на якій розта
шоване місто, того очерету повно й тому там сила
силенна смачної дичини - диких качок. Там вона є 
і в крамницях, а тут - годі дістати. 

29 серпня. Вчора не бачив нічого цікавого з мис
ливського погляду, а сьогодні на "чакрі" трапилося 
таке: переход.цчи по ній до лісу, бачу, що недуже ве
ликі сови не дають мені спокійно йти: кружляють 
наді мною все нижче, навіть так низько, що одна 
кидається до мене й черкає крилом мого великого 
солом'.Яного бриля. Розмахуюся на них великою па
лицею, відганяю їх, кличу "Негро" й пес з голосним 
гавканням підстрибує у повітря, але вони не лякаю
ться й цього й не відлітають. Здогадуюся, що в них 
тут близько гніздо і вони так боронять від мене сво
їх совиняток. Роблю вигляд, що не звертаю на них 
далі жодної уваги й трохи віддаляюся, а, насправді, 
уважно слідкую за всіма їхніми рухами й швидко 
вже знаю, де є їхня "квартира" - серед червоняс
тих скиб (бо тут все червонозем) незасіяної ріллі. 
Це - хижа птиця, шкідник, що дуже хапає малі кур
чата. Тому• чим більше їх знищити, тим краще дл.я 
господарства. Знову кличу "Негро" й показую йому 
на ту ямку. Розумний пес обнюхує її з усіх боків і 
в той час, як я палицею відганяю старих сов, що ще 
з більшим криком носяться над нами, - пес починає 
щосили розгрібати лапами совине кубло, і врешті 
- решт знищив його. Незагрожений більше совами 
з повітря, підходжу близько до ямки й пильно роз
глядаю те кубло.Цілий коридорчик прокопаний вглиб 
і аж там, досить таки далеченько. було гніЗдо. Не 
знаю тільки, чи то сови скористалися дл.я своєї "ха
ти" залишеною норою панцероносця, чи самі видов
бали її в землі гострими кігтями. 

30 серпн.11. Забив на "патрері" в себе гарну попе
лясто-жовту чаплю. Шкода її, - хоч потрібнадля му
зею, - це дуже корисний дл.я людей і дл.я тварин 
птах: він без жалю нищить всіх гадюк, і неотруйних. 
і отруйних, а й тих. і других не бракує в Параrваї. 
Щодо отруйних. то їх тут три головні rатунки: вже 
згадувана ряба "джарара", сіра з червоними паска
ми "коралька", трохи подібна до коральового нами
ста, й "гремлячий гад" ("каскавел"), що коли пов-
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зе, гремить своїми в 'Язками. Тому мараrвайці звуть 
її "кампанілья" (дзвеняча змія). Всі три вони дуже 
небезпечні дл.я людей і для тварин. Але що поробиш 
- натурознавцеві потрібне опудало й цього друга 
людини. 

Ще трохи про отруйних гадюк. Щоб не померти від 
їхнього отруйного укусу, :11юдина повинна щонайско
рше, краще зараз же, потрапити до лікаря й коли не 
знають напевне, який саме гад спричинив той укус. 
то дуже часто принос.ять. разом з укушеним і його, 
якщо його пощастило забити, бо ж проти укусів рі
зних гадюк, як кажуть тут, вживається і різна про
тиотрута. Якщо ж укус був дуже міцний, то й вона 
деколи не допомага*, й укушений гине. 

31 серпн.11. Сьогодні не полюю - завтра вирушає
мо з двома сусідами й з собаками на перші мої в 
Параrваї "поважні лови" - до великого лісу. Готую
ся до того: чищу й обдивляюся свою мисливську 
зброю, гострю "мачети" (гострий параrвайський 
ніж із ручкою 55-65 сантиметрів завдовжки й 5 см. 
завширшки, яким всі тут "мачетують", тобто руба-, 
ють великі бур'Яни по "чакрах". Ми маємо завтра на 
полюванні прорубати ними собі вільний шлях серед 
тропікального, перевитого ліянами, непролазного 
лісу, 

1 вересн.11. Ще дуже рано, Ледве починає перебо
рювати темряву ночі денне світло. Сонця ще нема, 
лише жевріє й помалу починає запалюватися край 
неба, але вже чую сердите гавкання свого "Негро" 
й менших наших псів. То прийшли вже обидва сусіди 
із своїми мисливськими собаками, Попиваємо "ма
та" - тутешній напій з травиці "герба мате", що йо
го всі "смокчуть", Хоч ні мо.я дружина, ні я не вжи
ваємо її, але частуємо гостей, бо ж - "як же без 
"мати"? Ще образяться!" За яких 20 хвилин вируша
ємо з хати. 

Їдемо верхи й кожний веде біля свого коня на 
мотузках собак. Дорога не така близька: буде, мо
же, яких 10 кілометрів. Та наші коні йдуть добрим 
побігом і ось вже ми біля оселі, за якою починаєть
ся справжній тропікальний ліс. Один з моїх сусідів 
скеровує наш "мисливський пот.яг" на подвір':Я сво
го приЯтел.я, що мешкає тут. Ну й оселя! Лише кіль
ка хаток, і з них лише того при.ятел.я й ще одну, мо
жна назвати хатами, а решта - тутешні "ранчі" 
спорудки без вікон, з дощок, що проміж них "сві
тять" великі шпарини; долівка з глини, але не така 
гарна, рівненька, гладенька, як бувало, в наших 
сільських хатах; стелі нема, лише дах з високої, 
жорсткої трави, яка закінчується вгорі "куницями". 
Посередині "ранчі" - місце для вогнища, на якому 
варять страву, Як оповідають де.які "знавці" пара
гвайського життя з "наших" - те багаття у цих бід
них халупах запалюють наніч і, повечерявши, заси
нають навкруги його на шкірах і під шкірами!" 

(Да.лі буде) 



НУЛІ-ШЕН, СИН УКРАІНИ 
У місті Вансяні в комуністичному Китаї, на бі

лому надмогильному камені є напис китайською мо
вою, який сповіщає, що там лежить похований со
вєтський летун-герой Кулі-Шен, який добровільно 
прилетів у Китай на чолі ескадрилії - битися проти 
японських загарбників під кінець другої світової 
війни. 

Читачі легко можуть здогадатися, що за китай
ським Кулі-Шеном стоїть українець Кулішенко. Ук
раїнський юнак Григорій Кулішенко на початку вій
ни був покликаний до совєтської армії, був записа
ний у комсомол, закінчив летунську школу. У 1939 
році він пролітав над Москвою на першотравневій 
параді, а через декілька днів - приземлився аж у 
Тибеті". Звичайно, про якусь добровільність не бу
ло й мови. Г. Кулішенка, вже як командира ескадри
лії совєтських бомбардувальників, просто послали в 
Китай, ще й дали йому - на всякий випадок - таких 
супутників, як комісар Фьодоров, летуни Крівцов, 
Бистров та ін. Бійці червонокитайської армії нази
вали літак відважного Кулішенка "літаючим тиг
ром", так хоробро він поводився в повітряних боях, 
під час сутичок з японськими літаками, де справа 
стояла руба: хто -кого. В одному з таких боїв за
гинув Кулішенко: підбитий японцями, його літак врі
зався в скелю над Голубою рікою. 

Про цю історичну постать розповідається в книж
ці І. Тельмана "Кулі-Шен або невигадана легенда", 
що вий:іllла в Москві. Там поміщені і світлини, і до
кументи, але книжка далека від документальної. Бо: 
Григорій Кулішенко, як мобілізований - не "'1іг бу
ти добровольцем; про Кулі-Шепа співають у Китаї 
пісні, як про совєтського героя-росіянина, несвідо
мо навіть посмертно ображаючи його національну 
гідність; Г. Кулішенко літав не са"-1 •. а постійно в 
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супроводі "старших русских братьев", хоча не комі
сари й пілоти командували літаком та всією еска
дрою бомбардувальників. а таки Кулішенко. У мос
ковській "Истории великой отечественной войнь1", 
яку цитує Ісак Тельман, сказано, що Г. Кулішенко 
загинув "за справу китайського народу". І це також 
свідома неправда: Москва стриміла просунутись да
лі на південь у Азії, в Китай - і тому посилала "Ку
лі-Шенів" на смерть у чужому краю за чужу справу 
та напевно посилає їх і тепер на Кубу, у Південний 
В'єтнам чи до Індонезії. 

Хоч і який відважний був Григорій Кулішенко -
не можна назвати його героєм, бо загинув за чужу 
справу та ще й для московського окупанта його Ба
тьківщини - України. 
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Лесь 

qому муха 1ре ваnиами, 
а rороdець скаче? 
(Китайська байка) 

Раз сказав rоробець до :мухи: 
- Мухо, ти не маєш сорому, сідаєш 

навіть на страву короля. 
- Ти ще біпьше безсоромний! - ска

зала :муха. - Бо видзьобуєш .людям 
зерно, ще заки зберуть збіжжя з поля! 
Посварилися й пішли до пуrача на 

суд. А пугач каже: 
- Таки горобець більший злочинець, 

бо обкрадає хл-ібороба, ще важко працює 
на ріJІлі, зв'яжіть горобця! 
Слуги зв'язали горобця, а. муха так 

тішилася, що почала терти лапку до пап
ки. Горобчих хотів утікати, та не :міг, бо 
був зв'язаний, і тому тіпьки скакав на 
місці. Аж озвалася :мудра сова: 

- Ні! Таки :муха більша злочинниця. 
Вона сідає ді.тя:м на молоко й запаску
джує його та набавпяє їх усякоі недуги; 
і не дає їм спати, бо все сідає їм: на .личко 
й пізе в очі та щипає. А горобчих чинить 
невелику шкоду, коли дзьобне кілька 
зерен у сепянина. Зате він лишається з 
селянином на ціJІу зиму і розвесепяє йоrо 
своїм цвірі:sькання:м та нага.цує, що зима 
мине, а весна прийде. 
Тоді горобця розв'язали, але він уже й 

донині скаче, а не ходить. А злобна муха 
донині .тре лапками. Сова казапа прав.цу. 
Муха є багато біпьши:м шв:іднико:и, як 
горобчик:.. Току мухи треба нищити, а 
rоробчИкам треба в зимі сипати зерно й 
окрушинки. Бо й горобчики поідають мух 
і так помагають нам rубИ'l'И ціо розсад
ницю недУТ. 

Мати:--ІЦо тут сталося? Тут щось розбилося. 
-Мамо, пам'ятаєш цю вазу, за яку ти так боялася, щоб вона 

не розбилася ... 
-Так і що? 
-Вже більше не потребуєш боятися. 
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ДВА БРАТИ 

(Народня казка) 

Було собі два брати: багатий і бідний. От виїхали вони на поле 
орати. Коли це приходить до них сам Бог. Підійшов попереду до ба-
1 атого та й каже: 

- Здоров чоловіче! 
- Здоров! 

Що це ти робиш? 

- Орю, а потім буду сіяти жито. 
- Нехай тобі Бог родить. 
- Уродить і без Бога, бо у мене земля добра. 
Бог нічого не сказавши, перейшов через його ниву та підійшов 

до бідного. 
- Здоров, чоловіче! 
- Здоров! 

Що це ти робиш? 

- Орю, а потім буду сіяти жито. 

- Нехай тобі Бог родить. 
- Спасибі, чоловіче добрий. Як дасть Бог, то і вродить. 
От прийшло літо й два брати пішли подивитися кожний на своє 

жито. Дивиться бідний на свою ниву: аж таке ж то гарне жито вро
дило, таке гарне; що на диво тай годі. А багатий подивився на свою 
нивку: чорт-ма, нічогісінько, - гола рілля тільки та стежка, де прой
шов Бог, поросла високим густим житом. 

Тоді бідний і каже багатому: 
Ото брате, як ми орали, приходив до нас сам Бог. 

- Як ти знаєш? 
- А дивися ж: де пройшов по твоїй ниві, то там і гарне жито, 

а де не пройшов, то там нема нічого. 
- А шкода ж, - каже багатий, - якби я та був знав, що Бог, 

то я б був по всій ниві його виводив. 

...... ····· •·················· 

lt-X-Clll~X'41111t-X-4B~X-4 

В.В СХ.7 ДJІА ... ЦИСТЕРНА 

Ц.. незамчна подІJІ ста11асJІ на зааодІ Імені К. Лібкнехта у Дніпро
петроас"ну. На за11Ізммчну но11іІО постаан11м wІстдесJІтнтонну цм~тер
ну. Ко11н 3 неt амк;ач;аnм мазут, на днІ nнwн11ас11 rуста маса. Вмт1снм
тм П можн;а nнwe rарJІЧОІО паро~о. 

З11наннн так І зробна, ;а потім з;анрма ІІІОН, ЦІnном зрозуміnо, що 
пара сконденсуваnасJІ, і • цистерні утаорнвс!' аіІнуум. Диспетчер за
аодс"коrо транспорту ста• саідком незвмчанноrо JІанщ;а: за ніn"'ка 
хвмnнн 10-метро,а заnізнмчна цистерна, діаметром три метри, ката
строфічно •схудла• . Це добре амдно на фото, JІне зроби• інженер 
Крааченко. . . . 

Зааодс"ні сnеці4'nістм n ідр;ахуа;аnм , що зовжwжй тнсн на ст1ннн 
цистерни дорів1но•а• nрнбnмзно 1:МСJІЧ І тонн . 

Природа не терnмт"' nорожнеч1І 
П. КАРАКАШ 
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М. Адамовська 

НА УКРАЇНУ 

Серцем нудьгою, 
Думкою лину 

У село рідне 
На Україну. 
Де садки гарні 
Цвітуть-леліють, 
Де рядочками 

Хатки біліють. 
Де рідна пісня 
До хмар лунає, 
Де соловейко 
В саду співає. 
Де косарики, 
Гейби шнурочком, 

Кладуть покоси 
Ряд за рядочком. 
Де голосочком 
Так милозвучним 

Женці співають, 
Пшеничку жнучи. 
Де так весело 

Товар брикає, 

Де чародійна 
Сопілка грає. 
Де люба річка 
Тихо журкоче, 
Яскраво сяють 
Зорі у ночі. 
Де блідолиций 
Небом колує, 
Де дівча з любим 
В садку воркує. 
Де я родилась. 
Де підростала, 
Де я найперше 
Світ пізнавала. 
Де я уперше 
Богу мо.1илась, 
Де я так радо 
В школі училась. 
Там мій край рідний, 
Моя родина, 
Там моя мати, 
Там ~'країна. 



Іfетерплячі 
пташенята 

П'ять синочків у синиці . 
. Хочуть вже літать сини ці. 
- Підростіть, - їм каже . 

мати, -
Треба більші крильця 

мати. 

' 

Б.лискавка 

Брат .мій lгtJp 

ТОБІ МАТУСЮ". 

Ну й охочий брат мій Ігор 
До усяких жвавих ігор! 
Де яка на світі гра є, 
Залюбки у неі грає. 

Дорогі діти! Весною і влtтку 
часто бувають громи і грози.Бли
скавка небезпечна! Коли ви в по
лі, - треба скоро відійти геть від 
дерев чи стогів, лягти на землю 
і1 перечекати . аж блискавка-гро
мовиця перейде . Коли вас заста
не сильна блискавиця з гро:-,10!\1 

десь у селі чи місті - кра1 r1е зай
діть у будинок чи попрохайте по
ліцая, щоб вас завіз додому . Ко
ли ви вдо\1а - треба під час гро
зи зачиняти всі вікна, щоб не вле
тіла блискавка і не наробила по
жежі . 

ПРО мrРКА 

Б 
,ув собі в одного гос
подаря Кіт Муnко, а 
у другого Пес Бурко. 

Хоч то Пес і Кіт звичайно 
ке люблять одни другого, та 
Мурко з Бурком із самого 
малку були ветmі приятелі. 

От одного разу, саме в 
жнива. коли всі з дому поза

бнралися в nоле, бІдний 
Мурко ходив голодний по 
подвір'ю і муркотів цуже жа
лІбио. Рано господиня, Rн
бираючися в поле. забу
ла дати йnму істи - зна
чить . прийдеться білиому 
терпіти аж до вечора. До .11i
cv бvло zrале1ш йти. у стрісі 
Горобчиків не чvтчо ніяких; 
шо тvт біпномv Мvркові на 
світі божім робити? 

~Ей, - подумав вік собі.
"" там у сvсІлз на шпихлірі 
Голvби водяться. Я колись 
.ІtИПІ одним оком загляиvв: 

у JТRox гнJзuах є молоді Го
лvб' ята. такі· ситІ та гладкі. 
як подvше'(RИ. От би мен! 
таке одно Гелуfі'ятнr~ в пnи
rодІ стало! Та ба. Бvрко по 
подвір'ю ходить. шпихл!ра 
с'fереже. Хоч то ми з ним 
і приятелі, та я то добре 

1~rKA 

І 

знаю, що на шп11хлір він ме
не не пустить. Нема що й 
говорити з ним про се. Зов
.сім · собача вірність у нього!» 
Але голод не тітка. Муркові 
чимраз гірше докучав порож
ній жщ1іт , от він і почав 
міркувати, як би то здурити 
Бурка та сщювадити його 
геть із подвір'я. При голод
нім животі швидко думки 
йдуть до голови. От за малу 
хвилю мій Мурко біжить до 
Бурка, мов не знати з якою 
доброю новиною. 

- Слухай, Бурцю, -
кричить з.цалека. - Прино
шу тобі добру •істку . Ось, 
власне, тепер я сидів за се
лом .на 8JІСОКіЙ ЛИПІ, -
зиаеш, там на роздоріжжі , 

коло хреста. Сиджу собі та 
чатую на Горобчиків. коли 
бачу, а з сусіднього села бі
жить межею якийсь Пес і 
несе в зубах ковбасу - та 
таку довжезну, що оба кінці 

геть поза ним землею воло

чаться. Приніс пІд липу, ог
лянувся довкола, qи не під

глядає xto, живенько випор
пав під коренем добру яму, 
запорпав ковбасу, ще й ка-

менем на знак прнваJІНв та ючнсь від крові з Голуб'ят
й побіг. От така-то благо- ка , балакає сам до себе : 
дать! Я ледве всидів на липі, 
так мені :Jапах до носа вда- - Ото дурень той Бурко! 
рив. Та що з того, не міг я Він десь тепер, певно, вга
поживнтися нею, бо камінь няє ПішІд липу , язик висо
тяжкнй та й глини, бестія, лопивши. та шукає ковбаси , 
напорпав багато. То, може а не знає. що я його Голу-
би, тя," братіку... б'ятком так славно пообідав ! 

Ще й Мурко не скінчив Драпнула Бурка по серці 
своє оповідання. колн Бурко 1'ака фальшивість приятеля , 
.1 :рвався на рівні ноги і, мов завзявся відплатити йому. 
зихор, по.летів за се.ло під Усміхаючись, вІн підійшов 
липу шукати ковбаси. Він , до загати та й мовить: 
бідний, також не дуже до •е-
реситу наідався. м'яса рідко - Ей, Мурку, Мурку! Ти 
нюхав, а кевіаса хіба в снІ 'адаєш, що тн мене здурив, 
часом йому приснилася. А що я повірив твоїй байці про 
тут на тобі , така ласка божа ту ковбасу? А я сидів за 
під липою закопана, ще й ка- плотом і бачив , я~ ти :J на
r,уеием привалена! Драпнув щого шпихліра Голуб'ятко 
Бурко так, що аж закурИJІо- взяв . Та пощо тобі від мене 
ся за ним. А Муркові тtльки іtритися? Чому було не ска
того й треба бу.ло. Не тра- зати проето? Хіба я пристав
тячи ані хвилі часу , він горі лений Голуб'ят пильнувати? 
углом видряпався на шпнх- Се не моя худоба. Я сам був 
лір, вибрав собі котре най- І.'и не від того, щоб часом 
товстіше Голуб'ятко, вхопив сдно-друге схрупати. От хоч 
його в зуби. загриз та й гай-
да з ним до своєІ хати Там і зараз . Ану, ходи та подай 
він виліз на загату , поJіожив ще й мені одно, а собі мо
Го.луб'ятко перед себе та по- жеш взяти і ще одно. 
чав хрупати, радісно мурко- Дуже втішився Мурко, чу

тячи. Тим часом Бурко при- ючи таку мову, бо, звіс110, 
біг ДО JІИПН, Шукає, нюхае, ЗЛОМУ завсіди радісно , XOJtll 

порпає-нема ані каменя, ані пізнає, що й другий , кого він 
глини, а ковбаси й духу не мав за чесного, такий самиІ 
чути. Вертає, бідІПІй, мов із 1лодій, як І він. І ско11Jив 
лнхрго торгу, додому та й Мурко з загати . щоби пряві
біжить просто на Муркове . татися з Бурком, та сей в 
обійстя, щоби пожалуватися тій хвилі хап його за карк 
приятелеві, пощо його зду- роздер. 
рив. Та, ставши за углом, 
він почув, як Мурко, обJІИзу- І. ФРАНКО 



ТИ МЕНЕ ЗГАДАИ ,, БІЛЯ ДНІПРА. 

Музика В. Верменича Слоаа О. Ноаицькоrо 
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Знову наступає тихий вечір. 
Серце ,11анять вогники в імлі. 
П оклаrJи ці рученьки на плечі: 
Чуєш, десь курличуть журавлі? 
Знов чекає дальняя дорога, 
Знов твоя хустиночка майне, 
І в душі зостанеться тривога. 
Вдалині згадаєш ти мене. 
На вітрах калина догорає, 
І прощання надійшла пора. 
Я тебе згадаю за Алтає,11, 
Ти .нене згадай біля Дніпра . 
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Хоч нема в кишені грошей, 
Ти, юначе, зберігай 
Звичай мудрий і хороший: 
Марно центів не пускай! 

САМОПОМІЧ•• ФЕДЕРАЛЬНА Заощадження із центів 
., Вчать у коледжах студентів] 

КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

2351 West Сhісако A•eaue 
Chicago 22, lllinola 

Phone: BUmЬoldt 9-0520 
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РІК Ш 

НоовХІДІПС'lЬ УКРАЇІК1JКоі Мови 
В АМЕРИЦІ 

(Контестова промова) 

Знання української мови необхідне українцям не 
тільки в Америці, але скрізь, де вони не жили б. 
Мова вказує на приналежність людини до якоїсь на
ціональної спільноти. Я думаю, що кожна українсь
ка свідома людина, кожний українець, що в його жи
лах пливе українська кров, повинен знати або вив
чити рідну мову. Наша мова це одна з найкращих 
мов у світі, і не дивлячись, що російський достой
ник Валуєв видавав розпорядки про те, що "україн
ської мови не було, немае і не буде!" - українська 
жила, живе і буде жити далі й 1У1іцнішати. 

Для мене українська мова є першою мовою в сві
ті. Я її не заміняв би ані не продав за жодні скарби 
в світі. Мої батьки вже змалку вчили мене рідної 
мови, як теж навчили її любити й шанувати, Люблю 
я рідну мову ще й тому, бо знаю, що сьогодні воро
ги напосілися на те, щоб викорінити її в Україні. 
Московські большевики докладають усіх зусиль на 
те, щоб засимілювати молоде покоління в Україні. 
Вони впроваджують офіційно російську мову в шко
лу і в уряди. Вони присвоюють собі багато чудових 
українських слів, або русифікують українські. Вони 
видають всякі офіційні й неофіційні заборони й об
меження відносно української мови. Випуск україн
ських газет, журналів і книжок далеко нижчий від 
російського - якщо розглянемо справу у відсотках 
до кількости населення. Тисячі найкращих синів 
України, а в тому щирих українських патріотів -
письменників, поетів, мистців та вчених, вони за
слали в морозяні простори Сибіру, посадили в тюр
ми чи просто вистріляли! Правда, все це вони роб
лять так, що чужому збоку здається, ніби ми віль
ні й немае жодного терору над українським наро
дом. Вони скрізь говорять про російський народ, 
але як треба сказати про Україну чи інші Москвою 
поневолені народи, то вони кажуть, що це "совєт
ський народ", хоча такого народу немае і - не буде. 
Вони пограбували наші культурні надбання, як от 
вишивки, гапти, архітектуру, літературні й історич,.. 
ні пам'Ятки, включно з цілою княжою добою, й при
своїли їх собі. Тому то я так палко люблю свою мо
ву, бо в Україні вона в ярмі - в кайданах". 

Тут, у вільюи, демократичній кра~ю АмериЦї" 
ми маємо змогу багато-багато зробити для України. 
Дехто каже, що ми добилися величезних успіхів, 
але .. я так не думаю, бо так довго, як довго хоча б 
одна українська дитина не знала рідної мови - наші 
успіхи, тобто літера-гурні надбання, організаційні, 
релігійні та всякі інші не будуть повними! Україн
ська молодь талановита і більшість студіює в сере. 
дніх та вищих школах. Багато вивчають нові, модер
ні мови, але як же мало вивчає українську мову! 
Нам треба завжди мати глибоко в серці слова нашо,.. 
го національного пророка Тараса Шевченка: "Думай
те, читайте і чужого научайтесь й свого не цурай
тесь!" Ці слова повинні бути дороговказом усім ук
раїнцям, де б вони не проживали. Ми повинні брати 
собі приклад із жидів. Де б вони не жили, що б вони 
не робили, але завжди дорожать своєю мовою, ІЮ.Лі
гією та звичаями. Для кожного свідомого українця 
в Америці єдиною найважливішою зброєю в обороні 
нашої Церкви й Нації являється мова. Наша рідна 
мова. Мовою ми промовляємо до себе й тим самим 
заявляємо перед іншими про нашу єдність, мовою 
(в слові чи на письмі) передаємо наші думки, нові 
ідеї, цікаві наукові й белетристичні твори. Мовою 
висловлюємо нашу тугу і нашу радість,бо всемогут
ня, чарівна українська пісня є чи не найкращим ам
басадором нашої справи в Америці. Пора подбати, 
щоб наша українська мова вийшла з щоденного, до
машнього вжитку в широкий світ. Її місце повинно 

. бу'І:и на університетських катедрах, на наукових 
з''іздах і скрізь там, де світ до нас може прислуха
тися. Так довго, як довго житиме українська мова 
- будемо жити ми, а з нами надія на швидке воскре
сіння української страдальної Церкви й незалежної 
соборної Держави! •• 

Євген Татарин 

( 12-ма 1'ЛАСа) 
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ІІА ПЕР!ШЙ СТОРНЩІ читайте промову сумівця 
f'вгена Татарина - студента Се~інарії св. Василія, 
під керівництво\1 Преосв. Кир Иocиrtia ІUмондюка у 
Сте:Ф"орді. США. Євген Татарин, один із учнів про
~' есора -україніста й історика, д-ра Rасиля .ТІуцева. 
У контесті взяли участь шість студентів, виголошу
ючи про\1ови у~<раїнською човою; Є. Татарин здобув 
1 - ше ~1ісце. 

Нам пишуть 

Від Надії Марії Колодій, члена Організації Моло
ді при Хліборобсько-Освітньому Союзі в Курітібі1 
у Бразілії, надійшов лист з подякою за цікаві мате
ріяли в "Крилатих". Там читаємо: "Я найбільше ці
кавлюсь українським життям у світі. тому дуже лю
блю Ваш журнал. Розділ "Творча молодь України" 
мені дуже подобається ... Нетерпляче чекаю дня, ко
ли до нашої бібліотеки приходить від Редакції "Хлі
бороба" - "Крилаті". 

НА ПРЕСФОНД 

На Пресфонд "Крилатих" 1 з наrоди Річних Зага
льних Зборів Осередку СУМ у Вінніпеrу - Канада, 
склали: 5 дол. Г. Луцан 1 по 2 дол. - В. Костюк, 
В. А. Майковський, О. Жила, М. Іембарський, С. 
Шекмар, по 1 долярові - 20 осіб. Шира подяка за 
підтримку! 

Виграла Конкурс 

Учениця четвертої кляси в м.Амневіль у Франції, 
Ольга Сидір. наша постійна юна читачка, подала 
найкращі відповіді на "Конкурсі про малюнок з по
милками": "Верблюд ніколи не може вилізти на дах, 
риболов не може ловити риби на даху" і так далі. 
Із 17 листів-відповідей - її найточніша. і за це Оль
зі Сидор послано премію, - цікаву дитячу книжку. 
Вітаємо тебе, Олю. з успіхом! Рости на славу Бать
кам і Україні! 

Чи платити за кліші? 

Як раніше. так і тепер прохаємо Осередки й Від
діли СУМ у всьому вільно'\1у світі присилати неве
ликого розміру, краще не кольорові світлини з їх 
життя і праці. Посилаючи rrото-світлини1 дехто при
кладає і чек на 2-3 дол. для оплати кліш 1 а дехто 
запитує. чи треба слати? Відомо. щ_,о кліші кошту
ють дорого, однак Редакція в Нью-Иорку і Адміні
страція в Брюсселі роблять усе можливе, щоб дати 
по-змозі більше світ лин, бо це цінні доку:vtенти для 
історії українських Визвольних Змагань нових ча
сів; крім того, вони дають змогу сумівцям побачи
ти, як виглядають, як працюють їхні подруги і дру
зі по всьому світі. Адміністрація не ви"'Іагає опла
ти за кліші, але буде дуже вдячна за кожну цопо~ю
гу - для покращення нашого журналу. 

, . ............ , .....••.•.• ,,, .. ,. 
•X~B•X'4&•X-t1ІІ•Xit1 
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УІ\РАЇ Н CbK'f~ 
ЗО-го ЧЕРВНЯ 

30-го червня 1941 JJ()KY украї~кі иацЮналісm перебраJІІІ 
у Львові до своїх рук радіqвисмльию, надавшw їй імя одного 

з ПроаІдииків ВАзвопьної. Боротьби - полк. Евпна Коноааль
ц11. lli.1. иапtском иімецькмх вf йськ московські о1')'ПаНти вті

на.1и. Апе 011.ночааtо-що д.а.1і 10 6ільwе вияооs~.в С·во.є справж

нє пo11im'ttte лице но~шй окупамrr ~нраїни - сіт.11еріаська Ні

меччина. 01<упаит змінював Оt<уnанта, а ІW,11. тоrо не було .л.егше 

українському народо!W, що вже стремів JJ..O жит'І"и "в своїй ха

ті, " ~ с~азав Тар·ае ш~чwко_ 

Тре6а бу.ш діяти иегайио, не чоеt<.аючи, :!.ОІШ Німці прого

ЛQОІtь наfltВІіО.ЛоНіИJІЬМі •1trомкар(АТИ" t'a "pmiXl{OMicllp411111." 
Т~а 6уло сказаУИ всьому ~іrові~ )'tСраїна вже и~ оу/І.;е иічиею 

1m"uнією! 
Ке~ювака СА. п. Пpotsi:IU1иt<oм Степаиом 6ам~ А~рою, ОУН 

вИ<:tупкпа з )'\:Ією рfшу"1lстю, nриtе.макиою рево.nоо.~. 
Через радіовисиL'ьию 36 чq>ВtІЯ було проголошено во•ао уtф• . 

їнськоrо наро.JІ.у про ві.аноs~еиия Самостійної Української Дер

жави. Чи й соборної? Так, і rо6орної, бо 1накше украtнсь1d иа
ціоналісти й не мислять: Київ був і буде :для кожкоrю Унр·а~мця 
столииеJQ Україііи. В п~й час д.а.1і иа Схід ішли :бо'і, а ОУН вже 
готувала кадри до nоходу. 

Презиментом Уряду в.Jдновл~ноІ Украі'нсьноt Держави став 

дост0Аний1ц . Ярослав Стецько • .1в1.аусtль nоча.ли надХ.одпти &'М
слови поnної підтримки Урядиі - вtд духовенства., &ід ~ляи
ства, унраїнсь1шї інтиіrенці'і, колишніх старшин і офtцерів 

Армії УНР. Замаяли наш1 націооальні nрапори .• 
Але гітлерівська НімеччИ'іfа не вия.вила бажання рахуватися 

з волею унраїнськоф народу. ГіТлерівсьЮ політичні кола ба
чили на Сході Европи тільки " лебеясраум " (нжиrrєву площу " ) 

дJІЯ Німців. Тому .могутня того1о1асна німецька поліційно·воєн

на машина запрацювала проти УкраіІіців.. rо.1му YЩ)a~к<Nroro 

Тимчасового Уряду та багатьох УкраїнціВ-НЗ!ІJІіоналІст~ було 

заарешто.вано. Про збройний соротив Німцям t"e»ili не .мor"D 
бути мови: Німеччина стояла в розквіті воєнної потужности. 

Одиак-

Трохи зrо.аом леrен.в.арш1t1 КІОмандир У.ПА, rен.-хор, Т'араt:: 

·Чуприиt<а (Роман Шух~ч) зан:вив :відверто, що Укр.аїні не 

за.1иwає1'Ься іншого ш.111ху .І.о свободи, як боротися nроти 

обох окупаитtв: МосЮІШ і Берліну. Геро-Ічні д'і Української Пой
с1'ансьної Ар·мії nовиktю ПіJJ.t'вtрд.или його заклик і слушність 

тоrо 3амику. 

Акт 30-ro черви• 1941 pot<y залишився зОJІотою стор-інкою І 
в ІWІІій новtй ,_о~Ітичніt't 1сюрІї. Ніхто · й Ні'К'оJІи форма.11ьяо 

того АІ<Т)' з нaworo бОt<у не вt.а."ликав, таким чwвом формаль

но~правио ~Ін :ва"мwмвс~и дімов.мм. ,Це означає, що осrато'Іне 

проrолоwемня &і.ІUІовлеянА )'ІфаІінськпї Держави лише чекає 

с111уwного часу - і вже ме JІ!К іr.~роголошенн~, а як реапtзаnія 
тоrо, щю що n•ІАоми"а 22 роки тому львівська раАіо'Виси.аь:. 
ня Ім. 00111<. Eerefla Коновальци. 

2 

13 червня 1942 р. . німеuь1<е 

rестапо закатувало в Києві О

лега Кандибу (літ. п-севдо'Н!і:м 

Ольжич) - •видатного ~наук:о!И
~ця-архееоло.rа: і поета-пат,ріо

та. О. Ольжич п;ри1бу11і1 до Києва 

·щро,вадити там украї.НІськ:у ЩІЇ'

ял.ьнісrь, я1к од:и.н з діячів лід~ 

піль:ної ОУ'Н. Вважаючи, що 

Ук.раrна - 'де лише "лpocriip 

на сході для ІВеликонtі.ме-ччи

~ни," rестапі.вці :Ви·слід:иJІи у Ки

єві українських діяч.і.в. Крім О. 

Ол.ь.жича (сина ло ета Олексан

д1ра Олеся, який ЖИ'В тод;і у 

Праз•і), recтano з.н.ищило у 'ВЯЗ

ниці Олену Те.ліГІу, І•вана Рога
ча, молодого поета з . За.ка1р

п1аття) Lв.а1на Ірл,я1в~с.ь~кого та ін.., 

.в тому числі й ·кількох .місце·вих 

У.юраШщів-Кия.н, д1р~ів О ОJLь
жича. 

14 червня 1891 р. народив.ся 

Є.Вген :Коновuець - в.ид:атн:ий 
військовий діяч з Гал.ичи.нw, :ко

МаJ!іід4ИІР най~кр:ащої бойової час

тинu ,yJ-:I:p - ~'"краінс.ь~ких Січо

вих Ст;рjльці.в·, о р r ан і з а тор, 
ОУІН, - один знай.видатміш.их 
у~1<:раїнських щідJЯчів-само.стій

ни:ків. аашого ча·су . 

15 червня 1775 .р. 1\4.oca<a.n.i 
зрУй~ували Заnорі:аьІ(}' Січ. Пі-

сд.я по,разки гетьмаІНа І.ван.а Ма-

зеп.и і шв•е,.:цсь:кого :короля Кар-

ла ХП. під По.лта1ннФ, я битві 
з мос.100.в·сl!.Ікою ар·м,ією, Пет1;ю 

І" а потім ЦЗІриця Катери.в.а П. 
r ·оріли бажа;н~ням 111к:няйшвн:цше 

вШювідувати О'])•лине гніздо в.п-
лі Укj!)аЇьtИ -- Запорізьку Січ. 
Всjляко пе~реслідуючи запо
рожці.в, посилаючи їх на важ-
к.і іро'6о:r.и тОІщо, Москsа /П.О-

.вела д:о змемшенн.я бо.єзда11н.о-

с:rи За.ио·р.іжжя і, .врешті-решт. 
:п1і~ступ.но ,на1п.ала на Запорізь-

ку Січ. Москогський rене.рал 
Те1келій, та і.нші з в~ликим. вій
с ь.ком вв.ірв.али~ея 1на територію 
Січ.і, 1ко;rи її. 1н:е ·6Іуло комv вже 

бОІрО!НlИ:~· "У1'раїнс'Ь1'е Народнє Слово 11 

(Піттсбург, США) 



С. Чернасенно 

ер дин 

О рідна мово, скарбе мій! 

В мер'l'Вотвих безвістях чуЖИІІК 

ТИ - мій цілющий, мій єдиний 

Душі підбитоі напій . .. 

І в краю рідному терпінь -
Путі недовідомі Божі! -
Оrоіш ти rордо ва сторожі 

Народніх праrвевь і святинь. 

Нехай rнобить за роком рік 

Вадій вездійсвевих варуrа, -
В тобі міцна моя потуrа, 

JІJІЮНДРУЄ все :ХИЖІІtК JІИХИЙ, 
Мій рідвий край - сумна пустиня . .. 
Лиm ти стоїш, як та 'l'Вердивя, 

Ва всі скорботи певний лік. О рІдв" мово, скарбе мій! 

Український патріотизм нерозривно зв'язаний з почут
тям rордости на приналежність до украінської нації та 
рівночасно з почуттям готовости боротись з ко:>КНим во
рогом - поневолювачем природніх прав української нації 
на її власне державне життя. 

Український патріотизм не має нічого спільного зі шкід
ливим шовінізмом, бо коли цей останній сіє ненависть до 
всього чужого, то патріотизм зобов'язує не тільки люби
ти своє рідне і служити йому, але рівночасно закликає 
шанувати чуже, якщо воно не вороже. 

СУМ защіплює і розвиває український патріотизм, 
тобто любов і готовість служити Україні, через пізнання 
історії українського народу, зокрема світлих періодів його 
державного розквіту, визвольно-державницьких змагань, 
пізнання його землі з її природніми багатствами, через 
вивчення і засвоєння української культури, зразкове опа
нування і володіння українською мовою, та плекання 
свідомости, що Україна - це одна із ряду тих високо
культурних країн світу, що мають за собою кількатисячо
літню гарну і багату традицію. 

СУМ плекає в своїх рядах український патріотизм, 
бо він є великою рушійною силою всестороннього розвит
ку кожної української одиниці і всієї української нації 
на шляху до її кращого майбутнього. 

з 

15 лиmm 1015 р. помер Во

лодимир Bemt·Kmt, внда'ГR.tfЙ 

український ІlНІІЗь часів Укра

їни-Руси. За його •володіння на

ша княжа Держа-ва була най

більшою і наймогутнішою (•tї 

кордони сягали Бід Піе~н•1ч.н"го 

Моря до Чорного Моря). На~й
важливіши1м ділом ·його ж:иття 

5'у~10 х.ре~ще.нн я УюраїпиJР.уси у 

988 р., - ІП'РИЙІНЯТТЯ христюrн.
ст:ва ·Мало вирішальнwй пози

тивІНий !В•пли.в, !На всю ісrо1о+ю 

України. За· ща-сливі рОІки іПід 
час ю-rнзюван:ня Володимира 

Великото (си:на Святослава За
войо:в:ника) на.род .наз·вав йог(') 

"Ясним сонцем, " а ми й досі 
маємо князя Володимира Веnи

кого за 1nриклад зразкової пра

ці для добра Батьківщини. 

Сотні юних українських спор· 
тсменів і спортсменок ростуть у 
лавах Спідки У1'раЇНС'Ь1'ОЇ Молоді 
Канади. Епізод із Здви~у - спор
тові вправи. 



ЗАСІДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УПРАВИ 
СПІЛНИ УНРАїНСЬНОї моло.а.1 

Ві~.ічено п·оtиле.н;у д,ію юіінчитЬІСЯ т.риріwла І]{адеr.ща~я1 

СУМ-у у 1виховгr.дй д~!І.Іrянці, що Цє1зт.раJ11ЬІlfОЇ У~п19&ВИ і для тorro 
в о•к.ре~мих ви·падках дає · вже ЦУ С~М скликає VПІ. Св.•то
гарНІ1 ви'Сл.іІди, а .в інши•х ~ияв- вий Конrрес СУ.Мr що в.:.дІбу

.ляє ще. Деякі; нед.01ма1гавня. j детЬ>Ся .. скл~ю11м m.асо:бо'~ ~ 
- Р.ішено ЗІМ~ЩНИТИ ВИХО·В· І:~врош 1 в п вн. Амер.иц1 ВК&ІНЦl 

ну д;іоо через ·ПО•СТійний вишкіІJІ . серnмя і де;рШL1 rПІОJНJБИНі ве
виrовниІ(іІв з ... по~мЛІЖ юнацтв·а, ресня. 
випу-ск п.о.трібни~х nі1дру:чни:к.Ів, - ЦУ СУМ зай·є1я,Jf& стаІНози. 
як також поширенt:-ІІЯ журна·лу ще до ЗІІ<Туальноі теnер дроб

"•Крила1Іl1" та . "AiВr1:-trapд1y," а леми "кулш<>бМІіну," ква:ліфі-' 
для :виховнwк:іІВ "За1писни Ви- куючи цю аюц;~ю, ЯtК ще ·одну 
хюІВІНи1ка." • оп.робу совєт.сько.rо р·ежиму в 

- Обrо'Ворено пл~ян табо.ру-1 У.краї1н.і1 вне-сти poai6И'rrя і за-. 
ВЗН!НІЯ CiYM в 1965 ір., в·іідмJІчу· 1 МІЇіШа'FШЯ в рядах украЇ:Р..СЬІКО~ 
ючи пост:ій~н:ИІА ,JХ!ст власних о. eмt1J!pa1цji. 

сель і ПО11РООУ ІlІDиtдбаFтІ. но-J ilIY &М вважа.є, що на офі~. 
вих. LJ(іЙІН:і рюзмови з В.ИС.ПЗЕГ.ШКЗІМИ ' 

- M.ailfiфecra•цiiima дJіял&'Н!ЇtТь· о·ку~па'Н'І"Сь1<;ого р·ежИ'Му в -Укра. • 
С~ •В 1965 р. ·вЩцбуеатимеТЬ<:Я . ра,ЇНІЇІ Не ЛО1ви·Н/Р.іо бути М:ЇіСЦЯ, 
під кутом вЇІЦЗ'На~чешrя 4Qi...oiї ·I хоч м:іж ними мож.vть зr.-1ахо· 
ріІЧни•ці· ство.ре!!-~r.~ С&У-1СУМ в/дитись тако·ж в2~т1~і !З нац:о
У'К,ра,~ні· і 15-111іття в(щ герQІЇч~юї нал1::11юrо по·rляду n.ди.ниці. 

сме.рrrи -сл. п. rен. Т. Чуnрчин-t Зоюрема з погл~ядV вихо.впf.. 
ки. ня укра.ін~с.ької ІМ.опаді· на е-

- В 1'965 n. 'ОС~ІХ Ч;JІеІ!-ІІЇВ і ВСІ· М~ІІ",ра:цШ ГЗІІ<Ї р<>ЗtМОВ.И можуть 
клrіrгини СУМ зобо·в\гзує r .aicJl'O мати фатальаі. .наслvдки ст.во
ро•ну: "Живи, зростай для пе- рюючи мож.лив:і~сть лро;нwкан
ремоr." НІЯ сере:ц моЛ'о·ді -r. ~'В. "пpt:::JІr'.pe. 

__,в др}'іrій половині~ 1965 р. сизму" і 'Навіrrь совєтоф1ільст-
ва:. З дру.г.ого бо1ку т а к и й 

"·культо6Шн" ~може буr.и вюrо- ~ 
ристанwй ре.жимом в Украї~ні для І 
п о r а ш е н 'НІЯ вю:rвол1:r.-1ицьких 

праrnень ТаtМ.QШІН:ЬО:Ї МОЛОДІ~ 
~юв.лtmв, ук,ра~інtсьrк.а eм·iirpaur:я 

nрИІЙІН'ЯЛа: вже ' радІЯІНіСЬ~КУ ПЛІЯТ-

' форму. 

4 

27..;го липня 190'l р. наІ)ОдИВ.
с• 3"1JUIHK Україин я. Га.пан -
ІПОJІЇТИЧІНИЙ ~иса1<а-<n:убл~і;цист, 

який ще .й до з8.'й:нятг.я Моок

вою Захі.ЩRЬОЇ Украіни :впраїS

ляв-ся . у ЛьвоJ3.і ІВ ІПІрІОдаЖІНИцТІВі 

•КО:М}1Ні~стам. Яросла•в Галан пі
СJГЯ закіІ:-Jчешrя Другої Світn~воі 

ВfйНіИ НЗJПИІСЗВ' ІНІИЗКV' ЗЛООіНИХ 
нак.че~пів на Укра-Ину, ІНа р•іtдІНий 

народ, на • 01бид1Ві УюраDнські 
Це~рюви. За це йо.tо :н~городила 

Моюква орденами. Хтось із під
nіі.ІLь1ю1Щв ЗЗІКЇ'НЧИ'В життя ' ЗЗІП

рОІдаіН'ЦЯ, то•rо зрадІНиос.а-"Но

са. " що за :rетьмаtна L11ана Мазе

·пи ІВІПустив tМо~схал1ів у Бату
рин. Імя ЯроІС"лава Гала~н~а заІПи

са~не на:йчО!ІУНішими літераtми в 
но'Вій украї:юсь~юй історії та ~на
завокди залИШИТЬІС.Я СИіМfВОЛО.М 

на~ціо:наЛІЬІНої зради і л.юдоне

наІВисницт.ва. 

Сердечне спасибі Українській 
Народній Помочі у Піттсбурзі 
СЩА, - за королівський дар н~ 
цеи журнал для молоді, в сумі 
200 долярів. 

У 1965 році старше Юнацтво 
СУТ-у в місті r'лостер (Англія) 
відсвяткувало річницю Крут. як~ 
підготовило власними силами.. 
Перший раз у нашому житті було 
оце відчуття героїв. котрі віддали 
своє 1\1Олоде життя за Батьківщи
ну. 

Свято відкрив юнак І. Фінів ко
ротким словом 1 і попросив прису
тніх вшанувати їхню пам'ять од
нохвилинною мовчанкою. Реферат 

' відчитав юнак Й. Олійник (вигото
вив п. Бриль). Дальше слідували 
деклямації і пісні, що їх також 
виконували Юнаки і Юначки. Прав
да1 програма була скромна. але 
справді щиро виконана. Крім де
кляматорів1 співало тріо: Ніна Чо· 
рнуха з бандурою і Я. Василик та 
М. Семенович. 

Вірю 1 що наша молодь починає 
розуміти, хто наш ворог і з ким 
треба боротися1 і в майбутньому 
займе місця своїх батьків. Шли 
їм. Боже. і надалі заохоти до пра
ці для добра нашої справи! . . 

К. Ф~н~в 



40•.AITTJI СПІАКИ УКРАі·нськоТ МОАОДІ 
~ ~ .. 

ЮВІАЕИНИИ КОМІТЕТ 3АВИrУ В АВСТРААІІ 

Цього року nрипадає велика річниця для нашої 
сумівської родини у всьому світі - "40-літгя Спіл
ки Української Молоді". В цю велику для нас річни" . 
цю Крайова Уnрава Сnілки Української Молоді в Ав
стралії влаштувала у квітні 1965 р. Перший Всеав
стралійський Маніфестаційний Здвиг СУМ у Мель
бурні. 

секретар - О. Смолинець, організаційний керм. -
Ю. Венгльовс~кий, фінансовий керманич - О. Васи
лько, керм. вільноручних вnрав - інж. Я. Булка, 
керм. nреси і інформації - Ю. Менцінський, коман
дант Здвигу - R. Пундяк, сnортовий керманич - р. 
Занько та інші Друзі. 

Здвиг СУМ у Австралії nройшов з великим усnі
хом. 

Діловий Комітет був у такому складі: голова -
інж. С. Місько: м-голова і мист. керм. - П. Сорока, 

Сердечно вітаємо з цієї нагоди усіх учасників 
сумівським: Гартуйсь! 

ФествваJІЬ фолкльору повеволевих і віJІьввх народів 
Потреба виведення украінсьхоrо . 

питання в усіх аспектах на сві'l'О
вій арені заставляє українців, ЯJti 
відчувають і розуміють ці справи, 
шукати зв'язків з чужи~щями, про
паtувати українське мистецтво, 
вводити УкраїнУ, як рівнорядноrо 
партнера, в коло вільних народів. 
Людей до такої праці в нас мало, 
але вони є. 

Українці в Ноттінх'rаm зорrані
зува.пи зразково Міжнародній Фес
тиваль ФоJJ'КJІьору. Формально 
організував Фестиваль Відділ . Аи
rло-Украінськоrо Товариств·а, а 
практично все робив пан Павло 
Раmалюк. -
У програмі Фестивалю взяли 

уча~ кільканадцять мистецьких 
rуртк1в дев'Я'l'и націй: анr.!Цйці, 
американці, валійці, індійці, . ірлянд
ці, литовці, німЦі, українці та шот
ляндці. Мали взяти участь також 
білоруси, латвійці й поляки, але 
через Якісь перешкоди не ЯВИJІИСЬ. 
На Фестивалі бу~в присутній ряд 
визначних чужинців, а в тому 
єпископ Кир Едвард Елліс, посол 
до парляменту пан Д. Дунет та 
інші . 
Протягом тих трьох вечорів най

більше гуртків виступило англій..: 
. ських, далі йшли українці, ірлянд
ці і т. д. Кожна група під час 
своrо виступу вистазляла свій иа
ці6нальний прапор. 
Здається, найбільш ориrінальним 

був виступ індійців у барвисmх 
строях і з і~струментами, що іх 
більшість присутніх побачила впер
ше. Д~е гаряо пGписаJІИСь 

· ірлян,цці солістами й та'НЦЮВальною 
дитячою школою. В"&.лійці співали 
· баляди своєю мовою, що тут . в 
·Анrлії є в~ликою рідхістю, шот-

Мати однією рукою б'є, другою гладить. 

Що мати навчить, то й батько не перевчить. 

Діти, як квіти : поливай_, то ростимуть. 

ляндці в народніх строях танцюва
ли своІ тра.циційНі танки. Німці 
виступили 3 ДИТЯЧИІІИ піснями у 

. !ВИК?Нанні субQтвьоі ШКОJІИ, що, ДО 
реч~,- міститься в ук:раінському до
мі. . Красу строїв східньоевропейсь
ких поневолених народів репрезеи

. туза.ян литовці та украі·ІЩі 

Танцювальні гуртки - .nитшк:ь
кий пластовий і український Ю 
СУМ - виконали низку народніх 
танків, що характеризували обид
ва народи. Також сумівсьв:а ор-· 
хестра ста.па · дУЖе популярною, 
виступаючи під час всіх трьох ве
чорів. На настирливе до:иаrаннп 
публі'К.И, хор ім. Миколи Лисенка 
мусів виконувати додаткові пісні. 

· Цей перший Міжнародній Фести
ва11.ь в У.В:раїнській залі nроЙІlЮв 
успішно. Він зблизив і ще б.іJJьше 
заприязнив поневолені й вільні на
роди, а це :має велике. значення у 
змаганні проти московського Ьmе
ріялізму . 

Хоч нема в кишені грошеЯ, 
Ти, юначе, зберігай 
Звичай мудркІі і хорошкіІ: 
Марно центів не пускай! 
Заощадження із цент ів 
Вчать у коледжах студентів! "САМОПОМІЧ" ФЕДЕРАЛЬНА 

КРЕДИТОВА ~ООПЕРАТИВА 
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Наші ідеї в наступі 
Інтервю Ярослава 1.Стецька - предметом 

ВИВЧЄНІfЯ в католицьких ШКОJІ8х ЗДА 

nереб:у111аю~чи і8 сіІЧ:ні Ц. р. ;В ДеІНвер, Колорадо, Я
РQ•С.'ІЗІВ СтецЬІко ма~в двогодю~1-:~е ~rrервю з като.JrИ'Ц'Ь
кою пресою, в тому з •реда~ктОІра.ми· журнал!~В приЗІНа· 

чених для сrуд;ІюючО'Ї моло.n:і1 ''КирЄН1' ВІк." Ці жуrр· 
нали видаваІН!і1 у р.іІжних ви.дІінІШХ ДJІІЯ старшої і мо_ 

Л·одшої (16-18 11 еі;д 12-1:5 .ооюjв) моІЛ.оді є базою нав
ча;ю1я в школах у ра~мщя;х оаначе.них 111ред:м·е~1tв. Ярос· 

лав СТ~ецько на~мага.1єт.ься не 11іл·ьки ')"1Jсра1їнrсь~юі!Й м·0Jюд1і1, 
ал1е й чужин:нЇІЙ, передати на'Шу точку ..ЗОjру нrа р~і1жн.і 
nитан:НJя, З1Е!язаінf з боротьбою •проти бол·ьшевизму, я.к 

теж оз~наrйо.мити. ·ш зd сві.то.м наших :і~ей. Бо молодь. -
це :майбутнє Т·еж АмериІКи. 

Прес.бюро АБІН 011рима.то з одно,го з мkт Америк·и 
цей жу.рнал з дОІписксію 11рихщ1Ь.1:1ика А~БН, м. ііа. !fa· 
когu .з.мі~сту: "В о<:ь~м1іtй 11<лясі учи"DеJІІька-,м·онахин-я· про. 

читала статт.ю п. н. Холодна війна: · два погляди 1 · на
зязала дисюуrсі~ю. Це мaJro дуже 1велиіКи'Й ·ВІПЛИІВ на н,а

ших дітей" . " 
Зга:д1ан1е dtнтервю з .Ярославом С11ецьосом по~м·і:щене 

~в ж:q>r.tmrJii "КИJМ!ІП Вtк" з 19 лют0tго ц. р. п. н. Холодна 

Війна: два погляди. 

Одюн ІJІОГJІ'Яд засrуmає Я. ·ст·ецько, а другий се· 

ватер Дж. В. Фулбf)айт, ·Голова Сенатсь~ко1 Комkії 
ЗДА~ для за11<ордоІННИХ сщрав. 

Редаюц:~я 1ПІЇій:ТверДЖу~є по.гЛІЯД'и Я. Стецька стано
ви.шем Пати Паmла VI. з його енцикл.і11<ою "ЕклезІям 
Суам." 

Нижче подаємо ско.рочечпm ~переклад обох ~пог
.~rядів: 

"На ~ою думку, багато 1Пі\д:со.вєт~с~их на11,:ІЙ є го
тові до р:евол·юц:іІї. І ·ві-льниdі свіrг по;вюtен до1по.мопи 
революц1іон.е1рам nо.неволенИ'х комун~із~мом .країн по1ва
лити со·вєтськ.Rх тираю:~в" ... 

Це є П·ОІГЛЯД ~ро.слаtва Стещь~ка, КОЛИШН!ЬОГО пре
мієр-МІінkтра 1вііJrьної У1юра~нсьіІ<0Ї Держави і' голови 
АБІ-J. АБН є сві.'l'овою . ()tрrаніза·ці1єю антико.мун:ісrів1 

· які· змЗ!Гаю:ть за 1В~і~о'8:ЛеfШЯ свободи нщродам в кра
їнах понев..о.JІІооих комуНІізмом. 

Як гоJІО"ва АБН, Я. Стещ.ко очолює орrаніеацію, 
я~а р·еп:реЗfJНГГУІЄ біІЛЇя 220 :м.іJlіі:Оні:в не-ІРосrян, що жи· 
вуr.ь за заЛ'ізнаю заслоною. Членами АБН є 22 наці,_ 
О·НЗЛЬНО·1ВИ3ВОЛЬІJІі орrацізацїї, діючі в )'(С.іх части·
нах світу. 

Стратегія АБН 

Я. Стецько ві~іщав минулого мі~сяця Де:ювер 

і дав ін:тервю редакто,рам "Кирент Вік" !11/р'О ст1рате11іlю 
хол.о.~1юї віІЙни АБН, насгу~nальний шrян, якого оста

точною ці:лJІ:Ю є 'Виз·волення усіІх наlІІій поне'Волених 
комунізмом. 

б 

"Агресивний-воюючий атеїзм й імперіялізм ле
жить в основі російської пропаганди" - сказав він. 
"Наша боротьба є нерозривно з'єднана з вірою в Бо
га і Батьківщиною. Ідея християнства є наАважливі" 
ший чинник у боротьбі проти мілітанного безбожни
цтва". Він сказав, що вірить. що США можуть зни
щити Совєтський Союз без нюклеарної війни, якщо 
дадуть поміч виЗвольним рухам, які діють всереди
ні поневолених комунізмом країн. Ці рухи стримля
ться повалити СССР. 

Залишити ОІ І 

Він твердить: якщо США хочуть виграти холодну 
війну, повинні вийти з ОН, зробити економічну бльо
каду СССР, - і дати мілітарну допомогу визволь
ним рухам всередині поневолених комунізмом націй. 

Я. Стецько заявив, що він рішуче проти всякої 
політики епізменту чи коекзистенції. "Політика ко
екзистенції виходить на користь лише москалям" -
він сказав. "Ціль коекзистенції спрямована проти 
нашої визвольної боротьби, яка є проти визнання по
неволення Уярмлених Націй". 

Він дивувався, що "уряд США не вірить в можли
вість національних революцій зазалізною заслоною': 

На його думку, ."вплив воюючого християнства 
на уряд США є дуже малий". 

У дальшому подає редакція біографічні дані про 
Я. Стецька, зауважуючи, що його погляди можуть 
здатись дивними багатьом американцям. 

"Це мабуть важко для багатьох американців. у 
їх вигідному і безпечному житті, усвідомити, що 
люди типу Ярослава Стецька уважають боротьбу про
ти комунізму питанням життя і смерти. 

Чому ж США не йдуть за порадами таких людей, 
як Я. Стецько? 

Чому пляновики закордонної політики, які повин
ні б знати можливості революції в поневолених ко
мунізмом країнах, воліють політику коекзистенції 
і епізменту з комуністами? 

У відповідь на питання, висунені Я. Стецьком. 
подаємо зауваги речника іншого поr ляду, сенатора 
Дж. В. Фулбрайта, голови комісії закордонних справ 
Сенату. 

Під підзаголовками "Обороняє коекзистенція", 
"Не можна виграти холодної війни", "Фальшиве пе
реконання", "Залишатися в ОН" з'іюовані погляди 
сенатора Фулбрайта, який вказує на небезпеку ви
буху атомовоївійни і обороняє політику коекзистен
ції з комунізмом, вірячи в розклад комунізму, не
залежно від його незмінної атеїстичної філософії 
й ідеології. 

Щодо застосування християнських моральних за

сад у взаєминах американського народу з іншими 
народами, він уважає. що взаємини поміж народами 
не узалежнені від тієї самої моралі. як взаємини 
поміж одиницями. Він сказав: "Релігійний чи полі
тичний по своїй формі рухи хрестоносного мораліз
му відограли важливу, але звичайно деструктивну 
ролю в еволюції західніх суспільств". 

"Ми не знаємо, - сказав сенатор Фулбрайт. -
ані не можемо знати з абсолютною певністю, чи ті, 
які з нами не погоджуються, не є у праві ••• Коли 
признаємо нашу власну помильність, толеранцію. -
компроміс стає можливим і фанатизм стає абсурд
ним". 
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,Щоб люди могли порозумітися 
м1ж собою, придУмано пourry, а 
далі й поштові значки . Пошту ви
найдено вже дуже давно, а поштові 
марки щойно. в минулому столітті . 
Поштові уряди довго думали над 

тим в який спосіб стягати оплату 
від ' людей за переваження вісток 
і листів . Поки придумали пошто
ву марку, листи оплачував не той, 
що посилав, але той, що їх діста
вав . Оплату назначувала пошта 
відповідно до кількости кілометрів, 
тому була вона колись дуже ви

сока. 

Поштову марку винайшов англі
єць Ровленд Гілл 1835 · року . Він 
у першій половині ХІХ століття 
зайнявся реформою пошти в Ан
глії . В ім'я правди треба сказати, 
що батьком першого поштового 
значка був Джон Челмер, а від 
нього щойно запозичив ідею Ров
ленд Гілл. Щоправда, вже 1653 ро
ку був звичай наліплювати на 
листИ маленькі надруковані :кус
ники паперу на знак, що поштову 

оплату заплачено, але першу мар
ку придумано щойно 1835 року, а 
появилася вона друком 10 січня 
1840 року . На ній був портрет ан
глійської королеви . Перша марка 
була чорної барви, а по році чор
ний колір заступили червоним . Ан
глійський уряд дав винахідникові 
одноразову нагороду півмільйона 
франків і признав йому пості~ну 
річну платню 50 тисяч франк1в. 
Другий англієць, Ерчер, дістав з 
державного скарбу одноразову на
городу у квоті сто тисяч франків 
за те, що придумав діркування 
берегів марки, щоб можна було її 
відривати. 

Перший поштовий значок поя
вився в Англії 1840 р" а від 1 
пипня 1843 року ввели його в себе
швайцарський кантон Цюріх і Бра
зіпія. Та остання напечатала в 
липні того ж року значки по 30, 
60 і 90 рейсів . Дня 1 пипня 1847 р. 
надрvковано перші поштові значки 
у ЗДА, по 5 і 10 центів . В Арrен
тіні появився 1858 року спавний 
значок вартости кількадесять до
лярів . 
З поштовою маркою зв'язана фі

лателістика, себто ділянка праці, 
що ЗАОб)'JІа собі вже право грома
дянства в усіх народів світу. Сьо-

годні, )'dабуть, нема пюдини, яка б 
у дитячих або шкільних роках не 
збирала поштових значків, а бага
то є таких, · що пристрасно займа
ються щ1ми ціле життя . Хоч пош
това марка існує лише трохи біль
ше, як сто років, в усіх країнах 
постала велика кількість філате
лістичних тов·ариств , з яких одні 
мають торговельний, а інші філан
тропійний характер. Над проектом 
поштових значків працюють сьо
годні тисячі митців і рисівників . 
Серед прихильників філателістики 
були і є вИзначні люди світу, як 
Феррарі, Тайлінr, Ротшільд, Фран
клін, Рузвельт, англ. король Юрій 
V та багато інших . Вона охоплює 
нині щораз то шйрші кола грома
дянства й прибирає наукові форми . 
В Америці навіть створено окре
мий філателістичний факультет 
при одному з університетів, а у 
Франції при окружних судах існу
ють окремі експерти марок для 
боротьби з фальшивниками пош
тових значків. 
'Кожна марка це своєрідний ві

зитовий білет свого краю. Вона 
вчить нас про історію країни, її 
географічне положення, зайняття 
населення, релігію, культуру, мис
тецтво. великих людей тощо. То
му філателістика має велике ви

~овне значення для молоді. Сис
тематизуючи і клясифікуючи пош
тово значки, наші діти вивчають 
історію, географію і природу різ
них країн. 
Сьогодні при помочі поштових 

значків можна вести широку по
літичну пропаrанду . Зоазком такої 
пропаrанди були надруковані гітпе
рї.вцями в час останньої війни ан
глійські марки, на яких голову 
англійського короля за~уплено го
ловою Сталіна . Англійська розвід
ка в час другої світової війни пе
репачковувала до Німеччини .мар
ки, на яких замість Гітлера була 
трvп'яча голова й напис ·"футшес 
Райх« . Відомі нам із перwих пово
єнних років німецькі підроблені 
протикомуністичні значки, на яких 
президента комуністичної Німеч
чини Піка зображено з петлею на 
шиї. а замість офіційного напису 
»Німецька Демо"кратична Республі
ка« був напис »Німецька Недемо
кратична Диктатура«. Славна бу-
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ла свого часу історія пропаrандив
ного фальшування марок, якому 
посвячувався німецький графік 
Кляйн у Берліні. .На донос конку
рентів із бранжі торгівлі пошто
вими значками західньонімецька по
ліція зробила в ньому трус і знай· 
шла всяке приладдя, включно з 

готовими печатками для перед

руків, КJJішами фальшивих марок, 
рисунками і проектами .марок то
що . Ще недавно Мадярщина скла
ла офіційний протест в Оттаві про
ти поurrової печатки »Чому ждати 
АО весни? Зробіть це тепер« ! Листи 
з цією печаткою приходили з Ка
нади на Мадsrрщину й викликали 
політичний відгомін . 
Філател_істика й поштові значки 

гоають величезну ролю також у 

пропаrанді нашої справи . Завдяки 
маркам, ім'я України, як окремої 
~держави, увійшло в каталоги всіх 
народів світу . Сьогодні Україну 
можна знайти по tкІх великих 
світових каталогах .марок на різ
них :мовах. при чому в деяких ка

талогах, як німецький СЕНФ, Ук
раїна опрацьована з історичними 
подnобицями. Українські марки на 
світових філателістичних ринках 
платяться дор<Н'О. 

Для міжнародньо-пропаtа:кдив-
них цілей, як також для глибшого 
вкаnбvвання в св"ідомості й пам'яті 
українців визначних подій із на
шої історіі наш Воєнно-Історичний 
Інститvт у Торонті видав гарну се
рію пам'яткових ювілейних маnnк 
на згадку Листопадового Рейду· 1921 
року та Геnоїв Базару в 40 -річчя 
іх чину . Укnаїнська . маnка - це 
історія нашої JТР.nжавности . Ми 
маємо на ній УНР. УД ЗУНР, і 
Віл'ьнv УкРЗіНУ . Маємо пеnедnvко
ваний наш тризуб на цаnських. 
австnійс1;оких, польських. денікін-· 
ських і совєтських .марках . Маємо 
теж чvжі надоvхи на vкnаїнських 
маnках. На деяких наших пош
тових значках зо(іоажен;:~ VКРаін
ська жінка . ВЖе В пеnшоМv РОЦі 
існvвання нашnі деDЖЗВИ ПnS'ВИJІО
СЯ воодливе обличчя моJІОдоі vк
раfнки в бvйно.му вінкv на пnш
тових значках . Наnиrvвав йnго 
наш великий гоаmік Ю. Н1шбvт, 
а значок надnvкnвано в киf~ській 
доvкаnні Кvльженка. уривок 

"Ухраїнсt~ха Дум ха" - орt.ан СУБ, 
Ан~лі.1 



ТВОРЧА MOJ1 

Відділ ЮІ 
участь у вл< 

ки і народнь' 
му Музеї, Т: 
успіхами! 

З ДІЯЛЬНОСТИ СУМ У БЕЛЬГІЇ 

Спілка Української Молоді у Бельгії нараховує 
5 Відділів Юнацтва. До деяких Відділів належать по 
кілька Осередків, де працюють поодинокі Рої. Кож
ного року відбувається сумівський табір. На першій 
світ лині бачимо фрагмент з цьогорічного табору. 

* * * 

Група Юних сумівців з оС~редку Льєж, Відділ 
"Крути" з найменшим сумівцем Петрусем Хомою -
сином Голови Осередку СУМ, який вже також має 
за собою один табір, але разом з батьками. Осере
док Льєж славиться своїми старшими юнаками, що 

завжди на 'і'аборі ведуть перед. 

Наймолодші юнаки, що побували на таборі впер
ше, гордяться сво1ми новими одностроями в день 

закінчення табору та Крайового Здвигу. Всі вони 
переходили іспити на сумівські ступені, та одержа
ли за це відзнаки. 
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ОдЬ УКРАЇНИ 

ЮСУМ у м. Сант Томас, у Канаді, взяв 
влаштуванні Виставки української вишив-
1нього мистецтва в міському канадійсько

Там же цей Відд іл дав концерт. Радіємо 

~ 
.І 
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ЮНАЦТВО СУМ У ВІЮШІЕf'У, 

• КАНАДА 

Воно датується з початком ро

\ку 1952. ~Ііж 19?~ та 19.60 рр. пе
lежив.ало весел~ l сумю етапи i~~ 
дороз1 розвитку, але при тверд1и 

волі виховників та наполегливій 
праці провідних осіб Визво ~ьного 
Фронту вдалося закріпити основи , 
котрих тепер у Вінніпегу не має 
жодна молодеча організація. 

Кожного року відбувають ви
ховно-вишкільний табори (у 1964 
році біля 130 учасників). Тому, 
що менші поселення нашої емігра

ції не мають можливости уряджу
вати такі табори, то до нас на час 
літніх таборів з'~здяться учасни
ки Західної Канади . 

Сходини юнацтво відбуває сис
тематично . Крім вишкільної ді
лянки, з юнацтва зорганізовано: 
fузичний-інструментальний анс-

j
мбль, танцювальний гурток, хор 
олодшого юнацтва, спортові дру
ини. У всіх національних святах 
ере активну участь із власним 
иступом . 

JJ Цього року запляновано розбу-
71ову ново модерного дому Інсти-
туту "Просвіта", де ми від почат
ку свого заснування приміщуємо

ся, як взагал і всі організації Ви
звольного Фронту, тому маємо 
всі можливості в дуже короткому 
часі розростися в сильну молоде

чу організацію, що напевно гідно 
виконає своє завдання тут, на 

еміr'рації - супроти поневоленої, 
але не, скореної Батьківщини -
України . 

Віняіпеr. - Восьмі Літні 
.Курси Українознавства Іис· 
Титуту св. Володимира відбу~ 
дуться на оселі "Київ ", в~ 
1-го до 29-го серпня 1965 ро
ку. На курси приймається 
хлопців . і діr.зч.ат від 12 року 
життя. У пр0граму навчання 
входять такі предмети : укра-

1,Jюька. мова. література.,. істо· 
рія українців :в н:анаді, геог
рафія, релігія, хоральний 
сп~ народні танки, оркес· 
тральна музика, гуртовий -
народний і ц~рковний спів, 
народне мистецтво : вишиван

ня, писання пи.санок, громад

ське виховання і провідниц
ТВО· 

llкола Українознавства Осередку СУМ у Нью -
ку. Епізод із картини "Розрита могила", викона
молодшим Юнацтвом на святі Тараса ІUевченка. 
ітлив \1, Кіра). 

СУМШСЬКІ ТАБОРИ В ЕВРОПІ У 1965 Р. 
Ан i л і я. : )ихоннu-t3і 1\почш1кови.І табір ·\ля всього 

юнацтва відбудеться на сучівські:1 оселі " Гпр<tсів
ка". Табір буде поділений за віковичи група .ш нп 
окремі підтабори. (•плата 8.00 •і' . Дата: 31 .7-21.fJ. 

Німеччин а. І ~ьогорічний виховно - віцпочянко
вий табір відGудеться в новій \1 ісцевості, :-южливо 
на власній новозакупленій площі. Дотепер табори 
щороку відбувалися в 'ІІонІав. Зміна місця не ~озво
лила "\е усталити дати, яка буде подана до відочу 
пізніше. Оплата 50.00 ІІ~1 . Зголошення слати до КУ 
в ~fюнхені . 

Бе л 'Ь i і я. Виховно-відпочинковий табір для юна
цтва СУМ та українських дітеq відбудеться в "1ісяці 
липні. При вписі на табір потрібно закупити сумів
ський однострій. Зголошення приймає Крайова Упра
ва СУ~1. Оплата за три тижні 750 б . rj':p. Дата: 3.7-
25. 7. 

Франц і л. Виховно-відпочинковий табір відбу
деться на хутор і "Ле Люізард" в іllазей, коло Ліону, 
над річкою Ен. Зголоп1ення на табір всіх дітей при
ймає Крайова Управа СУ\1 в Парижі. Ніна за побут 
виносить 150.00 Фр. Для тих 1 що мають "бон де ва
канс" 120.00 фр. Виїзд на табір з Парижу передба
чений 2!! лишr:~. \Rта: 29.7 - 19.8. 



Євген Онацький 

ПЕСИМІСТОВІ 

Ти .живеш ніби в тумані поміж npJmидaм1(cJJ~ї ~а~ · 
зіі, що tx витаорИJt тiillt nес:иміЗК. 

Ти . тіnкн А бачиш, що катастрофи, руінк і ~зрад1. 
ти . вже не вvіеш більше aWІfilea; 
І кааіть ycxiDnкJ тобі еже wьще fte· щасnrі'ь. , 
Ти не знаходиш 'Іtf1t0ro доброго ' в світі~ .. 
І щодня тіяьки повторюєш: "Краще вЖ:е було б умерти ~. 
1і цьому похоронному лементі тк виснажуєш асю свою --вбоrу енергію. , 
Натомість nовопІ, rодииа Ц. ГОАИИою і день за дкем, на.~ 

коnцчуеш ти .~ собі сиJІИ розпачу А розкла.цу, . . 
Ти часто переймаєш тон Апокалііlсу і кожному рухові й. 

кожному слову надаєш барв безнадії, f;J,;' вооа р()з'їдає твої 

найкращі ХВИЛИ'ІШ. 

Ти дивишся навкруги себе, нічого не бачучи, дарма, що 

твої очі широко розплющені. 

Але послухай мене : спробуй посидіти спокійно бо:дай. · 
кіпька хвипин на день із заплющеними очиvа, - це найкра
щий спосіб, щоб повернутися до оптимізму. 

Ти побачиш тоді, що, понад жалюгідною щод,.енною ме
тушнею, душа тужить за чимось високим, і серце праrие ва

.Іtіі. 

Ти зрозукіеш тоді, що не треба радіти •!)жн\А: rодйиі 
ганьби А сорому, що їх ти можеш зустріти І побачити. 

І ти навчишся тоді віднаходити в душі зарадки відрод
ження. 

І тоді ти знову почнеш вірити а краЩ~ ~ав~ 

ШЕВЧЕНКО В ІТАJПЙСЬКІЙ 
ПРЕСІ 

В 150-ту річницю народження 
нашого найбільшого Поета і Про" 
рока Тараса Г. Шевченка. італій
ський місячник "Рокка" - Ассі
зі, з 15 лютого 1965 р. в статті 
"Плач Поета з України", подав ко
ротку біографію поета, підкрес
люючи його тяжкі переживання 
під царською владою, з любови до 
свого Народу, який в той час ніс 
на своїх мужніх плечах тяжке яр" 
мо панщини. Поміщено також гар
ну знимку Поета та знимку з пар
ку в Петербурзі, де Шевченко но
чами змалював статуї при місяч
нім світлі. 

РАДІСНА ВІСТКА З РИМУ 

Цього року місяця лютого Свя 
тіший Отець Павло 6-й підніс до 
кардинальської гідности 27 Єпис
копів, між ними трьох Патріярхів 
Сходу та українського католиць
~ого Верховного М~трополита, 
Иого Блаженство Кир ИосифаСлі

·іюго. 
· Кир Йосиф народився 17 люто
го 1892 року в селі Заздрість. 
Студіював у Тернополі, у Львові 
та в Інзбруці~ закінчуючи студі4 
вже як священик, у Східнім Інсти
туті в Римі, де з відзначенням 
зробив докторат з Богос.Лов'.R. 

22лютого1939 став Єпископом 
- Помічникqм з правом наслід
ства, КИр Андрея Шептицького, а 
11 квітня 1945 р. був заарешто
ваний комуністами разом з усіма 
українськими fuископами, неспра
ведливо засуджений та вивезений 
на сибірську каторг.у. де Він пе
ретерпів майже 18-літню новітню 
сибірську Голготу. Звільнений на 
Вселенськиі Собор приїхав до 
Риму 9 лютого 1963 року. 
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С ИНОВІ 

Моєму наііменwому присвsчую 

Дивлюсь. на тебе непомітно 
Й безмежно радуюся я. . 
Ти ж, як барвінок, ніжно квітнеш, 
Ти ж просто копія моя. 

Вже зацікавлений речами, 
Жагучо дивишся на світ. 
Недосипатиму ночами. 
Щоб вірний дать тобі одвlт. 

Щоб знав і ти, якого роду, 
Яка в тобі палає кров, 
Щоб в 1'ебе до свого народу 
Бу.ла негаснуча любов. 

Щоб не згубилось в світі цьому, 
Щоб не ступи.лося чуття 
До мого батьківського дому, 
Де я почав своє життя. 

Щоб .ждав і ти на ту годину, 
Коли ударить кличний грім, 
Коли любов до Батьківщини 
Озветься в серденьку твоїм. 

Там ждуть тебе поля і ріки 
І твого діда пишний сад. 
Тебе прокляв би я навіки, 
Коли б оглянувсь ти назад, 

Коли б від сонця відвернув ти, 
Що в Україні має схід, 
Коли б знецінив і забув ти 
Свій героїчни~ наш нарід. 

•.• Багато ще науки треба? •• 
Дорога в'ється, як змія, 
Але спокійний я за тебе -
Бо ти ж - то копія моя. 

Баси.ль Дубина 

3 нагоди його кардинальської 
номінації приїхали до Риму укра
їнці - представники з Америки., 
Канади, Австралії, Англії, Фран
ції та Німеччини, які взяли жва
ву участь 25 лютого на торжестві 
надання новоіменованим Карди
налам кардинальської гідности, а 
вечором того самого дня, на не

забутній авдієнції в Святішого 
Отця Папи Павла 6, під проводом 
нашого Кардинала, та 28 лютого 
- в тор.жественній акаДемії, яка 
вfдбулася в Папській Малій Семі
нарії, в честь новоіменованого 
Кардинала. 

ДMU"'fJO ОЕНІВ (Рv.м) 



Юr і й КРУГЛЯК • 

- Е-е! - сказав він', - була не була, 
Де ти ді.11ас:я, доле козача?! 
Торбу в руки і - ходу з села, 
Тільки 11ан Харитона і бачив. 

А за ним поспішили дружки 
В край незвіданий долі шукати, 
В Слобожанщині, біля ріки, 
Стали жить і добра наживати". 

Ут~кли від одного ярма, 
Та і тут новоселам спокою 

Від набігів татарських нема". 
Вороги за Дінцем, за рікою. 

Як почув ватажок Харитон, 
Що татари народ обдирають, 
Що в rяжкий бусурменський полон 
Безневинних вони забирзють, 

Як почув, що чужинець Іде, 
Насува, наче чорная хмара: 
Він зібрав своїх вірних людей 
І полинув назустріч татарам. 

І отам, де Дінець протіка, 
Відбулася із воро1·ом стріча -
Між татарами й військом Харка 
Почалася небачена січа. 

Жменька іх, а татар - без числа, 
Насідають і спереду й збоку. 
І ворожа стріла завдала 
Харитонові рану глибоку. 
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Поrемніло в очах у Харка, 
Підійшов він на берег в безсилі, 
Кинувсь в скній Діиеuь з стрімчака 
І поринув в розкотисті хвилі. 

Після бою прийшли 11озаки 
До Дінця, де плескалися хвилі, 
І, свої познімавшк шапки, 
Буйні голови низько схилили. 

Пом'янули вони ватажка, 
Там, де ворон над хвилями каркав". 
Слобода ж за іменням Харка 
Почала називатися Харків. 



Кубанськіиозаии 

RuЬon COИRвcks 

У 1959 році пасажирський корабель голляндської 
лінії рі.цпливав із австралійського порту. беручи 
курс на захід. На борту стояло троє широкоплечих, 
ат.11етичної будови молодих людей, див.11ячись на 
срібносиві гребені бурунів Індійського океану. Ві.
тер куйовдив буйні молодечі чуприни, промlІПІя сон
ця сліпучого· било гарячою хвилею в засмаглі об: 
личчя. Цими трьома молодиками були прекрасю 
танцюристи Микола і Олександер Кумпани, родови
ті кубанські козаки, і їхній близький сусід Василь 
Коваленко - лідер завзятої козацької трійки. якій 
стало тісно на австралійській землі, .і яка вирушила 
в подорож, щоб прокласти собі шлях на европейсь
кий континент, здобути і його так само, як перед 
тим була здобута Австралія". 

Плавання тривало досить довго, а вражіння й 
краєвиди змінювалися безперервно, наче в якомусь 
магічному калейдоскопі. Ось казковий Сінr'апур, 
старовинний Каїр, принадний Порт -Саїд, вузька 
стрічка Суезького каналу, замріяне Середземне мо
ре, чудові ляндшафти екзотичної Італії. 

А потім - Амстердам. у Голляндії, місто десят
ків каналів і сотень мостів. Тут кубанські-козаки 
кинули ковтицю на 10 місяців. упродовж яких, згід.
но з підписаним контрактом, дали 343 виступи в ре
вії під назвою "Жнива в Україні". 

Після успішного пройденого бойового хрещення 
контракти посипалися з5ідусіль, відкривши· козакам 
двері в широкий світ.І вони почали свою тріюм~аль
ну подорож довкола світу. Побували в Брюсселі, ~и
ступаючи там разом зі славетною французькою зір
кою Данієль Дар'є, опинилися в Парижі, в цій стори" 
ці Европи. яка бачила на своїх сценах усе, що є най
краще в світі; завітали до Ріону, де свого часу б~
"а спалена англійцями героїчна французька патрі
отка Жанна Д'Арк. 

12 

ТЬе 'ЮІЬаі haw Ьеее worlфlc ІМJR· - 8t8lp....,.,. 
вtnoe ._.y opened .ШAm•terda-m. IDCi&lt!;2,· 
acмdancln1'1•nottЬeUkranian..,..a sole qualillc OR. 
Тhеу are вkШеd vocal harmoDists апd inat:nunea
taU&tв, verglng оа. virtuoвlty. For tЬе record the 
Kuban Cosaacks m.ade -З7 telavisim appearaneea 111 
eight countdesi 2668 ~rformances and have Ьееn 
8eeJ1 Ьу approx . 120 mt11tm Ьу the end of.1963 . 

'(Тl&euame КU:8AN ЄOSSACКS1 ів derivedfrom tЬе 
tiverКUВANWhich nmsthrougti that part of UkraD. 
.Ь.Z.~*'8,,auee"~mea,were ЬОm. au.d ьnнt.; 

Вони блукЗJІи центральним проспектом Мадріду J 

Хозе Антоніо, втішалися запашною свіжістю ранків 
Барсельони, милувалися пасажами й· потопаючими в 
пишних садах ві.плями Монте-Карльо, опалювалися 
на пляжах Женевського озера, з величезним апети
том споживали смачні страви копенгазьких рестора

нів. пили пахучі бременські вина й запам'kтали на 
все життя несамовито гаряче сонце Тріполі та тріс
кучі морози засипаних снігом Гельсінків - столиці 
Фінляндії. 

Відвідали кубанці й Америку, де, виступаючи на 
світовій міжнародній виставці в Чікаго, мали особ
ливий успіх і зустріли безприкладні дружність, щи
рість та привітність місцевого населення". 

Проте, найбільшу кількість виступів мали кубан
ські козаки в АІП' лії. Вистачить згадати, що лише в 
одному Блекпулі за 22 тижні вони концертували пе
ред добірною публікою "Квін'с Театру" 243 рази. 
Гостили також у Манчестері, Ліверпулі, Оксфорді, 
Брістолі." 
· А вже про Лондон нема чого й говорити. Аджеж 
столиця гордовитого Альбіону яв:1.1яється своєрідною 
базою не менш гордих кубанців. Іх бачили "Альберт 
Гол.л" і серце англійського світу театра.11ьного "Лон
дон Паладіюм". 

Кубанські козаки - це першорядні танцюристи. 
Але вони не лише знавці хореографічного мистец
тва вони - віртуози, а їхні танці, виконувані у не-' . . . 
ймовірно шаленому темш, є чимсь справд~ уюкаль-
ним, захоп.11ююче-поривним. · та це ще не все. Кубан.
ці мають добрі голоси, а двоє з них зарекомендува
ли себе ЯІС б.1искучі інструменталісти. Тому часто 
їхній танок попереджують пісні. Спитаєте - які? 
Таж свої рідні, українські! 

Я багато разів бував на виступах кубанців у го
телях і клюбах, тож мушу визнати одверто. що мене 

завжди вражали певного роду контраст~. Не всюд~~ 
а може й ніде трапиться нагода, на змшу модерюи 

музиці U суча~ним "ш.11.яrерам", почути такі цілкови
то відмінні від них мелодії і слова "Сусідки", "Ко• 
марика" • "Джиr'уна" чи їм подібних пісень, а серед 
стилевих вечерових строїв козацькі шапки, барви~ -



ті шаравари й__вишивані сорочки або мальовничі ку
банські костю~и з кинджалами за поясами. Та й 
брязкіт шабель, якими козаки оперують у танку, та
кож не подібний до дзенькоту келихів, стає красно" 
мовним виявом чогось суто українського, козаць-
кого, степового... · 

Очевидно, Микола і Олександер_ дуже горді своїм 
козацьким походженням, а всі три - з прина.лежно
сти до української нації, бо цю прикмету вони під" 
креслюють на кожному кроці. Я особисто був свід
ком такого випадку: в одному з першоклясних лон

донських готелів - "f ровенер Гауз" - заповідач, 
який вів програму так званого ''флор шов", (помил
ково чи навмисне) проголосив кубанців російськими 
козаками. Почувши це, В. Коваленко кинув уривано
коро·rке: 

- Ми не виступаємо! 
Всі благання, намови й переконування зі сторони 

заповідача були даремні. Заява В. Коваленка була 
безапеляційною. І тільки тоді, коли розгублений за
повідач, почервонівши до краєчків вух, спростував 
сказане нйм попередньо й виразно підкреслив, що 
виступатимуть українські козаки, під грім оплесків 
лідер вивів сяючих усмішкою перемоги колеr' на 
партер. 
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Такі то кубанські козаки, така їхня тверда і не
зламна вдача! Через це їх всюди приймають із за
хопленням. Від початку своєї артистичної кар 1ери 
вони мали близько 50 появ у телевізії · та більше як 
З.ООО виступів перед різнонаціона.льною публікою, а 
за цей час їх бачили. в акції понад 150 мільйонів 
глядачів. Як бачимо, ба.лянс п'jfтирічного турне дов
кола світу ду~е . і~шозантний. 

Чи теперішні осяги кубанців задовольняють? Зов
сім ні! Вони не збираються спочивати на лаврах, во
ни ще зовсім молоді люди, які посідають невичерп
ну енерr'ію і творчий розгін, шукають нових форм 
вияву їхніх феноменальних здібностей, багатогран" 
них талантів. Пл.янів на майбутнє багато, а.ле кубан
ські козаки невідступно рішені з реалізувати один 
із найголовніших.Працюючи весь час на контрактах, 
вони досі виступа.ли виключно перед чужинецькими 
авдиторіями, і вийнятком може стати хіба тільки 
Лондон, де на початку 1964 р. кубанці взяли участь 
у програмі величного концерту, відзначаючого 46 
річницю державности України. Тепер вони готують 
спеціяльну програму, з метою виступити перед сво
їми земляками ••• 

Мико.11а Верес 



Ігор Стебепьський 

МІЄН 24 
Дека Грін 

ісля нічної прогульки Лері і я спали солодко. 
Ранком мене збудив металевий голос і хрипіння на
шого радіонадавного апарату. Кіт Арнольд говорив 

дуже голосно і Охвильовано. З розмови виходить, 
що наші телюрометри (радіо-інструменти для мірян
ня віддалі) вже направлені, і в Ізаксені погода за
довільна до лету. Кіт Арнольд старається випроха
ти літака або гелікоптера, щоб нам привіз ті необ
хідні апарати, поки сніг не почав топитися на льо
довику. У вікні видно сіру стелю хмар. Вид добрий. 
По радіо чути відповідь: 

Вишлю вам літака пополудні. Сподівайтеся його 
коло п'~тої години. Для вас є пошта! 

Яке щастя! Сьогодні, 21 · червня, одержимо нареш-. 
ті пошту! •. Перший раз довідаємося про новини з 
далекого дому. Вже мисяць минув на півночі, а віст
ки від родини ще не було. 

Доходить пів до п'!ітої години. Ми працюємо при 
свердлуванні льоду коло хатки, і ввесь час пог ляда
ємо на низькі хмари, які час від часу спускаються 
до поверхні льодовика, і, мов мряка, закривають 
вид на всі боки. Кіт Арнольд знов при радіоапараті. 
Він повідомляє летуна про стан погоди. Літак має 
залетіти цо нас, а потім до Дека Грін. · 

Дека Грін - це радіостанція, яка служить для 
орієнтації літаків і міряння магнетичних хвиль. Я 
довідався недавно, що вона також на цьому жОстро
ві Мієн. Табір Дека Грін розташований на nласкато
му шутровому березі моря Міен Острова, приблизно 
20 миль на північний захід від нашого табору. Кіт 
Арнольд казав, що в погідний день, з вершка льодо
вика, дивлячись крізь сильний далековид (50 х), мо
жна розпізнати їхню нейлонову хатку і радіовежі. 
На жаль, ще не було такої погоди. А тепер, як на 
злість, хмари спустилися ще нижче, і моментами 
застилали льод·овик густі і мокрі білі клубки ••• 

Вдалечині чути гуркіт надлітаючого літака. Дей
вид Баджон, Лері Борн і я 11окинули свердлування і 
прибіг ли до нейлонової хатки, послухати розмову 
між пілотом і Кіт. Арнольдом. 

- X-x-x-ri-p-p-Eкc ем ейч 4-1, ел ей пі-р-р- хмари 
закрили вершок льодовика -р-р-р- вашого, табору не 
можу бачити -р-р-р-х.-х .-х-х-р-р-р Ще нижчі хмари су
нут.ься з півночі -р-р-р- можу вспіти ще до Дека Грін 
-р-р-р-х-х-х-х. 

Холодний піт виступив на чолі Кіт Арноль~а. Так 
далеко летів цей літак з нашою поштою, а тепер він 
буде завертати, і ні пошти ні телюрометрів не одер
жимо. 

- Ел ей пі, ей ел пі! - закричав Арнольд у мік
рофон: - Прошу тебе дуже, якщо· можливо, скинь те
люрометри десь на льодовику, де ти можеш с.(сти. 

А нашу пошту та інші легкі речі можеш лишити в 
Дека fрін. Нам конче треба тих апаратів. Прошу, 
зроби нам. цю послугу. 

- р-р-р- Добре, я спробую, - відповів пілот. 
Наш пілот дотримав 9лщ~а. _Він приземлив свого 
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металевого птаха на західньому краю льодовика, ви
ніс обидва телюрометри, поклав їх на два великі ка
мені на землі, і хутко відлетів. Нашу пошту лишив 
у Дека Грін, і пігнав назад до бази, стараючись оми
нути лихо мряки. 

По вечері Дейвид Баджан і я вибралися на мото
ровому тягачі по телюрометри. Погода коло табору 
була мрячна, але яких дві милі за табором хмари 
вже були над нами. Довго наших апаратів ми не му
сіли шукати. Пілот по радіо описав нам околицю і 
позицію околиці, де він їх лишив. Вже здалеку мож
на було бачити дві темні форми на обрії шутру за 
льодовиком. За півгодини ми повернулися з телюро
метрами до табору. 

Але той факт, що наша пошта на нас чекає в де" 
ка Грін, не давав нам спокійно працювати. 30-го чер
вня, коли погода не поліпшала, Кіт Арнольд вибрав 
мене, щоб спільно іти на прогульку до Дека Грін. 
Перед прогулькою Арнольд пов'~зався через радіо 
з Дека Грін і сказав їм, що ми до них вибираємося 
сьогодні пополудні, і що вони можуть нас там спо
діватись вечером. По обіді, в 3-ій годині ми виру
шили. 

Лері Борн підвіз нас на моторово~у тягачі аж до 
кінця льодовика. Я сидів на санях за Лері, а Ар
нольд ззаду переплітав гусеничний слід саней дво
ма тонкими пал:ицями від лещат, на яких він тягнув
ся за саньми. З'~хавши з льодовика, Кіт Арнольд 
старався ще більше використати той легкий тран
спорт і їхав саньми по снісу попри ріку, яка в'tться 
між. шутровими горбками від льодовика на захід до 
берега моря, поблизу табору Дека Грін. Але сніг 
був дуже мокрий, і вода вже текла сильними пото
ками. 

Нарешті наші сани застряли в одному з швидк~х 
потоків, і м~ втрійку ледве їх випхали із бистр9ї 
крижаної води і бронзової каші снігу. Випхавши са
ни знову на льодовик, Арнольд ще раз пригадав, щоб 
Лері наставив радіо для розмови із станцією Дека 
Грін о десятій годині 'сьогодні вечором, і ми розій
шлися. 

Кіт Арнольд закинув на плечі наплечник,в якому 
містилась коробка з пивом для господарів, які бу
дуть нас приймати, - за їх труди; вона була обгор
нена двома мішками для спання. Так він вирушив на 
лещатах по снігу попри потік; я обережно перебрів 
через потік з рушницею в руках і видряпався на 
хребет шутрових горбків, де земля була сухіша, мо
жна булолегше йти і краще оглядати терен навколо. 
Рідка мряка обмеж.увала вид до однієї милі. За кіль.
ка хвилин Кіт Арнольд рішив, що сніг таки за мок
рий на лещата, скинув їх, поклав на землю і дігнав 
ме·не. На вищи,х горбках ми робили з каміння позна
чки, щоб зазначити свою дорогу та знайти лещата 
і наше місце вимаршу, коли будемо повертатись. 
Щоб не перемучуватись, .ми часто чергувалися ван
тажем - наплечником, повним славного північного 
пива. 

На одному горбочку ми сіли відпочивати. Кіт Ар.
нальд витягнув плитку шоколяди і, смачно хрумка
ючи, оглядав докладні летунські знимки з острова, 
щоби зорієнтуватися, де ми і куди нам треба іти. 
За той час я почав оглядати горба~, на якому ми 

відпочивали. (Далі буде) 



Б. Лісовецький 

ак мешкають найбідніші тубільці в сільських 
місцевостях, з тією лише різницею, що в декого з 
них стіни в "ранчах" бувають ще не з дощок, а з мі
сцевого "краснозему" (червона земля, така ж родю· 
ча, як і наш рідний український чорнозем), а в деко
го стінні дошки ще бувають обмазані тою землею. 
Трохи заможніші сплять на ліжках (простих, приім
тивних), трапляються в них хатки з цегли і з вікна
ми; а ще заможніші - живуть вже у справжніх ха
тах. І як же ви буваєте здивовані, коли в такнt осе
лі зір натрапляє випадково на радіощоглу біля кіль
кох таких хаток! Не все - про сільські оселі, при 
чому зауважу ще, що це старі, давненько вже збудо
вані. Нині, коли багато параrвайців розселюються 
в нашій місцевості на лісових площах і, рубаючи не
проглядний ліс, ставлять там свої хати, ті нові їхні 
мешкання мають вже другий вигляд: більше цегля
них, є вікна, У містах і селищах не те: не бракує в 
тубільців гарних будинків з модерними меблями й 
хатнім устаткуванням, трапляються й справжні віл
лі "Розіти"(трояндочки), обсаджені прегар·ними сад
ками з різними екзотичними, тропікальними росли
нами,,. 

Прив '!~зали коней, поклали їм зеленої паші, що 
дістали в господаря, й прямуємо до лісу. Ось і він. 
Сусіди мої добре звикли до нього, бо вже багато ра
зів бували на таких полюваннях, не те, що я - це 
перша ще моя справжня "тропікальна мисливська 
експедиція". Я мимоволі все оглядаюся й уважно 
дивлюся собі під ноги, щоб, бува, не наступити де 
на гадюку. Спочатку йдемо вузенькою стежечкою. 
Вогко". Сонячні промені не дуже досягають сюди, 
хоча тепер чудовий сонячний день. Та швидко й сте
жка скінчилася. Далі треба просуватися вже іноді 
за допомогою наших "мечет". Майже з-під ніг вибі
гають дві дикі купочки й такий самий півник. Хоч 
то й улюблений об єкт параrвайських ловів, не звер
таємо на них уваги, бо ж майже щодня бачимо їх у 
себе на "патрерах" і по "чакрах". Зненацька хащі 
обриваються й виходимо на невеличку галявину -
дуже нечасте з'явище в тропікальних лісах. З висо
кої трави, також з-під самих ніг, з великим шумом 
зриваються в повітря дві "мартінети" (rатунок міс
цевих літаючих курочок) й, пролетівши десятка три 
- чотири кроків, знов камінцем бухають у траву. 
Та вже знов хащі, і часті удари наших "мечет" ско
шують ліяни, кущі й молоде, невисоке дерево. 

- Панове, зупинка! - чуємо несподівано голос 
одного з моїх сусідів, і бачимо, що він, весь - увага 
й пильність: низько схилився до випадково вільного 
від рослин і трави місця на землі й щось роздивля
ється, леначе вивчає там, f1рихоJР{мо й ми до нього. 
- Дивіться, - здивовано говорить він, - свіжий 
слід великої пуми й так близько від оселі! (яких 
сімсот кроків), - Панове, запевняю вас, що звір 
десь тут зовсім недалеко, тому - увага й обереж
ність! 

І наші пси старано обнюхали сліди і, налякані, 
туляться до наших ніг. Заспокоюємо їх і, вдивляю-
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чись у гущавину, посуваємося далі, 

Несподівано чуємо сильний тріск попереду себе 
і великий, довгий попелястий звір, як блискавка про
літає між дерев і зникає з очей, Напевне наша поя
ва збудила_ його, що спав на с·тарому дереві,й він 
скочив на землю, Навздогін йому гримлять і луною 
розкочуються по лісі наші три постріли, але де влу
чити його на такому хуртовинному льоті! Промаза
ли! Пума, побачивши аж трьох людей і цілу зграю 
ообак. не побажала зустрінутися з нами ближче 

і так раптово, як і з'явилася, втекла.' Була з метр 
висоти й до Двох метрів довжини. Ото була б доро
гоцінна шкіра! - "мелянхолійно" резюмує нашу зу ... 
стріч той сусіда, що перший побачив слід. Але я за
доволений: перше враження легкої розгублености й 
страху, яке відчув, побачивши той слід. змінилося 
на почуття гордощів: я вже справжній параrвайсь,.. 
кий мисливець - бачив на власні очі царицю тутеш
ніх лісів! 

Знову щось важко затупотіло на стежці, на яку 
мй потрапили, і велика, довга, товста "іrвана" (rа
тунок великої ящірки) пробіг ла попереду нас з тра
ви, тягнучи· за собою свій огидний хвіст. Не до неї: 
і я вже не раз бачив таких у себе на "патрері" й на 
"чакрі", навіть біля самої хати, коли якось одна з 
них зробила несподіваний напад на мою квочку з 
курчатами й вхопила в неї гарненького, що ледве ще 
почав убиратися в пір'Ячко, півника. Ми шукаємо 
"серйозної" мисливської поживи: диків, буревія (та
піра), диких кіз. 

Пристрасно буркочуть на високім "лапачі" (міс
цеве дерево, найтвердіше за всі другі, таке міцне, 
як наш дуб) закохані великі дикі голуби такого ж 
кольору. як і в нас, на Україні, Та ми знову в самій 
гушавирі і все далі продираємося вперед - зайшли 
вже в далекі ліси. Щось стрибає там на величезно
му, розлогому "тімбо" (місце:Ае дерево)" стовбур 
якого такий товстелезний, що не охопити його і 
вдвох, Стрибає й перестрибує з нього на високу 
"канчерону" (теж місцеве дерево, червонувате в се
редині) і не одне, а два, три, п'ять, шість". Чудовий 
малюнок! Якби я був малярем, неодмінно передав 
би його своїм пензлем людям! Маленький тутешній 
ведмедик - "Осіто лавадор!" Ті його стрибки дуже 
нагадують мавп'ячі,тому недосвідчені в тутешньому 
мисливстві люди дуже часто рахують його за мав
пу. "Лавадорики" живуть кольоніями" тому й бачимо 
їх аж шестеро разом. Для людини він не становить 
жодної небезпеки - сам втікає. Було на що подиви
тися} бо ж не встигли ми приглянутись, як кумедні 
звірята, менш метра кожний завдовжки, вже зникли 
з поля зору. 

- Не щастить нам щось сьогодні! - зауважує 
другий мій сусіда, але голосний рев у ту ж мить пе
рервав його слова". Роздивляємось, відкіля він, і 
підкрадаємося до старого, величезного "параїса" 
(теж тутешнє дерево) й завмираємо: велика мавпа 
- ревак, з такою кумедною бородою, сидить на ньо
му й кидає в тишу завмерлого на хвилини від її "ко
нцерту" лісу ту дику какофонію незграбних,відштов
ху~очих звуків. Стріляємо, але "співак" лише трясе 
бородою й зникає. 

(Далі буде) \~ 
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В здоровому тілі - здоровий і 
дух. - про це знали вже древні 

греки і римляни. Про це знає і на
ша мQлодь. Тут бачимо декілька 
сцен із спортивного життя на Осе.., 
лі СУМ біля Елленвіл у США (світ
лив д. М. Мотрук та ін.). Вгорі бі
ля однієї із Спортових Ланок -
голова Осередку ім. ген.-хор. Т. 
Чупринки у Нью-Йорку д. К. Ва" 
силик. Крім завзятих волейболіс
тів. цього літа на сумівському 
таборі розіrруються і футбольні 
та інші змагання. Воротар упав, 

аж порох піднявся. але м'пч у во
рота не пройшов!Дивись про спорт 
ще на обкладинці цього числа 
"Крилатих". 
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Марійка Пі,цrіряика 

ЧЕЮІЕНЬ І ЗОЛОТА КОЛІСНИЧНА 

Взяв наш червень колісиичку 

Золоту, 

Та й захопив ше зірничку 

На nету. 

Тн зірннчко, скоресенько 

Поспішай. 

Бо матиме роботоньку 
В ,цорозі: 

Купілеиьку иаr!'іватн 
В річечках 

Черешеньки наливати 

По садках. 

'- . ./ 

Та сонечко ран~енько 

Виряжай! 
Стежки вбрати в квіти й зілля 

Дам я йомv позлітоньку 

В цім возі, 

Сонце заходить, гори чорніють
ГІташечка тихне, поле німіє, 
Радіють люде, що одпочинуть, 
<\ я дивлюся . .. ; серцем лину 
В темний садочок на Украіну . 

Т. Г. ШЕВЧЕНІЮ 

Чу.цові, ' 
Щоб усі були в час ,цозвіnля 

Готові! 

ЗАГАДКИ 

Мати доні молодан 

Огородик наділила. 

Розкошує доня мила, 

Каже неньці - тіс~о їй: 

« В земляній сиджу коморі, 

Д коса моя Н<\дворі ». 

Хочу цей раз штуку втнуть : 
Не скажу, як доню звуть; 
Ви ж до загадки верніться, 
Скраю nиJ1ьно лридивіться. 

ГРІМ 

Вдарив з неба r,ріи, 
Аж здригнувся дім. 
Захитались віти, 
Та радіють діти: 

- Після грому грізного 
Дощ веселий бризне нам. 
Зацвітуть, дощем омиті, 
У садах і в полі квіти. 

Позриваємо квітки 
І сплетем собі вінки. 
Будем в тих вінках ходити, 
Скажуть люди: - Діти - квіти! 

Та й чому ж ми не квітки? 
Наші в квітках голівки. 

Вдарив з неба rрім, 
Аж здригнувся дім. 
Захитались віти, 
Та радіють діти". 

І{ і 3 ко 

Сц~ькt1 вершинці" на цьому малюнку? 



Весною 1965 р. в приміщенні Української Центра
лі при 240 Гоп Евеню в Пассейку, Ню-Джер?і, від
б;!ВСЯ Відбиванковий турнір за мистецтво С}' лет -
Схід дівочих і хлоп'){ЧИХ дружин (юніорів). Иого ор
ганізував Відділ Фізичного Виховання Головної Уп
рави СУМА в порозумінні з Управою та Ланковим 
Відбиванки СУ АСТ - Схід. Господарем Турніру був 
Осередок СУМА ім. ген. М. Тарнавського в Пассей
ку. Турніром провадив д-р Михайло Снігурович -
Ранковий Відбиванки СУ АСТ - Схід. 

Участь в Турнірі взяли наступні дружини в~ідби
ванки: юначки: СУМА Пассейк, СУМА Ню Иорк, 
СУМА Гартфорд; юнаки: СУМА ЮтикаА СУМА Бінr
гемтq,н, СУМА Пассей_!<, СУМА Ню Ио[>.К І, СУМА 
Ню Иорк П, СУМА Ионкерс І, СУМА Ионкерс 11, 
СУМА Гартфорд, ПЛАСТ Ню Йорк, СУМА Бруклін, 
СУМА Філядельфія. Разом: З дружини юначок і 11 
дружин юнаків. В загальному зареєструвалось 90 
змагунів, в тому 22 юначки і 68 юнаків. 

Турнір відбувався за Правильником СУ АСТ - СУМА Ютика. Крім того, вручено їм Постійні Чаші 
· Схід за загально зобов'.11зуючими правилами гри~ за перше мі 1Це та Індивідуальні Чаші всім змагунам 
Судіювала Суддейська Комісія в складі: д-р Михай- згаданих мистецьких дружин. За другі місця в jур
ло Снігурович, Григорій Сович, Олекса Грица, Мар- нірі Чаші вручено: дружині Юначок СУ~А Ню Иорк 
ко Фалінський; організатор Турніру - мrр. Євген та дружині Юнаків СУМА Пассейк. Окремими Пост
Гановськ~.й, секретарка Турніру - Надя Кравець. ійними Чашами нагороджено найкращу змагунку і 

Змагання відбувалися в трьох групах: 1. Юначки, змагуна Турніру: Мироgлаву Шагай з Гартфорду та 
2. Юнаки, 3. Юнаки по два сети кожний з кожним. Петра Козицького з Ионкерсу. Окремо вирізнено 

На основі розгравок встановлено наступні місця Дружину СУМА з Бінrгемтону за взірцеву спортову 
в цілості: поведінку та добрий рівень гри. З-поміж всіх змагу-

Ю н а ч ки: 1-ше місце СУМА Пассейк, 2-ге міс- нів вирізнено також наймолодших змагунів, а саме~ 
це СУМА Ню Йорк, 3-тє місце СУМА Гартфорд. Володимиj>а Курила з Бінrгемтону та Ярослава Зай-

Ю н а к и: 1-ше мі tЦе СУМА Ютика, 2-ге місце ця з Ню Иорку. 
СУМА Пассейк, 3-тє ·місце СУМА Бінrгемтон, 4-те Після церемоніялу вручення нагород, Провідник 
місце СУ~А Ню Йорк І., 5-те місце СУМА Йонкерс Турніру д-р Михайло Снігурович виголосив промову 
!,.. 6-те місце СУМА Гартфорд, 7-ме місце СУМА до зм•гунів, закликаючи їх до постійного тренінrу 
Ионкерс 11., 8-ме місце СУМА Бруклін, 9-те ~ісце та до участи в інших турнірах УСЦАК - СУ АСТ в 
СУМА Філядельфія, 10-те місце ПЛАСТ Ню Иорк, майбутньому. Представник Головної Управи СУМА 
11-те місце СУМА Ню Йорк 11. мrр. Євген Гановський поздоровив всіх переможців, 

На закінчення Турніру, який тривав два дні, від- подякував д-р М. Снігуровичеві за взірцеве прове
булося офіційне вручення перехідних нагород мис- дення Турніру• Осередкові СУМА ім~ ген. М. Тарнав
тецьким дружинам, а саме: Перехідну Чашу за мис- ського в Пассейк за організаційну допомогу та Го
тецтво юначок дружині Юначок СУМА Пассейк; Пе- лові Української Централі п. Хомякові за приміщен
рехідну Чашу за мистецтво юнаків дружині Юнаків ня. (Світлив п. Зербак). 



1965 
СЕРПЕНЬ 

ч. 8 
РІК Ш 

Виходьмо всі до синіх гір, 
Де грає вітер, вие звір, 
Де кожен день 1 кожен час 
Ліси таємні кличуть нас! 

Там ближче сонце і вітриf 
Блакитні хмари край гори, 
Там каруселею кружля 
Ген під ногами вся земля. 

Собі ми ск6римо її, 
Щоб навкруги - цвіли гаї, 
If де каміння залягло -
Щоби родило і цвіло. 

Виходьмо всі до синіх гір, 
Де грає вітер, вне звір, 
Де кожень день і кожен час 
Ліси таємні кличуть нас І 

п. 
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Це чис.ІJо оформи11и: Роман Василишин, Пет
ро Сидорен1'о, 8. В. Пархомен1'0, 

1965 рік· проходит,ь в діяль
ності світового СУМ-у під кличем: 

ЖИВИ, ЗРОСТАЙ ДЛЯ ПЕРЕМОГ! 

У ньому відзначуватимемо 7;\Бі рі::

ниці, що творитимуть основу в ~а
гальній програмі вишколів, с.тудій, 
здвигів і таборів. 
Як переємці крайового СУМ, ми 

відзначимо льокальними і теренови
ми імпрезами 40-ліття. заснування 
Спілки Української Молоді в Києві, 
як також включимось усіми нашИми 
силами в програми відзначення 15-тоІ 
річниці смерти Командира УПА сл. 
п. Романа Шухевича: 

ПРЕСФОНД 

Д. М. Фран1'івс'Ь1'ий із Бостону, США, прислав на 
фонд "Крилатих" 20 дол. від Управи Осередху ім. 
В. Біласа, а 2 дол. - від сумів'цл Андрія Сійчаха. 
Длхуємо за підтрим1'у! Одночасно відзначаємо, що 
в Ц'Ьому Осеред1'у відбулас'Ь одна з 'Кращих а1'адемій 
на чесm'Ь Лесі У1'раїн1'и, а при Осеред1'у велиху а1'
тивнісm'Ь вилвллє мандолінова ор1'естра. 

- * * -

На прийн.ятті у п-ва М. Ро~ача у Вест Ро1'збури, 
Масс., д. Стефан (алемба с1'лав на пресфонд нашо
~о журналу 5 дол., а інші ~ості по 1 дол., разом 10 
доллрів. Спасибі, що не забуваєте юнацтва і в праці, 
і під час товарис'Ь1'ОЇ зустрічі! 

* * 

Перечожці Турніrу СУ АСТ - Схіц 

ІІа обкладинці бачи'Ло найкращу з:-.шгунку відби
ваного Турніру у США за мистецтво СУ АСТ - Схід 
- юну сумівку '1иросю Шагай із rартфорду. !!айкра
щим змагуно111 виявився 17-річний сумівець 'lетро 
Козицький із Ионкерсу, з Осередку і\1. :Зf}-го ,9ерв
ня. Він здобув також нагороду - чашу в І Іью-Иорк
ській Католицькій Лізі - один із трьох на всіх 250 
змагунів. ЧлЕ?Н оркестри СУ\1 у Йонкерсі. якою ди
риr'ує проф. rубіцький; закінчує середню школу і 
плянує студіювати медицину, одночасно зай\1аючись 
улюбленим спортом. 

~циро ~ітає11ю обох Пере:v~ожців! 

На 1-й сторінці-із по1'азу спортової вправности, 
на Здвизі СУМ у Канаді. 



- ЖУРНАЛ 
УКРА'1'нськоrо 

.__ ЮНАЦТВА ___. 

Ч ому існує Спілка Української 
Молоді? 

Яка її мета? 
Чи ви коли чули ці питання? 
Чи колись був час, юнаки і юна

чки, коли ви не могли знайти від
повіді на ці питання? 

Два роки тому я стрінула такі 
й інші питання, але, на жаль, не 
змогла відповісти. В той час по
чинав працю новий Осередок СУМ 
у місті Ню Гейвен, у Америці. 
Зійшлося разом 28 членів. Цей 
Осередок дуже багато поміг Ук
раїнській Громаді у місті Ню 
Гейвен . Я також записалася до 
СУМ і їздила 'на вишкільні табори 
біля Елленвіл, і це мені допомог
ло знайти відповіді на ці питання. 

Чому СУМ існує і що ця орга
нізація таке важливе робить? 
СУМ дає молодій людині свідо
мість і знання про Україну. Люди
на, разом з організацією, бере 
участь у різних національних ім
презах, так як академії і панахи
ди за героїв. Наприклад, у Ню 
Гейвен є інша молодеча організа
ція, яка вже тут існує десять ро
ків. Два роки тому члени цієї мо
лодечої організації проголосили, 
що вони безпартійні, тому участи 
в національних імпрезах вони не 
будуть брати" . Я не розумію, як 
українське національне свято мо-

с у м -НАША ОРГ АНІЗАШЯ 
же бути партійним? Я думаю, Щ!J 
метою кожного українця є здобу
ти вільну Україну, а не партію. 

Так нас навчили в СУМ-і, і тому 
наш Осередок в повнім однострою 
появлявся на всіх українських ім" 
презах, які відбувалися . Звичай
но, щоб не загубити своє ім')!, та 
організація також почала в пов

нім однострою приходити на ук
раїнські свята. Того року відбу
лася найкраща українська акаде
мія, відколи є еміграція в Ню 
Гейвені . По правім боці залі мар
шували сумівці з прапором, а по 
лівім , - маршували юнаки і юнач
ки з ін:пої організації. Разом з 
юнацтвом прийшли всі родичі і 
знайомі. Заля була така повна, 

що не було де сісти. І від тієї 
академії, 22-го Січня - всі україн· 
ські свята були такі величні і 
зворушливі! 

Яке завдання має СУМ? Ду
маю, що ціль нашої організації є 
ширити на місцях нашого нового 

поселення правду про Україну, а 
також усвідомлювати кожного ук

раїнця, щоб кожний відчув любов 
до нашої найдорожчої України. 
Можна сказати, що це завдання 
кожної української організації, 
але ми маємо інакший і більш ру
хливий підхід. Ми - за активну, 
творчу працю для визволення Ук-
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раїни і длядобра рідної культури. 
Чому існує СУМ? СУМ існує 

тому, що є українці, які відчува
ють, що треба братись за звіль
нення України з московської боль
шевицької тюрми.Наші попередни
ки ще раніше ств0рили організа

цію, аби якимсь способом боро
тися за Україну. Т. Шевченко, І. 
Франко і Л. Українка словами пе
реконували людей, що треба всім 
з1\1агатись . С. Петлюра, Є. Коно
валець і Р. Шухевич - перекону
вали боротьбою. М. Павлушков 
переконував організацією моло
дих студентів . Наш провід має 
людей, щоб помагали сумівцям 
знайти відповідь на питання: що 
я можу зробити для України? На
ші виховники допомагають нам 
знайти на це відповідь у праці. 
Тому СУМ дуже важлива органі
зація, має велику мету і дуже ба
гато допомагає Україні своїм іс
нуванням, своєю невпинною твор

чою працею в ім'Я Бога і Бать
ківщини. 

Тепер, повертаючися ще бі:Ль
ше загартованими з таборів, ма -
ючи ще більші знання про Украї
ну - працюймо ще активніше! До
ки можна терпіти те, що наш 45-
мільйонний европейський народ і 
досі перебуває в стані колонії? 

Галя Климук (От. Юнач"а) 



З \1 О С К О В Щ Е Н l1 П Ж У Р Н А Л 

І :11 з11аеТf\ ;110 на наш і іі 13атьківщині - Укрій ні 
ІІР\Іае ТРПІ~р етн:·ї 1 українеької .влади, свого урялу 1 

а па11у:оть тач ·.юсконські боль:uеnики 1 які окупува
ли нашу :іР.чл10 більше як -15 років то~1у . \1оековсько
кочуністична .вл;~да в Україні не цозвол яс українщ1\1 
:vчитиея еrює·о українською чо.вою 1 \І<tти евпї укрn
їнеькі школи, газети, жур11али 1 театри і т . І\. А як-

• щп так і е 1 · то вони \ІRють ли•11f' ·1~ор:._1у українську 1 

·1·0Gто 1 назва украї11ськн 1 а з:._1іr.т - -.юсковсько-ко
чу11іr·п1чни Н. 

Нскрuви ,1 прикл::що~1 цього є журнал цля дітеіі 
"І1іонРрін\ 1110 вихоцить у нашііі столині і·~исві. Хоч 
чатf\рінли в 11ьо~1у журналі !{[)~·куються укрuїнською 

\ЮВСN\ ал1' n ііого з:-.1іс.ті нічого українського ІІf-' -
\1а(" 'Іr.ь у числі за квітень 1965 року тут надруко
вано опові.11аннs1 "'.tироеь з їороніно" - про 1еніна1 
вір;u f'адини І'риненко про 1еніпа 1 оповіцш111я G. !'а
єнського - про 1сніна1 оповідання "1\:рилатиі1 віс-
1111к" - про fіо.1ь·11~виr1ьких партиза11ів1 ·.1:1л.011ки уч
нів - про .1сніm11 і т . д . !~рі-.1 того 1 п ті·.1журналі1 11е 
'Іістятьс·я вір·ні '.l<IOKORC.ЬKO:n '.IOUO:O, і т~ учнів зі 

. ·1ьвова і Рівного. :\ відповіш1льшІ\І с.скретаре~1 то
го журналу- нібито для українських цітеіІ- є якпсь 
\ІОековка Ва.лтачссва, хоч у складі рсдRКІ\ії с тн.кі 
визначні українські пис·ь,1е11ш1ки 1 як '1етро ~анч 1 
'.!их:йпо Сте·ль,шх та ін. ·\ чочу? 'Га тону 1 що ~юс
ковські большевики не цовірпють українцяч і uтав
л ять на відповідальні ПО('.ТИ Л'<щеіі \Ю(:ковського ро-

1у ... 

ІІІІІІІІ 

ffІнащмо OY/tl у Вінніпезt, Канада - тут вільно 
хоже1.r 6uвчає і п.11е1'ає до1ю~у у1'раЇНС'Ь1'У МОб?І• 

Чи 11ш1сли тільки один приклад із журн::1лоч 1 'іІі-
011сріе:о ." '\ таких прикладів - шщіональтю-культуr
ного по11етюле11ня нашої 13атьківпщни - багато. Ук
раї11а та її 11арод ось уже чайже півстоліття 1ю1н' 
боротьбу проти боль~ІІеВИЦЬКО-'\ЮСКОВСЬКОГО пану
в:11111я, ·за звільнення української зе\ІЛі віц чужи11-
11ів-загарfі11иків. Усі люди українського рОІ'У на всі: 
зсчні f.і кулі пра11ю1оть для тієї благородної 11ілі -
п~1зnолснш1 України з-під ~ юсковського ярча. 

Л 1!\О nи1 читачі "Крилатих" 1 робите в 11ьочу 11а
І!;JЯ "fi? 

6. І. АНТОНИЧ 

КАЛИНА 
Калина похилилась вниз, 
мов яrода, росте червоне слово, 

весні окрилевій МОJІИСЬ, 
карбуй на камені пісню калинову! 

Та прuмівь сонця, мов стріла, 
проколе слово і проріже камінь, 

і JІИПІ калина колись, як цвіла, 
цвіте щорuку листям і піснями. 

HECTEPTHR СЛІД 

:C.1oua з поезІ!' І. Я. Франка «Антошкові П. 
І Аа·ь Покой)•. Поет відповів цнм віршем юt 
~таттю реакціонера Антона Петрушевича. 
нкий :111еш1ж.1нво стна11вся :10 рі.:1ної монн. 
11на11наючн її •діа""'Іектом•: 

;!інлект. а ми його 11ндншем 
Міццю ;~ухи і огнем .1юбоuи 
І нt'l'ТЄРТИЙ ('.1Щ ЙОІ'О З<НІІІШЄМ 
Самост1йно між культурні мони . 

J<ри.1атий вираз «нестертиА слід• вж1шь 
.:тьея на 0:1ннчения беземертя духовної ді· 
яльності людннн. 

УИРАїНСЬИА МОВА НА 14-МУ МІСЦІ 
Професор каледжу ко

лумбійського університету 
З. Мюллер недавно уклав 
новий інвентар мов і дія
лектів світу, з якого вихо
дить, що людство світу ко

ристується 2. 796 мовами, 
між якими українська мо
ва займає 14-те місце. 
Між цими мовами є дея

кі, якими говорять по де
кілька тисяч людей. 
До мов "велетнів" проф. 

Мюллер зараховує такі мо 
ви1 якими говорять щонай

менше SO .мільйонів людей. 
До ціеі категорії зарахо
вано й українську мову. 
Ось як виглядає клясифі 

кація мов: 

На першому місці стоїть 
китайська мова, якою гово 
рять понад 600 мільйонів 

душ, на другому - англій

ська мова - 300 мільйонів 
осіб, на З-му - гіндостан
ська - 200 млн., на 4-му -
еспанська - 160 млн., на 

5-му - російська - понад 
1 ОО млн. Далі йдуть німе
цька, японська й індонезій 

ська, якими говорять при

близно па 100 млн. людей; 
французька і портуrальсь
ка по - 75 млн., арабська, 
італійська і бенrальська -
по більш як 50 млн. Укра
їнська мова - 50 мільйо
нів осіб. 



Rолодимир '1ацьків 

ДЕЩО ПРО ФІЛЬМ 

С еред різних розвагових засобів, великий успіх 
здобуло оглядання фільмів. ІІа вулицях більших та 
менших міст цілого світу є багато кінотеатрів, які, 
мимо недорогих вступів, стали доходовими підпри

ємствами для власників. Тому можемо без вагання 
сказати, 1цо фільм, це мистецтво, яке запряжено до 
"бізнесу''. на якому заробляють немало гроша. 

Фільм виник з театру, коли почали сt~ільмувати 
театральні вистави та пробувати урухомити oкpe:vti 

образки. Зразу награвано фільми на театральних 
сценах, а з часом сценами для фільмування стали 

вулиці міст, історичні побоєвища, море та кораблі, 
різні історичні будівлі, церкви тощо, не виключаючи 
відповідно влаштованих студій, з іх наскрізь змеха
нізоввними сценами. 

Тому можливості фільму є далеко більші, чим 
театру, обмеженого трьома стіна'Уfи та часом.Фільм 
може відтворити колишні події на тих самих місцях 
та в тих самих обставинах, як ці події колись відбу
вались. Фільмові підприємці, диспонуючи значними 
фон~ами, можуть затруднювати найкраrr1их акторів 
та примусити їх до дуже дбайливого опрац;ован11я 
кожної деталі. Тим са\1ю1 гра тих VІИстців - без 
закиду. У фільмі є можливості всі недотягнення та 

всі помилки поправити і то не раз, чого не може 
зробити театр. Технічні удосконалення апаратури 

до насвітлювання та висвітлювання філь ,1ів ці йшли 

ДО ТОГО ступеня, ЩО сr іЛЬ\1 став дуже ПОЦі611иі1 ДО 

справжнього життя. 

Але мимо всіх удосконалень, він не ~юже засту
пити живих людей, бо є тільки знимками тих людей, 
чи радше тінями тих людей. А знимка ніяк не засту
пить живої людини та її безпосереднього д іяння. 

Кадр із до1'ум. фільму: Ярослав Стець1'о, Висо~ 
1'оnреосвящ. Влади1'а УПЦ Мстислав, І. Подри1~улл -
на Сумівсь1'ій Оселі у США. 

з 

Т ому враження при огляданні фільмів є менше три
валі та слабше діючі, ніж враження, одержані при 
безпосередній грі театральних мистців. 

Знавці кажуть, що поширення q>ільму спричинило 
занепад театру, і на терені Америки втримуються 
ще хіба тільки поважні опери та великоміські теа
трики нічних клюбів, з їх не завжди відповідними 
програмами. З того бачимо, що фільм, ця рідна ди
тина театру - виявилась невдячною дитиною, бо 
спричинила занепад театру. 

Останніми роками можна доглянути і занепад кі
нотеатрів, яким робить сильну конкуренцію хатня 

телевізія. Якщо розвиток телевізії піде дальше тим 
самим темпом, то можна сподіватися, що й кіноте
атрам загрозить та сама доля, що й театрам. 

Історія фільму не така довга. Перші рухомі об
разки беруть свій початок у 1894 р. у Франції. Пер-. 
ший фільм створено у 1896 р. Перше кіно відкрито 
в 1902 р. в Лос Анджелосі, США. Три роки пізніше 
з'.hвилося перше кіно у Пенсилвенії (Мк Кіспорт), 
де сеанси тривали по 20 хвилин, а вступ коштував 
5 центів. У 1907 р, виконано перший більший філь>vt 
"Монте Крісто". Перший кольоровий фільм витовре
но в 1922 р., а перший звуковий фільм з'.Явився у 
1927 р. Очевидно, що всі ці перші фільми були не -
досконалі, коли б ми хотіли порівщовати їх з тими, 
які бачимо сьогодні. В Европі, в тому й на Україні, 
появились кінотеатри перед Першою світовою вій
ною, коли розвиток фільму був вЖе на дещо вищому 
рівні. 

Підприємства для продукції фільмів вимагають 
мільйонових фондів і тому ми, українці, не можемо 
похвалитись великими успіхами на полі вільної про

дукції фільмів. Є у нас кілька заавансованих кіно
операторів і вони створили декілька наукових доку
ментальних фільмів, тобто таких фільмів, якими 
утривалюється якісь важливі події, маніфестації, 
обходи, концерти, змагання тощо. 

І{інний документальний фільм "Трагедія Карпат
ської України" зняв молодий український кіноопе
ратор п. Лисюк, з Канади, який і загинув від воро
жої кулі під час праці в Хусті. Важливі документа
льні rtільVІи продукує тепер у США (раніше в Австра
лії) молодий талановитий кіномистець Ярослав Ку
линич. 

J Іа рідних землях є кілька кіностудій, але вони 
під наглядо'vІ: \1Оскопських наглядачів, продукують 

в більшій, чи мен•LІій мірі пропагандивні фільми для 
московського комунізму. Зфільмовано також деякі 
наші дра:11атичні твори, які давніше виставлювано в 
театрах: "Наталка-Полтавка", "Запорожець за Ду
наєм", "Тарас Бульба" та інші. Деякі фільми з Ук
раїни ми мали змогу дивитись тут, на еміІрації, -
але вони озвучені, на ганьбу Москві, - москов
ською мовою! 

Чи відомо вам, що 
. . . у китайському місті Фучжов 

{провіІЩі'я Фузян) знайдено чи не 
найбільший в історії письменства 
рукопис. Це - роман письменнии:а 
Лі Гуй'--ю {Х'ІХ ст.). Він має 360 
томів, які містять близь~rо 5 клн. 
rіероrліфів. -

• • 
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• НОВА ОСЕЛИ СУМА 
в оглио 

RЛів.леад. Ссе редки 
СпіJtки · Украінської :Молоді 
АиернІUІ (СУМА) в стейті О
га1Іо (Клівленд, Парма, Ло
рейн, Акрои, Кеитоя та Яиг
ста.вн) закупили в місцевості 

Гантіиrтон, Огайо, . посілість, 
знану під на.1оою "Лuкуст 
Лейк Парк", що ма.є 58 акрів 
лісу, площі й озеро. 

Першою сумівською зус-

КОМАХИ- САНІТАРИ ЛІСУ 

Як в ідомо. в лісі є багато шкідників, які нищать 
дерева : хробаків, комах і т. д. Для збереження лісу 

від шкідників людям доводиться вкладати багато 
прац і. Але тут на допомогу людям приходять самі 
таки кома.ли. що їх можна сміливо назвати лісовими 
санітарами . Наприклад. великі овальні жуки з 1>v10- • • 

гутніми щелепами - туруни - це великі мисливці 
й пожирачі комах. 

3 великої родини турунів привертає увагу красо
тіл. У нього зеленкуваті переливчаст і надкрилля з 
красивим металевим блиском . Красотіл невтомно 
полює на вс іляку гусінь і личинок. знищуючи їх у 
великій к ількост і. Спостереження свідчать. що один 
жук вл ітку з''ідає близько 300 гусениць, і ще 40 гу
сениць знищує його личинка. Саме тому для очи
щення лісу від шкідни~ів понад 20.000 жуків красо -
тіл ів транспортували з Европи в Ам~рику. Там вони 
чудово прижилися і принесли чимало користи . 

Всім, мабуть, відо"1і маленькі жучки, так звані 
сонечка (їх ще називають "божими коровками 11 ). З 
ранньої весни і до пізньої осени сонечка трудяться 
в л ісах, полезахисних смугах, садах, знищуючи по
пелиць. Сонечко за добу з''ідає їх понад 200. ІІе по
ступається дорослому жукові і його личинка: про
тягом дня вона звільняє рослини від 300 попелиць. 

Особливу увагу привертають працьовиті старанні 
і всюдисущі мурашки . Червоні лісові мурашки про
тягом цілого дня тягнуть до своїх гнізд жуків, ме
теликів, личинок мушок та інших комах. ~fисливські 
уг іддя мурашок - близько півгектара, і на цій тери
торії вони вичищають ліс краще за всіх. Вони ни
щать шкідників навіть більше. ніж птахи . 

п. к. к. 

трі3ІЧЮ ка цій оселі був Злет 
Юнац'1'В8., який відбувся тут 
в суботу та неділю, 19 і 20 
червня. Цей Злет відбувся 
у 40-ліття СУМА і проходив 

під кличем - "Живи, зрос
тай для перемогu !" та вклю
чав різні спортО'Ві ігрища, ват
ру, присвячену бл. п. ген. Та

расові Чупринці - Романові 

Шухевичеві. "с 6 ~ б 0 д а " 

• ••• 
Чого ному 6рануе 

Говорили раз поляки запорожцям: 

- Ми от, шляхетське військо, воюєм 
завж.ци за честь, а ви, запорожці за 
гроші. 
А запорожці їм: 
~У. що ж, чого кому бракує, той за 

те і воюе. 
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В київських катакомбах 

н 
.1д гопово~о жовтувата песова степ". Під ногамн м'"ко пружмнмт" 
товстий шар пмпу. Wука1.мо на стінах давні кн"зівс"кі знаки, на-
hмсн кнрнnмцею. · 

Зараз уздовж пр;1вого берега І{ніпра в районі Києва вн"вnено Dnмз"
ко 50 підземних порожнин у песовмх та гпмннсто-піщанмх породах. За
гадкові підземепn"·печерм ці переважно дуже давні. За середн"овічч" 
тут господар~оваnн ченці. Згодом під де"кммм вупмц1tмм вмннкпм ціnі під
земні кnадовнща ... 

Перших, хто спустмвс" в Звірмнец"кі гаnереі, букваn"но вразив іх вм
гnАд. На земпі пежаnм дес1tткм п~одс"кмх кіст1tків. СкпадаnосА враженн_!'. 
що nюдн назавжди завмерnм в тих позах, в "ких зненацька заста11а ІХ 

смерт". 
Щоб потрапити до Звірннец"кмх печер, довеnося немаnо попрацюва

ти лопатами. Нарешті, один за одннм зникаємо у вуз"кій щілині. Кори 
дор ширшає. Через кожний метр у стіні чорніє провапn". Там повно 
nюдс"кнх кіст"ків ... 

Цегп11не скnепінн" раптово зникає. На земпі розкидані брмnн поро
дн. Дапі заваn. Досі ми бачнпм кіст1tкм т111"км в хідниках, відведених 
дп11 похованн11, а тут скеnетм пежать просто допі. Іншу загадку печера 
запропонувапа експедиції біп" входу: там вм11вмnм справжню братську 
могилу . Дивно, в ній було чимало й дмт1tчнх скеnетів. Ane ж у давніх 
печерах дітей не ховаnм. Ян поєднати суперечnмві факти? 

Пригадуємо розповідь з nітопнсу. У 1096-1097 роках на Киів напапм 
поnnвці, 1tкмх привів •wоnудмвнй 6он1tю•. Вороги спустошмпм окопиці 
міста, спапнnн палац князя на &ерестовому. Мешканці окоnмц". маб)'т", 
wукаnм порятунку від них у підземеnnі. Взяти печеру штурмом наnад
ннкм не могnн і тому засипали входи. Під земпею nншнnнся пюдн. А да· 
пі - гопод, спрага, нестача повітр11 ... 

• 
Звісно, зараз важко категорично стверджувати, що стапос" саме так. 

Адже ці кн11нн могли загннутн і під час пізніших навап. І все ж знахід
ки експедиції робn11ть такі прнnущенн" доснт" ймовірними . 

Отак, мандруючи, дістаємося хутора Віnьного. На схилі стрімного па
горба темніє вхід до печери. Про це підземелля, розташоване на окоnнці 
Києва, скпадено чнмапо nегенд. За переказами, кияни рятувапис" копне" 
тут від орд &атня. Отже, підземеnn", мабут", таки дуже давнє. 

•.. Хід веде угnнб. Повітря сухе і теппе. Від головного коридора ро:а
ход"т"с" в усі боки дес11ткм ходів. Одне з таких відгапужен" приводит" 
до загадкового кругпого отвору. Навіщо внкопаnм цю гпмбону ям11? Ма
буть, копне" тут буnа криниця . Підземепп" поблизу хутора Віп"ного -
ціnе місто, складний підземний пRбірннт з численними ходами, що свої
ми розмірами, мабут", не поступлят"ся лаврс"кнм. 

І} одному з таких прнміщен" співробітникові Інституту археології 
П. Толочку по-справжн"омv пощастило. Розчищаючи підлогу, він поба
чив пnінфу - будівельний матерівn, з 11кого зведено СофІівськмй собор, 
Золоті ворота та інші стародавні споруди. Ц11 знахідна дала можnмвіст" 
судити про вік печери . Підземеппя існує вже бnмзько дев'11тм сотен" 
років. 

Неподапік від пnінфм експедмці11 натрапмnа на ще однv несподіван
ку. Знайдено ціпнй носок чобота, шитого, мабут", ще З'І Ярослава! Тут 
же П. Тоnочко вм11внв запншкн керамічного посуду ХІ-ХІІІ стоnіт~.. 

Зараз ці печери в:а11то під охорону громадс"кості. Вони ще повідають 
нам багато цікавого. 

Д. княнськня. 

5 

Рік тому професор доктор кар
льо таrліаnіні викликав неабияку 
сенсацію на конtресі мовознавців 
у Нью-йорку . Піднявшись на три
буну, він проr6лосив коротку ві
тальну промову аж п'ятидесятьма 
мовами . Журналісти незабаром 
з'ясували, що промовець доскона
ло володіє 35 мовами, а знає їх 
120. 
Карльо Таtліавіні - дохтор фі

лології і член 55 наукових акаде
мій. Коли йому було 12 років, він 
володів уже сімома мовами. Філо
логію вивчав у Больонському уні
верситеті, а диплом одержав, зна
ючи 15 живих і .мертвих мов. йо
му було тоді 22 роки. Ще чeptte 2 
роки він став доцентом Римськоrо 
Університету . 

сьогодні цей унікальний поліr
лот• вільно розмовляє усіми . евро
пейськими мовами, кРім них .добре 
знає 10 інших мов, а в університе
'l'і. викладає 25 мовами. Для осю
нення цього він працював дУЖе на
полегливо й систематично . Спо
чатку вловлював характер ,і коли 
можна так сказати, дух кожної 
окремої мови, її акцент і мелоді~ 
ність, а пізніше будову . Вивчав та
кож ці.11і звороти, окремі слова, 
об'єднував їх і видозмінював, увесь 
час повторюючи вже вивчений ма
теріял й намагаючись закріпити 
його не тільки в пам' яті, а й в 
уяві . 
Професор К. таrліавіні продов

жує працю над собою щороку 
вивчає три-чотири нові мови. .Цо 
найважчих для вивчення мов в1я 
відносить турецьку, японську, вір
менську, гінду, староєгипетську й 
албанську . Остання важка тим, що 
не має конкретної граматики і є 
дуже багата на діялекти. 

Тепер професор Карльо Таrліаві
ні готує велику роботу про мову 
ескімосів, яка досі ще не вивчена, 
і працює над антологією світового 
гумору. 

*) Людина, що володіє багатьма 
мовами . 

У Лондоні є веnнка кіn"
кІст.,, рі3номанітнмх кn11бІе. 
І все ж мешканці ангnій · 
с"кої стоnмці буnн здивова· 
ні , колн в червні 1937 року 
побачипн об'"ву про ·вІдкрнт· 
т11 кІUІІбу.. . небіжчиків. У 
чпенн ного прнймаnн тих , 
про чию смерть помилково 

поеідомnяnн га3ети, або тих, 
які за офіційним записом 
вважаnися за померлих . Пе
реважну біп"шіст" членів 
кпІІбу складаnн коnиwні 
учасники війни . Вони й за· 
сиуваnи його. 



ДНІПРО І ДЕСНА 

- у1'раїнС'Ь1'а ле.rеноа -

1ніпро і Десна - це брат і сестра, обоє діти ста
рого ли~1ана. Коли Лиман постарів, він осліп. А 
Д11іпро ~шв руки 1 вкриті густим волоссям, Десна ж 
- ні. Тоді ,Десна вдягла на руки вовняні рукавички 
і пішла прохати у старого сліпого .!Іимана благосло
вення. 

Доторкнувся Лиман до рук Десни, а вони вовня
ні. - то й благословив її. І пішла тоді Десна вперед, 
і почала на своЄ\1у шляху громадити гори 1 скелі, 
щоб її брат Дніпро не мав вільного шляху. 

Підійшов і Дніпро до старого, сліпого батька JІи
мана: - Поблагослови мене. отче! 

- Я тебе, сину 1 вже благословив. - тн. - каже Дніпро, - я до тебе ще не підходив, 
це сестра \ЮЯ ввела вас у оману. 

Поблагослови'в його Лиман і каже: -Наздоганяй 
же швидко свою сестру! 

Кинувся Дніпро наздоганяти сестру Десну. по
розкидав гори і скелі, таки наздогнав її і пішов ру
ка - в-руку: він праворуч, вона - ліворуч. 

Розкидаючи гори і скелі, Дніпро був лютий, ре
вів і ревів, і буде ревіти. доки сонце світить. 

Та, розкидаючи гори і скелі. Дніпро робив людям 
добро: роз:чищав цно. поглиблював його, щоб мог ли 
плавати кораблі. А Десна завжди стояла на перешко

. ці: створювала мілини, закидала русло піском. Те
чія Дніпра - швидка, Десни - повільна. 

У давнину старі люди склали про Дніпро і Десну 
таку пісню: 

- == 
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"Сперечався раз з конем 
Орел сизокрилий: 
- Ой. коню. рідний ти мій брате, 
Є у полі криниченька. 
Там холодная водиченька. 
Ой. хто перший до неї долетить, 
Ой 1 хто наперед добіжить, 
Той іншому ноги відрубить! 
Каже орел: - Я долечу! 
А кінь йому: - Я доскачу! 
Орел летить над луками, 

А кінь біжить все горами. 

Орел летить дібровою, 
І\ кінь біжить дорогою. 
1 \~ел летить - перо дзвенить, 

'\ кінь біжить - трава шумить. 

'Jрел летить - вже стомився, 
Прибіг і кінь - води напився, 
Напився і покотився. 
Засмутився орел сизокрилий, 
Підлітає він до коня 
f1 братом його називає: 
- Ой1 ти1 коню, рідний брате мій1 
Горе 1 брате, мені, безкрилому, 
А тобі - безногому! 
- Подарував би ти мені крильця, 
Не бігав би я все ніжками! 
Якщо ти не досяг мети -
;\fолодшим братом будеш мені!" 

* * * 

Так поетично оспівані в народ
ній пісні на:.uі дві великі річки -
Дніпро і Десна. 

Подала npojJ. В. ~алі 

Др~_внє 11понське місто Нара. Тут, біля стін 
будд1нськнх храмів, де 3авждн буває багато ту
рнст1в, можна nобач1 . тн оленів. Приручені лю· 
д~:~ною, вuнм бе3 остраху беруть 3 рун гостнн
ц1, охоче до3во11яють себе фотоrрафуватн. 



ПІД ПЕКУЧИМ БРАЗІJПЙСЬКИМ СОНUЕМ 
"Дай серцю во.лю, заведе у нево.лю" 

Х оча Секція Української Православної Молоді ім. 
Святого Юрія Переможця при Свято-Вол~димирсь
кій Парафії в Сан Павльо, Бразілія,· нечисленна сво
єю кількістю членства юнаків і юначок, але своєю 
активністю, палким бажанням до громадської праці, 
рідної української культури робить її яскравим при
кладом для інших наших молодечих організацій у 
вільному світі, що мають на це багато більше мож
ливосгей, особливо ж фінансових спроможностей. 

Не дивлячись на всі перешкоди, а крім цих є ще 
багато інших, ця невеличка клітиночка великого жи

вого українського організму, розкинутого майже по
всіх країнах світу, не впадає в розпач і в неохоту; 
а навпаки - з дня на день з ще більшим запалом по
ринає в море громадських обов'Язків та праці всіля
кого характеру. Крім вивчення української мови, 
історії та географії своєї Батьківщини-Україци на 
окремих для них зорганізованих курсах українозна
вства у парафіяльній домівці, молодь бере активну 
участь у церковному хорі, разом із старшим грома
дянством, зносить молитви перед Престолом Всеви
шнього про швидке звільнення Рідної Землі від мо
сковсько-большевицького мотлоху. Ня глибока лю
бов до всього рідного, до величних традицій мину
лого України дає багато надій сподіватися, . що ця 
невеличка клітиночка і в майбутньому себе оправ
дає. Всі вони є постійними та пильними читачами 
журналів "Аванrард" і •lкрилаті", що (дякуємо цим 
Редакціям за належне зрозуміння фінансових труд
нощів у Бразілії) безкоштовно приходять для Секції. 

Недавно Секція ставила драму М. Кропивницько
го "Дай серцю волю, заведе у неволю". Коли взяти 
під увагу, що ці молоді, але запальні в праці, юнаки 

'і юначки не тільки що ніколи не грали на сцені, але 
й не були в театрі, то постанова випала набагато 
краще, як можна було сподіватися! Переповнена за
л.я Спортового Клюбу Сан Кайтано до Сул, та гучні 

. оплески глядачів, що нагороджували аматорів після 
кожної дії, говорили самі за себе та надавали ще 
більшої охоти, чуття до дальших зворушуючих сцен 
цього давнього українського побуту. Може хтось із 

Одна із сцен "Дай серцю воJІю, заведе у неволю" 
М. Кропивнrщь1'о~о. 

7 

глядачів подумати, що це надто застаріле, що нам 
треба чогось із сучасного (також треба), що нагаду
вало б про небувалу в нашій історії трагедію укра
їнського народу та поривало б молоді душі до даль" 
ш9ї важкої боротьби з споконвічним ворогом - Мо" 
сквою. Але це тільки так здавалося на перший пог" 
ляд. Бо тонке і чуле відтвqрення наших давніх се
лянських звичаїв та традицій - рятують українську 
людину на чужині від потопу в чужому морі та при
вертають її увагу до всього рідного. 

Смачним буфетом, що був приготований сестри" 
цями ім. Святої Княгині Ольги, і товариською заба
вою до ранку закінчилася ця рідкісна та корисна ім
преза. Увесь дохід з імпрези був . призначений на 
закінчення будови Свято-Володимирської Церкви .• 
Тепер Секція готує драму М. Кропивницького "Не
вольник", яку незабаром і поставить для українсь
кого глядача в Сан Павльо. 

Нехай цей скромний приклад муравлиної праці бу
де наукою і для тієї частини молоді, що з невідомих 
причин блукає поза рямками громадського життя та 
праці. Нехай вони пригадають собі безсмертні сло
ва Великого українського Генія-Пророка Тараса 
Григоровича Шевченка, що так болюче промовляють 
до кожного українського великого серця: "Чиї сини, 
яких батьків, ким, за що закуті". Над цією вічною 
правдою він поставив своє слово, яке українська 
молодь повинна свято зберігати та його вічно па
м'Итати. Чому ж не всі вивчають його тут, як там 
забороняють та насильно на: Сибір женуть? Чому не 
зійдемось усі разом, не закачаємо рукавів, щоб 
спільно виявити свою глибоку любов до рідних тра
дицій нашого далекого минулого, вміло не пов'яже
мо їх із сучасністю і з надією в серцях не мандру
ємо усі разом в недалеке соняшне наше майбутнє? 
Ще темна ніч, але проблиски сходячого сонця сво
боди прорізують захмарений небозвід. Гляди ж.ук
раїнський юначе і юнка, щоб ясний день волі не за
став тебе неприготованим! Тіні великих твоїх пред
ків, що залишили для тебе таку багату та героїчну 
історію - будуть тривожним пострахом на все жит
тя для тих, хто відрікається всього, що робить лю
дину гідною його націїl 

о. В. М. П ·у1' 

• 
За лісами, за rорамн золота Jd,жa кисне? 

(ehHO:J) 

За лісом за пралісом золота паляничка печеться? 
(ehИO:J) 

Всі йоrо люблять, а подивляnся - морщаться? 
(ehHO:J) 

Маленьке, круrленьке всему світу миленьке? 

(ehHO:J) 
Що і:де вперед і не вертаєn.ся? 

(enкo:J) 



liiia старших Юначо1' у 111аборі "Га1'tалі.я"; викла
дас ч.1е11 Ю' r~'.11 !І Авсrпрі f;: д. С. Бо вдій. 

У таборі три доро~и, 
Всі.ч Вам треба знати: 
Одна в кухню, дру~а в річ1'у, 
Трет.я - в шатро спати. 

Був в таборі дру~ Венrльовський, 
11 ~олова Сорока, -
11 ав 'kзалась щира дружба 
І прац.я ~либо1'а . 

Тут в таборі працювала 
"урко Мирослава, 
Тож про її пильність, щирість -
Пішла добра слава. 

Осередкам й усім ~ост.я.ч, 
Нехай буде слава, 
Бо по-справжньому кипі.ла 
У нас прац.я жвам. 

Кіш стар11тх Юнаків Табору СУМ у Західній Ні
чеччині; iymipxy ці1'аво провадить член КУ і вихов
ник 1-io ступ . М. Власенко . 

ТВОРЧА МОЛ 

Вол. Сосюра 

Я люблю тебе 
Я люблю тебе, друже, за те, 
що в очах твоїх море синіє, 
що в очах твоїх сонце цвіте, 
мою душу голубить і rpie. 

За волосся твоє золоте, 
за чоло молоде і одкрите. 
Я люблю тебе, друже, за те, 
що не можу тебе не любити. 

СИНЄ НЕБО, ЖОВТІ ПОЛЯ ••• 

Синє небо, жовті поля, -
Так на Україні. 
Я ніколи тац не була і не бавилась, 
І ніколи на це чудо оком не дивилась, 
Але знаю, що як прийду - то не вернусь, 
Не покину жовтих полів і синього неба. 
ІІа Rкраїні ластівки співають, 
Чаленьких доглядають. 

Коли ти, Україно-\1ати, 
Будеш себе доглядати? 

Так на Україні пташки співають, 
Ти, мій брате, все це знаєш, -
Коли ж мені покажеш? 
Коли покаже•u синє небо, жовті поля, 
Як пта:лки співають, 
Нк про себе цбають? 
Коли покажеш синьо-жовтий стяг? 
Коли скинемо червоний московський "Глаг"? 
І коли покажеш із вічного Києва 
Синє fіебо, жовті поля?" 

Люба Головата 

(18-літн.я сумівка, США) 



АЬ УКРАЇНИ 
З україnс'Ько~о копцерту - силами Осередку СУМ 

у Штуmr11.J·ар111і,"Зах. Німеччина; ioлotJa Осередку д . 
М, Олійник . 

ІJому л~rЮлю свою Сумівську Оселю? 

Н л1облю на:nу Су:v1івську Оселю біля Елленвіл 1 
бо та:\1 є свіже повітря, таІ\f 'У!ожна навчитися як 

, :-.1арщувати 1 ліп:uе навчитись говорити по-українсь
КО'.tу 1 а також як поводитись перед людьми . \fи та'.t 
і відпочивали, і вивчали нашу українську культуру, 

rеогра~ію 1 історію та ін·ІІі пред1'.1ети . І останне -
там я зш1йшьв :'і::~гато приятелів. 

ХОР "ЧАЙКА" У АВСТРАЛІЇ 

Хор "ЧаИ:ка" був оргапізовани.1 в 1945 р . - 2U ро
ків то~tу, в Німеччині в місті Крессбронн над Бо
денськи:vr озером. Хор аж цо виїзду укр . еміr'рації 

за океан постійно концертував, об"іхав'llи багато 
міст 't1ранцузької зони Німеччини. 

L3 кінці 1949 року дириrент Ст. Корінь та части
на хористів опинилися в Австралії, де в 1951 р. хор 
"Чайка" відновив свою діяльність. 

Хор складається з 45 осіб, виступає в 7-ми різ
них строях . 

Акомпаніяторкою хору є Оксана Тарнавська, аб
сольвентка муз. Консерваторії в Мельборні. Під ;ра. 
ховим керівництвом дириr'ента Ст . Коріня хор по
стійно підвищує мистецький рівР-нь і користується 
великою популярністю в Австралії, 

Хор "Чайкі:і" об"іхав з концертами майже всі най
головніші міста Австралії та надальше прямує сво
їм славним творчим шляхом: 

У пісні, Вкраїно, еднае:\1 
З тобою ми наші серця, 
У пісні Тебе прославляеІУf". 
Тій пісні не буде кінця. 

У цьому році хор "Чайка" заслужено відзначає 
свШ 20-тилітній :овілей, 

Сум.іtJка 

ПРОrУ ЛЬКА ДО ~tУЗЕЮ 

f3 неділ~0 11a1n рій " .11овці" в Чікаr'о, С1ІА 1 чав 
прогульку до ГJриродничого \~узею. В чузеі: 'Ш ба· 
чили багато цікавих речей. \1іж ничи були різні до
рогі і гарні кюtіння; чи також бачили різні росли
ни. ІІач сподобалось дивитися на звірят 1 які не були 
живі, але· дуже гарно вироблені. Та\1 були такі зві
рята: тигр, рись 1 осел, слон, \fавпи 1 леви, ве11 "1і1ь 1 
лис 1 вовк, видра, куна1 цикі кабани та інші. 

'lоказано та\1 також індіянів, їх звичаї, убрання, 
збр()t0 1 та як і в Чі\t вони жили, У :-1узеї я бачив як 
китайці о~ягаю1ься. і як живуть". Дальше \1И бачи
ли ескі\fосів. які живуть на далекШ півночі. 

ГJоті\1 \1И зацікавилися єгиптянськи\1и реча\ІИ, 
t)у.~и тут гроби королів. горшки, корабель і інші ре
чі, 

Пізніше чи бачили кістяки звірів попередніх та 
теперішніх часів. ~1и також бачили. як люди ін1uих 
ер виглядали. 

ІІа\1 дуже сподобалася ця прогулька, і наш рі ;і 
вдячний нашо'\1у вих. Р. Михальцевичеві і впор. 1. 
Керечинському. 

ЯрослаІJ Д зві11ик ( 11 po1'itJ) 

ЮнацmtJо із свої.V Проводо;ч ум, Бінп,а.чптон, 
США, де вели"у працю з суміtJцл.vи промдum'Ь tJif!o
мuй ахтор Єв~ен Курило з дружиною. 



ПІСНЯ ПРО ПОЛК. РІЗУНА 

Гей, у лісі, у темних бОрах, 
Грають сурми бойові, 

Там гуляють Різунівці 

Славні лицарі - грізні. 

Там вперед веде Провідник, 

Славний лицар бойовий, 

На його наказ щохвилі 

Всі готові йти у бій . 

Як заграють скоростріли, 

То до бою всі як льви, 

Б'ють комуну з України -
Це Бавдерові орли. 

Б'ють комуну з України, 

Розгорівсь нарuднfй гнів, 

Ллється кров ворожа всюди, 

Де йде відділ Різунів. 

Не журися, Україно! 

Ми за Тебе підем в бій, 

Над степаа1и Украіни 

Грають сурми бойові. 

(підпілля 195<) 

ЗБУДИСЬ, УКРАІНО 

Збудись, Україно, повстань, 

Весну зустрічати устань, 

Бо сонце сяє вже для нас, 

Для вас настав вже волі час. 

Юначе струНІсий, молодий, 

Ставай зі збрuєю у бій, 

Жде нарід твій, жде рідний край, 

За Украіну все віддай . 

Тюрм і неволі не знесем, 

Кайдани ворожі зірвем, 

Нам серце каже, каже честь, 

Життя свобідне, або смерть. 

Заграва небо червонить, 

Ревуть гармати, сталь дзвенить. 

Чи скорu вільний будеш знов, 

Розсудить меч, розсудить крuв . 

Ми чуєм волі, волі зов, 

Народ свобідний буде знов, 

Ми йдемо в бій до перемог, 

Бо з нами правда, з нами Бог . 

(З »Спів. УПА«) 

Свідомість обов'язку і відповідальности тісно пов'язані 
теж зі словністю, точністю та пильністю. Додержування 
да:аого слова, звичність до точности та пильне виконуван

ня доручених або добровільно і самочинно прийнятих на 
себе завдань, повинні бути прикметою кожної свідомої 
української одиниці , бо тим чином їй буде властиве по
чуття обов' язку і відповідальности не тільки за свою осо
бисту працю і за свої вчинки, але і за вищі форми праці 
на всіх ділянках українського національного життя (гро
мадського, культурного, релігійного, політичного rощо). 
Ця риса характеру яскраво виступає у всіх найкращих 
постатей, подвижників світлих сторінок української істо
рії і культури від найдавніших часів аж по сьогоднішній 
день. 

ДЗЕРНАЛО ДЕЛЕГАЦП 

Делеrація звірів зібралася їхати за кордон. 
- І цеА! - заревів Осел, уздрівши Верблю-

Л да. - Добре ж подумають там про наших, кo-

w 6. j лн побачать отаке одоробло! 
~ ~Cif' Замість Верблюда до складу делегації ввели Jv , ще одного Осла. 

ГJ ·-:} 

А що теrіер1 tb 1 

ХВОРНА, ЗдКАРПАТСЬКНR У~ 
PAJHCbKHR РОБІТНИК (до niнapR): 
Ян часто маю nрнйматн ці nінн1 
_ ЛІНАР. Трн рази на день перед 
ІДОІО. 

XBOPHR .. Ane " тепер ім ІІ•аu раз 
на два дно. 

~І~~ \М-! ! ! 

~п~ д l ІІІ 
Надіслав В. м. 1111 
м . Ужгород. R ! 
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КОЛЬОРОВІ ПРОГ ШІДЮ1 
(flіяпозитиви) СУМ 

Вже від довшого часу !~У СУ\1 
рішила переходити на нові. більше 
удосконалені. методи виховно-ви-
1uкільної праці. До таких нале
жить одночасне зорово-слухове 

представлення теми, з якою хо

четься познайомити "'1олодь . Для 
прикладу кіно, телебачення чи те

атр. де застосовується "ця \1ето

да, !'.1а>оть далеко більший успіх, 
як та сама тема представлена в 

книжці, чи тільки по радіо . Тут 

мається справу з двома людськи

\1И змислю.ш, що сприймають об
)ази рівночасно. а тим сами1v1 за

гострюють увагу та утривалюють 

їх у пам'Яті. 
З таких У1іркувань Т ~у CY\f при

ступила до випуску проглядок (ці
япозитивів) на різні теми, •цо вхо

дять у виховно-вишкільну програ
му СУ.\{. Так, напр,, буде охопле
на історія, геогра,;tія, і культура 
України в формі історичних і ми
стецьких па\1 1нток та докумен
тів. Буде представлене життя в 

CY'vt та загальні українські ося
ги . 

'lерший випуск присвячений на
шому найбільшо:-v1у !lоетові і Ма
ляреві Т. Г, 'Іlевченкові . І ~ілість 
випуску »ШЄ складатись з 4-ох 
серій по 24 прогляцки в кольорах. 
Дві перші серії "111евченко ""'" \Іа
ляр" вже випущено . !!Іоб оприціли
ти кількість тиражу, потрібно \fа
ти з::шовлення Осередків CY:'lt. 
Піни одної серії (24 •uтуки) Є на
ступні: 

США і Канада 7.00 дол. 
Англія 2,5 ф. 
Австралія 3, 1 ф. 
Ш\1еччина 24.00 Ш[ 
Бельгія 300.00 фр . 
Франція ~о.оо фр . 

: 1а інші країни ціни будуть П(')
ставлені при замовленні. Замов
лення на дві серії "Шевченко -
ча,[!яр" присилати до ЦУ СУМ в 
Брюсселі. 

Апарати до висвітлювання мо
жна набути в кожному більшому 
маr'азині. Кожни~ Осередок СУМ 
пов1ше11 таки~ апарат придбати, 
бо без нього не мислима успішна 
виховно-вишкільна робота, 

Кожнасерія буце ;-.шти поясню
вальний текст до поодиноких про
гляцок. 

Зачовляі1те вже тепер! 



Ігор Стебельський 

НА ОСТРОВІ МІЄН 2s 
Близько верruка горбка, коло великого 

червоного ка:-1еня (валуна), лежала купка розкинуто
го сірого совиного пір')]. Недалеко коло того місця 
лежала на шутрі стара білісінька .кJстка, мабуть. з 
"карібу". !):оло. кістки ріс . маленький кущик, вкрИ~ 
тий малюсінькими фіолетовичи квіточками. Ось 1 
урвані нитки життя! •• Колись, гадаю собі, цей ост
рів мусів мати буйнішу рослинність, коли міг прого
дувати американських арктичних оленів, себто "ка
рібу". Тепер, на місці смерти оленя, який мабуть 
загинув сотні літ тому, росте кущик із прекрасними 
іf іолетовими квіточками. Рослина ця напевно поста
чає їду арктичній мишці - "леммінr ". У свою чергу 1 

"леммінrом" харчуються сови, а на сови полюють 
лисиці. Лиси також вічно не живуть, і їхне мертве 
тіло поволі віддає поживу рослинам. Такий то при
родній цикль життя. Всі свої малі знахідки: квіти, 
кістку і пір'Я я сховав у кишен,о парки і вернувся 
назад до Арнольда. 

- ІІу, Кіт, куди ти думаєш ми вже зайшли? - пи
таю Ного.Він показав мені п'ять tотознимок, які він 
держав у алю 1.~інійовій окладинці, і визначив мені 
трасу горбків, по котрих ми вже ішли. Голкою він 
уважно зробив зграбну дірку в знющі, щоби зазна
чити горбок, на якому, він думає, ~v1и відпочиваємо. 
Виглядає, що :,1И вже прой1uли, приблизно, третину 
дороги від кра;Q льодовика, тобто чотири УІИЛі. 

Я тепер одягнув тяжкий наплечник, а Арнольд 
взяв ру ·11ниц.о, і УІИ почвалали далі. На шутрі я зав
важив, як поблискували жовті, наполовину прозорі 
камінчики, ~.юв бурш1ин. Деякі з них переходили в 
червоний колір. Яскраві кольори цих камінчиків так 
чудово вигравали на тлі сірого піску і шутру, що я 
зовсім забув про тягар., який ніс на плечах. Від ча
су до часу я нагинався і збирав кращі камінчики,хо
ваючи їх в китnеню на пам')1тку дл.я своєї дівчини 
Ганнусі. 

Так чи добралися до :пирокої долини, більшістю 
вкритої глибокиVІ, мокрим снігом. Десь під снігом 
протікала річка, а11е ні її глибини, ні ширини не бу
ло видно. 

- ІІу, Ігоре, чи ти вже з'1учивс.я нести наплечни
ка? - питає чене Арнольд. Я поцумав, що напевно 
Кіт хоче rо,1ене перевірити, чи я не боюся переходити 
річку з наплечнико~1. 

- Ні, - відповів я рі·nучим голоса·...~. - Я ~це пе
ренесу наплечник на другий берег. 

\f окрий сніг не витри\1ує великого тягару людини 
і наплечника, особливо кол.и це;і тягар тисне тільки 
на :,1алу площу чобота. \f айже •цо другий крок \1ЇЙ 
чооіт западається по халяви у сніг. Але тут ще сніг 
неглибокий і доволі сухо під сподоч. :110 буде посе
редині долини? 

Кіт Арнольд пішов наперед :...~ене випробовувати 
сніг. Н і!Іюв його втоптаНИ\1И слід~!'\1и. Нарешті дій
;пли цо річки. Н скинув один ремінець наплечника, 
цержучи наплечник лиш на одному речені. На випа
док, якби сніг підо ч1юю подався, я би '\1іг пустити 
наплечник і рятувати себе. Тепер кожен Арнольдо
ви::\ втиск чобота в снігу, на один 'rут глибини аоо 

Тяг J1овий собака півночі 

І 1 

Коли западе ніч над самотніми 
оселями ескімосів та індіян на да
лекій півночі Канади, тоді там роз
лягається характеристичний гомін 
своєрідного »хору« тяглових собак. 

На даJ!еКе гавк·ання лиса або виття 
вовка відгукується один собака, а 

незабаром інші собаки заповнюють 
нічну тишу евоїми голосами. Від 
непам'ятних часів пес був тягло
вою силою на канадській · півночі. 
Без нього ескімоси та індіяни не 
могли б узимку · перевозити свої 
родини вздовж ловецьких стоянок, 

ні транспортувати тяжкі в'язанки 
з хутровиною до торговельних ста

ниць, та взагалі не могли. б вижи
ти. У підбігунових районах півн. 
Онтаріо моторизовані сани замінили 
собачий вапряг, а.ле на далекій 
півночі собака все ще є незамін
ний; новочасні сани розлітаються 
на бездорожжях пу·стелі, де вітер 
висипає гори снігу з перехресними 
заметами, що своєю твердістю на
гадують висохлу глину. 

Тяглові собаки не є особливо 
великі, хоч бувають і добірні за
пряги вибраних племінних собак. 
Все таки пересічні тяглові собаки 
буваwь звичайно неплемінні, ЗО 
інчів заввишки, переважно чорні, 
білі, сірі та мішаного роду, бо май
же всі вони походять зі схрещення 
з вовками. 

Ця властивість побажана для 
тяглових собак, бо на вовчій шер
сті не формується іней; звичайний 
собака в північних умовинах стає 
калікою. Влітку власник прив'язує 
своїх ненажерливих собак до стовпів 
і кормить їх рештками риби, тюле
нячого м'яса та костей. За умов, 
коли людям бракує харчів, ледве 
чи хто кормитиме достатньо непра

цюючих собак " . 
Люди, які живуть примітивним 

життям, освоюються зі звіринним 
світом і цей зв'язок не відчуваєть
ся ніде так сильно, я:к саме між 
людиною і собакою на канадській 
Півночі. Погонич трактує собак су
воро, але він їх шанує і собаки це 
відчувають, тому й готові працю
вати для нього до краю своїх сил . 
Мабуть, собаки розуміють, що їхнє 
життя залежить від справности 
погонича. Разом вони й досі вико
нують важливу ролю в побуті жи
телів далекої Півночі. д. о" 

більше, заповнювався чистою водою, що набирала 
зеленкаво-синього кольору - світло, .яке пробивало
ся крізь сніr. Раптом сніг подався під мої"' чобо 
тои, і я застряг до пояса у снігу з водою! Я скинув 
наплечника на сніг і гукнув до Арнольда по допо\ю-

гу. . (Далі буде) 
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"Чи J!e заворожиласьогодня яка чортяка наші кулі?" 
- сердито лаються мої обидва компаньйони. - По
вертаймось назад до хати - однаково нічого не за
б 'Ємо нині." Але доля наша гадала по-другому: тіль
ки повернули, як бачимо здаля руде щось, що спо
кіt1но об"іцає но;юделистя з дерев і не помічає нас. 
Ближче до нього.:. Дика коза! З найбільшо~ обереж
ністю посуваЄІ\,іОСЬ до неї. \tайже відразу стріляємо. 
І Іе дурно, все таки, проблукали :-.~айже цілий день в 
непролазних хащах - влучили козу . 

flpив'.dзyє'vfo свою здобич до довгої палиці й уро
чисто несемо її до оселі. Так само везе:vю її й на 
конях до хат: я тримаю за один кінець палиці. сусі
да за другий, Але вдома розділюємо не на цві час
тини, а на три: то була моя пропозиція не образити 
й того, хто був причино:о мого параrваііського :.ш
сливського хре111е11ня, Хоч кількісно й не дуже вдале 

полювання, але скільки цікавого бачив я піц час йо
го. скільки t1ових 1 захоплюючих вражень ма>0 від 
нього! 

З вересня. НиИшов сьогодня ранком працювати 
на "чакру" і.1 бачу: 1~1ось буріє на червоній ріллі. 
Скиба землі? Щось не подібне до неї. Підійщов ближ
че: серед грудок зе~1лі малесеньке, Уюже тільки 
вночі народжене, дике козеня. Кличу жінку, дітей 
сусіда і починае~ю поволі, з усіх боків наближатися 
до нього - боїмося, :11об часо·1 не вте1<ло. Та де! 
!Зоно ще таке чаленьке rцо несттроножне далеко по
датися, й чи зовсі~1 легко прибJ:ірає\ІО \!ого до рук 
і несе\.10 до хати. Яке ж воно гарненьке й ласкаве! 
!Іамагає ~.юся годувати ііого \Юлоком, але перший 
раз не дуже добре йде. J Іу, а дедалі воно цілко:v1 при
звича,оється до нашої штучної годівлі й добре вже 
п 'Є ііого. !lJвидко починає потроху хапати і1 травицю, 
зовсі\1 звикає до нас і, як собаченя, бігає за нами. 
Звика•оть ло нього й наші пси й добре живуть з НИ\1, 
Ко.11и трохи підбільшало, прив')Ізуємо його на ~отуз
ку і1 виводичо пастися на "патреру". А скільки вті
хи ча,оть віц нього сусідські діти, що цілісінькі дні 
бавляться з ни~.1! Хай живе собі назцоров'я! 

4 вереси.11, Забив на "чакрі" велику " іrвану" й 
зробив з неї опудало. 

5 вереси.11. Полювання на КО'vtахоїца. 'lішов сьо
го~пя з ру:uницею пішки цо другого селища кіло"1ет
рів за 11 від своєї хати, ПроІішов половину дороги й 
іду велики\1 лісом, що суцільною стіною насуваєть
ся з обох боків на той шлях. Коли це суне щось не
\ШЛе цо лівобічного лісу. Зупиняюся, вражений не
спо .~:tіванкою. То ж великий комахоїц, - "Осо гор\1і
rверо", як його тут звуть ("осо" - ведмідь. а "гор
чіrа" - то мурашка по-еспанськи). А.ле чого він так . 
поволі посувається й майже не втікає віц мене? 
'lридивляюся - та ж він підранений. Забив його, ли
шив сво~о подорож і поверт.аюся з цосить великою 
·звірино :о до хати прац1овати над його опуцало\1, !Іе 
вперше побачив я тут це створіння, 
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6 вересн.я. ІІічне полювання на дикі кози з елек
тричним ліхтариком. Побачив вчора. що на моєчу 
торішньоІ\,іу порожньо\1у майсовиську (кукурудзяно-
1',іу полі) багато слідів диких кіз. ІЗони виходять вно
чі по кілька разом на нього, шукаючи решток маїсу, 
роблять шкоцv. Кличу сусіда - "пуміста", щоб до
відатися від нього. як на них тут полюють вночі з 
засідки, й закликаю й його на те полювання. Йдемо 
з ним на майсовисько, обираємо цва не дуже високі 
дерева недалеко оцно від другого, приладновуємо 

до них примітивні драбинки і на висоті 2-х метрів 
почю~ає\10 роб11ти засідку: влаштовуємо невеличку 

площинку з дерев',шою підлогою з пари дошок і си
діння для мисливця. Ось і все - має :'.10 тут засісти 
на ніч кожний на своєму дереві, Як тільки молодик 
зник з небосхилу і почало добре темніти. \1И з ру
шниця~и й продовгастими кишеньковими елек:грич
ними ліхтариками вирушаємо до своїх "веж" . Поки 
йдемо, часто наJ;пскаємо на rудзики ліхтариків -
освітлює\10 собі,-:~wлях. щоб не потрапити в темряві 
в якусь яму чи не зачепитися за колоду• а найголов
ніше. - щоб не наступити на гадюку. Але тільки ді
йшли до засідок, зразу ж виключаємо світло, бо ж 
тут треба зберігати щонайбільшу тишу й нічим не 
давати про себе знати, бо кози - то така обережна 
й чуйна дичина, що тільки помітить щось підозріле, 
- зараз же втікають. Сидимо півгодини, годину." 
Жодного руху на майсовиську, Ні запалити цигарки, 
ні подивитися на rодинника, який виблискує в тем
ряві своїми · цифрами - зняв його з руки й старанно 
ховаю в кишеню. Але добре пригадую собі слова 
"пуміста", що чекати доводиться деколи дуже дов
го, й чекаю. Та й він чекає - на його дереві жодно
го руху. Так проходить ще коло години. Дуже нудне 
чекання, але що поробиш! Раптом завважую, що щось 
блиснуло на узліссі. Навіть і не дихаю: увесь - ува
га й слух, Ближче." Вже на \1айсовиську загораю
ться й яскраво виблискують дві свічечки •• . ще дв1." 
ще й ще •• . Аж четверо кіз вийшло з лісу! Вираховую 
приблизно, як далеко вони від мене: може буде 50 
метрів, але посуваються сюди - може 40, навіть 30! 
Rже час: прикладаю "батерійку" до .люсtи дубельтів
ки, так, щоб бачити \1ушку, і три'\1аю її ("батерій
ку") лівою рукою, а правою натискаю на курок ••• 
Голосний постріл! Чи не рано? Чи не поспішив я й не 
налякав дичину? Але ні: разом з моїм, блискає світ
ло !і на дереві "пумуста" й б'є й його рушниця. Сві
чечки \1етнулися вбік і відразу зникли в лісі. Тепер 
вже сміливо засвічуємо "батерійки''. щосили квап
лячись, збігаємо по драбинках на землю й 111чимо на 
:'vІайсовисько. Я звалив здорdвого козла! Він лежить 
нерухомо на череві, підобгавши під себе лапи: 111ій 
постріл влучив йому просто в груди. Сусіда забив 
гарну, молоду козу, Вітаємо один одного з вдалИ\Ш 
ловами й тягнемо просто по землі досить таки важ
ких звірів, знов освітлюючи собі весь шлях до хати, 



ЛЮДИ НЕЗВИЧАйНОІ ДОМ 

3 КИЄВА В КАЇР-ПіІПКИ І.! 
Н.а стоtрОдаан~.ому Подоnі 

в Кмс•І, у даорІ ко.nишн~.о
го 6ротс~.ного моностнр11 
ще на почотку ХХ cтo.nin11 
можно11 бу110 nобачитк нод
rробну п.nиту і но ній нопів
стертий нопнс: сТут .nежнт~. 
пішохід ІаfІІНИН Воси11~. Бор
сьний."» 
Потім і пnнтн не стаnо, і 

н11 богато роніе несправед
ливо буnо забуто ім'11 од
f.!ого з активних діячі• ,ун
р11інськоі науки і ку11ьтурн 
nepwoi половинк XVIII сто
літт•, невтомного досліднн
ко схі·дноі нул~.турн, муж
н~.ого м11ндрівнико Васи.n11 
Григоровича Григорович11-
S11рс~.кого. 

Незв11ч11йно СКJ"ІІІ.n11с11 до
nя цісі людини, житт11 •кої 
бупо тісно пов

0

11з11не з н11-
род11ми Сходу, ' з грабсьни
м·11 НlІродами ... 

В11сил~. Григорович наро
дивс• у 1701 році а родині 
одного з ЗіІсновнинів ниів
С:!.КОЇ уніаерсал~.ноі торгів
лі Григорія Гриrоро.ич11, 
в11ходц11 з українського мі
ста Бё11р11. До речі, мо.nод
wий брат майбутн~.ого сла
ветного мандріеник11 Іван 
Бі!рс~.кий бу• у другій по
ловині XVIII столітт11 відо
мий, АК ОДИН З ТёІІЛіІНОВНТИХ 
архітекторів, nepwwx забу
довників Подолу. 
Вже з ранніх років т•г

нуас• Васип" Григорович до 
3н1н~., мн ае.nнкі здібності 
ДО 8МІЧ8НtІІІ МОВ, був ДО· 
nит.nнвнм. 

Ві'Н вступає до сnа1но
звісноі Киівс~.моі АмедеміТ, 
куди прнймаnм пиwе .nю
дей, що вміnи чмтатм ро
сіі:іською, ЛІІТ'ННС"ІСОІО, сло
в011нс~.кнмн мо•-. :мtали 
м11тем1т.мку. З• вісім рокіе 
н11вчё11Нt111 ВІІСИn~. Грмгоро-
1ич досконоnо оаоnодІе Ще 
й поnьською мовою, почев 
непогано мапюаатн, крес

nитм. Ane він мріu розwн
ритм саоі зненн11, 11номога 
краще nізнвтм жмтт11 інwнх 
народtв. І от у 1723 році 
22...рІчнмй юн111к твердо ан
ріwус niwicм nітн а чужо-
3емнІ краhtм. 
Тек поч1.nас11 меІ:іже 

чаерт~.столітн11 мандрів ке 
цього таnано1итого історн-

ка, географа, художн-ика, 

етногроф11, прос11ітwтеn11 
XVIII сто.nітт11. 

.Яку ж мету переслідував 
Bocи.ni. Грнrорович у своіх 
подорожох? Де пролягев 
ЙОГО П)"1:Іо1 
Спочатку він пішов у 

Львів, де мав номір закін
чнти не11ч111нн11 у єзуїтській 
Академії, видавши себе зе 
католика з міста Бара (звід
сн і ного друге прізвнще -
Барський). Але обмон буnо 
розкрито, і В11снл11 Берс~.ко
rо раюм з другом йоrо 
Юстином Лінницьким буnо 
вигнано з Академії «ІІНО 
воnцн от лесов киевских». 

І без в111rань. пішов він з 
Львова. «Де идем к нн1о1м 
rрадом н видим ИНЬІХ лю

дей обь1чаи•, - зеписувгв 
Б. Григоров11ч-Барський .у 
нототках, з 11ких б<!!rато ро
ків пізніш в11росnа цікав111 
«Кн+1rіІ подорожей Васнnя 
rрнгоро11ич111 - Берського», 
що нористувалос:я в другій 
половнні ХУІІІ і на початку 
ХІХ столітт11 великою nопу
.nярністю н11 Украіні . 

Через К&рпатн діншов 
Барський до Угорщини, а 
восеки 1724 року з'явився 
• lтanir. Венеція, Неапоnь, 
Pttм, Флоренція... Жнття 
цих міст ЗМСІІЛЮІІ<!!В він у 
своїй книзі. Пішк.и дійшов 
до Греції, а потім попряму
ваu до Яфн, Єрус<!Іnиму. 

Нерешті, у 1727 році B<!!
eиni. Барським прнбув до 
Єгипту. Б111гето сторінок у 
своіх запнсах присвятна він 
спостереженн11м nоnітнч
ноrо жнтт11, економіки, при
роди цієї крСІІінн. Він пи
с1111: «Еrипет аще и под 
держ.авою есть сvлт111на ТІf· 

Каір у 1727 роцІ. 

рецкоrо, о6аче не весма 
ему пок.11р11етс11, токмо день 

деет ему, и мша нже обле
деет Египтом, ноставляется 
от Цар~.r.рада. Обеше паw11 
томо не долго господст

вует, един ба другого н1<1з
nагеет•• З серnн11 1727 до 
березн11 1728 року Барськнй 
прожиа у Каїрі, амвчаючи 
грецьку мову, о у аільн.нй 
час огn11дав місто, знайо
мнвс11 з його СІІрхітектурою. 
Не початку XVIII столітТІІ 
це було багатоnюдне місто, 
веnикмй порт і торгО11еnь
ний центр Єгипту. Докnед
но ОПИСУЄ НИJІННН ЙОГО ву• 
зенькі · вул·ичк·н, строкаті різ
ноrо.nосі базари, його жи
телів мнтціе, уміnнх 

греф1щtаrо ~ІСТеру . ,У 
В. Барського стр1чаємо ц1-
к11ві спостереженн11 сnор
тивнкх СВJІТ. 

Ім'• В111си.n11 Грмгоровнча
Бё11рсь1<ого стало широко ві
домим" Hll Ук 111іні . 

майстрів, простих трудівни- Мандрівникові н111діс.n11ли 
ків. 3апроwенн11 прибутн до 

Чотири дні пnи11 Барський Кнєва і нерувати кафедрою 
Нілом, спостерігаючи дивні грецької мови в Академ і ї. 
росnнни, звірі•, птахів. По- JН.tше через 24 рокн післ11 
тім пішкн берегом · Серед- поч~тку своіх подорожей 
земного мор• пІwов у СІ-- зум1в нияннн повернутися 
рію, де наачСІІвс11 ерабськін на батьківщнну. Він поаер
мові, сем наач<!Ів дітей за- нувся до Києва 5 вересня 
можних nюдей грецькій, ла- . 1747 року. Але нlІдnомле-
тннській мовам. Через дві! ннй в11жкимн подорожами, 
рокн мандрівник завіт111-а до · тяжно хворий, Васнnь Бао
Аnекс11ндріі, 11ко в той час ськwй прожив у Києві не
буnо спустошена і зруЯнове- довго: через 35 днів його· 
не. Він записував про все, не стоnо .•• 
що бачна і чув, ane не тіл~.- «Кннга подорожей» впер
юи з<!Іnисуаав: cniopнa 5". we побгчил111 світ у 1778 ро
Г<!ІТО молюнкіа і креслень ці, <11ле ще за вісім років 
хромів, житлових споруд, до того окремі чостинн їі 
чудовоі східної архітекту- буnи надруковані в журна-
ри. Б<!!рський 3М<!ІЛІОВСІІІ ко- лі осП<!!рн.:~сь~ий Щеnетнль
лону Помпея і обеnіск ник». Найбільш 1д11лнм бу~ 
Клеоn<!Ітрн (останній, до ре- ло вид<11ння твору мандр і в
чі, ~~вчно пізніш вивезли ник", яне здійсннs безпосе-

JІондон, і ЗіІрс.з обеліск j редньо за рукопнсом 
М. Бірсуков у С.жкт-Петер

стоіть не бере3і Темзи). І бурзі в 1885-1898 роках. 
Серед записів історично-

го, геоrрефічного та етно- При загадковнх обстови-
нох зникnн м111nюнки 

-
Ma.ir, В. Барського. 

В. Б111рського, що де11кнй 
час. зберіrелись в Одесько
му <!!рхеологічному музеї .•• 

Ім'• слаеетного укреЇ\І• 
ськоrо мандрівнкка і про-

світителя, що одннм з пер
ших у fвропі науково. до
слідив життя і побут норо
діа арабськнх кр<!!ЇН, ном 
особливо дороге. 

-----------
~ия. 

__ ...._ 
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Богдан Лепкий 

ДВОЄ ДІТЕЙ 
#-'1\r~~ І . ---~~:::.::-~ · " . -· -

На вуJшці двоє дітей. Дівчинка, як намальована і хлопчик 
Гарне чо.110, мудрі очі, лиш наче- його по голові хто вдарив і 
всунулася в плечі. 

І вже вона не висунеться ніколи. 

кал1ка. 

голова 

Обоє в сльозах. ЗгубИJш батька й маму. Тепер не ~нають, що 
в чужому краї ро.бити. Ніхто їх не розуміє і вони не розуміють ні
кого." "Нем тудум!" 

Люди див:нпьсн на них і головами хитають. 
Навіть дітей війна не пощадИJrа. Викинула їх на чужу дорогу, 

як вітер неоперених воrоб'ят з-під стріхи. 
Над'їжджає повіз, - стає. 
Повіз блискучий, коні якби їх хто милом намилив, пані в шовках. 
Побачи.11а дітей і зіскочила до них. Хлопчикові золотий гріш 

у руку ткну.1а, дівчинку по голові гладить: - Бідна, бідна! Хочеш, 
заберу тебе з собою. ~' мене гарно. Суконки тобі пошию, біле лі
жечко діс'І'анеш, а як чемна будеш, то за свою візьму, бо я дітей 
не :-.хаю. Хочеш? .. 

- Удь, Ганусю, їд1,! - радить дівчинці братчик, а голова йому 
ще г.•ибше між рамена лізе. 

Дівчинка глянула на повіз, на коні, на паню і - притулилася 
до брата. 

- Не хочу ... 
Повіз п·оїхав, а вони дальше пішли. 

Дівчинка, як образ, і хлопчик каліка. 

Ю. Дараган Київ 

Леонід ГJlібів 

ВІЧНА ПОДРУГА . 

Бачить - не бачить, 

Чути - ве чує, 

Мовчки говорить, 

Добре мудрує. 

Часом захоче 

Правди навчає; 

Часом жартує, 

Всіх звеселяє 

Люба розмова. 

Будемо, діти, 

З нею довіку 

Жити-дружити! 

Хто ж то такая, 

В світі щаслива, 

Мудра-правдива 

І жартівлива ! 

Стану в пригоді: 

Книжка - та й rоді! 

Над містом в темряві - вопrистий хрест 
Знявсь догори, як сяєво пожежі, 

Вогнистий хрест, накреслений над містом, 
Оповідає всім, що ні, не вимер 

Вечірніх ліхтарів протест -
Що ніч загарбала барвисті межі, 
Схилила день за виднокруг, за Брест ... 
Над містом в темряві - вогнистий хрест. 

~.І Новий 

Наш славний рід! Людських осель намистом 
Керує дотепер Великий Володимир. 
І в небі символом яскравим і вогнистим 
Палає хрест, накреслений над містом. 

8 
ИОRЬОРОВІІЙ уираїисьиий Фільм 

В1Д МИТРОПОЛИТА ДО КАРДИНАЛА 
ЙОСИФА АНДРЕЯ 

Фідьмова продукція ЯРОСЛАВА КУ ЛИНИЧА 

КІНОКАДРИ З ДНІВ ВЕЛИЧІ І СЛАВИ КНЯЗІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЦЕРКВИ - СЛУГИ БОЖОГО МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕП
ТИЦЬКОГО І ВЕРХОВНОГО АРХИЄПИСКОПА КАРДИНАЛА 

ПОСИФА слmого. 
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КРИЛО НЕ 3УСТРІЧА~ ОПОРУ 

Яка ее11мчмка onopy 
нрм11а nтаха у nо111оотІ7 
Ан ц• ке АН•ко, а11е нрк· 
110 ке 3устрІчас 11oO~aoro 
onopyl а"екі 
доее11м, що ІСОІІМ nтах 
11еткт1о, Aoro крмnо ру· 
хаст"сJІ no снnаднІА тра· 
скторІТ nІд таким кутом 
до наnр1tмку руху, що 3У· 

стрічні потоки nоеІтр11 
не кадаеот111 йому 11оОоао· 
ro onopy. Наеnаки, onlp 
noeiYp1tнoro середоекща 
nеретеорІОСТІоСJІ 'І СНІІа· 
доеу частину нормсноТ 
сн11и т11жІнн11. Отже. с 
наА "км :ааммс11нтнс111 
а1іІ'ціІtнкм конструкта· 
рам І 

ДРУКАРСЬКА 

МАШИНКА дnІ НОТ 

Ормt'Іма111она АРУ КАР· 

с~.ка маwкнка д111t кот 

демонструеа11ас1t у 5реос· 

се11І. Прм кожному. УААРІ 
no н1141еІwу :ааучмт~. тон. 

каnнсанкА на nanepl. що 
Аа& МОJКІІН81СТІІІ осонтро· 

ІІІОеатн надрукоеане. 

ТРАМ8АА НАД 

ВУЛИЦЕЮ 

. В 1tnонс1окому мІстІ НІк· 
ко ста11а до 11аду трннад

ц11тнні11ометро1а одно· 
ко11ІАна тра-аАна 11Іні". 
Ко11і11 nрокодит~. кад :аем· 
11еІО І трнмаст111с" ка :ta• 
11І:1оОетонник сто1nах. 
Трам1а1tм ніщо не nеР4t
wкоджас мчати а ае11к

ко~о W8ИДНІСТІО. 

HAMMEHWI СЕСТРИ 
ЗЕМЛІ 

Першу :а маnнх nІІJ· 
нет Сои1tчкоі системи -
Цереру - Oyno еідкрмто 
у 180f році. ПІс111t ц1ооrо 
npoт1troм wестк ронІ1 
еіднрмті щ. трк - Па11· 
nа,ца, Веста, Юнона. НА 
кінец~. ХІХ сто11Ітт1t Оу110 
еідомо понад .ЮО ма11мх 
п11lІнет, а с~.огоднІ Тх на' 
11ІчуІОт1t бІІН31оНО 1600, 
Haftбl11111wa :а мкх - Це
рера. П поперечник ста· 
ноемт111 768 кіnометріе. 
НаА11снраеіwа :а маnнх 
п11а~кет Ерот. Вона 
пІдходкт11 до Зем11і на 
1ідстан111 22 мІ11111йони мі· 
11ометрІе. 

... нова радіо-телевізійна вежа в 
ка!Іадсько:му місТі. Мошреалі бу.це 
вmцою за Ейфельову. На відзнаку 
Зz5-річчя з дня заснування :міста 
вежа :матиме 325 метрів вщ:оти . 

В КаріОс111кому мор!~_ ка 
сході еІд уаhреЖЖJІ 11111110· 
РКАИ, серед СОІІОННХ мор
СІІІККХ Х8НІІІІІ с oa:iiMr. прІс· 
нот 80АК. Про КІRІrо МО
реп11а1цІ 3Н811К АУІКе да•· 
ко. ОСS11аст11, Ае аатркму· 
ст1ос11 прісна 80"8, мас 
прнб11к:ако 30 метрІа 1 Af.:J· 
метрі І еІдрІак11ст~.ся аІд 
кааМОІІКWКІІІОІ"О сереАОІН· 
ща ко11wром і температу· 
puio. 
ДоеrкА час це цікаае 

1t•ище прмроАк ке моr11м 

ПРІСНА ІОДА СЕРЕД 

МОРІ· 

ПОJІСККТК. 3аrадку роа
мркnм остаккІ reonorlчнi 
І rІАроІІоrІчнІ ДОСІІІАНІеН· 
KJI, ау110 ІСТаКОІІІено, ЩО 
1 ц11ому місці іскус нпа
дкна r11иенно~о майже у 
40 метрі~ (r11кбкна мор11 
МОІІК8аСТІІІСJІ тут між tl 
і 20 метрами), ка АНІ 11ноТ 
СІ'с потужне джереnо (аа 
1 секунду 1око nодас 40 
куОічнкх метрі~ прІскоТ 
ІОДк). Морс11ка течІ11 ІІА· 
хн1111с nотІк, І • резу1111-
татІ аоАа скупчуст1ос11 не 
кц самим джереnом. 

i:r~ 
• РАІІІ8 -

~ 
!: 
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RУРЦ1, ПРОЧИТАЙТЕ! 

"науноецІ Гараардс111коrо медкчноrо но• 
11еджу Едеард Т. Редфоr.А та 8i111wa 
Р. Хант ка nІдстае/ АОСІІІд 1 дІйwnн еис
коану, ~о тt0тt0ноаий дкм мІстит111 радіо
антиенкн еnемент - поnонІА. Суд над 
ТІОТІОНОМ 1ІДНО8ІІ8НО, Щоnраеда, ачекІ кІ
КОІІК ке .:sнІмаnк сеоТх 0СІ1нкуеачен111, ane 
ж курці кІко11к на кнх не заажаnк. Та 
ка цеА ра:а стано1кще драматичнІwе. Ue 
вже ке :1еичайнІ, еІдом/ 3 даенІх часfа 
о«ІенкуеачекНІІ, а •Ідкрнтт1t ЗІОІсІм кесnо· 
дІеакик 111астн1остей тtот~оноеоrо диму. 

ПоnокІА-210, 11ккА yтeoptocт1tc1t nІд час 
згор11нк11 теот~оку, екпромІк~ос аn1офа· 
чАсткн. Внкурнаwк д1І пачки снrарет, 
п~одкна одержус т:-ну до:1у опромІкек· 
н11, що дорІен~ос 36 радам. Тимчасом еста· 
новnена міжкарОАННМ доrоаором по .:sa· 
хисту •Ід радІ~щ!і AO.Ja АОРІ•НІОС 5 ра
дам. 

Та й це ке есе. Тут не врахоаако бета· 
частин, внnромінtоеанІ радІоактиекнми 
свннцем-210 та еІсмутом·210, що с • ТІО· 
ТІОНОІОМу днмі, чк І:ютопом ПОІІОНІІО, 
11кнй утворtоєтьс11 1 .:sасмІченнх с•инцем 
11еген11х. Отже, з димом еикуреннх деох 
nачок сигарет орrанІзм ntаднни nornкнac 
дозу • сто радІе - ЦІtоrо ДОСНТІІІ, що<! ІН· 
нnнн~тн рак nегекІв чи Інwих орrанІе. 

днаnіЗІуІОчн днм безфІ111отровнх сиrарет 
рІзннх марок, учені ен11екnк 1 н111ому 
бlni.w "" вісІмдес11т процентів nonoнlio, 
що с • тютюні . ОснІn111нн період пІероспа· 
ду nоnонІю дорІвнtо1: 138 дн11м, то с до• 
снт1t "асу, щоб концектрацІ11 Aoro збІІІІt· 
wн11ась. 

Досnіднннн t1aeenк такі дан/ розтину 
трупі•: нІn111кІст1о ПОІІОt11ІО, 8МJІІІІекоrо ' 
"r,рціе, у сtм разІе перевкщипа на11•· 
н сть nо11оніІО в ненурцІе . Ane заІдкк ж 
вз1tас1t nопокІА у тих, що ке na111tт1117 3 
диму чужих цкгарон7 Це питакк11 поки 
що чека.: c•oro роза'11закк11. Зrадасмо, до 
речі, ЩО wеедс111нкй 11Інар 8ИJІІИ8 у собак, 
11нІ напежаnм курц11м, рам 11еrен11. 

Оскі11111ни причини еиникненк11 раку до· 
сІ ще кееtдомІ, Редфорт І Хант аисnое· 
ІІІОІОТІІІ приnущекн11, що, МОЖІІН80, РАН ne· 
гені•, жертеоІО І!Каго стаt0т111 «Іагато кур
ців, вин11ннаєт111с11 нокцентрацІсІО радіо· 
антианоrо nо11онІІО • бронхах. 

КІпьна міс11ціа тому сп1щ/А11111на комі· 
c:l1t, 1tка nрот11гом деох ро11Іе працtоеа11а 
ка завданн11 м•нІстерст•а охорони зда~?· 
в'11 США, опу«ІnІкуваnа док11Адннй аеІт про 
ДіІО ТІОТІОК)'. КомІсі11 підт•ердиnа, ЩО Іс
нує «ІезпосередкІА причннннй :а•'JІ:sон мІЖ 
курінн11м та раком nereк1a, ropna, хро· 
нічних «ІрокхІтІа. Крім того, • зеІтІ :аа:ана· 
чаnос11: серед курці• заресстроеако «ІіІІІІІ · 
we чнс110 смертних енпадкІе •Ід коро· 
наркоТ недостатності, цмро:1у nечІккк. 

8 одному 3 останніх енступІ• гоnоеа 
цkТ номІсІf ,qоктор Л. Террі висnоенв 
д)•мку, що так 3Іакнх чистих скrарет, 
nозба111еких канцерогенних речоеик , • 
природі ке існус. •Вс11нА рос11ннна ткани
на, - заJІІК• •Ін, - пІд час спа11екк1t •И• 
роб1111с канцерогенні речоеинм". Наеіт111 
сигарети, наnоакекІ сухим пкст11м wпи· 
нату, nід час rорІнн11 аиді11мtот111 Оеюо
nнреноеІ речовини•. 
Ще ракІwе • США Oyno опуОnІно1ако 

ре:1у111отатн дос11іджен111 nрофесора 
Хеммонда, 11ні також пІдтеерджуааnи 
nр1tмкй ::а•'1tзок між нурІкн11м І смерт · 
нІстІО еід раку 11еrенІ11. 

•ФІ11111тр смrаре'І'м не може ::аатриму· 
еатн атоми nоІІОНІІО, ЩО І: • ТІОТІОКІ• , -
заnе1н11є доктор Редфорд. 

Ane поnонІй анн11ннас не тІnІІІNм ран ne
reнle. Ана11і.:s сечІ нурці~ 8JІJІІ"8, що 
вмІс' ПОІІОНІІО • нІй у wість ра::аіа 8Н· 
щнй, ніж у ткх, що не nа1111т111. Отже, no· 
nонІй-210 цирнуn~ос • організм і нурцІа І 
може нАнопнчуеатнс11 не ті111онм • nere· 
н1tх, а11е й у тканинах буА111-11коrо орrаку . 
ЗоасІм не вккn~очено, що псtnоніІ4 досит111 
часто еик11ина1: ран орrанІ1, да11еннх а ід 
w1111xie днханн11: сечоеоrо мІхурА, wnyн· 
ка, нирок, nередмІхуроаоТ :1а11ози , а та· 
кож nр11моі ннwкн й киwечннна . 
Важnнеа nодро«Інц11 : н і 11111нІсть nоnонІІО 

в димі з«ІІnьwуєтьс11, 11нщо кур11т111 посnІ· 
хом, внnа11ІОІОчн скrарету до кІ~JІ й r11и
«Іоно зат11rуt0чнс:1о . ТоІ4, хто не •зат11rуст1о
СJІ•, змонwу1: зarpo.:sy ::аахаорюванн11 на 

раІ'І nereн1a. 



ММс.'АИВеІ»КІ 

В. ПАРХОМЕНКО 

--·~ .•.• з а стародавніх часів мисливство було найвищі сорти фетру. Останнім часом 

основним заняттям племен, що населя

ли територію теперішньої України . З роз

витком зем.~еробства і твари1тицтва зна

чення його в житті населення зменши

лось. Проте хутро і шкури диких звірів 

завжди високо цінились . 

Мисливство на Україні має тисячоліт

ню історію. Дуже інтенсивно полювали 

в Київській Русі. Літописи того часу 

свід•~ать про великі мисливські багатства 

країни . Століттями хутровина на Русі 

була державною валютою. 

Козуля. 

Мис:1ивські вгіддя України характери

зуються ве.~икою різноманітністю: по

ліські .1іси і бо.~ота на півночі, кримські 

і карпатські ліси, численні великі і малі 

річки, морське узбережжя і со.1оні ли

мани на півдні. Ве.1ику площу мислив

ських угідь становлять оброблені поля. 

Як масовий об'єкт спортивного по

лювання на першому місці стоїть заєць

русак. Крім смачного м'яса, він дає 

заготовляється до 700 тисяч з~ячих шку
рок на рік. Другим за чисельністю зві

ром, який .sідстрілюєтьс я мисливцями, 

є лисиця звичайна . Вова завдає · значної 

шкоди іншим видам мисливської фауни, 

особливо у літній період, знищуючи зай

ці в, мuлодих козуль, пернату дичину, 

а також свійську птицю. 

Дуже цінну хутровину дають куниці

лісова і кам'яна. 

У Криму успішно акліматизувались 

білки-телеутки, яких завезли в гірські лі

си 1948 року . Торік у Карпатах, Криму 

здобуто майже 37 тисяч білок. 

НорІ\а. 

...::.:----
Мисливські організації України прово· 

дять велику роботу по знищенню вовків, 

які дуrке шкодять тваринництву і мис

ЛИВСhкій фауні. За останні десять років 
шкурку, з во.~осся якої виготов,1яють вбито майже 20 тисяч цих хижаків 

] (j 



У ЛІСОЧКУ 

У ЛІСОЧКУ МІЖ ДУБІВ 

МИ ШУКАЄМО ГРИБІВ : 

СИРОУЖКІВ І ОПЕНЬКІВ, 

ТОНЕНЬКИХ, І ТОВСТЕНЬКИХ. 

КОЖНИЙ З НАС НЕ ДАРМА ЙШОВ, 

КОЖНИЙ ЩОСЬ УЖЕ ЗНАЙШОВ. 

І МАЛЕСЕНЬКА МАРІЯ, 

ХОЧ ШУКАТИ ЩЕ НЕ ВМІЄ, 

Т-ЕЖ ПІДДУБНИКА ЗНАЙШЛА, 

ЛЕДВ!;;-ЛЕДВЕ ПІДНЯЛА. 

ЩЕ ЯКБИ ІЗ РІК ПОРІС, • 

ВИРІС БИ НА ЦІЛИЙ ЛІСІ ~,,;t)t\\\\ 
Л. Полтава 

Б. Данилович 

ROTИR 
Котику, котику, 
Не сиди на плотику, 
Ходи в нашу хатку, 
Подай дітям лапку, 
Скажи «добрий . ранок! » 
Дістанеш сніданок: 
Молочка горнятко, 
Щоб виглядав гладко. 

П ІТ О 

В чистім nолі поховаю, 
Скіnьки зору оrnя,цаю 

Буйні ниви та лани, 
Скрізь пишаються вони. 

Колос - копосу киває, 
Konoc - колосу співає, 
Ніби скрізь rуде б.цжола, 
Божа ратайка мала. 

Ледве - ледве коливає 
Пшениченька золотая, 
І nомик rустий ячмінь, 
Мов ному стояти пінь. 

Шелестить овес мітластий, 
З вітром бавиться, сріблястий 
І волошка nоміж ним 

Грає вінчиком .црібннм. 
Перепілка rолоснста 
І комашка золотиста, 
Жук, метелик той і я 

Всі в степу - одна сім'я. 

Всім нам сонце з неба сяє, 
Всіх нас степ nрнйма, вітає 

На ясних своїх ланах, 
Всі ми в йоrо у rостях. 

А над стеnом вітер віє, 

Сяє сонце, землю rріє. 
Ходять - rрають на корні 
Хвилі золота ясні . 
Колос колосу киває, 

Колос - колосу сnіває. 

&ихдсь І Ііrдсь 
- А в мен~ .;ю11атка но

ва , - каже Мнхась своє
му прияте.r~ев і через 11аµ 
кан, яким розгороджено 

їхні nодвір'я . 
- А в Ml'HC черевички 

нові, - відnовіда є сусідо 
ві Юрась . · 

- Зате .1оnаткою зсм -

лю можна копати. наче 

справжньою лопатою! -
не поступ ається Михась . 

- А черевич кам11 зем
лю можна орати, як трак 

торам11! 
Роз і йш.:~нся х:юпці в 

різні боки і взя.111сь до ро
nоти. 
Через якийсь час з1юву 

бі.1я паркана 3устр· і :шся . 

- А в мене .1оnатка 1ш· 
новіша ста.1а, nог:1я111" ЯІ\ 
блищить! 

- А в Mt'Ht' Чt'рl'ВІІЧІ\И ... 
- почав бу.10 Юрась і 3,1-

мовк. 

Нов11х Юрасl'вих Чl'рt• 

вичків і вnі:тат11 Hl' \tоЖ 
на було. 

Семен - КОГА 

Дороrі чалі читачі! Ни нап~вно 
гарно влітку в ідпочили і ' ВЖА .rtо
сить за Літо п ідросли! Скоро nі~е
те до світличок і садочків. а де
хто \fоже іі до першої кляси РіІ'\-
11ої :!fколи. :<оли навчитесь писnт11 
- приіuліть НЮ·І листа! Передае-.1n 
ус і '-І ва .\ І і ваши~.1 fіатькn \І укр1-

їнськиіі пµивіт від юних еу-.1іпок 
з .'1 Ртроі1ту п А'tери1~і. яких 1111 
тут бачите . 



ОСЕРЕДОК СУМА ім. М. ПАВЛУШКОВА 

Осt:редок СУМА ім. М. Павлушкова в Чікаr1> б,у;в заснований дня 2-го жовтня 1949 р. Свій 
идкий ріст та розгорнення широкої праці Осередок завдячує тій обставині, що на тере
засягу його діяльности знайшлася численна .і активна .МОJlОдь. 
едення виховної праці серед свого ч.1енствu, громадська діяльність на форумі української 
мади в Чікаr·о. та пропагування українського імени серед свого оточення - станоолять 
овну мету праці Осередку. 

. 1я осягнення цієї мети Осередок зорганізував у себе :Мистецькі самодіяльні гуртки, яки
є: Духова Оркестра СУМА, Хор СУМА, театральний гурток, танцювальні групи та реци
орськн й гурток. Ус.п.іх праці мист-ецьких гуртків Осередок завдячує їх мистецьким керів
кам -- проф. І. Поваляч:екові, проф А. Мацюкові, проф. П. Зінченкові та п. С. Косовсько
. Ми зокрема xotteмo відмітити великі заслуги бл. п. проф. О. Плешкевича, який довгі ро
прова;хив Хор С~'МА. 

Не маючи змоги - через обмежене місце - В"Іі
стити довшої рецензії д. Антона Кущинського - мі
стимо фото· з "ОА, не ходи, Грицю", здНtсненої Су
мівським Драмгуртком у Чікаr'о (світ лив І. Мисів) • 
Вітаємо vcix драматургівців з гарним успіхом! 
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Це число оформили: Петро Оидорен1'о, О. 
Грудзинс'Ь1'а, студійці Даріл Лисл1' і Юрій Мой
СІІ1' із Канади, фото-фірма "Ал'Ьфа" і сумівці
фоfІІО~рафи з Австралії, США, Зах. Німеччини. 

НА ПРЕОФОНД 

З на~оди вінчаннл дру~а й подру~и Мирона Маwш
ча1'а і Rрослаt1и Кузбит tJ Бру1'ліні, Н'Ью-Йор1', -
обоє сумівці, - днл 1-io травнл 1965 р. присутні 
С1'лали на РУ"'" збірщи1'іtJ В. Боса1' та У. Ма1'ар 61 
доллр, з moio 31 дол. на "Крилаті", а ЗО дол. на но
возбудовану Ш1'олу св. Ду'J;а tJ Бру1'ліні. Щасти, Боже, 
молодій у1'раїнс'Ь1'ій Родині/ Оумівс'Ь1'е спасибі усім 
вам, доро~і Подру~и й Друзі/ 

Документ обвинувачує! 

В травні цього року в столиці Узбекістану - Та
шкенті відбулася декада української літератури і 
мистецтва. В зв 'Язку з цією. декадою, український 
підсовєтський письменник-драматург. Олександр 
Корнійчук надіслав у газету "Т.ашкентська правда" 
листа." московською мовою. Сама газета, ніби уз
бекська, "Ташкєнтска.я правда" - теж виходить 
московською мовою. Ось тут подаємо відбиток ли
ста Корнійчука, надрукований - у київській газеті 
"Культура і життя" за 23 травня 1965 р. Цей лист, 
.як і московською мовою видавана "Ташкєнтска.я 
правда", є документами, .які обвинувачують Москву 
в жорстокій . ру,сифікації немосковських країн - у 
цім випадку християнської України та мусульман
ського Узбекістану. 

/';a~eir4~ g-.ьи.,,~ ~~~ 
~ .,е~ ~ND4t4tl. 611"•JL-~~~
~~.11'~ ~"еи~•"••• •~~
т~ .;-_у.<~,,нtс- - ~·'-~
Ут)~с-~ u-~3,н q Ч *' ~~r:;il ;/'-/ .,и_ ..... ,,. ;.«._ 

,#~~;~н~~-
rаньба Москві за це! Колись вона мусить за це 

відповідати перед гнобленими нею народами! 
До речі, О . Корнійчук за свою лакейську вислугу 

перед Москвою нагороджений Кремлем орденом Лє" 
ніна; його навіть називають "керівником українсь
кої драматурnї" ! •• 

Подав П. К. 

БЮ.1ЕТЕНЬ СПVІКІІ 
}"КРАІНСЬКОІ МОЛОДІ 

В АВСТРІІ 

Зальцбурr', Австрія. Спілка 
Української Молоді в Авс'І'ріі, 
що· її осідком є місто Зальц
бурr', почала видавати сві1і 
бюлетень. Перше число поя
вилося з датою травня 1965 
року. Як видавці й редакто
ри підписують цей бюлетень 
Петро Головінський та Сергій 
Бовдій. Друкується бюлетень 
цикльостильиим способом. 

На обкладинці вгорі - загальний вигляд сумів
ських лав під час Першого Здвигу СУМ в Австралії; 
внизу - з життя Ю СУМ у Канаді, перед початком 
ватри. 
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ЖУРНАЛ ,, 
УКРАІUСЬКОrО 
ЮНАЦТВА 

lt-P Михай.по Kyumip 

КРАСА 
М LІІі дефекти в красі - це ще 
не біда. Вони є 11едоліком, прик" 
рою, але в засаді, незначною дрі" 
6ницею. Але є ще й бридота. Кро
в'яні нарості, спотворення, каліц
тво, r'анrреною пережерте облич
чя - це е попросту гидке. ІХього 
не можна прикрашати і прихову
вати. І цього не треба поквапно 
називати найосновнішим і зараз 

же ГОВОРИТИ Про Відповідно біJІЬ· 
шу красу душі. Бо це може бути 
таким жахливим тавром длі того, 
щ~ е ним позначений, що це його 
пригноблює і його серце впро
довж довгого часу, або назавжди 
затьмарює, і то тим більше. коли 
це не його вина. Він є попросту 
тим обтяжений, так, як ти, без 

. твоєї зас.11уги прийшов на світ із 
чистою шкурою, .з непошкоджени

ми членами і в красі здорового 
тіла. 

А.11е тут хочу говорити про кра
су. І це діе добре, ко.11и говоримо 
про неї, бо це нормальне й при
ємне. 

Краса є складовою частиною 
світу. Але бридота є іншою скла
довою частиною того самого сві
ту. Краса сяе тим більше, коли 
вона на тлі бридкости виділяеть" 
ся. Ти здоровий, молодий, непо
шкоджений - ти гарний. Але е і 
бридкі. Є темінь спотворення. Ми 
не повинні від того відвертатися; 

бо така дійсність. І(е може бути 
по-людськи зрозумілим, коли ми 
не так охоче тим займаємося і 
хоті.11и б повертатись до приємні
ших явищ. А.11е м~ не !'.іаємо права 

~ 

загортати для себе деякі місця 
світу, а інших не помічати. Бо 
тоді наше серце було б гидке, а . 
це є значно жахливішим спотво
ренням, як спотворення обличчя . 
чи іншої частини тіла. Бридке ті· 
ло - це щось прикре і сумне. Але 
зле серце є не'Вимовно гидкішим. 

Злість. злоба - є найжахливішою 
бридкістю. 

1965 
ВЕРЕСЕНЬ 

ч. 9 
РІК Ш 

ЗДВИГ СУМ У АВСТРАЛІЇ 

Перший Здвиг СУМ. в Австралії, відкритий голо
вою ЦУ СУМ д. Омеляном Ковалем з Бельгії, від
бувся в днях 17-18 квітня 1965 р., з нагоди 40-ліття 
заснування СУМ на рідних землях, під кличем: "Жи· 
ви, зростай для перемог!" Участь у Здвизі взяла 
молодь семи Осередків (Сідней, Мельбурн, Ньюкас
тель, Канберра, Аделаїда, Джілонr' і Квінбіен) та 
два відділи - Водонr'а і Волонr'онr'. Здвиг відбувся 
в місті Мельбурні, було молоді 470 душ, а також 
зверх сотні старших сумівців,які сповняли відповід
ні функції. 

Переходовий прапор Здвигу здобув Осередок із 
Сіднею . Здвиг пройшов з повним успіхом. 

с. д. 



Іllпиrvвв в аупьтурвих депеrаціях _ ~ 
Західні пре~ові аrенції інформують, .

0
. " н.- ·є· ·м· . · ~. и ~ · · 

ської кримінальної служби . - ФВІ, . -~ , . " . ~ _:_ ,..,. 
що, за ствердженням шефа американ- в . -·-· · _ ". , . _ 1 

Гувера, в кожніf.t:. московсь~о-больше- . - · _:_,, . ·· . . серсІ-U , 
вицькій делеrацн, яка при1жджає до _ · , . -

1 
'fttpatии• вий~ У ·" ~.,. 

США, є шпигуни Москви. ЯН: Гувер /с " омер сJ1І.тературио "" . , . · 
заявив перед підкомісією дому. репре- Настуn~иА а 7 • • . • MOKA.JtlHKO. 
зентантів США, большевицьк1 шпи- 11ІЯ ц .. Р ." ,.. · р . д; ~ nЬA-MMXAR• 
rуни замасковуються під дипломатів, . . . '\'; rono•ИM 6Р. У)І~. Ю: А~ коnоМІЄЦІt. 
науковців, журналістів, промисловців, . eri•: &. .- &УРКА1~135,:н•W.КММ, О. м, : С1РОКОІ-
студентів і знавців культурних справ. еАвіщtАиа 11:;РЕіЕЛЬНМА. Ю..;_ЕЦЬКМR, n. ПАНЧ. . . 
Свою заяву Гувер склав ще на по- ІИК. n. 3 моРО3, n. О..-.. , · , 

чатку березня цього року, щойно те- 1• миико. •·жн~к. м. WYMM~O. а• _ 0;rаи пер, одначе, йоrо слова подано до СЬКИА, А_· _ ХИ ОИИ \ nмтературиа11 Умраим са"ІІ•А Ук- . 
прилюдного відома. За даними Гуве- - . СА 1 тЕЛЕФ • ааn•НІІІІ СоІОП nм •• 
ра, майже ДО кожної культурної де-: І АДРЕ РЕДАКЦІІ: - . 2 np раинw. rop. ки • :.. 
леrації чи студентської групи~ · як~ ~ вуn. Орджон1к\~3с:ес1 .nt •··••"11! 6097А -
відвідують Америку (та чи т1льки м. · Ки1в, · ~---
Америку!) належи~ь член больше
вицької таємної служби - кrв. 
Тому, що американський уряд доз

воляє. державам большевицькоrо бльо
ку творити в різних частинах США 
свої консуляти, праця ФВІ, за твер
дженням Гувера, стала труднішою. 
Американська служба безпеки пере
конана, що 20 % совєтських студентів, 
які під 'Час осінньоrо семестру 1964 ро
ку перебували, як rості, в США, -
були рівночасно, чи радше виключно 
шпигунами, а не студентами. 

Що ж на це скажуть ті «підлеrлі» 
Гувера, які намовляють українську 
спільноту нав'язувати контакти з 
«культурними бриrадами», що їх Мос
ква висилає з УССР до українців за 
океаном? Чи не йдуть вони в розрі:з 
із· ствердженнями свого шефа? • • 

Стільки про "культ-обчан" тижневик ":Uлях Пе
ре ·\.10ГИ11 з Мюнхену. в Зах . Німеччині. Ми тут пода
ємо ще витинки з газети в окуповано~.1у Росією Ки
Єві ".JІіт . Україна" з 1964 року. До цієї газети пи-
11уть здебільшого ті. яких присилає окупант у формі 
"культ-обміну" за кордон. Тут бачите.як вони зобра
жуrоть українську політичну еміr'раці;о (патріоти 
України так не зобразять своїх братів по боротьбі 
за незалежну Україну!). яка нібито прохає грошей в 
багатого." Бачите також. як вони малюють амери
канських вояків. які гинуть у ІЗ'єтнамах в ім'я обо
рони правди і свободи у вільно\1у від комунізму сві
ті. 
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Аж nотіют~., Т'1 Т08ПЛІІТІІоСІІ, 
Щоб то ближче СТ<!ТИ 
Коло с а м и х: може, вдаря.ть 
Або дулю дати 
Бn11говоn11т1о: · ХО'4 м11nеньку, 
Хоч · nівдуnі.~; 



rr.~e сут~~~ ~: ~~~е~~:::аАпідходили до 
села. Ось уже були видні перші хати, як нараз, не
відомо звідки, почувся гучний чоловічих голос: 

- Стій, хто Йде? 
Степанка і Оленка оглянулись назад і побачили 

за собою високого, стрункого вояка з автоматом у 
руці, ввесь обвішаний патронташами з набоями, Од
яг на ньому цікавий, не схожий ні на німецьку, ні 
на большевицьку уніформу. Чоботи, шкірянка, каш
кет иа голові. 

- Не бійтеся, тут тепер самі свої, - поспішив 
заспокоїти дітей вояк, побачивши їхню збентеже
ність.Він перекинув через плече автомат і нагнувся 

до подорожніх, мовивши далі: 
- Знаю, багато тепер таких, як ви. Війна все на

робила, вороги України плюндрують нашу рідну зе
~лю і народ, дітей без батьків по світу пускають ••• 
Істи певно хочете? 

Вояк, не чекаючи відповіді, витягнув хліб і ков
басу й подав Степанкові і Оленці. 

- Ну, а тепер можете іти прямо он у те село, 
Там нема ні німців, ні большевиків, своя влада -
українська. Влада Української Повстанської Армії. 

По тих словах висо~й, стрункий вояк обернувся 
і знову зник у вечірніх сутінках, а Степанко і Олен
ка стояли серед дороги, як заворожені. "Війна все 

наробила". Вороги України". Тепер нема ні німців, 
ні большевиків, своя влада, українська". 

Які ці слова, які слова! І дивні наче, такі дале
кі, і такі близькі, зворушливі. Нові слова, Вони так 
прозвучали, наче пісня - тихо, але могутньо і влад
но, що кожне серце людське скорити можуть. 

- Ти чула, Оленко, що цей чоловік казав? Вороги 
України на нашій землі б'ються, певно оті, що й на. 
ших татів і мам забрали". А тепер, каже, своя вла
да. Влада Української Повстанської Армії, Ти чула 
про таку армію? Я ніколи не чув. Але яі< та армія 
така, як оцей добрий вояк, то й армія добра, мабуть. 
Ходімо швидше в село, поки не цілком стемніло. 

А село вже було зовсім бЛизько, Ось уже й перші 
хати, що в деревах та зелені потопали. 

* * * 

Село. Українське село. Хто ве знає його чарів. 
ної майже казкової краси? Білі, білі, як лебеді, не
величкі хатки рівними шнурочками простягаються 
то попід горами зеленими, то в долинах, над річка

ми голубими, в квітучих яблуневих і вишневих сад
ах, високими тополями та широкими липами обвиті? 
Скільки тут добра та багатства! Влітку густі сади 
гнуться від синьосивуватих слив, жовто-багрових 
груш, червоних, як сходяче сонце, вишень, рожево

боких яблук. А на рівних полях, яким кінця й краю 
немає, - білосніжні гречки, славетний український 
соняшник, як символ вічного світла, бо він тільки 
з сонцем і знається, - куди сонце, туди й він го
лівку повертає". А ще - жита, пшениці". Українсь
ка пшениц~ - одна з найкращих пшениць .у цілому 
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світі. З неї виробляють такий добрий, такий смачний 
хліб, що кожна країна світу хотіла б його мати." 

Чарівне і багате українське село, як вся україн
ська земля багата шахтами, заводами, річками і 
озерами. От через те, що Україна т~,Ка багата, на 
її землю за всіх віків людського життя приходили 

чужі, неукраїнські люди, щоб збагатити себе укра
їнським добром. Нападали і грабували українську 
землю і народ татари, турки, москалі, поляки, нім
ці. 

З 1939 аж по 1945 рік велася кривава війна між 
москалями-большевиками й гітлерівською Німеччи
ною за те, щоб панувати над Україною і її народом, 

Коли б наші маленькі герої Степанко і Оленка 
знали про це, вони напевно запитали б: 

- І невже ж немає сили такої, щоб раз і назав
жди прогнати з України всіх ворогів, щоб українЦі 
самі були панами на своїй землі, самі розпоряджа
лися своїм багатством і долею своєю? 

Але не забігаймо наперед, подивімося, що з Сте
панком і Оленкою, 

Отож, коли вони входили в село, надворі почало 
вже темніти. По хатах займалися вогні. Люди світи
ли липами. З декотрих димарів ішов дим, видно, се~ 
ляни розпалювали печі, щоб варити вечерю. На са
му згадку про вечерю в Степанка котилася слинка. 
Було навколо тихо, так тихо, наче недавніх боїв ці
єї пекельної війни між обома ворогами України й не 
було. Яке ж було здивування в Степанка, коли він 
нараз почув зрив гучної затяжної пісні, що знялася 
зовсім недалеко: 

Гей, готуйте, хлопці, зброю, 
Вирушаємо до бою 
Та на ворогів, 
На своїх катів! 

Щоб кайдани уже кувати, 

Україну розпинати 
Більш ніхто не хтів, 
Більш ніхто не смів! 

Весь народ іде із нами, 
Лісовими юнаками, 
Під повстанський ст яг, 
На рішальний змаг! 

Не пощадимо нікого, 
Переможем духа злого, -
Боже, силу дай, 
Боже, помагай! 

Машинова в нас пістоля, 
В дужих молодих руках, 

Перед нами сходить воля, -
• Цільно бий по В()рогах! 

- Ти Чуєш, Степанку? - радісно вигукнула Олен
ка. 

- Та це ж наші співають. От їйжебогу, що наші! 
Слухай, які слова: 

Перед нами сходить воля, 
Цільно бий по ворогах! 

- Наші, наші, українці! - захоплено залепетала . 
Оленка, схопила в обійми Степанка й вони разом по
біг ли в той напрям, звідки долітала піс_ня. 



Справді. Коли Степанко і Оленка вибігли з вузь
кої сільської вулиці на широкий майдан. вони поба

чили тa'vf колони во.яків • .які йшли строєвим, війсь
ковим порядком. вишикувані в рівні лави. З близь
ких хат люди виглядали у вікна, заслуховуючись у 
пісню, 

- Куди ж нам тепер, Степанку 1 йти? - спитала 
рнптом Оленка, згадавши. що їм треба знайти якесь 
пристановище і десь заночувати. 

- А ось постукаймо у вікно цієї хати, - довго не 
~у·"шючи 1 відповів хлопець та й наблизився до одні
єї садиби. Але стукати їм не довелося. Т]обачивши 
\1алих дітей1 господиня цієї хати сама вийшла і 1 

назустріч. · 
- Ви 1 бачу 1 шукаєте когось? 
- Еге1 :пукає\fо. 'lустіть переночувати нас, 
- А ви ж з якого села? 
- Та ми вже свої села погубили, - повідав Сте-

панко1 а Оленка стояла1 опустивши голову й переби
раr0чи пальцями свою брудну, засмальцьовану су
конку. - І батьків у нас нема, нікого нема. \1и сач і 
ледве живими зосталися." 

- То заходьте. я ось проведу вас, І ви не тільки 
переночуєте. а й житимете у нас, Бо куди ж тепер 
вам у такий непевний час? У мене самої доцька з а
гинула1 то будете обоє мені 1 як рідні діти. 

Але ось учителька раптово звелася з місця й пі
дійшла до вікна. відхилила фіранку. В одну мить во
на немов прикипіла біля шиби. Не могла відірвати 
свого погляду. За селом. високо вгорі 1 аж під са
!\1ИМ нeбorvt 1 знялися червоні язики ракет. 

Учителька швидко розчинила вікно навстіж, по

тім обернулася до дітей: 
- Червоні ракети. Сиr-нали наших. Значить - бо

льJІевики близько. 
Степанко і Оленка схопилися з місць 1 бо вже до

бре знали1 що це могло бути. 
Учителька випростувалася рівно 1 по-вояцькому. 

t1 звернулася до Степанка і Оленки: 
- !Іу 1 дорогі \1ОЇ ластів'ята. що ж будемо робити? 

Знову вороги ідутр ••• Я мушу іти. Ви залишайтеся в 
чоїй хаті 1 будьте спокШні 1 вони вас не зачеплять. 
ви ще \1алі. 

Учителька хутко одяг лас.я. Степанко дивився на 

неї розгублено й схвильовано. Шн не знав1 1цо у цей 
час робити. 

Оленю.\ виручила його з задуми й сказала пер
шою: 

- \fи підемо з вами 1 ми не хоче 1.10 са\1і лишати
ся! Ви ж самі казали - від старого до чалого. Всі 
на ворогів1 на наших катів •.• 

- Правду каже Оленка • . \Іи не залишимось 1 :.ш 
підемо з вами 1 - підхопив Степанко1 і обоє \ШЛИХ 
підбігли до учительки й схопили її за руки. 

Учителька не менш розгублено й схвильовнно ди
вилася на Степанка і Оленку. 

- Ох 1 ви, дітки мої1 золоті мої, дорогі пташеня
та. Як же мені вас лишати, і як мені вас брати з 
собою 1 коли я в бій разом з УПА іти '1ушу. 

- І ми в УПА1 візь!\1іть і нас 1 просимо, дорога 
учителько. 'І{о буде вам1 те й 11a:vi1 ми не хоче\10 під 
\10скаля>v1и-большевиками бути! У нас не:'v1ає наших 
ма"vtусів і татусів. будьте ви нашою мамою ••. - за
лепетали, горнучись до учительки, діти. 
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Учителька пригорнула їх до себе. поцілувала три
чі кожного1 а тоді взяла за руки й сказала; 

- Пішли! 

* * * 

Б ольшевики великим військом напали на село, в 
якому квартирували загони УПА. Українські вояки 
прийняли були бій1 обороняючи село і його людей 
від нової ворожої навали. Але сили були далеко не
рівні, Большевики підтягли панцери. били по селу з 
гармат, стріляли в хати запальними кулями з авто
матів1 і через годину запеклого бою велика частина 
с~лянських солом'яних хат була в страшному вогні. 

У майже цілковито зруйноване, знищене село вві-
11шли большевики. Українські повстанці, після чима
лих людських жертв і втрат зброї вийшли з села і, 
під прикриттям залишених оборонних відділів, пода
лися в ліси, щоб звідти знову вести боротьбу проти 
ворогів своєї Батьківщини. 

Ііа щастя. учителька з своїми придбаними в ті 
жахливі часи дітьми - Степанка і Оленкою - зали
шилися живими. Коли учителька прийшла з ними до 
штабу головної квартири УПА у звільненому селі. 
полковника Звитяжного1 - той негайно ж наказав ді
тей, на їх уперте бажання. відіслати з учителькою 

в запілля. 
Тепер Степанка і Оленка. сидячи разом з учи

телькою та вояками УПА в кузові вантажної м~µ~и
ни. почували себе, як у великій. рідній сім"і. Іхні 
серця тріпотіли радісно, бо перед ними простелився 
світлий і чистий шлях боротьби за Рідну Землю, за 
своїх батьків і матерів 1 яких відібрали у них люті 
вороги. Петро Кізко 

Мансим Рильсьюий 

.." 
Вже червоніють помідори, 
І ходить осінь по траві, 

Яке ще там у біса rope, 
Коли серця у нас живі, 

Високі аАстрн, небо сине 
ТвіА ndrJiiщ миJІНЙ і ясний , •• 
Це все було в чужій краіні, 

Але не знаю Я, в якій. 

Що ·з тоrо, що ос:Іннім чарам 

Прнйде кінець? Апе в цю ·ІІІІІ'ІЬ 
Баштан жовтіе понад яром, 

Курінь безверхий ніби спить, 

.І 111еться дерево від плоду, 

І не сrрашниА, мое дит11, 
Нам чес ос:танньоrо похоАу 

У небуття - без вopomtl 



&еяьrієць про рус11фінацію Унраїн11 

Пресовий бюлетень »Ньюс Екс

чейндж«, що виходить у Брюсселі 

кількома мовами, є призначений 

для передових світових дипломатів, 

державних мужів і т . п . політич

них діячів. Він виходить тільки 

в кількасот примірниках. у 32 ч. 
(найновішому) цього бюлетеня є 

цікава стаття про Україну, під на

головком »Русифікація України« . 

Вона показує, що її автор добре 

визнається в українських справах. 

Непідписаний· автор статті на всту

пі зазначає, що до найбільших па

радоксів нашої доби належить кур

йозний факт: Москва виступає в 

ролі чемпіона антиколоніялізму, 

одночасно залишаючись володарем 

єдИної сьогодні колоніяльної. імпе
рії. 

»В межах своїх кордонів совєт

ська Росія застосовує послідовний 

колоніялізм, вживаючи засобів, що 

стоять в розпорядженні тоталітар

ної диктатури, включно до адмі

ністративної пресії та винищуван

ня поневолених народів, з метою 

їх асимілювати та змусити до злит

тя з москалями під етикетою »СО- · 
вєтського народу«. 

Переходячи до прикладів колоні

яльної політики, автор називає го

лод в Україні в 1930-33 рр. та 

фізичне винищення народів Пів

нічного Кавказу, за декретом Ста

ліна з 1943 р . 

Розгортаючи український прик

лад, автор пише: 

»Українців є 40 мільйонів . Вони 

є другою . по величині нацією 

СССР . Щоб мати уяву про укра

їнський потенціял, вистачить за
цитувати голову Ради м1н1стрів 

УССР В . В. Щербицького, який 
казав, що Україна »продукує біль

ше половини заліза в СССР, біль
ше 400/о криці та прокату, 560/о за
лізної руди, третину газу й ву

гіллЯ, 900/о далекобіжних льоко
мотив, 36°/о тракторів, понад 30°/о 
хемічногр устаткування четверти

ну молока · й м'яса та понад 50°/о 
цукру« . 

Але Україна не має навіть своєї 
української комуністичної партн, 

бо КП УССР є тільки »загоном« 

московської компартії. А в цьому 

загоні москалі складають 28,2°/о, 
коли відсоток москалів у загалі 

населення не переходить 16,9"/о . У 
всіх республіках ведеться виразна 

політика: зменшити число місцево
го населення і збільwй'Тй"число 
москалів . Тому в кожну республі

ку навозять москалів, а вивозять 

місцеве населення. Окрему ролю 

приписано політиці урбанізації: 

збільшення числа москалів у міс
тах є ключем панування над поне

воленими народами. 

В Україні всі засоби звернені на 

те, щоб спинити приплив україн

ців до міст в Україні . Нові міста 
є невіддільною частиною широко

го пляну русифікації . Помічається 

постійний . наплив москалів в Ново
волинському вугільному басейні, а 

одночасно українців »заохочують« 

всіма засобами шукати зайняття в 
Сибіру чи інших частинах РСФСР. 

Випускники високих шкіл в Ук
раїні їдуть на практику поза Ук

раїну, а :москалі ж їдуть в Украї

ну. 

Коли Ленін розумів під »Совє
тами« щось у роді наднаціонально

го, інтернаціонального, Хрущов 

УТОТОЖНЮЄ ПОНЯТТЯ »СОВЄТСЬКИЙ« З 
ПОНЯТТЯМ »МОСКОВСЬКИЙ«. 

Автор виразно· підкреслює, що 
Москва »ревідує« історію понево

лених народів, виводячи в ній 

московську аrресію, як »Проrресив

ний чинник« . Окремий наголос 

кладеться на московську мову, і 

знову ожила теорія Маркса, який 

твердив, що московська мова стане 

мовою комунізму, як англ1йська 

мова була мовою капіталізму. Цю 

теорію прикладають до практики 

й доводять, що московська мова 

мусить бути рідною мовою вс1є1 

»СОВЄТСЬКОЇ смуги«, а другою мо

вою для всіх інших народів світу. 

Висліди цих »Теорій« на прак

тиці . жахливі: 
В 1934 р . в Україні було 21.000 

шкіл і 5 мільйонів учнів. З цього 

числа 4,5 мільйонів навчались ук

раїнської мови . Двадцять років 

пізніше, коли в склад УССР увійш
ли західні землі України. лише 

3.814 .869 учнів навчається україн

ської мови; зате в школах з мос

ковською мовою навчання перебу
ває 1. 369 . 154 учнів. Подібна ситу
ація є теж в інших республіках . 
В Білорусії 220/о дітей навчається в 
московських школах, коли моска

лів у Білорусії є тільки 8,4°/о; в 
Грузії 200/о дітей навчається мос
ковською мовою, коли москалів 
в ц:й республіці є лише 100/о«. 
»Але одночасно українці, білору

си, грузини та інші зовсім не ма

ють змоги вчити своїх дітей рідної 

мови, коли вони опиняються поза 

межами своїх батьківщин. В 

РСФСР живе біля 3,5 мільйонів 

українців, але вони не мають ні 

однієї школи ~ля своїх дітей . У 

{»Шлях перемоrис) 

Казахстані є 762 тисячі украінців 

і жодної української школи. 
»Більшість наукових видань ви

ходить московською мовою. 560/1 
інститутів та високошкільних ус

танов знаходяться на території 

РСФСР, в Україні - лише 15,5°/о, 
в інших республіках -- 28,19/е . Цей 
відсоток дуже далекий від цього 

відсотку, · що українці вкладають 

в екон·оміку СССР. Книги москов
ською мовою розходяться в УССР 

сотками тисяч піі>им ·рників, а ук
раїнські книжки друкуються ли

ше в тиражі кількох тисяч« ... 
»9. жЬвтня 1961 р ., в ОН проти 

західнього колоніялізму~ Л. Ф. 
Паламарчук, мjністер закордонних 

справ УССР, між іншим казав: 

»Уряд УССР уважає головним 

завданням Генеральної Асамблеї 

закінчити якнайшвидше реаліза

цію декл):Jрації, що признає негай

не право на особу колоніяльним 

народам і країнам. . . Ця декляра
ція схв<t,Лена 15-ою сес · єю Ген. 
Асамблеї, висловлює бажання всьо

го людства - скінчити з найбільш 
скандальним явищем, яким є ко

лоніялізм у будь-яких формах« ... 

"Чи п . Паламарчук мав на увазі 

свою країну«? - кінчає свою стат

тю »Русифікація України« непід

писаний автор на сторінках бюле

теню »Ньюс Ексчейндж«. -ГЕРОІ 
Один полlr у Парижі 

Від ран і жорстоких мук, 

Кулі О.'ІІертм:ьві, хижі 

ЗломвJІИ Ного на брук, 

Другий віддав в Роттердаиі 

За. Україну життя, 

Той, що на київські брами 

Із січовими стрільцями 

Шр;нІс синьо-жовтий стяг. 

А третій упав піді Львовом -
ГерОG.'11 УПА поліг, 

Коли, мов залізним колом, 

У бурю, в сипучий сніг 

Ворог криївку обліг , , • 

І ось ще жовтнева втрата. 

На схилах альпійських гір, 

Зміїна отрута ката 

Згасила орЛИІІИЙ зір .• , 

Це лицарі, що здіймали 

Народу буряний шквал, 

Лицарі, що зберігали 

ЗеІІІЛЮ від лютих навал, 

Що кров'ю й життям писали 

Волі Універсал! 
Микола Щ єрбак 



з ПОКОЛІННЯ ЕІ nоколІння переходять по· 
етичні перекази про назново багаті снар

би. заховані десь лід землею. Не в одному 
українському селі 1 зараз . можна почути про 
хоробрих :запорожців, яні, йдучи в далекий 
похІд. заховали на околиці ceJ1a бочки із зо· 
.'Іотом, .. але таІ\.1 не повернулися, щоб викопа-
ти Іх . . .. 

1Ірактнка · ховання скарбі'В у зе:-.t.'ІІО ду
же поширена в древній Русі. Адже за тих ча
с!в це . був найнад!йнlшнй спос!б зберігання 
сімеііннх цІнностей. Поспішаючи на зантш 
ве.'ІИНОГО І\ИЇВСЬНОГО nНЯЗЯ у . воєнний похід. 
багатий · воєвода чи дружинник не брав з со
бою своїх цінностей, а ховав їх удома - на 
території двору чи й під підj10гою будинку. 
Збираючись у далеку подорож.- заможний ю1-
l'всьІ\ий купець-гість теж заривав свої нош· . 
товності в землю. · 
У години ·смерrе.'Іьної небезпеки. яна в часи 

неспокійного середньовіччя нерlд~-;о загрожу· 
ва.'Іа й жителя111 Києва, нільиість закопаних у 
зеш1ю цінностей зроста.1а. Особ.111во багато їх · 
було заховано в переддень ст'рашної татаро· 
1\!онгольськоУ навали. Нолн ж над древні;-.1 l\п· 
євом пронес.ТJася страшна буря вогню і смер
т1, нікому бу.ло вІдшукуватп .:заховані. скарби. 

На жаль, до.'Ія баrатьох ниївських знахідок 
рясніє незвичайними, подекоJІи трагічними ви
падковостями. Далеко не всі вони потрапили 
до музеїв чи інших надійних сховищ. Прик.1а
дом того. як rину.'Іи д.1я науки чудові 1штво· 
ри ю1ївських майстрів, може бути доля скар
бу, виявленого 1906 року па Десятинній ву· 
.1иці. Через леренупщиків він потрапив до 
торгJ:вця старожитностями та був :вивезений 
спочатку до Франкфурта на Майні, а .потім 
до АнrліІ. Багато чудових ювелірних речей за· 
гину.110 в плавильних казанах київських юве· 
.1ірів. 

За характером знахідок 'fшівсьні скарби 
розподіляються на речові й монетні , Перші, 
як правило, снладают~,r.я із староруських юве
.лірних речей і . предметів Інозе~шого похо
дження, другі -. з рщ1сьних, арабсьюrх. ві
зантШських, · а також староруських грошовах 
знаків. Більшість знайдених С{-;арбlв бу,1н за
ховані в спеціа.11ьних тайниках, що ма.111 виг
,1яд невеличких · печер, і перебували та~t у 
г.1иняних чи металевих посудинах. За розмі· 
рами снарби бувають від нількох золотих 1 
срібних ювелірних речей до кі,1ьнох сот , від 
одноrо-двох десятків монет до трьох-чотирьох 
тися•!. Так, скарб, виявлен.ий А. Аннєннови~r 
1842 рок:v на місці стародавньоУ ДесятинЕої 
церкви, за свІдченням ОЧІ'\видців, ск.1аДався 

Із золотого посуду, змотих 1 срібних лрн'нрас 
1 следве вмістився в два мішки:~>. А скарб 
римських монет, знайдений 1876 року поб.ш
зу нинlшньо:і Львівської площ!, важив майже 
пуд 1 111ав близько 4 тнсяч монет . 

Кмі•. ХІІ стоnІтт11. СрІСІна грн•на, 
:11оnотмй CIDacneт. СDІСІн/ сеDежкм. 

• ОШУКАНИИ СЛІПЕЦЬ 

Стародавній приятель мій Олексій Со
ха, у зібранні приятелів промовляючи, 
почав хвалитися, що спільний наш при
ятель Севастіян, си:а Якинфів, лікар, 
вернув (вилікував) йому очі, що були 
в великій небезпеці. 

Під час цієї нашої розмови один із 
зібраних (там) почав гірко плакати. 
Ми всі здивувалися : що за причина? 
"Мені rой же лікар, - сказав із пла

чем сліпець, - сам особисто обіцяв був 
оздоровити (мої) очі" . .. 
Ми знали, що добродушний Севастіян 

не брався за неможливе, тому то й сПи
тали (сліпого) : 
"То чому ж ти не віддався до його 

рук, (аби ві•н тебе вилікував) ?" 
"А ось чому,- відповів бе•зокий:, -

ошуканому багатьма лікарями, думало

ся мені, що всі вони є такі. А тепер .. . 
тепер я навіки невидющий" ... 

Гриzорій Сковорода. 

~====::;;=:::::::::;:;:;;:; 
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ЧОМУ ЛЮБЛіС? 
Причин, чому я люблю свою 

СумІвську Оселю в Кетскі.льсь
ких горах у США. є багато. Тут• 
на СумівськіR Оселі. захоплює 
мене природа: дрімучі ліси. чудо
ві високі зелені гори. тихі бори, 
широкі поля. покриті квітами, і ти
ха. співуча річка, пісні пташок та 
де-не-де олені та чудові сарни. 
зайчики та бобри ••• 

А над усім панує святкова ти
ша, даючи всім почуття та красу 
раю на землі. 

1 лише де-не-де чути веселі ок
лики та співи сумівських дітей, 
або жваву гутірку про Україну• 
що її провадять наші виховники. 
І тому на цій осе.лі, яка розляг
лась серед гір. панує радість. 

Та хоч і як гарно тут, на Осе
лі. - все ж вона ніколи не дорів
няється красі України. А.ле я ні
коли не бачив України. і тому для 
мене Оселя - це рай на землі. 
До неї я кожний рік приїжджаю, 
нею живу• та лише школа приму

шує мене відірватись від цього 
місця. де моє серце знаходить 
спокій і радість; це я вже бачив 
старших друзів з леr'ендарної 
УПА, бачив наших українських 
письменників, артистів. співаків; 

де я пізнаю українську велику ку
льтуру великого народу. 

Роман Мірчу1' 
(Юна1(, із Філядел'Ьфії) 

ЖИВА 

Понад 200 дітей вчаться в Шко
лі Українознавства Осередку СУ~ 
ім. г~н.-хор. Тараса Чупринки в 
Нью-ИорJ<у. Навчання відбуваєть
ся по 2 години кожного вечора, з 
різних дисциплін: українська мо
ва і література. історія, геогра
фія та ін. Школі допомагає Бать-

КЕРАМІКА 
Хv11ожн11 нерамІна дедаnІ амраsмІ· 

we' оформn11с:т11с11 ян самостіннн~ анд 
nрофесінноrо образот1орч1>rо мист•· 
цт1а. Від окремих нераNІчн11х А•нора· 
тн•ннх еnеме11тІе • оздоСІnеннІ С:П\ІРУА 
(І ПООАННОННХ суеенІрІ• АО ноnен· 
тианмх, а тепер і персонаn11ної І!НСТіІ· 
1он манс:тріе нерамінн - танні' wnflx 
8РОС:1'іІННІІ Н удоснон·аn,нн11 ·ц~оrр Д~8· 
н11оrо т~ с:ам0СІутн11оrо а~АУ ""сте
цтаа. 

ківськиИ Комітет. Тут бачи\10 пе
дагогічни~ склад Школи, на чол і з 
проф. Іваном Юрченко\1 (си"ить у 
центрі). 

Бажае-.ю Учителя\1 і учш1:-.1-су
\1івцям великих успіхів у 11елег
ко:'>fу 1 а.ле велико,1у ділі! 

Оксана ГруА:1нмс1ока, flKil npaцioc 1 
r.апузі художн110У к•рамІнн аже ІІІН:t11t· 
ico даа<!!ц11_тн ро11І1, nа.назаnа wиро1111й 
т•орчнн ДІІПі130Н І ІОАНQЧіІС ••• "".:1. 
мі можnнеос:тІ ц1toro 11111чноrо А СІ11а· 
ropoa11oro матер/011у. 

Декоратн1нІ тарІnмн, 8аро1111сф, оааон ,1111• ІС•Іт/о ро8отм •УАОІІСнмцІ Оксани ГРУАіІММСІІ 



Спорт! 
Яке це повне змісту, захоплююче слово! 
Звичайно, спорт буває рі;зний: фізичний у першу 

чергу 1 а.ле також розумовий (наприклад, коли роз-
1;1 'Язуємо якусь математичну задачу, коли граємо в 
шахи тощо); є також спорт духовий. 
•Тут бачимо понадшвидкісне авто "Спіріт оф Аме

ріка" і його водія, видатного спортовця Бредлова. 
У жовтні 1964 року на цім спортовім авті він вста
новив рекорд у швидкості, їзді автом: 500 миль на 
годину! На поворотній дорозі авто майже піднялося 

. в повітря і дослівно в.летіло у воду 1 але американ
ський рекордсмен залишився неушкодженим та й ав
то вдалося скоро відремонтувати. 

11111 ІІІІІІІІ 
М елоде'ІСЛЯ.Іtаціл з творів укра

їн ських поетпів - у виконанні no
dpyi і друзів Осередку СУМ у мі
сті !ІІтуrп~ардмі, в Західній lІім,еч
чu11і. 

ТВОРЧА MO JlO 

Богдан Бора 

На світлин ГІ 
ру "Хо.11одниІt~" t 
всі вони - УЧаtІИКІ 

На іншій свілин 
ку СУМ у Ютиці СІІ 
нірі Схід: М. ~ньt 
рент Марко " нш 
Роб орський, 
ки від 1954 р 

Сумівськи 
бо до нашого 
тов Боронити 
частина, і фі . 

я во я 

Я вояк. У ·шинелі і без неї. Я І(, 
У руІ(.ах то баrнет, то перо, Ро; 
Якщо жити - то щастям ідеї На 
І з народом іти крок-у-крок. Дл 

Якщо жити - то мужньо і гордо Я t 
Перейти всі шляхи до кінця, У 1 
Прозвуеати найвищим ак01рдом, Як'. 
Сколихнути всі груди і серця. За 



)ДЬ УКРАЇНИ 

111111111 
, група учасників сумівського табо-
1" біля міста Буфало у США; майже 
1ики спортових змагань . 
.1ині - спортовці-чемпіони з Осеред
, QНА, які здобули І-ше місце у тур-
1нько, М. Мельник, спортовий рефе-
1нський, В. Пронів, І. Семеняк, Вол. 
ееменяк; усі друзі е членами Спіл
r, всі здали три іспити • 
. порт - це одно з наших досягнень, 

~овноrо гас.ла "Честь України - Го
. входить також, як його невід'емна 
ЬІі розвиток молоді. 

1як ... 
Якщо жити, то тільки горіти, 
Роздувати огонь, де пригас, 
На пожарищах сіяти квіти 
Для нащадків, що прийдуть по нас. 

Я поет. У шинелі й без неї. 
У руІ(,аХ то баrнет то перо. 
F11'що вмерти - то вмерти в траншеї 
3а віт~изну, красу і добро. 

1958 

ЗУСТРІЧ ДІТЕЙ З 
ПИСЬМЕННИКАМИ 

У Нью-йорку, в Літературно-Ми
стецькому Клюбі, відбулася цікава 
імпреза під гаслом : »Діти зустрі
чають своїх письменників і КО!.{
позиторів«. Участь в цій імпрезі 
взяли - 12 декляматорів, два хори 
і дві співачки . Деклямували·: Слав
ко Куровицький, Сяня Куровицька, 
Ромко ЮзенjІВ, Марко Луцький, 
Леня rной, Христя Фурда, Юрко 
Фурда, Марта Зєлик, Олесь КУ-. 
зишин. Прочитано вірші і опові
дання: Л. Храпливої, Діми, М. 
Щербака, Ів . Савицької, Р . Зава
довича, А . Косовської, Н . Мудрик
Мриц. 

КОІЩЕРТ ЮЛІЯНІІ 
ОСІНЧУК В ІІЮ НОРКУ 

Ню Иорк. (Ол. Т.) - Сеk
ція Дружин Лікарів в Ню 
йорку влаштувала тут 2-го 
траrвня 1965 р. я · Українськfм 
Інституті Америки цікаву 
і вдалу імпрезу: самостійяиА: 
фортепіяиовий концерт аад
звичайно здібиоІ 11-лі'l'ньої 
Юліяни Осіичук. Мо,лодеиька 
піякістка 11иконала блискуqр 
сr..зою програ.му і дістала. -
як призвання її тала:вту 
багато квітів. 
Було присутніх окоJІІО 300 

осіб, що доказує, що грома
дянство Ню Иорку і околиці 
було дуже за.і:итересоваие цt
•Е:Ю взірцево зорrанізовакою 
імпрезою. 

А.ВСТРАЛШСLКИП 
ШКІJІLШІП ХОР 

НАГОРОДЖЕНИП 3А 
УКРАІНСЬКУ ПІСНЮ 

Мельбурн. - Під ч.ас . 
· конкурсу шкільних хорів цьо. 

го міста на найкраще вико
нання пісень першу нагороду 

здобув хор школярів з місце
вос'l'И Даикленонr', який 11и
конав українську на.радну 

пісню "О:й, у лузі та ще й 
nри березі" . Цієї пісні навчи
ли сtюїх аНГJЮМОВНИХ австра

лійських шкі.J1ьних товаришів 
три українські учениці. Kepy
ua.11a Т'ИМ хором під час йоrо 
виступу одна з уираїксt.ких 

учениць. 

ДОРІНН РУДНІЩЬКИЯ 
головою 

С'rУДЕНТСЬКОІ РАДИ 
В ДЖУ ЛІ.ИРДІ 

Після дводенних виборів 
на пост голови СтудентсJ.Коі 
Громади в Музичній Би~:окій 
Школі "Джуліярд" :У Ню 
йорку, переможцем серед 
трьох кандидатів вийшов До
ріян Рудницький t віольовче
ліст). Уперше n 1сторії цісі 
передС'.іІОЇ музичної високої 
школи в АмериІ{і цей почес-
1ШЙ пост очоJ1юnаткме (!}!f· 
деит українського роду. 

УОІПХ МОЛОДО! 
МАЛЯРКИ 

Ярослава Теруляк - Турке
вич, зна.ва украі~цям Ню 
Иорку й Illm<ar'o теж з іі кас
тецькоі кераміkя. одерЖВJІа 
першу яагороду в .діJиІаці 
rрафіки ( рисуиок тушем "Ве3 
імені", кат. число 46) иа рі-... 
ній виставці Л1І'и :МИстц111 
Північного Вестчестер-у в 
Мавит Кіско, Ню Иорк. Іtк 
виставка завжди на дуЖе ви
сокому рівні, в вій репрезек
това.иі численні визначаі ІОІе· 
рикаиські :мистці, що живуu. 
у Вестчестер Ка.виті. Я. Теру
ляк брала "tЄЖ участь в різ· 
них виставках в Парижі, № 
перебула кіJІька років. 
&едовзі наша публіка :ма

тиме ваrо;цу детальніше за.
пізнатися з іі творчістю, бо 
малярка пJІЮІув сакостійиу 
виставку в одuій з Нюйорксь-

ких. rалерій. "свобода" 



І 1аВJІо \tарене11ь 

Сценічно-поептчний монтаж в 1-ій дії длА діпІей 
за •ворами м. Фенен1'а, П. Воронь1'а, Г. Беzлера, 
пер., Л. По.11тави, Н. Забіли, М. Петріва, ІМ, МТ, 
і IJ/lK. 

ДііJові особи: Ст. хлопець - 12 р •• хлопець, дів.
чина, мавка, лісовик, вітер. жовтень, осінь і осін
чата. 

Оформленн11 с14ени: По-осінньому вдягнений ліс. 
Спереду - кущ ліщини з горіхами. Праворуч - пе
ньок. 

(На Clfeнg вzод.1JtЬ: 0111. zлопець, z.tопець і дівчи
на •. Розt.11.11даюt11сь нав1'рgt.11, співаю11ь): 

Знову жовкне на дорозі лист.я, 
І у небі кричать журавлі. 
Знову осінь іде золотиста, 
Золотисто іде по землі. 

СТ. ХЛОПЕЦЬ: 
Пішли, пішли, поїхали 
За спілими горіхами, 
За горіхами, грибами, 
Що ростут поміж дубами! 

ХЛОПЕЦЬ: 

ДІВЧИНА: 

Ой, горіхи! Не сховатись, 
Хоронись не хоронись, 
Як наскочим ми, хлоп'ята, 
В мовчазний, осінній ліс! 

Затремтить ліщина сміхом, 
Різнобарвно зацвіте. 
Не сховаються горіхи 
Попід лист.я золоте. 

СТ. ХЛОПЕЦЬ: 
Ой, поглянь, які хороші! 
Та усе по два, по три! 

(ДіІІU рв!JІІЬ topizи і zовають у 1'ишені. Зліва ви
zода11t1 мав1'а .11ісова, побачивши діfІІей, по111ижу "личе 
JISCOIІU). 

МАВКА: 
Діду, дідусю, ходи сюди! 
Тут мал.ята горіхи рвуть! 

(Вжодим AiCOIU1'). 
ЛІСОВИК: 

Яка скупа! 
Горіхи рвать я не бороню, 
Аби не ЛОМJіЛИ гілля. 

(Мав1'а зни1'ае. Лісови1' придuвААЄfІІЬСJІ до дітей). 
СТ. ХЛОПЕЦЬ (запр1мі1111в111и лісови1'а): 

Подивіться, як дідусь 
По-лісному зодягнувсь: 
Плащ у нього із листочка, 
Гудзики із ягідок, 
Шапка з квітки - із дзвіночка, 
Та ще й пара чобіток! 
Ніс довгенький - то сучок -
От який ліЕmвичокІ 
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ДІВЧИНА: 
Цей дідусь - лице із шишки -
Хай заходить, прнсіда, 
Люлька з жолудя у нього, 
А із шишки борода. 

(Лісови" переzодить че11ез сцену, сіоає на пень
ку, що зправа). 
ЛІСОВИК: 

Я у лісі - наче вдома, 
Знаю там усі стежки, 
Всі пісні мені знаИомі, 
Навіть заячі казки! 
Знаю ще й про те, 
Де у лісі що росте, 
Знаю де зайці, лисиці 
Рано-вранці п'ють водицю, 
Бачив дятла на сосні, 
Пестив квіти запашні. 

(Лісови1' встає і відzодtІfІІЬ). 
СТ. ХЛОПЕЦЬ (роз1.11.1даючисt1 н·ав1'рg1и ): 

ДІВЧИНА: 

Подивись! На видноколі 
Мов змінилися ліси. 
Хто ж це їх у жовтий колір 
Так барвисто покрасив? 
О<;:ь край річки жовті клени 
І берези золоті. 

Лиш .ялиночки зелені 
Залишились в самоті. 

ХЛОПЕЦЬ: 
І пишаються дерева 
Золотим своїм вбранням -
Це якийсь мал .яр, напевне, і 
Догодити хоче нам. • 

(З-за "УіІіс виходить хлопець у золо•стому -
ранні і з відерцем у py1'az. Це ховтень). 
ЖОВТЕНЬ: 

А мал.яр цеИ - місяць жовтень -
У відерцях чарівних 
Жовту фарбу перебовтав 
І розбризкує по них. 

ДІВЧИНА(звермюt1ись до ХО8fІІНА).' 
- Хто ж ти такий? · 

ХЛОПЕЦЬ: 
Який ти гарний і барвистий! 



ЖОВТЕНЬ: 
Я - Жовтень. 
В мене вс~ мовкне, 
Листячко жовкне, 
Квіти в'Януть і всихають, 

Пташки у вирій відлітають. 
( Жовтен'Ь зни1'ає за 1'улісами. Вб iiae вітер), 

ВІТЕР: 
В-ю-ю-ю! В-ю-ю-ю! 

(З дерев падає лисм). 
ХЛОПЕЦЬ (дивл.ячис'Ь на падаюче листл): 

Прийшла пора покидати 
Свою рідну гілку, 
Виряжатися у першу 
й останню· мандрівку. 
Гей, листочки золотії, 
Додолу, додолу. 
Покидайте рідну гілку, 
Гілку чорнокору, 

ДІВЧИНА (підіймає з землі листоч1'а): 
Легесенький листочку! 
Чом ти так трясешся? 
Чом ти невеселий? 
Це ж землиця рідна 
Це ж землиця плідна. 
Вкрий її, листочку. 

(Входиm'Ь Осін'Ь - дівчина в зелених шатах), 
ДІВЧИІІА (до Осени): 

ОСІ!ІЬ: 

- 'rи хто? 

Я - осінь! 
у мене повні скрині мальовані. 
Що моя сестра - весна - сіяла. 
Те я збираю! 

СТ. ХІЮПЕТ{Ь: 

ДІВЧИНА: 
Вітай. багата пані! 

Ой. що ж ти робиш, осінь. 
Усе змінила скрізь: 
Трава зелена - стала 
Суха та жовта враз, 

Заждала б трохи, осінь. 
Не йшла б іще.до нас. 
І сонце хай по-літньому 
!)Je світить гаряче, 
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ОСІНЬ: 

А синьоокі квітоньки 
!Івітуть на луках ще. 
Хай в \.1андри не вирушує 
Весела птахівня. 
Берізка хай не струшує 
Зелене убрання. 

11.рийшла '.1ОЯ пора. 
Учитись скоро піде 
До школи дітвора. 
А те 1 що після літа 
1м1нились сад і ліс 1 
Не так вже і погано: 
Шди і подивись! 
І хоч нема в садочку 
Зеленої трави, 
Там яблука рум'яні 
Аж просяться: зірви! 
В лісах краса осіння, 
В садах рясні плоди. 

Х ТІОГІЕТ{Ь : 

ДІВЧИНА: 

Ile дуже добре, осінь. 
1цо ти прийшла сюди. 

Щедра осінь і багата 
Ти з дарунками прийшла 
То ж дозволь нам запитати, 
Що ти; осінь, принесла? 

(Осін'Ь подивилас'Ь навкру~и. Зі ІJсіх сwсорін в11хо
д.ят'Ь осін'Ьчата - дівчатка, вд.11~нені в золо11Uс111і 
вбранн.f, Я1' і осін'Ь, з плодами nо.11.я й саду. Вони об
дарову;от'Ь ними дітей на сцені, та тих, що сидлт'Ь 8 
перших р.11дах ). 
ОСІНЬ: 

Принесла пшениці. 
ХЛОПЕІІЬ: 

Будуть паляниці! 
ОСІНЬ: 

Принесла вам гречки, діти. 
ДІВЧИНА: 

Кашу будемо варити. 



ОСІНЬ: 
І городини для вас, 

Х 1СЩЕ ІЬ. 

ОСІНЬ: 

{Н Ц!1f[\ 

ос1нь: 

')()!п ! [[ 

ОСІНЬ: 

Буде юшка й бортц для нас! 

Стиглі груші запашні. 

Заготує:-.ю сушні. 

А ще яблука - як жар!" 

Для їди і на узвар. 

\fеду повні стільники". 
, n()JJ~ї т) 

Будуть і '\1едяники! 
(Осін-ь'lата, роздавши n.11оди дімм, становлІJт-ьсл 

р1~до.ч з осінню). 
СТ. Х.ТЮПЕІ{Ь: 

Будь блаrословенна. 
За свої прегарні вчинки! 
Ти добродійка правдива. 
Для дорослих і дитинки. 
Наповняєш всі комори 
r1 найбідніших нагодуєш! 
А за те подяку щиру 
Ти на кожні'\1 кроці чуєш . 
Та найкра11~е твоє діло. -
:до ведеш дітей до школи: 
Хто полюбить школу змалку -
І Іе бідитиме ніколи! 

, І (берут-ьс1~ за рухи й сnівают-ь ): 
Знову жовкне на дереві листя. 
І у небі кричать журавлі, 
Знову осінь іде золотиста, 
Золотисто іде по зе:v~лі. 

- Заслона -

М Р І Я • 1964. Буенос Айрес 

Я мрію ' не раз: 
Коли приІіде час. 
Вас. рідні Карпати. зустріти. -
Упитись красою зелених лісів. 
І тайну вгадати шумливих борів 
Та голос почути.сумної тре'vІбіти, 

Із років дитячих. 
:ue досі вас бачу: 

· Величні ви. рідні Карпати мої. 
ІІа вас я дивився щоранку колись. 
Нк шпилі уперті у хмари п'ялись, 
Сніга,1и покриті, дрімали плаї. 

Та війна прийшла 
І нас розвела ••• 
Я в світі чужо'\1у ще й досі тиняюсь, 
1иrіІ Ви на Вкраїні незламні остались, 
Хоробрим повстанцям притулок давали ..• 
Хоч раз Вас побачить - ."чи ще дочекаюсь? 

Дмитро .Vотрух 
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ЧОМУ КОМУІ ІІЗМ Є ЗАГРОЗОЮ ДШl 

ВІЛЬНОЇ ЛЮ ~lШИ? 

'.f одерний комуніз"1 - це отруііна гадюка між ві
льних держав та вільних людеі1. який своею трутиз
ною заражує просвічених чи й звича:fних людей сво
боди. 

Вдаючись цо величезної пропаr'анди і розприску
:очи її в середовищах слабодухих людей, - перетво
рює або старається перетворити таких людей у зба
ламучену масу. Комунізм подібними способами роз
биває свобідну державу знутра. а подекуди підрив
ною діяльністю чи й військовою розсаджує її неначе 
динамит скелю. Такими саботажами керує "проле
тарський" устрій комуністичного уряду. особливо 
Москви, щоб загарбати все для себе, для своєї дер
жави і для свого приватного добра. 

Людина, Яка вірує в Бога і має свободу слова, 
праЦі, релігії - може бути придушеною не вірячим 
у ті свободи комунізмО'>f, який на кождім кроці ста
рається зробити людину жорстокою, безкритичною, 
не релігійною, а зате слухняною для добра свого 
жорстокого господаря. 

Коли кочуністичний замір саботажу є в стадії 
підготування чи вже виконаний - ком:уністична сис
те:-.ш вживає драстичних засобів в ім'я виконання 
своїх цальших нелюдських плянів. 

11юдина1 nка дістається під ко'vІуністичну корми
гу. ·11усить слухатись і виконувати накази диктато

рів, ч~о є стра•uенно тяжке для самої природи люди
ни, бо кожна л:одипа народжується вільною, 

ТІюцина. яка бажає жити вільно. має бути обере
жното1 свідо>.юю і дбаііливою, щоб захистити себе і 
других від ко;.1уністичного нещастя, яке несе убо
гість. неволю і Сибір." 

Ии, як українці, повинні разом з вільними людь
чи і цержаваии боротись, щоб знищити наре;пті ко 
мунізм, аби всі поневолені народи ста.11и свобідни
"'1И і незалежними. в точу числі і Україна • 

liop ОліАр 
КJІІа1' rY/rJ,(;llf 4 



ltop Стебельський 

НА ОСТРОВІ МІЄН 26 
-Тр11~~аііся 1 Ігоре, не рухаі:іся! - гукнув Арнольд 

і обережно наближався, щоб чене витягнути. 
Jержачись одніє:о руко~о за руку Арнольда, я 

всунув другу руку глибоко у воду 1 щоб щ3 загубити 
чобіт. Повільно я видрапався знову на поверхню сні

гу 1 поті'.І досягнув наплечника і обережно почепив 
і1ого на ра:ч 'я. 

Ней раз, для безпеки, я ще додатково досилав 
снігу зверху у кожну ямку заповнену водою, що ли: 
шалася за Арнольдовими кроками. В цей: спосіб сні
гова підстава зміцнювалася настільки, що витри!\1у
вала :-.~ій тягар. 

Шасливо я добрався до другого берега річки, ко" 
ли дивлюсь, - а тут треба 1.Це лізти під стрімкий бе
рег у глибокому снігу! Я затиснув зуби і, напружив
шись, останніl'ІИ зусиллями видрапався на вершок. 

·ют бачив·, що я вже перевтомлений. Він подав 
руку 1 витягнув мене на беріг і взяв від мене нап
·лечника. 

jfи йде:-.ю далі. Я був увесь мокрий: від води, від 
снігу і віц поту. В чоботях хлюпала вода з кожним 
кроко;,1, У такім :-.юкрім стані присісти або приляга
ти відпочити - небезпечно, можна дуже простуди
тись: холод відразу проникає через мокрий одяг і 
тіло закостеніє. Тому, треба іти далі. 

Наш хід вже трохи зіІільнивёя~ За якийсь час і 
Арнольда змучив наплечник. Він запропонув~в пе

рерву. 

- - _, • : - '> 
- r 
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Не знаю скільки часу ми вже йшли. \Нй годинник, 
замочений у крижано-холодній воді, зайшов парою і 
спин~вся. \Іабуть вже йде~ло більше, як три години. 

К1т Арнольд, вичерпаний також, ліг навзнак на 
вогку шутрову землю. Я поборов у себе бажання 
з~обити подібне і, поклавши руwницю на землю, по
в1льно ходив навколо лежачого Арнольда й дивився 

вдалечінь, чи не побачу десь раціовеж або нейлоно
вої хатки станції Дека (ріп. 

о 

! . 

°" 

J !арешті я таки завважив щось таке, як верти
кальну нитку на обрії. У~е напевно антена радіови
сильні! Вона не на захід, а на південь від нас. Вид
но, \ІИ зайшли надто на північ. Треба буде знову пе
реходити через широку долину 1 яку ми переходили 

раніш, тільки вже на багато ближче до моря. Я ска
зав Арно.11ьдові, що я побачив. 

Арнольд наче ожив! Він зірвався на ноги, приг
лянувся уважно і підтвердив, що то дійсно вежа ра
діовисильні Дека Грін. Ми з''іли плитку м'ятної цу
керки "Кіндалл". (яку вживали навіть члени бритій
ської експедиції на гору Еверест), дістали нову ене
рr'ію і взяли жвавіший крок вже на південь. 

Широка долина, яку нам треба було знов перейти, 

не становила аж такої великої перепони, як я споді
вався. Дно річки виявилось дуже широким, але йду
же мілким і ми перейшли долину річки майже без 
труднощів. 

По другqму березі було вже краще видно станцію 
Jека Грін. Там побудована одна велика радіоантена 
і дві менші. Посередині табору - нейлонова хатка. 
З лівого боку, коло малої вежі, стояло мале сіре 
шатро, а недалеко від нього - метеорологічна буд
ка. З другого боку табору 1 коло великої вежі, був 
склад бензинових бочок і стояло чичале шатро. Хоч 
і як були змучені, але ми таки добилися до станції 
Дека Грін. 

(Далі буде) 

r. СОКОЛЕНКО 
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Коли, неначе біла шарфа, 

Покриє яблуні весна, 

Тоді наструнить вітер арфу 
І бризн.е пlсн.я голосн.а. 

Тоді серця для нас окрилить 
Любов, і там, де явори, 
Замають лебедів вітрила, 

Немов казкові прапори. 

Небесний дах осипле жаром 
Зорі палаюча рука, 

/ захитаються над яром 
Рожеві крила вітряка. 

Ді:ди н.а втоптаній дороаl 
Плуги у поле повезуть, 
І я, заб.чвши дальну осінь, 

Тебе чекатиму внизу. 

І прийдеш ти у час дозвілля 
І зашумить вночі ріка; 

І знов устане над (/ оділлям 
Забута тінь Кармелюка. 



Б. Лісовецький 

НОТАТКИ ПАРАГВАЙСЬКОГО МИСЛИВЦЯ 6 
9-io вересня. Полюванн.я на ~алень1'их мавп. 06-

'\иnля ,ося сьогод ня ІІR "чпкрі", як сходить і починає 

:юлс ніти кукурудза. l І е п ом іт110 дійшов ~~айже до кін
щ1 "ч;~.кри". Ув ;~. га! ІІ( ос ь дуже вовту зиться на одній 
з "І(сдр" ( м іс 11с ве дерево) ю узлі сс і. Обережно під
кр<щаюс я ближче до 11е ре ва. Лж дев 'ятеро невеликих 
\1авпоч ок завели на ньому гулянк у ! .. Лк вони пере
стrтбують з гілки на гілку на верховині, як стрім

голов кидurоться з них ш1' нижчі гілляки, як бігають 
по них, н ;~.с какують одна на одну, штовхаються! Зу

пиняіt>ся нерухомо й \1илуюся тією живою картиною 
натури,. Нони ще не помічають мене, але чи довго це 

буде тривати, чи не час мені, якщо хочу дістати ко
трусь з них собі на опудало, перервати своє мрійне 
спостерігання? Дубельтівку з плеча! Дві мавпочки 
пRдають з дерева. решта миттю зникає в зелені де
рев. Чати\1у два опудала. 

11 вересн.я. Полюваннл на яJуара. Зранку чути в 
лісі рев якоїсь звірини. Ііі, це не мавпа-ревак, це 
щоеь друге! Ось як насторожуються наші пси і з го
лосним виттям туляться до дверей хати! Т{е 1цось 
"серйозне"! Та вже більше не чути того співу, про
те собаки не заспокоюються й цілісінький день нер
вують, кілька разів зачинаючи знов своє виття. Хо
чу йти в ліс, але жінка не пускає: "Хто його знає, 
на яку ще звірину може111 натрапити в 1~ьому ліс і". 
Та й псів важко витягти з собою: не хочуть іти з 
хати . .Тlишаюся вдома і трохи й ca!Yt нервуюс·я. Вже 
вечір, який, як завжди в південних країнах, дуже 
швидко, майже раптово, переходить у ніч. 

Ох. не такі, зовсім не такі ці тутешні вечори, як 
на нашій любій Україні, десь там на Київщині, !lол
тавщині чи Херсонщині, коли після заходу сонечка, 
повільно, по'vІалу • досить довго насувається на зем
лю коротка ніч, коли так чудово, вільно дихають ве
чірньою прохолодою втомлені груди; чудові пахощі 
навколішніх садків і сіножатів глибоко вдихаєте ви, 
слухаєте голосні жаб'ячі концерти з близької річки, 
дудіння "бугая" з плавнів, що, застромивши свого 

дзьоба в воду, ширить в повітрі і'і негармонійні ме
лодії, коли на сільських й селищних вулицях дзве
нять дівочі пісні, то сумно-журні, то буйно-веселі; 
:-.1укають по подвір'ях корови, що повернулися з ви
гону; іржуть після денної праці коні, вечеряють під 
хатачи на призьбах люди, а потім під гавкання сто
рожів людського достатку й праці, вірних псів<
мирно засинає наше рідне село". 

lle сплю. Не пройшло й години, як чую знов той 
рев, неначебто вже в себе на "патрері" й зараз же 
за ни\1 починається розпачливе виття моїх "сторо
жів". Еге, гість прямує, здається, до нас в гостину! 

Підвожуся, беру не дубельтівку 1 а "вінчестера", 
причіплюю до ретяга пістолю і, під неугавне виття 
псів, йду до дверей. Тільки відчинив їх, як мої соба
ки. як божевільні, налякано кинулися до них і ледве 
не збили мене з ніг! 

Вийшов і на недалеко'vІу од хати дереві, менше, 
як 40 кроків від нього до дверей, бачу два досить 
великих вогні - то яскраво так горять очі звірини, 
1110 сидить на ньому. 

14 

Жахлива хвилина! Чи встигну збити його своєю 
куле ю, чи в ін пер ! uе стрибне на мене й можливо роз
дере на смерть? Але опановую свої нерви, цілю ЙО• 
му між тих вогнів і натискаю на гачок. В той ж,е 
мент чую, що щось велике важко гупає з дерева 11~ 

зе млю. "Батерійку" в ліву руку, пістолю в праву ", 
до дерева й при електричному світлі ліхтарика бачу 
великого ягуара , що неживий випростався на зе :v. лі 
- '10Я куля якра з влучила йому межи очі й проб1І'ла 
голову. Під виття пс ів втягаю його до хати й uілу 

майже ніч пораюся з ним, здираючи прегарну шкіру, 
Яка ж чудова та шкіра, а ще більше - яка щаслива 
моя доля, тцо дала мені змогу, перше ніж він стриб
нув до мене, влучити". Якби лише яких пару І'vІентів 
я спізнився, не знаю чи." 

~1ушу зауважити, що це тут дуже незвичайний ви
падок вполювати яr'уара в себе вдома, біля хатиrбо 
ж взагалі їх нема тут у близьких до "чакр" лісах -
цей якось випадково потрапив у них з далеких лісів, 
де їх аж занадто досить, і голодний, не знайшовши 
тут для себе чомусь поживи, попрямував до моєї ха
ти, сподіваючись повечеряти якимсь телям чи, вже 
в крайньому випадку, собакою, але, замість того, 
подарував УІені своє чудове хутро. 

13 вереснл. Знов подорожував вчора возом за 12 
кілометрів до селища. Проїхав 9 кілометрів і виїхав 
з лісових місцевостей у відкритий, рівний степ, в 
якому пасеться доволі худоби мешканців селища. 
Бачу, як на одну велику червону корову, на спину її, 
сідає одразу двоє великих сірих птахів, подібних 
своїм виглядом на наших великих шулік і щось по
раються на її спині й боці, а корова спокійно стоїть 
і не відганяє їх. "Що за дивовижа?" - питаю сусіда, 
з яким їду. "А це - місцеві лікарі худоби", - чую 
його відповідь. - "Ви вже зауважили, напевне, скі
льки тут всяких хробаків на худобі, які заводяться 
в неї в шкірі й в м'Ясі від укусів ріжних численних 
мух, r'едзів і других. На місці тих укусів постають 
великі пухирі, в яких розвиваються ті товсті чужо
їди-хробаки, що спричиняють тварині сильний зуд і 
дратують. її. Ось ці "лікарі худоби" й "лікують" її 
від них: сідають на не~ й видзьобують з пухиря тих 
продовгастих, білих, . подібних до гусіні чужоїдів. 
Худоба це знає й дуже прихильно ставиться до тих 
своїх крилатих "ліюtрів". Як самі те бачите, сама 
натура подбала про те, щоб чимось замінити майже 
бракуючу тут ветеринарну допомогу тваринам". 

Виїхали на "руту" (місцева назва великого авто
мобільного шляху) й одразу зір мій зупиняється на 
двох малих степових орлах, що неквапливо походжа

ють коло неї й спокійно дивляться на нас, Постпіл -
і один з них має збільшити своєю ш;Оркою мою ко
лекцію пташиних опудал. 

14 вереснл. "Звалив" дробом на "патрері" пару 
великих диких голубів, що підпустили мене досить 
близько до себе. Зовсім такі, як ті "дикуни", як ка
зали в нас, що їх повно по европейських містах. За 
пару годин забив "в ль~:г" ще одного, що перелітав 
над моєю "патрерою". Імо сьогодня на обід голу-

б'ятину. (далі буде) 



Мандрує.мо в 
Цісля Карпат, які так ра

до і живо згадують старші 
сумівці, Альп, що їх не 
один перейшов у військово 
му ·виряді, теперішнє стар

ше юнацтво СУМ, за нечи
сленними виїмками, - гір 

не знає, бата то з них "зроду 
гір ще не бачили". Не див
но проте, що кожне опо

відання про "дикі маєста
тичні Скелисті гори, збуди 
ли палке бажання: ідемо, 
їдемо, летимо в Скелисті 

гори".! 

{Перша мандрівка Ст.ЮСУМ в Скелисті гори) 

Найближчим для здійс
нення того наміру було ст. 
юнацтво СУМ, що та·борува 
ло в цьому році над Голу
биним азером, 200 миль від 
правдивих гір - Скелис
тих. Кілька гутірок про 

мандрівництво в горах, ви

марші поза табір були ко
нечною заправою. 

Неділя, 29 липня, о год. 
11-і'Й закриття табору. У
часники вимаршу в гори ма 

ють доручення: місце збір
ки - Ка.л.tари, а там лише 
75 миль і ми в чудовій 

скелястій долині Бенф". 
А тимчасом в таборі над 

Голубиним озером, як на 
Січі перед походом лицар
ства низового на турків
татар. Табqрове лицарство 
сповнене ·завзяттям, виспо

відане, вдекороване новими 

ступенями, у декого на J:PY 
дях пишається високе чи

сло відбутих таборів. 

Ви.м.арш в ~ори 

Помандрувати в гори 

Це мрія не одного юнака і 
юначки. Мандрувати зорга 

нізовано, з пляном. Метою 
цьогорічного маршу в гори 

було: з ка~оди 15-рі'Ч'ЧЯ 
СУМ у Какаді здобути одик 
із верхів Скелистих iip. Всі 
готові це зробити. 

75 миль від Калrар до. 
Бенф - доїжджаємо. Тут 
зн01~у вміла ортанізація 

транспорту, що треба зав

дячувати передовсім Кощи 
шинам, Тутукові і Андрії

шинові, ну, і "похідному 
обозному" - К. Таланчу
кові, який на свою "тяжку 
машину" навантажив шат
ра і продукти фірми "Аль
берта міт". 
Друг Процьків замикав ' 

"мандрівний табір", що 
складався із 5-ти автома-. 

шин, і 29 членів "походу". 
Біжать в гори ."співучі" 

автомашини ... 

Верх, на якому збудова
на станція атмосферичних 
помірів, лежить на висоті 
7,500 фт. Гірські нашару
вання 11ут застигли тому". 

пів мільйона років. Гору 
'І'реба здОбути і засrроещти 
на ній уюраїн~ський: націо-

.~. ·=· ЧЕРЕЗ 

.JІЯ-МАНШ 

Чотнрн~тмрі'Іна амерм

-нс"_ WHOllJІP- Jleo~ 
MQAe.e" nepen•нвna Jl;1-Maнw 
1&1113- трІІАЦІІТМ A8QX Ні.ІІс.
~іІІ) 3а n"JІ~n. rQAllH 
~сімх...,.мн.~
най_,.~а :1 усіх n-ІІЦі-. 
ІІНі ПO№JtaJIM ЦІО АМСТанці-
3а .._ nеребу_н_ • -аі 
Jl-pa ~ сі• ніж.
rраІі• ..-.. 
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нальний .праІПорець і зтоло

сити ·про це КУ СУМ у То
ронті. 

Відділ поділений на дві 
Ча~стини. Першу частину 
веде Любомир Баняс (Вінні 
пеr), другу - Х. Чеховсь

ка і Л. Шостаківська (Кал
rари). 

Ще раз короткі вказівки 
:- пояснення старшого ви

ховника П. Башука і від

діл двома напрямами ви

рушив до однієї мети. 

Стрімкими серпентинаІ\Jи 
Марш у гори, так як 

марш по ,;безконечній рів
нині", довжиться. По·заду 
"так мало" пройдено, 

"Тому пів години я ба
чила те саме дерево ... " Кру 
ті спіралі і монотонний 

марш власне викликують 

у тих, що перший раз у го

рах таке хибне враження. 

Відпочили і знову марш. 

Хтось там на долі "пух
не" _,.. "похідний обозний" 

· не дає ... 
Відпочинь, помаранчею 

по:к~ріпись і марш угору -
все вище і вище, до мети." 

Увага, хтось каже, що 

на одному з закрутів сто

їть ведмедиця з малими. 

"Ой! ... " скрикнула 
якась юначка. 

,,Не 'бійся, я тут" - rу
кає старШИ'Й Таланчук -
сам як ведмідь ... 

РоотягнуJІИСя і перегу
куються. Передові стежі 
вже високо напереді. 
Часте протяrле "О-о-о" 

вказує, що прогу льковЦі 
подивляють красу rip. Во
на справді небуде~а. Ліс, 

;~ вчора здалека видавав-

' ся не лЬсом, а карловатим:и 
JСУ'ЩИками, тепер зблизька 
показався опра·вжиім. в.е-



І 
ликим. лісG~.!, що виростає, 

падає 1 на ньому росте ще 

більший". · Вода різьбить 
rраніт і каскадами стрім
голов спадає в безодню ... 
Глянути вслід ва нею -
щось лоскоче і голова кру

тить~ся ... 
Вже з висоти 5,000 фт. 

уся до.Лина Бенфу мов на 
долоні. Доми · - пуделеч

ка. 

Далекий грюкіт громів 

заповідає бурю і дощ". Пе
ред тим треба здобути 
верх. 

Наді мною лише 

небо синє." 

Год. · 1.45 по пол. - всі 
на верху. Змучені, раді, 
щасливі. 

На до.л.і шляхи, вода, осе 

лі, тут під ноrа:ми тверда 

скеля, а над головами си

ні простори." безконеч
ність ... 
"Розділити "залізну пор 

цію!" . 
Але не вспіли розладу

вати наплечники, як із-за 
дрУ'rої rори висунулася 

хмара і впав дощ, пере
мішаний з градом. Ресто
ран, до якого гостей дово
зить гірський ліфг, мит
тю наповнився людьми. Ту 
ди й "наші" . влетіли так 
нагло як дощ, що тут є май 

же щоденною подією. 
Крізь в~кна нічого не вид

но, крім дощу. Темні хма
ри прорі•зують блискавки і 
невгаває небесна канонада 

громів." 

Заспіваймо по-скачмав
ському ... 

Хлопці й дівчата залили 
весь переділ у ресrорані і 
на повну скалю "роблять 
концерт". Об шиби з одно

го боку б'є дощ, а з дру~rого 
українська nі<:ня - гей би 

змагалися." 

Публіка з "усього світу" 
щедро апльодує і ·подивляє 

j ,,геніяльних українських 

• 

ді~". КоМІПлі!Менти "rе
ніялц,_ности" сумівці діста
ли після відомої таборової 
пісні у всіх мовах". Стар
ша пані з пова1гою універ
ситетського професора пе
рекону є СВОГО чоJіовіка, ЩО 
ті діти опівають всіма мо

вами і щойно співали "по
~окімоському" ." 

Час додому час ... 
Юні су·мівці, здобувши 

гору, завоювали міжнарод 

ню публіку, поконали дощ, 
застромили прапорець на 

висоті 7,500 фт. Як справ
жні переможці повертали

ся на вихідну базу. 
Штука вийти на гору, а 

куди більша шту·ка зійти 

з гори. В одному і другому 
випадку треба затя.мити: 

вода, вогонь, гора - це жи 

~і, невмолимі стихії. Або 
ти їм закон, або вони тебе 
в ярмо. Вони шанують се

бе і не дозволяють нікому 
з себе кпити. Вони безжа
лісні і мстиві, холи ман
дрівник не респектує їх і 
не розуміє їх мови... Так 

rори говорять ... 

• 
• • • • • • 

Ти в ropax навпростець 
- к:інчитьоея їм терпець". 
За одним ІШІурне лявіиою, 
другому підложить камінь, 
простелить зрадливий мох 

і зломить кКтку ... 
Повільною, розміреною 

ходою спинайся вгору, бе
ри належН:ий глибокий від 
дих. Об~йди три рази ви
соку скелю, а не йди на 

неї скоком серни - бо ро
зіб'єшся." 
Меншими і апинювани

ми кроками повертайся до
мів. Хай не поносять тебе 
крила біrrи через "шорт 
кате". Ти тільки мандрів
ник, на ногах крил не :м~

єш. 

Ми баr.ато в тій мандрів
ці навчилися, а тому, що 

всяка наука коштує, то і 
ми за першу лекцію ске
лястим rорам заплатили". 

ключицею "басовоrо" со
ловейка - Марусі Коцай, 
з якою страшенно всі сnів

чуваемо". "А в насrупному 
році ідемо в гори як досвід 
чені "альпіністи" і злама
ємо ще інший хребет Оке-
ЛИІСТИХ rip. 

п. б. 

В~JІО 
ІСОJІВСЬ ... 

1672 року n~одоеІк XIV 
оточив Амстердам. Пере1111· 
кані •батьки• мІста аІбраnм. 
с11 • ратуwі, щоб обміркува
ти становище. Хтось 3anpo· 
nонувае: еіддатм кn~очі еІд 
міста францу:1ькому коро· 
ІІІО. Почаnи рахуеатн ronocм 
тих, хто схеаnював цю дум

ку. НайстарІwоrо чnена 3іб· 
J)4нн11 доаеnос11 ро36удктн, 
бо він :1аснуе. Ко11и йому 
ска:1аnм, що екріwено відда· 
тк мnючі •ід міста nюдоеІ
моеІ, тоА адкеуеаас11: 

- д хІ6а ж еІм Іх -м•· 
rac? 

- Ще мІ, та, ....,.,.. ем
маrатмме. 

- Чоrо • мам ІІDCnltІN· 
тм? - аау--..е alntta ММ· 
""ь дмс.,..,,._а. - R-.ка· 
смо. nомм еІн npo мм• ara
A•c. 

8сІ norOAMllMCb 3 тамОІО 
nорадсно І емрІwмам ...... тм. 
А тим 'f8СОМ мадІАwаа AOnO· 
моrа, І місто бу110 •РІІТОNно. 

• • 
• • • • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Юра ІдКРУМЕЛЯК 

с . с -· " 

(збірна деклямація) 

Ми всі діти українські, 

У краінський славний рід, 

Дбаймо, щоб про нас маленьких 

Добра слава йшла у світ. 

Дбаймо, щоб той скарб любови, 

Що нам Бог в серця вселив, 

Рідну землю й рідний нарід 

Прикрасив і збагатив. 

Будьмо пильні у науці, 

Будьмо чесні у ділах, 

Будьмо СМІЛІ та відважні 

І не думаймо про страх! 

В своіх починах змагаймо 

До добра і до краси, 

Будьмо чисті тілом, духом, 

Ще чистіші від роси. 

З в и с т а в к и п р а ц ь уч
нів Дитячої Образотворчої Студі~· 
під керівництвом Петра Сидорен. 

ка у Торонті, Канада. 

--- .- .. " 

- .77 ... --r-_• 

J. 
=t_ 

Свої здібності та сили 

Розвиваймо раз-у-раз, 

Щоб народу була втіха 

Все, що рідне, хай нам буде 

Найдорожче та святе, .:.. ' ' ' L.:...-.: ... " ---
--~ 

. ::: ". .. ";.._ . ~--:;,,~: ~:'; :~? 
І щоб користь бу ла з нас. 

Рідна віра, рідна мова, 

Рідний край наш над усе! 

ІЦоб про це ми не забули 

Ні на хвилю, ні на мить, 

Хай Господь Святий із неба 

Нас малих благословить! 

Тут бцчимо рибу, що зветься "Кит". Вона - най
більша з усіх тварин у морі1 а така дужа, що може 
перевернути невеликий корабель. Але кит ні на ко
го не нападає, а їсть він лише морськ і рослини - во
дорослі. 

КРИЛАТА ОХОРОНА 

11111 

Побnм:ау місте Джеб6еnнур у Піанічно-Зехід
нііі Індії :a6epirc• куточо·к :аоасім не:аемменоі 
nрмродм. В річці Нер6адм ро:акоwу~от" кроко
дмnм, ". с:кеn•х - .миnм, •іn"но • '~от" rмі:tД• 
.11мкі rony6м, nenyrм. Таермнм ·nочуее~от" себе 

тут у noattiм 6е:аnаці, 6о nepe6yaaioт" nід :аа
хмстом... дмкмх 6джі11. J.x • цім місцееості там 
6аrето і :а Т8КОІО ІІІОТТІО Н8КМД8ІОТ"С8 80HN НІ 
n~одей, що охочих nо6nукfітм • доnмні Нар6uм 
немеt:. 

JІнсаа Даріа - ЬостраціІІ ,цо 6аііки 
JJ, Гnі6оаа "ВОВК і КІТ", оліаец• 

Мовсаа ЮрЬі - іnюстраціа ,цо 
6аіікн n. Глі6оаа "ЗОЗУЛЯ і 
ПІВЕНЬ", кол•орові олівqі 

Прочитайте ці байки великого 
українського байкаря Леоніда Г лі
бова - і тоді знатимете, про що 
ці малюнки • 
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Микола Мельник 

СТ ЛРОМУ ВЧ~ЕЛЕВІ 

BїJ\8JJO , ШР. мапи~#. 
Простуючи додомv 

Повз шкопv за селом, 

Де наш vчнтелr. JКHR, 

Я часто поміч~: 

В будиночку старому 

Допізна ппмпи блиск 
На шибах пломенів. 
Тоді я :зупинявсь, 

До вікон зводив очі 
І мо-єчии дивувавсь, 

Задумавшись в ту мить: 

- Hv. шо він робить там 
В кімнатці до півночі, 

Над чпм він за стопом 

[Цовечора сидить? 
... Тепер :згадавши все 
Над :зошитом останнім, 
Де ~'fе:-1ь мій сnова 

Невміnо написав, -
Я :зрозунів тоді; 

В роки далекі, давні 
В омріяне життя 
Він нам шляхи шукав. 

Дбайте, щоб ножний юнан 

юначна - унраїнці мапи 

)) К Р И Л А Т І ес 

журнап Спіпни Унраінс~ноі Мопо~ 

-. ... • 
(" , ... 

Члени СУМ! в періодах між появою ABAHr АРДУ, І 
КРИЛАТИХ, ЗАПИСОК ВИХОВНИКА читайте ті і 
українські газети, які відпускають місце для цілих 

сторінок, редаtованих членами СУМ, або обширно 

інформують про життя і діяльність СУМ! 

Підтримуйте українську патріотичну пресу -
пропаtатора наших ідей і лучника українціn 

у розпорошенні ! 

І 
І 
І 

І 

І 

І 



УР Н Л 
у~р їн кого 

ІОН ЦТl\д 

IJ З 11 Т 11 МІ\ 1 І 

Без порядку не"'1ає спільноти; 
без спільноти немає життя - без 
життя немає дії. 

Це основна правда: там, де не
~ає життя, не \fоже бути розвит -
ку, росту, жадної правдивої дії. 

Тиск найменшого пальця, а чи ду
мка, що дає поштовх руйнуючій 

революції - ·не є до подумання 
без живого тіла, без живого духа. 

Життя належить дії. Але дія, 
воля до діяльности належить лю
дині і ми здавали б сліпій долі се
бе й нашу спільноту, коли б у сер
ці і в розумі не жило це прагнен
ня до помічного вчинку". 

Жити: - під тим розуміеІ\10 при
родну життьову силу з іскристим 

розгоном і завжди новими помис
лами. Пісня в колі, що сама злі
тає з уст. Радість, що її дає опа
новане й метке тіло і жвавий дух. 

Життя: - і під тим розуміємо 
передусім життя, осяяне ласкою 
Бога. Бо ми знаємо, що без Хри
.Jта немає життя, нема нічого три
валого. Бо ми чули Його новину: 
"Я є шлях, правда і життя", "Але 
хто Синові не вірить, не буде ба
чити життя", "Я є хліб життя". 

Чим була б Спілка Української 
Молоді, коли б у її сер'едині не 
стояв і не жив Господь,якого Ім'51 
на наших прапорах? І навіть коли 
б Спілка Української Молоді мала 
два рази стільки програм та ім
през, і курсів, і вишколів, і свят 
- вона була б тільки rовариством 
"'1іж багатьма іншими, Нічим біль
ше! 

Бо Цей, що про себе сказав: 
"Я е життя", - Він, Христос, дав 
нам ще й інше слово: "Без \fене 
нічого зробити не можете!" Без 
Нього немає жодного важливого, 
тривалого діла, жодного життя. 

Це мусимо вписати собі в наші 
серця і наші мозки·, і згідно з тим 
діяти, ми, молодь з-під прапорів 
"Спілки Української Молоді". 

Д-р "f их а й л о К у ш н ір 

І r;. 

ЖОВТЕНЬ 

ч. 10 
РІК Ш 

) І\ Р \І 11СL)К11 Й "j З В 111 О К" 

75 ро11ів тому, в січні 1890 р. став поавпатиса в У11раіиі, у МіС'І'і 

Львові журнал для дітей і молоді - "Дзвінок", а • ньому славиі твори дn• 
дітей: наших велииих письмеинииів - "Лис Ми11ита", "Копи ще sвірі rо

ворили" і інші Івана Фран:ка, поезії і 11азии Лесі У11раіи11и, байки Леоніда 

Глібова, оповідання "Олеса" і інші Бориса Грінчен11а, оnовідакк• "Харит•" 

і інші Михайла Коцюбиисьиого, "І:Исленні вірші, 11аs11и і оповідакв• Кои

стаитннн Малнць:коі, Катрі Гриневк"Іевоі, Ул•ии :Крав11еи1101 Боrдака Леп· 

11ого, Гната Хот:кеви'Іа, Басил• Щурата, і багатьох-баrатьох інших творців 

нашого слова. Так започатиувапас11 у "Дзвін11у" ":sono~a доба" иаmоі JІі• 

тератури для молодих по:колінь Украіни. 

Основнн:ком "Дзвіи:ка" був nедаrог і дит•чий nисьмекни111 учений 
етнограф Володимир Шухевич, а видавцем 6yno У11раіись11е Педаrоrі'Іие 

Т-во "Рідка Школа". Журнал проіснував 25 років - до вибуху 1-шоі 

світової війни. 

Сумівсьха молодь маршує на площу дл11 віл'Ьно
ручних вправ. Осел11 "Веселка" біл11 Торонта в Ка
наді (світ.лив В. Вівчарук). 



Американський "Світовий Альманах" 

про видатних українських діячів 

У Нью-Йорку щороку виходить книжка на майже 
1000 сторінок під заголовком "Світовий Альманах 
- книжка фактів", у видавництві "Нью-Йорку Теле
r'рам і Сан". У виданні за 1965 рік, на сторінці 431, 
у відділі "Видатні постаrі Европи в минулому", є 
відділ, присвячений Україні. Там названо таких ви" 
датних українських діячів політики, культури і нау
ки, - подаємо за ориrіналом, з датами народження 
й смерти: 
"1881- 1946, Богомолець Олександер - науковець, 

1856-1916, Франко Іван - письменник, 
1866-1934, Грушевський Михайло - письменник, 
."" -1657, ХмельницькийБогдан-державний діяч, 
1769 -1838, Котля,ревський Іван - письменник, 
"". -1709, Мазепа Іван - державний діяч, 
1842-1912, Лисенко Микола - композитор, 
1872-1926, Петлюра Симон - державний діяч, 
1814-1861, Шевченко Тарас - письменник, 
1871-1936, Стефаник Василь - письменник, 
1871-1913, Українка Леся - письменниця". 
Поміщення такого списку видатних українських 

діячів у широко розповсюдженому американському 
виданні треба вважати позитивним явищем, хоча той 
список неповний і не у всьому точний (академік М. 
Грушевський, в першу чергу - учений-історик, а не 
письменник). Але в розділі про Совєтський Союз у 
тім виданні і досі публікується багато плутаних да
них, Росію починають". з нашого княжого Києва; 
стверджено, що СССР виник аж у 1922 році, але не 
сказано, що перед тим "формуванням баrнетами" 
деякі з республік були незалежними державами, і 
тому не ясно, хто ж був, наприклад, Симон Петлю

ра". 
У списку видатних українських діячів відсутні 

українські києво і галицько-волинські князі, наші 
давні великі композитори, як Бортнянський чи Ве
дель, провідники Визвольних Змагань України - по
лковник Коновалець, Степан Бандера,командир УПА 
ген. Т. Чупринка та ін., немає кінорежисера О. Дов
женка, скульптора світової слави О. Архипенка та 
інших. 

Сумівській високошкільній молоді є над чим за
думатись і над чим попрацювати у США - в ім'Я пра
вди, бо правда має бути основою і демократії. 

Лесь 

Берт 'Ь є, начальни1' французь1'о~о ~енераль
но~о штабу до1'ладав Наполеонові вліm1'у 1812 р., що 
мос1'алі-веJJ111,ороси не здібні nідн.11ти · nовстаннл 
за свободу: 

, • , "На схід від Вітебську не можна розрахову
вати на населення. Яким чином можна вплинути 
на цей нарід, майже дикунів, без власности, без 
матеріяльних потреб?". , • 

(Де Ceryp, "lc110piJI") 

"Іван Мазепа - це вохд'Ь У1'раїни, na.111'uй патріот, 
прлмий ~ромад.11нин, борец'Ь за во.1110 сво~о народу з 
самодержавсuом ", 

Ри11єєв 

2 

НАШ ФОТОРЕПОРТ АЖ 

Один із Злетів СУМ 

Біля великого американського міста Чікаrо цього 
літа відбувся успішний Злет частини Юнацтва Осе
редків Спілки Української Молоді Америки. У Злеті. 
~зяло участь ю.нацтво Осередків ім. М. Павлушкова~ 
~м. І. Богуна, ~мени Крут та імени Бродів - з Чіка
rо, Мілвокі і Палатайну. · 
.. ~гор.и вниз: Команда Злету, Курінь "Гомін Укра-
1ни • ф1зичні вправи старших Юначок, 



С. АНДРУШНІВ 

НА ВІЧНУ ПАМ'ЯТЬ МИКОЛІ ПАВЛУШКОВУ 
На зrарищах війни зітліла воля, 

Люд Украіни у ярмі стоrнав. 

А кат черво·ний у крові купався 

Упали Крути, Львів, Базар ... 

Та дух Мазепи не заrинув : 

До бою кликав - уставай, 

Народе мій, борись за волю, 

За правду, віру, рідний Край! 

За честь, за прапор Батьківщини, 

За кров ГероІв нової доби 

Покпвкано Тебе до чину -
ПJюдов•увать етапи боротьби . 

В трьох літерах - СУМ - заrорівся 
Той віщий зов нових змаrань. 

За кров, за зrавьблеву вітчизну 

Ти ШЛЯХ ДО боротьби вкw.Jав. 

Цей рисунок Миколи Павлуш
кова, пepmoro Голови СУМ в 
УкраУні, виконала 15-рі чна 
юначка Міля Говенко з Бельrії 
Вітаємо та бажаємо успіхів у 
малярстві. Гартуйсь ! 

ТИ не лякавсь тюрм11, ні смерти. 

ДJІЯ Тебе був єдиний шлях 

Щоб Самостійна і Соборна 

Батьківщина бу ла в віках. 

Ні стріли, кулі, ні тортури 

Тебе зламати не змоrли 

І сили волі не зіrнуn1. 

Твій дух - Ідеї береrли. 

Твій чин зродив нових борців 

СИнів козацькоrо народу, 

Апостолів йоrо стремлівь, 

Бійців хоробрих за свободу! 

Поклін Тобі, великий сину, 

Сподвижнику великих діл! 

КлявемОІСь - вірно, до заrину 

Ідею - втілити у чин! 

ДРУЖНІ ЗАУІЗАrи 

Відділ Юнацтва СУМА Осередку ім. П. Орлика в 
Детройті, США. улаштував апель, присвячений Дню 
Матері. Користаючись тим, rцо проф . д-р Б. Рома
ненчук був саме гостем у нашому місті, управа Від
ділу Юнацтва запросила його на апель. Разом із ним 
прийшла теж управа Відділу OOfJCY та деяка кіль
кість старшого громадянства. Після нашого вдалого 
апелю (на закінчення) - д-р Б. Романенчук промов.
ляв до старшого юнацтва обох Осередків. Він закли
кав молодь, щоб вивчала українську мову та збері
гала спадщину, передану qатьками, бо тільки так 
довго національна група існує, як довго зберігає 
мову і традиції своїх предків. Адже мова це одна з 
Qзнак нашої окремішности й чинник, що продовжує 
наше існування на чужині. Наша молодь повинна ви
вчати чужі мови, а свою рідну передусім. Якщо в 
американських школах нема української мови, то 
тільки тому, що ми про це не подбали й нема кому 
її вчити , Україна є там, де ми є. Вона може існува" 
ти й на чужині, бо Україна це також і духове понят
тя. 

Обов 'Язком молодого покоління є продовжувати 
працю старших, щоб не переривалися нитки нашого 
національного існування. А тим часом наша молодь 
має замало зрозуміння до суспільної праці, а то й 
тікає від неї. Молодь повинна працювати для своєї 
спільноти навіть тоді, коли покидає ряди СУМА. По
мічаємо інколи сумний факт, що наша молодь, вий
шовши з СУМА,відстає від нашого середовища і про
падає в чужому морі. 

Є дуже багато ділянок праці для молоді. Наприк
лад, у Школах Українознавства вчать самі старші 
люди, яким уже належиться відпочинок, а віддають 
вони рештки своїх сил для громади тому, що молодь 
не приходить їм на зміну . 

Бракує виховників також по окремих осередках 
СУМА. Тих виховників мусить видати передусім са" 
ма сумівська молодь, яка ніколи не повинна забува
ти. що її завданням є заступити старших у громад-
ській праці. Іван Боднару1' 



ЗЕЛЕНІ К А Р П .АТ И 

БАГАТО НАПИСАНО ПРО КАР

ПАТИ, чи;"лло СКЛАДЕНО ПІ

СЕНЬ ПРО КРАСУ ЛІСІВ І ГІР . 

НЕМАЛО ПОПОХОДИЛИ ІХН І МИ 
КРЕМ'ЯНИМИ СТЕЖКАМИ ТУ

РИСТИ . І ВСЕ Ж. КОЛИ НАНО

ВО ПОТРАПИШ ДО КАРПАТ, ЯК 

І ВПЕРШЕ. МИЛУЄШСЯ НИМИ . 

ЧУДОВt ВОНИ ВРАНЦІ. КОЛИ 

З -ЗА СИНІХ · ГІР ЗАFІМАЄТЬСЯ 

СОJЩЕ . ХОРОШЕ У .' ЖАРКИFІ 
ПОЛУДЕНЬ ПРИПАСТИ ДО ПРО. 

ХОЛОДНИХ ГІРСЬКИХ ДЖЕРЕЛ . 

А ВВЕЧЕРІ. РОЗКЛАВШИ БА

ГАТТЯ, СЛУХАТИ, ЯК СКРАДА

ЄТЬСЯ НІЧ . .. ШУКАЮЧИ НЕХО-

ДЖЕНИХ СТЕЖОК, ,,-~ 

Хоч злидні гуцул взяв до хатц) 
хоч жити став в гнізді ор.11а, 
але над ним природа-мати 

з любов'ю руки простягла . 

Там стали гори, як титани 1 , 
на варті волі і кр.аси, -
там, наче сизі океани, 
шумлять незаймані ліси . 

•. ~~ · ' . :~~ .,_ .~ '~· 

"' 

За мум У1'раїни - ще· прийде розплата ! 
Щоб знищити прапор, від 1'рови червоний_, . 
Весною ще прийдуm'Ь у наші Карпати 
Визвод'Ьні Упівс'Ь1'і за~они! 

Чуцов і Карпатські гори - це 
частина України. певід'е \1на. як 
Дніпро. як наші поля. як Чорне мо
ре . У Карп.атах за волю і правду 
водив Довбуш своїх повстанців . 
За "свою хату" - власну Державу 
·- змагалась та\1 славетна Y'lA. 
І тепер !цовесни - неспокійно в 
Карпатах . і буде неспокійно аж 
цо дня СВОБОД'1 . 

Там струмінь голубg,t'\і туркоче ) 
там дивна папоротt> росте , 

русалка там в маєві ночі 
вінок на голову плете. 

Там під смерекою густою 
Чугайстер2 мавку8 стереже, 
і враз здіймається стрілою, 
біжить, регочеться· і рже. 

Давно він зник уже '3 просторах , 
ве.ЛикИ.м білим птахом зник, 
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о, ще гримить, як грім по горах, 
його веселий хижий крик. 

Там Водянйк-1 людей морочить 
і гріє руки крижані5 , 
коли рибалки · серед ночі 
запалять весело вогні . 

Там свистом Лісови~ скликає 
ведмедів, рисів і вовків , 
а сери Лісовка напуває 
з криниць смеренових Лісів. 

Вночі, як місяць випливає, 
Мавки танцюють свій танок, 
і вітер тихо трембітає6 , 
і влад приплескує струмок. 

Там .1юди, духи і каміння 
віки живуть життям одним , 
одно проймає всіх проміння 
t в'яже з лісом віковим . О. О.1ес6 



Володимир Мацьків 

"П Р Ш J1 П" Л І Т А К 

Н адворі гаряче й парно. У кімнаті також душно. 
Що робити? Може б піти до парку? Там певно холод
ніше і с покійніше. 

Ось я вже в парку. Сів на лавку під розложистим 
деревом та й думаю: як тут гарно та спокійно! В тій 
же хвилині понісся сильний гук: над головами про
летів пасажирський джетовий літак. Ще не втих цей 
галас,аж над деревами загуркотів гелікоптер, а там 
знову літак". 

Нема ніде тиші у великому американському міс
ті." І ось в таку гамірливу хвилину пригадалась ме
ні подія з моїх молодих літ на Україні. 

Ідучи до школи одного весняного ранку• побачив 
я на мурах міста великі оголошення. де говорилось. 

що дня 28 липня 1912 р. прибуде до нашого міста 
вперше справжній літак та буде літати над містом. 
В дальшому було написано, скільки треба буде за
платити за квиток вступу на цю небувалу імпрезу 
та де його можна набути. 

Від тієї хвилини всі мешканці нашого міста ду
же нетерпеливо ждали на приїзд цього літака.Ні про 
що не говорили з таким зацікавленням, як про літак 
та літання. Не було ні одної людини. яка була б бай
дужа в той час до тої незвичайної справи, бо прав
дивого літака тоді ще ніхто в нас не бачив. Правда, 
часом писали в газетах про лет братів Врайтів в 
Америці та про те, що десь там в Парижі, чи у Від
ні роблено проби літання. 

Поволі зближався визначений день. Зацікавлення 
зростало з кожним днем. Вкінці цей день таки при
йшов. Була неділя. Для мене було це наче подвійне 
свято, бо того дня припадали мої іменини. 

Злет літака призначено на 3-тю год. попол. Мав 
він відбутися на міському вигоні над річкою. Цей 
вигін служив звичайно на пасовисько для коней та 
корів деяких рільників, які мешкали поза містом в 
цій дільниці. 

З''ів я скоро обід та вже коло І-шої год. пустився 
іти на назначене місце. Коли я прийшов на вулицю, 
що вела на місце злету• я побачив багато людей. які. 
наче процесія, сунули в сторону вигону. Ішли чоло
віки і жінки, старі і молоді, всі, що жили в місті. 

Прийшовши на вигін, я побачив кордон війська на 
конях, яке вдержувало порядок. Щоби ввійти на пло
щу, треба було показати заздалегідь куплений кви
ток вступу. Та не всі їх мали. Квитки були досить 
дорогі і не всі могли їх придбати, а бачити хотіли 
всі, головно діти та молодь. 

ІІСЩО 3АПАЛИТИ 
n11т .,"м НА МІСІЦІ-. 

JІм6н с•іт110 ннw•н"но· 
•oro е11емтрнчноrо 11Іхт•
рмм• 8Д8110СR cnpRMJ••T~ 
а nонрхнІ МІСІІЦJІ н• 
З.МІІІО, то Aoro можн• еу-
110 О nоСS•чнтм • суч•снмА 
Т811кмоn а дІ1tметром тру· 
ем у 100 с•нтмметрІ•. 
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Тому кожний, хто не мав квитка, шукав догідно" 
го місця, з якого було б добре бачити літака та йо
го лет. Деякі примостилися на плотах недалекої ву" 
лички, інші повилазили на придорожні дерева, а де
які дісталися навіть на дахи поблизьких домів. 

На мою думку найкращою трибуною для таких 
глядачів, що не мали квитків, була цегельня (фаб,.. 
рика цегли), що находилася на другому, доволі висо
кому, березі ріки. Хоч воно було трохи далеко, але 
за це високо і згори було все докладно видно. Тут 
ніхто нікому не забороняв і нікого не проганяв. 

Коли я найшов добре місце для себе, почав при
глядатись до всього. Там бу.110 так багато людей, 
що ніколи не подумав би, що вони всі живуть у міс
ті. На середині стояла велика полотняна буда. 'Збоку 
побудовано довгі ряди лавок, але вони ніяк не вмі
щали усіх людей, що там були. 

ІJас плив тоді незвичайно повільно. Всі нетерпе
ливJJ:лись. Тільки військовики в парадних одностро
ях їздили сюди й туди та вдержували порядок. 

Нараз передня стіна полотняної буди піднялась. 

Кожний вп'kлив свої очі в цю буду, бо хотів бачити, 
що там робиться. За кілька хвилин з буди викотили 
якийсь великий предмет, подібний дещо до воза, що 
ним возять снопи в жнива, тільки ці драбини були 
якось інакше розставлені. Цей драбинястий віз по
стояв добру хвилю перед будою, тільки якісь люди 
увихались коло нього. 

Та ось загурчав мотор, наче в авті (їх тоді бу
ло ще також дуже мало; в нашому місті показалось 
одно або два на місяць). За хвилю драбинястий віз 
рушив з місця, посунувся трохи по землі, а дальше 
відірвався від неї та почав літати. Піднявся на яки.
хось 40-50 метрів вгору, зробив невелике колесо по
над головами людей та й сів на землю. 

- 01-<>! о! дивіть! дивіть! •• летить! летить! - по
неслося· з усіх сторін. Здивуванням та радості не 
було кінця. 

Тим часом літак знову обернено, пущено в рух 
мотор і він ще раз піднявся в повітря. Зробив вдру
ге коло в повітрі над головами глядачів і знову сів 
на землю. Його закотили до шатра, опустили полот
но і видовище закінчене. 

Ідучи додому, можна було бачити велике одушев
лення у людей. Про ніщо не говорили. тільки про лі
так і доказували один одному, що людина таки може 
літати. 

Та коли два роки пізніше під мурами нашого міс
та загули гармати Першої Світової війни, полети лі" 
так ів стали щоденним додатком до всіх проявів важ
кої та жорстокої війни. Не раз бачили ми й повітря
ні бої, де літаки, наче великанські птиці. напирали 
один на одного та пострілами зі скорострілів стара
лись знищити ворога. Не раз приходилось шукати 
криївки, коли прилетів ворожий літак з бомбами. 

У Другій Світовій війні гуркіт більшої кількости 
літаків наводив на мешканців міст жах, бо часто за 
одну-дві хвилини з великих та гарних міст остава
лись тільки руїни та згарища, що покривали собою 
сотні, а то й тисячі вбитих .людей. 

Тепер літак став звичайним засобом транспорту 
і нам важко булоб уявити собі життя без нього. 

На черзі - ракетні лети... ' 



МІСЯЦЬ ... "'1 
Цікава астроном~л . ...:__ 

НА МІСЯЦІ МОЖНА ЖИТИ 

Двко.да нас безмежний Божий світ, коротко -
космос. Друзі, пізнавати космос - означає пізнава. 
ти світ 1 у якому ми живем. 

Багато учених припускають, що оспіваний у піс
нях. супутник нашої плянети Землі - Місяць, це не 
;цо шше, як частина Землі, вирвана могутньою при.

тягальною силою якоїсь велетенської космічної го
сті, найімовірніше метеору . Маса Місяця відповідає 
масі Тихого океану (звичайно, ~риблизно), і на. цьо~ 
м~ факті базується та теор ія . Ії прихильники гада-· 
ють, -~цо могутнє космічне тіло, пролетівши поблизу 
нашо~ плянети, силою тяжіння неначе б вирвало час
тину Землі.Але той космічний гість пролетів і зник 
а ~1ісяць далеко не відлетів від Землі - своеї мате: 
рі, бо Земля також його притягала. Сили відцент
·рового і доцентрового тяжіння зрівноважились - і 
так Юсяць став супутником Землі . 

Отже, виходить, що Місячна поверхня складаєть
ся з тих самих елементів, що й Земля. В глибу Мі
сяця може все бути, а, наприклад, вода - є навіть 
у сполуках кам'.!шистих. 

Тому американські науковці,фахівці з питань ко~ 
смосу, вважають (хоч і не всі), що астронавти змо
жуть жити на Місяці, дарма що там немае повітря, 

води, змін дня й ночі і т . д. Все необхідне для жит
тя астронавти можуть добути шахтарськими метода

''1И з поверхні Місяця: воду 1 кисень, навіть тепло, і 
так жити без допомоги, присланої ракетами з Землі 
- тиждень і навіть довше. Місяць може бути вихід~ 
чою базою для летів астронавтів у ще дальші космі
чні глибини . Щоб ракета піднялася з Місяця, треба 
значно менше пального, ніж на Землі, бо Місяць мен
ший і тому менша сила його притягання. Людина на 
Місяці також дуже легшае: стрибнути на десять
п'Ятнадцять метр ів там не означає ніякого рекорду. 

На цій сторінці бачите зашифроване повідомлен
ня, надіслане з американського космічного сателі
та "Марінера 2" - одного з розвідчиків космічних 
просторів . 

Лесь 
zsasiїїёёёicxR-GZQOA DNQ XZARZAZVAKDDCZXXDRDADIZLA DSQSGICCGCXRCZQO 
А DNQ IZARZAZVAKDSSZXXDRDDDRXOS DSQSQIGGCCXRDDZOA DNQ XZARZXAVQК 

......._ ZVA XXDRDZDRANGDSSQSCSGGGCXRDSQOC DXQ XZARZXAVAKDZDZXXDRDLDRA z -
~-~t• DSQSAilCGCCXRDSQOC DXQ XZARZXAZZKZZDZXXDLKADRA Z DSQSCICGCCXRCX 1f>Wt 
• • DXQ XZAIZXAVSKDZCZXXDRZXDRZ Z DSQSAQCCCCXRDAZOC DXQ Х К "•' 

DA LDD~RDXDRA Z DSQSC!CGCЦRDC DXQ ZVQКZSSZ ~-" 
XXDRDD CCXRDCAOC DXQ XZAIZAZ RDZDRANCDSSQS -
CICCCCXRDQAOQ D ZAIZXAZZKZZD XXDRDLZDZH QSCICGCCXRDQAOQ DX 
Q XZAVZX ZVQKZZD XXDLKADRKHQ ZSQSCICGGCXRDKZOQ DXQ XZAVZAAVQKZZCZ 
XXDRZXDRZ S ZSQSCICCCCXRS ZOQ DXQ XZAIZAZVQКZDC XXDRDSD1Z А zsQS 
CIGXCCXRS ZOQ DXQ XZAIZAZVQQКSX XXDRDDDRZllS ZSQSCICCCCXRSOAOQ DX 
Q XZAVZAAZZQKVA XXDRDZDRANGDSSQSAQCCCCXRSOAOK DNQ XZAVZAAVQQKZZZ 
XXDRDLDRA Z DSQSAQGGCCXRSNZOK DNQ XZAIZAZZSQQZSZXXDLKADRA Z DSQS 
AQGCCC XRSNZOK DNQ XZAIZCAVQQКZC XXDRZXDRZ Z DSQSAQCCCGXRSLAOK DN 
Q XZAIZAZZZQKDG XXDRDSDRZ Z ЬsQSAQCCGGXRSLAOK DNQ XZAIZAZZZQКSSZ 
XXDllD7DllA ~ 7SQ.~C CGCXllSLAOK DNQ Х7А І 7A77.7QKVA XXDRDZDRAЖ:DSSQS • • 
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ПЕТРО КІЗКО 

Б У ДЬ! 

Можна простір здобуть, 
Можна зір досягнуть, __. І _ 
Можна тьму обернути у світло. 
Тільки сміливим будь, 
Самозреченим будь, 
Будь із серцем, що полум'Ям квітло б! 
Будь хоробрим в житті, 
Не згинайсь на путі, 
Не заплач в мить найбільшог.о болю. 
На крутому мості, 
На хиткому мості, -
Не клени хоч яку свою долю. 
Віру в світле плекай 
Віру в завтра черпай, 
Бо найбільший тягар - серця змора. 
Не вагання нехай, 
Не відступство й одчай, -
Хай живе у тобі непокора! 
Можн!і простір здобуть, 
Можна зір досягнуть, 
Можна тьму обернути у світло, 
Тільки сміливим будь 1 
Самозреченим будь, 
Будь із серцем, що полум'іІм квітло б! 

• • • 
Не кайся рано встати, кайся довrо спати. 
Сипа та розум, краса людини. 
Праця чоловіка r9цує, а лінь марнує. 
Не краса красить, а розум. 

Око бачить далеко~ а розум ще дальше. 

• • • 
• 

JІnс;»нс~кІ архітектори ~ро8м•и 
ормІ'tнu~ниА nроскт ІІІNТJІО8ОІ'О 
раА-у, •-• -и npon-.y~ no
tY°AYмnt на ІІІТУ"t-11' остооеІ • 
т-1•с~кfА uтоцf. П•Р8А«tа-но 
сnоруАНТМ Ь cua та hтону ....,_ 
тм·хмарочос:н. HaAISIAwua а них са· 
rатмме триста метрІ• •нсотн н_,. 
рІ•нем морw. 



Вказівки Митрополита Кир Андрея **** 
м. в. д о л ь н и ц ь н и й 

У . І 92S роні, м11 -:- шпомні Ма
лої Сємі11арії ім. св. йосафата у 

Львові, що її оснував Митропо

лит Шептицький, довідалися від 

нашого Ректора, о. Івана Бучна 

(ян11й рік пізніше був висвячений 

н Р11мі на єписнопа-помі•1нина), 

що 1шсп1на з нас піде на спе

ніш1ьну авдієнцію до паJІати Ми

трополита, на Святоюрсьній Горі. 

я ~радів невимовно, коли моє 

прізвище було включене в спи

сок шпомців, бо не було біль

шої •~ести, більшого відзначення, 

нк зустрінутися з нашим Митро

политом, нашим Опікуном й дру- · 
1· ом, та з ним мати розмову. 

8 означений день й в означену 
годину, ми - Ііільнанаднять пи

f()МНіз - під 11ровододм нанюr о 

інстру1пора, почаш1 мандрувати 

вгору Синстусьної вули1tі, •1е·рез 

Єзуїтський парк, у сторону св. 

Юра, який був такий близький 

усім Українцям, а зокрема нам 

- учням середніх шкіл. 

Ми, учні, знали ножний буди

нок широко-розгалуженого ном

пленсу забудувань осідку Галиць

кого Митрополита й Льві·вського 

А~хиєпископа, Архинатедрально

го Храму Св. Юрія. Під час вели

ких празнинів і свят, ми брали 

участь в торжественних Боже

ственних Літургіях, у великих ма

ніфестаніях на подвірї св. Юра, 

нераз забавлятися в городі й між 

старовинними мурами катедри, але 

ми ніколи не мали щастя пере

ступити •порогів Митрополичої 

Палатн. 
Очевидно ми знали Митропо

лита, бачили його безліч разів, 

знали :.іого голос. Нераз ми слу

хали його проповідей в Архика

тедралhному Храмі св. Юра, зо

крема під час травневих Молебнів, 

і він багато разів благословив 

нас, -· але з віддалі. Тепер нам 

• 
ДЛЯ МОЛОІІІ 

·трапилася нагода бути не тільки 

бизьно нього, але подивляти йо

го в Митрополичій Палаті. 

Наші серня почали бити моло

тами, 1.оли нас впущено до · сере

дини. Ми увійшли з великим зво

рушенням до коридору, яким 

мов'Іни вів нас священик, nо1<а

завши руною, до якої кімнати ма

ємо зайти. І ми о·пюшлися на 

другому поверсі, у скромно вла

штован1и кімнаті, з поJшчками 

повними книжок і зі старовинни

ми портретами на стінах. 

Нам прийшлося ждати тільки 

кілька хвилин. Несподівано й ти

хенько відкрилися д:вері поблизь-

1<ої кімнати і з них, на рухомо

му нріслі, зявилася тюстать Ми

трополита, голова я1<0го була вся 

біла. 

Хвилинку - дві ми гляділи на 

Митрополита з подивом, лякаю

чися порушити т·оржественну ти

шу. Та Велиниі1 Митрополит, гля

нувши на нас своїми ласкавими 

очима, усміхаючися, дав знак ру

кою й лагідно промовив: "присту

піть ближче, мої діти". 
Ми послушно ступили вперед, 

поцілувавши єписко.псь1шй пер

стень й його руку. А він клав 
свою долоню на голову кожного 

з нас, і повтаряв: "будь благосло
венний, сину!" І тоді, з оживле

ними та пронизливими очима, 

скерованими на нас, він клинав до 

себе кожного 1ПО черзі і· ставив 
питання: "А чим, Х?Тів би ти бу
ти, сину, як виростеш, станеш до

рослим?" 

Із рздістю та ласкавою усміш

кою, 1 ру1<ою то на плечах то на І 

наших. г?ловах, пронизливими о~ І 
чима 1 1нколи торкаючися своє~ 

білої ,'\'\ойсеєвої бороди, Великий і 

Митрополит приглядався до нас і\ 
слухав стривожених голосів май-І 
бутніх священинів, професорів, І 

***************** 

лікарів, політиків, журналістів, 

Похитуючи головою, ві·н знову 
нас благословив. І коли .прийшла 

моя черга, мені здавалося, що 

щось сти1скає моє горло: я не 

мі!' спочатку промовити ні сло

ва. Та Велиний Митрополит, зно

ву повторив: "чим хотів би TJt 
бути, сину?" І я - Нf'!МОВ у 

трансі, пригадавши, що редаrую 

шкільний часопис, в1-1мовив 

·.тже Р~дто голосно: "я хотів би 

бути журналістом!" 

"Преса є поважною зброєю у 
боротьбі за людсьну душу - за

вважив Великий Митрополит. -
Вона може вчйти, але й нищити. 
Преса, яка пише правду - це 
благословення, а ця, що не пише 

правди - являється найбільшим 

злом на світі". 

І коли останній з нас дав від
повідь на поставлене нам преваж

не питання, Владина Митрополит, 

піднявши свій голос, ясно й твер

до, промовив, кажучи: "Мої діти, 

добре запамятайте, що вам скажу. 

· З Божої волі ваші мрії й ба
жання можуть, але не мусять 

здійснитися. Та чим ви не були б, 

коли станете д.орослими, - зав

жди повинуйтеся вашим настоя

телям та наставникам, бо хто не 

вміє слухати, не вмітиме прово
дити й кермувати. І щоб ви не ро

били в майбутньому, й це не 

важне, що це буде, робіть усе 

чесно, з запалом, вкладаючи у 

вашу працю цілу свою душу й 

ціле серце". 

І так закінчилася наша авдієн
ція з Великим Митрополитом, 
Кир Андреєм •.• 

У сі добрі засади вже є проголо
шені; треба лише здійснювати іх. 

Основною чеснотою християн
ської віри є любов. 

С л у га Б о .ж и й 

Митрополит Андре11 



Чм не 1111'i6in"w •д•n• річ - «Яросn11н•». Це 
1111е цІnком 311ерwенмІ'і теІр. У «Яросn••ні• 
уо"нко аІдчуУо І nродум•но кожну nlнiio, •Р•· 
ІОІІНО можnNІОСТі м•УерІ•nу. 06р•3 nІдно
СNУ..СІ до сммаоnічноrо :sаученн•, ст•с 1м11ом 
жІночоІ аІрності І дуwеаноІ красм. Веnмк1 ра
діст" І 1еnмк1 рІдкІст". коnм декоратмана ро
бота на6мр1с rnм6oкoro сммсnоаоrо 31учанн1. 
Це •одночас І nереконnмамІ'і док13 тоrо, що 
аІд Г1nмнм Сеарук можна І треба чек1тм но • 
• ". INCOKOMNCYeЦ"KNI таорІа. 

Ііоrдан ГОРННЬ 

rембатюк Божена -
"~ВТОПОРТРЕТ", оnІаец• 

Макоаец•11а Ірина -
"МЕРТВА ПРИРОДА", •орннnо 

Ліворуч - майстерно виконане, в історичному ду
сі, зображення Ярославни, героїні наших княжих ча
сів. Його автор - молода українка . А вгорі - авто~ 
портрет учениці Дитячої Образотворчої Студії в То
ронто, в Канаді (авторці лише 9 років) і "Мертва при
рода" (авторці 11-ть рр.) . 

• Не - перші успіхи і перші кроки до мистецьких 
успіхів на славу рідної української культури. ' 



"В чужім пір'ю" 
Коли в Зелено-святочну 

недіш\) у Вінніпеrу велика 

частина української гро

мади провела час на мо

гилах героїв упавших в 

боротьбі за Рідний Край. 
та в поминальних молит

вах за своїх рідних, укра

їнська дітвора ніяк не ви

казала змучення цими 

майже ці.tюденними свят
куваннями, але додатково . 

ще веЧором угостила на

шу громаду незвичайно 

актуальною, добре підго
тованою та дуже успіш

ною п'єсою М. Підrірянки 
на три дії, "В чужому пі
р'ю". 

Уt<раїнська дітвора та 

молодь зорганізована в 

Осередку СУМ ім. полк. 
УПА О. Гасина -Лицаря 
пописувалась перед гро

мадно зібраною публікою 
не лише своїми мистець
кими вмілостями, але пі
дібранням актуальної те

матики ця молодь нена

чебто апелювала і до стар· 
шого громадянства, вка

зуючи рівночасно на по

требу і наслідки розв'яз
ки проблеми "чужопір'їн
ности", що стає актуаль· 

но-пекучою якраз тепер і 
серед старшого україн

ського громадянства в ді 

я спорі. 8 

ПЕРшиn СУМШСЬЮ1Й ДІ~t 

Осередок СУ~1 i\t. Степана Бан
дери в Джілонr'у (штат Вікторія в 
Австралії) побудував гарний Су
мівський Дім. перший в Австра
.дії. Він знаходиться біля новозбу
дованої української католицької 
церкви, в дуже гарній дільниці 
Бел Парк північного Джілонr'у. 

У суботу 1.5.1965 р. благосло
gення Дому доконав о, Дмитро 
Качмар - радник Апостольського 
Екзархату на Австралію і нову 
Зеляндію. Синьо-жовту стрічку 
перетяв мr'р, Омелян Коваль -
голова ЦУ СУМ, в присутнqсті 
друга А. Чубатого - голови КУ 
СУМ на Австралію, друга Франка 
Веприка - голови ОСУМ в Джі-

, .цонr'у, друга Юрія Венr' льовського 
-·голови ОСУМ ім. гет. І. Мазепи 
в Мельборні, проф. В • . Олійника 
- почесного члена СУМ-у та вели
кої кількости Сумівців і гостей з 
Джілонr'у і Мельборну. 

Привітальні листи наспіли від 
голови Союзу Українських Орга
нізацій Австралії (СУОА) інж. М • . 
Болюха, Міністра Оппермана, Де
партаменту Еміr'рації, Українсь
кої Громади Вікторії (УГВ), Ук
раїнської Т~ентральної Шкільної 
Ради (УЦШР) та інших Осередків 
СУМ-у в Австралії. 

Програму склала і її вела юна-

У школі 

. Івась пішов перший день до шко
ли. 'Увечері мама питає його: 

- Як тобі подобається у школі? 
- Добре, але вчителька Зовсім не 
подобається мені - відповів Івась. 

- Чому ж ні? занепокоїлася мама. 
- Бо вона нічого не знає і про 

все запитує нас! - сумно сказав 

хлопець. 

В АВСГРАЛІІ 

чка Софія Костюк. Виступали: 
сумівки і сумівці з Джілонrу в 

танцях і з деклямаціячи; 
сумівська оркестра д:-га \f, Гай
ванюка і танцювальна група Укра
їнської Братньої Школи ім. А. Ше
птицького з Мельборну під кер. 
інж. Ярослава Булки. До танців 
пригравала сумівська оркестра 

юнака Михайла Демкова з ~1ель
борну. 

Дуже гарну та високопатріо
тичну промову виголосив мrр. 

Омелян Коваль, Дві сумівки на
городили свого достойного гостя 
квітами і майстерно вирізаною су
мівською емблемою. 

Цей Перший Сумівський Дім в 
Австралії мас вартість 7.000 фун
тів та цілком задовольняє потре
би місцевого Осередку і Рідної 
школи. 

* * * 

Багато сумівських домів с у 
США, у Канаді, в Англії, а тепер 
до них - до центрів українського 
національного виховання - долу
чився 11,1е й Сумівський Дім у Ав
стралії, Редакція "Крилатих" від 
імени тисяч своїх читачів вітає 
вас, дорогі Подруги і Друзі, з пе
ремогою! Гарту!ісь! Щасти. Боже. 
в чудовому Домі! 



Б. Ліс:овецький 

Нотлтки nлrлІвлйськоrо мисливця 7 ----------Весели:-.1 сміхом зустрічає мене дружина і навіть 
бабуся уважно, задоволено розглядає забитого зві
ря. 

ПостШно крутяться не тільки на "чакрі" й на 
"патрері". а й на дворі біля хат цілі зграйки жовтя
вих і чорних "Шрінчо" (щось подібне знов таки до 
українських сорок, тільки менше за них), особливо 
жовтявих. 

'?fi в, fi N11. я. Подюваннs на ди1'их свино" - "ne1'a
pi ", Цілих десять днів не полював: сапував кукуру
дзу й садив бавовну, але вчора приходить сусіда й 
оповідає, що в недуже далекому від нас лісі, кіло
:vtетрів за п'$!ть від наших "чакр", бачили великий 
табунець малих парагвайських свиней ..,.. "пекарі" 
("татета" по-місцевому). Вирішили податися r;ього
дня до того лісу й так само з псами і втрьох, як і 
на попереднє полювання. Не верхи, а возом ранком 
виїхали туди. Недовго довелося нам шукати тих еви- . 
ней: ~.1ій "Негро" й один із псів "пуміста" - фахів
ці в цій справі, швидко знайшли вже слід і з други
чи наши~и собаками "погнали" по ньому. Хутко чу
є~ю їх голосне гавкання й поспішаємо на той голос. 
Бачимо: женуть вже трьох свино~, далі Щльше й бі-. 
льше аж 17 нарахували ми, що зігнали вони до гур
ту! Та незабаром гурток той розд~лився: .дев'~теро 
пішло в один бік, а за ними б1льш1?ть п?\~ з .нег
ром", а восьмеро в другий і останю ~ш~1 пом1чни: 
ки" за ними. Далі біжимо й ми навздогш за ними и 
ось бачиr.,ю що свині раптово десь зникли, але пси 

І u • 

скупчилися до одного місця и, оскажеюло гавкаючи~ 

кидаються туди. Підбігаємо: величезне старе, пова
.1ене на землю дерево, а в нім страшенне дупло, Ту
ди й загнали наші "мисливці" тих "татета". Приди
вляє111ося ближче: наші свинки збилися там докупи •.. 
Такої багатої й легкої здобичі ніколи ще не мав я 
на ловах. 

Але як доставити звірів до оселі, де чекають нас 
віз і коні? Вкладаємо їх у мішки, які взяли з со
бою, Я лишаюся біля дупла, а сусіди, залишаючи на 
своєму шляху слід з поламаних гілляк і другі озна
ки, щоб, повертаючись, знайти дорогу 1 - несуть ча: 
стину запольованого до воза, знов повертаються и 

· тоді ми вже всі троє тягнемо до нього рештки здо
бичі, Ділимо П вдома на рівні частини - по три. "пе
карі" на людину й, дуже задоволені, лягаємо в1~по
Чити а жінки наші тим часом обробляють свинеи. 

27 вересня . Знов ':н~~ро" і В?Я друга наша собач,.. 
ня не дають спати: щл1сшьку ючку скажено залива

ються на "патрері". Знов щось є! Але не виють зля
кано, а лише гавкають ••• Ну, то вже - не велика 
звірина. Втомлений біля свиней, не вихо~жу надвір! 

На ранок собачий "концерт , а (за ни~ 
і пташиний) не вгаває й набирає ново~ 
сили. Бачу, де вони крутяться і йду з 
рушницею туди. Пси обсіли з ус~х б~
ків якесь страхіття й, як божев1лью1 
кидаються до нього ввесь час, але не 

хапають. Що воно? Звичайний якийсь 
їжак? Ні, щось значно більше. При-
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дивляюся - та це ж "колюча свиня", 
таки їжак, як кажуть на нього наші 
тутешні люди, "дикобраз". Наїжився, 
настовбурчив великі голки й люто по
вертається від одного собаки до дру

гого. Пристрілив його для опудала в музей. 
Між іншим наші колоністи оповідають про "дико

браза", що він, коли борониться від ворога, кидає в 
ньоrо ті свої голки, тому й собаки не наважуються 
вхопити його; а як той його "оборонний засіб" по
трапить їм до тіла, то вони здихають. Мені самому 
не довелося перевірити це, і тому подаю його, не 
відповідаючи за правдоподібність. 

29 верес ня. Взялася моя дружина сьогодня обма
зувати нашу хату. Власне не нашу, бо ж не маєм.о 
ні власної "чакри", ні хати, а сидимо, як сторож~. 
на "чакрі" людини, яка мешкає постійно в Буенос
Айресі, Наготовила глини й порається біля стіни 
при хатніх дверях. Коли це "Нег~о", що, якщо не ~де 
на полювання зі мною, то неодм~нно крутJІться б1ля 
неї, люто загавкав, так, як r:'авкає завсігди на rа
дюку (ми вже так звикли до нього, що знаємо, як 

він на Що гавкає: так на жабу, по-другому - на га
дюку, знов інакше на корову й коня). Обертається 
дружина і на крок від себе бачить великого "грем
лячого гада" ("каскавела"). Вхопила cariy й заруба
ла його. Дуже вартісний у нас цей пес "Негро": як
би не він, ступила б дружина. не бачучи, крок назад, 
наступила б на нього. він, як завжди в таких випад
ках, укусив би її і, не дай, Боже, загинула б! Але 
доля врятувала її тим "Негро". 

Я зrадував раніше. що парагвайці довідуються 
про присутність цієї гадюки в траві чи в бур'яні по 
дзвону від її в'язових кісток, коли вона посуваєть
ся. А ще її пізнають по тому. що в місці, де вона є. 
смердить трупом. Але моя дружина хоч і чула той 
сморід, не знала ще тоді, що то - ознака присутно
сти "каскавела 11 й не звернула на те уваги. Це вже 
був 11 мисливський трофей" не мій, а її. 

:ю верес·нх . У мене цей день почався "гадючою 
пригодою": коло дроту на "чакрі 11 я натрапив на сі
ро - коральове "намисто": - скрутилася і лежить 
на землі "коралька". Забив і йду далі, коли це про
жогом збоку від мене вибігають з бур'.kнів тутешні 
11 мисливські ласощі 11 -високонога, бігаюча курочка, 
за нею друга. Обох "поклав" дробом. Пройшов кро.
ків 50, коли це ще й третя, а за нею четверта. "Ді
став" і цих. Сьогодня ми мали смачний обід. 

ТО ВІН СТРІЛЯВ:.. ~ 



1 жобmн.я. Сусідські діти зловили десь молоду 
мавпочку - макаку і 

принеслидо мене. Щось 
сталося в неї з лапкою 

і тому вона не моr'ла 
втікати від них. Дуже 
дешево купив її в них 
і прив'язав біля хати 
під піддашшям на то
ненькому ланцюжку. 

Їсть помаранчі й куку
рудзу, не дуже боїться 
нас. Кажуть, що ЗІ"'О· 
дом зовсім призвичаї

ться й fiy~e, як свійська тваринка. 
2 жовтнл . В своєму лісі за "чакрою" випадково 

знайшов в І"'устому чаr'арнику й гіллі гніздо з яйця
ми диких індиків. Колись ще; не так давно, була їх 
сила - силенна в тутешніх лісах, а тепер стає все 
менше й менше, і не часто потрапляють вже вони в 
руки мисливця. 

7 жовтн.н. Полюванн11 на ди1'ів. Місцевий свяще
ник повідомив мене, що минулої ночі в нього на "ча
крі" трапився "грабунок": великий гурт диких сви
ней і то не тих малих "пекарі-татета", а справжніх 
великих диків, ("каваліна" по-місцевому) вийшов з 
лісу на його молоду кукурудзу й досить таки потоп
тав і понищив її. 

Придивлявся він до їхнього с.діду і думає, що тих 
"грабіжників" було аж до 50 свиней. Просить приї
хати до нього й пополювати на них. 

Йду до сусіди - "пуміста", уважно обмірковуємо 
з ним становище й приходимо до висновку, що нав· 
ряд чи можна розраховувати там на вдалі лови: "пу
міст" певен, що "каваліна" шукали не цьогорічного, 
ще невисокого, навіть ще зеленкуватого маїсу, а 
торішнього, вже знятого й гадали похарчуватися за
лишками його". "То ж гадаю, - додав сусіда, - що, 
не знайшовши там д.Ля себе поживи, свині навряд чи 
повернуться знов сюди, хіба що .не знайдуть ніде та
кого порожнього маїсовика й по-необхідності будуть 
змушені задовольнитися молодим, цьогорічним по
лем". 

Але спокуса дуже велика:такий здоровенний гурт 
цієї ваблячої мисливської принади! Та й панотцеві 
не хочеться відмовити. І тому, без певної надії на 
успіх, вирішує~о таки зробити на них с~огодня ніч
ну "засідку". Ідемо за вісім кілометрш до нього, 
обдивляємося попсоване поле, вибираємо дерева й 
робимо на них таку ж споруду, як робили в мене на 
"чакрі" на кіз. Після того повертаємося до себе до 
хат, а ввечері вдруге женемо туди наших коней. Ко
ли добре стемніло, ми вже на деревах, але поводи

мося трохи вільніше, як на "козячих ловах"~ бо ж 
дикі не такі обережні, як кози, підходять близько 
до дерева з мисливцем. Час від часу дозволяємо со
бі, навіть, обмінюватися, дуже стиха, кіль.кома 1сло
вами. Годинник на руці світився в темряв1: дев йта, 
дев 'ята і пів, десята". Жодного звіря! Мав рацію мій 
сусіда - добре знає він місцеві умови й звички "ка
валіна" ! Неголосно пропоную йому йти до хат, але 
він не поділяє тієї думки. Лишаємося далі. 

Вже тридцять п'Ять по десятій".Чуємо якесь хру
скання сухого гілля на узліссі й не дуже голосне 
клацання зубами - неодмінну ознаку появи диків. 
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Мисливці, призвичаєні до тутешніх умов, чують йо
І"'О на віддалі 100 метрів від дичини, тобто наша здо
бич не далі від нас, як на сто метр\в. Клацання все 
наближається до наших засідок. Вже зовсім близь
ко чутно його. Майже одноразово притуляємо наші 
"батерійки" до цівок і стріляємо у великого кабана 
й таку ж самицю "каваліна" та в двох її підсвинків, 
що посуваються до Н.1С (фахівець - "пуміст" не по
милився: як він і казав, весь гурт пішов сьогодня 
шукати десь кращої собі поживи, лише ці четверо 
не потDапили чогось з ними й вийшли знов сюди на 
зелений маїс!). А може це не . з тих, а вже нові? В 
світлі Ліхтариків бачимо, що обоє єтарі після пос
трілів одразу швидко пішли навтікача, а підсвинки 
.лежать на землі. Сходимо до них і впевняємося, що 
\1И обох забили: я одного, сусіда другого. Дотягли 
їх до священикової хати, але в темряві, в глупу ніч, 
не дуже то зручно буде нам везти їх до себе на ко
нях. Прохаємо в панотця воза, запрягаємо в нього 
свої коні й мчимо додому. 

"А знаєте, що я раджу?" - чую голос "пуміста". 
- "! Іа мою думку весь гурт не пішов ще далеко й пе
ребуває й сьогодв:я десь тут. у цьому лісі. Давайте 
використаємо це, закличемо й третього нашого ком

паньйона по ловах й завтра не дуже рано, щоб добре 
відпочити після цієї ночі, поїдемо зо всіми нашими 
псами на полювання до цього лісу. Чи ж добре загу
бити таку ~агоду? Не часто трапляється такий ве
ликий табун диків, як цей". "Згода, їдемо завтра всі 
троє'' - кажу я. 

R жобmн.я. Дру,,,е nолюваннл на ди1'ів. Так і зро
били - годині о 10 рано вже вирушили на священико
вому. який повертаємо йому 1 і на моєму возак. Всі 
собаки прив'.Язані до них і весело біжать, не знаючи 
того, що, може, хтось з них може й не повернутися 
до ха ти: бо це - досить небезпечні лови: трапляєть
ся, що розлютовані "каваліна" кидаються під час 
них на псів і, якщо хтось з них не вспів втікти, він 
може й загинути. Тільки доїхали, зараз же, не за
ходячи до хати, пориваємося до лісу й уся собача 
зграя починає пильні розшуки свиней. 

Не не йде так швидко. як з "пекарі", але врешті 
наші "вістуни" таки натрапляють на маленький гур
ток і женуть п'ятьох "каваліна". Всіма силами на
магаємося не відстати від них і не загубити з очей, 
але ось бачимо, що дики, замість того, щоб втікати 
далі, повертаються назад і, як тількищо згадувало
ся про такі випадки, летять на псів. Тепер вже вті,.. 
кають наші "розвідчики", а ми, щоб і самим не по
терпіти від них, всі троє влізаємо на невисокі дере

ва й коли свині наближаються до нас на малу від· 
даль, стріляємо. Забили пару здорових кабанів, що 
особливо люто І"'Налися за собаками, а решта після 
піднятої нами стрілянини (бо ж ми й ще стріляли!), 
втекла, не пошкодивши на цей раз ні одного пса. 

Вдвох тягнемо до священикової хати одного з 
кабанів, а один з нас лишається на той час вартува
ти друr'ого. Повертаємося і всі троє беремося й за 
цього. Вже й він там. Священик щиро дякує нам: він 
має тепер надію, що, загубивши за ніч і день чоти
рьох з своr'о табунця, дики не повернуться вже біль
ше на йоr'о "чакру". а подадуться десь у дальші лі
си. В І"'арному настрої, сміючись, ми ще до заходу 
сонця вже в себе вдома й обговорюємо свої вдалі 

лови. (далі буде) 



МИРОСЛАВА (АЛАН 

КІЛОК 
(інс цен і з о в ан а гумореска) 

(Всі співаюм): До вас, до вас, йдемо ми на пораду, 
До вас несем мішок питань важких, 
І віримо, що знайдемо параду, 
Бо не знайшли її серед чужих. 

Вже десять років ми блукаєм, 
Із свічкою в руках шукаєм 
Громаду, щоб допомог ла 
Такого вирвати "кілка" ••• 

А з тим кілком - історія така: 

Юначха 1: На лекції укр~їнознавства, професор гра-
(або Юна1') ма тику викладав. . 
Юнач1'а 2: Ні, не граматику, а л1тературу! 
Юначха З: А мені здається, що культуру. 
Юначха 4: Годі І Граматику, літературу чи культуру. 

Тиснув нас здорово до муру, Про все нас 
питав і повчав. 

1Jнач1'а 1: Отож, одного дня на лекції одна із нас 
встає і таке на всю губу питання завдає: 

Юна'Ч1'а 5: Пане професоре, як по-українськи вірно 
буде: муфувати чи муферувати; 'драйвува
ти чи драйверувати? 

Юначха 1: Професор наш отетерів, поблід, почерво
нів. Та швидко він себе опанував і ось що 
відповів: 

Юначха З (за Професора): Скажіть мені, юначки, як 
би виглядало, 

Коли б соловей став гавкати, а курча -
співало?" 

Рохкала зозуля в лісі, "ку-ку" співав пес, 
М'Явкали гуси в лісі, а захрюкав - лис?" 

Юначха 5: Ми всі гуртом закричали: 
В с і: Того не буває! 
Юнач'І(,а 2: Звірина свого держиться -

НАРОДНR МУДРІСТЬ 

ТУРЕЦЬКІ ПРИСЛІВ'В 

Лише перетворися на осла 
охочих осідлати тебе знайдеться 
чимало . 

У дурня серце на язиці, а ро
зумНИ'Й говорить мовою серця. 

Він, як верблюд: жодноrо рів
ного мkця. 

Копи йдеш до сліпця - сам 
закрий одно око. 

Якби на світі був пише одни 
жебрак, йоrо rодувапи б цукром. 

Минупоrо року збрехав, а сьо
rодні сам цьому повірив. 

Осеп, хоч і в золотій шапці, ос
лом залишиться. 
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Юначха 4: Мови не міняє! 
Юначха З: Правда ваша! -
Юначха 1: Професор каже: в світі тільки люди 

Ломлять собі язики, рідні свої мови гу
дять. 

Юнач1'а 5: Свою мову• любі діти, треба шанувати, 
Як говориш по-вкраїнськи, 
То не треба чужих слів мішати! 

Юначха 3: Нам і своїх вистачить! 
Юначха 1: Така мова перевертна, любі мої друзі, -

Наче кілок, стоїть мені в вусі! 
Юначха 2: А у нас таких кілків завелось багато, 

Струже їх уся громада, і мама, і тато! . 
Юначха 1: От!- Прибігаю я до хати, про все й nов1-

даю, 

А тато мені на те -
Юначха 4: Знаю, дочко, знаю! -

Я казав тобі - вчитися, читати, 
" т tl Говорити все до ладу, словом - юзува и • 

Юначха З: Нагло мені заболіло, аж заперло духа, 
Ага, думаю: кілки повлазили в вуха." 

Юначха 5: Залізли кілки і нам глибоко у вуха! 
Юначха 2: І від болю вже не раз аж заперло духа, 

От, наприклад: 
Юначха 1: Смітника уже нема, натомість є "Іарбіч'~ 
Юна'Ч1'а 4: їси собі хліб із маслом, кажуть, що то 

"сендвіч", 
Юна'Чха 3: Телефоном вже не дзвониш, а тільки "ко

луєш", 
Юначха 1: Автом дають тобі "райта", а "гавза" -

"пейнтуеш", 
Юначха 4: "Пайпу" треба "фіксувати", "ланч" до 

"шапи" брати, " 
Юначха 2: І, як мама "полішує" - не "бадерувати • 
Юначха 1: Потяг - невідоме слово, 
Юначха 5: Натомість є "трейна", 
Юначха 3: "Айсбакса" у "бейзменті", 
Юнач1'а 4: "Дец райт", - каже вуйна. 
Юна'Ч1'а 5: Мама варить нам "гатдоІи" і "стейка 

бройлює", 
Юначха 2: А тато десь у "стілмі.лі" тяженько воркує·. 

Всі співаю11'Ь: От таких то в нас кілків. хоч збирай 
МІшками! •• -

Ми один такий мішок поділили з вами. 

Кінець 

Нашим Драм~ур111'ам у CULA, Ан~Аіі, Канаді і Alf
c•ptмii поде1'уди вар111О висмІJuа цю інсценізацію і 
д" молоді, і дАА де•о•о з дорослu/ л 



fi О ЛЮВАННЯ НА АЛІ( АТО РІВ 
Коли весною 1949 р. прибув я до Америки, доля 

кинула мене до штату Південна Кароліна. Я замеш
кав в доволі великому домі, який стояв над берегом 
ріки Купер. Ця ріка, хоч недовга, але в долішньому 
бігу дуже широка та глибока. Коло гирла цієї ріки 
лежить одно з найдавніших міст США - Чарлстон. 
Дім, в якому я мешкав. належав до однієї великої 
посілости. Ця посілість мала около 20 квадратових 
кілометрів поверхні, або 5.000 акрів. Були це в по
ловині непроходимі ліси, а в половині підмоклі поля, 
на яких в часі невільництва управляли риж. Після 
скасування невільництва, ці рижові поля опустіли .• 
заросли бур'янами, в яких доволі часто вигрівають
ся на сонці аліrатори. Очевидно, є там також повно 
всякого іншого гаддя. 

В цій околиці людей дуже мало. На цій hлянтації 
мешкала тільки моя родина з б осіб. 

Доволі часто доводилося мені бачити ніччю на рі
ці · човни. на яких горіли вогники та чути було по
стріли. \Іене це незвичайно цікавило і я старався 
Довідатись, що воно таке. Вкінці довідався. що це 
було полювання на аліrаторів. 

В ріці Купер. як і в інших ріках південних штатів 
США можна доволі часто зустрінути тих великих 
плазунів. Хоч вони подібні до африканських кроко
дилів. та далеко не такі небезпечні. Вони уникають 
людей і від них утікають. На берег виходять тільки 
там . де нема людей. Як тільки почують, що людина 
зближається до місця їх леговища. зараз утікають 
ДО ВОДИ, 

Коли аліrатор пливе водою, то його дуже важко 
запримітити. Пізнає його тільки той, хто добре знає 
спос іб пливання цього звіра, має добре око і коли 
аліr'атор пливе не надто далеко від берега. 

Аліrатор пливе так. що ціле його тіло находиться 
під поверхнею води. вистають тільки три малі точ
ки. складені в трикутник: ніс і двоє очей. Носом він 
дихає. а очима зорить околицю. А що ніс та очі є 
темної барви. такої самої. як вода в ріці, то їх ду
же важко помітити, тим більше, що вода в ріці не 
буває гладка. а все поморщена. 

На аліrаторів полюють задля їх шкіри, яку вико
ристовують до виробу жіночих торбин тощо. 

Найлегше уполювати аліrатора вночі при світлі. 

''• • • ··-3 ТАІЮ~ОВОІ ГАЗЕТИ 

Відвідини в таборі : 
Юначка. : Мамо, Ти й на другу неділю приї
деш до мене? 

Мама: Так, якщо будеш че:м:на, то приїду. 
Юначка : О! Я заявжди че:м:на. Під час 

нічної тиші я не вибігаю з шатра більше. 
як чотири рази, а в їдальні я завжди пер
ша. 

Мама : Але твоя виховниця казала, що ти 
не вважаєш на гутірках. 

Юначка. : Я хоч не вважаю, то на всі її 
питання :маю готову відповідь. 

Мама : А що ж виховниця тебе питала ? 
Юначка. : Вона питала, чому вода в морі є 
солона? . 

Мама : І що ж ти ій відповіла ? 
Юначка. : Тому що у морі ростуть оселедці ! 
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Роблять це так: на доволі великий човен сі.Дає кіль
ка осіб, найменше троє, і ніччю, коли ріка спокійна, 
випливають в таку околицю. де сподіваються зустрі
ти аліr'аторів. 

На переді човна, на відповіднім металевім під
вищенні, розпалюють невеличку ватру, вживаючи до 
цього дрібно порубаного сухого та смольного дере" 
ва, яке горить яскравим по.лум'Ям. Цей вогонь під
силює хтось із людей у човні, який звичайно лежить 
на дні цього човна. Другий чоловік сидить звичайно 
на самому заді човна та обережно, без зайвого ру
ху, керує ним. куди треба. Посередині сидить один 
або два стрільці. Всі ці люди добре заховані та за
масковані, щоби звір не міг їх бачити. 

Звичайно вони випливають трохи вище призначе.
ного на лови місця і, зложивши весла, пливуть по

малу за течією. Саме тоді докладається палива і, 
зберігаючи тишу, слідкується за появою аліrатора. 

Аліrатори мають таку дивну вдачу, що вони люб
лять підпливати до світ.ла чи вогню. Коли не бачить 
небезпеки, то й голову піднесе високо понад воду. 
На таку хвилю чекають стрільці. В ту ж мить лунає 
звичайно стріл, або й два. А.ліrатор, побившись тро
хи у воді, випливає на верх. Тоді його втягають в 
човен та відвозять в призначене місце. За деякий 
час човен з вогнем показується знову на плесі ріки 
і, якщо необачний аліr'атор дасться приманити до 
човна, то і його зустрічає подібна доля - піде на 
рукавички і торбинки." 

Вол. Мацьків 

~ 
:~ 

І 
- Н< ро>ум;ю, " ч• мам; одало" ••• ••~ І 
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"ПЕРВОМАЙСЬКА 

ІНТЕРМЕДІЯ" 

на сцені в Австра.лії 

"Первомайська інтермедія" М. Ковшуна, що її по
ставив Драматичний Гурток "Заграва" при Осередку 
СУМ в Мельборні, під мистецьким керівництвом інж. 
Я. Гевка,перейшла далеко межі аматорської виста
ви,які звичайно показують аматорські гуртки.Драм
гурток "Заграва" здобув собі вже ім 'Я і симпатії 
мельборнської публіки двома попередніми, дуже 
вдалими виставами - "Ліс шумить" та "Епілог при" 
йде" того ж автора. Більшість його чжен ів - це уча
сники драматичного курсу, який влаштував був кіль
ка років тому театр ім. Л. Курбаса. 

"Первомайська інтермедія" - це досконала сати
ра на підсовєтські умовини. Автор змалював у ній 
два протилежні світи в родині братів Вареників, 
Брат Микола, інженер авіозаводу, кандидат у члени 
комуністичної партії, репрезентує світ кар'єрови
чів, які ради лакомства нещасного сприйняли мос
ковсько-большевицьку доктрину і попирають ворожу 
Україні владу. Два другі брати - Наум і Варлаам -

СЛУШНА ВІДПОВІДЬ 

Директор: 
- .Отже, хоqете працювати Я 

вашому Dідариємств1 вічним вар
тівником? 

- Так, пане директоре. 
- Але, чи не надто старий ви 

ва цю посаду? 
- Але ж,· 1..1ане директоре, вво· 

чі- цьоrо не буде нидво. 

СВІТОВА ДАМА 

- Як мені вщомо, дуже часто 
ви подорожуєте по свjту. 

- О, так. - відповідає впевне
но дама. 

- Напевно, вже добре вивqили 
географію? - продовжує співбе
сІдвин. 

-- Так, Ті!К, була вше там тр11 
рази. 
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це українське село, скуте в невільничім колгоспі, 
ожебрачене, визискуване, але не скорене. Це сим
вол невмирущої української стихії, яка перетривала 
вже не одно лихолі:rтя і, дасть Бог, переживе і це 
останнє, большевицьке. "Кожний колхозник нишком 
чогось жде. Село в глибині тамує біль, мовчить і." 
жд~." - каже Наум. 

Іх життєва філософія така: "Таке життя і з греч
косія зробить дипломата. Хочеш жити - думай одне, 
говори друге, а роби так, як черево та Одарка на
казує. Грамами на трудодні не проживеш". Гарна 
сценка - сатиричний діялог Наума, який перебраний 
в братів костюм, подає свою біографію. "Я, Наум 
Петрович Вареник, бувший середняк, тепер колхоз
ник, ударник. Трудоднів виробив з Одаркою 500. За 
крадені колоски не судився. Плян по здачі державі 
хліба, прядива, м'Яса, птиці, молока виконав на сто, 
Лавреат сталінської премії за восьму дитину. Роди
чів за кордоном не маю". 

Комічно-гумористичні сцени переплітаються з 
поважними. Брати задивлені в панораму Дніпра, за
хоплюються його красою, хоч уже і того старого 
лицаря запрягли до чужого воза, Наум задивлений 

на стару Хортицю на протилежнім березі, питає 
здивований: "Невже і на Січі совхоз? А колись там 
козаки-запорожці панували. Волю і рідний край бо
ронили, захищали. І вже ніколи не буде на Хортиці 
козаків? І Січ не вернеться? Варлааме! Не журися. 
Мені здається, що Свята Покрова ще збере наших 
козаків". З Дунаю, з Соловків, із Сибіру, з Зелено
го Клину". Зі всього світу збере. Приведе на ост
рів і скаже: Будуйте нову церкву на святій землі"." 
Це головна ідея п'Єси, яку автор майстерно вплів у 
гумористичні сцени їдкої сатири на підсовєтську 

дійсність (яку тут даремно дехто хоче "вибілюва
ти"). 

Центральною постаттю п'еси є Наум Вареник, 
колхозник-ударник. Брати їдуть з колгоспу "Шлях 
Ілліча" за 300 клм. до брата, в місто, щоб роздобу
ти харчів для колхозників, бо "грамами на трудодні 
не проживеш". Його майстерно відтворив сам режи,.. 
сер. якого гра побуджувала глядачів до гомерично-



го сміху. Брата Миколу, інженера авіозавоДу, та
лановито виконав Д. Моравський. Дуже симпатичною 
постаттю є брат Варлаам, колись учитель, який по
кинув учителювання, бо не хотів калічити невинні 
душі дітей. "Школа повинна навчати дітей правд~. 
А в совєтській системі правда скована кайданами 
диктатури. Страх замкнув людині душу". Але ця не· 
писана правда є вічна .. Його дуже вдало відтворив 
П. Сенів. 

~ружину інж. Вареньова, Шну Андріївну, грала 
Христя Сорока, яка добре опанувала жіночу "стра
тегію" командування чоловіком, з якого вона зуміє 
витиснути останній гріш і на нові туфлі, і на пухна

тий берет "канареєчного" кольору. "Так, так, мій 
любий котику!" - філософує вона. "Ти інженер-кон
структор на заводі. А на фабриці сімейного затиш
ку конструктор і начальник - жіночка". Інші ролі 
виконували: матір Ліни - Люся Лапан, поет Громов
ський - Ю. Коцюмбас-мол., Кася, поетова дружина 
- Ксеня Митлюк, лікар Л. Веселий - В. Коцюмбас
сеніор, Роза Абрамівна - О. Коцюмбас, Іван Кнутов, 
парторг авіазаводу - О. Василько, Матвій Рубін -
Я. Кулик. Дуже вдалого типа створив О. Василько, 
я'кий своєю поставою і російською вимовою нагаду
вав вродженого НКВД-иста. 

Слід підкреслити велику відданість сцені Ксені 
Мит люк, яка, не зважаючи на хворобу. ледве трима
ючись на ногах, не хотіла зрезигнувати із свого ви

ступу . . Багато праці у підготовку декорацій вклав 

Українці в Румунії 

д. Пундяк, невтомний працівник СУМ-у. Адміністра

цію вів П. Сорока, довголітній голова Осередку. ве
ликий ентузіяст сумівської ідеї. Світла - П. Сенів. 
Очевидно,що найбільша заслуга належить режисеро
ві, інж. Я. Гевко'ві, який вложив багато жертвенної 
праці в підготовку вистави, а крім того своєю доб
рою грою тримав її на відповідному рівні. 

Вистава відбулася з нагоди ІХ-го З"ізду Делеr'а
тів Союзу Українських Орг-цій Австралії, СУОА. 
Так делегати, як і мельборнська публіка провели 
дуже симпатично вечір,за що належить подяка усьо

му колективові драм-гуртка "Заграва". 
Сказав колись Шіллер, що як підноситься курти

на, то відкриваються людські серця. Це найкраще 
відчуваємо ми, українці, яким важко обійтися на чу
жині без доброго українського театру. Це наш духо
вий корм, Євшан-зілля, яке лучить нас із минулим, 
з нашими традиціями і з Рідним Краєм. Рідний те
атр відіграє велику виховну ролю у формуванні сві
тогляду і характеру молодого покоління. Тому ба
жаємо нашому багатонадійному драмгурткові "Заг
рава" ще більших і кращих успіхів! Хочемо побачи
ти ще багато подібних вистав п'Єс різних наших дра. 
матургів. 

Васил'Ь Литвин 

• • • 
Злет Юнацтва СУМА 

На пло
щі Фоµест Гілл Пікнік fров 
біля Шікаr'а·, відбувся Злет 
Юнацтва СУМА :відділів Ші
каr'а і околиць. 

Український тижневик в Пр~ше
ві (Чехо-Словаччина) »Нове життя« 
в числі 7. ц. · р. подав вістку · про 
українців у Румуні[. В цій вістді 
читаємо: 

»За останнім пере'ПJJСОМ на-селен
ня живе ·в Румунії біля 120. ООО ук
раїнців. Вqни мають 120 народніх 
українських шкіл. 0,!;на школа 
припадає на тИсячу українців. 
Крім цього нараховується в ~уму~ 
иії 25 середніх українських шкіл 

та українські школи в містах Су
чаві і Серетt. Всі . школи забезпе
чені україщ::ькими підручниками, а 
клюби• і бібліdТеки - українською 
художньою літературою. в Руму. 
нії виходить вже 14 років укргїн
ська газета »Новий вік«. Діє там 
група українських~ письменників, 
українська секція державноrо · ви
давництва, я,ка видає тВори Укра
їнських пи-свменників . 

Злет. ро3почато. піднесен
ням українського i амери
канського прапорів під 3вуки 
обох гимнів у виконанні ду;.. 
хової оркестри СУМА ім. 
Павлушкова. Головну допо
відь виголосив предтставник 
ЦR СУМА М. Яремко. В 
дальшій програмі злету слі
дували: Дефіляда Юнацтва 
СУМА перед Почесною Пре
зидією, Вільнор·учні вправи 
юнацтва всіх осередків під 
керівющтвом п-ни Ма рійки 
Яцків, Спортові змагання ко
шшого мЯча і відбиванки між 
Jtомандами "Крила" і "Тиг
ри" та дитячі ігри, якими ке
рував бу лавний інж. с. r о
ляш. Rо:мандантом злету був 
П. Rрутяк, бончужним Р. 
Михальцевич, писар І. Гіка· 
ва. 

о. П. Б. 
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1а поч:пку :1\юrиканської державности, 111е перед 
ти-.1, як були випущені гроші С!! І Л, в об і гу були ан 
гл ііІські к олоніяльні 111ілінrи, , ! · ранцузькі .луїдори, 
естшські дублони і інші чужине 11ькі гроші . 1 \е спри
чинюuало багато труц1rо•11ів і спов і.ль11ювп.ло -.1 і ж1ш
род11,о торгівлю. І тільки в 1785 році !\онrрес ухва
лив запровадити rtоляр, як одиницю аvюриканської 

оал .оти, і лесяткову систечу, як \1етоду рахунку . 
Сі"1 рокіо 11ізні111е, післ я 11рийняття Конституції, бу
ло o·~'i11i;11ro встановлено vюнетну с исте;;1у США і 
скарб11и11я почала карбувати ·v10 11ети п 1791 році в 
Філяr~оль~. ії. 

:Jep111i \1011ети були встнновле11і в квітні 179~ р., 
включаючи золоті поляри, 1110 звалися тоді "Орли" , 
нівдоляри 11 чверть доляри, срібні півдоляри, чверть 
доляри, десятицентівки і п'яти11ентівки . 

Паперов і гро1uі існували шшіть ще перед підпи
са1111я\1 jекляра~\їі 1 !езаложности . Вони назив:~л ись 
"Континентальною внлюто:о". Але ·1шидко дуже зне
цінились, бо це не бу.л11 '~'едеральна вп.лютп, а тіль
ки банкноти. 

ГТор 1 11 і ~едеральні паперові гроші з'Явились тіль
ки після І 'орожанської пійни в де110\1 іна11іях 5, 10 і 
20 долярів. Н 1862 р. були випу111ені напірr\і, що їх 
назвали "зелені спини" з;~ їх кольор . 13они з'явились 
у дено-.1і11а~1іях І, 2, 5, 1 О, 20, 50, 100, 500 і 1000 до
лярів . 

Шдо\1иіі усі·,1 сюшол цоляр;~, правдоподібно, по
ходив 1 чексиканського чи еспннського "?", :цо оз
начало пезо п(ю піястер. Теорія, 1цо виникла із сту

дій старих '.Ш11ускриптів, каже, 1110 літера "С", на
писанн поверх "П", розвинулась піз11і 1 uе в тоі! знак, 
яки~r \НІ по-з1шча є'>10 тепер "дол яр": .J!, 

',fотто на гро :11::~х Тєд11аних Jержав " \111 вірИ\Ю в 
Богп" похопить з 1861 р., тобто під Горожанської 
війни. Свт11еник . \!. Р . ~1аткінсо11, парох ОЦІІІ)ГО -.1а
ленького '.·:істечка n 1еРсьльванії, був цужє стур
бованиі1 сучасною Л'ОДИІІОЮ та вірою в Бога. Пін на
писав секретареві ~1інансів С!ІА С::t.л\10ну Чайсу, 
пропонуючи друкувати релігійне \!ОТТО на :-.юнет::~х. 

І тільки 93 роки пізніше, в жовт11і 1957 року, те 
саче \ЮТто з'явилось і 1ш паперопих грошах. \f. Рот
берт з Ка\.1дену, обхоJІячи з т,-щею пара rЧян у цер
кві піJІ ч;:~с Служби Божої, поду і.1:~.в , 1110 чо\1у тільки 
карбова11і :.1011ети \tають релігііІно ~ютто, а добре 
було б, щоб і n<шерові гроші, які \ШІОТЬ 111ироку 11ир
куля1(ію ло ВСЬО\1У світі, \ШЛИ таю1і1 ca:viиil напис і 
такю1 способом рознесли 6 по 11іло~1у світі вістку, 
що америка1щі вірять у Бога. 

ПрезиJІент Айзенговер прийняв пропо-з1щію, і в 
липні 1955 року він ухвнлив закон Конrрссу, висло
влениіі таки\Іи слова\1и: 1 нагоди прийняття нової 
ф::~рби для друкувнння а\1ерикннської юлюти на па
перових грошах друкувати таке с;:~ме \tотто "\1и ві
рюю в Gога" . Пропозицію було прийнято, і відтоді 
на всіх а\1ериканських гро!uах, карбованих і паперо-
вих, друкуються ці слова. · 

A. C. N.S . (Ame r i can Council 
for Na t ionali ties Se гvice ) 

Не асІ кwrи иа.11е•ат1о до .ааг\А 
ннх тварин , що •1н1лвт~.с11 п.11анк 

тоно1111 , АрІбни·ІІІІИ ІІІІОJІІОСІ<8ІІІІИ тощо . 
І(аwалот - це .ІNОТ1fІІ морськиА зв і р 
i ае.11ичезною голоеою А 1111~цними . 
нач" слонов\ бивн і, 3убаwн . І• 
стнрчІf'Ть ма ии.жн і А щuеп І хижа 
ка б.11и3ько півсотні . 
КаwІМоти полюють на 

:lд'Обнч . Дуже nрмпиrя Ім АО с•ІtК У 
ка.1 ьмарм , иаА6і .11ьw І сереА бе:н~
~тинх т1арн11 ІІКМІОСКИ , ЩО М8Ю1" 
схоже на торп•дУ тіло з111доежк11 
.110 в ісІмна))Ц•т и метр і в ; Аес• т ь 
ср ук•. ооброt!ИІІJt пр11соскамн та 
аІrт11мк . 
Я«ось біл11 бeperltl Ант1tркт111дк 

кмтобоІ с удна •МНрtІИЙ• за гарп )" · 
ви.1t11 сорокатониоrо к1wмот1 . Ко· 
"'" Aoro .11ос,..1н.1к на ба3у А роз 
різали, то nобачн.1111 1 шлунку жи 
ІІОГо хальмарв . А щупальц і, 11 кІ 1а 
жн..11н не менше за .1111 центнери . 

ще JІнша.11ис11 1 пащ\ кита . 

о· 
і,\о е: 

\~'' 6 .К в wалоти не рав тоnиJІ11 рІtбаль . 
• . (\o'f.• -f.Є. +V:. сьа І W.ІІЮПІrН. і ио.11. і КНАІJІІК• А н а 

'!>\"і-°' rc°' кора.бл і. Б і.11 11 Комввдорс~.ких остро· 
1).1" ~ ..... ~ -r-1). ВЇ11 ста1с 11 Т8ІІИЙ випадок : КНТО· +"'· є, rь\J. ~ць заrарп унна сіми1АІUІтнметр1>-

~,rь°' \'І.\' е."'о ІІОСО КИТІ . З ІtІр n i pR}'a niA 80АУ І 
О."" с'Ь .. ~ вАа рнfІ ГОJІОвоІО об корму . Ст1..11е -

~ 'f' ~с,е. \\ ІІИІ BIJI ,,,, •• • вс. І разо• Із ГВИН · 
.Р ~ ~ том niwos н• A RO. Кермо п• бу..110 

-і.\"' -і.\ o'f. :tiM' tn'e . А ІtaW aJІO'f, ІІІtОГО Зf'ОАОМ 
оО 

0
oV. ~с,'\ V)-(,;. в~rт11r.11 и , м ав на ГОJІОІ І тіл ~.«м ПО · 

.. · r-.І о:\\е. у.У. · 8 ,_:,•'О ,цраnиму. 
\).і- '(. '\о u•" Дес~. через рі« Інwн І морськмІІ 
~ ().· \\)\) ""°'"' ро~іАнм~ вакоТв ще бі.Іfwиого ли -
~ "u ха. АІІІЧ1 КНJІ8 ІО'ІНСЬ НІ кмто~uь 

о\\- \\" сС.111111>-ІО. . Спочатк у він ПOWKOJIHB 
корпус, в другим у.11.аром об-о11111 
лопаті rрЮносо гвинта І погну.в 
88.11 :!8BTOllW&8 . Т1JаJ:ЦІІТЬ АВІ СІІІТМ · 

м етри . 

Гідроrрвфя ПО'І8JІН ІІМШ)"ІС УІІІТИ 
засоби за хисту неве.11 11кн х ексnедн · 
ціІІинх судев еіА иап1.11у 111wа.аотІ11 . 
В И ІІВМJІОСЬ, ЩО зубатяА рообиwака 
не зносить внсокочастотних авукІв 

І звмчаіtнн ІІ ехОJІот - t1a.1tl A111 обо
ро11 1 аіА вьоrо. 

" · ЛІОЛЬКО 



Стіл 
Довго ріс у лісі дуб, 
Аж з'явився дроворуб. 

Заки дvба аін зва.JJив, 
то сокиру затупив. 

Я« везлй конята дуба> 
то порвалась ш.11ия груба. 

В трачці знов залізні пили 
тяли дуба, аж ступились. 

З трачки дошку ст6ляр взяв, 
зараз майструвати став. 

Міряв, тяв, ліпив, збивав 
поки сті.л ізмайстрував. 

Вся ця праця немала 
для одніського стола. 

Остап Далекий 

ІJ. ДУБИ/І А 

НЕМИЛА ПРИГОДА 

Боже мНt. я у триІjозі, 
Во хтось плаче на дорозі. 

Бачу я як сльози ллються 

У приятельки \fapyci. 

Я тепер своїіt матусі 
Ляльку показать боюся. 

'ІІо ж. ·непильна. я зробила: 
Лялька вtrала, ніс розбила. 

Як свою вгамую v.уку -
Поламала ляльцt і1 руку. 

Ой. яка ж я нещаслива 
1 8 коника відпала грива. 

~~ І ведмідь десь загубився, 
ч~ в калюжі утопився? 

Jорогі діти! 

Тут бачите українських дітей 
і ;\ІОJІодь. організованих у Спілці 
Української М'ол~ді у БеJІЬГії. Ue 
сумівська баJІетна група "Верхо
вина" з Осередку у місті Льєжі -
виступає просто на вулиці в м1сті 

Спа, показуючи бельгійцям красу 
українських танців. 

Чк й ви Вже вмієте читати, спі
вати, танцювати, як тl дlтк? Чи 
маете вишиті сорочечки 1 бJІюзоч
ки? 'fоже і комусь із вас доВеде
ться виступати, як українським 

1:1ітям, пеt>,ед інши~и людьми? -
Готуйтесь до цього! 
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З відкриття 1 посввчення першого Сумівського Дому Осередку * 
ім. Степана Бандери в джілонrу (Австралія) - поблизу українсь-

кої католицької церкви візантійського стилю. Господарі вітають * 
дорогого друга Омеляна Коваля - голову Центральної Упр.ави 
С У М з Европи. 





КРИЛАТІ 

ТНЕ WINGED ONES 
Monthly magazine for Ukrainian Youth 

LES AILES 
revue ukrainienne de jeunes 

LOS ALADOS 
revista de la juventud ucraniana 

DIE GEFLUGELТEN 
ukrainische Jugend7.eitschrift 
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Це f4исло оформили: 
Л erwpo Сидорен1'о, І ~ор Стебелt~с'Ь-

1'Uй, Л. Н. і сумівці - фотоаматори з різних 
1'раїн світу. 

J З.летів ТаGорів СУ\1 

Вправи старших юначок на Злеті Юнацтва біля 
Чікаrоt США. 

"Тихо над річкою"". - частина таборян з "Хо
лодного Яру" біля Буфало. СІ!ІА: милуються красою 
!3ечірньої природи . 

НА ПРЕСФОНД 

З нагоди закінчення середньої освіти - на прий
нятті юного сум івця М. Тавронського господарі й 
гості склали на "Крилаті" 18 дол . і на Визвольний 
Фонд 10 дол. Щире спасибі від Осередку СУМ у Ро
честері і від Адміністрації! 



ЖУРНАЛ ,, 
УКРА І НСЬtС oro 
ЮНАЦТВА 

НЕ РИДАЙ, А ЗДОБУВАЙ ! 

Т Іе ридай - каже поет 1 а ще 
гір :uе - не будь байдужий до всьо
го, що діється навколо тебе, що 
д іється в країні твого поселення 
і в країн і, що дала тобі життя, бо 
там народились твої Батьки - на 
Україні. 

Т {ьогол ітні масові сумівські 
в ідпо1:1инкові і виховні табори 1Зле~ 
т и і Здвиги показали, що у віль
ному світі - \1И зростаєм 1ми здо
буває:v1: нових членів славної Спіл
ки крилатих, нових упорядників, 

нових виховників, молодих педа
гог ів для Шкіл Українознавства, 
<Гахjвців у різних ділянках життя . 

Идімо в дальший наступ! При
єднуймо нових членів; читаймо 
рідну пресу; активно працюймо в 
гуртках при Осередках і В ідд ілах; 
су:vtівська \Юлодь мас йти вивчати 
журналістику, мистецтво, право ". 

Творімо новий - переможний 
ІJистопад ! 

І. Ю. 

ВІДНОВЛЮЄМО ПЕРЕДПЛА ТУ! 

Ус.9 сумівс'Ь1'а пр еса та пре
са Ор~анізації ВизвоJІ'Ьно~о 
Фронту з цим мімцем ро зпочи 
нає приймати пер едплату на 
1966 р і1'! 

Білt1ше nер, едплатни1'ів -1'ра
щі, ці1'авіші ' Куилаті"! 

Не запізнюимося в доброму 
цілі! 

1965 
ЛИСТОПАД 

ч. 11 
РІК: Ш 

В ДЕНЬ ПЕРШОГО ЛИСТОПАДА 
І знов--которий це вже раз?

Зійшлися ми в одній родині, 

Щоб помянуть той славний час, 
.коли в офіру батьківщині · 
Себе принесли кращі з нас". 

У бурях дикої війни 

Валились трони і держави, 

Народі,в славнП сини 

Вже розбивали кайдани 

В потоках кр·ови, в блисках 

слави. 

І наші лицарі у бі,й 

Ішли за волю Укр·аїни, 

Замая1в прапор дорогий 

В вогнях козацьких буйних 

мрій, 

В піснях червоної калини. 

Але". ввесь світ повстав на нас, 
Не дав загоїть навіть рани, 
І хоч наш дух тоді не згас, 

Та ніс уже лихий нам час 

Нову неволю і кайдани 

У.став і знов упав наш Львlв, 
Над ним навис туман кривавий, 

Покрив собою і бійців, 
Вкраїни рідної синів, 
Що впали там-на полі слави. 

І от що-рік, в ті самі дні, 

Свої зміряємо ми сили". 

Та не ридання вже - о, ні! -
Про перемогу лиш пісні 

В нас викличуть святі могили". 

Хай мертві сплять" не ворушіть 

Слізьми rірки,ми їх спокою, 

В вогневій пісні розпаліть 
Свої серця в цю славну мить 

Жаданням ·помсти, чаром боюt 

Прапор борців міцніш тримай 
Хто лf9{)ить волю, любі друзі, 

І заповіт святий сповняй: 

Не трать часу в даремній тузі 

І не ридай, а здобувай! 

Спиридон ЧЕРКАСЕНКО. 



УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ 
І ОРГАНІЗОВАНЕ УКРАЇНСЬКЕ ЖИТГЯ 

Кожна ЛІVДИНСІ, .11.к і більший чи менший гурт лю
дей. прямує у своєму Житті до певної мети. Нашим 
першим і найголовнішим бажанням є осягнути свою 
мету. Декому вдається її осягнути, а такі, яким не 
пощастило дійти до своєї мети, стають задумано 
над питанням: чому? І не раз лише після невдачі при
ходить ясність поставленого питання, що без пов
ного усвідомлення поставленої перед собою мети -
не може бути і мови при її досягнення. 

Свідомість своїх завдань, рішуче і терпеливе пе

реборення всіх труднощів може привести до успіш" 
ного розв 'Язання поставленого перед собою завдан
ня. Щоб осягнути поставлену перед собою мету, ми, 
українська молодь, мусимо бути свідомі того, що 
багато труднощів прийдеться нам поборювати на 
шляху нашого життя. 

Іван МАНИЛО 

ЛАСТІВКА І ПАВУК 

Де сонце злоторунить води, 

Де хвиля котиться до рук, 
Жив син облудної пор-оди -

Павук." 
Павук! Від цьо:го Павука ще 
Ніхто не знає вороття: 

Він зловить Муху - і пропаще 

її життя. 
Розставивши тене~а всюди, 
Поліз він хижо на ріллю, 
І злісно мріяв : "Добре буде, 
Коли ще й Ластівку зловлю. 
Вона ширяє в високості, 
Похмурости розбивши спліт". 
Я потрощу їй крюш й кості 
І крівцю буду пить!" 
А Ластівка собі літає, 
Дарм~, що ворог наставля, 

Засновує і заплітає 
Липкучу сітку іздаля". 
Павук розставив навіть зайві 
Тенета й мороком заплЇ'в ... 
А Ластівка - в небесніи сяйві 
І не верrгаеться з полів." 

Немає Ластівки, немае ... 
Внизу - Мушва і Павуки ... 
І линуть дивні водо'граї 
Повз кручі в море залюбки. 

Не наставляй, Павуче, вуха, 

Не заплітай мої степи: 
Крилата Ластівка - не Муха, 
І не тобі її схопить!! 

2 

Живемо сьогодні в дуже важкому і відповідально
му періоді життя як нашого народу на Україні і за 
кордоном, так і нас самих. Національно-духовий за
непад вже подекуди позначаєтьuя на нашій молоді. 
Утеча від нашоrо організованого життя серед моло
ді уважається явищем нормальним. Українські мо
лодечі орrанізації як СУМ, Пласт, УКЮ чи інші, що 
так багато вкладають пра.ці для нашого ж таки ви" 
ховання, стають для декого з нашої молоді осоруж
ними. На щастя, таких ще покищо небагато, але во
ни є. 

Кожна нація ставить перед своєю молоддю най
більше вимог, бо від молоді залежить майбутність 
народу. Від української молоді залежить майбут
ність української нації, і тому наша молодь повинна 
стояти на високому інтелектуальному і моральному 
рівні. Наша молодь повинна брати активну участь у 
організованому українському житті, якщо вона хо
че не тільки скріпити силу і ріст свого народу, але 
й сама зберегти його духові і культурні надбання. 
Молодь - це цвіт нації, її надія, міць і сила. Молодь 
.... це аванr'ард, а разом з тим і мотор нації, її пере
довий загін. 

В історичній боротьбі народів молодь завжди бу
ла і є вирішальним чинником. Нарід, який має здо
рову, свідому завдань своrо народу молодь , ніколи 
не буде упокорений. 

Такою була і має бути українська молодь. Не ди
во, отже, що вороги українського народу так багато 
уваги приділяють українській молоді, одначе не для 
духового розвитку її, не для піклування про неї, -
а тому, щоб відірвати її від рідного українського 
національно-релігійного Грунту, прищепити їй чужі 

ідеали, а врешті-решт,Примусити українську молодь, 
свідомо чи ні, - служити ворогам. Протиставитися 
цим ворожим впливам, зокрема комуністичним чи 
псевдо -позанаціональним (англієць чи француз є 
всюди лише собою) , ми можемо активною нашою 
участю у молодечих організаціях , що мають бути 
для нас заправою до активної участи і праці у сус
пільно-громадському житті українського народу на 
майбутнє. · . 

Нехай Крути, Базар, Холодний Яр та героїчна 
боротьба Української Повстанчої Армії стають дже
релом нашого духового життя, дороrовказом і зао

хотою до дальшої праці над собою, а тим самим і 
для добра всього українського народу! 

Наша совість мусить бути неспокійна, коли зга" 
даємо, що вже африканські народи мають власні са
мостійні держави, а Україна і досі - колонія! 

Марійка Космина 
Студентка. Канада. 



ІІа цій сторінці подаємо зіставлення матерія.лів 
із двох часописів: статтю "Що діється в Україні" -
із тижневика "Українське Слово", що виходить у Бу.
енос Айрес, в Арrентіні - і огляд нових видань "Ви
йшли в світ" - із газети "Літературна Україна" · 
ч. 56/1965 р., що виходить у поневоленому Києві. 

Прочитайте уважно, подумайте серйозно, пере" 
вірте себе, що ви робите для кращого вивчення ук" 
раїнської мови, яку хоче задушити московський оку·
пант на Україні і якому цопо~агають у цьому чорно

му цілі деякі українські зрадники! 
Нищити живу мову живого народу - це один із 

актів !еноциду, це залишок гітлеризму на нашій 
плянеті, Хто цьому потурає, або за кордоном не хо
че бачити і проти цього боротись - той допомагає 
людоненависницькій Москві і взагалі комуністам! 

ІІІІІІІІІІІІІІІІ 
ЩО llffiTЬCИ В УКР АіШ 
ПІД ЧАС КУJІЬТОБМІІІУ? 

ВИЙШЛИ 
В СВІТ 
У ІНДАІННЦТІІ 

•дОН&АС• 
С. Іуrорно•~ Д е а у ш

к а ·У к о п о д ц а. 112 
CTOJ). Ціна 14 ноп . . 

І// И. r.ten~MM'l8НtІO, З a-
tl ах м о п н и й. 168 
стор. Ціна· ЗО ноп. 
А. Мосмаnенко. С ч а с т

n и а ь~ х тебе воз· 
а р а· щ е н н й. 192 стор, 

.цJна 23 КОП·. • n. CaripOM08-. С п Н W• 
ном много воспо
м н н а н и й. (За туман~ 
rраннцей). Повість. · 152 
стор. Шна 23 коп. . 

в. С:оnоухмн. Т в о R 
п у ч ший др у r. 104 
стор. Ціна 10 ноп. 

У ВИДАВНИЦТВІ 
•КРИМ• 

..t. &атурмм. Ч е р н о е 
м о р е. 296 стор. Ціна · 
50 ноп. 
Леrен.JЬІ Крwма. 

Зб ірник. 264 стор. Ціна 
45 коп. . . 

Н. НовмкоіІ. _,,_ 
ц .а о зе.»·~ 
crop .••. 

1t&nn a-
- ·•І е. ВІ·рш\, 98 

. ~іна· 10 ноп. 
11. Отро111мо. ·с а м о р о· 

д к и. Оповідання. 116 
стор, Ціна 18 ноп. 

н. Тужнnмн. З е Р-
н w шк о ржаноrо ко· 
п ос а. Повість. 168 стор. 
Ціна 45 коп. 

А. Фате••· с м е л ЬІ в 
н а з а ч а т а. Повість. 
174 стор. ЦІна 35 ноп. 

я. Чаnм'І•• м 8, Ano• 
111ансммІі, Ст рок.а, 
о б о р в а я к а я п У· 
п ей. Збірна вІршІв 
кримських nоетІв . Jtl(i за· 
гинули на вІйнІ. 96 стор. 
ЦІиа ЗО ноп. 

А. Чумснн. О р л и и о е 
п л е м я. Повість. 224 
стор. ЦІна 45 коп. 

У ІН4А8ННЦТІІ 
сІk°СЕЛНА• 

&. Прус, С-и р І т с ь к а 
д о л я. Для середнього 
шк\л·ьиого аІку. Пере· 
нлад з польсько! М. ПрИ· 
гари. 181 стор. Ціна 35 

ко~: Саnожмкмо•. Р о 3• 
п о в І д і n р о ІС І б е Р· 
ке т ику. Для серед
нього шкільного віку. 80 
ст()р. Ціна :н коп. 

м. РомакіІf" • 
'І,н на ~ 

- • ,""",,"rz.,...._l\'.._.,......,.,,'"'",.....,, ... н,,....1.,.... 

в р. 1963 - лише 30.799. Д"алі, в р. 
1950 було кліобів 28.733, ввр. 1963 -

j 26.611. Музеїв у р. 1950 - 137. в р. 
\ 1963 - 130. Театрів бу.rт 81', є 60 і т. 

( ) """" у · ·· · · · ·- · . 3 д Апе в систе!'.tі русифікаuії на~ираз . r 1 "'пер в i<patю м~юстерство . пt'Ваtи, У.ворост. сз.хар 1 т. д. а мовну ', ·. . . . . . 
освіПІ 1·а . Ію:т11т.}'т Wf()ІВ()з'Иавства peui- ! саламаху б'є Стефанцева. й с:Рад-янська ,

1 

ІН~ою мовою говорять циф~ книжко-
. ф' ··· ·н. ~ ш · б ~' . . 'б во1 А журнально - чаtописно1 проnук-

sують кремл~всЬІ<у руси 1ющ1nну по- і ко:1-а). ож nOro словник став пос1 - 1 ." 
8 

б 

mtику . . Ця влада пе~екон~е ук~-~їиців ; н~ком у Шкс;.JІах і йоrо видали в~лики~ і ц~\·иіО~~ ~· 1~~95;ло .в;~~~~ .в вУк~ 
у шляхе11юм.у вnляв1 рос1Аськоt мови , тиражем - у то'А . qзс, ко.л~ книжки з р 

2 
__ 

3 
2 . р 

1963 
_ 

3321 
Н Р_ 

на роавиток україяської мови. Про це доброю українською мовоЮ поf!впЯ- І 1?6 . 8 . 5, в р. . . _ · . ато 
. . . . ·1 . . ' . МІ СТЬ к1льюсть книжок рос1йською . М()-

:пяwе с:Лпературиа Україна:. i домага- ють·сst дуже малим mражем. 1 • 
1 

. 
1958 " " . . ( вою пос:rtйно зростає. так в р . 

.е1'ься оч~е~н~ . украtt;1сько~ мов~ ВІД і !Що на це московський окупант? 1 було 1963 назви. в р. 1960 4045, в р. 
чу~их ств. р~м. того, серед нашо~ мо- і Окупант шаліє за те, що йому 'зверта- 1 1962 - 4489. в р. 1963 - 4278. 3вер
л?д1 А.11.е вперта - боротьба за культуру 

1 
іоть увагу на шкідливу роботу. Він ви- , нім we ув.агу на журнали.. в- р. 1958. бу-

р~диого слова. _ . . . ! .возить молоди.х ~країнс:ки~ патріотів\ .ло в Україні 214 журнапів українсt. . 
Тим час»t московсью окуп.анти на ~И- ; на побудови mвючного Lнб1ру, Казах- І кою мовою, в р. 1963 с: 130. В той сам 
Дку руч дають наkаЗ під.чиненим їм · стану й Далекого Сходу . Там вони не час кількість російських журналів зро
орrана:м в Україні у працях \!ад слов._ ! побачать ні українських часописів . ні ~ла з 294 (1958 рік) до 424 вр. 1963 
ником руково.ІU4ТИсь ось яким Принци- ! українських книжок. На місце депор- І врешті - часописи. Часописів укра
пом : давати слова, спільні з російською ; тованИх Прибувають в Україну москов- 1 їиською мовою було в р. 1958 ,2.715, 
мовою та . уникати сиаоніМів . притаман· ! ські апаратчикн й техніки, які будуть в р. 1963 - 765. Російською мовою 
Них лише українській мові. Через те, І допомагати срідніА комnартіїо:. перево- вр. 1958 - Ь14, вр. 1963 - 1.601. 
у ВидавІІНцтві Київського у ~nверсите- 1 лити в життя постанову комуніст·ично- Є ue русифікація України - чи ні? -

ту вийшов Збірник укра.їнською мовою, І го кою'ресу щодо злиття націй і rрун- Оrож, спід наіпим еміfрант.ам у nри-
якмR є відбйтк.>ю російської мови, і товного вивЧ:ення мови Леmиа. В ру.

1 
нагідній розмові а українцями . прnга

їОбто зредаrовани.А зіnсуrою україн-1

1 
ках будуть вони . мати показник сроз- да.тн, що при. їжджають до нас ш1яхом 

сЬкою мовою. вою народної освіти, науки і культу- «культ-обміну:., що про це треба· 

словник Стефанцева, м. інш., став ри:. на українських землях. пам'ятати. Немає с:відnиги:. в УкраїІіі 

.nредметом атак «Укра їни:. за такі мов- Цей показник. оголоUNний цього - є швидка московізація української 
m бур'яни. як стоJіова. етаж, забастов- рокv в м_оскві. вия.вляе. пrn "R. Р:. і950 І культури. uю веде до повного ЗJІИ1'Т'Я 
ка, зонтик. частушка, ітарикмахер, ус- оуло в УССР 34.913 масових б1бmотек, з московською · культурою! 



ПАВЛО МАРЕВЕЦЬ ЖИВИ, ЗРОСТАЙ для ПЕРЕМОГ! 

о 
ооо 

Літературний монтаж ДJІЯ сцени .~ І дії за твора:
ми: Б. Антонича, О. Олеся, В. СамІИJІенка, П. Сте
па, Л. ХраnJІИвої. ооо 

о 
( 

Офо-рмJІенн11 сцени: ліІІІНій сумівс11хий мбір. По 
середині шапrро, збо"у на що~.11і націонал'Ьний прапор. 
З.11іва - сосна, під нею Аав"а· Посмнов"а може від
буваас11 на свіжому повіпrрі (зелений театр). 

Діеві особи: 
1. Хлопец'Ь в сум. односrарої, лі• 17-18, 
2. Пenrpyct -хлопецt1літ12-ttrU зви'4айно од11~-

нений, · 
3. О.1111-дів'4ина літ 12-а, 
4:. Старший виховни" - поет, літ 40, 
5. Хлопці й дів'4ам. 

(На лаві під сосною сидитt1 хлопецt1 в сумівсtхом.у 
односпrрої. Біл11 шатра - варrмвий - хлопеиt л~т 
10-ти. Завіса в~ору. Поволі із-за хуліс '4утно ;Jісню: 
спершу тихо, потім ~олосніше і знову тихо): 

"Ой на горі та женці жнуть (2 рази)• 
А попід горою, яром долиною 
козаки йдуть", 

Приспів: 
"Гей, ДОЛИНОЮ гей, 
широкою козаки йдуть", 

"Попереду Дорошенко (2 рази) 
веде своє військо, військо запорізьке 
хорошенько"". 

Приспів: 
"Гей, долиною гей, 
хорошенько". 

(Х.11опецt1 уважно слухає. Потім в задумі): 
Таких було й буде ще багатр, 
Що завжди в них міцна в бою рука, 
Що їх не ваблять лаври Герострата, 
А чин ясний і слава Спартака! 

(З право~о бо1'у входитt1 Петрусt1 і О.1111, ipaюt4Ucti 
м :JІчихом). 
ПЕТР УС Ь: Чого ти так задумався та ще й зажу

рився? 

ХЛОПЕЦЬ: Думаю, як то гетьман Мазепа з мос
калями бився? 

ПЕТР УС Ь: А коли то він так бився? Сьогодні чи 
вчора? 

ХЛОПЕЦЬ: Ні, це було 250 років тому назад. 
ПЕТР УС Ь: І ти все ще тим журишся? А я, бачиш, 

нині ось побився з одним хлопцем, і не журюся. 
ХЛОПЕЦЬ: Не велика з того буде тобі слава, Пе" 

тре! Козаки, бач, боролися за нашу державу! На
шу волю боронили, що лиш сил, завзято, не ля
калися за неї й життя віддати. А нам, сумівцям 
- дітям українським, слухати це мило. Це нам 
в школі учителька говорила. 

ПЕТР УС Ь: Що ти кажеш? Ну, я знаєш, теж ходжу 
до школи, такого чуда-дива не чув ніколи? 

Х Л О П Е Ц Ь: Бо наша школа українська, а в ній ук
раїнські діти вчаться свою далеку Батьківщину 
любити. 

4 

О Л Я (що досі прис.11ухалас.1t до розмови): Що це та
ке Батьківщина? 

ХЛОПЕЦЬ: 
Батьківщина - це ріка, що серед поля. 
Поза селом, ген попід лісом тихо плине, 
Це в саді нашому дерева, зілля, квіти, 
Це на ланах пшениця золотоколоса, 
Це той, що віє з поля, пахучий, теплий вітер, 
Це на левадах скошена траВа в покосах, 
Це наші всі пісні і молитви щоденні, · 
Це рідна мова, - скарб, якого ти не згубиш, 
Це небо синє вдень, а серед ночі темне, 
Це, моя Олю, все, ,що ти так щиро любиш •. 

О Л1І (спершу зі смуt11хом, а потім з де11хим пато-. 
сом): 

Я не знаю тебе, Україно моя, 
Бо родилась я на чужині, 
І твоєї краси ще не бачила я, 
Хіба в мріях своїх чи у сні. 

А так хочеться раз. хоч один, 
Вдихнуть_ пахощі твоїх лісів, 
Твоїх піль бачити буйні лани, 
Чути шум верховинських вітрів. 

І так хочеться знати, що ти, 
Вже вільна, без кайданів і пут, 
Ждеш на поворот своїх дітей, 
Що їх доля загнала аж тут. 

О, я вірю, настане той час, 
Що воскресні прославляться дні, 
Ти закличеш, Вкраїно, всіх нас, 
І прийдемо служити тобі. 

(Збо"у, маршуючи, вход11тt1 хлопці й дівчата і співа
ют11 на мелодію: "За"уваАа зозулеНІ'а в саду на по
мості"): 

Закувала зозуленька 
В зеленому .лузі, 
Усміхнеться Україна 
До нас, любі друзі. 

До схід сонця. над потоком 
Калина зацвіла, 
Цвіт біленький, лист широкий, 
Запашна і мила, 

Тих згадаймо, що упали 
Та за Україну, 
Що хотіли підіймати 
Червону калину. 



Хоч калину пригинали -
Калина- не гнеться, 
Ще та наша Україна 
До нас усміхнеться! 

(D.~вsa. По жви.11і 1·il s iyp•y): 
1-И З ГУРТУ: Ходім туди, де явори високі 

Над. воду гнуться з берегів, 
Де комишами сичать осоки 
Серед заквітчаних лугів. 

2-Й З ГУРТУ: Ходім туди, де пишний дуб з вербою 
Не розлучаються й на мить." 
Де .ясінь з ніжною журбою 
Стрункій березі щось шумить. 

3-Й З ГУРТУ: Ходім туди, де роси, .як перлинки 
Д.л.я хмар легких збира туман, 
Де в 'Ються, стел.ятьс.я барвінки 
І обгортають рути стан. 

4-Й З ГУРТУ: Ходім туди, де співи соловйові 
Літають в с.яєві ночей, 

Де в'Януть трави смарагдові, 
u З квіток не зводячи очей, 

5-И З ГУРТУ: Ходім туди, де ніч ясна і ніжна 
Назустр~ч вечору іде, 
Де вс.я земл.я, .як рай, розкішна 

u Пашить, вирує і цвіте. 
6-И З ГУРТУ: Ходім звідсіль, біжім з ції пустелі, 

Тут тільки камені одні, 
А там луги, пол.я веселі, 
Ясні озера і гаї. 

(Всі відzод.1111t1. За хвилю sбо1'у виходи111t1 с111. вижов· 
ни1', сідає на Ааеці). 
СТ. ВИХОВНИК: 

Ти звеш мене - й на голос любий твій 
З гарячою любов '\о .я полину, 
Поки живуть думки в душі моїй -
Я заховаю в серці Україну, 
Як мрію чистую з найкращих мрій. 
І мрі.я та, як світище .ясне, 
Шляхом правдивим поведе мене. 

В біді твоїй рідніша ти мені, 
Тобі несу я сили всі, що маю, 
І працю тиху, і мої пісні 
На вівтар твій побожно я складаю. 
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Надхни ж мене! Нехай у мертвім сні 
Я днів моїх даремно не загаю! 
Що за життя тобі я заплатив." 
Нехай .я знаю, що не дурно жив. 

(На сцену вижодАІІ'Ь хлопці, співаючи). 

' ХЛОПЦІ: Не сміє бути в нас страху, 
Ні жадної тривоги, 
Бо ми є лицарі грізні 
Залізної остроги. 

Не святкуватиме ніхто 
Над нами перемог• 
Бо ми всі лицарі грізні 
Залізної остроги. 

(Охінчивши пісню, хлопці обступи.11и вuжo1tJU1'a, А1'ий 
в задумі де1'J111мує далі). 

СТ. ВИХОВНИК: 
І слава, і той успіх 

повернуть нехай 
Світлу ясність і силу мою, 
Щоб я зміг ще боротись 
За Рідний мій край, 
Як колись, і співати в бою. 

1-Й З ГУРТУ: Слава, слава, отамане, 
Гей ти батьку наш! 
Ми з тобою на ворога 
Підемо всі враз! 

В С І: Гей, всі враз! 

2-Й З ГУРТУ: Коні твої осідлані, 
Ми від рана ждем. 
Вийди, батьку отамане, 
І скажи: ми йдем! 

В С І: Гей, всі враз! 

3-Й З ГУРТУ: І, як хмара, як та туча, 
Вдарим ворогів, 
І повернемось у славі 
До рідних ланів! 

В С І: Гей, всі враз! 

Кінець 



ГЕРдСП СОКОЛЕІІКА 

)ру'/(,уємо один вірш із рухопису і витинхи - 1fюто
репроду1'ції - з ухраїнс'Ьхих видан'Ь, переданих нам 
ред. Л. Полтавою, 

ГЕРАСЬ СОКОЛЕНКО-це майже невідомий. але 
надзвичайно талановитий поет-лірик. родом. здаєть

ся. з Волині, Під час Другоj світової війни. коли 
:, шв яких лите 20 рр. віку. він був у Сілезії. в Ш
'1еччині. і від 1944 року - доля поета не відо:-.ш, 
В ін досить багато друкувався у 1941 - 44 роках. 
так що для нас устиг залишити значну і цінну пое
тичну спадщину. як вірний співець знедоленої Укра
їни та співець її визволення. 

З його поезі й про українських повстанців та з 
інших джерел можна припускати. що Герась Соко
ленко співпрацював з УПА. Можливо він загинув від 
рук гітлерівців. або \ЮСковських комуністів ... Але 
ч іж нами його не :-.ш . і його чудові поезії ніде по вій
ні не з 'являлись. 

Україна ніколи його не забуде. і -.1и тут не по
винні забути - rпнака - поета - патріота. 

Ред. 

МАТЕРІ 
l]_рІІ.·ИТUТ'Ь 'На 'КО'Ні 'U'НО'Чі, 

ЩИРЕ CdOBO ПftETA 

"\)~ \і' "''?~~"~-. \\щ~ц 
2' \\~W.\ ~~~o.\t\'Ut-~,~~' 
~ ~,, ~~i.t.'t\~; ~~\\'..r;\W. '-' . , . 
'"·\'"'·'" ...... ~.'>і.;,"~::.:.;,.'\$) ~~~~~~ • 

Колискова пісня 
Щ 06 ;,а6рати остаииьоrо сиш~. 
3а6рu-нять иіжиото·нио .!fечі 
І зітхпе у с.rьQзах Україна. 

Ти зan.ita'Чeut. Ти 6удеш просить, 
Та иіхто не розважит·ь 11 .туаі. 
Віи піде. твій у.іtю6.х.ений син, 

Сонечко яснесеньке, 
Сонечко теплесеньке 

Спать пішло у гай. 

Нічна сІі_nле зіроньки 
І встає з-за rіроньни 

Місяць золотий. 

.У Яру його ждати.'4ут'Ь друаі. 

Оп.цатимуть зорі а uебес 
J/ ироваJІ . .дя 6ездоиие і синє, 
І шпур.іtятu.1tе міддю 6ерев 
Понад 'І>ру'Ча.ч.и вітер осіниій. 

І 11:олu, жар огиистих ракет 
. 3_ацвіте над перонами станцій, 
. 'J-1су:таєш; що cuu твій, поет, 
І Взяв ме'lа 1 пішов у nовстdнці. 

Спи моє малесеньне, 
Спи моє ріднесеньке -

Баю, баю, бай". 

Я ввесt. час не спатиму, 
Тебе колихатиму 

Сину мій малий. 

Батьно твій за горами 

Б'~ться з о(ІЮТИ-М ворогом, 
Захищає нрай. 

Ти ж не плач, малюсеньке, 

Спи моє rарнюсеньке -
Баю, баю, бай. 

Герась С о ко:1енк о . 



НАШ ТАБІР 

Cnoiaд юнач1'и 

На одних сходинах Ю СУМ. десь 
у половині травня; нас повідомле
но. що наш Відділ буде відбувати 
свій вишкільний табір на оселі 
"Київ" бі.ляДетроf:іту, З того часу 
я нетерпеливо чекала на відкрит
тя табору . Довгоочікуваний день 
прийшов, 5 -го липня рано наша ма
ма збудила нас; і ми скоро зібра
лися. Перед 8-ою годиною ми були 
вже перед Народні"1 Домом в Ло
рейні. де зібралися всі. хто виїж
джав до табору. 

11коротці ми вируши.ли в доро
гу. В Клівленді прилучилися до 
друзів і подруг; що теж їхали до 
табору. Rрешті ми приїхали цо . 
"Аітморлейк''. а за декілька хви
лин вже були на оселі "Київ" . 

Їдучи до табору 1 \1ОЇ думки не 
давали мені спокою. бо все ду
чала. як виглядатиме наш табір, 
11рибувши до табору; побачила; що 
це не табір. а справжній курорт! 
І Іас в більшости при\1істили в чи
стеньких кічнатах; де м ' ' ягкі мат
раци і ліжка на пружинах. 

Старші юначки примістилися у 
шатрі; яке стояло на горбку 1 з кот
рого видно цілий табір, 

'іи VІали чисту кухню. в котрій 
\1атері юначок ізДетройту працю
вали від ранку до пізньої ночі. Во
ни приготовляли для нас смачні 
страви. 

Нашу таборову команду очолю
вав друг проф, О. Бойко та добрі 
ВИХОВНИКИ; що дбали про нас. як 
рідні батьки. 

Під час відкриття табору. наш 
Командант сказав, що докладе 

Злет 1965 роху: Юнач1'и Відділу Ю СУМ з Нюарку, 
США, виконують вільноручні вправи "Червона кали
на 11 (1'еvівник п-і Іванна Конанів), 

усіх сил і труду; щоб ми всі успі
шно закінчили табір та одержали 
найкращі відзначення. 

Я вірю. що наше юнацтво з Ло" 
рейн1 Огайо; не посоромилося пе
ред таборовою командою. ані пе
рец своїм Відділом Ю СУМА. 

Ми вернулися горді до Відділу. 
так. як ті вояки. що повертають
ся із поля битви з перемогою . А 
ті наші подруги і друзі, котрі не 
були учасниками цього табору; 
можуть лише жалувати. що вони 

втратили такі хвилюючі та жит
тєрадісні хвилини таборового жит-

тя, не набул~.t Знань про Укр'1їну! 
Мій заклик до всіх юначок і ю

наків. учасників табору 1 пишіть 
до сумівської та загально-укра
їнської преси про ваш побут і жит
тя на таборах! 

На нашому таборі лунала укра
їнська мова і пісня. Так ро~т1; 1 

гартується молодь. що готує'. :.,с я 

прийти на зміну старшим та пра
цювати для визволення України. 
Чи ж це не радість для нас усіх?! 

Маруся Головацька 
ст , юначка 

Лорейн1 Огайо, США 
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РІдко·рідко .1111однтr. 3•311 хмар 
сонце~ Н•А оІ5рІ•мн :мцуn. 8ІЖІСІ 
сірі туманн. Підкрада~отr.са звмороз-

JОt. Не:sвбаром · у "°''·,,,. U.!CJtY*naioтr. 
бlnl , nухкІ снfжіtнкн. ос" ( енІrурІ, 
n•~Існнкн nepworo c'н.ltfl . nрмnетІ· 
nн. ~o:scinнca, чер1оноrрудІ, нв асенм 
І nускв~отr. собІ насінна. Дер••• ще· 
дро 1стеnнnи земn~о жо1то-б1rр11ни-

мн киnим1ми з nиста. Все тут дуже 
доцІnr.но : кнnнм 1р11тус 1Ід хоnоду 
мвnенr.кі nаrІнцІ росnнн, щоб тenni
we буnо їм сnвтн nІд сніr1м1111. Озера, 
ПОІІfТІ ТІоМJІННМН с1мнце1нмн бар••· 
мн, 1тратнnн саоІО сни". Ще тнхо· 
тИхо wеnестнт" nІд " •ітром 1нсокнІf 
очерет, :srнн1ст•с11 ·у ннзr.кому зем

ному nокnонІ". 
rадасте, nнст11 дере~ 1n1no nнwe 
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від хоnодуІ НІ. Дере11м стаnо npo· 
сто недоцІnr.но 1нnаро1у11тн . 1ono· 
ry, аонн :sабраnн :s nнста усІ неоІ511ід· 
н і сnожмвні :sвnасн lf С:юснуІін lforo. А 
то, ще чоrо, буде 1еnнкнІf c141r.onaд, 
і зІrнутr.са, зn11мв~отr.са rІnкн nІд т•· 
rарем снІrу. До тоrо 1111 кнnнм :s опа· 
noro nнст11 3робитr. род~очІwим 
rрунт. 
У- дpyrllf nоnо1ннІ ночІ на сході, у 

cy:slp'i Ле1а момсна сnостерІrвтм чер· 
аону11тнІf Марс. Під ранок ннs,ко 
нв сході, у cy:slp 'і Ді1н •скр110 бnм· 
щнтr. Венера. Н1nрнкІнцІ nнстоn•А• 
у су3Ір 'І Ctpln"ц• можна nомІтнтм 
МеркурІІі. МІсац" у с1осму русІ 13 
nнстоn•А• nроходнт" неnод1nІк 1Ід 
Сатурна, 19-ro - 1 рвіІіонІ ЮnІтера І 
14~ro nнстоnвд1 - недаnе~со •Ід 
Марса. 

Ц..оrо .остан"r.оrо мІсаца осені д•· 
ре1а даруtот" :seмnl останне · nмст•. 
Саме 38 це 11 да• народ мІс•ц••І 
Ім '• - nнстоnад. Я. Я , 



НАДІЙНА ЗМІНА щоденних шкільних занять, знахо
дили час, щоб здобути такі осяги 

Українознавча Школа в Детройт в науці українознавства. Це ж .ви
-Захід, США, на протязі свого 13- магало багато праці та посвяти з 
тилітнього існування вперше в їхнього бо.ку. Не можна тут також 
цьому році випустила 11 учнів, що поминути ролі їх батьків, які на
здобу "" !~m1т зр іл ости (матуру). певно баг~то причинились зі свого, 
З-поміж них було четверо юних боку, освідомлюючи своїх дітей~ 
сумівців Осередку ім. Київ. Цей якою преважливою справою є зна
приклад гідний для наслідування . ння рідної мови та історії рідного 
нашої молоді звертає увагу на се- народу. Це поглиблює і закріплює 
бе тим, шо ті сумівці, крім свої)' їхню любов до свого рідного, дає 

запоруку, що з них будуть провід
ні люди нашої спільноти, а СУМ 
зокрема. Всі вони народились да

_ леко поза межами України, але це 
для них не робить перешкоди бути 
гідними синами та дочками свого 
народу. 

Віра Куца, народилася 1947 р. 
в Ельванrені, Німеччина. Серед" 
ню школу закінчила в Г ірлс Като
лік Сентрал, по вакаціях вступить 
на Вейн Стейт Університет. До 
СУМА належить 13 років, здала 
іспит старшого юнацтва і зараз є 
впорядницею роя "Троянди". 

Юрій Вонсуль, народився1946 
р. в Міттенвальд, Німеччина. Се" 
редню _ освіту здобув в Універси.
ті оф Дітройт Гай скул. У 1963ро
ці пройшов Вищі Освітні Курси в 
Вінніпеrу, Канада. Зараз продов
жує студії у Генрі Форд Каледж. 
Здав другий іспит старшого юнац
тва . і є впорядником другого сту
пеня. Також є членом ТУСМ ім. 

-Міхновського. 

Марія Са.~tадяк, народилася 1947 
р. в t'інсбурr'у, Німеччина. Іспит 
зрілости здобула 26-го червня 1965 
року в Кес Технікал Гай скул . 
Після закінчення університетсь" 
ких студій плянує бути учитель" 
кою. До СУМА належить вже 5 ро
ків і зараз є впорядницею роя 
"Ягідки". Здала іспит' старшого 

L () ......... юнацтва і належить до сумівсь-
~ кої ділянки "Дружинників". 

Марія Савчин, народилася 1948 
р. в Ельванrені, Німеччина. Се" 
редню освіту здобуває в f ірлс Ке
толік Гай скул. Після закінчення 
університету мріє бути вчитель
кою мови та історії. Належить до 
юнацтва "Айстри", здала перший 
іспит виховниці. 

Висловлюємо цим провідним 
сумівцям визнання за їхню працю 
та бажаємо дальших успіхів у нау
ці, вони справді є гордістю нашо
го Осередку. В. П. 

ТВОРЧА MOJlC 



Ь УКРАЇНИ 

Малий Відціл - велика праця 

У м. Палатайні, США, працює 
невеликий Відділ СУМ "Дрогобич", 
ч, 30 (булавний М. Гнитка, засту, 
пник П. Гасюк, виховник М. Кото
ринський, активні в праці Орися 
Коцко, Я. Кикіш та ін,). Відділ не
давно де.філював перед чудовим 
тризубом-велетнем - сумівською 
емблемою, а під час Злету Ю СУМА 
в Чікаrо - показав гарну інсце
нізацію, зібравши рясні оплески 
глядачів, Друзі і подруги поста, 
вили місток над струмком, відіг" 
рали сцену прощання козака з дів

чиною - в супроводі хору, який 

співав "Козак від'їжджає"." 

Поздоровляємо з успіхами! · 

Із сумівсьtЮ~о мборуt1анн.1 у БеАь~іі. 

БРАЗІЛІЯ 

У Прудентополі; стейт Парана, навчалося в 1964 • 
65 шкільному році 116 юнаків і 138 юначок, всі діти 
українських поселенців, яких батьки родилися в Бра
зилії. 

На світлині бачимо частину юначок зі своїм ду" 
ховником о. В. Бурком, ЧСВВ і директоркою Інсти
туту Катехиток Серця Ісусового, панною Надією 
Шульган. 

Ці малі дівчатка і їхні Виховниці - Катехитки 
вітали в се~ в 1965 р, Голову ЦК СУМ д. Q,_ .Кова
.11я, даючи доказ вел~кого українського патріотизму 
та щирої гостинности. Юначки показували свої вмін
ня українських нцродних танців, пісень та декляма
цій, чим справwrи на Гостя глибоке враження. Во
ни цікавились також працею і осягами уКраїнської 
молоді в інших країнах світу та просили передати 
їхній палкий привіт з Бразі.1ії всім читачам "Крила
тих", що ми з приємністю і виконуємо. 

Катехитки - це молоді українки, які посвятили 
себе на службу Богові і Українському Народові. 
~они ведуть школи і гуртожитки для українських ді
тей. Досі зорганізували школи чи гуртожитки в 7 
місцевостях Бразілії, один ц..Арr'ентіні і один в Па
раrваї. їхня, повна посвяти, а навіть .і героїзму, 
праця заслуговує на велІQ(е визнаннл і похвалу. За
вдяки їхній праці бі.11я 900 уttраїнських дітей знахо
дять релігійне і національне українське виховання. 
Вони можуть бути ідеальним приюtадом самопосвя
ти також для сумівського юнацтва, а може і для мо
.11оді всього світу~ 



Яро1~ол" Ласовсь"ий 

МУ3ИНА в ПІДСОВЄТСЬНІй УНРАїНІ в І с н и к 

Кілька місяців тому на одюи з нюйоркських 
радіовисилень передано оперу Миколи Лисен

.і:·Ш "Тар:::.~ Булr.ба" у. виконанні солістів, хору 

та оркестри Київського оперового театру. 

Твір українського · композитора - рідкість 

в американських радіо переда чах, тож автор 

цих рядків, наставивши радіоприймач на відпо
відні хвилі, нетерпеливо очікував, коли з голос

ника почує один з наймогутніших творів Ли

сенка, оперу, яка лібреттом і музикою не посту

пається перед операми Верді чи Вагнера. До

патковою принадою було те, що оперу "Тарас. 
Бульба" мали виконувати великий хор, повна 

симфонічна оркестра, в маштабі, запляновано

му геніяльним композитором. 

Та, на жаль, почуте принесло глибоке розча

рування. Солісти, без вийнятку російської шко

ли співу, разили неприємним "тремольо" та 
московською вимовою. Тарас Бульба (бас А. 

Кикот) шепелявив. Оркестра, хоч і не фальшу

вала (і таке буває, наприклад, на платівці 21-ої 

НаА-мwа скрмnка • РумумІt 
i-нoio wІст~ сантиметрі• А•• 
•ІІІІ•етрм. П ароОм• маАстер Ф110-
реа Пpeteyn, 11кмА npaцioc ма фа
ОрмцІ муам'Іннх Інструменті•. 

симфонії Овсянніко-Ку ликовського), але про

тягом трьох з половиною годин гриміла безна

станним форте, неначе перевиконуючи норму. 

Отже, столичний оперовий театр УССР, пе
редовий ансамбль країни з майже півсотнею 

мільйонів населення, не спромігся на бодай пе
ресічне виконання опери в українській мові, на

писаної на основі українського мелосу. Як же 

в тому театрі мусить звучати міжнародній ре

пертуар, коли і свій, як не свій! 

Наведений приклад не є окремим явищем в 

підсовєтській У країні. Наступ на українську 

культуру не обмежується лічратурою і маляр
ством. На У країні дозволено - та й то з обме

женням! - лише народню і т. зв. популярну 

музику. Оця популярна музика, яка має всі 

благословення партії, і є тим хробаком, що то

чить дерево української музики, розплоджує 

численні балабайково-боянові гуртки. Ніколи 

так багато пісеньок "легкого стилю" не напи

сано, не видруковано й не випущено в Україні 

на платівках, як тепер. Зате твори українських 

композиторів (за виїмкам Данькевича та Май

бороди, вірних соцреалістичних халтурників) 

?.дебільша лежать ненаграні, 

Музика в Україні засмічена дрібноміщан

ськими романсами, плебейськими "гармошка

ми" , одами про трактористів та доярок. Платів
ки та ноти, призначені на експорт, дуже вираз

но на це вказують. Поважній українській музи

ці в тій навалі "шараваро-самоварщини" при
діляється незначний відсоток. 

Погляньмо тепер, як представлена ·Укра~на, 
а як Росія, на міжнародній естраді. З інструмен

талістів дослівно ніхто не представляє У кра

їни в сучасному музичному світі. Зате Росія 

представлена скрипалями Ойстрахами (бать

ком і сином), Каганом (всі три з Одеси), пія

ністами Гілельсом, Ашкеназі, Святославом Ріх

тєром (цей останній якось невиразно натякнув, 

що він українець, але не перед міжнародньою 
пресою) та десятками меншого калібру силі

стів, яких Москва пропихає на всі можливі 
конкурси, турне та виступи. 

Інструментальні ансамблі і симфонічні орке

стри в Україні стоять на низькому, півпрофе

сійному або цілком аматорському рівні. Пла

тівок з тих оркестр немає на міжнародньому 

ринку. Захід буквально засипають платівками 



московської та ленінградської симфонічних ор

кестр, операми Большого Театру, російських ка

мерних ансамблів, які виконують не лише тво

ри російських композиторів, але й міжнародній 

репертуар. 

Із співаків така багата на чудових вокалістів 
Україна має може n'ятьох-шістьох, трохи зна

них 11а Заході. Та й то найкращі з них, Козлов

ський і Гмиря, на платівках, призначених за 
кордон, подані як "совєтські мистці". 

Доречі, американський фаховий рецензент, 

оцінюючи совєтську платівку, на якій четвер@ 

"російських" співаків виконують твори росій
ських композиторів, відзначив Бориса Гмирю 

як одного з найкращих сучасних басів-барито

нів, а рівночасно досить гостро скритикував 

. решту співаків з Большого Театру. Але коли 

ми чуємо лише принагідно Гмирю чи Козлов

ського, то російські співаки Вішневська, Пе

тров, Рейзин, Лісіцин виступають у Мілянській 

Скалі та в Метрополітан Опері в Ню йорку. 

Щодо друкованих і награних творів україн

ських композиторів, то навряд чи вони .можуть 

гідно представити культурний доробок україн

ської нації за останнє півсторіччя. 

Візьмімо, наприклад, опери "Богдан Хмель

ницький" Данькевича та "Милану" і "Тараса 
Шевченка" Майбороди. Поминаючи пропаrан

дивний зміст лібретт, музика цих опер ясно по

казує, чому вони дістали апробату від Москви. 

Мелодична структура побудована тут на зраз

ках російських композиторів Чайковського чи 

Бородіна, тематичний матеріял не то "Реве та 

стогне", не то "Нє і скушай мєня без нужди". 

Гармонічна структура не ви.лазить поза сімде

сяті роки минулого століття. 

Клясичний репертуар українського оперово

го театру · представлений "Запорожцем" та "На
талкою Полтавкою". Ці два твори, хоч дуже 

добре виконані, випущені на Захід в допотоп

ному награнні, тоді як московські платівки зви

чайно награні за останніми методами "гай фі
деліті", часто американськими спеціялістами. 

Таких шедеврів української музики, як "Нок

тюрн" Лисенка, творів знищеного генія Бар

вінського, творів сеньйора українських компо

зиторів С. Людкевича, взагалі не награно і пе

ресічний слухач на За~оді їх не знає. 

Наступ на українську культуру веде Москва 

з щораз більшою силою в усіх її ділянках, а зо

крема в ділянці музики, яка чи не найглибше 

розкриває душу і поривання rшжного народу. 

8 8 

Оксана Лятурипська 

Заспівай, боярине, 
вдар по срІб11их струнах! 

У душі - відвага, 
в жилах - кров rаряча. 

Сила плечі тюкить, 
випипає rруди, 

уrи11ає ступні 

та. па п'ядь у землю. 
В задrrіпряпське поле 

вийти б Святогором 
пошукати чести, 

а князеві слави. 

Із збірки: •rусла« 

ЛИТВИНЕНКО СЕРПИ , Перебендя 



НА ОСТРОВІ МІЄН 28 
к· іт Арнольд і я підходимо до помаранчевої ней

лонової хатки - це табір Дека Грін . Наліво від нас 
цві невисокі я.нтени, а направо - одна височезна. 
Коло неї шатро, а з шатра несеться голосний. пос
тійний гуркіт генератора. День і ніч - круг лу добу -
генератор жене електрику в радіосистему Дека. і 
радіомаяк, своїми постійними радіохвилями, дозво
ляє пілотам "бачити" свою географічну позицію на 
карто~:рамі в літаку і як }хня позиція міняється що
секунди. 

Велика ант~на станції Дека Грін висилає сталу., 
постійну радіохвилю. Дві малі антени збоку слуха
ють рефлекторами і спрямовують хвилю до централь

ної станції на західньому кінці Емгеф Рінr'нес ост
рова; та станція зветься Дека Монітор . З прот.илеж
ного боку Дека Монітор, із острова Борден - друга 
станція, яку називають Дека Ред, спрямовує свої 
хвилі до Дека Монітор. Дека Монітор відповідає обом 
станціям відповідними хвилями. Ці постійні радіо 
хвилі, що ідуть одна другій назустріч, творять дві 
серії "хребтів" у формі парабол. Одна серія - за
значена як зелена, а друга - червона. Серія черво" 
них парабол перетИнає серію зелених парабол і тво
рить чудодійну сітку радіохвиль для орієнтації . Пі
лот• який послуговується радіо-інструментами Дека, 
\1оже залетіти н& якебудь йому назначене на мапі 
місЦе, навіть на морській кризі, яка виглядає май
же всюди однаково. 

На рй:сунку бачимо, як працює система Дека. 
Також і тут, за хаткою табору Дека Грін, морсь

ка крига простяглася монотонно аж .до обрію. Кіт 
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Арнольд і я обій:.uли хатку до входу з другого боку. 
Двері до хатки були відчинені, а з них виходили хви
лі теплого повітря і приємні пахощі: в печі пікся 
хліб!" 

У дверях нас привітав кремезний бльондин з доь
гим золотим волоссям і ясною, пухнастою бородою. : 

- Здорові були! Заходьте! Ми вас ждали. Розка
жіть, просимо, як ішлося?" Дозвольте, я візьму той 
наплечник". Агій! А то що таке тяжке там? 

Ми не витримали і розсміялися, коли він, зі зди
вованими очима, побачив у наплечнику дванадцять 

пляшок пива!" 
Наш білявий господар виявився дуже балакливим, 

і за хвилину ми вже знали його життєпис. Він сам 
із північних островів Шотляндії, так званих Оркней 
островів. Його предки, це вікінr'и, які там поселили
ся ще давно, мабуть у п'kтому столітті. Наш шкот -
вікінr' ще молодим хлопцем брав участь у експедиції 
Бирда на полудневий полюс в Антрактиді. Тепер він 
працює на цій північній станції Дека і почуває себе 
тут, мов удома. 

З-за переділки вийшов щуплий, чорноволосий муж
чина у білій майці і, чемно усміхнувшись, привітав
ся з нами. Його малі чорні вуса виразно контрасту
валися з його гладко оголеним лицем і шиєю. На бо
ці шиї малий плястир закривав свіжо утяту шкіру 
після голення" . Довідуємося, що він англієць. 

У другій кімнаті коло радіоапаратів працював 
молодий чоловік, який, вилучивши апарат, встав і 
привітався з нами. Він саме робив магнетичні вимі
ри, шукаючи місце північного магнетичного бігуна. 
J~e його праця тут під час літа і начебто відпочинок 
від студій права (юриспруденції) у Квінс університе
ті, в Кінr'стон, у Канаді. Він щороку відвідує різні 
станції на півночі і занотовує місце і мандрівку пів
нічного магнетичного бігуна, місце якого постійно 
змінюється. 

Але під час розмови наші очі все ще бігали по 
хатці, шукаючи заспокоєння - нарешті опинилися: 
у кутку• на підлозі, лежала купка пачечок газет і 

листів!" Це, мабуть, наша пошта, яка до нас не до
летіла на останньому літаку. Шкот помітив нашу не
терпеливість і зараз же перебрав на себе ролю Свя
того Миколая, що роздає добрим дітям подарунки. 
Для Арнольда було п'Ять листів і багато газет; для 
мене також п'ять листів і дерев'Яна коробка - це бу
ла перша пошта, яку ми одержали на півночі! 

(далі буде) 
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НОТАТКИ ПАРАГВАЙСЬКОГО МИСЛИВЦЯ 
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15 вересн11. По дорозі до знайомого, за три кіло

метри від своєї хати, натрапив на великого, дикого 
чорного кота, що повільно переходив через шлях з 
"чакри", що ліворуч від нього, в досить великий ліс 
праворуч. Помітив мене на шляху й "накивав п'ята
ми", але не втік: я ВJІучив у нього, Та, на жаль, це 
не той, що тягав пару разів моїх курей, бо ж дале
ченько від мене, є й ближчі. 

16 вересн.11. Кілька разів пом1тив вже, як хтось 
іноді роздзьобує яйця, що несуть мої кури в гніздах 
над свинарником. Вирішив довідатися сьогодня, чия 
це "праця" і сів біля гнізд в "засідку". Дуже швид
ко зловив "розбишак": пара чубатих, рябих сорок, 
таких гарних, як на малюнку, сіла на сусідньому де
реві й лише курка знесла яйце й, закудкудакавши, 
пішла з гнізда, як сороки зараз же злетіли .з дерева 
і, зі своїм звичайним стрекотанням, швиденько по
далися до гнізда. Тут і знайшов їх мій постріл. Зба
гачується моя колекція. 

15 жовтнл. Полюванн.я на 1'ро1'одила. Вже час бра-. 
тися до плянтування рижу, і тому ще вчора зранку 
вибралися з дому ми - всі троє сусідів - на наше 
спільне рижовисько (рижове поле), що розташоване 
досить далеко, яких кілометрів 12 від наших хат на 
низькому березі річки. Поїхали днів на три, аж поки 
зовсім не скінчимо того плянтування. Ночуємо в 

справжній парагвайській ранчі, там таки, на тубіль
ний зразок варили собі й їжу. Вчора працювали цілі" 
сінький день: обладнували рівчаки для зрошення ри.
жовиська, воду до яких діставали з загаченого не-

ЖИТТІl 

1ІЕРЕМАГА6 

ЦІ три фото • зробив н1 .JІі
соаІА ЧернІrІащинІ. Мені з.111еть· 
с•. вони с•іА'ІІТЬ npo ~JIHXY 
СКJІУ прироАн. npo иез.110.111нність 
житт11, що торжестауе куnереч 

буА1t·Кки11 nepenoи11111. 

Ось ІІJІеи ТІ JІИПІ. ЩО обо· 
JІИСІ ПІА 'ІІС бурі, анстоuи І 
ростуть уже баrато DOKi·a у 
парі . 

Наш фотоконкурс триває! 

Присилайте цікаві світлини! 
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величкого рукава ріки. Сьогодні вийшли сіяти риж 
і, попрацювавши години три, бачимо на нашому полі, 
ближче до річки, лежить якась товста колода. Що за 
диво? Скільки разів проходили тут вчора й можемо 
твердо запевнити, . що їі тут не було! Хочемо довіда
тися, що то, підходимо ближче й одр11зу, налякані, 
кидаємося назад: та то ж крокодил (.якаре По тутеш
ньому), та ще й який великий - більше, ик два мет" 
ри довжини. !!_ростягся на сонці й JJИГрівається в йо-

го яскравих, гарячих проміннях. 
Добре знаючи, що це тварина дуже небезпечна, 

прожогом летимо до ранчі по свою зброю. Поверта
ємося, а він лежить, як і лежав. Перший підходжу до 
нього досить близько я, щоб влучити йому в певне 
місце, бо ж я не певний, чи візьме куля мого вінче
стера його товщенну шкіру - мені не доводилося ні" 
коли ще мати справу з цим страхіттям. А він роз" 
пJіющує свої злющі очі, ліниво підводиться на нез
грабні лапи, витягає наперед огидну голову й широ
ко роззявляє жахливу пащу - не знаю, чи бачить ме" 
не чи ні. Та мені цього тільки й треба: влучний по
стріл просто в неї, й потвора конвульсійна здрига
ється на місці, витягається й здихає. 

Підходимо до нього. "Пуміст" вітає мене: "Та ж 
ви вже досвідченіший за мене тутешній мисливець! 
Скільки років живу я в ПараІваї, а ще не доводилося 
мені забити таку почвару, а ви в перший же рік сво" 
го життя тут вже відразу її дістали." Але треба по
думати, як упораємося з ним: в нього така добра й 
цінна шкіра! Кличемо собі на допомогу двох тубіль
ців, що допомагають нам тут на рижовиську, й за 
їхніми вказівками хутко стягаємо її з марюки. От 
вже ніяк не сподівався, їдучи сюди з дому, що мені 
пощастить ·роздобутися на таку здобич! 

Вже обідня пора, починаємо готувати собі біля 
ранчі страву й довго слухаємо оповідання обох па
рагвайців про різні пригоди тутешніх людей з цими 
дивоглядами. 

17 жовтня. Полювання на панцероносців. Два га
тунки їх є в Парагваї: менші білі й більші чорні. М'я
со білих дехто з тубільців вживає до їжі, але чорних 
не їдять, бо кажуть; що вони інколи живляться мер
твяками. Пішов сьогодні до нашого прихатнього лі" 
су з метою полювати на них. На ці лови тут звичай
но ідуть з псами, тому я взяв з собою не лише "Не- . 
гро", але й меншу його "братву". Не дуже довго хо
дили: бачу - пси вже женуть одного білого, а він 
втікає від них до своєї нори. Та псів кілька й вони 
оббігли його зо всіх боків і не дають змоги вскочи
ти в нору. Я підбіг і за тутешнім звичаєм, не стрі
ляючи в нього, зарубав мечетою. Гарний панцер маю 
для музею. 

(далі буде) 



Україна. У місті Запоріжжі ін
женери сконструювали велетень

трансформатор на 750 тисяч вольт, 
для пересилання електричного 

струму па дуже великі віддалі. 

На аеро-виставці в Парижі ~от
ні тисяч глядачів дивувались кра

сі і розмірам "совєтського" чи 
"російського" літака, який бере 
відразу 750 осіб. А той літак скон
струював український інженер у 
Києві. 

о 

Щй комасі - 70 мільйонів ро
ків! Ії знайшов у шматку каменю. 
бурштину інженер із Дніпропетров
ська, і вона становить велетенсь
ку цінність для науки, 

ДОВГОГРАИНА ПЛАТІВКА 
"ГАИДАМАКИ" 

Філядельфія. - Випущ~
на тут видавництвом "Коб
зар Рекордс" довгограйЯа 
платівка "Гайд ама.Ки'' в:цк.,.. 
ликає .широке заці1,авлення 
любителів україв. мистець. 
кого слова. Головну частй· 
ну ллатівки займають ре
цитації з "Гайдамаків" і а 
дальшому йдуть інші поеми 
й вірші Шевченка. Вико
навцям:И рецитацій, награ

_них на цю платівку, є відо
мі українські мистці слова і 
сцени: Марія CtenoDa.-Kap
п' як, Віра Левицька, Окса
на Рудакевwt, Ліза Шаш~
ровська-Чепіль, Євген Ле
вицький, Богдан Паздрій 
і Ярослав Пінот-Рудакевич. 
Власниками видавни~-

тва є ТєОдор і Марія Свио· 
туни. 

У США, Канаді, Франції, Бель- " 
гії, Зах. Німеччини, Англії, Ав
стралії при великому зборі людей 
- всюди з успіхом - відбулися 
заключні післятаборування сумів
ські Свята, а подекуди Здвиги і 
Злети.Світова Спілка Української 
Молоді, всупереч труднощам -
зростає в силі, як аванr'ард націо
нальної України і християнських 
ідей у світі. 

Медалі НТШ. Головна Рада На

уковоrо Товариства ім. Т. Шевченка 

наrородила Шевченківськими меда
лями таких осіб: zен. Д. Айзекzауера 

за заслуrи при схвалюванні закону 

в справі побудови пам'ятника Т. 

Шевченкові у Вашінl'тоні, проф. д-ра 

Л. До6рянсь'Коzо за заслуrи в побу

дові пам'ятника Шевченкові, nроф. 

Р. Смаль-Стоць'Коzо за заслуrи для 

української культури і науки у віль

ному світі. 
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Cl!JA. На Світовій u Виставці, . 
яка закінчилась у Нью-Иорку, і де 
цекілька разів були популярні"Ук
раїнські Дні" .... показувано "теле
фон майбутнього": розмовляючи 
через такий телефон - бачите і 
rого 1 з ким ведете розмову. 

tтз.пя. Славетна старовинна 
вежа у місті Піза хилиться цалі. 
Інженери вже обмірковують плян$ 
як її виправити (під вежею осідає 
земля, через текучі підзе -.ші во
ли\. 

Р,вроnа. Коли б десь виникла 
крайня необхідність дуже швидко 
прокласти дорогу - то така доро

га може "сама приїхати". бо вона 
намотана на спеціяльному само
ходові. 

Лесь 



ДОЛЯ ОСТРОВА РОБІНЗОНА 
.Ви sci напевно читали над

звичайно цікаву книжку №
иієля Дефо сРобінзо!і Кру
зо». У книжці, як ви прига
l{'!fєте, автор захоплююче роз 

повів про долю Робівзu".Ш 
Крузо, .який опинився пісmк 
аварії корабля на самотн1,ому 
острові серед океану. Випад
ків, коли людина потрапляла 

після ава·рlї корабля на са
мотній острів, - було в істо
рії :мореплавства чимало. Ба
гато із тих поте,k)пілих зго
дом, завдяки різюw щасли
вим обставинам, поверталися 
із самотніх островів у свої 
країsи, - переважно їх під
бирали кораб.лі, щn пропли
вали повз островм: і помічали 
людей. 
Письменник Даніель Дефо 

ДЛЯ СВОЄl КНИ1ЖІКИ про Робін
зdна Крузо використав один 
такий :випадок і талановито 
його описав. Острів, на який 
потрапив Крузо, а потім зій
шовся із П'ятницею, - справ 
ді існує: ~він лежить у Тихо
му океані, недалеко берегів 
країни Чілі. Офіційно його 
звуть островом Хуан - Фер
навдЄ\Щ, але всі його назива
Ю'І'Ь «Островом Робінзона». 

ликий, він вулканічноrо по
ходжешш. Раніше цей острів 
був покриrrий густою рослин

ністю, особливо багато було 
на ньому цінного «сандалово
го дерева»; різнокольорові 
квіти і високі трави покрива
ли острів, що нагадував ве
летенську ювітку. Завезені 
туди із американського бере
га дикі кози та крелики мали 

досхочу їсти й пити, бо на ос
трові є струмки солодкої, пит ~ 
тєвої води. 

Однак, час минав. Люди 
почали вирубувати цінне «сан 
далове дерево» і перевозити 
йоrо на кораблях н;~ зе:м.лю. 
Кози і маси кріликів вини
щували трави, квіти і неви
сокі кущі. Велика спека і 
надзвичайної сили дощі та 
вітри. теж руйнували острів. 
І нині він являє собою не що 
інше, як голу гористу землю, 

на якій нічого вже не росте, 
все вигоріло і життя зникло. 
Тепер там вже не зміг би ви
жити і найвитриваліший Ро
бінзон Крузо! 

л. 

Вихохіль. 

Ондатра. 

Звірі на Україн і 
Про долю цього острова ось 

що повідошшє австрійський 
журнал «Універсум»: КАЗКОВІ СИРЕНИ І ДІАСНІСТЬ " •• 
Острів Робінзона - неве-

Андрій ПдШКО 

Тжачок, 
Тжачок, 

ЇЖF\ЧОК 

Скілью1 в тебе колючок? 
Ненароком, мабуть, десь 
Ними ти обтикавсь весь. 

Ну, а зараз". 
Що робити? 
Ні погладить, 

Ні помити, 

Страшно навіть підійт"', 
Отакий колючий ти. 

Засоромивсь їжачок, 
Заховавсь між колючок. 

І 
І 
І 
І 
І 
І 

1-: 

Грец1ок11 "1l:tonorl11 ро:.· 
nоеІдас npo наnІежІнок -
наnІ•риС5, 11нІ npиeaбnto· 
еаnи мореnnаецІе cnlea• 
ми. Під час сеосТ nодоро· 
жІ Коnумб, nоОачиеwм 
"сирен• Oln11 остроеа Іс· 
n11н1101111, ааnиса• до 
щоденника: •Вони не такІ 
nрекраснІ, 11к fx aoCSpa· 
Ж)ІІОТІІ», 

Отже, каако•І сирени 
ЇСН)ІІОТІІ. Це морс1онІ ССіІ8• 
цІ-дуrонrн І nамантІнн. 
А Ух •сnІ•н• - аеукн, 

11кммм еони кnмчут ... саотх 
МІІІІІОКІ8 . 
Дуrонrм - меwмамці 

Череоноrо мор11, !НАІА· 
с1окоrо І Тнхоrо онеанІе. 
ЗустрІча~от1ос11 еонм І на 
nІеночІ еІд Aecтpanlf, Ма· 
даrаскару І ФІnІnІн. Ла· 
мантінм жнеут11 е Атnан
тмчному океані, no6nм:.y 
уа6ережж11 Африки І Пів· 
денної Америки. 

8 наw час цнх теармн 
дуже маnо, тому що Тх 
еинищуеаnм аарадм м'11-
са• 
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Міцніш держись, 

В бою не rнись, 

За свіА народ борись! 

(Приспів) 

У нас міцні зростають крила 

І нам належить далина, 
Свою нам долю доручила 

І<охана, рідна сторона. , 

(Приспів) 



ЛИСТОПАД 
ПожовЮІе листя, сІре небо, І квіти нам цвІ:Jrи в серцнх. 

Осінній вітер, листопад, О, незабутній Листопаде! 
Ох, скільки споминів даJІекнх 
до нас вертається н3зад!.. П:роА'дуть літа, nроА:.11.уть віки, 

Був час і вітриннй і зим·иий 
І листя падало на шлях, 

Та в душах нам світило сонце 

А тн стоятимеш над нами, 

Ян тінь Господньої руки. 

Роман КУПЧИПtьки.и. 

Дорогі діти! ( ·);·\9~ 
Вивч іть вірш "Листопад" напам'ять, а своїх бать" V 

ків розпитайте, чому українці святкують ЛистопаfО . ,~~ 
дове свято? \.)...JІV"-

Переможець конкурсу про .~алюнок з помилками, 

. \ '.ІОЛоденька Оля"Сидор із м. Амнев іль прислала нам 
'3.\\\\\ ' листа, у якому, між іншим, пише ~дуже гарно по-ук-

~\! раїнському): "Я отримала картку i нагороду - книж
ку "Дитяча Енциклопедія Українознавства''. за кот
ру сердечно дякую. бо вона така цікава! Спішу про
читати і другим дати ... Посилаю передплату на "Кри
латі" три доляри і 1 дол. на Пресовий Фонд ... Із су
мівським прив ітом для всіх!" 

Рости здорова, Батькам і Україні на втіху! 

Хто на лунах на веселих 

Майорит1., не:\ІОВ .\tателнк? 
· Хай та-\1 cottцe, хай та~ хмари -
Роби rь К.1и-.1 собі repuapiй. 

Квіти, ніжні і но.1ючі, 
І пахучі й не пахучі, 
Трави в лу 1і, .'1ОХ лід гаєм 
Обережно він .Jбирає. 

Не наннчє на низку, 

А І:J l uвсту uн.~адає ннижну 

І 11ід11нсуt су\Ілінно, 
Як зоnуться ті рос.н1нн. 

І коли зима nри.1ине, 

Візьме книжиу. В ту ж хвилину 
Він nобачит1, .1іто знову, 

Теп~1е .~іто, ма.1иtюве. 

І нодв noro спитаю11,: 
"ІІlо росте у нашім нраю?'' 
І-\.1н ,, 111жаже те11ле літо, -
Нін rю..'lаСП> rербар1й дітям. 

11« онщ 11 о .1 т а в а. 

"Ведмедячий" жарт 

Це сталося в Україні, на Чер
нігівщині, де е багато лісів, 

Один хлопець віришив пожарту
вати - і налякати своїх товаришів. 

Він узяв шкуру забитого вед
медя (у тих лісах трапляються 
ведмеді і тепер) 1 вдягнув на себе 
і увечорі вийшов на вулицю міс
течка. Діти злякались бурмила і 
почали кричати . На крик дітей з 
будинку вибіг дідусь Наум з мис
ливською рушницею, 

Він подумав, що ведмідь із лі
су заблукав сюди і напав на дітей! 
- і пролунав постріл. 

Добреt що шріт (дрібні кульки) 
влучив хлопцеві - "ведмедеві" у 

ногу.Він закричав і скинув ШКУ!'У! 
За такий поганий "жарт" хло

пець пролежав місяць у лікарні. 
пропустив школу і не перей•лов до 
наступної кляси. /1. 
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рен1'о, Р. А., І. Котич; світлини - д. Дмитра 
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ПРИСИЛАЙТЕ РІЧНУ ПЕРЕДПЛАТУ! 

Проща.m друга rриrорія Кова.JІя 

Родина. Микола і Єва Ковалі та їхні діти є члена
м:и Осередку СУМА ім. полк. Є. Коновальця в Янr'
ставн. Огайо, Америка. 

Родина Ковалів справили гостину у своєму домі* 
бо їхній син, Григорій. закінчив середню освіту і 
відходив на американську військову службу (цобро
волець). 

При тій нагоді голова Осередку д. Ст. Васил1:: 
вич не забув про "Крилаті" та з.шропонував збірку 
на пресовий фонд. яка дала в сумі 14.5 долярів . 
Збіркою зайнялися старші Юначки: ~!арія Гевко 
і Мілля Сухар. - Видавництво 1циро дякує усім жер
тводавцям, а д. Григорієві бажає щасливо закінчити 
службу і продовжувати далі навчання! 

Вислів співчуття 

rце 24 червня 1965 р. в Янr'ставні, Огайо. США 
стався трагічний автомобілевий випадок, в якому 
передчасно перестало битись серце 20-річн.ого Юна
ка Любомира Весоловс~кого, члена новозасновано
го хору (яким дириr'ує Иого Батько Петро Весолов
ський) при Осередку CYlld. ім. полх. Є. Коновальця. 

СУМ і члени Хору висловлюють родині П-ва Ве
соловських своє щире і глибоке співчуття, а доро

гому Любомирові хай чужа земля буде легко~. 
Між членами Хору проведено збірку на квіти, 

якою зайнялось сумівське молоде подружжя Анца і 
Роман Кравець . Збірку розділено: 20 дол. на квіти, 
а 11 дол. на пресовий Фонд "Крилатих". 

Жертвували : П. Весоловський - 5 дол .• С. Васи
левич - 3 дол., Р. Кравець - 2 дол., Д. Затворни
цький - 2 дол., :М. Іванюк - 2 дол., В. Грицак -
2 дол., М. Хорос - 2 дол., О. Фойчер - 2 дол., М. Га
врилюк - 2 дол., Є. Гнатів - 2 дол.~ а інші - по од
ному долярові. 

Щире співчуття і щира подяка від Видавн'щтва. 

Анна-Роман Кравец·ь 

З Хрестин - на "КрИ.JІаті" 

З нагоди хрестин новонародженої Лесі Войтович, 
доньки Михайла і Сотії Войтович - членів Органі
зації Визвольного Фронту, - проведено збірку на 
Пресфонд "Крилатих". 

Журнал "Крилаті", з нашого спостереження, є 
один з перших молодечо - виховних журналів, з яких 
українська молодь черпає духово-патріотичну на
снагу. а Виховники СУМ можуть послужитися мате
ріялами на всякі оказії, для підготовки імпрез (ук
раїнська пісня, деклямації і т. п.). 

Тому для наших "Крилатих" на хрестинах малень
кої Лесі в Балтіморі. США, зібрано 20 долярів; збір
ку провели дд. І. Радь і В. Стасюк. 

Спасибі усім Вам, здоров'я і щастя в Новому Ро
ці, а Лесі - на все життя! 

З Чікаго ••• 

На прийняттю з нагоди першого св. Причастя Ма
русі, донечки п-ва Анни і Івана Троян з Чікаr'о, про
ведено збірку на Пресфонд "Крилатих", яка прине
сла 17.00 дол. Збірку провів п. Іван Сапливий . 

Складаємо Марусі та Батькам найкращі поба
жання. і ГQСТЯМ - щире Спасибіг! 
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"ІЮRЛ РАДІСТЬ СТАЛА" ••• 

Rи напевно знаєте цю прегар

ну колядку. Сказано в ній. що на
стала радість, якої ще не було в . 
світі. Бо й справді тоді. 1965 ро
ків тому, сталася небувала подія: 
ІІародився ІСУС ХРІ1СТОС - на· 
родилася, впарі з ни~. щира віра 
людини в остаточну перемогу пра· 

вди, добра і справедливости в 

цьому світі. 
Звізда ясна засіяла над Вер

тепоv~". Надія засяяла в наших 
серцях, велика, небувало велика 
надія. Син Божий вопJІотився в 
чоловіка, Богочоловік прий1uов на 
Землю, проповідувати .мир і спра
ведливість - за які , треба боро-
тись. . 

Немає ні миру, ні справедли
вости та\1, де одних кривдять ін
ші, де палять Євангелії, це зачи
няють церкви, це знищують біб· 
ліотеки, де висилають молодь із 
рідної країни на чужі казахстан
ські степи. де пригнічують рідну 
мову й культуру, це навчають до· 
носити комуністичній партії на 
свого батька і донощикам Павлі
кам Морозовим - новочасним 

' . 
юдам - ставлять памятники". 

Нема миру і справедливости в 

Україні і в інших країнах понево

лених Москвою". 
Але - "Син Божий Народився!" 

Жоден люцоненависник не може 
його знищити. Ми з Ним - Все
могутнім - живем і працюєм в 
ім'й повної перемоги над демон

ськими силаv~и на Землі. І ми -
велика сумівська родина, увесь 

наш народ - пеІ?еможемо, бо вже 

"НОВА РАДІСТЬ СГАЛАІ" 

ВИДАВНИЦТВО 

ВЕСЕЛИХ СВ Я ТІ 

~--.:--і . .:. 
-----=- _-~ ... ~:--

Нолядни 

1. 

1965 
ГРУДЕНЬ 

ч. 12 

РІК Ш 

Здибався місяць та з дрібним д6щем, 
славен єси, наш милий Боже на небесн ! 

А дощик каже: - "Нема над мЕ'не, 
як я окроплю жито-пшеницю, 

жито-пшеницю, усю ярницю". 
А місяць каже: - "Нема над мене, 
як я освічу гори-долини, 
гори-долини -- святую землю, 

святую 3емлю,. добрії люди". 

2. 
Добрий вечір тобі, пане господарю. 

Радуйся, 
радуйся, земле, -
Син Божий народився! 

Пане-господарю, та застилай столи 
та застилай столи, та клади калачі, 
та клади калачі з ярої Пшениці: 
бу дуть до тебе із Києва гості, 
з Києва гості: сам Ісус Христос, 
сам Ісус Христос з усіма святими. 
Що перший святитель - Святеє Рождество, 
а другий святитель - то Діва Mapiq, 
а третій святитель -- то Іван Христитель. 

Бувай здоров, пане-господаµю, 
сам із собою, з дітьми і жоною! 



... Свят-Вечір ._ .. 
Прості звичайні два слова, але який криється в них великий і глибокий змі.ст . . . 
Коли на небі засяє перша зірка - це знак, що почався Святий Вечір - свято миру, 

віри й любови. І здається, що нема ні одніеі людини, у серці якоі не відбувалася б пере

міна, не входила б туди тиха радість любови й покори :маєстатичноі тиші РіздвЯ'ЯОІ 
Ночі . Немае, мабуть, ні однеї пюдини, яка не забула б зли.цві й турботи щоденною 

життя, не простила б провини своїм б.лижнім, вдивпmочись у сяєво різдвявоІ зірки 

на небі ... 
. . . Над засні.женими сепа:ми й містечками nростяrає своі поли вечірний сухерк. Крізь 

замерзлі шиби вікон блимають вогники різдвяних свіч .•. 
А в хаті, низькій 1, може вбогій, скі.льки там радости й щастя! ..• На долівці - дідух, 

стіп застепений пахучим сіном і бі.JІо"ю скатертю, на столі свята вечеря, на незастепе
ному сіні - миска з кутею ... 

- Мамо, а чому кутя на сіні має бути? - питаються малі діти матері. 

- Бо ж і сам Ісус на сіні народився, - відповідає мати . 
. • . Ось ціла родина навколішки шепче щирі моЛИ'l'Ви, а далі засідає ·до ~пу ••• 

Дідусь піднесеними дРижачими руками блаrосповить П, цілу рІдИІО. і бажає веселих 

свят, радости й щастя ... Проста хата, прості скромні страви, прості слова ~ся -
а чи замІІНив би їх хтось за найкращі бенкети? ... Леrи:ий с1dв коляд, срібпистий сміх 
дітей - це чар, якого не заступить ніщо на світі ..• 

І таємниця чару цього закорінипася :навіки у серцях нашого наро.цу. ц~ св:арбВИЦfІ 

його віри, твердиня душ!. і серця йоrо, твердиня, якої не зрушить ніщо й ніхто, в1 
терпіння й злидні, ні переслідува·яня й знущання. 

Свят Вечір ... стільки століть, стільки покоJІінь - а вів залишився все ненаруше-

ний, неспотворений ... 

n р 11 к JI ад д JI я б а r ат ь ох 

Тут бачимо групу Юних Сумівців засніженого мі
ста Сент - Томас. у Канаді. На кожне Різдво су
мівці ідуть по українських домах із колядою. віта
ють господарів із великим святом Різдва Христово
го. співають колядок, а заколядовані гроші переда· 
ють на громадські потреби. 

Вони самі зробили гарну традиційну звізду. 
А не забудьмо одного: їх усього тринадцять! Ма· 

ленький Відділ СУМ, та який активний! 
Веселих Свят і щасливого Нового Року вс ім Вам! 

2 

РИПЛЯТЬ СНІЖКОМ і ІЗДІЯИІ СВЯТ А, 
НЕСУТЬ МЕНІ ПРО КРАй зr АДИИ, 
ДЕ РУШНИКАМИ ВВРАИА ХАТА, 
ДЕ rРІЛИ СЕРЦЕ· КОЛЯДКИ. 

СКРИПЛЯТЬ ВРОЧИСТО ХА ТІП ДB!Jtl. 
НА ПЕРШУ ЗІРКУ ЖДЕ кnя. 

ДВАНАДЦЯТЬ СТРАВ ДО СВЯТ - ІЕЧЕrІ 
СВЯТКОВО НІЖАТЬ ПОЧУТТЯ. 

А СИJЛЬИИ 'ІУЛОСТИ й mовови 
В ТУ ЧАРІВНУ МОРОЗНУ НІЧ, 
ЯИ МІСіІцЬ НА СНІІ'У СВЯТКОВІМ 
ЗАПАЛЮЄ МІЛЬЙОНИ СВІЧ •• .І 

ВЕЗСМЕРТНІ РІЗДВЯНІ ЗВИ'ІАІ. 
НЕ ВЮУТЬ ЩЕДРІВКИ Й КОJІЯДИН, 
ЯКІ з нлrодом в РІДЮМ КІ'АІ 
жиnи І ЖИТИМУТЬ ВІКИ. 

ЛЕВ ПИЛИПЕНКО 



РІЗДВО В ЛЕГЕНДАХ 

ЧУДЕСНІ ЖНИВА 

Почувши вістку про те, що Ірод 
наказав знайти й убити Боже Ди
тятко, Новонародженоrо Ісусика, 
йосип і Марія втікають до Єгипту. 
За ними навздогін ідуть Іродові 
вояки, які мають виконати наказ 
свого володаря . На своєму шляху 
Свята Родина зустр'ічає господаря, 
сіЮчого зерно. Не хотіла Божа 
Мати, щоб господар говорив не
правду й порадила йому сказати 
воякам, що він бачив їх тоді, ко
ли сіяв. 

Пішла Свята Родина в дальшу 
дорогу, а за нею в ту ж мить зер

но, яке засівав господар, вироста
ло у високі стебла й доспівало так, 
що його можна було жати. Надбіr
ли Іродові вояки . Вислухавши опо
відання господаjря, вони верНули
ся, бо по.цумали, що Свята Родина 
проходила тут кілька місяців то
МУ. Аджеж стільки часу потребує 
зерно, щоб вирости в доспіле 
збіжжя. 

Митрополит Василь ЛИПКІВСЬКИЙ 

Цього року. відзначаючи роковини Великого Ми
трополита Української Греко -Католицької Церкви 
Кир Андрея Шептицького - з побожним почуттям 
згадуємо про мученика Митрополита Української 
Автокефальної Православної Церкви Василя Липків
ського, замученого московськими большевиками. 

МУХА Й ПАВУК 

Стомилася Свята Родина, втіка
ючи перед Іродовими вояками. 
Присіла, щоб 'Відпочити та й усі, 
троє заснули. А Іродові вояки вже. 
недалеко. Ось-ось і схоплять їх . 
Та звідкілясь прилетіла муха, збу
дила Св . йосипа і Свят~ Родина 
сховалася в печеру . Зараз же ма
лий павук обснував вхід дu пече
рі своєю ніжною павутинною сіт
кою. 

Вояки, побачивши павутиння на 
отворі печери, були переконані, що 
до неї ніхто не ввійшов, і пішли 
далі. 

МАЛИЙ ЧУЖИНЕЦЬ 

; У безлюдному лісі, в маленькій 
. : хатині, мешкав бідний ·дроворуб зі 
· своєю родиною. Ввечері перед 
Різдвом Христовим він ·сидів у 
родинноМУ гурті біля вогню. Коли 

r- раптом чує, хтось ' стукає до две-
, рей. Ви-зирає і власним очам не 

вірить: перед ним на снігу стоїть 
боса дитина. 

" Взяв дроворуб дИ'ГИНУ до хати, 
· "нагодував її і поклав спати. Пізно 
вночі в·сt пробудилися від звуків 
чарівної МУЗИКИ . Виглянувши че
рез двері надвір, вони побачили 

на снігу ту ж саму дитину, але 
тепер уже вбрану в розкішну, 
няжу одежу. Голосним відгомо

ном відбивалися по густому лісі 
співи янголів . І тільки тепер дро
воруб пізнав Боже Дитятко - Ма
лого Ісуса . 

- За те, що ви~ зробили для ме
не, за вашу доброту й гостинність, 
я посажу перед вашою хатою яли

цю, яка завжди в Різдвяний День 
матиме овочі, - сказав Спаситель. 

Сьогоднішня різдвяна ялинка, 
так пишно прикрашена й удекоро

.вана, - це сповнення колишньоrо 

пророцтва. 

Переклад з анrлійського 
я. КОЗJІОВСЬК~І'І\ 
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Тут подаємо декілька репро" 
дукцій із американського часопи
с у "Мазепа Джорнал", що виходить 
у містечку Мазепа, у США. Це 
містечко заснували самі амери
канці і назвали його так на честь 
гетьмана України сл, n. Івана Ма
зепи, який із шведським королем 
Карлом ХІІ боровся проти Москов
щини. 

У м. Мазепа немає українців, 
там живуть американці ірляндсь-

кого, німецького, англійського 
та ІН. походження, - дружні до 

українського народу. Редакція га
зети помістила статтю д-ра Т. 
Луціва про Різдво в часи Мазепи 
на Україні, подає гарні інформа
цїі про наш край .і його боротьбу. 

Усім жителям м. Мазепи від 
усієї сумівської родини у світі: 
Веселих Свят і щасливого Нового 

РочІ ~ 

Mazeppa homes 
decorated for 
holiday season 

Mazeppa опсе again sbines in 
dle valley with the vartous types, 
Ьoth inside and outside, of Chrtst· 
mas 11ght1ng and decorations. 

The week after Thanksgiv1ngtne 
street lighting consisting of strings 
of Ьrightly colored llghts and 
Christmas trees were put up. 

As always nearly all the )lomes 
1n town have lighted Chr1$tm8S 
trees in the window, wreadlsc 

The Ukrainian Christmas Season 
Ьу Theodore Luciow 

(Theodore Luciow 1s now employed 
1n the WaЬasso School System. 
Here ts Mr. Luciow's account of а 
f.Jkrainian Christmas . Не came to 
the U.S.A. some 25 years ago.) 

This is how Ivan Mazeppa, Hetman 
of the Ukraine celeЬrated Christ
mas. 

"І am dreaming of а white, free 
Christmas just like the ones І used 
to know in the far distant Ukraine 
wher'e 1 lived as а child at my 
ф-andparents' home many years 
l)IJO. Although we did not have as 
тапу pretty gifts as the American 
chlldren have today, we enjoye<:I 
our Christmas immensely. 

The Ukrainian Christmas 1s 
richly interwoven w1th Christian 
and ancient customs andideas. Un
fortunately, such Christmas ho11-
days as І descriЬe are not as free 
tnday as they used to Ье Ьecause 
of religious persecution Ьу the S.· 
viets .... HOW IVAN MAZEPPA 

OBSERVED ТНЕ 
CHRtSTMAS SEдSnN"-

Ми повинt1і організ9вувати всю
ди, де лише можна - Сумівські 
Контрольні Пункти (СКП) . Такий 
Пункт - це група сумівців, скла
дена в такому складі : голова~~П, 
секретар, писар і 2 члени. Іхнє 
завдання : вишукувати у пресі кра
їни поселення. (а також у книжках, 
енциклопедіях, у кінокартинах 
тощо) невірні відомості про Укра
їну - і писати туди пояснення, 

подавати редакціям американсь

ких та інших видань правду про 

український народ, історію, куль
туру, сучасне поневолення. Коли 
справа дуже складна - передати 

її до НТШ або ВУ АН. 
Сумівський Контрольний Пункт, 

якому ми всі повинні допомагат!:f 
матеріялами - це одна з важли

бойових позицій у боротьбі за 
вільну Українську Державу. 
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Дорогі Читачі! 

Редакція і Адміністрація док
л.адають зусиль, щоб Ваш журнал 
був ще кращим. 

Що зробили для цього Ви? 
- Чи вже послана передп~ата? 

(до Брюсселю. або ж до Нью~Йор
ку). 

Чи приєднали нових перед
платників? 

- Чи прислали своє коротке 
оповідання, цікаву замітку, добру 
невелику світлину. малюнок? 

- Чи вивчили нову пісню або 
вірш із "Крилатих"? 

- Чи Драмгурток поставив п'є
су? 

- "Крилаті" - Ваші друзі! П0:
ширюймо і зміЩІюймо нашу друж
бу! 



Володимир МАЦЬКІВ 

НАШІ ПОЧУВАННЯ 

Вже древні грецькі філософи, які жили ще перед 
Народженням Христа, прийшли до переконання, що 
найбільшою мудрістю для людини є пізнат~ себе са
му, Хоч від того часу проминуло вже б1льше чим 
2.000 літ, наука давних мудреців нічого не втратила 
іЗ своєї вартости. Пізнати самого себе - не т.ак 
.11егко, хоч про ці справи написано вже чимало р1з
них наукових творів. 
· Знаємо що людина складається з тіла і душі. На-

• f • 

ше тіло оглянути не важко, але шзнати .власну д~-
шу - це вже складніша річ, бо вона не пщпадає пщ 
наші змисли і змислами (зір, нюх, смак, дотик, 
слух) душі пізнати не можна. 

Одначе, людська душа доволі часто проя~ляєтьс~ 
різними способами. Одним з таких прояв1в нашо~ 
душі є наші почування. . 

Коли нас хтось хвалить, нам приємно і ми рад1-
діемо. Часом це видно по нашому усміхненому об.
личчі та по радісному погляді очей. Коли нас га
нять то нам неприємно, часто нам жаль і часто • н . саме тоді до очей тиснуться сльози. е рщко охо-
плює нас страх, а то. й злість. Коли н~м хтО?ь про 
щось говорить, ми. ВІримо йому, або и не. ВІримо, 
деколи на щось над1ємося, або чогось сподшаемос~ 
від когось. а вже найчастіше чуємо про лю?ов. Ус~ 
ці душевні (психічні) об'яви - це, власне, 1 є наш1 
почування. . 

Вони відіграють важливу ролю в нашому житт1. 
Але ьа почутті любо ви опирається вся християн
ська релігія: "Люби Господа твого понад все, а 
ближнього свого, як себе". "Любіть один одного, -
казав Христос, - бо по цьому пізнають вас, ,що ви 
Мої учні". Любов Бога приневолює численю ряди 
монахинь та монахів зріктися себе, зріктися світу, 
а стати на службу нашому Сотворителеві. На любо.
ві опирається все родинне життя, яке вимагає час" 
то багато посвяти та зрозуміння. На цьому почуван
ні опирається також державне життя народів. Любов 
до своєї Батьківщини заставляє численних оборон-
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. 
ців жертвувати для неї свої труди, свої терпіння, 
свою кров та своє життя. . 

Як з того бачимо, почування - це сила, яка може 
примусити нашу волю до великих діл. Кожн~ ЛJ?дина 
спроможна розвивати деякі почування, а ~нш1 при,
г лушувати. Тому деколи чуємо і таку назву, як шля
хетні почування. До них можемо зачислити: любов, 
віру в Бога, надію і под. Релігія називає ці ~очу" 
вання чеснотами, якщо вони проявляються з вщпо

відними діями. 
Такі почування, як ненависть, злість і т. п. -

шляхетними назвати ніяк не можна, і треба стара-
тись їх придушувати та викорінювати. . 

Знаю з досвіду, що кожна молода людина хот1ла 
б, щоб про неї всі і · все добре говорили, добредУ!'•іа
ли, щоб її шанували і т. п. Але це все залежить не 

·від інших але від неї самої та від її вчинків. Тому 
кожна мо;ода людина, яка вже навчилася самостій
но думати і розуміє залежність людини від іmпих, 
повинна докласти всіх старань, щоб її вчинки були 
такими, які не настроювали б людей вороже до себе. 
А що вчинки людини та її наставлення до інших ду.
же часто залежні від почувань, тому треба розвива
ти в собі такі почування, які виявлятимуть її як 
повно варту 1 добре виховану людину, а гамувати :га
к і, які могли б понижувати її. 

• ". 11 
Досить часто, оглядаючи в телев1::111 Т• зв. кав-

бойські" фільми, бачимо, як люди не вміють, чи не 
хочуть панувати над своїми по~ува~~нями, та ~ене
бу дь менше розважне слово сво1х сшвтоваришш ува
жають за образу, зачинаючи з місця шукати "сатис
факції" - стріляти, битися •.. 

Бавмося радіймо в ці дні великого християнсь
кого Свята!' А згодом, на дозвіллі, задумаймось над 
порушеними у цій статті питаннями. 

Володимир БІПЯІВ 

• • • 
Склистий сніr, склистиА сніг, мов 

і не сіється він, а січе". 
Давніх зим незагоєний біль 
не зникає . з моїх очеА. 

Не забути до скону тих зим 
не таких, як оця зима: 

сніговії морозяниА д11м 
степ увесь до небес підійма. 

сіль, 

~~~4· 
~і~~- ~ -~~-~ 



Пожертви на Пресфонд "КриJІатих" 

Отець Іван Ткачук (У~Щ), Нь :о-Йорк - 10.00 дол. 
Осередок СУМ у Сиракюзах - 33.00 11 

Батьківський Комітет. Нью-Йорк - 10.00 " 
Осередок СУМ. Бруклін - 31.00 " 
Осередок СУМ. Сираі<юзи - 13.00 11 

Осередок СУМ, Рочестер - 18.55 11 

Осередок СУМ, Нью-Йорк - 45.25; 11 

Осередок СУМ, Балтімора - 20.00 " 
Осередок СУМ, Янr'ставн - 25.50 " 
Василь Захарко, Мюлюза1 Франція - 35.00 tf· фр. 
Осередок СУМ, Вінніпег', Канада - 4.00 дол. 
М. Андрухів, Монтреал, Канада 1.00 11 

Зенон Горечний, Монтреал, Канада - 2.00 11 

Жіноча ланка СУМ. Монтреал, " - 5.00 " 
Осередок СУМ, Сошо, Франція - 50.00 ф, фр. 
Вол, Манько, Мец, Фрющія - 5.00 {~ , фр. 
С, Шерег', Бруклін - 2.00 Дол. · 
Осередок СУМ, Ютика - 10.00 " 
Мих. ЯремЩ Торонто - · 5.00 11 

Т. Скубій 1 Туллі, Австралія - 9/9 шіл. 
.71. Свірлович, Воллонr' 1 Австралія - 2/16/0 а, фр, 

- збірка на весіллі - 2/16/Оа. фр. 

1 бажаю, щоб ми згідно 
і свідомо, і свобідно 
йшли до спі.л.ьної мети: 
в своїй хаті жить по-свому~ 
не коритися нікому, 
лад найкращий завести. 

"Щирій праці Бог поможе! 
Дай ·вам Боже все, 'що гож~! 

Центральна Управа СУ~ та Редакція "Крилатих" 
висловлюють сердечну подяку всім, що спричиняють

ся до розбудови журналу! Перепрошуємо за спізне
не оголошення, бо деяк і пожертви наступили ще на 
початку року. Спасибіг Управам Осередків СУМ 
я~их ~агато 'УІіж ж~ртв?давцями. Деякі пожертв~ 
з1браю з нагоди вес1ль 1 ~м'янин і т, п. Бажаємо мо.-Марія Феник, Льєж, Бельгія, -

збірка на весіллі 
Григорій Чубик, Льєж, Бельгія 
Осередок СУМ, Звартберr' 1 Бельгія 
А. Демус. Спотвин, США 
'\'1, Хадоба 

- 480 ОО б f.·р~лодим парам багато подруж1:ього •цастя, а ювілян-
- 200:00 б: +р: там ."многих літ" 1 похресникам - щастя і здоров'h, 
- 790.ООб • . +р ::i ус~м - , . 
- . 2.00 дол: . . RесеJІих Lвят І шасливого Нового Року! 
- 10.00 " . 

* 
* "' 

Щ А С Т И, Б О І Е, В 1 9 6 6 ! 
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Івасіко -
Вона була чорна, як ніч v Пет

рівку. Великі чорні очі благально 
гJІяділи на лікаря і просили допо
моги. Тіло її - набите, пружне. із 
закраскою темносинього кольору -
кидалось у судорогах. Природа на
ділила її, як і всіо її р.асу, великою 
короною буйного, крученого волос
ся. 

Вона лежала на столі і очікувала 
смерти. І лише хірурrіЧнИ:й скаль
пель міг врятувати життя їй і її 
потомкові, який не ~іг прийти на 
світ без допомоги лікаря. 
Треба було робити цісарське рі

зання чи як кажуть німці - «Кай
зершніт». 
Мабуть щасливою бу.11а ця моло

да і гарна папуаска, бо ліка·р якр.аз 
з'явився у це глухе новоrвінейське 
село. 

Не гаючись, ві.н сказав заварити 
вод.у, його дружина вже варила 
nриладдя, при помочі яких на світ 
мав прийти новий член цієї куль
турної від природи раси - папуа
сів. 
Чотирьох хлопців запалили фа

кели і при світлі, далеко недостат
ньому в нормальних шпитальних 

умовинах - лікар почав операцію. 
Він був майже певний, що життя 
того, що фиркав ніжками в утробі 
матері вдасться врятувати, однак 
доля матері була майже припеча
та.на. Лікар-хірурr у складній си
туації бажав врятувати бодай одне 
життя ... 

І не пройшло багато часv. коли 
почvвся крик новонар.одженого 

чорненького хлопця, що ще не ба
чнв бі.лоrо світу, шукав гvбами І'JJУ
дей матері ... 
Закінчивши працю, лікар із своею 

дружиною мусили їхати в інші се
ла, щоб нести медичну допомогу 
папуаському населенню. Вже біль
ше десятка років вони, - JІікар і 
його дружина, що опинилися в цій 
Богом забутій ко.аїні. - несvть до• 
помогу потребуючим. І чорні папу
аси знають. що вони ппиїхали до 
них десь· здалека, з країни, про яку 
і не сниться. у якій є сніг . Вони 
знають. що лікар зветься по їхньо
му Івасіко. 

прем'єр 
І новонародженого, якого лікар 

цей вирятував . - вони назвали 
ім'ям лікаря, Івасіком. 
Пр.ойшли роки, Лікар і його дру

жина виїхали до АвС"l'Ра.лії на від
пустку. Повернувшись з неї їм ці
каво було знати, як росте хлопець, 
яка доля спіткала молоду матір. 
За якийсь час вони дізнались, що 

малий Івасі ко вже має n' ять років 
і з ще більшою раді<:тю прийняли 
вістку, що оперована в складних 
умовинах мат.и - вижила і корис
тується прекрасним здоров'ям". 
Залишивши Новv rвінею, доктор 

Іван Сірко і його дружина, пані 
Індра - бо це вони були тими хо
ронителями папуасів - приїхали 
на сталий побут до Австралії. ~ 
один дрекрасний день отримали во
ни дитячою рукою писаний лист. 
Це писав до них їхній син. Івасіко, 
та повідомляв їх, що він уже ходить 
до школи. А в листі і дописка вчи
теля бvл;з., що Івасіко добре вчить
ся". 

- Доктор Сірко має «чорного си
на», - пішла вістка поміж людей. 
Виявляється, що вдячна мама. за 
вирятування \й і її синові життя на
звала свого новонародженого - си

ном доктора Івасіка. 
А наш доктор. вирішив поїхати і 

побачити того свого «сина». Він 
спершу післав йому подарунок. від
писав на лист, а прибувши до села. 
в якому до школи ходить Івасіко, 
пішов в установу і записав Івасіка 
·так. як дvмав буде краще. 
У книзі народжень записано: 

JJ;ня того і того народився хлопець, 
якому надано ім' я .Іван Сірко. " 
Томv й не дивуйтеся, щановні чи

тачі. коли за кfльканадця-rь років 
тТnем'єром нової Р.еспvбліки. Нової 
rвінеї. стане . «українець)) з козащ.-
ким ім'ям - Іван Сірко." · 

Емі f-рант 

• 
tПостскоиптум: доктоо Сірко і · дру
жина його, пані Індра, автор.ка двох 
книr пРо життя папуасів. живуть 
тепер v Мельбурні). 

"ВІЛЬНА ДУМ КА" 

( АвстраІІі.я) 

Як вам. мабуть. віцо1v10. ще яких 100 років тому 
пануасів на Новій Гвінеї привчав цо цівілізованого 
життя видатний український ученим - мандрівник 
\1иклуха • ~fаклай. о 
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В другій ПОJЮВИJІі .липня, відбу
ваючи дВоІІІісячне турне по бага
тьох державах европейсьmrо в:он
тиненту, до В . Ври'l'ІіНії завітала 
досИ'l'Ь чис.пенна rрупа американ

сьв:о-каиадських сумі.вців, т . зв . 
мандрівний чи літаючий табір, пі,ц 
проводом п. Євгена Гановськоrо, 
к:о.кевдвнта . Крім: нього, до в:оиан
ди цьоrо табору належаJІИ: д-Р Ма
тей Гута - rолова КУ СУМ Кана,ци 
та rоп:овний ВИХОВНИlt, д-р Мив:о.п'а 
Остафійчук - медичний опіхун, 
йоrо дружина - медсестра, пані 
Наталія Башук - виховниця і ви
датна діячка Орrанізаціf Україн
ських Жінов: Канади, панна Марія 
Яцьк:ів - бунчужна та панна Ма
рія Проц_юк: - писар. 
Решта табору - це юнаЧJtИ і 

юнак:и переважно c'rapшoro віху, 
ееред яких було баrато студенток: 
і студент високих і середніх шв:іл, 
бандурисrо.к:, членів одноrо із за
океанських хорів тощо. 
Мандрівний табір перебував на 

терені В . · Вританіі всього кіт.о 
днів, відвідавши З'8 цей час Су
міІВську Оселю »Тарасівкус 1 Ноr
тінtгам, де . огщ1нув Музей Виз
аопьяоі Боротьби ік . С. Бандери 
і відбув зустріч із місцевик грома
дянством, позначену концертом та 
забавою, влаштованими ·на йоrо 
честь. 

~Прибувши до Лондону, _ таборо
вики сКJІаЛи візиту йоrо Ев:сцелен
ціі Кир Авtустинові Горняи:ові та 
завітали ~ Украінс&Jrоі Видавни
чоі Спілки, а напередодні вніз.цу на 
континент прибупи до ЦентраJrі 
СVВ-у на вечір-зустріч із 11ондон
ськими украІJЩЯМИ. 
lдороrих rостей '8ЇТ8JІИ l'OJl'Olla 

.Пондонсьmrо Осере,цку СУМ п. В. 
Капустинсьв:ий, rолова СУБ-у Пр0ф. 
Р. Лісовсьв:ий та проф. В . Шаян, 
а іюв:. В . Опеськів пред<:'1'8ВКІІ .ион-

донцям скпад в:оманди м:андрівноrо 
табору, а гостям - rтрисутніх на 
вечорі чільних діячів українських 
установ і орrаніззцій . 
Від гостей проМОВJІяв и:окен.цант 

табору п. Євген ГаJІовський, а хо
ли офіційні промо.ви, привітання й 
побажання скінчилися, в світтщі, 
де відбувалося прийшrrrя, заоав;у
ва.ла дуже дружня й сердЄ'ІВ!В &'І'
косфера неви:мушености . М8Ю'Оі 
добрі rолоси, rості, для розВаrи, 
відспівали цілий ряд у.к:раіясьюо: , 
пісень, переважно патріотично-пов
станського характеру, а між ними 
також і за·гальновідому •Марічк:ус 
та пеюdвську пісніо "тече вода в:а
памутна« . 

Лондонцям кинулася у вічі зраз
кова дисципліна, яка панувала се
ред таборовикїв, чудовий виrпя.ц 
сумівських одностроів, як також 
той дуже відрадний позитив, що 
вс.і rості ро3МОВЛЯЛИ добірн0ю уJС
раЇ.НСЬВ:ОЮ мовою як з іншими, тав: 
і м:іж собою . ДеякиМ .лондонським: 
юначкам і юнаnм, які, зав'язавши 
ближчі знайо№Ства з rістьки, звер
т.алися до них по-англійському А: 
чули відповіді в нашій мелозвуч
ній українській мові, спід зробити 
з цьоrо знаменного фав:ту відпо
відні висновки та усв~МИ'І'И ~. 
нарешті, те, що своєї рідної мови 
немає чоrо сі>рокитися . Заов:еаи
ськ:і сумівці да.пи Ім: відчути це 
надто виразно . 

Підводячи підсумки, CJtiд відкі• 
'І'ИТИ, що зустріч, хоч бупа дещо 
к:орот~rотри:валою, пиmипа · .цуие 

ІJркєм:ні вражіння . Вона пройш.па 
справді . по-родИНR'ОІІУ' й довепа 
переконливо, що у.к:раіІЩі на емtr
ра.Ції - це одна веnив:а націонаJІь
на родина, яку не в силі розмежу-

вати ніщо і ніх'l'О. 
м. Верес 

' • 
Пі1а11111· манпрівн1і ІІіІ 

Іlро їх приїзд була мова між 
українцями в Бельг ії ще перед по
чатком табору. Про них говори .~и 
увесь час і до їх прийняття готу
валися. Але вони приїхали лише 
на закінчення. на останні два дні. 
Була саме субота. і табір готу
вався до свого святкового закін
чення, до Крайового Здвигу 1 до 
ватри. Всюди рух, гамір, піцгото

ва ••• й очікування" . Аж нарешт і -
приїхали. правда аж під вечір. але 
таки дотримали слова! .. Перед 
брамою зупинився автобус. і ве
лика група веселих дівчат та х.110-
пців влилася на подвір ',~ табору ••• 
Скільки їх? - 30 юначок і 15 юна
ків, в більшост і з Америки, ра
зом зі своею Командою ••• Перши й 
"Летючий табір" СУМ! 

Ах, які чудові їх однострої ••• , 
а скільки відзнак"" юначки в гар
них беретках, всі мають підколін
ки , - наше юнацтво не може на

дивуватися. 

Заповіджено збірку . Наш табір 
став у двох колонах, а перед на\1и 

по роях уставилися дорог і гості. 
Командант табору r. Ощипко ві
тає так зв. "Летючий табір" юна
цтва США і Канади з прибуттям. 
Відбуваються звіти.Напривіт від
повідає д-р 'd. Гута, Голова СУ~ 
в Канад і, та дякує за гостинність. 
Після короткого знайомства за

прошуємо всіх на вечерю, де об
слуговують наші впорядники. 

Вечором наше юнацтво приго
тувало для своїх гостей ц ікаву 
ватру , яку розпалили на краю та

бору . Ватру підпалюють каман-

* 
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:і ·ІІІір з . США і И111а1 

1ант11 обох таборів •• оначка іі юнак 
- від гостей. та . наші бунчужні. 
Іунає пісня : "Коли ввечір світять 
юрі •• .''. надворі с:гемніло і дов
:олишнііІ спокій змагається з 
·ріско:-.~ сухого бадилля... Юна-
1тво та всі. хто живий у таборі. 
1бступили ватру. Летять дружно 
~гору палаючі іскорки. радіє во
·онь із сухого дерева. На від
.ритт і прО'v!ОВЛЯЮТЬ: КО\.1андант. 
'олова НУ СУМ О. Коваль. о. д-р 
і. ~илас, висловлюючи впевнен
rя. 110 ця ватра СИ\1волізує бра
·ер? во і єдні~ть української :vю
ощ на чужию, де вона не наро

илаф! б, де вона не проживала б. 
З табором подорожують пані 

Іат~я Башук, голова Союзу Ук
аї11с1 Ка11ад11, та ~-р ~тафійчук 
1 дружиною, які оповідал.и на•.t про 
~у.мівські ватри в Канаді ••• "Але 
1аша1 !>іабуть. не гірша'\ - на
валяс:-.~ось ~и ••• 

Пісні, танці. скечі. жартівливі 
оломиііки чергуються без кі1щя. 
:ожна сторона хоче краще вико
ати свою точку". Гості :v!ають 
ироблевиИ вже су\1івськИИ цере
rоніял для таких і:-.іпрез. як ват
а. але наше юн.~щтво не дає себе 
истансувати". Вони прицу,шли 
риrінальну сценку з життя УПА. 
nя якої використали стару вежу· 
льтанку поблизу ватри. Ось її 
ереб іг: Радіо..висильня УПА "Ві
ьна ,,Україна" передає останні 
ови подій з 19Н р. Згадує про 
ізит Гол. ко\1анцира УПА ген. 
упр 1ки в одно"1у з куренів у 

арп ах , пр.о події на ~ронті. 

про бої · у·1А. про 06 .11;:~ви \fB 1 ... 
Післ~1 короткої перrр1111 в "Gун
кері" починається стріл311и 11а . І Іс 
наступ військ · "\fВД". Ице підго
това до оборони, 11унають оста1111і 
накази перец боС\1 ••• Відбуваєть
ся с;:~м бій ••• . 'Jоноситься перечож
на пісня "Гей лента 1 за лептою"". 

'ІІе довго сиділо ютщтво при 

ватрі. Чути роз~10ви, переривані 
піснями, розлягався с-.1іх." 10-
горала ватра." гасли іеко рки". 
А довкола стоялц, як Є'111н;-1 сі'.1 1я 
- сумівська родин;~, тихо співа

ючи пісню "іІіч вжЕ' И:1е " ." 
На другий день, у 11е.f!і.1ю ~5 

липня, відбувся І\райовиИ 'Здвиг 
СУ~І. а вечоро\1 товариська за(іа
ва. ІІаші гості взяли організовану 
участь у Службі Божій. святочнНі 
збірці та програ:-.1і свята. Хоча 
коротка була їхня гостина, але 
спогадів та 'fилих вражень зали
шилося дуже багато. Залишився 
також об\1ін досвідо\1 у сумівсь
кій праці. 

'Ue кілька хвилин - і наші гос
ті залишать нас, щоб продовжува
ти дальше свою мандрівку, відві
дати інші сумівські табори •• • щоб 
кріпити віру та сіяти радість мо
лоцих душ. Перец НИ\ІИ - багато 
европейських країн. поті\( - по
вернення за океан ••• але в серці 
завжди з ни\1и - їхня Україна. 
земля великого горя тепер і зем
ля великого щастя у майбутньо~tу. 

г.ощипко 

7ІЛ! 

Врва радtсть стапа, 

' .. Яка не бувапа, 
ІВд вертепом зірка всв& 

·свtту зacUQJ8. 

РІ.І \В я1111n с онt·т 

Незмінний свідку пращурів моїх, 

Золотооке Небо ! Ясний світе ! 
Тобі мої замислені привіти , 
Акорди перші співів Різдв'нних. 

Казки ієрогліфів золотих, 
Незримих рук усім видимі квіти, 
Як бачить вас і серцю не радіти, 
Як не забуть усіх турбот земних. 

*
\ . І 

- -
І \ 

Під дальній звук урочистого дзвону 
Ви воскресили вбогий Вифлеєм 
І схилену над нслами Мадонну. 

Ви світете перед великим днем 
Над бідною кривавою землею 
Нового світу новою зорею. 

1922 Максим Рильський 
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ЦІка10 JH8TH, що." 

".Па1утмна, протJІгнута 
на1коnо ек1атора ЗемnІ, 

•ажнnа б 660 грамі~, 1/д 
Земnі до Міс1щJІ - 6 

кІnограмі1, до СонцJІ -
2,S ТОННИ, АО ІНДНМОЇ 3 
Земnі частини Всес1іту -
пІ1тора міn~.JІрда бІn1оІ40-
нІ1 тонн • 
.• Щороку сннте:1уст1ос11 
бnн:11око 200 000 но1нх хі
мічних cnonyк. Це 0:1на
чес, що кожної пі1годн
нн :1'J11n11cт1oc11 но1а, не1І
доме до ц~.ого часу спо
nука. 

".У по1Ітрі :1 1оnогістю 
30 проценті~ nюднна мог
nа 6 1нтрнму1атн темпе
ратуру +100° С прот11-
гом 30 х1нnнн, + 125° С 
- прот11гом 20 х1илнн І 
на1іт1о + 200° С - три 
х1нnнни . 
• "ЖІнкм ро:1мо11111~от1о 
w1ндwе, ніж чоло1іки. 
Прот11гом ЗО секунд жін
ка 1нмо1n11с ВО слі1, а 

чоnо1Ік - SO. .Якщо ж 
підраху111тн кіn1окіст1о 
cnia, скаsаннх, напрн
кnад, :11 д1І х1нлннн, то 
ре;,уn~.татн поріІНJІННJІ 
будут~. ще ра1~очіwнмн: 
жінка ІНМОІЛJІС 214 сnіІ, 
тнм часом JІІС чоnоаік -
тіn1о1ем 152. 



Б. В. П'ЯСКОВСЬКИй 

Вже не за горами той день, коли 
JІЮДИІІа З ДОПОМОГОЮ МОГУТНЬОЇ ра· 
кетної техніки здійснить стрибок у 
космос, дістане можливість безпо· 
середньо побувати на Місяці" Марсі, 
Венері. Але як бути з тими світи· 
лами, що знаходяться від нас на ве
лич~зній відстані? Адже навіть від 
найближчої до нас зірки - альфи 
Центавра світло, яке рухається з 
швидкістю 300 тисяч кілометрів за 
секунду, доходить до Землі лише че
рез чотири роки. Атомна ракета, що 
р0зв~ватиме швидкість до 100 кіло· 
метр1в на секунду, таку відстань 
може подолати тільки за 12 тисяч 
років! А що ж тоді говорити про ті 
зоряні світи, від яких світло йде до 
нас протягом десятків і сотень тисяч 
років, не кажучи вже про галакти
ки (великі скупчення зірок), що зна· 
ходяться на віддалі мільйонів світ· 
лов их 

Кл11сична механіка Ньютона по
милково вважала, що час і простір 
існують незалежно від матерії та 
руху . Теорія відносності подолала цю 
обz,~еженість. Вона довела, що влас
тивості часу і простору залежать від 
густини мас, які взаємопритягаються 
а також від іх руху. Математичн~ 
буJю доведено, що в системах, які 
швидко рухаються, час значно ско

рочується. Щоб пояснити, чому і як 
відбувається це скорочення часу, 
розглянемо простий приклад. 

Уявімо собі, що на далекій зірці 
стався спалах. Якби світло від нього 
поширювалося миттєво, то всі спо
стерігачі в різних частинах всесвіту 
побачили б цей спалах одночасно 
скажімо, о 12 годині дня. Але тео~ 
рі~ відносності говорить, що ми гтє
вого поширення сигналів у пр'!роді 

не буває. Найбільша швидкість сІіГ· 
налів не може перевищити швидкос· 
ті світла, тобто 300 тисяч кілометрів 
за секунду. · 

Відкриття цього факту мало дуже 
важливі наслідки. Оскільки світло 
поширюється із сталою швидкістю, 
то спостерігачі, які перебувають від 
спалаху на неоднаковій віддалі по
винні були б помітити його в різний 
час~ Наприклад, до спостерігача, що 
сто1ть на пероні світловий 
промінь від спаЛаху зірки мав би 
прийти швидше, ніж до спостерІга· 
ча, який їхатиме в поїзді. В даному 
випадку світловий сигнал від зірки. 
А повинен «досягти:. не тільки 
перона, а й поїзда, на якому іде 
спостерігач. При цьому втрачалась 
би одночасність подій. Справді, не 
можна було б сказати коли ця по
д.ія . (у нашому випад~у спалах на 
з1рщ) сталася, бо різними спостері
га;ами вона сприймалася б у різ· 
нии час. А якщо так, то не можна 
було б поставити годннник за єди
н~м світовим .часом, оскільки в різ-
111 частини св1ту сигнал про спалах 

приходив би в різний час. 
Але досвід показує, що кожна по

дія в природі має об'єктивний харак
тер, тобто діє одночасно і незалежно 
від усіх спостерігачів, де б вони не 
були, незалежно від їх волі бажан
ня і_ способу виміру. На ~рикладі 
з по1здом м11 бачили, що до спосте
рігача, який рухався в поїзді, сиг
нал повинен був пройти більшу від
стань. Виходить, для того, щоб сиг
нал міг пройти більшу відстань за 
оди~ .і то~ же «земни.й:. або будь
якии шшии час, взятии за одиницю 

виміру, необхідно, щоб у тілах, які 
рухаються (наприклад, у поїзді) ' час 
спливав прискореним темпом. А якщо 
сигнал за один і той же земний час 
може пройти вдвічі більшу відстань, 
то значить «власний» час на ракеті 
повинен проходити в два рази швид

ше. Звідси випливає висновок, що 
коли на Землі здійснюється щось за 
одну годину, то на ракеті воно три
ватиме всього лише ЗО хвилин. Зна-

ОА- з 11nонс11кнх 
фІрм •нnусти11а те.nе
фон з екраном. Вар
то натиснути кноnку, 

А на екранІ 3'JІ•ит11с11 
обnнччя сnІ•розмо111ни· 
ка, ••нча~но, коnм у 
нi.oro на иuртирІ 
стоJІтиме такнА же 
аnарат. 
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чить, час тут скоротиться в два рази. 

«Скорочення» або «продовження:. 
часу можна ПОЯСІНІТІІ ТИМ, ЩО час 

має відносний характер і його влас
тивості залежать від особливостей 
руху. 

Висновок про скорочення часу -
це не тільки теоретичне положення. 
Наприклад, при зіткненні космічних 
променів з ядрами атмосферних га
зів утворюються нові частинки - так 
звані мю-мезони . Більшість частинок 
існують дуже недовго . AJ!e завдяки 
тому, що мю-мезони мають вет1чез-

ну швидкість, тривалість іх існуван-
ня збільшується приблизно в 50 ра-
зів. Аналогічні приклади продо вжен-
ня життя цих та інших елементар -
них частинок вчені спостерігають у 
прискорювачах. 

Чому ж ми у повсякденній практи
ці не помічаємо скорочення часу в 
тілах, які рухаються? Тому, що при 
звичайних швидкостях 1юно дуже мі
зерне. Це явище стає помітним лише 
в тих випадках, якщо швидкість 
руху наближатиметься до швидкості 
світла. Так, коли ракета летітиме з 
швидкістю 299 900 кілометрів за· 
секунду, то час на ній порівняно з 
земним скоротиться в 38 разів. Отже, 
подорож, розраховану Hd 38 років, 
на такій ракеті можна здійснити 
протягом одного року. Учасники такої 
космічної подорожі повернуться май
же такими, як 1:11,,ни були перед ви
льотом. Але на Землі багатьох із 
своіх друзів і знайомих вони не зас
тануть живим·и, а ті, що були юна
ками і дівчатами. стануть людьми r.o. 
хилого віку: адже за земним qасом 
мине 38 років. 

Таким чином, чим більшою буде 
швидкість, тим скорочення часу 
буде значнішим , 
Саме на цьому приниципі і r'рунту

ється наукове розв'язання питання 
про можливість скорочення часу під 
час космічних польотів, тобто про здій. 
снення подорожі «в майбутнє». Вся 
трудність полягає тільки в тому, щоб 
створити ракету зі швидкістю, яка 
наближається до швидкості руху 
світла 

Коnн військо ОnександРа Мак•АОН· 
ського йwno на ІндіІО, с•Р8А nеІ'Іоне· 
р і в nоwнрнnнсJІ wnунко•І аах•ор~о
ванн':!· Та Х!!Оріnн чомус11 тІ.11"ки р.цо
еІ ·~·нн, а ІХНі коІІаНАМРИ - нІ, хоч 
терn1nн однакові зnмгоднІ, nи11м ту ж 
саму воду. 

ПоJІсненнJІ знайдено nІзнІwе: СОІІАJІ· 
тн кормстуваnмся оnо•'11кнм посудом, 
а вск:начаnьнннн - срІ&tмм. СрІ8110 JК 
УІ?Н•а~ баt'П'ер ІТ, й АОСНТ" КІІІІІ>КОХ 
м1nьJІрднмх часток грама ЦІІОГО мета
n)t. щоб знеwкоднтм 11Ітр •оди. 

г. н. 
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и~ відчиняючи.я вже знав.що у дерев'Яній скринь

ці містилося десять rермометрів. Це якраз ті тер
мометри, які мали на мене ждати ще в Резолют Бей. 
Справжні "драбугиІ" Це ж ті термометри, через ко
трих мене літак покинув у Резолют, 1 аж тепер вони 
дійшли до мене! Ну, нічого. Вони мені й тепер дуже 
придадуться. 

Відчиняю перші три листи, від родини. В першому 
повідомляють про результати іспитів, які були опу" 
~діІ{овані в газеті, і про долю моїх товаришів. В лис
т і включена вирізка з газети. Маю перше місце в 
клясі, але, на жаль, не досягнув середньої оцінки 
"А" з усіх моїх предметів. У другому листі тато, 
мама, мої сестрички і навіть малий братік пишуть 
про свої пляни на сумівське таборування цього літа. 
Трудно мені повірити, що в час, коли я читаю цього 
листа, вони вже пакуються або їдуть на літній та
бір". довго ішли ці листи і навколо - усе в снігах .... . 
3 третього листа, писаного кілька днів пізніше, до
відуюся, що мої родичі, а особливо мама, і ма.лі бра
тік і сестричка дуже перейнялися моєю пригодою в . 

·Резолют Бей, де мене тоді покинув літак. Розпиту
ють мене, як далі пощасти.ло, просять писати часті
ше й більше. Мене зворушує така увага родини. 

Другі два листи - від моєї дівчини, Ганнусі. У 
першому вона описує своє рутинне міське життя та 
звіряється, що тужить за мною. З другого листа 
видно, як вона, мабуть, ще гірше ніж мої родичі, 
перейнялася моєю пригодою у Резол ют Бей." 

Мені стаJІо сумно і турботно на душі. Чи я справ
ді повинен був писати про всі ті пригоди на півночі, 
коли родичі і дівчина їх так сильно переживають? 
А що гірше, .літаки привозять і вивозять пошту так 
рідко і нерегулярно, що листи ідуть цілий місяць! 
Але, з другого боку, тато дуже просив подавати точ
ні описи і звідомлення. Сиджу так і борюся зі со
вістю, не знаючи, як вирішити: чи далі писати про 
свої пригоди, чи ні, аж несподівано відчуваю велику 

теплу долоню на своєму ра.мені. 
- Будь ласка, . вже вечеря готова, - промовив 

Шот л.яндець. 
Мо.я думка вмить перескочила три тисячімиль 

назад, до дійсности на півночі. Я обернувся і гля
нув на стіл. 

- Прошу сідати, - припрошував мене і Арнольда 
господар до двох величезних порцій свинячих кот
лет, пюре і зеленого гороху. - Не дивуйтеся, що 
тільки для вас подаємо страву - ми вже з''іли вече
рю перед вашим приходом. 

Ют Арнольд і .я гарно подякували нашим гостин
ним господарям і, аж тепер відчувши голод, взялись 
"молотити" дуже смачну вечерю. 

Наші господарі ви.явилися справді гостинними 
людьми. Студент права з Квінс -університету від
ступив мені своє ліжко на ніч, а шотл.яндець - своє 
Арнольдові. Лиши.лось ще третє ліжко, в кімнаті з 
радіоапаратами, де звичайно спав англієць. Цієї но" 
чі на ньому чергувалися наші госrюдарі, ведучи ніч

tІУ служ_бу. 
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На другий день, коло друго~ години пополудні, мi.t 
попрощалися з нашими сусідами з Дека r'рін і виру" 
шили назад додому. Цей раз ми вибрали прямішу до
рогу, щоб не робити зайвого кругу. який зробили по 
дорозі до табору Дека fрін. 

Вертатися назад вже було куди легше. Наплеч" 
ник тепер вже не був наладований бляшанками з пи" 
вом; на заміну він був до половини заповнений ли
стами і газетами. До того ж і дорога була вже нам 
відома. В далечині крізь хмари виднілась заокруг
лена форма льодовика. 

Ми сподіваємось, що на краю того льодовика нас 

вже буде чекати Дейвид Боджон із саньми, щоб .:ас 
підвезти до табору. Вчора вечором Арнольд з ним 
говорив по радіо і, повідомивши, що ддя нього бага
то пошти, - викликав у нього напевно досить охоти, 

щоб він чекав нас і півдня!" 
Ми вже перейшли плоскатий шутровий терен по

бережжя і доходиvю до низьких горбачків. Погода 
хоч і хмарна, але ясна~ і у наших парках в русі -
здається теплою. Коло однієї долинки ми зупинили.- . 
ся відпочити і потім випили трохи води, яка привіт
ливо витікала з невеликої латки танучого снігу на 
схилі долини. Вода не була дуже холодна, а тому, 
що текда по землі, набрала солодкаво-приємного 
смаку якихось мінералів. 

Ідемо далі на схід. Через півтори години знову 
зупиняємось на відпочинок. Там найшлась маленька 
низина, ще мокра від недавно стопленого снігу, з 
великою кількістю маленьких купок молодої трави. 
В час, коли Кіт Арнольд оглядав летунські знимки, 
для орієнтації, я зняв з нього світлину, на якій доб" 
ре видно "буйну рослинність" нашого арктичного ос
трова Мієн. (цалі буде) 



НОТАТКИ ПАРАГВАЙСЬКОГО МИСЛИВЦЯ 

9 
10 жовтнв. Дуже багато тут прегарних попеляс

тих, високоногих чайок з мальовничими чубчиками 
на голові. Вони роблять свої гнізда на мокрих міс
цях, просто на "патрерах", а, їдучи одного разу до 
селища, у великій калюжі - ковбані, я натрапив 
якось на якісь "загальні збори" їх: по воді плавало 
аж до трьох сотень їх. Є пара їхніх гнізд і в мене 
на "патрері" й, коли, йдучи на "чакру", проходиш 
біля тих їхніх "домівок", той птах, що сидить на 
яйцях. зривається з гнізда, до нього зараз же при
єднується другий. що теж знаходиться завсіг.ди тут 
десь дуже недалеко, й обоє починають з своїм зви
чайним прониЗJІиви:-.1 галасом низько кружляти наді 
мною. Щодня зустрічаючи їх, я постійно минав їх, 
але сьогодня вирішив додати й їх до своєї колекціі 
опудал і зовсім легко, на дуже невеликій віддалі, 
хоч і "в льот". забив троє їх (літають вони, щоправ" 
да, не дуже швидко й тому влучити в них нема жод
них труднощіІf. І нині всі три ті красені стоять у ме
не в хаті. 

Йду далі й примічаю на дереві гніздо папуг, зеле
них, більших, "лоро r'аблядор" (балакаюча папуга) 
по тутешньому, бо вона досить швидко навчається 
повторюцати людські слова, не розуміючи, звичайно, 
їхнього значення. Кажу "більших", бо тут є ще й 
другий Гатунок їх - "менші 11

, теж зелені. Користую
ся з того, що дерево не дуже ~исоке, лізу на нього 

й. діст~юсЯ до гнізда~ від якого пару хвилин тому 
вщлетш кудись старии птах. Бачу в ньому пару гар

неньких. молодих птахів, що ще не вміють добре 
літати. Мені щастить захопити "до полону" їх обох, 
Урочисто несу їх до хати, щоб приєднати до свогс 
"звіринця" - козеняти й мавпочки, а над моєю голо
вою пролітає зграйка з 20 "більших" - тих"злодіяк" 
що нищать і помаранчі, й кукурудзу, бо "менші" н~ 
так їм шкодять. Але це що! Під час достигання ку
курудзи, якось восени, в березні місяці, мені дове
лося спостерігати над своєю "патрерою", досить ви
соко в повітрі, зграю їх, в якій я нарахував більше 
як 270 птахів, а я до того ще й не спромігся всі~ 
перерахувати, бо вони вже зникли з поля мого зору. 
Ось скільки тут тих папуг! 

Ще кілька слів про панцероносців ("пелюдо" по
місцево~у). Багато їх є не лише в лісі, але й по "ча
крах", ~е ~асто можна на:грапити на їхні нори прос
то на р1лл1. За словами м~сцевих мешканців ця зві-. ' рина шдкопує часом кущі мандіоки й живиться нею. 

Вона дуже цікава для натурознавця, але далеко не 
по всіх зоопарках Европи я зустрічав її й тому га
даю, що, якби хтось тут взявся добувати її живою 
вона знайшла б збуток до тих зоопарків, • ' 
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18~ч - .. 
жовтня. и не на кожному кроц1 зустршете тут 

малого гризуна. сантиметрів 15 довгого, подібного 
дещо до нашого ховрашка, "апереа" по-місцевому. 
Бігає він і по "патрері", і по "чакрах\ і на доро~і, 
їдучи возом чи верхи на коні, трапляється вам їх по 
кілька відразу. Вони зовсім не лякаються вас і лише 
за два - три кроки при вашому наближенні вони по
вільно ховаються в пришляхову "басуру" (бур'ян), 
Дехто вживає їх і до їжі, але найбільше живляться 
ними тутешні свійські коти, а бува, що часом і со" 
баки. Застрілив сьогодні і я їх аж четверо для ко
лекції. 

19 жовтнл. Полюванн.я на буревіл (тапіра). Років 
двадцять тому цього цікавого звіря так багато було 
в тутешніх місцях, що він пасся, як корови на наших 
пасовиськах, 

Довідуємося, що дехто з колоністів бачив пару 
чи більше "буревіїв" на не дуже далеких від наших 
"чакр" мочарях. Не можемо перебороти бажання по
полювати й на цю дичину. Це найкраще робити вночі 
з "засідки", але вона повинна бути досить висока -
аж до п'!іти метрів. Пішли вдень на місця, що нам 
вказали, обрали для "засідки" два дерева і засіли 
там наніч. 

Чекаємо довго, але недаремно: вже в самісіньку 
глупу ніч вийшла оцна звірина з .лісу (пізнаємо по 
світу її очей в темряві) й спокійно пасеться недале.
від нас, Робимо звичайні "маніпуляції" з батерійка
ми й двома пострілами валимо буревія. Ну й звірю
ка ж: аж 120 кілограмів важить! А яка товста в неї 
шкіра, цілковито непроникла для води! Дуже багато 
мали ми з ним мороки, коли хоті.ли дотягти до хати: 
привели коняку й вимагали від неї, щоб тягла його, 
але марна праця! Ні за що не схотіла йти; довелося 
розрізати звіря на частини на тому місці, де він 
впав, і заносити кожну з них окремо до хати. · М'.Ясо 
взяли до їжі й собі, й роздали сусідам, бо ж буревія 
тут всі їдять; але мені не сподобалася ця страва. 

25 жовтня. Полюванн11 на струс&. Сьогодня вранці 
на авті одного свого знайомого параr'вайця вирушив 
через столицю держави Асунсіон на кілька днів до 
межуючої з Болівією й Бразілією провінцЦ країни 
"Чако" по справах. Від нашого селища до Асунсіону 
трохи більше, як 310 кілометрів. По гарній дорозі 
авто швидко посувається вперед - робимо яких 50 
кілометрів на годину. Краєвид одноманітний: степ, 
порослий густою травою, чергується з не дуже час
тими оселями, в яких ранчі, ранчі й ранчі. Зрідка 
проноситься повз машину якесь більше містечко з 
хатами, б~иночками й будинками. Коло 100 .кіло" 
ме;rрів позаду: вже летимо вулицями міста Сан-Ана
сія. Не зупЩІяємося й тут - далі й далі. Знов вже 

..... ,!Іемале місто: Сан-Хуан Баутіста. Поступово степ 
1'рохи міняє свій вигляд- набирає більше тропікаль
них рис. Сумно дивитися на шлях. і під гудіння мото
ру трохи "клюю носом". Аж ось знайомий, що сам 
сидить при кермі, ЗJІегка штовхає мене: "Дивіться, 
дивіться, це повинно вас цікавити!" Повертаю очі в 



показаному напрямку й бачу невеликого п івденно - нує вся країна . Виблискує на сонці . велична, повно-
американського струся - Сірого Нанду (є ще й білі) , водна ріка Парагвай". 
що не швидко "смалить " не дуже далеко від "рути". Не пополював навіть на тих качок, що їх, як .я . 
Це - не велетень Африканських пустель, а все ж вже згадував, тут так багато . Я вже в Чако, й са-
таки струсь. І загорається моє серце бажанням за- мотній, розпитавши добре шлях до потрібної мені 
раз же д істати його - для музею. Оцінюю приблиз- осел і, подорожую верхи до неї. Ранок". Кінь іде до-
ну віддаль його від авта й бачу, що вона коротша за брою ходою, а я, не відпочивши як слід за ніч, знов 
рушничний постріл. Прохаю знайомого спинити на змагаюся з дрімотою . Коли це кінь раптово чогось 
кілька хвилин машину. "Де там влучити в нього, - зупиняється й ніякими засобами не можу примусити 
чую в ідповідь, - не потрапите!" Але спинив. Ста- його йти далі: стоїть стовпом, пирскає й хропе на 
ранно націлююся, а струсь не почуває небезпеки й місці. Дивлюся на боки й холодію: за пару десяткі11 
не переходить на свою с=лавнозвісну ходу. що з нею кроків праворуч від мене сидить, зовсім недалеко 
годі змагатися й мисливцеві на коні . - все так само в ід дороги, величезна пума, як її бачимо на пошто-
повільно "трусить" по трав і . Була - не -була: стр і- вому значку з сусідньої АрГентіни, ще більша за ту, 
ляю й о, яка моя радість ! - бачу, що влучив!З''іха- · що її вислідив був мій сусіда -
ли з "рути" й прямо по траві до нього. Беру його в ""'"11111:~111 "пуміст" у нас вдома! Хапаю пі-
авто й радо слухаю поздоровлення знайомого з та- столю й стріляю в неї. Звичайно 
кою вдачею. Дуже добре, що я його здобув тут - в "про'Уtазав". Але звір спокійно 
місцях мого поселення струсів нема. підводиться, відходить десятка 

31 жовтнл . Дру~ а зустрі'Ч з пумою. Не затриму- два кроків далі,знов сідає й ува-
вався в Асунсіоні , хоч і яке це гарне, маль овниче жнодивиться на мене.Певна річ, 
місто: всі вулиці в дільниці, де міститься Німецька що він не голодний і тому так 
домівка, куди завtз мене мій знайомий, в гарних де" незвичайно реагує на мою присутність і постріл . 
ревах ••анану" (дикі помаранчі) , великі, соковит і ово" Але я вже опанував трохи свої нерви, розумію, що 
чі рясно вкривають їх, і від того жовтожару аж жов- я зробив дурницю, не знявши з рамена рушниці, а 
тіє в очах; гарненькі будинки втопають в зелен.і.. стріляючи в пуму з пістолі. Виправляю свою помил-
красенів-Садочків, повних якихось тропікальних, не- ку: моя куля з в інчестера летить знов до пуми. Так, 
знаних мені досі, чудових кв ітів; на вулицях елек- "опанував нерви". але бачу, що ще не досить: знов 
трика 1 бігають маленькі трамвайні вагончики, без" "промазав " . Та пумі напевно обридло вже підстав-
ліч автобусів і авт, багато кінотеатрfв, добре облад- л яти своє гарне хутро під мої постріли: не виявляю · 
нований аеропорт, старий, великий двірець, Храм чи жодних злих намірів на мою адресу, на цей раз 
Слави - Націоцаль1;щй Пантеон Героїв, що полягли вона одразу зникає в чагарнику! Після того кінь ціл-
_з_а_в_о_л_ю_с_в_о_є"ї_Б_а_т"ь"к_ів_r_ц_и_н_и.;., _п_а_м_'я_т_ь_я_к_их_д_У .... ж_е_ш_а_-_. __ ковито заспокоюється, і я без жодних пригод продов

жую свою дальшу подорож . Не таланить мені щось 
із пумами, не те , що з ягуаром. 

ВОЛОВІ! 0"11(0 

Дуже куме.дииА вигn•А у цІеі 
пташки : наче .до вопоськоrо ro. 
рІха приту.11и.11и шило-дзьобик І 
верт11иА хвостик. Мапенька во· 
на, але непосИJtІОЩа . Невтомно 
ІUІwпорнть у кущах, що ростуть 

по берегах лісових ручаrв. Ао6У· 
ва~о11и собі іжу .- wt1iд..11ІUUІX 
комах. Ца пташка sалишаєть
са в . нас і на зиму. СтІАко пере
носить ХО.110". rо.ІІОА І цІпнА рі к 
співає. Взимку tr ttacтo мо•· 
на побачити • сuках - старак · 
но ОГ.118А8Є кущі : ІІО•е, JІ.ЄСЬ ··
JIRWH.llOC" 118СіНІІа чи •гіАка. 
біла корінна АЄреІІ або сере.д 

rt.юк " береrоаих ана11ках. у К)'• 
пі .11иста ца пт•W«• лаштує гиІа
АО - ІІЄJІІІІІЄ, ку.11епо.11.Ібие, sa• 
крите. 

Нn«ні самец" бу.дує ма са. 
МНЧІІН кіпьх• ТІІІІЧІСОВНХ ГІІІ3А. 
3 акнх вона мсбирає наАкраще. 
Ао6УАовує І кпаи п•ат"-с 1 11 ає. 
'101(. Ца СjІ(НТ.ІІОП.ІІОЩа» 31.ІІН · 
шаєтьса Аітам, а а оАИіА s тим~ 
ч~х осеп" живуn. бат"1111 . 

ПЕРЕПЕЛ 

Перепели починають при· 
бувати· до нас уже в першій 
половині квітня (на південь 
республіки) , а . в північні ра
йони десь на початкУ трав
ня. ЦІ птахи дуже добре лі
тають , за один переліт до· 
лають Середземне · море . 
Оселяються на полях та 

луках. Розфранчеиі самці -
шия в них прикрашена РУ· 

дуватим пір'ячком - відра
зу починають женихатися. 

Але перепели дуже легко
важні Істоти і зовсім не дба
ють про свою сім'ю . Перепе
личка . сама вишукУ& серед 

густоr трави ІІМкУ на гніздо . 
сама мостить йQго І · виси
джує від 8 до 14 жовто-ко
ричневих у темні плями 
яєчок. Пташенята з'явля
ються через ·три тижні . Во
ни дУЖе самостійні букваль
но з перших хвилин свого 

життя. Тільки обсохнуть І 
відразу починають самі собі 
здобувати Jжу. . 
Перепели дУЖе корисні 

птахи, бо поІдають насіння. 
бур'янів, різних комах. 

І. 1(0.ЖИЧ 

1 листопада. Дру~е полю в анн.я на 1'ро 1'одила. Пі
сля зустрічі з пумою, спокійно приїхав вчора до по
трібної мені осел і , але там довідався, що люди, до 

яких я мав справу, працюють на березі ріки досить 
далеченько від житла. Щоб не гаяти часу'- їду зараз 
же туди й вже аж під вечір зустрічаюся з ними. По
лагодив, що мені було потрібно, й можна вже повер
татися назад, але коротенький вечір швидкими кро
ками переходить в весняну нічку й мені радять не 
виїздити в дорогу по незнайомій місцевості вночі, а 
радять переночувати з ними. Так і роблю . Розташо
вуємося в наметах по троє в кожному. Мої госпо
дарі швидко вже свистять носами , але мені після 

таких багатих на нові враження двох днів не спить
ся, і я довго перевертаюся з боку на бік. Серед но
чі. коли мені дуже обридло вже це безсонне лежання. 
виходжу надвір! Чудово , світло.Ласкаві промен і мі
сяця бавляться із спок ійними хвильками ріки, що 
ледь - ледь плюскають майже біля моїх ніг, бо ж на
мет наш зовсім близько від води. Але вмент я оте
терів і не вірю своїм очам! Що це? 

Ліворуч від входу, не кваплячись, п ідсувається 
до намета з води двохметровий крокодил!" Миттю 
назад. хапаю рушницю й стріляю в марюку. Він ду" 
: же близько від мене та й місяч-
: · ' - ·1=. 'І' 1

' ' не сяйво допомагає мені добре 
влучити в нього. і ось він вже 
коцюбитьсяпереді мною з кулею 
в лівому оці. 



Постріл ·1 мій лемент підій,ш
ють на ноги всіх по наметах і 
шоди здивовано розглядають ту 

потвору. "Але · на "-1 таланить", - говорять обидва мої 
сусіди по на\1ету: "Якби не те,. що ви вийшли випад
ково надвір. хтось із нас трьох напевно загинув би 
на його жахливих зубах, а найменше вже - лишився 
б без ноги" ••• Маю И другу крокодилячу ІJІКіру. 

2 листопада. На ранок почина:о свою зворотну 
подорож. Під час її бачу здаля прегарних жовтих і. 
синіх "Ара" (гатунок папуг). але не маю часу попо
лювати на них: поспішаю до пароплава. з яким маю 
потрапити знов до Асунсіону - додому ще так дале
ко! 

10 .11истопада.Ло.11ю6аНнА на 111'оаті" й на "t118pi1'a ~ 
Тільки вчора повернувся до хати. а вже сьогоцпі 
(о, непосидяча ти, мисливська натур0!) знов у дале
ко:.tу лісі, разо'v1 із "Пумістом" і з цілою зграс;о 
наших псів. Ще не дуже цовго проблукали по ньо\tу, 
~;К собаки напали на .якийсь слід й дуже хутко багн
чо вже двох "коаті" (гатунок кота, але звірина. біль
ша за нього, з довгим носом і довгим хвостом), 
fіLщли~.1и пострілами "взяли" обох: я одного. "Пу
'.Ііста" другого. Уважно роздивився я його жовтува
те хутро й вже йдемо далі. Коли це пси обсіли висо
ке дерево. підстрибують і заливаються на всі голо
си. "Те ріка"• - уривчасто кидає мені "Пуміст" і по
казує •цось на ньому• чого я й не помітив спочатку. 
Придивляюся: жовта звірина теж котячої породи . і 
знов біль•uа за нього, Але .які в неї дивні продовга
сті с-.1уги на шкірlІ •• І сьогодні повертаюся до ха
ти з двома "трофеями"• дуже цікавими для приро
цознавц.я. 

15 листопада. Ло.11юваннА на "Карпін'4о ". На чакрі 
вже досить багато праці: сапуємо кукурудзу й >.1ан
діоку. але сьогодні вибрався якось на наше рижови
сько •. 1Іедве підійшо~ до річки, як бачу .якогось попе-

Від усіх читачів "Крилатих" - Редакція і Видав
ництво - щиро д.якують д-рові історичних наук Бори
сові Лісовецькому за дуже цікаві "Нотатки пара
f'ва:tського мисливця". друк .яких закінчуємо з цим 
числом. Згодом ми опублікуємо ще один цікавий 
твір ц-ра В • .Лісовецького. 

"За рідні права" - так зветься історична повість 
Антона Вартового з часів гетьмана Богдана Хмель
ницького • .яку ми почнемо друкувати з ч. 1 за 1966 
рік. 

лястого звіря, що вийшов із води і почав споюино 
пастися на нашому рижі. Стріляю й несу здобич до 
ранчі. Не "Карпінчо", - каже мені параf'ваєць і опо
відає мені, що тубільці вживають його товщ, як лі
ки. тільки я не міг розібрати, від якої хвороби. Бу
де в мене в колекції опудал і цей "Карпінчо". 

* 
* * 

На цьому кінчаю свого щоденника, в .якому запи
сав мисливські пригоди. •цо трапилися мені тут за 
ці три місяці. 

Звичайно. в Парагваї є ще багато других звірів, 
про яких я нічого не згадую. бо мені за цей час не 
довелося зустрінутися з ними й завести мисливське 
"знайомство•: Є тут пантера й леопард, е нагадую
чий дечим нашого тхора 11 Коппіно". Крім згаданих 
"Макако" й ревака, є ще два Гатунки мавп. є єнот і 
трапляється гатунок вовка, .якого сіро-червоне хут
ро дуже ціниться в торгівлі.Є різні Гатунки кажанів, 
є черепахи. 

З птахів. крім згаданих у щоденнику• по горах. 
на величезній річці Парані зустрічаються ще <tла
міш'о й дикі гуси. Є в Параrваї ще великий гірський 
орел і кондор. в пампасах. крім сірого. ще й білий 
струсь Нанду. На рижовиськах зустрінете аж три 
f'атунки диких качок: великі чорні й маленькі, з ле
бединої породи. 

Закінчуючи, скажу, що особливість параf'вайських 
ловів є та, що їх можна прщ1адити не тільки у вели
ких. далеких лісах,. а і в так би мовити "прихатніх" , 
на 11патрерах" і на "чакрах", на тварин і птахів. м'я
со яких вживають для їжі (диків, маленьких диких 
свинок - fleкapi, диких кіз, мара, буревія (по мок
рих місцях) . різних диких курочок і голубів, і на 
цілковито "екзотичних", так би мовити "декоратив
них" мавп, панцероносців, дикобраза, більших і \1ен
ших зелених папуг, тукана, комахоїда". 

Взага.11і. Параrвай - країна. що має для мислив
ця і природознавця дуже великі й цікаві можливості. 

К Lн ~ц ь_ _ 
~~--..... ...... ---~~·~~ 
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Чи відомо вам, що 
. .. у Нью-йорку проживає понад 

1J мільйонів чоловік. 

... Нью-йорк є перщии у світі 
містом по кіль1tості цеrритянсько
rо населення . 

. . . Нью-йорк є першим у світі 
містом по кількості жидівськоrо 
населення . Тут йоrо живе біJІьше, 
ніж в ціJІоиу Ізраїлю. 

... у Нью-йорку живуть пред
ставники майже всіх національ
ностей земної кулі. 

... у Нью-йорку . - найдовші ву
пиці у світі, а центральна артерія 
міста Бродяей ·має ЗО кілометрів 
ДОВЖ!ИНИ, 

+- у нью-йоркському Е :м п а є р 
СтеRт Білдінt працює 25. ООО служ
б?вців. Крім тоrо, цей будинок від
в~дує щодня пересічно 50.000 ту

. ристів і комерсантів. 



ГЛИБИНА "ПІД ПРАПОРОМ БАНДЕРИ'' 
І Іакладо~ Українськоі 8идавничо1 Спілки у Лон

доні (Англія), яка видає солідний журнал "Визволь-

»Історія Української КультуР'и.11 . 

У Видавництві Івана Тиктора (Він-

ний Шлях", вийшла ця надзвичайно цінна докумен
тальна книжка - спогади німецького письменника 

Артура Фурмана. Автор перебував на московському 
засланні, де були повстання проти режиму. органі
зовані українцями. ІІижче дає~10 уривок з цього вар-
тісного твору і дуже рад~мо його прочитати! Наклад 
2500 примірників, обкладинка проф. Р • .1Іісовського. 

ніпеr, Канада) вийшов перший том 

»Історії Української Культури«. Кни

га має 480 сторін, охоплює україн

ську мітолоrію, побут і літературу. 

"Літаючі самоцвіти" 

~:.Протяrом довrих хвилин я чи
пів біля нашоrо апарату, схвильований до краю, поки 
встановив контакт із нашим штабом. Друзі вже 
думали занести наші прізвища в пом'янив:, бувши 
переконаними, що наш відділ знищений. З цьоrо часу 
все пішло якнайкраще: я подав штабові зв'язковий 

У В-ві "Ластівка" в Австралії звіт і дістав докладні вказівки. Ми повинні були пе-
вийшла збірка оповідань та леrенд речекати велику ворожу офензиву, що саме проходи-
із життя папуасів на Новій Гвінеї ла районами, в яких ми сиділи, опісля мусіли приrо-
чеської письменниці Боже ни Сібо • туватися до наш о r о наступу, в південних районах 
"Літаючі самоцвіти" (ілюстрова- 0~0 західніх областей. Різдво було для нас, хоч у підзем-
на. переклад на українську мову ~ ній криївці, справжнім святом народження Божої 
зладив член НТШ, інж. Ярослав правди ... 
Булка, відомий діяч-просвітянин). Наприкінці січня 1945 року ми дістали наказ вийти 
Нижче друкуємо для зразка ури- з криївок і через деякий час ми добилися до північ-
вок із цієї цікавої книжки на 64 них районів Карпат. Українське населення приймало 
сторінки: нас із сльозами радости й гостило, як рідних синів: 

На побережжі моря, в малій тубіЛьній хаmні,·жила 
убоrа родина тубільців. Вони були такі бідні, що не 
мали ні стола, ні крісла, ба навіть жодноrо ліжка, ні 

печі. Іжу варили на вогнищі перед хатою в закурених 
бляшанках, а спали на матах на долівці. 

А проте та убога родина була задоволена, тому що 

Боr обдарував їх здоров'ям та двома діточками, що були 
такі :милі, як тільки можуть бути малі папуасенятка. 

Обидва хлопці виросли у своєї матері просто на спи

ні, тому що в усій· Новій rвінеї всі матері всюди носять 
~воїх дітей з собою за плечима. Хлопці мали гарні імена. 

Старший називався Таці, а молодший Іріс. Хлопець Таці 
був на цілі два · роки старший за Іріса, і тому мусів 
доглядати малого брата. Іхня мати раннім ранком ходи
ла працювати до лісу у своєму rороді, щоб усі мали що 

їсти. Батько працював на кокосовій плянтації, та кожен 
день збирав білим панам кокосові rоріхи. Отже батько 
й мати цілий день працювали, тому хлоп'ята були зали.: 
шені самі на себе. Таці кожноrо дня водив своrо брата 
на морський береr, де разом збирали крихкі мушлі, 
слимаки, жабки, малі рибки, раки, камінці, - словом 
все, що може ощасливлювати дитячі серця. 

Таці був вельми чемний, працьовитий та ласкавий: 

хлопець. Він радо помаrав у всьому своєму братикові. 
Обидва хлопчики рослИ, як з води, бож вічне сонце 
оrрівало їхні тіла, а солоне повітря з моря блаrодійно 
діяло на їхнє здоров'я. Таці вже почав лазити по висо

ких пальмах, але ж і малий Іріс ставав самостійним та 
почав видумувати різНі забави і часто такі, що з ними 
старший брат ніяк не поrоджувавсЯ." 

"Мандрівка по Україні" 

І {е великого формату• багато 
ілюстрована книжка для молоді, 
яку написав проф. Марю~1н Терле
цький, а видав Союз Українців у 
В. Брітанії, - є одним із найкра-
1цих дотепер посібників для Шкіл 
Українознавства. Написана свіжо 
і доступно. із світлинами з Укра
їни майже на кожній сторінці (70). 
Книжка дає багато відомостів про 
нашу Батьківщину. включно з да
ними про міста і їх населення та 
гарною мапою України. · 

Хто не бував в Україні,той від
відає її. читаючи цей твір. 

А для дітей -

"П~и 
тика 

1 уРчика -
про як1 розповідає М. Погідний
Угорчак (Видавництво Юліяна Се
редяка в Арr'ентіні. кольорові ілю
страції П. Холодного - мол., 36 
сторінок). Які саме пригоди? -
прочитайте і довідайтесь. Книжка, 
коштує лише· 1 дол. і є у всіх ма
rазинах у великих містах.(ОПДЛ). 

Лесь 

* - - • 
l ДОБРИЙ, ЩИРИЙ ДРУГ 
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Нічна над сірим полем нависла, 

Нічка свята, 
Зірка на небі ясно ззблисла, 
Стопроміниста і золота. 

Ангели Бога в яслах вітають 
В хатці малій, 
Гори і море славу співають, 
Радість лунає ген по землі. 

Моляться тихо сині Карпати 
Шумом лісі в, 
Шепче Словута: "Гей, Дністре-

[ брате, 
Що то за пісня, що то за спів?" 

Стіл вкритий сіном, скатерть 

,;дід" у нуті, І біленька, 
Сві чку дитина світить маленька: 

"Кличу 11ас, предків душі святі!" 

Ті, що померли й тіЇ, що впали, 
Просим, прийдіть! 
Сядьте до ст6лу так, як бувало, 
Ваша тарілна жде вас, стоїть. 

Ви, що в Сибірі і в Казахстані 
На чужині, 
В нашу громаду злиньте, нохані, 
Серцем, що нриє надію на дні. 

В наторзі лютій, в білій завії 
в лісі , в степах, 
Рідну хатину побачите в мрії, 
Рідного сіJІа вчуєте пах. 

Хай об'єднає всіх ця хвилина -
М~ртвих, живих, 
Будьмо родина щира, єдина, 

Вірою дужих, духом м~цних. 

Хай приголубить братч1•к 

Батька синок - [сестричку, 
Гляньте, в Ісуса усміх на личку, 
Ангели Божі виводять танок. 

Боже Дитятко ручку підносить, 
Ручку дрібну, 
Може в цей вечір в дарі 

[приносить 
Нашій Вітчизні долю ясну. 

В. Переяславець 

"' ':' ..... --
Усі\І ва\1.цороrі \щлі читачі " ,1ит~1чоrо Ніконпя". 

та ваши,1 Батька\1 - редакція бнжас Несе.лих Свят 
Різ1ва Христового та 11щсл 1шпгn І Іоrюго Раку! 

Чи віри:.10 1 1110 всі ви д іст:шете гарн і по .Г{щ1у11ки, 
бо хто читас рі!\ІІУ пресу - до того не приіі1с чортик 
'~ Іал11пут із р і зко о, але nrиi.111,c добри і.\ Святиіі \1ико
ла і1 із подарунко :v1, 

• 8 

КОЛЯДА 

!\пля:"(у кодя:tували. 

'Ісрє-вичк и істпnтали. 

'Іоrюрнулись Gосяко,1. 
Та - з nовнісіньки\1 '1ішко· 1. 

Іlряники \ІС :1ові. 
'IJe іі ІU()КОМЩОВі. 
І)ублики кругленькі. 
\\овfіnски С\Іа ч ненькі • 
!\орж11ки 1·ррча11 і. 
~ ]а '.ІПУїІІ\11 j)У\1°ЩІ і. 
!Іочнра11чі тn сливки 

І 'Іакпві пиріжки! 
Л в J"(Обавок, на потіху -
І 1 \У Ксрки , і гпріхи. 
Нк уес оне зібr11ти 1 
То гор11 - на тtілу х 11ту ! 

Тож нічого. 1110 хо:щли 

Іі черевички геть nоfіили. 
\\и іі грошє-іі 11аколяnує\І 1 
Черевички nокупує '.1! 

П е. тро f{ ~лт 

НІ'І rocт1111qia 
Гей, хто вночі, ян діти сп"ять 
І зорі тихо мерехтять,· 
У сонну хату тихо йде, 
І JІ.е дитинка чемна спить, 
Ні нагороди не скупнть, 
Дарунок гарний покладе? 

У нього тиха, знай, хода 
Біліє вус і борода, 
А шата - золото, срібл6 
І Янголи ідуть за ним 
Юрбою, кроном нечутнни 
У иожне місто і село. 

Везуть санки, а на санках -
Гостинці гарні-гарні , ах, 
Щоб розказати, слів нема! 
Хто добрим, чемним рік прожu, 
Той нагороди заслужив, -
Хто~ ні ·- 11е надійся, дарма! 

До JІЬОГО в ніч гостинців, знай, 
Святий не . прийде МикоJІаІ, 
І не згада йоrо, та де! 
А тільки чортик Шалапут 
Яому в .11.арунку спорий прут 
Край ліwиа крадьки покладе! 

Po..tJІttu1' 



З .итrя ощюrо Аімілу СУ~ 

26-ий Відділ Юнацтва СУМ ім. "Хуст" у Сиракю
зах. США, відзначив 10-ліття своrо Відділу орrані
зованим приступ.11енням до св. причастя. жертвуючи 

в намірення Українськоrо Народу на рідних землях 
свої МОJІИТВИ. 

Після Боrослу:ження всі орrанізовано увійшли на 
залю Yi<p. Нар. Дому. де відбувсJІ святочний апель. 
Денний наказ прочитала юначка подруrа Ганя Полів
чак. а святочним апелем проводив Бу.11авний. друг 
Павло Ткач • . Він виголосив доповідь. Опісля відбу
лось спільне сніда1111я. котре започаткував молит
вою о. декан В. Середович. Під час снідання промов- . 
лялИ ro.11. 0середку д. В. Ж~ур, визначний українсь
кий діяч і разом інструктор сумівського ч~юроваль-' 

ноrо rуртка п. І. Піr)'JІЯК і о. декан В. Середович. 
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