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МІСЯЧНИК НАЦІОНАЛІСТИЧНО! МОЛОДІ 

РІК VII. ІПОТИЙ, 1953. ч. 2. 

КРОК УПЕРЕД 

Перед Вами, Читачу, уже друrе місячи е число "Голосу 

Молоді": в січні ц.р. nоявилось nерше число на аиrлійській мові, 
а оце nередаємо у Ваші руки перше число на українській мові. 

Кожиоrо иеnаристоrо місяця виходитиме аиrломовие, а кожиоrо 

nаристоrо місяця- україномовне видакия журналу. 

Вже хоч би сама розбудова із квартаm.иика у місячник -
крок уnеред у історії "Голосу Молоді". Але на цьому не кінець. 

Журнал nоявляється зараз із баrатішим ніж досі змістом, а чи
сло йоrо сnівробітників збіm.шилось на нові талановиті сили. 

Сьомий рік своrо ісиуваиив "Голос Молоді" nочинає на no
umpeиiй базі: від тепер він стає орrаиом української націона

лістичної молоді усьоrо континенту. До сnівnраці з Моло.цими 

Українськими Націоналістамн Каиа.ци у видаванні, редаrуваині 
й nоширенні "Г.М." nристуnила Молодь Орrаиізації Державиоrо 

Ві,цро,цжеиия Україин (ОДВУ) в ЗДА, від вкої увійшли в склад 
нашої редакції rолова Молоді ОДВУ, В. Поnович (Рочестер, Н.Й.) 
та д-р М. Данилюк (Міннеаnоліс, Міни.). Це відкриває nеред "Го
лосом Молоді" нові nерсnективи і дає нам nідстави вірити у .цат.
шу йоrо якісну розбудову та nоширення круrа йоrо читачів і nе

редплатників. 
У час, коли занеnадають довrолітиі пресові видакия та вми

рають nісля короткоrо життя нові rазети й журиали - наївним 

може здаватись наш оnтимізм і може необережним наш крок 
уnеред. Але ми молоді і nовні віри у свої сили. Ми віримо, що 

'Толос Молоді" знайде дороrу до сердець широких мас україн

ської молоді на цьому континенті та nopyumть у її душі струни 

иаціоиаm.иоrо nочуваиия, збу.цить до дії присnаиі еиерrії та роз
nалить у юних душах воrоиь ідеалізму, віру у власні сили і nраr

иеиня жертвувати себе ідеалам, за які змаrається уся наша нація. 

Ми надіємось, що знайдемо шлях і до мас тієї молоді, що 



JІНше недавно запиwнпа рідний краі: та допоможемо іі: збepernt: 
свіжим і промовнетнм образ Україин, що i:oro винесла вона у 
своїх серцих на чужину. 

Ми праrиемо стати духовим мостом дли двох поколінь нашої 

молоді - тієї, що недавно посепилась на цьому континенті, і тієї, 
що тут родилась і зросла, мостом зустрічі і: сnіажитти Д1ІJІ укра

їнської молоді Канади і ЗДА, ідеі:ннм мостом, що Через мори 

і: ТНСJІ'Іі миль ІІУ'ІИТНме нас із нашими ровесникамн на у:країн

сь:кіі: землі, и:кі у підпі1111і, у повстанських заrоиах, у школі, за 

станком і у чужій :казармі у невnиниому бою з московськими 

окупантами високо держать праnор нації і своїми трупамн про

мощують її шлих до Волі. 

Копи Ви сnівчуваєте цим нашим nраrнеиним, Читачу, доnо
можіть їх нам здійснити! Ще сьоrодиі надіШJІіть Вашу передпла
ту на "Г.М." на 1953 р.! Приєднайте хоч одноrо новоrо перед

платника у Вашому оточенні! Надсилайте нам свої завваrн від

носно "Г.М.", Ваші nобажании та суrестії! Сnіm.нимн силамн за
безnе'ІНмо майбутнє "Голосу Молоді" та вможпивимо і:ому даль

ший ріст! 

Під знаном єдности української моподі 

Останні два місяці 1952 р. заnисалиси в пам'иті украінської 
молоді КаJ!ади і ЗДА Двома важливими подіІІМН, икі вказують, 
що слідом за батьками (it може й nопереду їх) орrанізації укра
їнської молоді єднаюnси дли спільних їм всеукраїнських цілей, 

икі лише спільними силамн можна досиrнути. 

Дни 15 лн.стоnада м. р. відбуласи у Боффало, Н.й., Конферен
ція 11-тн краєвих орrанізацій української молоді Канади і ЗДА, 
на и:кій створено :координуючу Раду Української Молоді Півн. 
Америки та вирішено сипикати на кінець березки 1~53 р. Все
американський Коиrрес Української Моло1d у Ніиrара Фолс, Окт. 

В дних 5 - 6 rрудии м. р. відбуласи у Вінніnеrу Передконrре
сова Нарада КУК, яка nрийнІЦІа проєкт МУН - створити ПРJІ 
централі КУК Комітет Української Молоді Канади дли :координа
ції дії у:країнсJ>:кнх молоде'ІНх орrанізацій Канади. Централі КУК 
дорrrено реалізацію цьоrр важливоrо дjла, разом із сnравою ство

рении при КУК :коордииуючоrо. осередиу Д1ІJІ українських сту
дентських орrаиізаціі: в ціі: :країні. Це дає нам nідставу сподіва
тись, що між учасниками черrовоrо Конrресу Українців Канади, 
який відбудетьси у nершій nоловині липни. у Вінніnеrу, вітатн

муть уже делеrатн української молоді Канади, ІЦШ може і nовни

на перебрати на себе зна'ІНу частину відповідальности за май
бутнє українства Канади. 
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Теодор Сидоренко 

ГЕРОЯМ КРУТІВ 
Трагедійна доба)· Героічні ті дні І 

Того змагу не смієм забути І 
Кіль:ка сот юна:ків у завзятті nал:кім 
З - за Дніnра вистуnали на Крути! 
Ще учора вони, У:краіни сини 
Залишили ш:колярсь:кіі лави, 
А сьогодні гуртом nр.исяглись хрестом 

Не зганьбити :козацької слави. 

А з nівночі на них, на орлят молодих, 

Кіль:ка тисяч с:кажених матросів! 

П'яна бnнда Кремля, на в:краінсь:кі nоля 

Настуnає голодна і боса. 

П'яні вигу:ки ... тисячі ніг. 

Посnішають з nівночі на Крути, 
І багряняться сніг, не один вже nоліг, 

,!J,оnомо:-и ж ні звід:ки не чути. 

Скоростріли січуть, струм:к.и :крови течуть, 

Банда ближче і ближче nро:клята, 

А дротн вже гудуть, в Киів віст:ку несуть 
- Умирають останні орлята ... 
Передсмертне nрохання: - О брате, води І ... 
Персдай моїм рідним ... дівчині ... 
І рідшають :когорти, залізні ряд.и, 

Ч утн ви гу :ки: - Слава В:краіні І 

То останні слова, nередсмертні слова 
і'ероїчних внучат Святослава І 

Закривавився сніг ... Ось останній nоліг ... 
І закінчилась січа :кривава ... 
11олягли юна:ки у нерівнім бою, 
Кожний вnав на гарячу рушницю, 
!хні сnраглі уста, все благали Христа: 
- Захисти Ти .козацьку столицю І 

Героїчна доба І Трагедійні ті дні І 
Ще сторінка одна величава І 

А сnівці- :кобзарі вже складають nісні 

і.1ро завзятих внучат Святослава. 

І npo тих юна:ків, вглиб дале:ких ві:ків, 

Понесеться герої :ка з магу, 

Що в нерівнім бою за державу свою 
Не зганьбили тризуба і стягу. 
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1~~ ..... ш;:ільниця Гашша 
____ (Пам'яті Галини- Софії Смолявськоі) _____ • 

Вітром і сонцем Бог мій шлях намітив, 
Та там, де треба, - я тверда й сувора. 
О, краю мій, моїх ясних привітів 
Не діставав від мене жадний ворог. 

(0. Те 11 іга : "СУЧАСНИКАМ") 

Вона - Галина (її підпільне псевдо), студент~а медицини, 
донь~а селян з Лрославщини, о~ружна провідниця жіночої сіт~и 
ОУН та одна із най~ращих розвідчиць УПА (~урінь ~ом. :Кони
ка, а пізніше спец-відділ ~ом. Жорсто~ого 1947- 1949 рр.) впала 

на стійці, віддаючи свою гарячу юнаць~у ~ров на жертовни~ 

поневоленої, але неподоланої Бать~івщини. 

Без напруження пам'яти виринає неначе дійсність 1943 рі~. 
Мале місто на Холмщині, Грубешів, переповнене німець~ими 

воя~ами та rештапом. Вулицями ходять сильні німець~і застави 

« п.ильно заглядають ~ожному прохожому у вічі. Це час, ~оли 
nоблизь~а Волинь горить повстанням проти німець~их о~упантів
наїздни~ів, і Холмщина починає розгорюватися в та~у ж саму 
І'Іожежу. 

Тут бій на два фронти - німці з одної сторони, а польсь~і 
боїв~и з другої. На передмісті в одній із малих, старень~их хато~ 
відбувається організацшив стріча оперативного ядра ОУН та 
окружної ~оманди УПА. 

Говорить зв'яз~овий УПА з Волині, Андрій Гайворонсь~ий 
(nізніше вбитий у бою з польсь~ою боів~ою), даючи до~ладний 
звіт з дій на Володимирщині й Уіовельщині. 

Його слухає із запертим віддихом десято~ молодих людей 
й· затис~ають до болю ру~и, ~оли Гайворонсь~ий звітує про зрад

ниць~.ий напад бандерівсь~их боіво~ на загін УПА ~ом. Білого. 

Дальше забирає слово провідни~ О~р. Е~з. ОУН, д. Маро~~о. 
Він представляє присутнім плян дальшої діі. 

По нім говорить провідниця жіноцтва ОУН - под. Галина. Ії 
вели~і, чорні я~ безодня очі запалюються громовими блис~ав~а
ми, а слова падають наче удари меча на присутніх. Вона, аналі

зуючи звіт Гайворонсь~ого й провідни~а із Замостя, - вимагає 
від д. Марок~о дати на~аз до повстання. Сама голоситься ви~она

'l'И ще нині атентат на повітового ~ерівни~а польсь~их боіво~, ~ап. 
С8льніц~ого, за на~азом я~ого пару днів тому вирізано ~іль~а де
сято:к у:краінсь:ких родин недале:ко Грубешова. 



Rіль:ка годин nізніше, :коли на землю сходив вечірній су

мер:к - Галина з молодень:ким Рибал:кою, недале:ко :кіно для ні

мець:ких солдатів, сnо:кійно сту:кала до дверей фоль:ксдойча і ке
рівни:ка nольсь:ких боїво:к, :каnітана Сальніц:кого. 

Гаnина С. Смоnавська 

рис. М. Мнхаnевн'Іа 

Сальніц:кі разом зі своїми дво

ма nосіnа:ками заnлатили тоді ЖН?
тяи - за життя невинних у:краіи-

СЬІ'іИХ рОДИН. 

* * * 
Пізною весною 1944 ро:ку, одної 

темної та елотливої ночі пере -
nравлився через рі:ку Буг в о:коли
цях Старгород - Литовиж малий 
відділ бійців УПА з :куреня :ком. 

Голубен:ка. 
Відділ був вже на другій сто

роні рі:ки, :коли то з nоблизь:кого 

ліса донісся ледви чутний с:кр.и

nіт селянсь:кого воза. 

С:коро та сnравно розс:кочили
ся :кіннотчи:ки (був це рій :кіннот

чи:ків ройового Стеnови:ка) та від

nровадили в недале:ку гущавину 

:коней, а самі залягли по обох СТО

ронах доріж:ки. 

Помало та протяжна с:криnів селянсь:кий віз й, nохитуючись 
на вибоїнах, в'їхав на беріг рі:ки й сnинився. 

Повстанці обс:кочили воза й на вели:ке здивування побачили, 
що віз nорожний. Оглядаючи воза, позавітували на рам'я зброю 
й тихо гуторили. 

Втім із :кіль:кох сторін :кланцнули зам:ки автоматів й різ:кий 

голос nрошепотів із сторони, де були :коні nовстанців: - Rлич:ка! 

Але вже, с:коро! 

Повстанці з дива та несnодіван:ки лише роти nороззявляли. 

Але не було ради. Степови:к, вийшовши наперед, тихо с:r~азав: 
- "Ди:ке поле". 

Через хвнл.ину до воза підійшли три постаті, двоє дівчат 1і: 

візни:к. Переміюшися ще :кіль:кома словами й один із :кіннотчиків 
пізнав між дізчатами Галину. 

Вона са:ле відбувала ширшу інспе:кцію терену з рамени ОУН, 

підготовлюючи у:краінсь:ке жіноцтво до підбольшевиць:коі д1:й

сности. 

* * 
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Перекотився громовицею через українські землі німецько -
бельшевицький фронт. Українські землі знову оnинилиси nід за
гарбницьким чоботом дикого москвина, що nриніс нову неволю 
й терор. 

Українське населення, затиснувши зуби, у відплату за на

несені удари nіслало своіх найкращих синів і дочок на бій із 
ворогом. На довгий і кривавий бій І 

Розгорнула сво і бойові праnори славна У краінська Повстан

сьІІ.а Армія. Блиснули зловіщо вогні й роздерпаси на двоє темна 

заслона життя. Різ11.о й велнчньо пролунав бойовий визов Воюю

чої У11.раінн і бій із три11.ратною силою заІІ.леІІ.отів по всій про

сторій Украіні. Бій за існування уІІ.раінсьІІ.оі націіІ 

І тут nроявила себе невтомна Галина. Вона організує нові 

кадри, вишколює та заправляє до боротьби. Провадить 11.урси для 

мед - сестер, закладає де11.ілька nідnільних аnте11., які збирають 

різне цілюще зілля, щоб тим заnовнити nідnільну недостачу лі11.ів. 

Ви11.онує декіль11.а незвичайно вдалих атентатів на большевиць11.их 

МЕДівських 11.омісарів й здобуває nри тому листу се11.сотів, з и-
1\..ими nізніше розправляються у11.раінські революціонери. І'ііль11.а 

разів ранена в бою - вона не залишає свойого nосту, хоч риди 
хоробрих маліють nід жорстокими ударами о11.уnанта. 

* * * 
Вже від 1947 року Галина працює виІІ.лючно по лінії розвід11.и. 

Зразу перебуває при штабі УПА Північ, а nізніше при штабі nол
ІІ.овника І'іони11.а. 

Тут вона nрямо доконує чудес, за що її жартуючи називають 
"Чорною чарівницею". В nоловині 1948 року вона переходить до 
карного сnец-відділу командира Жорстокого. Цей відділ нано

сить страх большевицьким вельможам, які висилають на нього 

великі з'єднання військ МВД. Одначе відділ1 завдяки добрій ор
ганізації та розвідці, яку провадить Галина, завжди виходить ці
лий із трудних операцій. 

Та доля лукава ... 21-го грудня 1949 року, коли на небі стояв 
ясний місяць і земля була nокрита грубою верствою снігу, від
діл ОТОЧИЛИ ВеЛИКі СИЛИ МВД. 

Відділ робив довший рейд по терені й вертався змучений на 
кількаденний відnочинок в околиці Делятина. 

Галина дістала в Станиславові інформації, що большевики 

знають про nлин повстанців і nоїхала поїздом в наnрямі Делятина. 

Недоїхавши до Делятина, вона вискочила з поїзду і nодалася 
до недалекого лісу, де мав ждати на неї зв'язковий ком. Жорсто

кого. Та тут вона не застала нікого й без вагання nодалася до 

знаної колиби, в якій мешкав старий вівчар, що часто nомагав 
повстанцям. Там не застала нікого. 
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Вийшовши nеред колибу, вона nочала умовленим знаком свв

стати. 

Через аRийсь час nрийшло кілька nовстанців й Галина nода

ласа з ними до місца nостою відділу. Скоро розказала команди
рові npo небезnеку й відділ сnішно вирушив в іншому наnрамі. 

Але було заnізно ... Большеви~и стиснули ліс залізним обру
чем. Відділ мусів nрийнати бій. Сили большевиків були вдесатеро 
більші, але не було виходу - треба було йти в рукоnашний бій. 
Повстанці розсиnались у розстрільну й вийшли з лісу. Пішла 

з ними й Галина ... 
Заклекотів бій. Свистїли кулі, довгими чергами обізвались ~у

лемети. Падаючи й nіднімаючись nовстанці наближались до во

рожої лінії. 
Галина разом з іншими стрілалаз "фінки" та кидала гранати 

туди, де блискали дула кулеметів. Вона бігла, nадала й знову 

бігла ... Не витримали МВДисти. Розскочились на боки чорні nо
статі, залишаючи ранених і вбитих . . . Сnотикаючись, nеребігли 
через них nовстанці, сіючи смертоносним дощем ... 

Галині не ставало віддиху. Ще трохи, ще кількасот кроків ... 
Та не nощастило ... Ворожа кула nрошила іі груди і вона, не

мов nідкошена квітка, схилиласа і вnала ... 
Прориваючись, вnало більше ак nоловина nовстанців. Вnав 

і сам ком. Жорстокий . . . Прискочили оставші друзі- nовстанці, 

взали на руки та nонесли. Темний сосновий бір узав іх в свої 

обійми й заховав nеред оком чекістів. 

Принесли друзі й тіло Галини. Вона була мертва. Вnала, ак 

сnравжній воїн Українськоі Революції, залишаючи дальшу бо
ротьбу своїм братам та сестрам ... Ім світитиме вона вогненним 
дороговказом, ім буде джерелом віри й завзаття ... 

Сnи, Дорога Подруго, там, в українській землі і сни npo той 
великий світлий день, коли розnадутьса nід ударами Твоїх дру

зів мури тюрми й український нарід стане вільним госnодарем 

своєї землі. Ми не забудемо npo Тебе ніколи! Вічна Пам'ять Тобі! 

"Краще і корисніше полягти на воєнному полі від боєвого ору"'

жя за віру свою святу і за цілість батьківщини, ніж у д_омах своіх, як 

невістюхам, побитими бути. А коли умремо на війні за благочестиву 

віру нашу, то не тільки велично розголоситься наша слава і наша ли

царська відвага по всіх кінцях землі, але й надія наша - смерть за бла

гочестя - буде сповнена безсмертям і вінчана мученицькиt.іи вінцями 

від Бога". 

(З Універсалу Хмельницького - Пітопис Величка). 
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ЮРІИ БОИКО 

Ясними дорогами до великої мети 
По безмежному океані 

пливе корабель. Люті хвилі 
бурхливо, мов скажені пси, ки

даються на корабель, кидають 
його зі сторони в сторону, за

ливають палубу пінною водо
ю, а солоний вітер завиває, го

лосить у вухах. 

Екіпаж - це сміливці, що 

відважилися покинути спокій

ні береги, що з прометеівським 

вогнем в очах псплили назу

стріч невідомому, що крізь хви

лі й холодні тумани настійли

во шукають берегів, на яких 

має сповнитися місія іхнього 

покликання. 

Але тривожні їхні очі. 

Пильно свердлять вони погля

дами непроглядну далину. Чи 
правильно вибрано напрямок? 

Чи прийде корабель у ту га
вань, яку треба буде брати на
вальним штурмом, і запалити в 

ній такі смолоскипи, світло від 

яких пробудить кожну сонну 

душу і пожене кожного на бій 
за здійснення сонячної казки 
на землі, на бій проти захлан

НО:'О загарбника багатої й не

щасгої землі. 

Глибоке й простаре море 
відділнє відважну команду ко

рабл'І від далеких знедолених 

бе::Jегіn. Безмежне море має ти
сачі шляхів, і який з них 

сптоае1жній, той, що веде до ме

ти? 
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Чи не заблукаємо в дорозі? 
як це зробити, щоб не збити

ся, не заблукати в туманах і не 
гинути на дні океану, або, бо

ронь Боже, знов не пристати до 
того спо!'іійного берега без

душного животіння, від якого 

відчалили назавжди. 

Ця відважна людина - це 

всі ми, націоналісти, не за наз

вою, а по суті, що рішилися 

плисти бурхливим морем рево

люційної боротьби до берегів 
нашої батьківщини, щоб при
нести їй світильник визволен

ня. 

І до цієї відважної :команди 
одчайдухів звернене моє сло

во. Від цього слова напевно 

відвернуться ті, яким усі доро

ги через схвильоване море на

перед відомі. Це слово не дійде 

і до вуха тих, що міцно вмос

тився на спокійному березі доб

робуту і найвищою життєвою 
цінністю вважає власний буди
ночок і авто. Правдивий шлях 

через бурхливе житейськеє мо

ре знайти не легко. По дорозі 
з морської безодні не раз пов
ставатимуть перед нами драко

ни пересудів, забобонів, шаб
льонів. Сміливо вбиваймс їх, 
інакше не бачити нам нашої У
країни, інакше не удостоїмося 

щастя в поворотному поході 

верстати власними ногами рід

ну землю. 



Це особливо важко для мо

лодого покоління. Бо саме йому 

доведеться відnовідально закін

чувати діло, розпочате батька
ми .А щоб вони здатні були 
гідно заступити попередню. ге

нерацію, я:кою вона є, нічого не 

при:крашуючи і зайво не трагі
зувати. Уміти бачити осяги сво

їх попередників і їхні помил

ки. А бачучи помилки, навчи

тися іх усувати. Справа навчан
ня для молоді завжди є спра

вою першорядною, тепер же 

для нашої молоді особливо пе
:кучою. Але та молодь, що хоче 

бути творчим чинником в націо

нальнім визволенні украінсько
го народу, повинна вчитися :кри

тично, пильно придивлятися до 

своіх вчителів, порівнюючи іх
ні слова з їхніми ділами, навчи
тися самотужки аналізувати 

суспільні процеси і явища, а 
побачивши недоліки у своіх 
старших товаришів, ніколи не 

залишати цих недоліків без у
ваг, а rрунтовно пізнати іх суть 

і причини, якими ці недоліки 
народжені. Це має бути допит

ливий :критицизм. Але найбіль
шим лихом було б, я:кби серед 
нашої молоді закріпився тип 

людини, я:ка знайде слово :кри

тики на :кожний вчинок свого 

товариша чи старшого, сама ж 

не навчилася працювати з 

ефектом, з постійним успіхом. 

Право :критики - привілей тих, 

що працюють. 

І найголовніша вимога при 
всьому цьому - мати духо

вий стрижень, мат:и: внутрі міц

ну ідейну опору. 

Навіть матеріялісти не запе
речують величезної ваги світу 

ідей, а ідеалісти твердять, що 

могутня ідея є головним твор

чим фактором у формуванні я

вищ життя. Ідея є тією Архіме

довою ТОЧКОЮ ОПОру, ЩО На 

неі спираючи важель своіх 

зусиль, люди в силі переверта

ти світ. 

Ідейною точкою опертя є 

для нас український націона

лізм. Чому саме націоналізм, а 

не інша ідеологічна :концепція? 

*** 
У :краінсь:ка націоналістична 

ідея - :ключ до украінського 

серця. Довгими століттями при
щеnлював ворог українцям по

чуття меншевартости, безліч 

зусиль при-кладав він, щоб зду

шити в нашому народі почуття 

власної самобутности і відчуття 
власної цілі. У :краінсь:кий на

ціоналізм зродився тому, що на

ція потребувала духово за
хистити себе від ненастанного 

настуnу ворога і перейти в на

ступ на відзис:кання втрачених 

позицій. Націоналізм є насам

перед психологічною рестав -
рацією (не біймося цих слів І) 
усіх історично-трквалих пози

тивних властивостей украінсь

кої нації, я:кі занепали непри
родньо, через духове насиль

ство переможця. Реставрація 

ця законна і натуральна, бо во
на викличе назовні те, що за

гнане внутр і приспане воро

жим чаклуванням. Реставрація 
ця ніколи не буде повною. У
:країна знялася на риштовання 

індустріялізму і з них не повер-
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неться до цілинио-незайманих 

стеnових nросторів і тужливо

чаїних nісенних nереживань. 

Перейшовши крізь горнило 

страждань большевицької нево

лі, вона відродить у собі те, що 
не розбігається з її важким кри

вавим досвідом і внетражданим 

набутком останніх десятиліть. 
У країна віднайде себе у велико
му відродженні, у nробудженні 

найглибшої nошани до своїх 
духових вартостей, у nіднесен

ні цих вартостей високо nонад 

вартості свїх сусідів, у відчу

ванні свого духового nокликан

ня на полі світової історії. Без 

національної революції nобудо

ва Самостійної Украінської Дер

жави неможлива. Національно

визвольна революція містить у 

собі 2 нерозривно nов'язані е
лементи: духового nеревороту 

і збройного nовалення влади 

окупанта. Ця революція не мо

же бути лише вибухом, вона є 

nроцесом, революційною ево

люцією, коли б так можна було 
висловитися, яка, на nевному 

етаnі визрілих обставин дасть 

вибух. І цей nроцес уже давно 
розпочався, нашим завданням 

є зробити його всенароднім. З 

важкими кривавими втратами 

осягані здобут:ки родять ідеа
лістичну свідомість, з я:коі не

минуча виростає nочуття істо

ричного по:кликання Украіни. 
Хвильовий висловив це nочут

тя в гаслі азіятського ренесан

су. Націоналіетам нового nоко

ління nриnадає завдання :кон

кретизувати далі цю свідомість 

історичного nокликання У:краї-
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ни, як одного з визначальних 

факторів в історії евроnейсько

го й азійського континентів. 

Ідею національної револю

цн у:краінсь:кий націоналізм за

nліднив вели:ким етичним зміс
том. Він не обіцяє трудівникам 

у майбутній украінсь:кій держа

ві манни небесної. Він лише 
nідносить засади нової соціяль
ної етики, nлодом якої буде со
ціяльна сnраведливість і загаль

ний добробут, що матиме тен

денцію постійного наростання. 

Нові етичні трудові відно
сини можуть вирости тільки в 

результаті національно визволь

ної революції, якої невід'ємним 
елементом є nереворот в духо

вості, зокрема в етиці. З цього 
nогляду націоналізм є наскрізь 
ідеалістичним. Його револю
ційна етика битиме не лише no 
комуністичному соціялізмі, але 
й no філістерству тих, що сnро
бували б на Україні безкритич
но :коnіювати госnодарські й 
соціяльні відносини Західнього 

Світу. 

Національне визволення 

nобудова незалежної у:країн
ської держави у світлі націона

лізму вистуnає як величне еnо

хальне явище, і то не тільки 

для самого українського наро

ду. В націоналістичній nрогра

мі є ще багато невивиршенос
тей, але вона має міцну nідва

лину ідеологічну nідбудову, 
наскрізь українські світоглядо

ві основи. А раз так, то і про
грама з часом вивершиться. 

(Смолоскиn) 



В. Мартинець 

Міхновський 
ПІОНЕР УКРАІНСЬКОГО НАЦІОНАШЗМУ 

Коли :канадійсьRі українці 

святRували ПО?едостаанього po
RY 60 - ліття поселеннн в Кана
ді, то вони в перші}~ мірі відда

вали шану наwим піонерам, яRі 

мали від:аагу приїхати до зов

сім незнаного ні їм, ні їх зем

ля.Rам .Rраю, ставнтн ·;у;: перші 
житла й фар;,ш у.Rраінців і то

рувати дорогу дальшим уRра

їнсь:ким іміrjJЮІтам. 

Подібно Я.І'і ми, і інші націо

нальності шю·ують своїх піоне

рів. А втім не тільRи піонерів -
іміrрантів. Піонер це той, що 

дає перший почин або Rаже 

перше слово. Ім за>~дячує люд
ство свій розІ'ИТО.І'і і поступ. То
му вr:есь світ шанує піонерів 

на різних ділян:ках життя за іх 

відвагу, ініціятивність, духа 

творчости, віру і витривалість: 

піонерів - відRривців (напр. Ко
лю~ІІба), піонерів- винахідни
ків (напр. Едісона), піонерів -
учеаих (напр. Коперни.Rа), піо

нерів -мистців (напр. Леонарда 

~а Вінчі), піонерів - ліварів 
(напр. Пастера) та інших. Піо
аерів - творців W-ають таRож ре
лігійні рухи, політичні та ідео
л::>гічні. 

Ми, уRраїнсьRі націоналісти, 
маємо таRож свого піонера -
творця націоналістичної ідеї й 

бать.Rа уRраїнсь.Rого організо
ваного націоналізму - Ми.Rо

лу МіхновсьRого. У вели.Rім 

довгу ми є перед ним і то не 

таR тому, що його ідеями жи: 

вуть сьогодні не л!;ше націона

лістичні організації, але й вся 

наша нація. Куди більший наш 

довг тому, що не тіль:ки наші 

попередниRи належно не оці

н.:или й не узнали, а то й взагалі 

не розуміли МіхновсьRого, та 

ще й насміхалисf! над ним, Я.І'іИЙ 

уперто й не уступаючи ні.Rому 

й перед нічим проповідував 

свої ідеі; але й ми, сучасни.Rи, 

а що більше ми, націоналісти, 

та ще й послідовни.Rи Міхнов
сь:кого досі ані належно не 

пізнали, ані не оцінили ту лю

дину, яка на цілу голову виби-· 

лася понад своїми сучасника-
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ми я:ка своїми ідеями на 

чверть століття випередила ці

лу націю та найпередовіших 

людей. Що більше, сьогодніш

нє: націоналістичне украінство 

мусіло Міхновського до nевної 
міри "відкрити", бо nоnередни, 

соціялістична доба nросто ви

І'іЛІІЛа його. І дале:ко не є він 

належно nізнаний і вnовні оці

нений нами. 

Діяльність М. Міхновського 

н:к ідеолога націоналізму зв'и

зана з чотирма організаціями: 

і) "Братством Тарасівців", ство

реним 1891 р., 2) "У:краінсь:кою 
С:rудентсь:кою Громадою", за

снованою в Хар:кові в 1897 р., 

3) "Революційною У:краінсь:кою 
Партією" (РУП), заснованою в 

1900 р. і 4) "УRраінсь:кою На

родньою Партією" (УНП), ство

реною Міхновським у 1903 р. 
Для всіх цих організацій тво

рив і формулював ідеологію 

Міхновський чи то у формі де

клирацій (и:к у "Братстві Тара

сівців") чи у формі nрограмо

вої nромови, виданої з черги 

RНиж:кою (и:к "Самостійна Укра
їна" в РУП), чи у формі "10 за
nовідей" (и:к в, УНП) чи у фор

мі nроєктів :конституції, стат
тей, брошур і :кличів. 

Коли взити на увагу гранич

ні ро:ки - 1891 і 1905 - себто 

14 роRів, вnродовж и:ких Міх

новсьRий дав nерші основи 

ідеології у:краінсь:кого націона
лІзму, то замітна в тому :корот

І'іОМу відтинку часу не тіль:ки 

безпереривка і значна еволю
ція та вели:ка розбудова ідеоло

гії, бо :коли зробити nереглид 
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цих ідей і з'ясувати собі, що 

вони чверть століття пізніше 

лигли в основу ідеології й nро

грами "Організаціі У:краінсь:ких 

Націоналістів" (ОУН), а сьогод

ні !'\ОЛИ не всі, то головні з цих 
ідей визнавані навіть супротив

ними, соціялістичними партія

ми, які пів століття тому стояли 

на зовсім nротилежних ідеоло

гічно- політичних позиціях (фе

деративна Росія, світова nроле

тарська революція, пролетарі 

всіх держав єднайтеся тощо) і 
ще в час революції 1917- 18 рр. 
ставилиси :!Ірайньо ворожо до 

МіхновсьJоІого, то сnравді 

тільки nодив можна мати до 

Міхновського. 

Вже в ідеології "Братства Та
расівців" (1893) бачимо виразні, 
хоч ще не остаточно сформу

льовані основні ідеі українсь

кого націоналізму в сьогодніш

нім іх виді: українська нація 

як найвищий ідеал, національ

ний солідаризм, соборність, на

ціоІ'іратія, благо нації, самостіИ· 
ність, зірвання з Мос!'івою і виз

волення українського народу з 
МОСІ'іОВСЬКОЇ неволі. 

З черги РУП ВІ'ілючає необ
хідність революційної акції й 

збройної боротьби та проголо

шує :клич, що й сьогодні є до

рогов!'іазом для нашої нації: 

"Одна, єдина, нероздільна, віль

на, самостійна УІ'іраіна від Кар

пат по КавІ'іаз" і "УІ'іраіна для 
українців". Перебравши в спад

щині ідеологію "Братства Тара
сівців", РУП ставляє наrолос на 

політично - державнім ідеалі са
мостійности й соборности укра-



інської нації та на потребі її 

збройно здобути, отже те, що 

сьогодні ісповідує український 

організований націоналізм. 

Але побіч політично - держав
ного ідеалу Міхновський став

ляє перші соціяльні тези націо

налізму. Вже ідеологія "Укра
їнськоі Студентської Громади", 
ставлячи на перше місце укра

їнську націю, вказувала, що на

ціональне й політичне рабство, 
накинене Росією, є причиною 

також лихого соціяльно- еконо

мічного стану. "Вирвати свою 

соціяльну справу з рук чужин

ців, забрати її в свої власні ру
ки - це є головний ідеал кож

ного поневоленого народу". Тут 

вперше проголошує Міхнов -
ський основну засаду націона

лізму: що без національного 

визволення не може бути й со
ціяльного визволення Украіни. 
Гаслом УНП стала: "Самостій

на Українська Республіка пра

цюючого люду, всесвітнє визво

лення поневолених націй і виз

волення праці від капіталу". Ці 

тези до сьогодні є основою со

ціял~ноі політи~ організова
ного украінського націоналіз

му. А чи не кидається у вічі, 
що піднесений перед пів сто

літтям Міхновським клич "все

світнього визволення поневоле

них націй" є саме сьогодні так 

пекучо - актуальний і ставлений 

та боронений націоналістичним 

табором не тільки украінської, 

але й всіх поневолених націй~ І 

Побіч повищих ідей Міхнов
ський проповідує любов до 

батьківщини й патріотизм, по-

чуття національної окремішно

сти, гордости і підметности, а 

вкінці народовластя, як форму 
політично- державного устрою. 

В р. 1905 Міхновський опрацю
вав проєкт украінської консти

туції і в ньому У краіна творить 

"союз вільних і самоуправних 

земель", в якому вся влада ка

лежить народові українсЬКQ

му". 23 років пізніше Fioнr"pec 

У к р а ї н с ь к и х Націоналісtів 

(1929) прийняв до програми ОУН 
подібні тези в справі держав

ного устрою У країни. 

Як бачимо, М. Міхновський 

не тільки накреслив ясну полі

тичну мету української нації -
Українську Самостійну Собор
ну Державу від :Карпат по :Кав
каз, і шлях до неї - безком

проміссву боротьбу з понево

лювачами України на всіх ді

лянках, від культурної до 

збройної включно, але він та

кож визначив і головні основи 

устрою цієї держави (націо -
нальний солідаризм, націокра

тія, народовластя, соціяльне 

благо украінського народу). 

І вкінці Міхновський, який 

перший ужив означення "укра

їнський націоналізм" у тепе -
рішньому його розумінні, :ІІК 

ніхто інший визначив значення 
й ролю украінського націона

лізму: 

"Головна причина нещаста 
нашої нації - брак націонапlа

му серед широкого її загалу ... 
В останніх часах хвиля націо

налізму розливається щораз 

більше по У країні. Ця нова те

чія тепер повинна винести тиж-
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ку боротьбу з старими течія

ми . . . Націоналізм це велетен
сьха й непереможна сила. Під 
іі могутнім натисхом ламають

ся, здається, непереможні хай

дани, розпадаються велихі ім

перії й з'являються до історич

ного життя нові народи, що до 

цього часу були під чужими 

гнобителями. Націоналізм єд

нає й хоординує сили, рве до 

боротьби, заnалює фанатизмом 
nоневолену націю в іі бороть

бі за самостійність ... Ухраін
сьха нація мусить піти шляхом 

націоналізму, nерейде його та 

nовалить усе, що стоятиме nе

реnоною на цій дорозі". 

Ці думки, nисані в 1905 р. на
стільхи свіжі й актуальні, на

віть термінологія настільки су

часн~ неначе б ці слова були 
писані тепер, у 1953 р., а не 

пів століття тому, за царського 

режиму, далехо перед І-ою сві

товою війною і на чверть сто

ліття перед створенням ОУН. 

Та важніше ось інше: чи істо

рія останнього пів століття і в 

Ухраїні, і в світі не nідтверди

ла правдивість цих слів? І чи 

не nідтверджує їх nравдивість 

нинішній стан народів світа, а 

ухраїнського зокрема? І саме 

це дохазує, яхим велетнем ду

ха був М. Міхновсьхий. 

ПОДОБАЄТЬСЯ ВАМ НАШ ЖУРНАЛ? КОЛИ ТАК, ТО ЩЕ СЬО
fОДНІ ВИШffіТЬ СВОЮ ПЕРЕДПЛАТУ НА "ГОЛОС МОЛОДІ!" 

ВИПОВНІТЬ ОЦЮ ФОРМУ . .. 

ДО АДМІНІСТРАЦІІ "ГОЛОСУ МОЛОДІ" 

Гl 

[l 

п 

YOUTH SPEAKS- UKRAINIAN DIGEST, 
Вох 791, Winnipeq, Man. 

Залучую передплату на місячник "Голос Молоді" 

на цілий рік, об і секції $2.50 

ТІЛЬКИ на українську секцію $1.50 

тільки на англійську секцію $1.50 

( Ім'я й прізвище ........................................................................................... . 

Адреса (по-англ.) ......................................................................................... . 

Дата .................................. . Підпис ........... . 



Уираїнсьие мистецтво 

Васипь Кричевський 
(Заміст• квіток на моrиnу) 

Не було іншого у:країнсько

го мистця:, я::кий би був настіль

:ки різнобічним в своєму талан

ті і та:кий працьовитий, я::к В. 
Г. Уіричевсь:кий. Він присвя:тив 

усе своє життя: відродженню й 

розвит:кові у:країнсь:кого націо

нального мистецтва. 

Почавши свою дія:льність в 

1890-тих ро:ках я::к архіте:кт

мистець, він створив модерний 

у:країнсь:кий стиль будівництва 

на народній основі, спроє:кту

вавши в цьому стилі ря:д бу
динків, з я::ких найславетніший 
- будино:к Полтавсь:кого Зем
ства, і цим дав зразо:к іншим 

українсь:ким архіте:ктам. 

Як маля:р, він став одним з 

перших і найблис:кучіших пред-

ставни:ків імпресіоністичного 

ст.илю на У:країні; кохаючись в 

українських :краєвидах, він при

свя:тнв їм не одну тися:чу :кар

тин, багато з я:ких при:кра -
шують мистець:кі збір:ки У:кра

їни й Західньої Европи. 

В. Уіричевсь:кий від:крив нову 

сторін:ку в історії у:країнсь:ко

го :книж:кового мистецтва. Звер

таючись до засад нашої старо

давної традиції при:крашуванн.и 

:книги, але прокладаючи на них 

свій власний шля:х, він створив 

деся:т:ки висо:комистець:ких об

:кладинок до видань творів у

:країнсь:ких авторів, не :кажучи 

про сотні його дрібних робіт. 

Слід окремо згадати про зроб

лений в 1920 - 21 рр. проє:кт 

мистець:кого оформлення: св. 
Євангелії з окремими оздоба

ми для: :кожної сторін:ки, обра

зами Євангелистів та об:кладин

:кою, - проє:кт, я:кий на жаль 

загинув, я::к і багато інших тво
рів В. Уіричевсь:кого. Мало хто 

знає, що мистецькі проє:кти дер

жавного герба і державної пе

чат:кн У :країнсь:кої Народньої 
Республі:ки теж зроблені В. Уіри

чевсь:ким, я::к і паперові гроші 

Українсь:кої Народньої Респу

бліки в 2 гривні. 
В. Уірнчевсь:кнй започат:кував 

нову епоху в українському де

коративному театральному ма

ля:рстві, працюючи з Миколою 

Садовсь:ким в 1909 - 10 рр. та 
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з УІ'іраінським Державним Теат
ром в 1917 р., а пізніше був 

першим і довгий час єдиним 
мистецьким керівниІ'іом укра

інської кінематографії, працю
ючи з 1925 р. при "ВУФКУ" 

(Всеур;раінсьІ'іому Фото - Уііно 
Управлінні) над історичними 
фільмами, ЯІ'і "Тарас Шевчен -
І'іо", "Тарас Трясило", "Бори
спав сміється" (ці фільми пізні

ше заборонено, ЯІ'і "націоналі
стичні"), "Назар Стодоля", "Кар

мелюІ'і", та іншими, в тому чи

слі - над першим українським 

кольоровим фільмом "Сорочин
ський Ярмарок" (1939 р.). 

Глибоко вивчаючи пам'ятки 
давнього народнього україн -
ського мистецтва, В. Кричев -
СЬІ'іИЙ створив нові зразки вжит

І'іОВого мистецтва, що сягали 

корінням в народню творчість 1 

килими й вишивки, роблені за 

його проєІ'ітами, розходилися 

по европейських та америІ'іан

СЬІ'іИХ музеях і приватних збір

ках ще перед першою світо -
вою війною. 

Крім творчої діяльности, тре
ба згадати й про інші ділянки, 
де В. КричевсьІ'іиЙ дав величез-

ні внес!'і.и до нашої національ
ної культури. Це - дослідни
ЦЬУіа й педагогічна діяльність. 
Він перший став збирати і нау
ково досліджувати пам'ятки у

І'іраінського народнього будів
ництва, а потім - і інших ді

лянок народнього мистецтва, і 

в наш час він був один з най

більших знавців мистецтва на
шого народу. Величезна збірУіа 

зразків народнього мистецтва, 

яку він СІ'іладав впродовж ба

гатьох роІ'іів, загинула разом з 

усім його майном, коли боль
шевики у 1918 р. спалили бу

динок М. Грушевського в Ки
єві, де він жив, але це не зло
мило його енергії, і він продов

жував свою працю далі. 

В. КричевсьІ'іиЙ був одним із 
засновників Украінської Акаде

мії Мистецтв в Києві в 1917 р., 
першим головою іі і професо
ром в ній, потім був директо

ром Миргородської МистецьІ'іоі 
Керамічної іllІ'іоли, пізніше -
професором малярства, народ
нього украінського мистецтва 

та архітектурно- мистецьІ'іИх 

предметів у Художньому та в 

Архітектурному Інститутах в 
Києві та ректором Украінської 

Читайте й пошир10йте квартальник 

и а ц і о и а л і с тичиоrо сту~еитства 
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"РО З Б УДОВА ДЕР Ж АВИ" 
икий видає ПровЩ ЗАРЕВА в Кана~. 

Замовлення шліть на адресу: 

Dr. М. ANТONOVYCH. 
3462 Clty HalL 
MONТREAL. Que.. CANADA 



:D. Кричевський: Печерська Лавра в Києві (оnія). 

Вищої Образотворчої Студії у 

Пьвові 1943 р. і виховав бага
тьох українських мистців - ар
хітектів, малярів та фахівців у

житкового мистецтва. Він також 

був членом Історичного Відді

лу Всеукраінської Академії 

Наук. 
Також слід згадати про літе

ратурну діяльність В. Fіричев

ського, що написав у різні ча

си довгу низку статтей про у

країнський архітектурний стиль 

та інші мистецькі питання. 

В 1939 році уряд Совєтської 
У країни змушений був визна

ти величезні заслуги В. Fіри
чевського, надавши йому зван

ня заслуженого діяча мистецтва. 

Fіоротенькою заміткою немо

жливо охопити всі галузі різно

манітної й плодовитої діяльно
сти проф. д-ра В. Fіричевського 

на користь українськоі культу

ри, але вже з наведеного вище 

видно, яка ця діяльність була 
багатостороння й глибока. 

Останні роки В. Fіричевський 

жив у Fіаракас, Венесуела, ку
ди його закинула доля, відір

ваний від культурного життя 

свого народу, але не покидав 

творчої праці навіть під час 

важкої хвороби. Дня 15-го ли

стопада 1952 р. невмолима 

смеnт!> закрила йому очі. 

Нехай легкою буде Йому зем
ля чужини! 

17 



.J..ИОЛОІ(Ь fl Україні 
КРИЗА КОМСОМОЛУ В УКРАІНІ 

Чистка величезного розміру 

nереводиться останніми иасами в 

JІОМСОМОЛЬСЬКІИ організаціі УІІрВ· 

іии. Організаційні иедотнгнеиия й 
націоналістичні ухили иабр«ли ее· 

ред молоді та11их розм\рів, що Мос

ива більше не всилі іх затаїти, і 

"КомсомольсьJІа Правда" з 27-го 

листоnада 1952 р. б'є на тривогу, нР. 
ограничуючись цим разом до на

ладів на "уІІраінсьІІий буржуазниіі 

націоналізм", але й роз11риваючи 

безусnішиісrь большевиць11их НІ\· 

:магань вжР. майже від ІІОЛИСJІИ за· 

троюват·и дитячі уІІраіисьJІі душі 

та вирощувати іх на яничарів ро· 

сійсь11ого імnеріялізму. 

Поnри весь сум, яJІий виJІлиJІує 

болючий фак·r, що навіть дітям і 

молоді не униt·.нути жертв і пере· 

С!!ідуnань в nроцесі нового мосJІОВ· 

ського nоходу на уІІраінсьІІий nат

ріотизм, не можна nроте не відчу

вати радости й гордости: уІІраін· 

сьІІа молодь на Рідних З<.>млях, не 

ДИВЛЯЧИСЬ на ДИЯВОЛЬСЬJІі МеТОДИ 

виі'іривлювання: душ, не дивля:чись 

на цілковите відрізання від вільно· 

го світу та методичні от·руйлнві 

ін'єкції режиму nроти любови до 

своєї Батьківщини та іі визвольно· 

національної традиції, займає no· 
чесне місце на фронті всенаціо

нального анТИМОСJІОВСЬJІОГО Й ВИТИ· 

оJІуnантськоrо сnротиву. 

Згідно з офіційними nовідом
ленними з Москви, ЦК ПКСМУ був 

змушений "в останньому часі зняти 

з nостів секретарів об11омів", що 

скомnромітували себе недостойною 

nоведінкою". Приклади: в Кірово

градському обкомі вичищено сек· 

оето;рів обкому комсомолу Донцова 

і Єрем11іну, а секретареві Жмекові 

уділено сувору .•~огану. "Провал 
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КОМСОМОЛЬС8КИХ nровідНИІ<ІВ у Кі

ровограді - явище не виnадков9. 

Бона свідчить npo те, що ЦК 

ЛКСМУ часто видвигає на nровід· 

ну nрацю людей недозрілих, не

достаточно вихованих і авторитет

них", nише "Комсомольськав Прав

да" 

В Києві відбулась велика чист

ка, в ході вкоі був зметений також 

nерший секретар Київського обко

му Скляренко. В Винницькому об

комі зня:то з nосту nровідника мо

лоді БогачевсьJІого, ще кілька мі

енців тому назад nорекомендова· 

ного самим ЦК ЛКСМУ. Така ж до· 

ля: чекає другого се11ретаря: вин

ницьІІого обкому Бугеренка. 

Під тя:жІІими закидами стоять 

nровідники молоді Дніnроnетров

ської области, разом з низькою рв

йонових се11ретарів: "Давно стало 

ясно, що секретар (nерещеnиисьJІо· 

го) райкому тов. Круглов не оnрав

дує ДОВір'я: 1\ОМСОМОЛЬЦіВ, не забез· 

nечує руководження організаці

єю". В НОВОМОСКОВСЬJ\ОіІ!У раЙОНі 

вичищено комсомольських nровід· 

ничок Дерій та Цибульиик, в Дніn

родзєржиисьІІому міськ11омі JІОМ· 

сомольци Шахова і т. д. 

Величезні иедомагания:, що ціл

Rовито ЗВХИТУЮТЬ КОМСОМОЛЬСЬJІОЮ 

організацією У11раіии, стверджу· 

ються: в одиа11овій мірі як на вер

хах, так і на низах. Організаціі 

бракує 11адрів, і всі намагании ті 

11адри створити й за11ріnити - за· 

лишаються: безусnішними, не зва

жаючи на накази й nогрози Мос

ІІви. "ЦК ПКСМУ оминає гострі ку

ти, затаює nомилки в nідборі кад

рів, а факти неnравильної nоведін

ІІИ деяких nровідників стврається 

обговорювати келейним nоря:д· 

Іюм". Головний орган Комсомолу 



наводить цілу низку nрикладів на 

те, що хоч ЦК було відомо npo різ
ні дуже обтяжуючі nомилки в об

комах і райкомах, він не тільки ні

чого не робив, щоб заnобігти ли

ху, але ще й nрикривав ті відноси

ни. Все це, з вини ЦК ЛКСМУ, 

nривело "к круnним nровалам в 

работе". 

Самозрозуміла річ, що ВИ'ІИ· 
..цених комсомольських nровідни

ків, за традиційною большевиць

ною nрактикою, стараються nред

ставити як найnідліших індивідів 

з найнижчими моральними якос

тями, включно з n'янством, хулі

ганством, тиранським використо

вуванням своіх nовновластей і те

роризуванням ними молоді. Тяж

ко дати янийсь осуд лро кваліфі

кації і моральні я1;ості цих невідо

мих нам тут молодих людей. Але 

одне можна сказати з левніспо: 

лаючи іх, Москва ніяк не може 

nрикрити факту nовного кр~ху 

своіх сатанічннх метод в боротьбі 
за душі украінської молоді. 

Ст. Вус 

В Дніnроnетровському 800 мо
лодих металургів, які nрацюють 

на заводі ім. Петровського, навча

ються в різних вечерніх інституці

ях, технікумах та лозаочно на різ

них факультетах університетів У
краіни. 

В Дніnродзержинському, сту
денти Інституту Чорних Металів 

лобудували діючу v.одель домни, 

одинону в цілому СССР. 
--------

В Харківській області за 1952 
ріп вичищено 349 nрацівників 

обласного комітету комсомолу, а 

тю.ож гостро скриоrиковано секре

таря обкому ї'іириqенка, за його 

безкритичне відношення до лід
mплих йому nрацівників комсомо

лу. 

В Сталінській області (Донбас) 

на конференції комсомольців, де

~еrати домазували, що комсомол не 

зумів змобілізуваоrи молодь до ви

конання своіх завдань, усnішного 

закінчення n'ятої n'ятирічки. Деякі 

делеrати критикували секретаря 

обкому Цибулька за його бюрокра

тизм. 

В Одеській області, де є nонад 

40 тисяч робітинкіа та студентської 
:vrолоді, Москва визнала nрацю 

комсомолу найгіршою в усій Укра

іні. Між комсомольцями є nрояви 

захоnлення релігією, наnр. комсо

молка Пійко, делеrатка Цебриков

еького райкому, вікчаласи в церкві. 

На комсомольській конференції 

ТІьвівськоі області вказано на ве

ликі иедомагакнл комсомолу. Мо

і!Одь знаходиться лід вnливом цер

кви та націоналістичних ідей. По 

селах J! ЬІ<івськоі области молодь 

ставить націоналістичні n'єси. В 

студентське середовище nроникає 

націоналістична ідеологія, за nоту

рання яко1 вичищено студента 

Кочаровського. 

В Чернов,щькій області (Буко

вина) комсомол зовсім відірваний 

від молоді. Найбільше відсталими 

.::: Вихеницький і Хотинський 

райони. Не nомогли тут лрислані 

Москвою секретарі комсомолу Кор

саков, Комісаров і Крячкова, яких 

завданням було русифікувати У· 

краінську молодь. !1о школах є ви

я:ви бойкоту російської мови. 

В другому Міжнародньому 

конкурсі скрилаків, що в грудні м. 

р. відбувся в Познані (Польща) 
третє місце Зl1обула молода укра

їнська скриnачка Ольга Пархо

менко. 
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Спорт 

ПЕЩЕТАРСТВО 
І. 

Природа й оточення визначу

ють характер і життя л:.::>дини. То

му НіЧОГО ДИВНОГО, ЩО КОЛИ ГОВО· 

римо про лещетарство, то думаємо 

про ці народи, які серед свого істо· 

ричного життєвого ·шляху постій· 
но зв'язані з теренами, покритими 

снігами й пригоw;ими до зимового 

спорту. До тих народів в першу 

qергу повинні ми зачнеnити Л!!· 

понців, норвежців, шведів і фін· 

ляндців, які завдяки свому reorpa· 
фічному положенні вже від давен

давна розвивають і ведуть перід у 

цьому зимовому спорті - лещетар

стві. І саме з цих народів, вже в 

іхній доісторичній давнині треба 
дошукуватись початків лещетар· 

ства ,а також в Азіі. 

Зараз же у своіх початках 

можна вирізнити два відмінні від 

себе типи лещат. Перший рід -
короткий і широкий - витвориР· 

ся більше на півночі, почавши від 

протоки Берінrа до північної Нор· 

веrіі, а південний, лісистий терен 

:тав батьківщиною другого типу -
лещат довгих і трохи вужчих. Є 

ще ікші роди лещат, але всі вони 

ВЖе БИБОДЯТЬСJІ від ТИХ ДВОХ ГО· 

ЛОБНИХ. 

Протстипом новітніх лещат у

важають знавці лещетарського 

спортового руху лещата, що іх 

знайдено у північюи Норвеrіі, в 

місцевості Евребе. На думку знав

ців - ці лещата nоходять з часів 

около 2500 років тому. 
:Крім північних народів дуже 

пригожі є для лещетарського спор· 

ry середньо-європейські nрнальпій· 
ські терени. Народи цих земель, 

як австрійці, французи і німці, від 
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1889 року завзято конкурують із 

норвежцями, шведами й фінлянд· 

цями та добились блискучих успі. 
хі в. 

11. 
Під теперішню пору лещетар· 

с·гво стало ду;ке nопулярним зимо

вим спортом. Немає країни (хіб;;. 

немає там снігу й пригожих умо

вин), де б лещетарство не захоп

лювало спортовців. В кожній країні 

створюються лещетарські спорrові 

ор1·анізаціі, які змагаються за пер

шенство своєї країни, а перемо?к

ці беруть участь у міжнародніх 
лещетарських змаганнях. 

Слід згадати про Міжнародній 
Союз Лещетарів, т. зв. ФІС, що за· 
існував у 1924 році, відбуває кож· 
ного року лещетарські змагання. 

Другою такою визначною уста
новою в лещетарському житті, про 

яку конечно треба згадати, це Зи

мові Олімпійські Ігрища, що па
ралельно до Літніх Олімпійських 

Ігрищ вже від 1924 року що чотири 
роки відбуваютьс>І завжди в іншо

мо місці. Перші відбулись 1924 р. 
у Шамоні (Франція), другі у 1928 р. 
у Ст. Моріц {Швайцаріи), треті 1932 
р. у Лейк Плесід {Америка), четвер
ті 1936 р. у rарміш-Партенкірхен 
(Німеччина), п'яті знову в Ст. Мо
ріц у 1948 р. і шості 1952 р. в 

Осльо {Швеція). 

Цілий спортовий світ тоді во
рушиться і з нетерnеливістю очі

кує останніх внслідів й рекордів. 

На той момент відходять в забуття 
всі подіі політичного характеру, а 

у вага всіх спримована на Зимові 
Олімпійські Ігрища. 

Першенства в Зимовій ОлімпіІІ
ді здобувають здебільша народи 



ск&ндинавського nівос·rрова. Го

ловно, коли йдеться про скоки й 

плоскі біги. Зате у швидко-з'їзді і 

круто-бігу (сляльом) на чоло ви

биьаються лещетарі народів лрн

альлей~ьких. 

ІІІ. 

Українцям лещетврський сnорт 

теж не чужий. В книжці "Сармвціє 

дескріnціо", що іі наnисав італієць 

Гваrніи, маємо зовсім певні відо
:vrості, що на Украіні вживали ІІО

лись так званих деревлинях нарт. 

Навіть nодається там докладний о

пис тих нарт, які цілком nохож' на 

сьогоднішні лещата. 

Модерне українське лещет~р

ство датується від 1908 р .. яке за

nочаткував визначний украінськи;і 

сnортовий діяч, nроф. Боберсьиий. 

Особисто брав він участь в леп~е
тарських курсах в Альnах, в оnісля 

своє знанн11 використав на nрола

гування цього сnорту серед уира

інців. 

До найвищого розвою дійшов 

укрвінський лещетврсьний С!1орт 

між двома світовими війнами. 

Повстає тоді й вибивається на nер

ше місце "1'\арnатський Лещетар

ський 1'\люб" (!'\. П. !'\.) у Львові, я
кий був власником своєї домівки в 

!'іврnатах (у Славську). Ця домівкв 

багато :rричикилась до розвою ле

ще1·арства. 

Війна й нова московська оку

пація не створила умовин для 

дальшого розвитку цього nрегвр

ного спорту. Його майбутнє, як і 
майбут!Іє усього украінського 

сnорту нерозривно зв'язане із виз

воленням Рідного Краю та створен

ням самостійної УкраінсьІ<оі Дер-

:'КВВИ. М. Наконечний 

З УКРАїНСЬКОГО СПОРТУ В КАНАДІ 
УСК "Тризуб" в національній 

Лізі. - Рішенням загальних зборів 
"Національної Ліги", одну з най

кращих укрвінських команд кола

ного м'яча в 1'\анаді - УСІ'\ "Три

зуб" nрийнято в склад "Націонапь

ноі Піrи" (найвищої кляси футбо

пу). 

У минулорічних змаганнях зв 

мистецтво "Метро-Піrи" (середня 

11nяса футболу у Торонті), УСІ'\ 

"Тризуб" здобув nерше місце. На 

цій nідставі команда УСІ'\ "Три

зуб" внесла nрохання про nрий

няття іі в склад "Національної Лі

rи". Прохання УС:К "Тризуб" дня 

12 грудня 1952 р. полагоджено nо

Jитивио і таким чином у цьому 

році в змаганнях "Національної Лі

ги" братимуть участь уже дві у

країнські дружини: "Україна" й 

"Тризуб". 

По національному nоходженні, 

"Національна Піrа" оформилась 

так: 3 канадійські (англійські) ко

манди (":Кенедієнс", "Вестінrгавз", 

"Остин"), 2 І<ОМВНДИ УІ<рВЇНЦіВ -
"УІІрвіна" й "Тризуб", 1 ірляндців 
- "Олстер", 1 шотляндців - "Ст. 

Ен,r;ус", 1 мадярська - "Гунrарія", 

1 r.ольська - "Б'ялн Ожел" та 1 і

таnійсьJ'Ііа - "Італія". 
• 

В останьому сезоні УС:К "Три

зуб" розіграв 43 змагань. З того 20 
мистецьких, 13 за чашу, 5 "nлей 
оф" і 5 товариських. З 43, виграв 
33, ремісуввв 7 і nрограв 3. Здобув 
воріт 156, а втратив 61. Накбіль
ше воріт- 41- здобув О. Ско
цень. УСІ'\ "Тризуб" здобув 7 різ
них чаш. 

Подібно, як футбольна ланка, 

так боксерська і кошиківки здобу
ли першенства в своіх ліrах. 
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Об'є~иаииа ~вох 

сnортовиk товариств 

- З днем 21 грудни, 

украікських 

в Е~моитоиі. 
1952 р. обн-

дво спортові товарнс:тва, що діилн 

на терені Едмонтону - УСТ "У

І<раіна" (заснсвана з рамени МУН 

в 1949 р.) та УСТ "Січ", яке звісну
вало nри СУМ в Едмонтоні - об'

єдналиси в одну спортову органі

зацію. Об'єднанни стало можливим 

тому, що управи обидвох това

риств виявили максимум доброї 

волі та глнбоІ<е розуміння потреб 

украінського сnорту в Едмонтоні. 

Об'єднане товариство носитн

ме назву: "Українське Спортове 

Товариство" в Едмонтоні (УСТ). 

*':• ::( 

Нова Уnрава УСК "Лев" у Суд

бури, Онт. - В грудні м. р. відбу

лися Загальні Збори УС:К "Пев" при 
Відділі МУН у Судбури, Онт., які 

вибрали такий склад нової Упра

ви клюбу: І. Марунчак, голова, Д. 

:Ков•!, м. голова, :К. Баюс, секретар, 

С. Басалнrа, скарбник, Д. Мельник, 
фін. секретар, Т. :Коземчук, органі

заційний референт (менаджер), Ші

пош, прес. референт, О. Яцків, 

Оnексак~ер Скоцень. 
мистець украінського футбоnу. 
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член, П. Свищ, госnодар, М. Гоме

нюк, санітар, :Контрольна Комісік: 

П. Федак, С. Сорока й В. Зацерков
ннй1 Товариський Суд: Ю. Бідочка, 
І. Дацик і С. Ннкільчук. 

Новій Уnраві :Клюбу бажаємо 

багато успіхів в 1953 р. 

*~' 
~: 

В Торонті відбувся бенкет, який 

влаштував Окружний Футбольний 

Союз дли фіналістів гор за трофей 

"Бритійського :Консули", команд 

":Кенедієнс" і "Україна". Трофей 

"Бритійського :Консули" перейшов 

в nосідання "Rенедієнс", ЯRі по 

трьохрічних спробах врешті одер

жали цей вартісний, один із кра

щих футбольних трофеїв у цілому 

світі. 

Чашу "Персона" - одержала 

команда "Україна", як другий фі

наліст цих гор. Це вперше в історіі 

льонального футболу, уираінська 

иоманда дійшла до фінальних гор 

за чашу. 

На тому самому бениеті 

Олеисандер Сиоцень, змагун УСК 

"Тризуб", одержав трофей Голлан

да - нагороду для найиращого 

змагуна торонтонськоі оиругн. 

** 
* Футбольний Кл10б при 'Іитальні 

"Просвіти" у Вінніпеrу.- 28 груд
ня 1952 р. відбулися звичанНІ за

гальні збори :Канадійсьио-Уираін

сьиого Футбольного :Клюбу, на я

них вибрано управу в таиому сила

ді: Роман Король - голова, Мих. 

Музнченио - заст. голови, Мих. 

Воробець - сеІ'іретар, Мих. :Кос

тецьинй - сиарбнии, Осиn Борис 

- господар, Ст. Романик - сnорт. 

реф., пані А. Костецьиа - сnорт. 

референтна. Застуnниин: В. Сав

чуn, В. Арсенич і В. Пазоровнч 1 
Контрольна :Комісіи: С. J"іечио, І. 

Гоnіян (старший) і П. Безиачко 1 
Мировий суд: nані С. Трнмбалюк, 

І. Романяк і Д. Будка. 



МОЛОДІ УИРАїНСЬИІ НАЦІОНАЛІСТИ 

Хроніка організаційного життя 

ПО ВІДДІЛАХ 1\ІУН 

Від Редакції: llloб познайомити наших читачів із шшулим і сучасним 
окремих Відділів МУН в Канаді, відкриваємо з цим чис.1ом ''Го.1осу Мо
лоді" новий відділ журналу п. н. "!Іо Відділах МУН". Ue чІюю ми від
даємо Відділові МУН у Содбури, Онт., - визнано:11у останньою Краєвою 
Конференцією МУН за найкращий, найакпшнішнй Нідді.1 Оргзнізації Мо
лодІІХ Українських Націоналістів в Канаді. 

Содбури, Онт. 
Серед сірих сRель і голубих о

зер ПавреитійсьRого 1'\ряжу, що 

Гранітним поясом перетяв безмеж

ний RанадійсьRий простір, спия

лось Rоминами гут і вежамн шахт 

- місто Содбури. Під ним, у гли

боRих надрах землі - багатющі 

поRлади ніRлю, дев'ятдесять від

сотRів усіх відомих в світі (поза 

межами СССР) зложищ цього важ

ливого металю. 1'\опальиі иіRлю й 

дві гути, в яRих перетоплюють 

иіRльову руду - джерело добро

буту й варстат праці населення 
цього міста, на яRе зложились де

сятRи різних етнічних груп, від 

фінляндців починаючи, на япон

цях і Rитайцях Rінчаючн. Одна з 

найчисленніших груп - уRраінці, 

загально шановані содбурцями за 

іх працьовитість, організованість 
та велю'Ое прив'язання до своєї 
Rультури й мистецтва. Від двох 

десятRів роRів громадсьRе й Rуль

турне життя уRраінців Содбурів 

зосереджується !'іругом Філії УR

раінсьRого Національного Об'єд
нання, заснованої в 1933 році, та 

Братніх Організацій - УСГ (засн. 
в 1929 р.) й ОУУі. 

Молодь не остаnа позаду своіх 
батьRів. Дня 24 лютого 1936 р. у-

RраінсьRа молодь Содбурів орга

нізує Відділ Молодих УRраїнсьRих 

Націоналістів, щоб разом із сво

їми ровесниRами в 1'\анаді й ЗДА 

«Инно допомагати визвольним 

змаганням Рідного 1'\раю, щоб ви

вчати й плеRати рідну мову, куль

туру, мистецтво та виховувати 

себе на ідейних уRраїнців і доб

рих громадян 1'\анади. У першому 

році свого існування Відділ на

чнслює тільRи 13 членів. Слабі чи
слом, вони сильні й незламні сво

ім духом. Під проводом першого 

голови Відділу, В. ПідзамецьRого, 

МУН-івці Садбурів розбуджують 

приспане національне почуття се

ред місцевої уRраінсьRоі молоді, 

заціRавлюють ЇЇ уRраїнсьRою піс

нею, танком, мистецтвом, заохочу

ють до організаційної праці й від

повідальности. 

Вже в липні 1936 р. делегати 

содбурсьRого МУН беруть участь 

у 1'\раєвій 1'\оиференції МУН у Са

СRатуні, яRа наголошує націоналі

стичні засади МУН та намічує ши

роRу розбудову організаційної ме

рІ'жі МУН по всій 1'\анаді. 

В 1937 р. значно зростає, Rіль
Rісно й яRісио, розгортаючи енер

гійну діяльність, на яRу сRлада-

23 



ються академії, концерти, аматор

ські вистави, доповіді й дебати, 

спортові змагання, тощо. Органі
зується хор, танцювальна група, 

а в 1938 р. струнна оркестра МУН, 
яка нараховує б. 40 музик, якими 
управляє п. Шульга. Своїми висту

пами МУН-івці збуджують антузі

изм й жертвенність украінського 

громадянства Содбурів, яке у час 

найбільшої депресії складає тися

чі долярів на допомогу визвольній 

боротьбі ОУН, на інвалідів, Про

світу, Рідну Школу та інші краєві 

цілі. Численці виступи МУН - ів
ських співаків й танцюристів пе

ред чужинецькою публікою спри

яють популяризації украінського 

імени серед іншо-національних 

громадян Fіанади, в яких збуджу

ється зацікавлення й симпатія до 

українських державницьких праг

нень та визвольної боротьби Укра

іни. 

Приходить ІІ-га світова війна. 
Ст~рші члени МУН відходять у 

лnви канадійської армії, фльоти, 

літуцства, щоб стати на захист 

ЧЛЕНИ ВІДДІЛУ МУН У СОДБУРИ. Сидить зліва до nрава: О. Марун'Іак, 

npec. реф. (1), Т. Козем'Іук, член Уnрави та сnорт. реф., П. Бендик, м. rо
лова та інструктор українських танків, В. Зацерковний, голова та режи

сер драм. гуртка МУН, К. Баюс, скарбник, А. Фещин, фін. секретар, О. 

Гриценко, npec. реф. (2), стоять: 2-нй ряд - О. Козем'Іук, Р. Бенднк, Н. 

Зацерковна, чл. Контр. Ком., Н. Стеnанчук, М. Милий. С. Дмитришин, 

О. Голинська, М. Бідочка, чл. Контр. Ком., Н. Янківська; 3-ий рид: М. 

Цьомко, С. Басалиrа, С. Власенко, М. Дутка, М. Гуменюн, О. Яцків, реф. 

Доросту, І. Васнлици, голова Контр. Ком., М. Бідо'Іка, бібліотекар. Бра

кують ка світлнні: М. і О. Губ'ик, М. і Ф. МаіІковські, М. і С. Небелюк, 

І. іІ О. Питвнн'Іук, П. Питвнн'Іук. П. і В. Панас, М. Нинильчук, розваг. 

реф., М. Петруха, орг. реф., В. Рогожннська, С. Сорока, секр., І. Стефура, 

Б. Позовчук, М. Бреwтнн. · 
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країни, що відкрила іх батькам 

свої гостинні двері. На місце стар

ших приходить молодше поколін

ня молоді, яке продовжує живу 

організаційну діяльність. В роки 

війни МУН, разом з Братніми Ор

ганізаціями, набуває площу над 

недалеким озером, яку використо

вує для спорту, фестинів, концер

тів під відкритим небом. В 1944 р. 

Відділ видає на циклостилі дво

мовну газетку МУН "Голос Півно
qі", яку редагує І. Стефура. Орга

нізується спортова секція МУН, я

ка гартує тіло членства та вихо

вує в ньому дух спортовоі карно

сти й солідарности. 

Із закінченням війни члени МУН 
активно допомагаю~·ь, враз із сво

їми батьками, беззахисним масам 

нової українськоі еміrраціі в Ев
ропі. В 1947 р. прибувають у Сад
бури перші вістуни нової еміrра

ціі і Відділ починає поповнювати

ся новим членством, яке прино

сить зо собою ще свіжий запах 

рідної землі, новий ідейний запал 

та організаційний досвід. Прибу

вас іх все більше й більше - і у 
рядах МУН, під крилами націона

лістичного тризуба сходяться і ро
зуміють себе два поиоління уира

інсьиоі молоді, що родились і ви

ростали переділені оиеанами, ти

сячами миль, фронтами. Miltl но

вими членами МУН - учасниии 

недавньої визвольно - революцій -
ної боротьби, иолишні повстанці, 

вояии УНА, підпільниии. !хня у
часть - веливим стимулом до 

дальшої праці й росту. 

В 1950 р. після довшої підготов
!Ш організується при Відділі МУН 

сеиція Доросту МУН, а в 1951 р. 

ДПRУЮЧИ HeBTOIJ:HHM заходам ТО

діШНЬОГО голови Відділу, Т. Козем

чуиа, постає при Відділі иоманда 
иопаного м'яча "Пев". При Відцілі 

організується оркестра Доросту 

МУН, під иерівництnом Д. Волян-

ського, розгортає живу діяльність 

аматорсьиий гурток, на чолі з ре

жисером В. Зацериовним, органі

зуються імпозантні иультурно -
мистецьиі імпрези. Відділ не за

буває за працею ні про потреби 
організацІню централі МУН, ні 

про "Голос Молоді", ні про важ

ливі визвольні і громадсьиі цілі, 

~иертвуючи на них із своіх ви

став, ионцертів і змагань. 

ХІУ Краєва Конференція МУН, 

що відбулася влітиу 1952 р. у Він

ніпеrу, визнала Відділ МУН у Сад

бури найиращим Відділом на всю 

Канаду, нагороджуючи його ман

дрівним почесним прапором МУН. 

Його висоио держать содбурсьиі 
МУН-івці, рішені зберегти його 

для Садбурів своєю дальшою 

працею й досягненнями на славу, 

волю і честь Батьиівщині. 

К. Ва10с 

* * * 
Нова Управа Со.цбурськоrо МУН 
В січні 1953 року відбулися річ

ні Загальні Збори Відділу МУН у 

Содбури, на яві зложились звіти 

членів уступаючої Управи, диску

сія над звітами та дальшим пля

иом праці, та вибір нової Управи 
Відділу на 1953 р. Головою Відділу 
обрано Володимира Зацериовного, 

RОЛИШНЬОГО ВОЯRа УПА, ЯRИЙ ВЖе 

від п'яти ровів бере аитивну у

часть у праці Відділу, у яиій вик
вив себе яи талановитий режисер 

та добрий організатор драм. ви

став та інших імпрез. Містоголова 

- усім відомий і всіми люблений 

інструвтор уираінсьиих таниів -
Петро Бендни, уродженець ](ана· 

ДИ, ІІRИЙ BИXOBRIJ деСJІТRИ танцю· 

ристів та виступав з ними на де

сятІІах різних кавалькад, концер

•:ів й пописіn. Секретаре~л обрано 

Г'те'l'\На С:ороиу, уродженця Поліс· 

~~". VЧ('CH:fV.:l. ;""'ЄВОЛЮЦЇЙНО-ПіДПЇЛІ,

!"ОЇ боро-ьб:r. "'НІЙ від 5 років а"· 
тивно проІ1І";с n рядах МУН. Фі-
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ивисовим сеиретврем обрано Ада
ма Фещиив, ииий nеред иіnьиомв 
роивми nрибув до ~вивди тв ви

явив себе жертвенним і nрацьави
тим членом Відділу. Сиврбнни Від

ділу -це мниуnорічний сеиретвр 

!'\. Бвюс, иоnишній nідnіnьнии, 
кіnьиаnітний член Уnрави Фіnіі 

УН в Аnьrрвнжі, Фрвнціи 1 nра

цює в МУН від 1951 р., в в остан

ньому часі став сеиретврем УС~ 

"Пев" nри Відділі МУН. Членом 

Уnрави тв сnортовим референтом 

МУН обрано Тарвеа 1'\оземчуив. 
довгоnітнього голову Відділу, и

кий nочав свою nрацю в МУН у 

!'\іркnенд Пейк, куди дитиною nри
був у 1930-их рр. з Украіни. Вnо
жив чи не найбільше nраці у роз

будову Відділу МУН, зокрема йо
го секції Доросту тв УС!'\ "Пев", 

якого він душею тв nрацьовптим 

уnравителем. 

Надіємось, що у такому сиnеді 

Уnрввв МУН у Садбури зуміє ще 
більше розбудувати Відділ тв 

дальше nоглибити його діяльність 

і заnевнити йому і в цьому році 

nередове місце між усіми Відді

лами МУН в ~внвді. 

МУНІВСЬИІ ТАНЦІОРИСТИ ЗНОВУ 

ЧАРУЮТЬ СОДВУРЦІВ 

Дня 21 грудня м. р. Відділ МУН 
у Судбури мав знову нагоду nо

nисвтись танцювальними здібно
щвми своіх членів - тим разом на 

добродійному концерті, влашто

ваному місцевою сnілкою фризіє

рів у театрі "1'\еnитвn". Увесь nри

хід з концерту, nризначено на не

заможну дітвору Судбурів, дnи и

коі nри вході скnадаnв nубліка зв

бавки, замість куnувати квитки. 

Сальви добре Засnужених о-

ТАНЦЮРИСТИ ДОРОСТУ МУН У СОДБУРИ. 1 рид: С. Марунчак, В. Стос, 
К. Милий, Р. Формвиець, Д. Вудзнк, В. Мартинець; 2 рнд: r. Чаплик, О. 
Волинська, О. Дутка, М. Голииська, С. Курилів. Ю. Дичаківська, Л. Юзик, 
Х. Зубаль; 3 рнд: С. Підзамецький, В. Волинський, Ф. Марунчак., М. Га
люк, Б. Формаиець, О. Лапчииський, І. Курилів, В. Криштальський; 4 рнд: 
С. Шилюк, В. Гриценко, О. Голинська, С. Дмитришин, О. Марунqак, П. 

Бендик - інструктор, О. Гриценко, Н. Степанqук, С. Рогожинська, 

Є. Будзан і n. Форманець. 
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ллесків лакривали виступи наших 

танцюристів, иких успіх треба зав

дичувати інструкторові танків, П. 

Бендикові, тв оркестрі МУН. Особ

ливі оплески зустріли виступ 

МУН-івок: С. Дмитришин, О. Гри

ценко тв А. Марунчак, иких світ

лина прикрвшцує обгортку цього 

числа ГМ, що виконали танок 'Ту

цуnка". Слід згадати, що свого 

мистецтва навчились ці дівчата на 

Вищих Освітніх Курсах у Торонті, 
на икі вони учащали літом 1952 р. 

Виступи танцюристів та музик 
судбурського МУН - який корис
тується заслуженою популярністю 

серед громадинетва Судбур - за

лишив найкраще враження на чи

сельну різнонаціональну nубліку. 

о. r. 

З УРОДИН НА ПРЕС. ФОНД "Г. М." 

Дня 4 січня ц. р. відбулоси у 
домі п-ва Стелаячуків прийняття з 

нагоди уродин іх дочки, активної 

членки МУН - Наталії Степанчук. 

Від численних гостей, членів і чле

нок МУН - приителів Наталії, про

мовлив П. Ковч, икий від імени 

присутніх побажав ій багато щас

тя й успіху на дальшому життєво:>

му шлиху. подикував батькам іі за 

багату гостину, та вручив Наталії 

чудову китицю квітів. Післи вечері 

гості забавлялись ще довго. За гос

тиною не забуто й про наш МУН

івський орrан - "Голос Молоді", 

ан який зібрано суму $20.50. Жерт
вували: по $2.00- К. Баюс, О. Яц

ків, С. Ввсилиrв, М. Петруха, М. 

Гоменюк, по $1.00 - Н. Степанчук, 
п. Ковч ,В. Гриценко, І. Василици, 

С. Сорока, л. Степанчук, С. Дмит

ришин і А. Фещин, по $0.50 - О. 

Волинська, О. Степанчук, О. Гри

чак. Усім жертводавцим - щира 

подяка, а Наталії и 11 гостинним 

батькам - багато щастя й радос

ти у майбутньому. 

О. Гриценко 

Романа й Петро Бенднки, 

талановиті танцюристи содбурськоrо МУН. 
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Монтреап на старті 
Від свого заснованнв: в 1937 р., 

Відділ Молодих Українських На
ціоналістів у Монтреалі проробив 

велику й відповідальну працю в:к 

серед українськоі молоді на 

освітньо - виховному, культурно

мистецькому та спортовому від

тиннах, так і серед французького 

й англійського населення: цієї ка

над::іськоі метрополії, яке знайо

ми:: із визвольними змаганнамн 

та культурою й мистецтвом укр<>.

інсь:,.ого народу, здобуваючи се

ред чужинців чимало лрихильни· 

ків дл>І украінської справи. 

Правда, в останніх двох роках 
діяльність Відділу МУН в Монтре

<Ілі де:цо лослабла. Склались на те 

різні обставини: довголітні ,про

відні працівники МУН відійшли у 

лрофе~ійне >китти, або переїхали в 

інші місцевості (як ось М. ОрихіR

СЬЕІ:А, Я. Білш' та ін.), членство 

УНО, УСГ й ОУК зноRу ж не дос

татн:,о ціІ;авились :молодим локо

лінап,1. У Відділі залишились мо

лодші, менш досвідчені сили, які 

не ~10 ли одначе омину·ти початко

вих труднощів у праці. В 1952 р. 
головою Відділу був працьовитий 

і здібний Б. І\азимира, але, не ма

ючи досить співробітників, не буЕ 

віР '! силі лерєломити усі переш· 
КО!\И РВ. СІ:ОЙОМУ :.UЛяху. 

Нс:1с:реломі 1952 й 1953 рр. монт
реr.лосью'й МУН по::овнився нови· 
ми членnми з новоприбулої й ро

дrnеної в цій Rраіні молоді. Зра~іУ 

роз~орчено шаршу дія;н,ніс-ть. 

~б--Гпгп~о під:"отоз<Jно й влаштова· 

ЕО в грудні Акадеиію в честь сл. п. 

Білес-І й Данилншина. Нова Упрс>ва 

Віддолу, Нt:І чолі з П. Марунчаком, 

нєиітилt:І широ:,ий пшш праці та 

пр1:ступипа з запалом до його ~·е· 

nлі:-.nції. МУН бере аnтивну участь, 

вр~~:; iJ інши:r .. л:::r молодечими ор1·а-
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нізаців:ми Монтреалу, у підготсв

ці до Крутянськоrо Свята. Захода

ми реф. Доросту, С. Срубіцького та 
при активній співпраці інструкто

ра укр. танків, Е. Заrурака, зорга

нізовано при Відділі Доріст МУН. 

21 січни ц. р. відбулися перші в 

цьому році збори МУН, на икі при
було паважне число членів. Після 

церемонії прийняття нових членів: 

Д. Дячун та О. Орнхівського, С. 
Срубіцький виголосив доповідь на 

тему "МУН. його основи та ідеоло

гів:", пку присутні вислухали із за

цікавленням. У дискусії над допо

віддю приивні члени висловили ба

жання:, щоб частіше влаштовува'І'И 

того роду доповіді на зборах Від
ділу. 

Збори приевитили свою даль

шу увагу "Голосові Молоді", ствер

джуючи, що від довшого часу у ор

rані МУН нічого не лисалось про 

МУН у Монтреалі. Звичайно, коли 

оживиться праця: Відділу, буде про 

що лисати на с·rорінках "ГМ", і 

про це подбає пресовий референт 

Відділу - С. Срубіцький та секре

тарка О. Дв:чун. Тому всю увя.гу 

членство Відділу звернуло на по

ширення: діяльности Відділу, про 

якої зріст свідчать звідомленнR із 

імпрез і зборів монтреальськогс. 

МУН у цьому чиспі журналу. 

Серед членства Відділу у 

Монтреалі на о,;рему згадУ-У за

слуговують своію працею цього· 

річний голова Віддіпу, П. Марун· 

чаR, загально відомий у Монтреа~ 

лі як знаменитий таr-ппr·рист ra 
вчитель укр. таю,ів, як теж Ол>І 

Дячун, тепер. секретар;;а Відц·пу. 

Слід Бідмітити теж між активні

шими лрацівн:<к::ши !1ідділу 

членку І. Глібчук, та членів - Т. 

Бапока, Е. Заrурака, ::' Сум, М. 
Загорупька, Б. Казимиру, }:fарцелю-



Членки Доросrу МУН у Моитреалі складають підчас Академії в пам'ать 

Біласа й Данилишина присаrу на вірність Батьківщині над символі'ІНОJО 

моrнлою обох Героїв. Зліва до права: референт Доросту, С. СрубіцьБий, 

Н. Спех, Г. Сандуляк, Д. Ватаманюк, Р. Марцінковська, Р. Kpyroaa, О. 
Штобура, Л. Левицька і С. Максимків. 

ка та Орихівського. Коли іх слі

дом підуть й інші члени нашого 

Відділу, то з Ментреалу буде мож

на багато дРчого сподіватися. 

Треба радітИ, що й місцева Фі
лія УНО стала присвячувати біль

ше ув.1ги нашому Відділові. Від

радне й те, що співчуває усім сер

цем нашій молоді й місц. парох, о. 

декан Марків, який виголосив пра

гарну промову на тему молоді нн 

недавніх заг. зборах місцевої Філії 

УНО. 

Сподіваємось, що в 1953 р. Від
діл МУН у Монтреалі знову заво

ює своєю працею одно із перших 

місць в Канаді, дла чого в нього 

зараз усі дані: як у жодній іншій 

організаціі, зібралас!І в його рядах 

молодь із усіх земель Украіни, мо-

лодь народжена в Ріанаді й на е· 

міграц11, молодь різного стану і 

різного віроісповідання - об'єдна

на однією ідеєю украінського на

ціоналізму й сповнена бажаннам 

працювати на добро, волю і славу 

свойому народові. В. Гаєнко 

ЗАГ АЛЬНІ ЗБОРИ ВІДДІЛУ МУН 

В середу, 10 грудна м. р. відбу
лися річні Загальні Збори Відділу 
МУН у Монтреалі, якими проводив 

С. Срубіцький, а секретарюааа В. 

Загорулько. 

Б. Fіазиміра, голова Відділу в 

1952 р., та секретарка, С. Польна за
читали і зложили звіт із цілоріч

ної праці Відділу, за якими сліду

вали звіти скарбника, Р. Дейнеки, 

та представниці ГМ, О. Дячуи. Зві-
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тування закУtчив спортовий рефе

рент, Т. БаТ\ОК, інформуючи про 

спортову ді.Jtьність МУН у 1952 р. 
Післи дJскусіі над звітами, 

гrрнступленq;до вибору нової упра
ви Відділу . .!'~ловою обрано одного
лосно молод'ого підприємця Петра 
Марунчака. Містоголовою вибрано 

Р. Дейнеку, се:кретаркою Олю Дя

чун, а скарбником В. Мацелюха. 

До Контрольної Комісії Відділу 

ввійшли: М. Загорулько, Н. Тополь

ннцька та Т. Батюк. Спортовим ре

ферентом Відділу знову обрано Т. 

Батюка, икому допомагатиме в цій 

ділянці його дружина, Ольга. 

Інструктором укр. танків в 1953 р. 

буде Е. Заrурак. 

Збори закінчено національним 

гимном. О. Двчун 

СТВОРЕНО ДОРІСТ МУН 

У МОНТРЕАЛІ 

Дня 27 грудня 1952 відбулися в 
домівці монтреальського УНО ос

новоположні сходини Гуртка До

росту МУН. Референт Доросту, С. 

СрубіцьІ<ий, поінформував прияв

них про значення й завдання МУН, 

після чого приступлемо до вибору 

:керівних орrанів Гуртка. Головою 

обрано І. Панншака, його заступ

ником - Я. Мастнкаша, се:кретар

.r<ою - О. Штобуру. скарбннчр;ою 

Л. Левицьку, а членкою Управи -
Р. Марuінковську. Обрано теж 

Контрольну Комісію в складі: М. 

Левицька, голова, та С. Максимів· і 

І. Мастнкаш, члени. Надіємося, шо 

новостворенd клітина Доросту 

МУН розгорне живу діяльність в 

1953 р. та підготує в майбутньому 
нові кадри членства МУН. 

НОВОРІЧНЕ ПРИИНЯТТЯ 
Дни 31 грудня Відділ МУН у 

Монтреалі влаштував новорічне 

прийняття для своіх членів, при

хильників й гостей, підготовкою 

зо 

якого займався новообраний голо

ва Відділу, П. Марунчак. Господи

н6ю вечора була Оля Дичук, яка із 

сестрою Одаркою, добре вив'язала

ся із свого завдання. Проводив ве
чором Т. Батюк. Промовляли: П. 

Марунчак, С. Срубіцькнй, икий 

зробив підсумки праці МУН у 1952 
р., та представник "Зареве", М. 

Плs.в'юк, що побажав МУН-ові ба

гато успіху в новому році та зу

пинився над методикою праці в 

молоде'іій організаціі. Післи прнй· 

няття, Б. Казиміра вневітлнв гарну 

фільму. Вечір залишив приємне 

враження у всіх учасників. 

ГІДНО ВІДЗНАЧЕНО 20-ТІ РОКО
ВИНИ СМЕРТИ ГЕРОУВ ГОРОДКА 

В 1932 р. по:qьські окупанти 

знищили двох юних бойовиків 
ОУН, В. Біласа та Д. Данилншнна. 
"Я був і є на все прнго·rоr,аннйІ -
днвлючнсь смерті у вічі, говорив 

на польському суді Д. Данилншнн, 

- тільки жалую, що не зможу 

дальше nрацювати длн Украіни!" 

Хоробро вмірав юний В. Білас: "Я 
націоналіст-революціонерІ - ки

нув він у вічі польським катам, -
такі, як я, Батьківщині лише смер

тю служать!" 

Передсмертні слова Біласа й 

Данилишина стали заповітом для 

украінсьІІнх націоналістів, що про

довжують боротьбу за ці ж сІІмі 

ідеали, у стіп яких ПО!'.лалн своє 

життя славні герої Городка Ягай 

лонського. 

*** 
За ініціятивою Молодих УІІра

інських Націоналістів Монтреалу 

та за співучастю Пласту й "Заре

ве" врочисто вшанована в Моит

реелі 20-ті ро11овннн смерти Біла

са й Данилншнна. 

Дня 28 грудня м. р. відслужено 
в укр. православній церкві пана

хиду за упо.кій їхніх душ, підчас 



икоі о. nротоєрей Слюзар виголо

сив високо-nатріотичну nроповідь. 

Цього ж дня відбулася у місце

вій Домівці МУН жалібна академія, 

яку відкрила nрисяга членок До

росту МУН над символічною моги
лою Біласа й Данилишина - боро
тись за їхньою кров'ю освячений 

ідеал- Самостійну Соборну Укра

їнську Державу. Референт Доросту 

МУН, С. Срубіцький, який перево

див присягою. виголосив зміс· 

тоnне вступне слово. Відтак декля

мувала член.ка Доросту, Рома Мар

цінковська. Цікавий і ловиний гли

боких думок реферат про обох Ге

роїв виголосив провідник "Зарева", 

д-р М. Антонович. Дальшу програ

му виповнили деклимацн Христі 

Попадинець (Пласт) та В. '1'\онеш

ного (МУН), ИКИЙ ВИГОЛОСИВ З ЧУТ· 
тям Франкові "'1'\аменярі". Свято за

кінчено українським гимном. 

Прес. Реф. МУН у Моитреалі 

СПРОСТОВАННЯ 

У січневому (англомовному) 

числі ГМ, у звідомленням про вис

туп членів МУН підчас ІОвілейних 

Святкувань УНО у Монтреалі вкра

лося кілька помнлок.при вичислен

ні прізвищ учасників. Прохаючи 

іхнього вибачF>ння, спростовуємо, 

що виступом МУН - танкамн -
кермував Е. Заrурак, а у виступах 
брали участь: П. і В. МарунчаІ<и, 

І. Зубан, В. і О. Дячун, І. ГумчаR, 

О. Чайківська, Н. Топольницька, О. 

Орихіnський та Т. Сум. 

СТ. КЕТЕРИНС- ТОРОЛД, ОНТ. 

Дня 11 січня ц. р. відбулися в 

УНДомі у Ст. '1'\етеринс, Онт., річ

ні Загальні Збори Відділу МУН у 

Ст. '1'\етеринс- Торолд, Онт., на я
ких обрано нову Управу Відділу у 

такому складі: А. '1'\ухар, голова, 

М. Макух, м.голова, ·О. Горохів·

ська, секретарка, П. '1'\ухар, скарб-

ник, Е. Максимець, фін. секретар
ка, М. Піжицький. член Уnрави 1 
'1'\онтрольна '1'\омісія: В. Микицел, 
М. Гуляс і І. Непрілий 1 референти: 
культ.- освітній- О. Тихонька, До

росту - Е. Самець, спорту - В. 
Яремчук, преси - М. Глинська. 

Предсідинком Заг. Зборів був В. 
Пуців, секретаркою - М. Гуляс. 

ГЕМИЛТОН, ОНТ. 

В неділю, 4 січня ц. р. відбулнея 
річні Загальні Збори Відділу МУН 
в Гемилтоні, які вибрали нову У
праву Відділу у такому складі: М. 

Ольховий, голова, Р. Доскоч, заст. 

гол., П. Подільська, секретарка, Е. 
Гарманська, скарбник, М. Приби
ла, член 1 '1'\онтрольна '1'\омісія: А. 

Григорович, Е. Шует та Г. Грабов
ська; референти: культ.- освітній і 

спортовий - М. Прибила, Доросту 
- А. Григорович. Предсідинком 

Зборів був М. Ольховий. секрета

рювала - Е. Германська. 

ТОРОНТО - ЗАХІД, ОНТ. 
В неділю, 4-го січня 1953 р. від

булися річні Загальні Збори Від

ділу МУН у Зах. Торонті, на яких 
обрано нову Управу Відділу у 

складі: В. '1'\ульчицька, голова, Б. 

'1'\лимаш, м.голова, О. Даниляк, се

кретарка, О. '1'\рушельннцький, 

скарбник, М. Нецівка, член. '1'\ои

трольна '1'\омісія: Н. Бундза, голо
ва, Н. Ямкова та С. РаДченко, чле

ни, референти: культ.- освітній -
Е. Резанович, Доросту - Q. Дани
ляк і Б. '1'\лимаш. 

ЕДМОНТОН, АЛТА. 
Дня 28 грудня 1952 відбулися 

річні Загальні Збори Відділу МУН 
в Едмонтоні, на яких обрано нову 

Управу Відділу в складі: Г. Балка, 
голова, С. Гладун, м.голова, М. Пи

ско, секретар, Ф. Гладун, скарбник, 

Я. Слюзар, член. До '1'\онтр. '1'\омісіі 
ввійшли: В. Осташевсь!Іа; С. Пн'І'

вин та .М. Бала!;'урак. 
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РІДЖАЙНА, САСК. 

Дня 16 січня 1953 відбулися За

гальні Збори Відділу МУН у Ре

джuйні, якими обрано нову Уnра
ву Відділу у складі: Н. Корnусь, 

голова, О. Прийма, м.голова, У. 

Семко, секретарка, П. Браташ. 
скарбничка 1 до Контр. Комісії 
ввійшли: А. Галаnац та А. Свери
да. 

ВІННШЕr, МАН. 

Дня 4 січня, мішаний хор Від
ділу МУН у Вінніnеrу, nід упр. Е. 

Клямкова, дав успішний концерт 
колядок і щедрівок. У концерті 

взяли теж участь: дитячий хор 

Доросту МУН, чоловічий хор УСГ 

та соліст-баритон, М. Семчишин. 

У навечер'я українсьІ<ого "Но 
вого Року влаш·rував місцевий 

Відціп МУН Маланчин Вечір із 

танцями та цікавою мистецькою 

програмою. 

В неділю, 11 січня 1953 р. від

булися річні Загальні Збори Від
ділу МУН у Вінніnеrу, у nрогра

му яких увійшли sвітн устуnаю

чої Управи, дискусія над звітами 

та вибір нової Управи, якої склад 

та~->нй: Л. Коссар, голова, Т. Цір:ка, 
м. голова, Т. Ламанець, секретар, 

А. Нец:кар, 2-га се:кретарка, О. 

Гудь, с:карбнич:ка, Р. Стой:ко та А. 
Коссар, члени 1 до Контр. Комісії 
ввійшли: Г. Будзан, Г. Ковалишин, 
Г. Багнюк. 

Референти: :культурно - освіт
НІи - М. Симанич, організацій -
ний - І. Ковалишин, сnортовий -
Б. Клим:ків, розваговий й. 
Клим:ків, nресовий - Б. Гева:к. 

З ВЕСІЛЛЯ НА МОЛОДЕЧУ 

ПРЕСУ 

В суботу, 18 січня ц. р. від

булоси в гр.-:катол. церкві св. Ан

дрея у Вінніnеrу вінчання членів 

МУН - І. Мотрука й П. Білоус. 

Вінчали оо. декан Й. Пули:к, С. 
Тарнавецький і Д. Шевчук Оnісля 

відбулася в домі батьків молодої 

весільна гостина, на я:ку nрибули 

рідня, знайомі і друзі молодої nа

ри. Молодий - активний :кіль:ка -
літній член вінніnезького Відділу 

МУН, тепер - член Контр. Комі

сії КУ МУН, молода - крім nраці 

у МУН (зо!\р. у МУН-івському 

драм. гурт:ку) є а:ктивною член

:кою Пласту. Підчас nрийняття не 

забуто про моло.&;ечу пресу, на 

я:ку зібрано суму $20.00, роздіnю
лючи її nо-nоловині між "Голос 

Молоді" та "Молоде Життя". Жер

тводавдим - наше щире сnасибі, 

а щасливим моnодитам - багато 
радощів і усnіхів на новому жит

тєвому шляху. 

ЖЕРТВУВАЛИ НА ПРЕСОВИЙ 
ФОНД "ГОЛОСУ МОЛОДІ" 

МУН - Вінніnе!' ................ .... $50.00 

МУН - Едмонтон ................. ,.. 50.00 

МУН - Форт Вілліям ............ 35.00 

В. Гладун, Торонто ................ 10.00 

.11. Гнатів, Форт Вілліям ........ 1.00 

С. Срубіць:кий, Монтреал .... 1.25 

Т. Костів, Саскатун ................ 0.50 

М. Масю:к, Kanrapи ................ 0.50 

Б. Климаш, Зах. Торонто ...... 0.25 

У сім жертводавцям щире cna· 
сибі. Хто слідуючий\' 

Адмінісrраців "Г. М." 

ЖЕРТВУПТЕ НА ПРЕСОВІПІ ФОНД ГОЛОСУ МОЛОДІ! 
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ЩО ЧИТАТИ? 
Г. Полікарпенко: Орrанізаціа у. 

краінських Націоналістів піJІ'Іас 

JІpyroi світової війни, 4-те доповне

не внданни, ст. 148. На чужині, 1951. 

Рекомендуємо нашим читачам 

цей популярний нарис історіі ОУН 
підчас 2-оі світ. війни, де змальова

на політично-революційна боротьбе 

українських націоналістів із боль

шевицьким та німецьким окупан

том Украіни в рр. 1939 · 1945. У 
книжці багато цінних, досі непуб

лікованих матеріклів та світлин. 

Є. Заrа'Іевськнй: СпоrаJІн фрон· 
товнка, ст. 240. 

Перед нами цікаві спогади під
старшини 1-оі Дивізії УкРаЇнськоі 

Національної Армії, що попадає ;~ 

;уоsстанськоrо загону у карний ні

мецький баталіон на східному 

фронті, :;відки вдаєтьси йому діста

rнсь у новосформовану Українську 

Дивізію. З нею він попадає у по

лон до алікитів (Ріміні, Італік). Роз
казує автор цікаво, не розхвалюю

чи своіх бойових заслуг (ик це іно

ді буває у споминах військовиків). 

Книжка перевантажена німецькою 

в1иськовою термінологією, автор 

нарікає, що нізвідки було вивчати 

українську термінологію. І зовсім 

слушно, бо ци ділияка занедбана 

нашими військовиками й мовознав

цями. Сnогади чнтаютьси легко і з 
захопленням. 

Смолоскип, журнал уRраінськоі 
молоді, ч. 2 (26), Париж, Франція, 
лютий, 1953. 

Лк звичайно, чергове чисnо 
"Смолоскипу" редаговане цікаво й 

дбайливо. В числі цікавий репор

таж В. С. Мардака про участь укра

інських делегатів у Світовій Сту
дентській Зустрічі в Копенгазі, ика 

відбуласи 12-17 січни ц. р., нові віс
ті npo визвольну боротьбу молоді 
Украіни та інших поневолених 

московськими большевиками наро

дів; інтересний спомин Г. Соваче
воі п .н. "Незабутній 1919 р.", стат
ті на українознавчі, виховні, спор

тові та інші теми. Редакторам: О. 
Зінкевичу, І. Сілецькому та А. Rо
билкові належиться признании за 

високий рівень та, головне, "мо
лодечість" "Смолоскипу". 

Аванrард, журкал дли молоді, 

рік УІ - УІІ, чч. 4 - 5, грудень - сі

чень 1952-3, видає ЦК СУМ, Лон

дон, Анr·ліи. 

У зменшеному (кишеиковому) 

форматі, збільшений об'ємом (107 
ст.І), орrан СУМ-у "Аванrард" ро· 

бнть nриємне вражении багатством 

та різнородкістю :матеріилів, се

ред иких, одначе, відчуваєтьси пе

ревага літератури й популирно-на

укових статтей над :молодечою 

nроблематикою. Редактор журналу 

-В. Шульга. 

Студентські Вісті, двомовне пе

ріодичне виданни Т-ва Укр. Сту

дентів Католю;ів Манітобського У

ніверситету "rамма Ро Каппа", р. 

6, ч. І, січень, 1953, Віиніпеr. 

L'Edudlant Ukra1Dien, Bulletln d'Іn

formalion de'l Union Centrale des Etu· 
diants Ukrainiens, No. 2, P.arls, 1953. 



ЧИТАЙТЕ Й ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
єДИІІJІЙ в Kaнa.Jd JКЇно'ІНЙ мурвап 

ЖІНОЧИИ СВІТ 
ЯКИЙ ВИДАЄ ОРГАНІЗАЦІЯ УКР АІНОІ'і КАНАДИ 

Річна передплата $2.50. 

Адреса АJ:tМіністраціі: 

WOМEN'S WORLD. 
Вох 3093, 
WIНNIPEG. МАК .. CAIIADA 

копи Ти прш неш працювати для свого народу, бажаєш розвивати еві!! дух і гартувати тіJІ~, 
шукаєш доброго товариства І! культурно• 

розваги, 

ВСТУПАИ У РЯДИ МУН! 
МОЛОДІ УКРАІНСЬКІ НА ЦІ ОН А Л І СТИ КАНАДИ 

орrанізу10т• у:краінсЬІ'іУ молодь усіх станів і віроіспові
дань, 

внхову10n іі на засадах христиинсь:коі моралі й у:краін-

сь:коrо націоналізму, 
nпeкaJOn. у:краінсь:ке мистецтво та культуру, 
roтyJOn. у:краінсь:ку молодь на свідомих у:краінців і доб

рих громадан :Канади. 

ЗА ІНФОРМАЦІЯМИ ЗВЕРТАТИСЬ ДО КРАЄВОТ УПРАВИ МУН: 

U. N. У. F., D. Е., Вох 791, WlNNIPEG, МАNІТОВА. 
або до місцевого Відділу МУН. 

ПЕРЕДШІАТІТЬ 

є~ ва європейському ковтиве~ 

місичивк украінської націоиа.лістичвої молоді 

"С М О Л О С Н И П" 
ПереДПJІ&та ва рік - $LOO. 

Замовляти ва адресу: 

SMOLOSJCYP. 
3, rue du SaЬot. Parla 8, France. 
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