
КА 
UKRAINIAN THOUGHT 

Число 1. 

3НІНІ ІСТИНИ ... 
"У початку сотворив Бог небо і 

землю. Земля була пуста і невпо
рядкована. Темрява лежала над 
безоднею і дух Божий ширяв по
над водами" - такими простими 
словами описує біблія хаотичний 
стан всесвіту перед початком сві
тотворення. 

Далі біблія оповідає, як волею 
- словом Божим з того первіст
ного хаосу повстав орІ'анізований 
всесвіт. 
· Так мислили люди й сприйма
ли річі вЖе на світанку людсь
кої історії. 
Коли перекласти цей просто

JО7ШНИЙ опис на мову суЧасних 
понять, то 1творчість-це впоряд
кування хаосу, орІ'анізація ;в:е
орІ'анізованого, формування інерт
ної безфорємної матерії на ви
кінчений, натхненний ідеєю до
цільности, конкретний твір. 
Порядок творчости. такий: т·в Q

p е ць(суб'єкт свідомої волі до 
творення)-матер і я (об'єкт ді
яння свідомої волі)- твір (на
слідок свідомого Діяння на інертну 
матерію.) 
Створена по образу -подобію 

Божому людина творить, ·тоб-то 
формує матерію, після цього са
мого порядку: творець,- матерія 
-твір. За матерію для людської 
творчости служить уся доступна 

~юдині· матерія довколишнього 
світу, в тому й сама людина і, як 
що можна так висловитися, -та
кож "матерія" людських ідей. Бо ж 
кожен матеріяльний чин в людсь
кій свідомості ь початках повстав 
як нематеріяльна ідея (уява, за
:иір, образ, плян) того майбутньо
го чину. 

Кілько прикладів з людської 
tворчости, од простіших до СКJJад
ніШІL'І{, допоможуть нам цей по
рядок уяснити: · 
Різь~ар формує (різьбить, лі

пить) в матерії (глива, дерево, 
камінь) орнамент, капіте.ІJЬ коль-
они, статую. . 
Маляр формує (ма...тпоо, рисує) 

лінії, фарби, світотіні-в иістець
кий твір -образ. 
Мислит~, поет, журналіст -

формують матерію думки, вира
женої словом, -в фільоз6фську 
систему, поезію, І'азе~ статтю. 
Будівничий формує відповідні 

матер'яли - будує курінь, дім, 
хр1:1м, фабричний будинок. 
В цей же спосіб механік тво

рить годинник, машину і .т. п. 
Подібно ж, полководець тво

рить - формує військо і держав
ний _муж-політик - творить
орІ'аНlзув державу. 

В останніх двох випадках за 
:Матерію служать 'живі люди. 
Конечною передумовою всякої 

людської творчости в кожній її 
царині в знання конструктивних 
властивостей матерії, (як іі міц
ність, щільність, ціпкість, спротив 
на тиснення й розтягання, від-. 
порність на зовнішні впливи (ві .. 'Іь
готь, сухість, тешю, холод і т. п.) 
Людина здобуває знання тяж

кою дорогою досвіду, в послідов
нчсті від простішого до складні
шого, від легшого до труднішого. 
Сума досвідів, здобутих у бо

ротьбі за істнування й виведених 
з повторности явищ, дає готові 
правила- закони для творчости в 

тій чи іншій царині людського 
життя ~а його 'потреб. 
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Мир - за .ику ціну? 
СТАЛІН ВІРИТЬ ВМИР І ДРУЖБУ 

(Москва) Прем. совєтського 
уряду, І'ен. Ста.'Іін, дав московсь
кому кореспондентові· часопису 
"Санді Таймс" інтерв'ю, в якому 
означив становище СССР щодо 
поголосок про нову ві:И:ну, атомо
ву бомбу, західні великодержави 
та сов. політику щодо Ні!.Jеччини. 
Відповідаючи на запити корес

пондента, Сталін сказав, що він 
не вірить в можливість вибуху 
нової ві:Ини та не бачить, щоб іс
нувала така небезпе1а. Требавмі
тц відрізняти гамір вщ справжньої 
небезпеки. Поголоски про мож
ливість вибуху нової вій:ни мають 
політичне тло і ціль: вимогти від 
політиків якнайбільше поступок 
та здержати демобілізацію армії. 
До цієї гри політиків не. слід при
в'язувати надто великого авачіиня. 
Стмін сказав, що конечним для 

вдер~ння миру і стабілізовання 
взавмив в усунення америкавсь
ких ві.Иськ з Китаю. Атомова бом
ба не на:Иважпіше, хоч дехто так 
думає. Шум довкруги атомової 

бомби має скорішпропаІ'андuвне 
значення. бо ніякої вjtни вона не 
зможе виріШП'ГИ. Зрештою, таємни
ця атомовоі бомби не зможе за
~'ІИШИТИСЯ в руках однієї держави. 
і П вживапня буде законом за
боронено. 
СССР вірить в мож.1ИВість друж

ньої і тісної співпраці з західні~ 
ми д'емократіями. хоч ідео.1огічпі 
різниці ве.'ІИкі. Це. що в СССР роз
вивається і росте комунізм - не 
створює ніякої небезпеки д..1я сві
ту. Тяжко сказати. чи західні дер
жави хотять акружити СССР, але 
навіть, якщоб вони до цього зма
га.m, їм це не вдасться. 
Сталін уважає співпрацю з Анг

лією за побажапу й конечв)·. По
жвавленняку~7Ьтурнихfторговель
них стосунк.івмати:w:едобриівплив 
на політичне співжптrя. 
Ста.'Іін заперечив, буцім-то СССР· 

творить в Німеччині базу проти 
Англії та Америки. Єдина ці.'ІЬ со-' 
вєтської політики в Німеччин\ це 
"демократизація і деиі.'Іітарізація .. 

До ВО. П. ЧИТАЧІВ 

Ласкаво повіаомпвєм~ Шавоавих 
ч . . . 
втач1в, 1110. вІд· cьoro•в•m-.oro .. с:JІ& 

часопис »Наше Жвттвсс dуде ВІІZОДІІТВ 
пі-д вазвою )~УкраІвська Думка•. 

Редакqійва КоJІе~і• 

Відrомін заяви Стапіна 
Американські і Анrлійські урядові 

кола .не оголосили ще офіційних ко
ментарів на заяву ген. Сталіна. що П 
він дав, як інтерв'ю журналістові ан
Глійського часоnису 'І Санді Таймс", 
проте перші пресові відгуки прив'язу~ 
ють до слів сса::тськоrо •ержавноrо 
керівника велике значення. "Таймс" 
пише, що заява Сталіна оголошена 
саме в пору, 6о на Заході заїсиували 
поважні сумніви щодо намірів СССР 
відносно західніх держав. Часопис 
звертає уваrу на категоричні й рішучі 
слова Сталіна, що висловив в•ру в 
порозуміння СССР з захіДними демо
кратіями та можливість усунути обо
пільне недовір'я. Представники АнrліJ, 
Америки та СССР в Німеччині та 
АвстріІ матимуть змог.у практично 

примінити лінію, накреслену Сталіним. 
Н'ю-йоркський "Таймс" підкреслює, 

що російські політики характеристичні 
тим, що в них слова не йдуть в парі 
з ділами, Що і є причиною непорозу
мінь між Сходом і Заходом. 

Цих правил можна навчитися, 
вююриставши готовий та випро
буваний досвід од знавців. 
Повстапня виведених з досвіду 

правил полегчує засвоювання 

знання-й заощаджує багато часу. 
Бо, при наявності готових пра
вил (теорії якогосІ> прдмету) мож
на використати . багатющий до- · 
свід попередників і цим до міні
мум скоротити дорогу в.1асного 

'досвідчення. При такому засвоєн.
ню звання власне досвідчення 
служить, головно, цілям перевір-

Дипломатичний кореспондент часо
пису "Манчестер Г ардієн" впевняє, що 
заява Сталіна матІІ"'е корІtсниn вплив 
на політику та знайде прихильний 
відгук у всіх державних мужів, Треба 
-rілью1 знати, за яку ціну хоче СССР 
здобути співпрацю західніх лемократій, 
6о слова-словами, а .діла-ділами. 

Кол. мін. торгівлі ЗДІІА Г. Воллес, 
що через атаки на за.щрдонну полі

тику ЗДІІА щодо СССР мусів демісі
юнувати, заАвив, що L.1ова Ста.:tіна 
влили в серця мільйонів людей нову 

надію на трива.1ий мир. Деякі часо
писи пишуть, що заява Ста.1іна вик

ликала в С~СР дуже nрнхtіЛЬЮ1й від
гомін. Російський нарї-1 вірить Сталі
нові і, якщо він каже, що віАни не 
буде, то війt-~и не буде наnевно. 

Московське ра,аіо передавало ін
терв'ю Сталіна у nродовж ці.'Іоrо аня 
на всіх найважнійших мовах. · ІІреса 
ІІольщі, ЮгославіJ, Болгаріі, та Руму
ніr прийняла заяву Стапіна з вел.tким 
захоnленням. 

ки правил для справдженвя те
орій. 
Людські досвіди, передавані з 

, ПОКОJІіПНЯ В ПОRО.1ЇВНЯ, перевіре
Ні, справджені й удосконалені но
вими досвідами в кожній царпні 
людського знання. с~1ада~ся 

на науку, що заразом. здебі.1ьша. 
є й історією тієї царини. 
Не інакше є й з народами. Ко

жен народ в своіх змаганнях зор
І'анізуватися в пайвищій формі 
СПЇ.1ЬНОГО В8ЦЇОНа.lЬНОГО ЖИТТЯ
В державі, проftшов в.1асву доро-

t· 

гу тяжких досвщш. Ця дорога в 
бІльшости народ1в трива."!fа доВ'І"t 
віки. 
В цій дорозі кожен народ ви

робив власні прави.ТJа -закони по
ступовання, як не в одному ско

ристав з готових, запозпчених 

від су.сідів. 

* * ". 

Довго.1ітня нево 1я з правн.'!~ 
спричинює одиницАм ріжнородm 
псіхічні травми, як..апатія. непев
ність рухів. ослаблення пам'яти 
й оріептаційних змис.'Іів; ча сом 
травма виражається в хворобли
вій оде}JЖИМОСТЇ, ЯК МаНіЯ ве
J'ІИКОС.ТИ чи переслідування, боязнь 
простору і т. п. 

Явища псіхічноі травми усту
пають дуже повідьно. а в деяких 
випадках ие піддаються жцвій 
кураціі. 

Подібно, як в окремими одини
цями, буває з одиницями збірни
ми, з народами, що втративши 

вдасподержавпість, довп:urИ час 
- ПрОТЯГОМ. Кі.1JЬКОХ ПОКО.'ІЇПЬ .
зазвава.1И політичного попево
.1ення. 

В І'еніяльно- пророчій ~ 
ціі Т. Шевченко передбачав мо
мент в життю украіпського на
роду, про який з розпачем- жа-
хом писав: ·• 

"Та не однаково мені, 
"Як Украіну злиі люди 
"Присплять лукаві і в onrl 
"Іі окрадену збудять ..• 

-стан Украіни після пробуд
жепня ·з вікового спу - певоді до 
&'Іаснодержавпого життя Т. Шев
ченко окрес.'ІИВ одним с.1овом "ок
радена". 

І це сталос&а Украівоюв1917р. 
В масі своїй прокинулася з у

сіма прикметами-пас.'Іідками пе
режитоі неволі, як п е п е в н І ст ь 
-нерішучіСТЬ у ПО.'ІіТИЧНИХ ру
хах: 

3апик історичпоІ пам'яnt й дос
віду; 
Безпорадпfсть в орlєптаціі -не , 

звала, куди й аа ким І·rи і коrо 
слухати; ' 
Манія переслідування- соція

лістична частина украінськоІ па
ціі боялася не- С(щія:Іістів і 
навпа:ки; 

М а п і я в е л и к о с т и ·- вира
зилася в апотеозаціі абстрактио
го народу(нипі виражаєгься в пе
речуленості- па пункті власпоІ 
вищости, окремих світог~'Іядових 
груп над іншими); 1 

Бояз·вь простору-боязнь 
вийти псза етнографічні межі і 
дійти до меж колиmпьоі ве.'Іико
державности ... 

Всі ці апалоr'іІ легко довести 
И підсилити діненими історични
ми фактами. що всі разом свід
чать про складпу псіхічну трав
му ,якоі Украіва наб~'.ча за час вІ
ковоі політичноі нево.'Іі. 
За короткий період визвольпоІ 

боротьби 1917-1920 рр. і, почасm, 
в періоді т. ав. "Непу'', Украіна по
чала була приходити до свідQмо
сти, Й бу,JІИ ВИГЛЯДИ, ЩО набуті 
підчас попеводенвя псіхо-травма
тичнІ об'яви уступлять, 
Сталося, однак, що нова хвиля 

поневолення, що поч~~ася по 

програній 1920 р., була многократ 
сильнІша, ніж перед 1917 роком. 
Цим самим підсили.лися також І 
ві,ц'ємпІ паолідкп поневолення. 
Друга світова війна сподіваного 

державного визволепня ft утверд
ження УкраІні не принесла, і во
ва д~'Іі перебуває в неволі. 

* * • 
Які завдапня стоять перед по-

.1і~чними провідниками украівсь
коt політичноі сміІ'раціі сьогодня. 
щоб вибороти Батьківщині іі дер
жавну волю завтра? 
На нашу думку такі: 
а) усвідомити псіхfчнші стюІ 

украікських мас, яtсі в ведичеа- ., 
ній більшості перебувають в умо
вах сучасної московсько-больmс
uицькоі -!\ійсвостя, отже, в умовах 
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"УКРАІНСЬКА ДУМКА" 
''U К R А І N І А N ТН О U ОН Т' 

AUOSBURG 
Somme-Kaserne 

ВИДАЄ: В-во "Українська Думка" 
РЕДАГУЄ КОЛЕГІЯ: В.Євтимович, 

В. Коваль, М:. Дольницький. 
r----

Редакція uрийма~ порони в rоди!І&Х 10·12 
Адміністрація урядує ВІд 11·12 1 14-17 

(курінь 1127). 

ПрисJІ&ІІИХ рукописів ІІІ' звr.рта~мо_ і в ці~ 
справі нr. листуємося. Шдпис&Вl статтІ 
ВИСЛОВЛЮJОТЬ ПОFЛЯД 1\RTO\J~· а. HQ..OiiO.BIIt,IЦI 

думку редакц1і. 

Ввесок Громика 
ві•кивево 

(Нью-Йорк) на засіданні Ради 
Безпеки дис~утовано знову над 
совєтським внеском, що, держави 
-'члени ОН, повідомили ~аду Без
пеки про розміщення своІх військ 
аа кордоном, за виІмком кол. во
рожих держав. Польський де~е
І'ат др. Лянrе заперечував, бущм
то совєтський внесок має виключ
но пропаr'андивне значіння. Гро
микові твердив він, йде про вдер
жання 'миру і дуже некорисним є 
факт що Англія й Америка вмі
ють ~добувати на Раді Безпек~ 
більшість голосів. Американськии 
делеr'ат, Гершель Джонсон, . за
протестував проти польских шси- • 
нуацій, буцімто Америка впливає 
на перебіг голосування. Англій
ський делеrат, сер, Ке~оrен! зая
вив, що про те, де розмІщ~ю анг

лійські війська, мо~на доВІдатися 
з преси. Совєтськии делеr'ат, ~ро
мико, боронився тим, ~о иого 
внесок не є спрямовании проти 

Англії і Америки. 
Підчас голосуваннJ,І відкинено 

внесок Громика 7-ма голосами 
проти 2-ох голосів "СССР і Поль
щі". Франція і Єгипет здержалис~ 
від голосуванн. На цьому засІ
дання відкладено. 

СВІТ ПРЯМУЄ ДО ВІЙНИ 

(Лондон) З 1 визнач ни~ науковців і 
~ипломатів з 1 О-ти европеись ких держав 
r>голосили відкритого листа, в яком.у 

остерігають 11еред нерозумно~ ПОЛІ
тикою, ЗЗЯВЛЯЮЧІ1 1 ЩО ВВеСЬ С~ІТ .nря

мує до новоі жахливої ато~овш ВІЙНИ. 
Від імені Анrліі листа пщписали м. 

ін. лорд Вансітарт 1 та лорд Бевередж. 

rtальщого поневолення й_ ~ов'яза
~ого з ним дальшого . вщ ємного 
rиснеиня на nсіхіку тих мас. 
б) усвідомити собі в цілому стан 

і потреби українськоі політичноі 
і3Міграціі та П творчі спромож-
ІІості. . 
в) пам'ятати і не забувати, що 

гворець мусить · докладно знати 

~атерію, в якій він твориrь. 
Для цього всього політичні про

фщики еміr'раціі - мусят~ вдати
~я по вказівки до вели~о1 Книги 
Витія украінського !іароду - дq 
ioro іс;грріі та сум;пнно nізнати 
1 неі методи украшсько~о дер
ІКавного будівництва .в умсІ ча:си 
!\іяння-істнування украІНського 

fІароду. . . 
в цій книзі вичит~ют~ А 1 шзна

оть, при яких оргаюзащиних м~
rодах, способах і формам _УкраІ
Іа підносилася на найвищІ шпи
Іі власної великодержавнос"ГИ, а 
юли вона скочува.лася до най-
1ижчих низиннаціонального у~ад
су, політичного поневолення та 
tтрати власнодержавнос;и. 

УКРАЇНСЬКА ДУМКА 

ВІримо, що СССР 
хоче миру 

ronoc1 про nаризьку конференцІю 
(Радіоuроиова англійського журнап:іста) 

(Лондон) Визначний анrлійський жур
наліст, Геральд Нікольсон, що nереб>:
ває тепер, як звітодавець, в ПарижІ, 
виголосив в радіо промову, обговорив
ши nроблему взаємин АнrліІ з СССР. 
Згадавши форму nравління в С?в. _Со
юзі Нікольсон сказав, що ані'ЛІЙЦІ не ' . .... . 
довіряють ніякій тоталпа~Іи владІ 

однієі партіІ, що не може НІ~ОГ? д~б
рого принести народ_ові: UАнrтйцІ с_шв..: 
чувають росіянам у ІХНІИ_ боротьбІ за 
велич своєї держави, але вони вмов

ляють в себе, що мусить прийти .110 
вибуху новоt війни. Тому ~они нам~
гаються скористати на мІж11ародюй 
арені, як довго вірять в сво~<? пере~а
гу, найбільше для себи .. Ця І хня вsра 
в теперішню nеревагу 1 є причиною 
аrресивнеі політики. ПоступованнSІ со
вєтськоі делеrаціі на паризькій миро
вій конференціі створює вражіН\ія, що 
росіяни. не вірять мировій конфt>рен
ціі і вірити не хочуть в те, · що ~~р 
може бути вдержаний. Проте анrти~ 
ці вірять що росіяни хотять миру 1 
нагодw відбудувати свою знищену кра
Тну. Це створює конечність остатрч
ного порозуміння Англії з СССР. 

Радіо Н'ю-Йорк: Ця сама дискусія 
йде від часу сан-франціської конферен
ціІ і продовжується на всіх міжна
ро~ніх з'іздах. Це дискусія міжСССР 
і Заходом, nри чому nШставові nонят
тя такі, як "міжнародній", "демокра
тія", "вільні вибори", "свобода nреси" 
мають тут і там різне значення. 

Радіо Лондон:· Перебіг конференції 
викликає·несмак, денервуван~я.несnо

кій. Конференція збільшила nідозрін
ня замість іх усунути. Промови Мо-' . 
лотова виказують вnертість 1 еrоізм. 
Молотов не звертає ніякоІ уваги на 
думки інших делеrатів. В обличчі ін
струкцій з Москви Молотов є в тяжкій 
ситуації. 

Швайцарське радіо: Ціллю совєт
ськот тактики є гра на часі цо хви
лини, аж сутуація в Евроnі та Китаї · 
склада~ться так, що анrло-амери!_<ан

ці погодяться йти на ноступки. Май
бутне покаже, хто з противників зу
міє вести довше цю боротьбу "на зу
життя". Світ може nрийти до єдности 
тільки тод'і, ~~ли СССР і ЗДПА nого
дRться НПОВНІ . 
Радіо Москва: "Делеrація Велико
Британії та ЗДПА відрікаються вже 
раз ухвалених постанон і нарушують 

загальні засади миру. Американсь1.;а 
делеrація боронить ~і.авзято засад11 
"рівних можливостей" та користуєть
ся nідтримкою Анrліі. Але саме ця зtt
сада служила nоневоленню народів" 
"НірЗ Кронікл": "9 р. Івот, обu
ронець малих народів є відважною лю

диною конференції. Дехто не погод
жується з його метода!У!и, уважаючи 
іх надто гострими. Свою першу nро
мову виголосив він всупереч 11орадам 
високих аю'лійських чинників. Поро
зуміння з росіянамИ, що вживають 
слів "фашизм'~ і "демократія" у ціл
ком іншому значенні, як західні дер
жави, буде не легке. Проте конферен
ція зробила де які крокИ вперед". 
"Нью-Йорк Таймс": Коли Молотud 
залишає залю нарад, щоб не слухати 
ВідПОВІДІ ІНШИХ, або КОЛИ СТОСУЄ З 
своїми васаляІ'ttи тактику обструкції 
та проволікання нарад, коли суr.tніва
ються в намірах західніх великодер
жав-тоді наради перемінкжпься на 
карикатуру парляменту майбутньо1·о. 

"Ле Монд": "Це прямо неможливе, 
щоб nісля такоІ важкої війни в Сере
дущій Европі створилася наново сісте
ма сателітів, як це було за часін Ні
меччини, з тією різницею, що місце 
Німеччини зайняв СССР". 

Віче червових 
• америка&QІВ З украі~ськоrо життя 

(Вашінrтон) На конr'ресі амери
канських слав'ян промовляли 
польськИй амбасадор, др. Лянr'е і 
югославський амбасадор в Аме
риці. Голова Головного Комітету. 
Демократичної Партії Америки 
закликав уряд поцікавитися ближ
че цим Конr'ресом, на якому ата
кують закордону політику 3ДПА 
і на якому промовJІJПОТь проти 
Америки офіційні . дшшоматичні 
представники ..союзних доржав~ 
надуживаючи з американськоі то
лераіІціі та свободи. 

Вааспвві аоставови Св. Свводу УАПЦ 

Діти Украівв 
(Н •ю- йорк)- На засід1нні Суспіль

но-Господарськоі Ради' ОН nрийшло 
до гострого зудару між nредставником 
совітськоі Украіни і дt'леrатом Вел. 

і " Британії. "Совєтс.ьк~й укра нець д~-
магався, uto 6 захІдНІ держави реnатрІ
ювали всіх дітей, що жйвуть в табо
.рах-захистах п~я сиріт. Він за~вив, 
ЩО ЦЇ ДЇТИ Є НІЧИМ ІИШИ~, ЯК ГНІЗда-
1\ІИ, де nідростають мол_одІ фаш~сти. 

Делеrат Англії в!дnов•в, що нsяк ~е 
МОЖНа відСИЛаТИ ДІТеЙ ДО _ТИХ краІН, 
що дуже потерпіли в настд?к ~Ійни, 
бо там вони Hf матимуть вщnовщних 

ntредумов для розвитку1 

Еміrрують· 

(Берлін)_ Згідно зі звітом У~РР ~ 
з трьох західніх зон. о~упонанDІ · н.1 ~ 
меччини виїхало ЗВІдтІль в останн•~ 
4-ох місяцях 4203 особи до ЗДПА .1 
660 до Палестини. Б. року. репатрІ
йовано до Польщі 234.000 осsб. ТепеІ? 
nеребуває в :ra6opax армії ЗДПА. 1 

УНРРА ще 766.308 діП~, . в тому 
360.656 nоляків, 101.750 жидІВ 1 183.515 
громадян балтійсьюsх краін. 

(Від нашого кореспоцдеита) 
На З-ій своІй сесії, яка відбулася, 

як ми вже про це nов~hомляли, 23-2ї 
серnня ц .. р. в МюнхенІ, Священ. Си
нод УАПЦеркви виніс низку дуже 
важних постанов, з яких подаємо най
актуальніші, що мають широке гро
Мdдянське значення. 

Синод виробив меиорандум до 03~ 
у сnраві управнення укрзІнських емs_
rрантів, що nеребувають у Европr, 
розселення Іх організова~им сп~собом 
по різних (1равних кра1нах свІт_у та 

використання їх, як фізичної т_а ште: 
лектуальної сили, для кориснш nрацІ 

людств,. . 
Другою важною постанова~ Синоду 

·була о~аточна ухвала про вsдкрит~ 

в Мюнхені високої богословсько1 
школи з 4-ох річним курсом навчання 
для підготови висококваліфікованого 
кадру nедагогів і маМутніх церковни~ 
nіячів .. УАПЦ з двома ~акультет~~и. 
богословським І педагогІчним. Офщtй-:
ною назвою цієї високоr школи буд~: 
Богословсько-Педагргjчна ~кадеМІА 
У АГЩ на еміrраціІ в МюнхеНІ. Ост~_
точне усталення програми АкадемІІ, 
nрофесури т.а умови nрийняття сту

дентів, ~к також, ~ас в~дкр~ття обох 
факультетів, будуть вир1~~н1 на чер: 
говій сесії Синоду в друпи nол?вию 
місяця вересня ц. р. . На першt по
треби організаціі Академії Синод асиг
нував 3.000 нім. марок. 

Для об'єднання всіх вірних УАПЦ в 
цілому світі в одн.ій сnільній ідеі,_ а 
також наказаної ІНтересами украІн
СЬІ(ОГО народу потреби злиття обо~ 
Церков УАПЦ: т. зв. "Липківськоі" 
зnеред 1921 р. і пізнішоJ канонічної 
в одну спjльну У АПЦеркву - Свящ. 
Синод низнав за свій обов'язок звер
нутися до всіх організованих церков
них українських православних осе

редків у цілому світІ, а. в першу го-
лову до численно органrзованих осе-

МІРDІ8 ненференІ&ін нінqаєтьсн редків украіНСЬІ\ОГО nравослав'я в США, 
ф · в Нарижі прн- ·Канаді і Бразилії з гарячим закликом _Мирова К1он ерен~Іямає закінчитися_.. об'єднатися в одній Українській Авто-

слrшила сво наради І ·u П 'й ц · .. 
IS жовтня ц р., цебто вісіІІІ днів І<ефальюи _рано~лав~І .e~.~l\1 -~ утво-
перед відкри~тям загальних зборів рити є~11нии кер•внии релsг~ин~Іи _центр 
Об'єднаних Націй. Різні комісіі, що для в~1х nравосла~ннх ук8рLІІнц•н н;! 
· оекти мирових дого- чужІ1НІ, ВІрних щеям селенсько1 ПІДГОТОБЛ ЯЛИ Пр . Ц · , .. 

· асальними державами Пранославнт еркви та ВІкови.-.. тра-ворІв З КОЛ. В , • , · · _ • 
н . зак·1нчать свої nрацІ 5. диц•ям укршнського народу, ПІд ;,нерх-Імеччини · й · · · 

в днях між 5 і 1 5 жовтня н1стю на старІшого Ієрарха 1 ревного 

Синод УАПЦ, з уваги на різні фор-_ 
-мальні перешкоди, що утруднююп, nе
реїзд .:to Австр і і пр11Значеноrо ту .НІ 
єnискоnа УАПЦ, постановин nризна
чити на австрійську зону тимчасового 
адміністратора Митрополі і У АПU, в 
особі ~итрофорного nротоєрея1 Ананії 
Сагайпаківськоrо, з місцем '"осідку у 
Ляндеку (в Тиролі). 

Щодо повної безпідставних і тенден
ційних закидів на адресу У АІЩ відпо
віді Голови т. зв. Рос;ійсhкоі зарубіж
ної Церкви, Митрополита Анастасія, 
одержаної на вислане до цієі .Ut>Jжви 
"Інформаційне Послання~ з Церковно
історичним освітленням життя YAIIU, 
проханням визнати іі та увіАти в мо
литовне з нею єднання, що було в•'
роблене Соборпм Єпископів УАІЩ в 
березні r.tісяці ц. р. в Еслінrені, Синод 
визнав повну відсутність християнської 
любови серед ієрархів названої церквн 
і зрозуміння будови Церкви Христової 
на землі, або повну неnоінформованість 
про nравдив~tй перебіг життя Нраво
славної Церквн в Украіні в тяжких 
1941-44 рр. , що панує Сіред ієрархів 
Зарубіжної Церкви. Синод постано
вив вис.11ати це "Інфор.'tІаційне Посл~нни' 
до Вселенс~кого nатріярха в Констан
тинополі, Святійшого Максима; антіо
хійського й усього світу Натріярха 
Блаженнійшого Олександра. Патріярха 
і Паnи Олександрійського та всієї 
Африкн, Б.1аженнійшого Христофора; 
єрусалимського Патріярха- Блаженній
шого Ти!У!офія; архиєnискоnа атен
ського та всієї Еладськоі Церкв•t - Бла
женнійшого Дамаскина; Патріярха ру
мунського - Святійшого Н.икодима та 
(для інформаці і) "рхиєnискоnа у лnu, 
Теодоровича в Америці. 

З-я Сесія С11ноду nостановила звер
нутися до влади про уділення йому 
дозволу видавати спеціяльний синодаль
ний орг~н. який має виходнти, як мі
СЯ4НІ1к, n. н. ''Богословський Вісник": 

Тоді вибір найщщільюших ·Ме: 
·одів, способів і форм політично~ 
~орчости стане актом свобідно• 
_добро і та розумно і -волі. 

Варфоломій Євтииович. 

жовтня. б .. u • • • 

відбудуtьсR останні nлeнapt-ti з:кідання орц~ ~а реМЛtг~ино-нацюнПаль~·- украІн-
мирової конференції. сью ще1 - и грополита олІ карпа. 

Крім того, Синод вщюбив nроєкт 
реrуляміну для всіх церковних уnрав
лінь УАПЦ, .:~оручив усім єnискоnа"'' 
всіх зон Ні!У!еччиюt утвердити np1! ц~р
ковних уnравліннях .11ісіонарські ві-д.а'tл~ 
для догляду за станом церковно-реnІ· 

гійного життя на місцях; ВІ1робив !ІрО
граму навчання релігії в школах, 

унормував справи видавання церко~но: 
релігійної літератури і прозажу р1че11 
церковного вжитку і т. д. 



УКРАІНСЬКА ДУМКА 

МемеріІІІ УНР І ПВР 
Як повідомляє Українська Пре

сов. Служба від 15. 9. 1946 р. де
леrат УрЯду УНР та Генеральний 
Секретар Закордон. Справ УГВР 
переслали до Се"кретаріяту . Ми
рової Конференці1 в ПарижІ та 
поодиноким делеrаціям спільний 
меморіял, де з'ясувули становище 
украінського народу до питань.~ 
що є предметом нарад згадан01 

конференції, 

Готуютьсв до війвв 
Великі підземні заводи в Норд

гаузені й Нідерзахсверфені в го
рах Гарц, продовжують вироб
ниЦтво Ф-2. Деталі для цих ра
кет виготовляються на металюр
І'ійних заводах в Талі (теж в Гар
цах). Випробування ракетних на: 
боїв провадиться в Пенемюнд1 
поблизу устя р, Одри. . 
Великі 10.5 см. пушки для ю

мецьк.их танків "королівський 
тигр" виробляються заводом Бор
зіІ'а поблизу Теrеля (на північ від 
Берліву). 
Заводи Цейса в Єні працюють 

на 90of0 своєІ потужности. Вони 
виробляють оптичні струменти, 
авіяційні прилади і т. д, Заводи 
Юнкерса в Дессау виробляють що
місячно 300 моторів для винищу
вачів. 

"Нью-Йорк Гера.пьд Трибюв" 
ч. 19770 

Зdров страшвіша 
вІд атомовоі бомбв 
Колишній міністр, сер Джон 

Андерсон,• освідчив, що є роди 
зброї стращпіші від атомової бом
би. Цю зброю вироблено підчас 
війни в хемічних та біологічних 
лябораторіmс 
Сер Джон Андерсон, що підчас 

війни відігравав дуже поважиу 
ролю в досвідченнях та при фаб
рикації атомової бомби, виявив, 
що ті пові роди зброї вже випро-
бовано, За "Піемо Жолнвжа" 

Читайте 
"У К Р А І Н С Ь КУ Д У М К У'·' 

• 

.. 
Греція І 

. В останньому часі політичн~ 
напруження між Заходом і Схо
дом, що проявляється також на 

Балканах, зосередилося особливо 
на Греції. Греція є єдина балкан
ська краіна поза совєтським впли
вом. Лежить вона далеко на схід 
від "залізної завіси". СССР. вона 
лежить на дорозі до Середземно
го моря, Англії вона охороняє 
хребет імперії, шлях средземним 
морем до Індії. 
Важна стратегічна позиція зро

била Грецію ·ще в старому віці 
місцем боротьби великодержав. 
В другій світовій війні італійці 

пробувмп безуспішно захопити 
цю країну. Тільки німецький на
ступ в 1941 розбив відважних гре
ків і довів німецьке військо аж 
на Крету. Король Юрій 11. виеміr
рував заграницю. Подібно, як у 
ЮгославіЇ, грецькі партизанські 
організації розділилися на лівих 
і п,авих комуністів (ЕАМ) і мо
нархистів (ЕЛАС). Ще за німець
кої окупації в Греції панувала 
громадянська війна. Англія розу
міла важливість Греції і не допу
стила до того, що сталося в Юго~ 
славП. В 1944 р. англійське війсь
ко внеадилося в Греції. Еміtра
ційний грецький уряд вернувся в 
Атени. ЕАМ домагався зразу зре
чення короля. Прихильники мо
нархіі спротивилися. Громадянсь
ка війна між партіями шаліла. 
Ця війна тривала 42 дні. Англій
ці не могЛи спокійно приnвля
тися до того, щоб комуністична 
меншість зі зброєю в руках захо
пила владу. Англійське військо 
помогло придушити повстання. 

Для заспокоєння союзників Чер-· 
чіль проголосив, що в Греції лік
відовано "троцькістів". Свій інте
рес до Греції Англія показала вІ
зітами різних визначних людей в 
Греції, між ними і ЧерЧіля. 
Одначе, напруження в Греції не 

зменшилося. В лютому 1946 від
булися вибори до парляменту, що 
принесло монархістам більшість. 
Комуністи, що чули свою слаб~ сть, 
пробували зробити вибори недійс
ними і збойкотувалп іх. Першим 
вчинком нового уряду,. було при-

Злочинно забуті 
· ГОЛОС КОЛ. ПОЛІТ-В'ЯЗНЯ 

О, слава тим,· які не підралиса 8 

СолодкІА rpi вабливоl сопІпха 
Яхl. - ЯІt гордий Ганіба.ІІ Іtолись, 
3 с:мертеJІЬВІІМ ворогом ве смuи спілки. 

(!О. Клен, "Промиті роки"). 

Так пишуть поети ! 

* * * 
Так бv·ло. 
Після ·кількох років нелюдськоІ ка

торr1t і принижень я відчув подих волі 
одtюrо квітневого ранку 1945 року. 

Я втік з концтабору ... 
Зорі водили мене по густих лісах 

і mpax. Я тікав далі віJІ людського 
оюt. Удень припадав до землі, молив 
u01·a, ЩО6 НіКОЛИ Не переставав па
даПІ дощ. В непогоду .11юди не веш
таються по лісах. 

Ішов тільки вночі. 
Дощ, сніг, мороз були моі вірні су

nутники. Тоненький арештантський 
rtіджак в синьо-білих ласках і такі ж 
штатІ - це все, що було на мені. 

Сіріє. Озираюся навколо, і мене 

раnто" охоплює жах! 
Уночі я вийшов з гір і лісів, вони 

якось несподівано скінчились на моє
му шляху. 

Довкола чисте поJІе і німецькі села. 
Немає місця, де сховатись - тепер 
мене впіймають? 

Боже! Невже немає рятунку? В цю 
хнилину я мав бажання зробитися та
ким маленьким, маленьким, як миша, 
але ... 
Що робити, що робити? 

. Нерви натяrнуті мов струни, я не 
вІдчуваю голоду, не відчуваю нтоми ... 
Що робити, ніо робити? 
У ранішній імлі я ломітин перед 

собою горбок і кілька дерев. 
Швидше туди, швидше, швидше ... 
Напружую сили, біжу. 
Дерев'яні колодки глибоко грузнуть 

у лиnку мокру глину. Ось і горбок. 
Він глибоко зораний плугом. Оnуска
юсь на землю, в очах темніє, кру-

титься голова. · 
Роз~ертаю скиби Р<і'ОраноІ землі 

і лягаю в глибоку бороЗну. 
Широко розкритими очима дивлю

ся в небо. Все, чим живу я останні 
роки, це - моІ нерви. Нерви зав~ди 
рятують. 

Іноді здається, Щ6} немає виходу,що 
смерть неминуча! 

Смерть! При цій думці на допомогу 
приходять нерви. 

В тілі, де тільки жевріє іскорка 
життя, раптом розгоряється полум'я. 

Це роблять нерви! 
Мов з решета, посіяв дощ. Я відчу-

s 

великодержави 
значеннЯ плебісциту про поворот 
короля ва 1. вересня 1949 року., 
а не, як раніше пляновапо, десь 
аж на 1948 рік. 
Саме перед плебісЦJПОм СССР 

почав велику акцію проти Греції. 
Повів їі в Парижі і ва засіданні 
Ради Безпеки в Лейк Саксес. 
і особливо старався міністр "са
мостійно! радянськоІ Украіни", 
Мануїльський. 

Советський бльок обвинувачує 
Грецію, що вона, мовJІJІВ, загро
жує мирові, а Великій Британії 
закидає, що вона заводить ва Вад
кані колотнечу. 
СССР домагається в товарист

ві Об'єднаних Націй с.'Іідства в 
справі утримування війська в "не
ворожих крайнах". Здається, що 
це ваправ.,'Іево не тL"ІЬки проти 
англійського війська в Греції, а.ле 
також проти англійського війська 
в Індонезії І америкаиського в 
Кита І. 
В Парижі грецьке папружевив 

виявилося особливо, колигрецький 
делегат заявив своі побажання в 
справі прилучення частив півдев
ної АльбаніІ до Греції. Молотов 
виступав дуже гостро, кажучи, що 

Греція шукає перед плебісцитом 
заграничних успіхів, щоб вІдво
вити монархію. Совєги підтриму
ють також домагання Бодгаріі, 
країни, що піm.'Іа з Гіт.'Іером на 
західню Тракію, -ва доступ до 
Егейського моря. 

І це на рахунок союзниці Греції 
Гор~1д Келевдер, америкавський 
кореспондент ва Паризькій.Ковфе
ренціі, пише про недобре вражін
ня, яке робить вибі.1Юванвя Мос
квою бувших союзвиків Німеччи
ни, і одночасне паплюжеВВJІ со
вєтами ворогів НІмеччини, як фа
шистІв і напасників. При цих де
батах діЙПІJІо до гострих виступів 
представників демократичивх ве
ликодержав, особливо американ
ського державвого секретаря ДJІ.В 

закордонних справ Бернса. Ве .. 'ІИ
кою моральвою пІдтриккою ДJUІ 
ГрецІі було оголошення відвідин 
американської фJІЬОТИ в водах 
східнього Середземного моря. Чо
тири дні пісдя П.'Іебісциту мала 

ваю щораз більше вщи під собою. 
Земля холодна, дубіє тіло. 

Порепаними губами я ЛОВJІЮ дрібні 
цощові краплі. Відчуваю гарt~чку. Ле
жу і перебираю думки ... Кажуть, що 
прийде час у житті, коли дадуть зна
ти про себе і холод, і дощ і оце, що 
лежу зараз у воді на хо.ІюдніR землі. 

Все це, кажуть, "вюtізе боком" І 
Одігнав думки, випаяв себе. От, ду

рень, знайшов про-що думати! Може 

сьогодні або взавтrа з..1охну отут. у 
цій багнюці? 

А, може, впіймають та nовісt~ть? 
РанкоІW другого дня місцевість цю 

зайняло американське військо. 
Я був врятований. 
Воля! 

Праворуч від мене, в кіпькох кіJІо
метрах, сошою рухаютьс11 американ

ські авта. Низько над землею про.Іі
тають літаки. Ще тут і там чути 
гарматні постріли. 

Я стою на колінах і... ІИІНа річ, 
зовсім не відчуваю рцости з nриводу 
свого врятування! 
Раптом мов бnІЮ(авка nрихоJИТЬ 

думка' - Істи ! 
Тремтячими руками хаnаю брудниА 

бурик, що одноІ ночі викопав з ка
гату на полі, піJРЮшу йоrо АО рота, 
але в ту ж мить жбур.'ІЯЮ геть вu 
себе. · 

Тепер я більше не потреб)'Ю буря
ківІ Десь глибоко в серці запала rо
стра лють. Я з заздрістю JІИВ.'110СЬ на 

ця фльота з літаковоецем "Фран
клін Рузвелт" прибути в Шреt. Це 
показало прямий інтерес Амерв
ки до розвитку подіі у ГрецІІ пе
ред цілим світом. 
Плебfсцвт показав, що Греція не
дала себе МосквІ застраmвтв. Ко" 
роля Юрія 11. поКJІИХаво вааад. 
Треба надіятися, що ГрецІя внут
р і загоіть тепер сво і рани, зробле
ні громадянською віА:ною, одначе, 
небезпека для веІ з загравиці ве 
минула. Югославія вже давво мрІ
яла про Соловіки і мала таtвt до
говори. Болгарія претендує ва 
Тракію. Альбавія з8JIВJIJIG, що гре
ки переслідують альбавську мен
шість. Положення далеко на схІд 
від "залізно і занавіси" є небезпеч
не. Знаком загрози є таемиичі ра
кети, ті самі, що занепокоІли були 
раніше Швецію, а тепер появИJІВ
ся після плебісциту ва ГреціІ, не
мов би показуючи незадоволеИІІJІ 
вислІдом. Одначе, захід дій:mов до 
висновку, що мир можна втримати 

тільки рішучістю. РІшуча пі)frрІDІ
ка мВJІИХ союзвиків урядами Авr
ліі та Америки показує, що сум
ний досвід з rітлерівскоі НІмеЧчи
ни, яка була прямо спровокована 
до нападів елабою допомогою ма
лим союзникам, ве повторвтьсн. 

Авглія та Америка твердо стонть 
за своєю грецькою союанІЩЄІD, рІв
нож, як вони піддержують Туреч
чину проти зазіхань Москви. Гре
ція, Туреччина, Персія, Китd
це ті краІии, ва яких відtб'вrьс• 
диш:юматичиа і потім вовива бо
ротьба за вплив совtтського тоте.
.1ізму та захІдньоІ демократІІ. Н. О. 
~~~~ . .....-..~..._......_,.. 
СССР будує могутню вовиво

морську фльоту. За час від аа
кІичеввя вІйви 88е спущево ва 
воду сотні воввх корабJІtв, баа• 
яких анахоДІІТЬсJІ в новокабутих 
портах Кеиіrсбергу, Кnalnep І 
Петсамо. В р. 1939 СССР ІІІіуJУ
вав 112 корабJІів, а в р. 1940- 18. 
Темпо будова фльоти аростас що- · 
раа більше. 
Совєтська преса твердить, що 

совєтські кораблі моrутв.tшt вІд 
о.цповtдиих ім корабJІ!в у ф.льо
тах захІдвіх держав. 

"АrІтатор". За "Пk!мо ЖоJІВє8&'" 

місто, що там 11ежить передімною а 
кількох кілометрах. 
Там я дістану все! 
В очах темніє, гуде в rолові. Я знову 

лягаю в борозну. Ще не усвІяом.uою 
того, що сталося. Пролежав 110 ичо
ра, сонце спадмо. Я підвівсt на ноrи 
і .. . впав. Зwову підвівся і, ве.аве nере
суваючи ноги, пабрів до міста. 

Весна. Щебечуть пташки, із зеМJІі 
вибивається зелень. Л іворуч буІно 
зе.11еніє трава. Підходжу до ниви, лрн
:tивляюся - шпіиат. 

Тьфу, пtдота така І Як віи мені 
уІвся в печінки за роки сидіннJІ по 
канцент раках. Заход•У на НИ8У і тоn
чу шпінат ногами... Виходжу на ших. 
Попереду калюжа води. НахІVІАЮСЬ, 
черпаю руками і п'ю. Вода бруАна, 
бридка. З дна піднмась каламуть. Я 
присів і чекаю, поки вона встоІтЬСІ. 
ДИВJІЮСЬ у воду. З ВОДИ ВНСТUИJІИСЬ Н8 
мене глибоко запалі в черепну ко
робку очі. Оброспе щетиною об.Іи't'НІ, 
випнуті щевепи. · 
Невже це я? 
Я ЗJІригнувся А зірвавСJІ на ноги. 

. Шв~ч~ до міста І Затиснув у руцІ 
ЦІПОК І ПІШОВ ••• 

СеnянськнR двір. Захоа•у з боку 
саду. Він у вибаnочку. Тут і там розки
дані порожні пляшки зпід анна, шо
ломи. рушниці, протиrази. У цьому 
місці нІмецьке військо ••боронкао• nі.а
ступи до міста. Під одним деревом а 
помітив візок із хатнім скарбом. 
Ужа? Промайнуло в голові. 
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ПОВОЕННІ СВІТОВІ IOPrІBIIR 
З початком друго і . світовоі війни 

торгівля між краінамн почала руйну
ватися. Все більше й більше в орбіту 
П діяльности почав втручатися хаос 
війни. Зnочатку торгівля припинилася 
між ворожими воюючими країнами та 
між краінами, що провадили тран
ЗІпну торгівлю через терени воюю
чих краІн. Далі, з nоширенням аог
нища війни на більшу кількість краін, 
торгівля ще більше почала руйнува
тись і скорочуватись, Пізніше, зі 
встуnом у війну Англіі, а далі й Аме
рики, коли прийшло: до війни на мо
рях та океанах і nочалася блокада 
поміж вооючІІМІІ краінами, то світова 
торгівля була зовсім зруйнована і 
майже nриnинилася. Залишилася вона 
тільки на невеликих секторах сухо
долу та водноі nоверхні, куди ще не 
досягла блокада nідводних човнів. З 
великими труднощами А nерервами 

торгівля відбувалася між Америкою та 
А.,глією на сході. На суходолі тор
гів.ІІя не nрипинялася між краtнами 

· Америки, вівденної та середньоІ Аф
. рики, Австралії та nівденноt Азії. 

Фактично друга світова війна зруй
нувала економіку багатьох краін. Але 
не скрізь однаково і не всі складові 
Іі частини. 

Треба nам'ятати, що nромисловість 
(добувна, обробна та переробна) і 
сільське госnодарство - це найголов
ніші джерела торгівлі; трансnорт сnри
яючий, діючий чинник. 
У воюючих краінах, а ,особливо на 

тєрені театру воєнних дій, промисло
вість, сільське господарство і тран
спорт були зовсім зруйновані. Напри
клад, в Украіні було зруйновано сіль
ське господарство, промисловість і 
транспорт. 

В деяких країнах - найбільше 
зруйновано було промисловість і сіль
ське господарство - трохи менше. 

Наприклад, у Німеччині. 
Також було зруйновано сільське 

господарство, тран(.порт і промис-
повІсть в СССР. 
В краТнах, які користувалися з при

оозних сирівців або паливом, nромис
ловість мусила законсервуватися. 

Перевантаженість транспорту вій
ськовими перевозками спричинювала 

також перебоt в праці, та, доводила 
до застою певноі галузі промислово
сти. Руйнація копалень, обмеженість 

• 

Я бігцем попрямував до візка. 
- Гальт, гальт І - почулося із

заду. 

Я став і обернувся на голос. 
В десяти кроках від мене стояла 

суха, згорблена німка. Позад неі у 
схилі вибалку виднівся отвір до бомбо
сховища. Я зціпив зуби і підійшов до 
бомбосховища. 
Німка старечими очима приглядалася 

до мене. Потім гістерично скрикнула 
і, майже непри~омна, влізла до діри. 
Я чув, як вона вигукувала: 
- Гефтлінr', гефтлінr! (арештант). 
- А гади! У сховищі сидите? -

сказав я голосно і сів біля діри на 
сухий стовбур. Звідти ніхто не пока
зувався. 

Я зірвався на рівні ноги вигукнув 
що-сипи: 

- ЕссенІ ЕссенІ (Істи). 
З діри висунулася голова з розку

йовдженим волоссям і червоними від 
безсоння очима. 

Стара жінка простягнула мені 
шклянку молока і тонесенький шма
точок хліба. Тремтячими руками я 
вихопив ;, рук староі данину і відра
зу все проковтнув. 

Так, данину І 
Вона сказала: 
- Кайн маркт, каАн есеен... (не 

має базару, немає Істи). 
Років трьох німча вилізло зі схови
ща. Пригадав своіх дітей.. . Десь до 
серця вкрадався жаль. . . · 
А де ж маІ діти, що з ними? 

у користуванню транспортом, відсут
, ність робочих рук- зменшувала, або й 
зовсім припиняли видобуток у добув
ній промисловості. 
З усього сказаного ми бачимо, що 

цілий ряд негативних чинників змен
шував кількісь тов арів, а то і зовсім 
припиняв nродукцію. 
З закінченням воєнних дій почали, 

насамперед, відбудовувати тра"спорт. 
А відбудований транспорт сприяв від
Сіудові проми~ловости. · 

Далі екQноміка краін почала вима
гати від своtх урядів поновлення торгівлі 
на засадах норм міжнароднього права. 

І дійсно, ми бачимо, що торгівля 
почала знову народжуватися. Почали 
складатися торговельні угоди. 

Так, склали вже торговельні угоди 
такі краtни: Швайцарія і Данія. Швай
царія вивозить продукцію <:воєі про
мисловости. Данія~харчові продукти. 
Ісландія склз,ла торговельну угоду з 
СССР. Ісландія продаватиме рибу і 
риб'ячий товщ, куnуватиме вугілля і 
ліс у СССР, Франція склала торго
вельну угоду з Югославією. Франція 
буде продавати устаткування і виро
би хемічноі промисловости, купува
ти ліс, коноплі копалини в Югославіі. 

Данія склала торговельну угоду з 
СССР. Данія буде продавати вершко
ве масло та м'ясо, купувати макуху, 
зерно. Америка склала торговельну 
угоду з СССР. Італія склала торгове
льну угоду з Бельгією. Вона куnує у 
Бельгіі кокс. Чехо-Словаччина скла
ла торговельну угоду з СССР. Чехо
Словаччина nродає вироби промисло
вости, куnує вовну, металеву сирови

ну, цинк і нікель в СССР. Америка 
вивозить харчові nродукти, кам'яне 
вугіля до Европи. в такі краІни: у 
Францію, Італію, Бельгію, Голяндію, 
Данію, Португалію, Швецію, Фінлян
дію та Півд. Африку. Америка nродов
жує також своі торговельні операції 
з країнами Сходу, вивозячи туди пред
мети виробництва своєї промислово
сти. Англія продовжує торгівлю з Ін
дією, Африкою та Австралією. З цих 
краін вона достає сирівці для про.vшс
ловости та харчові продукти. Зараз 
Англія ще збільшила вивіз продукціі 
своєї хемічноі промисловости, бо рані
ше з нею конкурувала Німеччина. Хе
мічна промисловість Німеччини в нас
лідок війни зруйнована. (Зак. на ст. 5). 

Німча голосно заверещало й сховалося 
в діру. 
Я повернувся і швидкою ходою пішов 
із саду до будинку. По подвір'І ходи
ли кypJ:t, гуси, із стайні чулося хрю-
кання свиней, ревли корови. • 

FІішов далі ·до хати з наміром знай
ти на кухні іжу. 

Двері і вікна в будинку висаджено 
вибухом бомби. Тільки-но піднЯв я 
ногу на rанок, як хтось шарпонув 

мене ззаду і я пох:отився під стіну. Дві. 
здеровенні собаки сіли поруч мене. 
Перша думка - розірвуть на шмат

ки, Від ЯКОЇ ВИСТУПИВ на ЧОЛі ХОЛОДНИЙ 
піт. На щастя ціпок лишився у моІх 
руках. Обпираючись на стіну я під
вівсь на рівні ноги. Недалеко мене 
стояла знайома стара німка, і огидно 
підсміхувалась, стиснувши беззубі ще
лепи. 

Я спробував nосуватися попід сті
ною до брами, з наміром вийти з двору. 
Собаки від разу кинулись на мене ... 

БІльше сміливости!- Підбадьорував 
я себе. Підняв до гори ціпок і замах
нувся на собак ... 
·Дивна річ- Собаки nідібрали хвости 

і КІінулися в розтіч. ' 
3див?вана німка роззявила рота. Я 
СПОКІЙНИМ КрОКОМ ВИЙШОВ З двору ... 
Сентиментам у моєму житті не буде 
місця - поклявсJІ я сам собі. 

(УрІІВок Ів спогадів. "СлаваУкраІві"). 

* * * 1 Сьогоднішня дійсність. 
Було це півтора роки тому. Від 

УКРАЇНСЬКА ДУМКА 

))р А Й ес ПР О Ц В І ТА Є д А Л І 
Орган ЦК КП/б Білорусі "Зв'язда" 

в ч. 163 за 1 7 серпня 1946 р. на своіх 
сторінках подає відомості про закін
чення "великоі колективної праці" над 
Історією СССР. · 
В рядках про значення Історіі Біло

русі в житті білоруського народу чи

таємо: 

"Після того, як у 1917 році бул? 
скинуто в нашій краіні владу помІ
щиків і капіталістів, Сіілоруський•народ 
в союзі з великим росіАським народом 
почав героїчну боротьбу за соціялізм 
під керівництвом партіі Леніна-Сталіна. 
У геjJОічні роки Вітчизн"ноі _війни з 

гітлєрівськими загарбnиками, бІлоруси 
зі зброєю в руках стійко змагалися 
за свою незалежність, за совєтську 

владу, за колгоспи, за соціялізм". . · 
У такому "стилі" пишеться. Істор1~ 

Білорусі, .точнісінько так, як 1 Історн 
асіх інших народів СССР. . 

Насправді "боротьба" за "колгоспи 1 
соціялізм" виглядає зовсім інакше. В 
тому ж органі "Зр'язда" за 2 серпня 
1946 р. ч. 159 під наголовком :'У про: 
куратурі· БССР" знаходим·о вщо~стt 
про той правдивий стан життя бІЛО
руського народу сьогодня: Замісць ви
конання важніших державних завдань -
швидко, без втрат зібрати врожай і 
сповнити свій перший обов'язок пе
ред державою повністю й дотермінов~ 
виконати плян збіжелоставок - деяКІ 
керівники колгоспів допускають анти
державну практику - розбазарювання 
намолоченого збіжжя і використовують 
його на внутрі-колгоспні потреби (від
дають голодуючим колгоспникам! 
прим. ред. У. Д.), допуск~ться стра
ти Пptf уСіорці й обмооотt. Охорона 
збіжжя в колгоспах і радгоспах постІІВ
лена погано, у зв'язку з чим воно роз
крадається з полів. 

Співробітник транспортноі контори 
Головзабезпечення Міністерства тор; 
гівлі, Куксо, дбмовившись з шофером 
цієt контори Ничиnоровичем, вночі ви
Іхав машиною на сошу Мі нск- Лягойськ 
з метою розкрадання врожаю з поля 

колгоспу. Відіхавши від Мінська ЗО кі
лометрів, вони вкрали з колгоспного 
Поля необмолочене жито в снопах і на
ладували ним повну машину. 

Куксо й Нечипорович заарештовані 
й віддаються під суд на підставі зако
ну від 7 серпня 1932 року. 

Робітниця цегельного заводу Лягой
ського району, Верамай, разом зі сво-

того часу багатьом політв'язням "ви
лазить боком" холод, голод, тортури, 
і виснаження. Та чи тільки ці фізичні 
недомагання, терпить сьогодня бувший 

в'зень німецьких катівень? 
Ні, це не все! Ще у більшій мірі 

роз'.ятрюються старі рани, моральн.і 
пережиаання, що іх на кожному кроці 
зустрічають бувші в'язні' по наших 
еміrраційних осередках. 
Вже рік минув, як більш-менш унор

мувалося украtнське життя на виг

нанні. Те, що з нами "говорять" сьо
годня, і те, що нас "визнають" сьо
годня треба завдячувати тільки бо
ротьбі і жертвам украінського народу, 
які wн поніс у цій другій світовій війні. 

ОдJfОЮ з таких жертв серед нас на 
еміrраціі є украtнські політв'язні. 
Більшість із них це безіменні малі 
люди. Це селяни, робітники, інтеліген
ти або студенти, учасники партизан
ськоі і підпільноІ боротьби проти 
окупантів. Це ті, за сnиною' яких 
ховається баr\то панів з "рильцем в 
пушку", що "зуІ)'іли" підчас війни 
"пристосуватись" до "умовин", а тепер 
"каламутять воду". 

Там, де для них небезпека, вони 
Сіють себе в груди. і галасують: .. "Ми 
переслідувані! Ми боролися! Ось наші 
жертви!" .. І тут вони показують паль
цем на "кацетників". 
Але там, де ці nани почувають себе 

в безпеці, вони сичать ненавистю до 
nолітв'язнів: 

"Бач які. Гt"роІ? Вони сиділи?! Во-

іми дітьми систематично стригла 
колоски на полі колгоспу ім. Бу
денно го. Верамай заарештована й 
засуджена за стрижку колосків на 5 
років позбавлення волі. 

Бригадир колгоспу "Черввния двіжкі" 
Ельського району, Кашель, замісць 
організаціі охорони колгоспного вро· 

жаю, сам крав колгоспне збіжжя. 
В ніч з 1 7 на 18 липня, Кашель, ра· 

зам з колгосnником Козаком, обмоло· 
тили на полі 58 снопів, а зерно присво
їли собі. Бригадир Кащель і колгоспник 
Козак заарештовані й віддаються під 
суд. . 
У радгоспі ім. Молотова, Камарин

еького району гром. Сильвестрів разом 
зі своєю дружиною намолотили за ніч 
6 nудів жита, заскиртованого в полі. 
Сильвестрів з дружиною заарештовані. 

Голова колгосnу "Сцяг Леніна" Бра
гінського району, Предчанко, зам•сць 
виконання збіжепоставок увесь намо

лочений хліб роздав колгоспникам (Хі
ба це злочин? пр. Ред. "У Д .. ") Пред
чанко притягається до відповідаль
ности. 

О таке життя "вибороли'' собі гро
мадяни СССР у "вітчизняній" війні. 

в. к. 

чи ГЕН. де rоль попуЛЯРНИй 
(Париж) Державний уряд для перевір

ки прwхюдвоі опіиІі Р.Озписав анкету з 
запитом, чи ген. де rоль повинен ство
рити новий французький уряд. З8 вІдсот
ків ввсловилося за тни, щбб ген. де ( оль 
перейняв керувания ФранцІєю, 45 вІдс. 
висловилося - проти. 17 відс. заявило, 
Що Ім ця справа байдужа. 

НАДЗИЧАЙНЕ ЗАСІДАННЯ 
ІРАНСЬКОГО УРЯДУ 

(Теt'енан) Теrеранський Іранський уряд 
вІдбув надзвичайне засідання, щоб обго
ворити положення в краІ:нf в зв'яаку з 
вибухом нового повстання в одній з про-
вІнцій. . 
Уряд змобілізував в столиці військо 

для охорони порядку. 

ПЕРЕД ВИБОРАМИ В ПОЛЬІДІ 
(Варшава) На засіданні КраєвоІ Ради 

(Парляменту) читано ВдРуге проєкт поль
ського виборчого правильника( ординацІї). 
Члени Польськоі СелянськоІ ПартІі, на 
чолі якоі стоІть ааст. при. мін. Міколай
чик, аголосили низку поправок, щоб осте
реrrвся підчас осінніх виборів від над.v
~аиь та неправИJІьностеІ, Як це бу по 
ruдчас останнього референдума. .Всі пап
равкв партlі МJJСОлайчиіса відкинено біль-
шістю голосів. • 

ни тепер не працюють? Хіба як ви 

по "t\ацетах(' були (? !) то на ~ас мо
литись треба чи що ? 
Ще й сьогодня можна почути: 
А за що вони сиділи ? - Аноніми ! 
о-. ці nани сьогодні вміють . розnи-

сати і про "тоталіЗІ\І" і про "дикта
туру" украінського nідпілля, але ні
коли про украінські жертви тоталі
стичних окупантів. Ч ом у? 

Тому, що про ,.акі жертви вони ні
чого не знають. і знати не хочуть І 
Вони, навпаки, критикують і очорню
ють ту ~ро~ пролиту. Бачите, кажуть 
вони, ВСІ ТІ жертви сnричинили "чу
жі" ідеологіі, "чужі" світогляди що 

"" . ' тими ІдеологІями" засмічена частина 
украІнського суспільства й, особшшо, 
молодь. Дарма, що багатьом серед тієї 
"молоді" за тридцять перевалило. Чи 
хоч один поет - "трибун" або жур
наліст з "великим досвідом" наnисав . ' до сьогодНІ бодай кілька рядків про 
обставини, nри яких падали жертви 
тоталістичних окуnантів? Нічого не
має. Все мудрують, nолемізують і все 
в порожнечу. Далі 1917 року ні кро
ку І Найтраrічніші qаси від 1941 року, 
в яких оnинився украrнський народ, 
наче корова язиком злизала? 

А хто ж скаже слово правди укра
Інському народові, на яке він давно 
вже чекає? Хто розповість йому про 
ті мільйонові жертви безіменних лю
дей, закатованих у Гестапо, спалених 
у крематоріях і знищених у багатьох. 
iюmtx місцях? Чи може це жертви 



УКРАЇНСЬІ~А ДУМКА 

з ЖВТТJІ табору 
:nостанова ІаІіоровоі Ради Сомме-назерне 

в а~rс6урзі І 
.. о 

У зв'язку з gголошенttІ\ІІt в часописІ 

""'УкраJнські Вісті" ч. 36: 
• 1) Постановою загальних 1борін 
СУЛіЖу в Авrсбурзі, • 

2) ІІастановою Уnрави ''Украінської 
Спілки Селян" в "Сомме-казерне," ра
зом з активо\1 Сnілки. 

З) Відкрипtм листом до Таборової 
Ради "Сомме-казерне" nроф. В. Шаяна. 
Президія Таборової Ради ''Сомме
казерне, уважає за відповідне зайняти 
JJ.O згада\"ІОГО слідуюче становище: 

1 ) Стверджуємо, що Президія Т або
ровоТ Ради діяла законно! на n!дстав! 
ухвали Таборової Ради 1 ~а nt~cтa!JІ 
nояснень влади, що видає лщенЦІю на 

"Таборовий часопис. 

2) Не вважаємо за доцільне та етич
-не витягати внутрішні справи табору 
на широкий позатаборовий форум! 
у&ажаючи, що Іх можна поладнати в 
рямцях табору, бо "nогана та птиця, 

-що свое гніздо каляє". 
З) Вважає\ІО за .fедоцільне подавати 

ширшому укрзІнському громадянству 

<воє становище щодо якогось факту, 
-а тим більше у формі. протесту, кол~ 
те громадянство не є цілком у · ~ypct 
<nравн і то справи, що на т~рен1 на
шого табору гягнеться вже бtльше, як 
-фи місяці, і коли пtм с~мим грома

JІ.ЯНСТІО не ~\~Є ЗМОІ1t О~ІНИТИ _слуш: 
-ність nрийняпtх заходІВ на ПІдnавІ 

засади ·~udiatur et altera pars". 
4) Уважає:\tО за. непрнсто~~ ін~

JІ.оnустимий в жаднІй_ поваJКНІИ пьлемІ
-ці ТОН та ПООДИНОКІ ВИСЛОВИ В ПОСТа-
1іОВЇ СУПїЖу в Авrсбурзі, ~им більше, 
що та постанова виходить ВІД пи~ме~-
1іИКів і журналістів, які мають асшрацІі 
nлекати украtнську культурну мову та 
·є "покликані, щоб бути -мозком 1 со
'Вістю народу" (з листа проф, Шаяна). 
Для вдержання власної нашоі ~ваги 
підкреслюємо, що всяка дискусІя по
'ВИнна відбуватися в пристейних межах, 
ІІе ображаючи Ч не змішу!йчи з боло
·том противної сторони тІльки тому, 
що та противнг. сторона має в ТІЙ 
<nраві іншу .:~умку. Вважаємо, що 
укрзІнське громадянство, по заходах 

І 

заради ідеологіІ? Як бачимо, рештки 
Іих жертв му_сять с~мі ,.го~ор~ти про 
~ебеІ Але з "ІдеологІєЮ ПІЗ~Іше. За_
раз мо в а йде nр~ наш 1 б У д н 1. 

То від одного то вщ другого това
риша чуєш скарги - хворію. Одні 
на сухоти, другі на ревматизм, пл~в
рит, загальне ослаблення, малокров я. 
Друга зима за плечима, нем~є одягу, 
немає взуття. Ліга Укрзінських По
лічних В'язнІв нес·nрQможна задовол.ь
нити наймеНШИХ nотреб СВОІХ ЧЛеНІВ: 
оо має до розпарядимости лише тt 
кошти, що іх з-поміж себе збирають 
самі ж бувші в'язні. . . . . 

Багато місяців, як бувшІ rю,1ІТВ язн1, 
що вчаться в Мюнхені і живут~ в 
-оселі ЛУПВ на ФріДріхшулє _53 НІЯ
коІ ДОПОМОГІt від УНРРА не дІСтають. 
М~о вони голодували по німецьких 
концтаборах, голодують і тепер на 
німецьких картках. А що .зробили У 
-справі вияснення такого положенн~ 
ті що так підлещуються до молодІ , "? 
зі своїм "реформами перевиховання 
Вонц.. пишуть про ''демократію". n~ 
.. 'толерантнісгь" про "справедливtеть . 
Для кого ? Ще до цього часу· ні один 
•журна.~~іст-fрибун" не написав, як 
молоді передчасно постаріпнея 1J кон
центраційних таборах і як вони те
пер живуть без унрівськоІ допомоги. 
Оті правдиві жертви тоТІіІ1істичних 
режимів! · 

Відомо, що п• осередках, ЯКJtМИ 
оnікується УНРРА, вже від кі,1ькох 
місяців видається допомрга одягом та 

вжитих в тій сnраві, само оцінить іі 
еТІІЧНУ наrпість. 

S) Так само лишаємо оцінку укра
їнського громадянства резолюціІ За
гальних Зборів СУПїЖу н Авrсбурзі 
про те, що СУПіЖ "nодасть .ао як
найширшої публікаціf в українській і 
чужоземній пресі" ... , вважаючи, що 
виволікання нщuих роздарів на шпаль
ти чужоземної преси ледве чи спрІt

чиниться до корисної ,украfнськоі пр~
паrанди, ЩО ВЛасне ПОВИННа ~урнаЛІ
СТЗr.t лежати 11а серці. 

6) Зі згаданих причин маємо також 
застереження, ~одо відкритого листа 
до Таборової Ради проф. Шаяна, який, 
крім того, поширив його поза табором. 
Рівночо~сно згадуємо: що проф. Шаян 
написав того лмста, не будучи правди
во та обосторонньо поінформованим 
-.між_ іншим судового вироку в тій 
справі не було- вважає ме не на місці 
оnерувати в такому листі прізвищами 
і то тоді, коли більшій частині · Табо
рової Ради nриписується одвертий чІt 
замаскованиn фаwwзм. Це справа не
безпечна не тільки для ТІ1Х осіб, але 
й для та!(оі, демократичним шляхом · 
обраної установи, як Таборова Pana, 
та, навіть для самого табору "Сомме
казерне", з опіки якого проф. Шаян 
користає. 

Лишаємо також на боці справу до 
якої car.te міри проголошення семиден
ної голодовки мало б бути чинником, 
який мав вакликати моральний тиск 
на Таборову Ра.-у, та змусити іі по
ступитися перед невеликою меншістю 
в Таборовій Раді.l 

7) Відносно протесту "Управи Укра
їнськоІ Спілки Селян разом з акти
вом спілки" то дозволимо собі звер
нути увагу на факт, що украІнських 
селян в "Сомме-казерн" є кільканад
цять соток. Далеко менше :і них, але 
все ж таки, коло 250-300 є членами ' 
Спілки Селян, а протест ухвалило 
тільки· 58 осіб (і то з присутніх не 
всі були селяни), цебто, Уnрава Сrtілки 
і якийсь, нігде в інших товариствах 
не улеrалізований~ "актив". Таким 
штучно сt<онструйованим поняттям 

додатковими харчами. У багатьох осе
редках невеликими групами живут~ 
бувші політв'язні. Чн треба говорити 
ПРQ ВИГЛЯД, у ЯКОМУ ОПИНИЛИСЬ ці 
люди на вопі рік тому? Го л і, го
л о д\і і, бос і!.~ Чи ж треба доводити, 
що цим людям у першу чергу треба 

було допомоги одягом, взуттям, хар

чами? 
Кожний український осередок для 

таких цілей має установи соціяльної 
опіки. Здавалося б, : що особи, які іх 
очолюють, у першу чергу мусіли 6 
подбати про забезпечення таких лю
дей? І дійсно, по тих осередках, де 
керівникам дорога національна честь 
і обов,язок перед братом, політичні 
в'язні у першу чергу були забезпе
чені всім необхідним. 

І установи Соціяльноt Опіки знай
шли шляхи для того, що~ це зробитІt. 
Тнм часом по тих осередках, де від
ношення до колишніх полІтв'язнів з 
боку керівництва вороже, вони і по 
цей день, крім дрантя, нічого не одер
жали, . не згадуючи вже npo додаткові 
харчі. 
Як приклад такого ,"толерантного" 

стаВлення адміністраціі до жертв то
талістичного режиму, наведу україн
ську оселю в Гаунштеттен. , На ціn 
оселі базперечно не вичерпуються »не

.:.уги еміграціі,« про які не згадурала 
попередня редакція газети "Наше 
Життя" у своєму додатку. 

Прибув я до цієІ оселі десь у червні 
1945 р. Разом тоді тут нас знайшло-

можна завжди оперувати, пілпираючи 
склад присутніх членів відповілно до 
потреб і замірів. Це є тим більш мар
кантне, що присутній на тих зборах 
ЧJІен Президії ТаборовоІ Ради звернув 
на це увагу і застеріг, що доцільним 
в скликати в такій справІ Зага.rrьиі 
Збори всіх селян, ЧJІенів Спілки, бо 
без того протест не буде правоскль
ний. 

s, Дозволимо собі підкреслити факт 
нігде нечУ\Jаний в нормальнім демо
кратичнім світі, щоб ч.1енм якогось 
вибраного гро"'адянством тіла, не по
годжуючись з ухвалою більшости, 

зf>еклися .аоручених Ім мандатів. Ue 
не тількІf легковажне стаІОІення .10 
наданих вІtборцями обов'язків, але 
крім того, вказує на зовсім недемо
ираТІ1ЧНУ nоведінку та наruуЄ нам 
злощасні аюва з наших визво::ьних 
змагань: "як fцо УкраІна не .буде та
кою, як я хоч~ то хаА не буде иіJІкоІ". 

9) Вважаємо, що перед нашими 
часописами є більші і ГіІибші завдання, 
як Jаватн на своіх сторінках місце 
лайкам та 0..1ностороннім нападам, 
тим більше, що рьмівський часопис 
присвятив цьому аж .11ві сторінки і 
мабуть тому виАшов у збільшеному 
форматі. (6 сторіио..:). Заається, що 
ми не дали до того ні nриво4у, ані 
прикладу, бо в першому чІtсді "Нашого 
Життя" в· Авrсбурзі, яке з'явилося у 
новШ іі редакції, не знайшлося жадних 
нападів та особистих nорах)'Nків, що 
пев"о мало б. місце, коли б nриІ~1іром 
попередня Ре)!акuійна Ко.іІеГія пере
брала б ЗІІDІУ "Наше ЖІtпя", або 
коли б попередня Реда..:ційна Колегія 
була зачеп~ена tакн~и протестами і 
в такий спосіб. як Таборова Рада. 
Вважаємо, що ці.1.1ю часопису є ПІд
креслювапІ познпtвІІ нашого життя, 

а, навіть, неrатнви ,,ікувати лози
тивами. 

1 О) Вважаємо, що з газані в'Іступи 
і безпідставні та Ш!правзиві закИАи, 
""і граничать з о6вИН)lІаченн•м Табо..: 
ровоі Ради чи іі Президії в фашизмі, 
хоч діі if бу."Іи законJіі і ні в чому не 
перечипи демократичним nринциnам, 

приносІть тільки шкоlІу загалові ук
раїнськоі еміrраціі, а нашому таборові 
зок~ма, і ті люди, що іх робІІять, 
піДрізують сучок, на яком)· вони самі 
і всі ми в нашому таборі си;аою. 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

Затверджена Загальними Зборами 
,.ешканців Табору "Сомме-казtрне" 

ся до десяти кацетнRків. Прийнми 
нас "думсе ра.ао". З -вuикоІ рuости 
нам ПР.ИJtілили то.11і "норму" харчів 
аж по оJІній третині ві.1 тієІ, ак у отри! 
муваЛІt ті, що "кров розп.нВІJІи". Оче
видно цих панів турбувuо наше ааа
ров'я? Боялись, щоб ми, 6уаає, з голо
духи не nообІда.rrися ta не Іtістали за
вороту кишок? Одну третину! Нам, 
тим, що тільки місяць, як знайшшtся 
на волі? Ця зустріч нас приго;юмшtt
ла. Що тут за люди, Аумапн МІt. Ще 
свіжі були в пам'яті пережиті JX.!KH. 

• Дехто не міг стримати себе і проnо
нував вжити "то.1ераитних заходіR" 
саме д6 тих, що гапасують про толе
рантність, 8J1e тільки по віJношеннJО 
до самих себе. Нахабство ntx панів 
сягала так далеко, що напівжнвим 
мерцям вони говорили: кац~тники му

СІТь працювати1 ЖадНИ2' · до1аткових 
харчів, як це бу.,о по .11pyrnx осеред
ка~ тут ніхто з бувших по.tітв'язнів 
не діставав. Потім nрийwJІа ІОПОМОЇ'а 
одагом. Чер.з чорні ходи все, що 
було кращ~, давuи роАичам, знайо
мим. ДесJІТКи· заяв бувших по.'1ітв'яз
нів про допомогу буJІм "гласом воnі
ющаго в пустині". 

Коли надія на співчуття украІнців 
була страчена, .ІовеJІОСЯ звернутись 
до німецьких установ і з и-1икими 
труднощами дещо задово,,ьнили nо

треби nерших днів. 

~ Сьогоднді полООІСення з ;юrюмоrою 
від УНРРА змінилося. Дono!IIIOf)' о~-

5 

Авrс6урІ' · дня 24. 9. 1946 р. Присут
ніх біля 1200 осіб, з чого 12 вийшло 
протестаційно з залі, З голосували 
проти, 1 утримався, решта гапосувала 
"за''. Заслухавши доповіді про справу' 
зміни РедакціЯноІ Колеrіі табороеоі 
газети "Наше Життя" - Загальні Збори 
мешканців Табору "Сомме-казерне", 
постановляють: 

1. Схвалити заходи, вжиті в тій 
справі Таборовою Радою та іі Прези
дією, як діі, що відповідають во1і та 
бажанням переважно! більшости меш
канців табору. 

2. Визнати, що камnанія, спрямова
на .аеякими мешканцями табору проти 
Таборової Ради, що знайшло свій 
вияв у постановах СУПіЖ та Управи 
Спілки Селян разом з активом" та 8 
листі n. В. Шаяна -є ніщо інше, нк 
намаrання незначноf меншости наки-

ПОВОЄННА СВІТОВ~ ТОРГІВЛЯ 
(ДоІdвчения з 4 ст.) 

. Аналізуючи повоєнну світову тор
ГІ8J1Ю, ми можемо зазначити, що об'

єктом купівлі-продажі кожної країни є 
приблизно ті самі товари, що були й 
до війни. Але цього не можливо ска
зати про такі країни, як Америка, 
Англія, СССР і Аеякі інші. Америка 
зараз 1tуже багато вивозить харчоеих 
продуктів, значно більше, ніж nepe.a 
війною. По інших країнах Англія за
хопила позиції Німеччини. В насліІок 
війни і економічної системи СССР 
nеретворився з експортера на імnор

тера харчових продуктів, чого до 

О(Танньоі вШни не було ніколи (крім 
1921 р.), а'навпаки, перед війною СІО 
вивозив баr-ато маспа, м'яса, •єць, 
хліба і багато іншого... -
Ще не ломічається широкоrо роз

маху у вкладанні каn11'алу у nромиСJІо

вість і торгівлю. Капітал мивасться в 
промисловість і торгівлю. Капітал ВJІИ· 
вається в обіг дуже скупо й обережно. 
Можливо, він прочуває, що нема ще 
твер.rrих п~валин мя тoproteJUtнo· про
... ислоеих чинностей. Ьже пройшло 
бі.Іьwе року з •НJІ примненнІ Іійни, 
а мир ще не оформивСІ А ~ закрі
пився мировими договорами. 

З поаерненннм спокою А нормаль
ного мситт• всього свІту, еконо•іка 
КОМСНоІ КраІНИ буде ІХО .. ИТИ 8 СВОІО 
копію. Відбудування промИСJІОІОСТМ 
nl&e 1П&Віwе І на торгоильниА обіг 
почнуть викидати більше твварів. 

п. В-ІІІ'-

гом і додатковІtми харчами дістають 
лиwе ті, що nрацюють. 

Бувші політв'язні у більшості своfй 
вчаться, або знаходяться на грама
ськіА роботі. · . Значить. не працюють, 
а тому допомоги nозбавлені. Цим ра
зом "згідно закону", як поснюють 
керівникІt украІнськоІ oceni в Гаун
штеттені. Тепер допомогу тяmуть 
пани з "рипьцем в пушку", бо вони 
як не рахівники. то комірники. 
Може б і не треба бу по сьогодні 

нагадувати про такі неприємні дпа 
декого "недуги еміrрацІІ", бо ж вічно 
допомоги не буде, а бувші в'язні те• 
"'ають совість - перестануть rово
рІПІt про неІ? 

Ал~ для того,· щоб "толерантністьсс, 
"справедливість" і "терпимість" АіАсно 
таки заnанувала сереІ украІнцІв, хочу 
нагадати панам, акнм у nepwy чергу 
залежить на цьому: 

Не злов-..wайте демократією, ~-.най
те міру! 

Коваль В. 

. . . Москалі ціпком одмінкі від нас. 
Вони не бажають собі нашоІ прtdзні, 
нічого не хотІть про наt знати, ані 
nодати жадю•х відомостей про сеМ. 
Вони не хотять новоt війни, але іх 
понятт,я про безпеку nрtдстав.лІІє мі
пІтарну концепціЮ', АКа до~олиrь 10 
того tІункту, в •кому с:rає рtвнОЗttач
ною з небезпекою для анших. _ 

,.Winterton . .,Report on R .... ta• 
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нути сgою волю nереважній більшости 
Таборян. 

2. Осудити ту камnанію, nобудо~а-
• ну на невірному ви'-вітпенні фактів 
та наклеnах, як чин, що шкодить 

сnраві нашої націонаJІьноі єдности, 
порушує основні nринциnи демократіі 
та не є гідним Украінської Еміrраціі. 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

3егальних Зборів членів філіі ЛУПВ 
в Авrсбурзі, що відбулися 23. 9. 46 а 
приводу перебрання Таборовою Радою 
"Сомме-кааерне" редакціі газети "Наше 
Життя''· 
3ас.лухавши інформацію члена. фі.ліі 

ЛУПВ, п. Саранчука про причини, Щ!) 
змусили Таборову,Раду до перебрання 
видавництва під своє керівництво, а та
кож ~міну редакційно! колеtіі, після 
дискусій членів ЛУПВ у. цій справі За
гмьні Збори ухвалили резолюцію: 

1. Редакційна Колеnя часопису "Наше 
Життя" систематично поміщувала ва 
сторівках часопису статті та повідом
лення, які бу;m скеровані на шкоду не 
лише українськоі еміtрІіціі, а й цілій 
українській нацlі. Напр., "Урядовці і у~я
довані", "Центрмізм і федерміам", "До
проблеми молоді", "Анонімно держави 
не творяться" і т. д. 

2. Зокрема~.-..що стосується філlі Л~ 
в АвІ'сбураі, !'ед,. часопису "Наше ЖИття 
свідомо сфмьmувала наші повідомлен
ня або оголошення аж до іІ'ворувавия. 
Hanp.: вuинуто з статті точку про по
ширення статуту ЛУПВ, фалшиве оголо
шення про заборону ЛУПВ та інші. · 

3. Редакційна колеnя "Наше Життя" 
замовчала про резолюції Загальвих 
Зборів мешканців табору "Сокме-кааер
ве" в день 6. 9. 46, що відбулися з при
воду статті "Авоніиио держави ве тво
ряться". На цих зборах, піс.ля цілого 
ряду виступів бувших політв'язнів та 
громадян, було рішуче аасу,ІtЖево появу 
ціє1 статті в українськім часописі "Наше 
Життя", а рівнож в інших часописах, 
.,.що вміщують подібні роа'єднУючі мате
ріяли. Було також вис.ловлено домагав
ва перед Таборовою Радою про зиіву 
Ред. Колегії часопису "Наше Життя". 

4. Окремі одиниці, що намагаютьск 
створити враження. ніби іх покривджно 
змівою Ред. Колєгіі "Наше Життя", не 
мають на це ніяких моральних ні прав
них підстав. 

5. Члени фJЛіі ЛУПВ підтримують за
ходи Таборовоі Ради щодо перебрання 
редакціі часоп: "Наше Життя' і мають 
надію що надалі часопис буде мати ха
рактер загально украінсько-національно
демокраТJІЧlІИй, який буде задовольняти 
духові потреби всіх українців. 

6. Загальні Збори звертаються до 
Центрального Представництва, Обласно
го Нредставництва Украі1Іськоі Е:міtраціі 
та Таборових Рад з проханням: вадати 
загально украінського характеру часо
писам, що й досі ще ідуть mляхоu був
шого часопису "Наше ЖиттЯ:'. 

7. Украінські політв'язні всfх режимів 
звертаються до громадськости нашоі 
еміtрацU з закликом бойкотувати тих 
редакторів, що злочинною рукою сіють 
везгоду серед нашоі емltраціі. 

Управа Філіі ЛУПВ. 

3 НОВИХ ВИДFНЬ 
(иадіСJІВ.НИІ АО редакцІі) 

• Проф. Др. МІЛЛВР: Студіі з ранньої 
історіі :Приозtи'в. 11. Антична кол&иі~аців 
Приа:1Ів·я - Видання Украінського Морсь· 
кого Інституту ч. 37.- Женева 1046 (ЦИК· 
,ІfОСТИJІЬ) СТ. 20 . 
"ШЛЯХОМ ЖИПЬЦЯ" ч, 7 і ч. 8 1946-· 

Орган Беларускаrа Дапамаrоваrа Каиітету 
1 ВатенmтецІ' (циклостиль) 1 

"ОТУ ДЕНТСЬКІ ВІСТІ'' ч. 20 ТИЖІJІ'ВИК 
.JІ.IR членів УкраівсьJtоі СтуJІентсьІ!Оі Гро
мади в Мюнхені (.цик.постипь) ст. 14. 
''ЧАС" ч. 36 1501, Фюрта, тижнРяик. 
··нА ЧУЖИНІ" ч. 17 і ч. 18- Тижневий 

БJІлетевь дІІ .. оttрати'Івоі Думки. ФІпьсбІ· 
бурr ІЦЯКJІОСтtІJІІо)). . 
"УКР АІНСРКЕ СЛОВО""· 12. Регенсбурr, 

'І'ИЖВевик. 

··УКРАІНСЬКІ ВІСТІ" ч. 35 (451, Нови.й 
УЛЬМ. ТЯ.ІКИевик. 
"ГАРТ" ч. 11. Вад-Верісrо,фен, спорто

вкй часопис, 
"ЛУНА" ч. зо. Гайденав, тижневик. 

Накладом видавничої кооперативи 
УКРАІНСЬКА КНИГА" друкується ,, " . 

і з'явиться незабаром у nр()дажа: 

1. ЛАТИНСЬКА ЧИТАНКА Панчука 

2. МАТЕМАТИКА (апьrебра, сте· 
реометрія, тріrонометрія, аналітика) 
зб;рник з поясненнями nроф. Кли-

менка. 
Адреса: Verla~ "Ukrain8ka Kryha . 
Aui!AhІІrv, ~omme-ka~ernl'. Rt>al~·ymn~ 

Промова Черчіnн 
(Цюріх) Коп. Прем. Анrліі В. Ч ер чіл, 

виголосив у Швайцаріі в залі цюріх
ського університету незвичайно зна
менну nромову, в якій він домагався 
створення З'єднаних Держав Евро11и. 
Початок повинна зробити Фрннція 
об'єднавшись з Німеччиною. З'єдна1іні 
Держави Енроnи nовинні користува
тись nідтрпмкою Америки,,' Aнrnii та, 
якщо цього забажає СССР, і Сов. Со
юзу. Ціль З'єднаних Держав Европи
створення таких життевих умовин, 

щоб населення Евроnи змогло жиtи 
в мир•, безnеці і свободі. 
· Анrлійська преса nобоюється, що 
СССР знову nодумає, що Черчіп гово
рів вiJt імени Aнrnii та що вjн накпи
кає створити З'єднані Держави З ах ід
н ь о і Европи. "Манчесnр Гардіян" nи
ше що nромова Чер~я зробила no-' . . 
гане вражіння на делеrапв nаризько1 

миравої конфєренціІ. Черчіл, пише, ча
. соnис, своїми nромовами nідриває до
вір'я до Aнrnii .. 

Промову Черчіпя nередавали радіо
висильні Швайцаріі, Анrліі, Америки, 
Франції та багатьох Інших краін. 

ВІДГОМІН ва ПРОМОВУ ЧЕРЧІЛЯ 

(Лондон) Анrпійський уряд оголосив, 

що йому не бу;ю нічого відомо про 
зміст nромови, що іі Черчіп виголо
сив у Швайцаріі. Черчіп, не радився та
кож, ні з ким із міністерства закордон
них сnрав. 

Майже всf! ана·пійська та французь
ка преса відкидАє прt>єкт Черчіпя про 
створення З'єднаних Держав Евроnи, 
як не реальний, а теnер ще й небез
печний. 

В. Черчіп залишив Швайцарію, дt 
nеребував на відnустці і nовернувся 
•о Лондону. 

КОНКУРС НА БУЛОБУ УКР~ІНСЬКОІ 
:КАТОЛИЦЬJіОІ ЦЕРКВИ НА ЧУЖИНІ. 

Минав 350 років вІд проголошення Бе
рестейської Уніі. Чаr.тина украівськоге 
иароду, що -переt>уваt на еміграпіі, віж· 
в11ачае ці ро~tонпии саме в часі найJІrорсто
кіmоrn переслідування наmоі церкпи иа 
рілпНt вемлі. Лля утриuания пам'яті ціеі 
жати ділоRий Ювілейний Коvітет при А"~ 
стольсhкій · Візптатурі .Украіпсь"оі JІІ'ат. 
ПеркАн в МІІ'Інхені схвалив абудуватп yкpa
iurhкJ ЦР.ркву в Мюпхеп\. 
Для пьоrо оголошується понкурс на nr

иоияй прмкт церкви на таких :vмoRax: 
І. Проектована церква мусить катJІ ха

раІtТР.Р :VRТІІІЇНСЬ'КОЇ Церкви; 
2. IIPpK!!IL C!iOP.JI RеЛИЧИНОD K8t 0JТИ 

ро~рІtховапа на 300 вірнп:r; ' 
З. ПР.рКRа мав 6ути поt>удовапа в асвов

иому :J JІоrнетрІПІКОГО матеріилу:" 
1 4. Коnк:vрсовпй 'проект можР. бути вико-
11/tИПй дoRi.nhRЯM техпічвим споrобом в vt
pп.nov 1:100. а плярп мають цілкоw :rapaв:
тepп<JyRRTR ілею автора І поІ\пнпі сКJJаJІа
тпся mоиайме11mе з такпх рисуиків: а) по
аемий плян. 6) •перекрій, в) дві :rарав:т. 
фасади, r1 nерспектива; 

5. ·за вайкращі проекти визиа"Іеве 
З премії: 

1. Премія РМ 4.000.-
2. п~ія РМ 2.000. -
з. премJя РМ · 1.000,-

6. ПрРміІ аа нагороджені проекти бу.ІІуть. 
ВИП-!Jачеиі протягом олиого місяця ві.І! жвя 
Іх прийияття через вонкурсове жюрі. а пре
мі йом ні проекти r,тають впасвістю Ювіжей· 
иоrо Комітету. 
• 7. Реченець полапв я щюектtв мииа• зо. 
вересня 1946 о 'tв год. Полавати проекти 
тре() а ло КІІ н;:tеляріі А постольськоі Вівnта
тури Греко.кат. Перквн в Мюи:rе'Іfі·Пасіиrу, 
Склад ЖJ!\рі 6уде оголошений пізніше. 

ВсяКі інфо~майіі можна отримати в как· 
nеляріі Апостольської вІ:~итатурв Греко
rц.т. Церкви в :Мюнхепі · Пасін1'у. 
Оt>ер()іргермайстер Rуидер-стр. 22. 

А постолм·ька Ві:1:итат:vра 
Гр.·кат. Церкип в МюнхенІ,., 
· РРферат Будови Перквн 

при Апостольській Візятатурі 
Гр.-кат. ЦерКВи в Мюв:rєві. 

К У П Л Ю фотографію оригінал: 
Хор інтернованих українців Петро
ківського табору Під орудою С. Со
погуба з 1921 року в Петрокові. 

Добре заnлачу готівкою або річами. 
Авrсбурr,"Сомме-казерне"Бл. ІІІ к.48. • 
Оферти надсипати: "Фото· Світ" 

СВІЖА УКРАЇНСЬКА МОГИЛА 
НА ЧУЖИНІ 

t 
ПЕТРО СІЕФАНИШИН 

Дня 4. ІХ. 46 р. несnодівано по' ко
роткійнедузі помер, у 46-му році життя, 
в містІ КобурІ' у Півд. Баварії ПЕТРО 
СТЕФАНИШИН, б. доброволець V-i со
кальської брШ'ади YtA, б. абсольвевт 
філософіі украінського увіверситету 
у Львові, колишній довготтвій оргаві
затор "Просвіти'' і купецтва (С. У.К.і П.) 
в Сокальщипі і Белзчині, редактор ви
давництв "Голос звад Буга" в Сокалі та 
"Торговельний Інформатор" у ЛЬво~і, 
співробітІІИК багатьох культурно-осВІт-. 
них та громадських орrанізацій. . 
Нова украівська могила на чу~ию ви-. 

росла на кобурзь:кому1 цвинтарІ, куди 
покійного відпровадила в ~ставпю до: 
рогу мала українська колоюя в КобурзІ 
під проводом о. ~ Пасічиика, таборового 
душпастира· з Фрауепдорфу. 

подяки: 
Почуваємосн ~о обов'язку зложити 

щиру подяку всІм, хто нам в днях ва

. шого родиниого смутку висловив в який 
небудь спосіб своє співчуття з приводу· 
передчасної смерти нашого дорогого 
сина. брата й шваtра, ПЕТРА СТФАНИ
ШИНА. Зокрема дякуємо Веч. о. О. Па
січни:кові, що потрудився з Фрауендарфу 
до Кобурrа, аа звеличання п~хоронцо.го 
обряду та глибокі слова потІхи над ~ІД
критою могилою, я:к також реєвтовІ п. 
Хо:мут,пикові, також з Фрауендорфу, та. 
українській колонії в ltoбyp.ry за в,щпро
вадженвя оокійного ва шсце вІчного 
спочинку за вінці та квіти. 
Кобурr: у вересні.1946р. 

1-1 
СТЕФАНИІІІИНИ й ГУДІ. 
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Стси:м складаю найсердечнішу подЯку 
за висловлене співчуття в. моєму тяж
кому горю й за допомогу в ~охоронах 
моєї вайдорож11оі дружини, ЗоІ Гаврилюк 
ур. Сеиевюта,а саме: священикам УАПЦ 
хорові тоі ж церкви, Братсnу святого 
ВолодимиРа, Голові Табору 2_о:м:ме-~
зерве, фірмі "Е.лектроват" 1 11 .праЦІв
никам, ДИтячому садо"ІЕУ, СоюзоВІ ':(кр~
івок, Приятелькамі Приsт.еляи Поюйн01, 
Землякам, Співме~JD& нашого бль~; 
ху і і всім Табор~ Сом:ме-казерне , 
що прийшли й в· овадили на вічвий 
спочинок св. п. Неб жку. 
Хай Бог усім заплатить .за Ваші добрі 

серця. МУЖ І ДІТОЧКИ. 
732. 1-1 

ОГОЛОШЕННЯ 
Запис на коопt"ративний семінар. пр'! 

J'краівській ЕкономіЧній Високій .ШколІ 
у МюнхенІ 

В зимовому семестрі . 1946 47 ро"й: 
роапочинаеться КООПЕР А ТИВНИ 
СЕМІНАР під керівництвом проф. . ~· 
М: арт 0 с а по 2 rодини ти жне во !JO обlДІ. 
Учасниками семінару поруч ЗІ с.луха

ча:ми У.Е.В.Ш. можуть бу~и ,.акож осо-

би, що: ід а також 1 мають матуральве св оцтво, 
2. мають зараховані чотири семестр~ 

ви~окоі ековоиtчноі або ТОJ?ГовельнОl 
школи або ве менше як п'ЯТИЛІТНЮ прак
тику в\ кооперативних установах. 
запис У понеДілки, середи й пятвиці. 

від 10 до 12 години в канцелярП У.~.в.ш. 
Кав~tелярія ш!соли 

~~~ 

БІЛОРУСЬКІ ЧАСОПИСИ 

ШтомесячнЬІ 
літературна- мастацькі часапіс 

!~~ШЬІПШЬІНАсс! 
орган пітературнага згуртаваньня 
:.Ш ЬІ П Ш ЬІ Н Ас 

ШтомесячнЬІ 
рзпіа·ійна- грамадзкі часаnіс 

113Ь ВІ НИЦЬ ЗВІНЬІ CbBRJOI СІФІІсс 
орган Бепарускага Праваспаун ага 

• Аб'еднаньня 
ААреса: · 

l't'lchelscforf Ьеі Ch~m (Oberpfalz) 
Wt'iaaruthenisches DP Lager Nr. 4 
Block 6, zim. З. 1 

~ 

І РЕСТОРАЦІЯ і КАВдР;;-1 
11Г О В Е Р Л Ясс 

Авrзбурr, Лінденштр. ч. 9. 
Доі:зд• трамваєм ч. 4 і 2 до Вертах
бріке. Розпочинає після ремонту 
nрацю. До послуг J1>О:Мадявства 
смачні українськІ ~трави. 
Обід від 12-14 год. Вечеря ВІД 18-20 г. 
Ресторація приймає · замовлеІІ}Ія 
на прийняття, весілля, хрестини. 

Відчинено від 10 до 21 rод. 

УКРАЇНСЬКА ДУМКА 

СПОРТ 

Ні чести ві само
:rаоваrв .. 

"Україва"-ВСААвr'сбурr' 1 :8 (1: 5) 

Широко j)еклямована :зустріч команд 
копаного м'лча "Украіни" та німецької 
дружини ВСА притягнула 22. 9.1946р. на 
один із стадіонів міста до десяти тисяч. 
глядачів. • Зацікавлення було вещuсе. 
Особливо, з боку німців та інших чужин
ців. Українці, беручи під увагу останні 
поразки "Украіни", з трівогою чекали 
на початок змагань. Трівога швидко 
перетворилася на сором за себе, за зма
гунів, а вайбільше - за назву команди. 
Перша половина гри для "Украіни" за
кінчилася повною П поразкою з рахун
ком 1 :5.Друга половина пройшла більш
менш "щасливо", з рахунком лише 0:3. 
До цього слід додати, що у IOJYriй по

ловині гри украінці ЗМЇІПіJІИ воротаря, 
а одного з одивадцятки позбулися, бо 
суддя усунув його з поля за ·грубу пове
дінку . 

· Натомісць одинадцятка ВСА показала 
себе добре здисципліновавою і технічно 
зіграною. Швидким темпом гри, умілою 
і хороткою пасовкою нападу, німці цілий 
час здобували ворота "Украіни" - про
рива.:ми. З почуттям повної перемоги над 
"Україною" німці, з повним розчаруван
ням - чужинці та з образою і соромом 
українці, не дочекавшись Кінця змаган
ня, залишали стадіон... 'В и слід б у в 
1 : 8 на користь дружини ВСА. Чому ж 
програє " , Україна''? Спостеріга
ючи гру українськоі одинадцятки, дове
лося дивуватись, як у недавньому ми

нулому "Україна" могла здобувати "лав
ри" перемоги? 
Воротар, це без'ініціятпвнвй маве:кев. 

шо тільки розводить руками, а в кри
тичні моменти ворожого нападу виявляє 
свою цілховиту безпорадність. У перш6й 
половині гри вів до того розгубився, Що 
сам "заніс" два м'ячі у своі власні во
рота. Воротар не знає свого иісця при 
подачі "корнера". Вів ст~йть ~сере~ 1 

воріт, замісць зайняти мІсце бІля nраво1 
чи лівої штавІ'и. 
Захист може справитися зі своі:м зав

давнЮl, але тільки тоді, коли комусь із 
них м'яч потрапляє сам на ногу. Коли ж 
ворог' швидюmтемпои прорива.є оборону,_ 
то захист "Украіни'' навіть і ве .~має 
поспішати на допомогу воротаревІ. . 
Така ж "тактика" оборони і наmв

захисту. Шістка пападу технічно ве аі
грІUІа між собою, темп !-fЛЯВИ~, бР.аку& 
аtресивности. Хоч деяю комб1нацu. К?
ротв:ою пасовкою і приводили укрщнщв 

до воріт, "В?Р<?Га", ~а бит~ по н~ не ~у
ло коиу, м ячІ летІли в галнут . Ціле 
праве крило, а, особливо ~ого правий 
край, у нападі, були иертв1. Натомісць 
лівий край (п. Макар), прийняв ва ~ебе 
увесь тягар біганини .. Кожен у гр1 на
магався бути самості~ним. З амісць, то
го, шоб передавати и яч товаришевІ ви
користовуючи ддя цього зручну комбі
націю, нападаючий водив ним навколо 
еебе доки 1 та!СИЙ момент внвкаР, :м'.ич по
трапляв до рук "ворога". Два рази по
воротах вел били одинадцятиметровий 
"пеналь", але ~снайперk ще не вав•ІИВСЯ 
своєї справи, і м'ячі :мивуJtи ворота. 
Брак техніки в грі, брак зіграносги Й' 

дисциплІнИ, а найголовніше нерозу:міввJІ 
межі чести супроти назви »Україна« та 
принаймні самоповаги до самих себе,. 
(як українців) з:мушуе укранську гро
мадськість сказати згадавій команді ко- · 
павоrо м'яча своє рішуче с.лово - до
сить тако І репр езе нтаціі! Один 
у:краівець, що стояв поруч мене цілий 
11ас нервувавСя і пітвів. Піт знього лив
ся ріхою. На сьомому м'ячі у ворота 
»Украівис вів сказав: »От ледарі навіть. 
бігати не хочуть ... вони заважкі ва таху 
роботу! - вилаявся, сплюнув і п11рuв а 
грища не дочекавшись восьмого :м яча ... 

в. к. 

Накладом кооnеративи 

"УКРАІНСЬКА КНИГА" 
вийшла з друку книжка 

О FAIRYT ALES О' 
18 казок англійською мовою. Уклав 
•ир. -штефан А. для навчання в шко

лах, курсах та для самонавчзчня. 

Книжка багато ілюстрована. 
Ціна З рм. 

Замовлення спати на адресу: 
Verlag. ,.Ukrainska knyha'' 
Augs<iurg, Sommt>-kaseme 

Reiilt~im na"iнm 

Ціна 1 н. марка. 

----~~~--~~~--With Permi:,.~>i('ln (lf UI\HRA 
ТЕАМ 114. October 1945. 

'iudldtuclterei Anton НіеЬrт, дugaburg500ІІ,2R.9 41 
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КР41НСЬК4 
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UKRdiNI\\N TI-IOUG~T 

,/Іодд'І'fJ~ v.1. 
1/вr'd&YP(f, ord ~ОSТІІJІ/94-б. 

ІІоЬітні rєpocmpІZmU 
S zo.& JID.1~ Ге.&&ц1, Ае .u ~~~ пе_реrаиu а о;~.~в 

оАвоrо 1 ~c~zoro ~ОА1 дос~rаеввкх ва САа~у rpe• 
'Q,IIROro 1.КЄВІІ 1 r~е](ЬИО1 8ИСО'КО1 lt)'Jt .. ypa, llJIDO 
цроц~1•~• 1 ~с1 ~ОАІ кас•ец~•в, 1 •ехв1ка, 1 
воєJUІЄ А1.&о, :. "::opriu~ 1 иаух~, 1 все 'і'е, ~ 
n1дносаnо ~~дсьхм« дух ! А~с•ка~ rев1І ва ве
зр1апк1 вер•аии яосховз.поСtРа. Jl~Щa, 11.0 с•о1к 
1авом у пер еrоиах д.о n1двесенвR .а ІЩе •xoro 'r:ВО.Р
чоrо духу пере:! ащу~~ и досt~~rпеви~ своіх поперед 
~ів, вад1~кс~ ~исоио-по~есаою назво~ •rерої:в", 
yB1B'1UBCfl JІЗВ,РО!~К~ ВіБ::І,'fііі4 С.И.а~z, OOpC'дXy'!aJIJi 
~1.zy соа1вь х-аu.єбаа од 1 гzн.s1~ из с10 .-; чес'r• 
1 зaOJtysyвa.u• :.е за с~оr'Ь Ж:.1'І"ТR ва бу~у:вв1111я 1к 
П"\И"FІ•в•иі:в. 1~ не 'ІІі.uак" :ве.nача.а.а •repoq_11L~".ІU 
ип А~~ІU.П~СІІ!, І!Х аа •п1з.бо• 
r1.a•. 1 ве ду~во - 6о аа~яt~· 
ик J:tD • aiaGoraк• rpe ц,uа 
Jr7~8'Py-;a с'І'•о.;> ua ц,1ввоС1'1, 
fii.Jt1 ие •1.а ьи .11 z u .u м с..-а_р о
~•ва~ е&&1вс•z•~ еві•, а •
кама. о иепе~е:ве_раеикми до'"' 
CXOBUOC.JІKII, Za:ВIIJI.CJI лцц• 

С'JІ:ВО U Ш CJtOГ0AJІ1JШ1~ АеRЬ. 

rерост~а'І'м ие CyJlм в 14 к л ю ч и о " nрква 
ле~ві~~ сз.оrо ~ілька ЄА4івс~воrо сs1ту. У сао
іх :віках Jlii.II.C'P~O • к а .& о і :х у 'J\ 1 !! ч 11 
і и а 1 \! к і .а ь х о с ,.. 1 1 зберіrз.nо 1х 1ме 
:sa д.Jlf! нsстуnвюt ІlОК~1нь. 'Чи не ...:.в.nи и а в а· . 
m а х о ч ах своіх Геро~рат1! н~кці з "ве~~юо 
го" f'a!xy :в oco6u Гіт.nе!)а, fiw •• н:;pa •rз ішu;с< Ро· 
зен6ерг1~ 1 Rox1st 

Не ~1диа И! Герос~~атів l взма -ухра1всаRа 
земх~. І, моУ.е, са~е ~о~у. ~с ухра1нсьR~~ в~о~ • 
.fllt j. !tOJ!їSШS~'! .ЄJLJtiнcь~t~:!, 6аrв~t~є~ духовісrr!!. Ч& 
ж ве SAOGyL~ со~і с~~!~ гр~цьхогс 6е~умд~ ! ва-

~:J.! і С'І'О~і і lf8X1 li8z.1 З ЄМ 
л~чка ;веха~ соб3R~м сnй
т~с~;. лх Гад~Г5ВИ~ Кочу-

• 

ее!, Іскри, НОсw, .срІ)ХО· 
ве~ак1 k сучасні •су:верек 
а1 ст~мгНk• •uо~1~~ка" , . 

А.11е 11• вдо~о:ва а011Ху;ев
а1~ хо~каваоrо е&&1всьиоrо 

Кос~о~11 чсл~ма б"~• ~ар1 -
По)'.у rocm,::.apr ва Еу~'-•У. ~)'J.tЬ'i\1B~X ••• 
НІеАармА. cлa~.nRTa n1све~ Гетьмана 

1Ji же и1сть ,H•C.Jla7І !1.о ІІС
віzе с~1~~т• со~с. то -
чорніаs бу!зє тінА; цо RC
x~aв1me cn~:axj~ в 1c~o~1l 
~t(ого-еу-дь изро""у c~i..,.ne 
nо.ит.-! .. R ш~ сосетн;tх .t. !jдс;.,иих 
Il0p:t!3.HЬ '1'0 - ТТОі)п1!!ІО"С no~ 
~удо11 nor.f~!з.'J't1ь себе re.Az 
Rxi, 2 1к & осо6JІстюс мізеJ 
ип ів'1'с~ес1а чw XJ01-06.1lJi:'l< 
амбіц1t!, це поJLук .. я aa.Y-ars· 
t!'I'.Dar upwracjdlllм. веnомі'І'иО 
u~ се6е с"lм.ІІХ, вDксу"чіl cj 
б1 ! істо~11 безс~ер'rиу c~j 
Іf r;E цаІ<оrо безумцІ. 

·духу, 11• c•a_por~·~~aa б~аrо• 
.РОАиа, бо ие :вакуаеиа •е.а
хаи1•-...а•, попра •с1 c~l 
АО.да9В! ~орока. по~ода&а ! 
а1.ц"&мве •••• - Oeaorl(ЦJI7 
rова1187 мас аа rо.ао.окр 3'ЖИО" 
~авои. Акбі .. 1, ue поабаз
аеи1 rt'&O»ЧU OU 0АJІНJІІ11• 8 
DOQzr•aииsx аа •с••У ~1ar 
сжава А&JІ o•oro 1меиа, поча
.аа аАОбr-а.а 11 ае •••аом 
.вop~orohreк1a• ••oro • соб1 
88 ~1, a~~~if 8АОб~к1а ва
сохоl ХfА~и, wках AOC~ra
.aa 1аа1. !еа})Ае.Іt repOMk18'1', 
JIRO~ C&S8S ~DO~U1B В8АОС~-
801 AJ%0801 afAИt)'PJI ие А5'"' 
аа.аа cuw•, JLI)б просл !\:ВZ.,І 
ва ао1 в1ва :в .1DАС~в1І іс.о· , 

Б c~en~ ~~kaa11 к~15ні иоеза~1. 

1 rеи:;еа ав1 моі>ц1 до зор1 
~ :ft'Іt оr.о21д1 про Еа!t,м.у б1.n Р. .м.зб г.Еа. 
ІР ne_p .. "ta llosтy - Красаз РоксОJОRв.а 
!oro в аз о~ юс ~ te; u ва rc~~ ••• 

'latiMR •ax.nflp ХО.АОД.і11,.,..D rО,РИО MO~tl 
І с·~~~оІІ хкsк~ в~ у е~аму ~1•1•1. 
t!oro •ali•JЄ в1рвn'І псом ~е~"ка, 

~б ке npoc••r .PYJtJМ із llo~a1upo•••, 
Щ.об ве зu• uась 1 серце Іс .. амб,-.у 
С•р1.аа оп1•1'Іа а EaUaшoro жука. 

А ча z ве м~єко ~~~~ ц~ 
Герос.р,~lв АО»жО~8 се6е 
•еnєр? 0tJІ8НЬИОС11 'ld JlDKИ 
a"l~apyrlil • 

fure б 'І'!СІр 'n'Є r-:.c.uo ае 

.Р11 с•о• ldee.Pn 1к•tr. uии• :ве.а~d еФес~
ка2 х~м Тем1Аа - rog~o~ ~esc•zol ~gх1•еи
~·· 1 ООt~Іав c.oro: MJi~At •ас•ч1 ~ов18, а 
1м"• Oearкaoro re~oc.~a.a -~е • D&К ••і UO.OK 
ихж uo•o~1•• яо..еаер 1 •~••ме яаа1. 

~аАунаz~ :в нвш1~ д1Мсиос..1 
веrа~но. вемо! ва ааа• ма
rічиоl л1схк, :в1дrукуе~ос~ 
Коку, кк собача~ r&•кі• 7 

z1c1, 1.вше r~с.ио, JtO м~е 1 &!lродку r~tщe zauo, 
•хк~ хоне niд~R•a во1оnои~алу 1~е1! або аз•;уl· 
'1'И 11. Збудуtt•е пес~ &Аоро:ве об•сдкаКИJІІ і и'lа
аі~ь 'oro, схзzемо. 7RO. ~ •~м ~1~rухве•»с" ае 
raotao з••А•1сІІ .a1coaor .аувоD о•~)'2ие racJIO Г1 
t-1 НО. Каав1'І'Ь Іоrо !7». - а1Аrукве'І'ЬСff десь 
тnп-ж. Зau~1·Jt UJC• opraвi&SJІ1'1! nrn ;схu.е
мо, Ае~ль.е 7•~а1вське UреАста:ви~ц•tО/, ис
rаІво 11 •!Аrрве•ьс• 11аесь ,...Yll ;демоJtіJМІ.і"ЧИе 
Japa Ісьие Ui> е.Ас.аnІІЦ'І'ІІО І. І •ах беа и1иц". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Нзв1ть )' •аках спрз~ах, ffИ !Сеаац1ов~ьниІ 
прапор, 1 "'~• ІІІt соб~~~ rs~x1• • ааuеречеаНй: 
ве ~о•.о·б~акL•и~,, а сив•о-~о'!•~!, чс c~a•o
б.иsRИ'I'Jifltf, ча ".о~во-бі.&&tІ, 'l:fW "R•~сь 1наа~. 

ІіаІ1'11~ 1 •ахп oпpasu. n е.-виd. e•ru~txo 
осоа••а•о•аи, .ееваu1ов~~·~ 1 веосnормv~І np~ 
ВОПІЮ • 1 'I'J'I' ruи11'; не "Х~ І.СТОС Х~ C1'g'IC11f•., 



2. • АОАА!ОК" ч. 1. z. 
----~--·~~----------····--·~------------~--~----~---~------------~----------~~--~------~·---------
а І.РСС'І'ОО х_рис't'Авс••. 

~еІ rе~остр~изм особ~иво аабраs сапи 1 
~а!в~ал~аав соб1 мі~ ~1~1 в ос~акн1х часвх 
• 7 ~асах орrаиічио осоружвоrо 1 доведавиа, •е 
oonиao•J»aвoro rерос~~а•аки, ane •епе.Р обов•а-
3JУ:Ч01'0 І про о:ко npdвк'I'Oro вимв оФ1ц1мьво 
Аемохра•~~воrо иурсr.·Раа, коапяв, демокра•1а 
- 38&'І:{КІf'ІІ-, усе ві.пІtво. Чону 2ам моzиа, а вам 
8!1 Rавпаха, хо~к ва xase.e ·~ах•, •о ми, хоч. 
! ве с~емо·~ьоrо роби•"• до~~~е мусимо rав
JаІУ"ІІ: •в.1•. Бо - демокра.'Р1ІІІ 

.Горе В!UІ 1а 'f'OJ) • демохраІJІ1сІ'•, !ІХС''!' ацра. 
пу•ажаса иаві~Іt Сове•и, ~С\6- rо~~свіше MJce 
ча~1ае ма"z моuк~ісt?ь прк аоц1І ваrо саа· 
аа•к •а1". ко.~:и адороJJи!.! rJ:Іузд., :lJІІРЄ9еса .п І;ІА,
С'L'В& 1 крик :крови •и•" з-ІІ1;. зеМJІ1 "і1Х~ що вrи 
~·ва .п~дс•к1 ідеали, rоворw"ь ··~·. 

3Аороsо-творq1 с~• ук~а~вс~ко1 с•~ї а 
осо 6.а и1011 JSiipaaиic~~ підкресJІюm-» по•реб7 аа
цруzеsої с~вос~а зс1х саа укр~1всько1 изц11. 
Чтемо ~е ка кожному Rроц1 9~. чуzмо ne ~ а-за 
о:аеаиу, ..v.e · ваІ\1 б_р9. ІJІа ІJІU Форму.u юwа JSI!IJ.(Ori\ ча 
07: мСИА~ ва~ОАУ ВіКОА~ ИЄ мір~~~ЬСК ~ОГО Jt1дЬ 
К1С'JІІІ 1 ~О:ГО ДО бр .іООІ иа:м.1раJU 1 а 'Р1.;tЬИ14 CUOI! 
~oro сднос~и· ;nocoA А.ГАwика иа уи~аіиському 
конrрес1 в КаиаА1/, або: •зааско х~е од~в 
a.11JI'X до вааво.п.евиJІ - це Оре rtJe:pcькa едвіС'І'ь• · 
Де деuя.Рац11 ткра.їкц.і• nівденно1 Aw.ep11:кs;. 
kо.ии 1С1'О~а пpa~JAsoi АеАLократ11 каr.е вах цро 
.. е, 1\0 ,1 ко:веерs 911' ~с., 'fep"f1JI, 1 дett бур ис'1' Е'І'.и1. 
:хоч 1 ~AY'I'lit .Ріан»ми •.и:f!fxua, а..в:е о А в о д у • 
в о n_ри:к~.ь до оди1е1 ке••, !Із~е~о од~ од
воt-О ПО!ІUІНІ'q'і. et Од,ііВ одиому доnоw.з.rа~и. ІЮ 
ua1 • ммохра.,а• j3a np j4JSaб.u uрим пр ихл цок де
оих •""е·кокраІJІі!І• ва nариа•кіt! кок~еі>еюt.ії/ на 
8СІІ&1 8!.1tUJ4KИ Чlr1 IlOCIIPЗ!IOSJ1 n!>O о6•С.J.ІІЗНЮІ І1А• 
rужу~•о• ~•вами спалеави еФес~хої саR~~и1 1-
А~~ СА1А8МА А~•в1&КХ і С~~СВа% Ге~ОС~)S9!3 1 
~n~су~ча c~oJ 1меиа в беасмер~в1 ави~z 1хвьо1 
г~небвоі ела•~. · 

UD~a, 1 DО~~нио, •~~~ с ! 1 !, нікак ае 
каRювен~V norлAA ка реч1. аже •о~~ бі~••о~• • 
~8 OCB08R~ 88ХОК ~~ACbKOro CD1ВS2~~~ В АЄМО• 
·~~·~~оку с~і~і. Твм~8сом. ao~w де~к1 •демо· 
а_ра'І'а" О'f'~~.т.;""'~ с:еоє"8е.о• ва 'I'Oiiij". ще. перехо
А~• вз.а.ііf!ІІо 2 '.3 rолос1!', а ве 8~14-чаt!но:ю 61.u:•-
8ic.g, ~к вови сзк~ •oro жаАе~и, 90 це, ~~~оа~
м, · ве де1Іlо:краt?1!!. а "А~кокра'Р1f!• ,n1.ц. "Акм" І. 
ае r1в до ~zорчос•а І об"єдsаввR, а евz~а!ие 
ру1иивц'РВО 1 rерос•~а~иам. 

Uo~a s&e, aAae.acR, ~аз а~ аз•~~ ~1Амова
'РВС~ від мо~жоі у иао меu.аnьвости, аР мо&nкв, 
•ха1 ке 6уАе а1яхо1. RХшР ае •зка! ~ ~ хо~у• 
~орму~а. аамRаава, ~): ікz~м, а к"~ ОАвоrо . 
аксоиооиа~уzевоrо нaDVro Аіяча, ии~2 nих сх1і 
віко.иJА Т своаtому :&АА'МІ1 ае roiiO_;JJ6B! /· Во ІРОАі· 
ка в1ао.и~~t ае 81'И~еко 1а аача~о~а....v.ого ко..uе. Jl1• 
1'01ІJіІСRО•вес•е;1•с•иої .aereJtJ.ii цро ••елИJtу 1! о• 
сsu.ьиу ваау aeн.JttJ•, • ~х1~ &epR диу s1ко~~ ве 
Оу.ао, і все кусш.tо orARAЗ'P&CJІ аа r,•а~кrом, ~.ііІ. 
~х Добре 11ze вав~&&а вас 1с~~1а, ве ~1~••• 
сво1 порцха в ве.с ааве.Ае. а І 'I'U ус.ау.квu Ге 
оос.рlМ'1 и у бер~н,.,rиJІ р .1-r а1rке. 
• Dop а, RtUeм:o ві.дмов~'ІІ&Си 81А ~1с ї хаоІРИ1t· 
в~І. ~екаrоrі~иоі 1 аварх1~ио1 ·~ековра9~чвос
'І"~" 1 J!j..д. сасІJІека ІІНОаеви~r !1~вСІrо кепо~цку • 
zи~'I'R н.аr.:ої '"ве.nиRоі 1 обц.ьио1" аек.u1,.. а 8 аа•в 
аху в ц•м. ча ве и~аиии вже по~ аа•ес•• чорну 
дощwу д.DJ! з~на_рх1зо•аи:w:х •веnос.uуаевцt~· 1 аиа 
~0.&'1• ~J4.nC\JUI ua'l'aC!I а ва.ц1ои~аво1 д .. схtаа.п1ва 
~а вистав~н~~ їх, RX це 6у~о • ааІАемок~а'ІІа~ ••! вJк кашоrо иоаа~ІJІ2В, ва· "пу~.u.1ау". ~o61to ва 
прі.n1ЩНИ~ ОСУА rромадRЗС'РS&. , 

"ІІРо' ве во ж.ноІІ, '1'011 n,pO'I'~ .rеве• • сиааа:в 
Іра04І'ОС. Х•о ИАе ие аа roзtooax JJE.P&1вcьno1 аб1р 
воі соаіс••· •оІ п~о~а Ук~аlва - nереФ~~аусмо 
It» Хр MCCI'OSY II.P6JSAJ. А Х90 бr npo .. a І"Рис•а. 'РОІ 
роапаиз:в Moro. :S;т.atrttlt .AoCS_p вам1!)и 1 • а~их А1 
.пах. А&е к1ао.аа ие аsаІ,ІІ.емо ;.oCS,poro аан1.РУ s •а 
кому чав1. ко~к х•ос• JПЄ.Р'1'0 1 посж1до•во 1А• 
прОІІ'ІІ aaru•aol М"ІІ11,11і)О.И 8~121101 ао.а1, so• 
csa tt •• в1в •1ри:в 1 СЩ)а~емu1с.• caolS aor.a• 

діз ~ 8 рацію С:ВО1~, О f!OJq ЗАЗС"'ІtС~. "'АОб,рlа• 
вамір1•. · 

Мк :ве а:каемо, ІІР ароб о іа собоІJ Герос.ра• 
по спааеив1 еФес~ко1 е~~•иu1. Ча квиуае~ в1в 1 
коре no 2uиовавк1 C!oro божеІІ1~•аоrо чаау. ча 
пов!савсв, ии ~а. иа с~око~вац1. На •с~RаИ :ва 
uадок. ми маємо деRие _по~• пошана АО ~ахкх 

_ ГеростраІJІіs, оі, ослrву1аu •c.nssy-, 1АУ'І'• ІІЗ 
'aro•1.P :1.з с~оє!' сов1стІІ, кцаМ'Ь ОАерхак1 ор1б 
вя:хи :в .n щ~е Іts1.я:Ф"'м 1 в1ааm•с•. ик ЬАа а k
,.i)101'Y. AJte був'І'ует.ьсJІ AY'Sl п_polflr. 'РИХ ГерОС'І',Р&· 
':'ів, 11;) хиву'1'Ь ~а..а1 no за:вuенв1 еФес•:аоl С»JІ'"' 
'РИ~ 1 sиаухуо.• ваrояи ~б noa&na~и вс11ау 1a
'Jrf С5~•іівІІ, аСSуАо:ваиу ве 1Ха1ки 2У8&Мі4 1t ие си· 
жою ~н~оrо або сФаsа•иаоІаво~о, або yCSoroxso· 
~oro ~ axб1'1'ao-CSesytmoro Ауха. 

A/Fa'1'YJP:К :В1ІІаВ .. .;.--&• ЩО CПJ?O'I'ИВJIU~Cfl Xoro 
rrоставо:в1 звиІРа вевv.хв1, ЗАВІа.&ОDJІ 6, Феви а 
прз зо вірвих хусуJІ•манс.ьких rо...віа 1 x:e,pefJ'~opкa 
у nро дор; 20 роиі • ~огки.жу І Щ)ОІР~ fXJ17 Туреч
чииу в могут.ию Ае;рzаву. ~ :віааємо 'І' ИХ• Ф ева• 
да~ь Феаи иа ~сл:к~ за~~R ВАО~овоrо роауху АО 
поридху - 1 s1д ~асRчі ~oxis схклRе~о rOAo~y пе 
ре..ц варпгои, ІР раз -у-~:\3 лр по~WІ'Ь ЮІRZИ'1'2 1 
SO.ilOAilfiИ ваии ва ааа1~ "se.n п11 1 об :.uxьвitt аек-
.uі •, 11 gil в1ко~& по_р цку ке бу..Ао. 11 

· 01'07. - або Ге_рос•!)а1':к 1 хаІ~ & иве ва_рн:r • аоо 
за DО~ЦОЖ 1 r@'JIЬ із rе_рОС't'~!.'І'&МИ! Н 

О А У д 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

'В І Д А. Д М І Н 1 С Т Р А Ц І 1 

В в~"пзкr з~ змікою вазви цасоnису nо~1до-· 
МJ:LII Є JІО : ,_ 

1 .nep е.дг..u atta :s~пJtaчe!ia на часопис "На ае 
ЖиІМІя:" д1У.сва ~ д.u11 часоn.ш у '"і"хра1нська JJJ
M!(a•. 

2.Гроші ва п~одааі nоnередні чкспа часопи
су "Наше Х.І4"МІЯ .. ~ :в кal!C5Y'i'R.ЬOiLY it sa часоuио 
'1 УІ<р аїнсь!(а Думzаu tU.i.д. t:.na'P:& безоосередw.о 
м ад!)есу : . 

Адк~н1~рзд1и •Увраlвська думка• 
A!lr'cб~r .- Сомке-кааерие, &. 'f27. 

3_.3аwз.дева111 B!l ЧaCOLILC 8 Уираіпс.ока Дум.иа• 
:npи~t:w.aє впв.uючво Адм.ів1страц1JІ часоm&су. 

4 .KO.UЬll0p'l'e_p8)« 1 ГУ!)"Рі BHiUCa.~ 8BHU8 1 5:' • 

/щ.'tівіст,раціtr ЧSCODJ-C)" 
"Украіаська .П.~s" 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·• •· ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ОГОЛОШЕННЯ 

Б и t1 ~ .n а з д .Р у к у g 11ро.цаєІJІDСЯ 

"Г РШІ:..ТИКА УКРАlнСЬКО! МОDИ" 
nроФ. П.К о в а я е в а 

Гуртове замоР~енн~ npn~aє хоопера~ява 
~кос" )Мюнхен. РозеаrаИмерnnяц, 46 ~;. 

, - 3. ч.743. 

: : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : ·. ·. ·. . . . . . . . . . . . . . . . · . • • • • • • •• • • • • • • • • 

"У !\РА У Н <; Ь КА дУМКА "[ІІДАС.: Н-вu "У крнїнськн д~·wка" 
·•u К R А І N І А N THOUGHT· РЕДАГУЄ КОЛ~fІЯ: В.Євтuмович: 

AUOSBUHG · • В L· ~ .. 
Somme-Kaserne · nOHa.lh, М. ДО.'ІЬНИЦЬКnn . 

. . ІІІ•ІІСІІІІІШК р_п:опrн·іа н~ 3Іt•'І'Тнt:мn і в ці~ 
Pc:t;ll\1~1~ ІІрІІІН•І3fІ стороІtИ 11 го.нt~;ІХ ІН·\2 cnr••нi ю.: •111 rтуЄмоІ·;r. lli:trІІtraнi сТІІТТІ 

Ал.мsюстрацІЯ_):J:_ядуt: .~'д !"1-1~ І 14·17 "Rt:.!IOR.1ІІJ>TJ, nos·nв:t 1\ІІТО('•І. а ІН' il:tRЖ.tll 
. (K)J ІНІ• І .71. л.умк)· І"'дІІкціІ. 



З. "J'ХРА!ВСЬІСА ДМfА" Ч.2. • ДОАА1'()8 • '1.1. І. 

----------·------------~-:=-~~~-;----------~--------;-----;;~~-;~::~---------------------· 
~?{R/_~lllO~~ 

((f)tAY!Г~ !IO@[f)~" 
, /1 О .52-fЇ'І!/я } ДІІ1111АроІ'f Ж~ ІІІІІІ .f'r1.fl оqюбUІІІ'"І<ОРо • 

. D.o8ie1'~ М.ИХ!!І.&З lto~~б~вc•:soro ''~a.s Uopra• ..а•ІІ: D&pJбKd • ew ДІІіІІ OA•r 1 .. ue Х 06.aa1R•• 
ва• аМА;Іt~•rе ва,а>ОС'І'ав:и.r 1 СПЗА ре•о..nD~1Іавх qye аапах .о.аовоrо rво10 1 Іомав ~,х•а.х•І. мо•о 
DOA11 · • Р:!В 1всьхому се~1 доСS:а 1902-1906 рр. ро&ИК см! ж. чує Іоrо J\1>8'1'~. DOЗIIJ уц.ааоо 

АІ..Ко~юбкJіС~иа! -ааrз.uавоІн4зке.миМ Ві11А!!'ІІИ81 •• 1 жtiiИ1aJq моа,.:•lірмS!Ае soea АО воаа ..... •аа 
uac,..esиu. · •опкtпсахо.~tоr 1 1\ЦfUZBШl cuoc•e- 1 7ІІВ.ІJІІ8 соб1f· па eanap,e.aa. аапечева '1 Io-
g1rR9! Sat'f"'''JJ. Там •о вам n1х~во роаr.аику-r11 - а- мІІ AJM! Хома JA8 .. • иос.а-r~ 8A!l8U 81Аома 
ао сахе а1в 6ачu 'І'ОА1 ае се.по. А:Х по:каауе в1в уs1)а~всJакоку се.ау. ·llро•о•кп 1! іМХ В7С'ІІ.Р1 час мо 
gull1 проша_;):кІІ се.аІІвс••а.. · -.е • часах nавІі,Jв•. ТоА1 ае.а'QАса.каІ 'IJtJ.aJІJca 1 

Са1И poer~RA rо~о•з~ персоваs1~ nо~1с~и ма повеволевви. ~а І~с~вос91 реаааво1 ~~сnеи· 
хоqемо noч~J • 1и1u1R•opa акзл.ооааакх а~о~ом ~а~а хоч •иоrоса по~еrаевва 1 upoc~1~•1. ••о•-
:ре•мtЩ1\!иш 110~11 - Ма_рхз Г1rJ. 1 зак1ич~.,. Jti· :XUJII JІІ'.АЄ'- иепои1~ао1 цач1 АО C'I'U11вoro. ае-
•• ~Аа•о~ок. моrааьвкком 1х Аук1sиок n1Апарою. о~rзиіаоазвоrо ~o"ec~r. АО авА~:х1чио-був'І'а;с~-

'!1А!В ау •сцас .• око • ., !Aapso fyQ • an аа ип ~Ес.,)'Іlіи. 3а4ІчаІ!во. Іокз fуда• ае С!І'аКОа -
А)'ИО:м аа'і'ора, п_ре.де'і'~1!вщr _pe~O.UD:t1ttвoro DJ?OВOAJ 8'РЬ ~oC'I'oro nоато;енв.а Іиво~и Д7.е_р1 lieчy•·Jle-
вa с~1 • подавd у nов1с.! JI!XOCІt беа •шо'І'1 І І~It:tІtКOro 1tІІ Oc'1'ana • •до1>оrоІ!· ц1воr• м.Коu~м• 
~о•а•, •иrАадае ско;1~. их схс~~. віs •к •~х1в cLжoro. ~кх в1Аоких у в~=11 ~1'І'ера'Ру~1 пос.а -
чекІІІ мас.-е~аиаІ об"tаз. 1са Иоrо ~1u.ои1С'І'ІJ JS1A 'f"ІЄІ Щ>О1'11DЗИС»аJ&Х Gуи"Ра~1в. tio~1 часz аукс•u• 
~1ааС'І'.ІtСа Аес .. аз JLВ.DІ"увхами, · noa а ж~аоJ) 'Ркаu· tt во~ р 14С• • •кІ:1 ce.aii'.ICioltoro П.РО'РЄС1'А8'1'!\. І о 
110• •'JO;J. Ми ае бачііМО Іого zoo1· r.octtta'l'1, ое5• ма rr;.aь. no~18BtІ1)ttR а1 своlк•. е!..-ІJІІІі:І в1r1 -
JІ~"q'qJІ• ве чуаІАD ttoro ~&~oro ro.aocy. ~тоі) Ще .а1с•. В1к ве а1р ifr!Іt• m;o 'J'!.P'PO :уке'І'а кра =.oro 
ае DOaa&JC ~~ fJ.r беапосе~едв•о~ к1 8 АОМА&• zи~а 1 спраИЄААаІ~rО АВду Ае1ВАе.·ео 88Sra~1 
а1І о~с.аио•1. и1 на з бO.ifl х с1~ьс1.-ао1 r,t)OJІ&Aa" ве ~!риа у .u щсьау сп~а JІe.D.n о1С'І'... Ти• ~tасом 
1Е1 • rур,.иах с1А•с .. ко1 ІіОАОJІ.1, ·JJ,o 11 •1и п1CSI41J'O taoro nonepe;.az~t:. ще ~~р;ик1 ~о ;J.еСІІ е ·~~-, 1 
•as ••ІАжо opraa1ayaa~ 1 •п~осв1~а~·. в1 иs•1•• р~•уиои ба~~5 у ~~ч• аа ~аІ ча •е І ~~1. 
ва nобе.чеиах • ttoro аохаво., ГаФ1ІаоІІ !о.и.»s. :Іаrа nом0111• 1 ~)'IQ8!1.aJPІ •c~oro. Q:> •в ча 1a-
J•ec• 'Ч'&С :~1а .r.1e че~еа 1aau, і м11 п,раму•ев1 аа поа"JІааие а х:зис•хкк rocno~c-~~•oм ~ uа.АоІІ· 
епр~,..а&а'І'а :!oro nocepeяz~o - 1te;>ea ирu1ІПП 1 о- по.;аоиqа AYrJ ІоКJІІ fуАаІІ •к~аІ. ВовІ!l ••"»JUa 
uiur 'І'П 1иnж. С..овох, Мзрхо ГyJ:.!l • ки~еuьк1t! вкпажца а в•ому ~с1 А1~сво ~ца.с••1 ІІОЧУ'f"І'JІІ 1 
•ааиаи1 'I'~O!)J ааrtмм місu.е ~.ко roc ь • :ср wту.деноrо.. нaxlriJiк. •Dуе•ІМІ• •ее а .дамо~! ВІ68ІІJ:І.і'РіІ павс.а. .. 
персонахr. кісuе »w••озаихи еуд12~1. & ве o~ra- коАХо до иorat• - ~е ІАава zary.a ~1• fJA••· 
а1~1 час•ьи c~ol бу~1~~1. Тому а1 и roc-1',po •оа1охе С'fаІии:а АО цnao•oro, 

'l'ож Uapxo rr~. IIDU.J&:КaJIJI~ i;.e~swм а:s.думом. :ж.!.8'1t!C.ItSII с~иоrо ···o~J&CMJIJIJI Ш\ВС.ІІSОrо ма•• 
аа..ора ;оче1 цво. пєр:~1снu,І nос1С1':к 'liOJtO~e Jd.e Jty. 'Ві и .r;ає •r~и.srми. Il»oaoua. Wu1J'1 flt4 іВІІJІХ 
•• ro.uoJYIOro ,pe't'ful!кa 1 кер1•вuа со~t1uьво-_реао прЄАс.амкк1• c1.u~c~кoro &nUJ'. -g;p обс•О»І'І'~ 
.JtТ":t1ttкп 3K!LГSJI~ •о""'1.JІИЬОІ'О Ce.As, • 8~-~~ІПШ U.80 1 peu1a:yv:tJt• Jr,Є ІUtaJI088 8UO~I&o.au.. 31'j)J4W• 
ro • с •о иu,.. .. •.е п1~аи•• • бо ве сп,ро»іrсв о. .. .11111 • Хом• f7.u• особла•о ха~а.,.е!}аа,. ..... 
•~хоим-а :а~ава~ ttoмy аапереА U!18 к1е~с .. •у ро.а ю. c~r "ах. ., t!oaq вепрасмио Сачк'І'а %ІІРС• 11ксм 1 _ ве 

Об_раа Aiapra Гуu мас.е~ьхz c.ztaOd • веясtфа- е:.пс".е 1 rs~вe - aoso Іоrо АР&•7І. ••787' oo-
ad. Н.зпеаво. a.-ro.P 1 сам І1дчраа. що t!oro Uз.Р .аІ'Че •1.1."'f8s•• •ес .. еа1І ааІІЕ'пsд 1 С~ТА· !а • 
ао ry-.'1 - аеп&реков.и~а ~ • ве 1кuовуе 1JІі1'~Чах. II'J,P& АО ІJІОrо Ж U'l'~•aa. r1А8Ь ае Пi)Jii:X08J't CNI'O 
!а au aAac••ctr JЦО а:в'І"О_р ц1І'О ие-.цаqе~ v;e абев вe.&I!ACJCOro баж&заJІ - 'ВС1х. -.о c-rotttra. вц •а • 
.ezeв&;t. бо • м!,ру усв.ідох.пеІDІІІ к~меu•хо1 ве- пр црзrІІУ"'.а. niAвeClJJAC• ак•.- с•JІN'И АО хааау,а 
~ ~а.,восtJІІІ rye1 ріс 1 "•бuиавсtr • :ко.ао~очхк• ",ue сахе баrио. • uo111 пер ебу1а1 •1и. Зус•!Іі· 
lірок1п. Образом ll~oкona 28~0~ ІВВ~rо~од~а себе ч~юqисІt а faф1~aor. МОЛОАО~ rapRO~ д1ІЧК80~• ly 
1 "ТИ'І'а"rіа. С:вое" пt>ІШr.ІІ.ВОІJ ске_р'І'~ ll;old.п вдобj.. дз~ ФРU' ayx:euo взr~18 11 п,ро вемин::тчу _neg-
•ec ееасмер'І'lІі бо маво••• .. N1~eu• .ащшn.JА - cneR't·P.ay бf'I'Ji мtмJАИО~'· Оче~uио, С'І'а!)м2 ІО.іІО• 
ч.пева rро.мз-АІІ. Г:у.~~tа z пo.uuaa своїх друз1~ 1 ~а вин ве таи&~ в~1:еа~ 1 ае думає.. ІІіР ~1ІtІ моао11 
з:о1ацЬ JІ!lП,Р~аво.nІІ~, · а б а .аи·а »~JІ'I'yJSa•acя ~те- -Іt~Н!.ztавмм вів роб~'І'» АЇJІt~ан1 n_;» ием:аіс"•· Cn,;>a-

. ~ею. Uих сакак він ос~а~очио ·~1хае• а nз~·n~~ ва RRpaa у ~ім, ~ в1в в1хоку ве зб~»ае••с• ~о-
ЧА~&ч1а. б~тк ~ось nркемие. 

Д~01Іе 1 n~oldп, RЮЦО ~ 1:ВВЯ'І'ІІ !cr о J,..O 'l'alW% Як М.АІС'І'ЄЦЬЕJ.tl oGp&a. І ома І удв• АОаераеи~. 
пе_рсовs1І, u Вo.uu. Ша.JLавиа 1 Хома f) .. да.ь - о- nоІио:крtч~вd. Ile Іnошеві4\! Ш\ nan1,p І<fCBl:]( pe-
CS_paa ІUАС'І'Є~ЬКІ4 ве АО'ІЄ,РШЄИ~~ • ~ ~е Aa.Jl1 1r.e · ilO• 8JI»R01 ~1~СЕОС'Р~ yapa1JfC•xoro DЄiJЄ~pel!O~t'Ц11KO• 
•ааемо • авLUІ1аум:. !oro OJt.tJ ехо. 3 ар аа ~kІС'1'6Ч;і'І'.Ь . ro ce.t:a. це - •11n, аос• ~1JL:ком "в1дс'І'~ .'fве• а ~ 
ІfJІ8,РАаеІІВJІ .,ІІоио Ауае ваz.па:ве! /. _, об.n. о~ _реч- схе~~а пк neiie.;. qJ'I'ІJІ& '-:і О roc•. · що ~•ше Фо;н&ус .. а.с.п. 
aulв СЄJІ.JІвс.окоі F- »OJII)~11, нос11» coц.1.fUl.itВ0•8Ji T».n Gea 11єре'7"10. аеrа'І'~~и•~. 
еао.u.»во1 аиц11 пз се~1 - а~то~ові se ~~~аси. 'upoк~n K~UAa~Gз - w~~о~~и ce.Ra~a. неодрJ· 
li90 2Р ue саі~ч~'І'»Ї о~е~~~о npo те. ~ в сі~•- хен~, в~е~~~· АО a~o&aol ~о~~в•. У 'РВО.Р1 в1а 
c~R1~ Аі~сності n~т~~R1 де~·fі~С~~~х роиіи ве бу ма~~е ве иохзз~а•~ у своtку·ро~~иноwу ото~еин1. 
JtO ще z11:soгo, орrз.ніТІно 1а:.рос.аого n,;;>еАС'1'а~иииа :В~tес~ trac :вів на r~~~e11x1~ pce50'JI1 - сч.е~ АО· 
ц!JICCЩ>m.tO~~.!I01.rc~o.nrц1~нol ~і1. ЩосJІ'nод1бие '_рослих ce.ngв е.бо в r~nn ио~од1f а икм::. U~о-
.. иаuао~ув~ос.а•, з.ае це ае б~ це 'І';:.п. KlD ЧІІ'.'І'а.: z.irre_.,,..,.y;;;, дoC"'''1~hЄilJ' yue ю, 'І'ам бе-

С~обусмо без ~tе~~иого р~а~х~ ~~ОАО!~~т~ .no ~е участ• 2 o'roJopeиa1 ;ізн»х r~oh~Acaк.x с~~а 
r1чио iJ.YJI.XY #~.О Slllcпcвxy: ~еІОJlЩ1я в уи_раїnс.,.хо- 2 і. сусШ~а.о-І;е>J.1";;"-"1ІАХ u~таиь. l.l~s.вд.a, ~ав1а 
М7 СШ11 бу.uа ІІО'І',Р.16ва • ~она 6~'JH! nouaittaкa. ЗJ41) 1 ~О А І~ GВ.~Ао;ЯО ~_;OKOilS 1!~ Р 0ЗМОІ1 З Г~\Ф11taOJJ ,axJ 
so:.L'i"~ Car::..'i'O ~a.:a:h a:&!J.:X u;о~лем, СО.Іl ючwt П.іІі'І'ав~. Jt1н иес).ІJ,,ао :ох~є, ne a&.f:l~• в1.-..грtу ва:!lемвос-..а. 
ke лхоrо cave ~u..l.c·l'y 1 .:w:а~3ктеру ~ !!O.ui.'Jt1я юl ~О'І'Є U..k)OXO:J.,81. вкось само.~ н1«.ztо:во, "'ое У •a-
csxe Jt0B8 }ot!Ul3 J?OЗIJL "j"J'З"''JI З·'lil."'Y't'aв1 СОЦ1 ~.ПЬ~О- R1 !Іа&ут.t~ ;.;.L. ~ Гі\.Чо\ЗJ.;..._ .-.\R1 ~ ОЗМО:В~!ІТ~ 3 .t~-.\.І'I~J!OI) 
е:ковомі"Іиі 1 ваuіона.nьво-ІІОл1т~чв1 nро'І'&:вевст.вз. I:J?C ~ю6('ІD. Toz вів. па:е:.1 .... , ае aDu. ;ар ~~11"ва 
• ,-х_раївс.ЬRО»У се~1 - ц~оrо .ІІІ.,.ХО!ІМ~ а1р а1.,0~а ба!!~ух<-с-rи Ге.~·і~х~ ~о нь~rо J:C%f.'l'j. у 21МаиоС1'1 
•• Q.a-rкa"' а по.ц.ааВІР~ Фзлш)j;,~О опр ав:zи11 П'МС .. мен- 11 r.~~.PRCI~~ ry-:J.. 
мu ае м1r. Але earuoк ll.tJ0&1::r )"'Х~ sc тя: :tCR4iOJ!t) notta• 

зовс1~ 1аак~е nох~~~во в noa1c~1 1вRо~о пре~ заu~~. кх !ома Іудзь. Н~ с~уnів» ~KDY в1в ще вс 
с.заРка реао.Аrці!ноі ~ка1І ·Хому IyAatr. AOr~'f· nід.аsвс•. !о~ це ~ОС'І'!l<?Ь A/&ct се:.з ае ч~Р.. оі'-
А&~а пзвоJ.а.&Х ао.а1в. В1н yJtec• De!>eA иака. 118 rав1чка. /sJi! мо1.ьз с-rав~;, '-oro uоруч а Гу~ю: 
z•••І. ;\U ,е ПO'JI,pt еуеко ЧY'f'AJ Щ>О вюrо в1А 1аІІu uett • auaпte•JІC•• а noA11 се..аа ааоав1. l;!J 4 ІІОJ)· 
neRcoвaz1a. Чі11'а" ее.-.,14• .. пе_реА соСоІ' Іоrо пос- аи з к1с•а, Ае »1к t!a .о Ul>З.It't'JaІ в:.:~. аа8ОА~. q,, 

'1'0 сц18 у •rRм1. 1 •enoq раа.1 fJ&З Орае D 
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r. !ypRK1І~tea1 
Хо~к аавsожо вас ІІt8J11 "'JІЬ аа1,р1 
3а 1a.ta 1ву ll аол » .МО.11оду ' 
Ва сме.Р•ву сі чу скі.uо 11 ш.д1 
Веаrасво си~ч• оrвяма І1R•· ' 

В бо JІ, ко z.u а ао , nnс., а 8 о.ао"7 
PosAy.a•• чоб1'І'ькк'v;уz1 zoaa1_pa. 
!а ~tao.• ве пр UOA»'Pil С5еа оФ1.Р• 
!а бее •~кк вема иесвм а ца1.,1 .• 

Кас •acn1. Ь ПОJІВ1 CILII 1 ..-11, 
Ка CS!> 1• • - ка ва а eu.a1, І аа к_рмах кр11 
М.ІІ І 12,P&U ~Jtax 11JIJI7 І CSO.PO..•• ' 

Мв ве • DаАем. :r.ь· буд ек ... 1 '11110 а ..-..а 
ІІа .aQSi)1 ,r в1вцем беаскеgй.ІІ 1811111! 
Іохаф ~ааа ~ І1ч~оrо .. ••"•І ' 

•\ а. .IJ. е р cs Jl 8 8 
• • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . : : : : : : : : : ·. ·• ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Се.&1 ~14- ИЗ18А8JІА, DO.fHIAKOK ЧІ& СПОСО6ОК "•1д
Р~•ев•• а 1a8oro, wаб~~чво-к1ського саі~У/ iD 
'ІСараІо 1 опр.uо аа«иево 8 ·llpoxouo:ai - ~te іо
~ rocno~a_pa1c•••' в~соаа чесв1с•• 1 а1д.Аак1с•• 
.-.в...е_ресак rрокзд.а. 01tЄВ:іА~ВО •1• вва~t що c1.n ь 
ськ1 сходмим, орrааіаоіав1 &ку~ку~~5~. ~oro 
nои~~аІ!'І'ь .!.Хоч, може, ~ ве Аука:а~ що ах .РОаС'І'• 
р~ок, •а 11ф СІn'І'.ьа1ІЮ »JtO!) w Jt011 /. l1po•e •1в ке 
веара•ск •1ка•~ 1 иа збора ~~zов с~к. Бо ~е. 
есе z ~аха. • ~~ro nовл .. 1 б7ви збори rромаА~ 
а дро~м rром~м в1к и1хо~и ве ~so~t. lірохіп увв 
аа1 себе с~у~6о~цек.1 !1Апор~в~хом rpowaд~,ao 
AORf~KAa ~оку ~ерува9~ nокuиу.~к павс•к~к к~е• 
аок. 1 в.оrо ае. 2 j'Ia% 61~ .11 r~oll1 цаоrо ка.єпу -
•оGто гроАІадсьаj, rpoJil, ва яи1, .'П' 1 JІзз.rа.а~ as 
rocnoдa~c~~o маєтку, »~в nоJІавеа був да•~ а!19. 

llpoxiп ~зк ~ур6ує~•с«, трб ~х~о ве м1г no 
•1к схааа~к, иіби до ~oro .Р,Х п~цаШlО -.ос• а 
І'.РОІІа.Ас-.u rроем, JJP .'- об.и.ІІЧЧJ) ІІJІао1 aze c-
.e,p•.ar / ЩJОС.Ь.Ь ІlОра:хуІз•ІІ rpoa1 1 С'І'ІЄ.,РАJІІІІІІ 1 
~ а1в &АаJІ усе •Ао аоп1Іо••••. !:Ае •aua~a ва 
caeu.&ц~w щрдо ~.ьоrо к1сцА 1 де•хо1 'аСІJІака 
~..,.1t!a, м» oco(S:aC'Po пa.n~1tili0 АО ІРU, ~о ве Ш) 
1fPSDitlt :Г. Ф~ІІУ. На:в1trь, ІІВаuака: •• Jd.c•e -
ulaca_paa • а ycJ.Oro, ~ С.ОСJСІРІtС.ІІ АО ox_pec
.aeau об_раау Jl.Poвona. Ji,e A8S-1'j>IІ 'І'UМ.Х м1с•• .. 
1 1181 Пе9СОВU, 118 ZU.it 1 веІІ&)ОІШ~Нt11КО б.а1АМІ 1 
DO.P1•BAB0 АО С:ІОС1 ПКІJІОКО1 І&rа 8 по.еиц1&а~tВО 
му цд~в1, АО c•oro, •аа мо••••, 1Aelaoro .аІак 
•аzеявR,· aasca.P1• ба •оіма бар•~• переА ~а'І'& 
чем, Аа.,ча 1t оку " .. самам чІUІа.пе ІJІУ"'Р 1пе ва
АОJІо.а.еввs. Бо ча•ач • a&•u• ОАвахоааІ: Іому 
ПОА&Іd, щоСS flh!)8.JIKIIJI б7.а11 :ІПЄ!)&J ЧЄRrJ noзl4-
"K811i. neJcoaaa1 & ' · 

А'П_ро:к1n, беаперечво, с.ої~ь у це'І'.Р1 авК· 
б1~••п -1 аа'-г.u14баu "~о_рчп С'І'реwл.1и• 1 скмuа 
•1~ а~ора. ue о~раа c~a~zaaoro се~~вськоrо 1 
деа~1с~. поавs~ев~ в~л~б1.акz а~то.РОВ1 ;а· 
сакк: А1лоаа х~з~~воа~~1С'І'.~t, s~сока особ14с~а 
чеси1е-Р ь 1 ~1АА 1.111 С'І' • rрокг..д1. nкщо 11;о:к1 п sи 
.мкс'І'ецьк:и~ о6р ~а. дещо сqіаае'І'вІІІ ве АОСІІ.; ь 
:ІJ)1С 1 r'.PYR'I' ре 8JlaHOC'I'B 1 CDp 111ЙК'3.ВОЇ '".Ті198"ІЄК 7 
noa1o~1, ІJІО, о~еа~во, АО цього є и1дС'І'чаа:~е-
1АJtІІе аіі"'І'ІІ, 'І'од1шв" СЄJіІf!ІСЬИС} д1Исвіс•• ве да 
а~а Qe ~~стце!і·катер1Rлу АЛR довершеного,•~· 
и1~евQrо образу. Обраеу селлв~ва-6удіввака.~ 
гуртом ІJІВО.Р ~й'І'.іІ ГdрконіІІви2 сусnільимtt .аад, -"е , 
nраrневвq осо6истоrо до6ро61'У 1 ~с•и посдву
~алксR СІ е до6ро6уrрок 1 ~С~ІІк rрокадJІ, "'е ц2 
А~~ ОАsічв1 nер1в1 - осо6)6с~е и г~о~~с~ае -
ве .uJІ:ше ке ззход,ІіІпІі 6 у суuеречв1СІР.D no1i1:& со
боD, а Іsаскно о~ик ОАного n1Anwp~и r обумоІ
.а~ва..w • 

.t1SK 8a.&JІ&SI'P.itai.JI ,Р08ГАІІКУ'І'І4 ~ ilOA1'fU11 Во 
.аuіІ 1 ~ук1ІІва l11A114~1· ·хоч 1 ~оа1с'1'1 1к n~a-

оа.ІІчево бara'fO :м1 сц«, Щ> о..е 8 вааоrо оо r11цу 1 
О~t1ваа - це пе~афер1~в1 nе,рсонах1. Вона ве ~а
.,~ иi~ri:oro Іu:аду в спраиу 'І'ВОревюr •ращо1, шt1 
с.аиво1 .иuсьао1 rрокада. Lei>JI1 даос, -.об1ао As· 
А,Р11 Во~аи 1 Kuaua, ве W.&zf'I'Ь А8'1'14 11ерез сво~а 
а~сод~К1 а1дс~~1~а; ~~ часом ~,рет11 - це ж1 
и~ 11 ааr:е!)еЧеВІіІІ ма'І"ер і«~•вого one. 1 .,._j-xoвoro 
;озJСр1 uачеин« ceJI.a. Бо~о'І'.ьба 1 fuдп.s~a UiJO'P~ ааІ 
меНІtп спроб пере к1вІІ.,ІІ с1д.ос.~t:к1 умова &JІ'1'ІJІJІ 
кае еrоіст&чи~. зувьао·с~ановвІ харакТЕр 1 •• 
ІІМ JІС rYfбf ZOpC110JtiC1' а • 

АвАРі~ Во~ки 1 ~~аваа убогі rосnодзрсахо, 
.v.~oao ;t 11!'1'елеи1'7а.uьао. 13ови ~Jащ CИ.zt.Dвi крієJ), 
бо 1: І.п.асне 1к б1А.t.ІІе кі що ае n1A см.nу. Апе 
nоза ц~м сп!л~~м. у DОд~ьmо~ вон~ р1звR~•с~ 
мJ.z .со6о~>. . . 

Н~сакnе~ед, М~авиз В~~~л~ біJІ.ьщу С'Р1ttи1-
О'І'Ь 1 посJІ1довн1ст.ь н~: її ч~.п.о~1и - ~~д~иа 
Z~'І'иа, бев r~y~y. У Ма~ вц1 а ве~~хо~ с~~ою 
~о~ов~яс z1но~ічна ceAffВCAXti ~~~·лзавіс~• до 
aeu1. до. n_p ~1 аа ві і! 1 в.u асноС'І' t1. Образ ма.а а 
ни• JS nов1с~• ж~s~~. ~cxpas~. каноєв~ 1 огор 
веиd F.П-t~KC.D 'l'ell.OlA11Jti СІІИ :ВО~. C.~~trlli'P-'ЧIW\11 О б раз • 
Cикna'i'itt чJ4тач.а ве ру~нуm.-. ва!1'І'.Ь xa,!)•.J.Uill 
~~ .nаикк а чо.аовіхок. ЧІ!!'І'ач ео роз~с Щ>Іічава 
1ї ~р~~ВОС~~ у,ві~вошевв1 АО ~едзрrи~~оrо Ав 
A,Pifl BO.ll~Ka 1 П.а)О~е 11. 

Щр1 ~ БОJlі\:К ... IIO~!Uilil1 у ... 0~1 ·~ .Р.:С·~аао. 
~ бач~а~са, щр u,e .. .~ о~~ьс.ьи~ б1~кп амуаеаd 
CS;..a.ьat1c•• сюго •••У аа~ки't'РаІР JІ. а nава бо •
Jlacвd ua.uO'F• зек.n1 ие моzе аабезпечJQта к1и1-
Jіа.А.~tВJП nотреб Іtoro ;оді4.вм.. :Вів а ~од.авои aue 
вадrо.nод.ь, ае кас • Ф ОАиr~~ся, 1 •аУ'!'.ИСІІ. 1, 
•ее ~акк, ~~~ач, ~а~А••с~ АО АвАрі~ Во~~ва 1• 
иахае, ns АО ~аuм. В1в uac ми иьоrо ае с• 
•1Аьха.спі~ч~JІ, ск1пька осуду. 

Е чоку z npa,~Ea~ U~ич•в~ у БоА~RОІ12 цро
DОІ1~1 1 Lрав~~ці nеробс?~а, •nerxoro• za~~ а 
деше~~~~ Ші!ІОК. БОАіl:К 11~ Ir,t)O -::$ ІР&Х ве u~ie JtИ 

о • 1 -··.. . ~ • цр ro'I'OB грош. 1 ивар~у n~~~. Зам1ст.ь пра-
~1 в nзвському господ~р~z1 ;n~o що ~~-у-~аа 
аагадус tоку М.а..uавка;, Фб сцн1а~1 uJ.Arpp~Шl'P» 
ХО":! ".tJOXII C~OD ро,Аі:ів:у, BOJi"K LCIJ!~'P.O раб-r 1 JJ.1 
пї:»И дн.я11:И _розвод.~'І'.Ь 'І'ере~еиі з Хокоl' І у'"ем 
из rpeu.y ка V. 6утнМ>rо в1ц~ ~"" ryp !!..Uьв:1. Ацр11 
6ачи.е, upoтz зе~і, хлібороьотаа Ііа - а~ 
"Фв.бр~R:(". ll,poтe ~~ва.uюsа!tШ! •raбplll!tu бо :воиа 
~о Аук~~ Вол~а.забезuечує "~егке zк";R" рап-

. 'І' ОМ ур .И~ aЄ't'.iiCJ! ~ .aaCIJI:fT68.C1' .ЬСR ~ D'J'Or .J1 alt RO D 1 
nогрозама ва аАРесу Фа6;и~ної машкии ·ко.ак во· 
ва в~~~х~в1 ! rj~aLЬRi ~1Атqла nал•ц!. · 

~р1~ Б?лик - в~nп1д вездороаLХ, ке•реrr
А.ЬО~авкх сод~~ьв~х уко~ і взаемuн укреївсаио
ГО дореІО~~~·~ного села. ~е •мп ••бw~oro 8 ко
~11 декn~совавоrо се~RвkВа. що в1д1рва•с« •1д 
аек.а1 1 ве С'Р8JІ &fi ре~х~ craep~вoro poCS1'1'aua. 

СіА»сьх~~ Garaт1~ fі1дпзра ааnереч~ ц~ок 
л1и1ю СОJІ1~~ної nеребудоак сеА~ иа ~хихс• 1в
шкх, 61~ЬШ спраВЄАд~~~~ OCHOJS~. ~е 81В а1 СJІО• 
1к~ nоnn1~вихак~ oGep'l'ac • nороаиє мара8О у 
·~ату Uоргацr-, в~вошеи1 в1А серцек в~с•р~а
в1 кр11 M&4aнв»'D.tJO ВАасну земе~ьку'1 схромве 
сеJІ.JПІС.Ь:ке щаС'І'А •· Ц1хuо аазвач~"а що c1JitJtCJ.a1 
баrаІJІ1ї ва чо~1 e·n~uapoю вда~ься до u~ово:ка• 
JІ11 1 aa..usкpaВIU!. Боик nycttam.ь. оогоАооку JJP 
JS.Uaд.8 AS..i)YC rpo~aAt rраб1ВОИ '1'8 8НІrіщеани ПWіІ 
xoro кас~ху 1 в~я~ого в се~~и ие х~ра~аке яиDР 
rромца с!іма "віз .ьме ~ р ухи• 1 :оо:аа.;а с • бjв.1а· 
•иJti~• • Ue, AID:!~~JS, СД14Иі4f 8!!С1б 89.Г.UадWІ'JІ ПрО• 
auy 1 І~ІІ'І'JІ&'І'ІІі. с~о •1А s;:Іеииць 1 Сибіру. 

7 роеша~о~авому ух.,ра1ксакому се~1 n1~n~и 
бу.аа. 1 і)ОJІ~ 1.Х У pe»ont>ц1ttвax сі.uьських nод1'!Х 
сзме·~акою Ma.llЗ еут~. Це 'аксz ~ ~ п ковдевсо
иав»~ кусвих z~~o1 А~Uсн~а. Вів умі~ бу~ува
•а uacиd АО6ро б'f" ~ щас'І'в:, ~е хоа'І'ок .д.ос~а 1 
щас.,я івакх. Ів'І'ереси r~ом3д~, заrаау U1Anspa 
8З.~ZAJI: п1АМ1ВІІ8МІІ 1 Щк1В11Іt'і'І'1Іі1(у .. .8 Вуз aJtO•e• 
(ОЇС1'14ЧВЬК 1 IШSCH~:U іНТЕреСІ:Н.Нl • .ll;.onpe.!дa ytr·" 
раївс.ьке сеао, up~иa~k&i У Ве~~кі~ Україні' нw 
ві а&е вовс1к ве ~1 нкик вово буLо ~ 1905'ва
а1•ь у 1918 роках. ~оа1"с.ьаа ~круподерка• пере 
ко.nо.-.а Ісr о А~е tPYJA'OJІвo • 

На u»ому ки за:кіКRуєt~о рСІзгдRА освоавп nep 



A8r~1!c•кs rsae.& ·•fattкc• 
ІІА~~аіа 25 cepnu u .р • .11 ае. 

•1.~t1una Г1ббеs. • «коку •е! ааро 
аоаваиа~ ПJб.а1ІІк~• 1 n•с•кеваu 
с•а•:а•• t::е.РЄА aвr~12c~taol' еуоuі
.'І•и1с.ЖІ Про е.nеку 11 k.PillltJІИtr ,іtОЖ1 
ух~а1ие•к~ с•~•аА•ц1•. lioдat.o 
11е2 ~~о. АО відома а~а&Х ~~а~1а, 
uel)eAPY.OIIJI"tJІ loro а "Іас. •.&УJІа• 
ft'&IAeaa• 1 "~ .3 1 • 

РеАа:ка1• 
' 

Ао gедац11 raae•• •tsJ•c•. 
З aepe.AaJІU ом..,еІ 1 ao;ecDOU.eц11 :Ваао1 

rsae•• бачако" JS) .а_ро~е.ка no.a1•м•au саиu•
а1а" ad. a&II08D!.III• ~apoUJ, вабJІ.рас ~Jt.Кpaa uo
•a:aв1aoro аиачеив«. до.еnер · 8,.8 •alse в1•аи .о 
ахре.акх ваход1•" ІРАО по~іnаева• АО~ nо~1•к~ 
.88% скиuьd•, ае agoCS.ueвo. ВЄАu1 ао., а" ••• 
ga11ea1 ва y.piQ&aRBИ •абоj)1ІІ, ве по.d n.ua І ае 
•os~• nо.nіпаа'І'ІІ АО.&1 .,п" е> кепа.,..• no 'І'або 
~u, а "* CSu•ae иікхоrо a:acsy ве .ца.аи. і! д.оа 
110.11) соб1 а_рОбИ't'&І АЄП1 П.РОІЮ8ІІІІ.11 J:.OAO O,kB1C1 
аваио1 мев1" rpyc~ скк~а.nьц1:е. Б CS~и't'11c._11 •& Фр~нцуа»к1!1. еонах Шке~:авк 1 :е Авс'ІІріі с 
АО 350 •кскч укра1иuів" RX1 ве баzа~ь пове~иу 
••с• AOAO);;.J! 6оичас• ne~ СJ:L1АуІІз.иu аа ио.u1ІРач 
и1 •а ~e~1r Ів1 пе}еиованвв. 

0Фі~Uв1 nреАс~з~н~х~ )Бі!сакове 7nра~1к· 
11.11, Л!2РА/ б_рі1'І'іttськоі OJrynaп.1ttнo1 &OD Шке-.r· 
чкu • своіХ a~irpe...~ про c~t.:~a.п•ui• uода ють, що 
аа rw na унраlвц1в є на~ б і" ьm. иорuьно :!і:'І'.РИ~tа 
ва 1 • j sдyc't'p.i fUL~HO~j· аідношеии1 добре !ишко
~ев~. Б сво1х 'І'абсрsх вон~. ие каюч~ віАпо~ід
вп ка'І'е_р1ЛJі1В та і:ас,'І'румент1в,nобудрз..n~ uo· 
~а. ~ерж~~. зорrавізувзл~ к~с~ерні, ~еа•~~ 1 
•·А· ~ов& se хоч~ь сид~т~ без г.рап.~ j вес~к 
nарав~'І'врве ZІ!l'М'я, :sиviRytaпи .пас:к1l s1д кorocJt, 
а XOтtY'J'lt" aaкe!iiJCal\~il ОСЇ.JІ.О, Ж~:І& ВіJІЬВОЮ •а.. ~е 
сво~ nvaueю ие dоRч~сь zuдаих nе~е~ідуваи.ь. 

Tene2 у Бе.п~кобр~•аи1~ ~ідчузаєтьсв ~рах 
с~»сько-rоспоАерських роб1'11вмх1в ~s.~ax~~i•" 
& 8 ІІіА n 1ЗАОК З 84 tpiiCJtЧ RiKЄД.ЬJClrlX в1.С.ЬJС01\ОПО
~ОвеВИХ б~ах це~ в1дчуває~~СR ще бі~ь:е. 

Чоку б вак ве пр~"и~~~ ва ці робот~ ук2а1а 
ських cxl'll'a..u•~t1в" ве Rtt нев1.uьвzк1• ча 8ШІ~а• 
Jt18 в1ttим, ~е u rшаІJІвп roc•."'ett -~о С1'І'вІАКіа і 
Sa•a ва~1окз.uава еиовомJ.ка :в crraв.1 в .wиз.rо,РОАК· 
•• 1:х аа UBJ) n_pa~t., 1 о.ц.ночасио" хоч час•ІСОІо.
• ryxaad і П,і>ЗЗW&чк&! сnое1б ~оа•••аа•к ПRОІ
жехf ПЄ.,РЄСе.АЄІ:ІВJІ СИ1!.'1'UЬU1І. W.it ие ПО'І'&Jе6уем.о 
бОJІ'ІІІLС." JЦО JІОВіІ 1110&)"1'.8 JІiiiiJ4'1'&Ctl 8 вас C~a.&lild 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : І 

r~~--~. бо, о~е~аАио, ~ерссе~екви 1х ~о хр~· 
ів Аке,р14ха, І.е :вова ІІ!і~:Ь сu•в.1 •!! б!lr'!.,i Y'Jt• 
t>аіво-,.:к1 хо.аа, tra1 а •елв1:а1 Саzаап9 "'e~~ntt!, 
ва вмх" мае Gy.a ~ оеи•сrааие ! с.:у:в:в.ом:.,. часі. 
7ара~1 • авак1 tra доС~1 сіLасько·rссuода'с~
к~ •а 1~ус~~~~~а1 роб1~имжм" бо 1Х ба'1'•аі•· 
$BS 8 ІІn1XJt1~01& ~-~O.D.a :В DpOAyaYMDI) аєрно• 
•п кужИІJР. а •ааоа.. ка• .a.yze р оа•м.вев1 aon.&• 
•~111. ! Іtав&.~~.і украlц1 •акааа.аа себе о а;.! б
•1 poei.,ult1" sP ое:воuи • аове1к веае.u'І'Авев1 
aui~a1 C'lten• Іtаица. !:іІ1:в1т.ь • Саеі!>У ос:восввs 
ПJС•а~і:В еу~о Про:ведеве aAeбi.n••oro ya~ai&C~Jra 
ма .ОJ1Ои1с.,ами. 

Ви1JЩ1 11 .аоаво~" сое1 a~n~noвy»·~"'•· А.&JІ 
кор1401'8 своіх ухраї.вСІJJtП пра!!•е~1•. з:~безЖ'ЧІ! 
•• уи_ра ·.вс•к-ак ск wan•~"~~• JtO :ае маРІ'• •ene;» 
цpOAJX"W:вsol Dpaa1" акоrу праu~•а~• • ва~1! к· 
раїв1 1 аак cuu" ж.ииормс•аваа їхв~ праu1) Аа 
•• б і .а •se вуrіп• і c1~1tc •жо- rocooA&~ с.аиа • про 
А~1• aa~t бі••иtв~1 • 

~іа1аа r і о о а.• 

Jlюбк~ ~yzet - пuе Ао...-ас. П!)KR'fle.n.ь а lla
puy. U.oro .. іІс"а •к м.усJІ.а Дd ·tt·fи~«. хо~ 111t сsм 
~ое1 xo•~.nocfl абурвуара ~oro АО ~o••n. Р:к Тоб1 
в1доко" в к1иц1 •равВ« ~~ и~ nоча••У qер•ии, w 
раВ:ЦіtІ В8і)<?АІІ1ІІ roJICІCp~tDI 111.UIIlf1.П~ IQOCn· 
xoиo-rWІtJU.11 1 uкк асе zаІJІІІІfІ пеі)ес'Ра:вк.nа вв во• 
•~ реМкв. li.a~u XJІUJDBaвc11" о xa-ur•a.n'1CP. _t1«t· 
аох 1а IU4Ji і. ~1.-а *і)авдіІІ. дес• 'CfЄpta 'І'~ев• 
~• Ш.в..о,ра n.1c.aR uюro у Ba~ui о.де~..tзво •уиаа .. 
URO амвес•1ю москао~ос1~саккх ек1r~~~ів хо~. 
r~ом~Аа Рос1Іс11Ко1 1ІШе;11. Зво•r П~u' сsу:в 
роа:вору.еикІ 1 xooq Ао мене, ко~. n1~aнoro УНР 
~е~ "yasa• ~ ае с.осуваІе•, 11 всеz ~а~~. ко~& 
••п~аово А~с.,аа вкоrу, niao• в~ а1е~~~ кос· 
ко•ськах еміr_;а!А'1в, Ф бyJlO о.Qrаи1зовев~ '~'У" 
У ІЄ.UіІХ11 ЗМі ·~з f\CMBC'C'I'i4• • На а1 бр r:IJI1I1 е5у~а 
•к•~q а чо•~;а .а»АУ, зле не кеим 'Jii4C~1 аєл~см 
.noct~ ~е в~ д2еркка. ве nош1во JJP 811U11. Зwic~~t 
"yxasa• і F.o~e~~~ АО в.ьоrо noдa!aw ахбасадор 
Совс'Рс wcoro СС' ~~ау ! l.&.P •х1" Боrомо11О11. КіВ'tа1)
ча сво~ nроко•у 868 сказа•:•Бам" ек1r~ав•ак,•е 
ка • ~оку Ra~~cj. Bsca єд~а nок~АК4 була • 
.оку" Ф ~м. ве uo•1;ua в м1цвіс.J. совt:'1'саио1 
а.а~а. А.іІе Il." помuау а_ро6м• у•ес• с•1•. Tene» 
1 •• і ввесь с•1• поеач·а...а, 11,0 в1ІІао1 1uo1.~~· 
реа.иJ.воі Рос11 ве csy .. o" кема 1 • ~УА• •а що со 
•••сJ.иа аа~а - ~te •Аавз ваціои~ьва рос1Ис••а 
~е~жа•ва ... &Аа. Со:ве.с.ьsе n~а!а'JІЄА.Ь~ІО •~кон~ 
.-о ааsАавиж ~ос1!сwко1 Аераа•а - •оио аібра~о 
ІО·СА&ве •с1 ~oc1Іc~tz1 аемд1. 'l'епе~ :воао x:p~OII'J' 
ПІІХО ДО а6ІІрВJІВfІ :ВО•САJАИе •с1х .iJ)OC11CoR4 ~~еІ. 
Іс1х" 1ІіР по•е,р.,а!)ІJІ.Ь ва· • ;одіиуt', !)О~ іна - ~.!і"• 
Щ>аИке, о caolx Ai'Pet!. • 

! поrл.яаув нз.вкj)уr& 1 IlOC5a'tf~8, -z,o .Іl'ди ц;»о
ку щи~о J1p~UL•, а ldt! скеи~~d розуv. каз"\:В ме 
и1 81 БоІ'ОКО.GО.:В С ДJІП..UОУЗ'ІІ" ~ }' ~СJІХОГО A~ll.'lr>~<J~a 
с.uо:ва ісІІУ'І'• ~" "POro, щое иам~ закрll.'І'М cup"!x-. 
віІ акіс~. Не nocniaa~ ро~~~а в~сиовк1• t ~ек~~ 
за с~о!!fака Щ>;.1!, бо :вс1 х:.оне~еди1 Фi!t.JМt8 заnере 
11f'll't'Ь 'Р.• CJlOBa" J:Q •• '1~! • ~ ВС'1'88 1 :XOIJ'i 'В 1'Р8 
додоку, а.ае варо~у ~~-~J:l 'f'ЗXc:t с~а rrJ> !! ве w.1 r 
npo't':ї.:.CHj'I'JSCЬ і..,мусі~ зu..:..awacR AU1. І'оааиа,т,о 
варsз oc1~z • ~іренеu и•'1'а.n~:•ч1і .uozвa 6pa'I'JA ~ 
собо~ 6~ig ~а ~ог~~у х~оС7ї• lвz1 nи•аА~:·~в 
коzнз •.Рос11 1~~»іА:~~но nо~~~ата ва д;1б:ау 
АІІ~~ву• "Ч~ ІІОZИ& 1іСІ!8:'t'И 'ІіJІЬ'ВО рибу 1 KO.UII 1110 
аиа" •о чим•• -~ інz1 u~~~~~:·~a коsкз • Рос11 
аб~ра•• D03'11081 марк•, чu коsи' ва~•• А~ Рос11 
~юб~ хо.і••• ~~во еу~о, що мо~о!ськ~ еміr· 



6. "УК.РАl!іС~ ~JJJ,;І..A· Ч.2. 11 ДО~ОІ " Ч.1. 6. 
---~----·-·------~--~--·-- -------··---------··-·-----·----~-~~--·~~--···-~~~---~----~-~·---~·-~-·~-



8 бОРоТЬбІ 3А ЄДИнИЙ ПРАВОПИС 
· У КРА ;·цсько;· мови 

( n,ьo~Yk.f'Qi'Hch~I--/J~ Прс"Ьо 17Uc."fl Окс:аненf<С':У7 АЗ7'с6ур.r' 1946) 

КОжвз А1~ера~уриа мо»а. ях х,жьтурн~ мОЗ9 
ваа11, xa»s~epиayc~~CR т&к. DP ~она мас с~оі 
yorueпi asruьк1 ворка. с•о~ :еJа;>~бл.еиу ао::sв.іш 
n Фор111-св11t пр аЕопас. Е1до:м~tt укр ~-іИСЬХЕ:! у
~еиКІ .С~епав С~~ь-С~О~АК~~ ка~е: мд1~ера~уриа 
мо аа - це 3ІtJІ3аИ сожtі u.ьinl~ 11родуrrт ддв еаrе.л .ь-
8)1 aWtiaи дт..tох. А.тt11 B;.).s.єм.soro ~о;оз:;х1 н:wr • з 
цра2оnкс - ~е •1Аьха і1 OA~za. ~~~»І npoAr-• 
сах со бо" actt ос"ава.»с• ОАваzоаь. ЧіІІ абр aиatt 
І1к 1 ~ахм1~•• ча • чепурну nouв•r в~ в~оrо 
n1A мі1ІУ ОА~У· ~аац1. пох.uахав1 до ІJІІоrо • щоб 
1!:ii\'fl\ ЦD оАЄХJ • BПOl/JrAJtP!WJA ЩХ:180П.С ~~~ уХра 
Інсьио1 .u1•e.(Hl'I'J11И01 м.о•.іІ• nоuви1 uокааа«РІА с• 
о; в~1кке ук1ввя. св1~ кхс~еu~х~ х~с. і скак. 
~Сі 1:0 1х ро~і нJ.х'І'О ве сказав. що в1сь ПІЧ)· 
•aoqi - ПОА&І'В.\tаа ЗаІМ.SАіІСJІ 'Р&Ха6М Д 1.аом.• • 

Об~ азие пор1:!!RJІИВtr ща•оn»су а •од~о.,• .и11 
ТQ n каИС'Р~ОМ С'ВОГО A1Jia, • ПО,t>1!!ВJ!!ШЯ Аухе. СЛ~~ 
ае 1 &SCJlf:OBY$ ва f)Sary 't'Оку, що с~ авд1 n,Pa· 
.оnІЮ - ш =Ф іи•е. ІІК о,u.ип 1е ЗSХJtИІ!1ІІшс ~соб 
1в во,рu:уиаивf! ~1'1'e!>arry,pнo1 ко•к,. sиробJІевиІ ка 
jава.~t1Ф1ио:ваиісама КА.t1С.рама Ф1.uо.иоr~1. дС'б1Іи
d анавцЮІІІ ,рі.д.:во1 мова, 11 1с.орі1 ·rr.з. д1R.Ue!f
lf!ВIIX особ.n eoc-rel!. ПравопШ! ·- це ао_рма'Р.иJІнd 
а~с1б зроб~~~ ~і~ера'І'у~ау мо•т ОАиаково всім 
8~08)'}(U0111 .a~rEOD А,А11 J!lІ:ВЧЄШІJІ, rа~НОЮ аа 80S 
в1•в1І :вжrJІ~. lloSRТ•s ~1~е~а~урво1 коаи 1 по• 
•~"" П!)авопмсу- .. ue дJ!а сnор1Авев1 повf!'Р'РJІ.о1 
ае м.&e.u~t'J'J.CJІ: о~во без о~воrо. Л1'І'е,ра'І'у-рва ко»а. 
аа ве )(.&Є п,ра:е.опА&су!- :te мова dea ко~ка•~•вп 
t;OXUЧ14!t1~. А ВО!о)К~ t 'РО! OC:ВOJII114t! "fаВНІІ:К•JІ,О 
Іиааачас ааrа.uьв1с•.о .ui'Pe~arpypaol м.о••. 

.O.ze. npa~on~e ~ус~~• б~и єдааиІ. Р1ч беа 
суивіrа8. І хоzи остаи!dк часок 11.1.1 ем1rрзц11 1н1 
Іаао кз!%е одно~аско ~s хі~ьха І!идань пра~оп2су, 
90 ~е ве оаи~чае, ~ існує хі~ька п~а1!опnс1~. 
llpa80ПWC 0А11В.• а 'l'iJii.&U _рі 8КІ'М.В а Р'fО_J?аМИ /J1'ЖIIJI 
с.ьаd. РуА.ВІІ1JХ.Іtкd, Хоrнuі:в. Оксзаевпо. Шерех/ 
1'10 !)1акоа{у oupalXьoвau~. Основа а И~rо '1'1 еам:і. •. 
4102 caмll!t праsопмс. JJP f4oro yxl'a.uua Xзpr1l'CЬJ:a 
:::::::::::::::::::::::::с:;::::1:::::::::::::: 

eм1rgau1a. з .w1хз_р1• u.аиоо.Р"• 11a·JІUio .п•н .2-3. 
• 8e.JLSMO aaai.JrtІa.IJІ ваачапи; zа.диа! а Jr1:кa-
~1• 118 аа1аАа•~• За•е МОСХО:8СJ.ае яух1JІа.іЩ•»О 

ма2же •ее aauo naano~•. !аІ •• se Іо:rо ке 
Срм-к, JtOжa, ах ааааа О.АИВ а g~D:k18 оо•с.с~ 
80!'0 80ВС,..а~аа as а!6рава1, ме д.ух1•аа~••о 
•"nep • со~с.сиому со ru1 а ~1f'0•"1 к1о~1 u1c 
~• asg•11•. ЧаС'Р&ва .д.J%1•и•1Х••а, рааох а •ас· 
•ао., ае.(Коавах А1~1•--каg.вв. • с•о~ому часі 
uoJ.Ae АО }~оса•• в:а A8t1-1'.P• м1с•u. а· ао•іх·аао 
·•7 иoae_p:se.•cs с~• ... аа caol a~uoAh. Осао~wю 
I'PJDD~' •а, •о aaШ&C7""JtO• аа •а1ц 1 0.11.epsa..a 
8Ze П&ІІПО,р1'М• S •ad.X уае 8 uo·~ АесІІ.ІІ •iLCJI"f 
• ао.аапі кu1м_pltc;:.r а.р.Ва•ІІJІС• •cA1JIOI! ас • 
A1-.111)J 8 • 'trО,РІІОООМ ІМ р1юкп r'&p7JDti• а1 
•ua.-p1o.•• -о.а.Рос1Іс~tко1 1кпер1R. " ці . во•1 
rpoкSA•a І CUІJAІS"'IJt ··~·· co••~~teJ.Jt01 xo.wo
вl1 • 1J.a_pu:1.- І.іосио:ас•аа •ек1t!)ц1и .. aepeaJІJ'I4-
'u c•or gor>o.7 •1•. • llapu1. аа во•1 .Pdxa. 

І о. •eneg Щ>ОІu.о ае б1.а~ае А•ох м1снr~tаJІІ 
eldr'pas..a ааШІС)"ІJІІJtС.ІІ 1 аахн•су~.са. асе во~ • 
І 8081, а Z&AИOto •~aacno,P'I'y -.е ве б)".ttO_ 1, аа 
~ама. CIJ'Ae ве раа1м. .а 7 zоІS'І'В1. Зам ••»• 
1'м•. роС1'е 1. &Jr9Q1a,.•-.c• coac~cua. хо~ов1JІ 
8 114gu1. !оч .. ~с• СІО~О'І'•ба аа t_равц1ІІ 1 ва АО 
q1 •••aan•~tea во•а (·1rJ.Pa. =<» коzе п,раrо~а•• 
о• uga _poaarp1a1; •о.аа ~ •овs с•аве aaiІSoJJ • .-o 
11 .aerto мопа CSJAe аа'• а А()UИ: nо1!'Ие.ьс..r 
,реnа•р~JІц1•. А 9enep. прочvrаааа АО а1.вц111 аеІ· 
~•м • .охеа жCSJPJI1"• !oro АО аоазt Иnс :в1а ае 
•ораае•JІС• 1 Оо ~ ~ae.yuua АО ебмраа111 •о ·t:A1ae 
acu »JCO•~x .&ІtAeJJ''. а •• 1 .обо~ - ;,.рв1аа11 

~е~ 

• 

nраво;l~хз !о ііі сі q і 9ZB ~окr. 
•;;~:~аіис~•" !l;aiC\ШJC" J.ietppe. Окс.:~:t~е:...ка WІЄ 

вас"уnі\т~ иа €:н.і r·~ х:і і Lfi ~1\0n)lic !а.,ркі 3С .Ь&і6~ • ~ ... 
иадеN.1 ~~ • Тз ~ пр 8-S.iil.r.~ ч•оrо пра •on~cy ~ з :1 

~ОВtШіt а~ора, "ніч&{:м ке a1д.~1awtl"JJ~teR D1A "· 
зв. аrадем.і ~ноrо ~~вouJIOy•. Іlравм CІtZ.a.AЗt~qK 
праао~6с. ~в~~ ~~иор~с•а• ~е І АОА~•ио•~2·ма
м~1u 8 Щ?art• о.с.и.Іtасахоrо ~.:Бозиn~а. r .rо
.аосаев•~а. Я .PyAвJ.Oa,.ьJto roL· . І .З1е itac.ьxoro, ue 
ае •1.&aJtll СВМ ЧИ'[•Ь D~O C:S іtЬЖ у!11Ф1ВОВ!UІИІ Х&~а 
K!fle.P п~sвоuисr ne.,~a Оксавепа. D.nacвe • ~еІ. п_ра. 
вон.ис вай 61Jtar:e ві.АІї.о~і.АВе аимоrам ІШ.:о1 сучаа · 
в:ос••· ІW•& r;n бо с·•аJІИ'і:'.W:а Ш'I'!ЦUisz &.\Х' єдкіоть 
пiJa•on.sc:sюc SО!>И д.а11 sc1x УRі~а.1вськюс ~мдаиь. 
~ вс1є1 ухра1вс~ко1 ~~ес~ ка ем1r~а~1. ~ 
ОХО~еиі •сі нз2ГОЖ0ИИ1а1 vO~~K цр~»ОПаоу ~ 
м ю~sмк вав1"• oк~e"Jf.~ ~ озА1.п npo ~ оад1.Іо•! s 
aaJnt. 

h'ШЄЧЖА. и.ає 56 сто~1и. Ва ц.кх C'fi0)1u-a !tЗ 
ТОр АУSЄ C'I'I'.CJ\0 • а.АЄ ! AOU5AIIO !3Jk:LUS• ~Іі пра• 
30П»СККІ мііlіук. Ф !oro IlOBio.ReB ІLti'i'1i n~ ІІУ
коn ~~нJ.:І xy.u.o-?yyкd г..раQ.ів~. ДравоШАо МА8 
пр SК'Р&чке анsчеКИJІ • .U'f'O~ посІі'&ІІііВ с~ік ~а.маа 
JtiO( б0,8ІО'rР.СfІ"З о;1'Оrуаф1ЧІ!іІ'МІІ1 ~oзCiJtИOC'i'f!P,60• 

. po-.acJf аа "Т ИС'РОtІ'У і xyлwrypy ~.д.кво1 дJІJІ ас1:х у· 
ар вJ.ис••п зекt:.Аа .u1'1'e~ 'УРJ,РИО1 и.оа:и•. 1'оху в:е 
ваnв.~.sо~о каК rоАоввіd Щ)8Ва~з 1 в»оrо uo.r..8.111 ~ 
а•" R81tY' 8 rpe.мa'I'~ROIO. ~ ОЗНЯ'1:А.С ue • 111,.0 праJО• 
nвс моzе аз.С'J'упк.-а ~ rpaм..~тr.J(17 Н1,_ це ве oaиa
'tat: вiRx~r. ~ -вonkle ве ~оже aac•:rn»'Pa u1~••ol 
r~uA.'Puи. бо up 'lвсп~~::с ~t'аариве.є JІJІІІЄ eaxou аа 
ська. ~ ие з~к~ моtа взаrал1.U~~JОпис з rрака 
'J111.1tO ю пе застr.;:ас ді.nкс:;м rp:~ мМ' ЕІtИ. а 'f'i..в.ІrJril • • 
_ра,.е о;.ієит~ Чda::fa а ~~ОШtСИКХ n_paJІu.ax.81A 
'!'ВО.Р ІІt)І11Ь0А В ~О~ уJІв1 ПOne,peAJd. 8ИВ.!ІКJІ 8 І' рі ~а 
'Т'ИКJ\ • 0'1'~6 • Х'І'О :КЄ ВИВЧ'іВ r,paxa'I"JEИ'R• ае МОZ8 JIO 
pao'I'JB~~te.s І ~~воnІLсом.. ~авоnмс xwмaaa"'ead 
.Ао'ІJІ: oc8i~eиJOt уже .w:~ett, r_paxМtua - А~JІ •n~ 
:Х'І'О a0Jt1є со61 аА"6У"а w.e оса1.у, оио...емз9аwrво 
8ИВЧЗІ!ЧИ МОВj' • 3 АОDОМ.ОГОJ'\ rракаІJІЛЖІ! ус~.1оі\.ОМІ) 
10ЧИ 11 8&ХОВИ. 

Іlравоnмс Ile'll}a Оксавевиа Пl)ІАаваqе&JІІ А•JІ 
аа~охах кас уи~аївськоі r~о~~оьиос~к. В1а му• 
оа•ь б~"N& aac•r1.Aaвor хвuко!) xozвoro уа_ра1вц11, _ 
ш.о :-\ВС дuо s иж:ьмо.м. В1а nриз~чевd~ 
н~сшшере,д А.&~ .,;ас. Х'1'0 s1д1Иаов у сао1І мо•а1І 
npani'.цl 21А ИОі)М .&1те~з'І'урвоrо ІІ.іІсама і u.ae 
'Y'SA_, иа :в~ас'JІЬСfІ Іом.у краще. а ке 'I'U• аа •J?•• 
ба ПІіСа'?а\ в ім.•s ЄAROC'Jia иашоl ва~&.1овu•во1 rq• 
11 Ь'J':f,P il • . 
~ не ).(!іЄМО 0CoJ6.aBIHIX U~~В.~l4llCPШC 8&ІS~аzеи• 

АО •rІ1>аІЮ~~у· ~е'1'~~ Ожсзвеваа. ox,p1J& х1ба од.• 
поrо ісчаО'І'ноrо ae.~2ueІПDr. яке б ма.ао c't'Ocy~a
T~CJ! -.l\0 А1ЄD,і)~JІШЄ'МІU1іJ. -~1'<?Р аа.t;е;>ё~]'е 1с~;~:у
ВаЬИІІ з ух;зівсьх1R кові ~кт~sи~ ~1tr-~~кмс~~
к1в ІРЄnе_р1~вюrо qac7 в~ ·'tf'~1, ае oj:Вa~&>aa.w а~ 
П,РОТ~ЄП7 Arur.y, пу а BiiCJOO~~· 6ув це 8 1943 
_році в CТ31flfl "Ух_р~іпсьх1 ~J<Ifi4B&1 ..~;1є:Dі)~нк
нr. .. f!:іаж·і .Ані,· ц. '\Zf 1· RXY ц1.nк'СІІіі nc,:~.1.uRІ ~ no 
к1 ~ИИ2 nроф. В .С1мО1!НЧ. Ц 11 Z А1К-1СУ t;~)() 1C!f18ax• 
а~ ак~~ав~ я1єп~~хк~~к1в в Dе8в1~ с~нта~с•~· 
и1 ~ Ф ушщ1 1 /о з в.з tt еІПІ.tr І no !3'І'Ор n: 1t 1 в с 11 t• 1tt 
·r~aJfA't'J!It~" .. ~ 1і :10A1.Uq1Jft'Ь 1 iJUI1 ».OВCalt18U.1. 
1'0111 fl l'ваzз.~ аа no.rr~ бве a~C'Iteper-1'• а;;'-'•вr •а 
81 Г,t)OKf\AC~RiC'P JJ 81А. ц1с: Ї р оа б UИOC'I'JI 1. екеру• 
ва•и ~9ry s Rжкtс• одкs С1а, 1 б1к О~9sиЬоrо 
OAOBS ваао1"мо~ОЗВЗJІ"ІОі JISY'XIA• 

Ковr..-18. 
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ЛJUl 
67а1 nпо~· 

llФa~pa1pxe•. ~Ф6звшу~е, В1де~баttера,дn ~~reg 
ІЮ.*уауе 

С-'!И~ ~:JІ:rat!.&a ;ва~. 1923 р., 6у• а W.кс1вr'ев1/ 
3 - 3. 

668 І CfCE;;. .ЬС І;Ю:І .Іар.ао 
~Фа~~иі~хеи. ~Ф6а•~у~е, Н1Аер0аИс~•,дд ~яreg 

nоау:ку. 

СІАМ ~р1t~•Во,мОд,WtІА~а /Іеу• • ~ax!S І. 
з - з. 

702/ ВІ~U ~рж1n 
br'cб1Pr' ,3. Ра!~~а..,_.,. 72 n4. 

П0ІІУК)"8 
ка•~, бра•1• •~ сес.ер 1 aвdo.aua. lad. Пt\CO
f.ii~•1 п_poca•·•ctr пе~едруаув~а. 

• 

7101 ffil1B Ll.e'Ppo 
.?овекr~:!.к, 11рі:а.црєr'єВ'1'ев:n'J',і). 34, J"Юl.?A. 

no.L.yкyt 

CEtшtA VА~ваха" ~ZliOlT.i!.Ш Ue!J.Oa, ).J,Qil ~оGГО іЬ
ха•.ііа, КіІч..АШ Семх!l J'в1 С'11р1~щі41ІІІ/. 
з - з. ' 

712/БОСТЕВХО Dа~аскеи~ 
TD-C1p Ц1~кберr 6 ,1.1ассе..ь. 
. , no.::yRyc 
6~~?а ЕиДЛ ~4Олу. 
3 - з. 

715 1 l!.ШJ.IO:{JnA АиЬ(а 
Тра!н~~а~а, BaccGp6y;rRPp.,Yxp.Taб1p. ~.5)59. 

х:.оаук~ 

с-на O~eacat~pa )Ва~.19г4 р •• ~~ • Тюріаr11· 
Ру~іс..uебев б.Арнв~т;rІ. IIJ'o ЧУJІ про sьо~о. 
~l.fJ:c ~.DCR иов1доІАr-:'1'z B'l nови..,- адресу І. · 

717 І ІtУ.ІЬЧИП,ЬКА .Аи!Іа '& AOKJ' IC1Tf. 
А.ІІЗ.Іf'Реибурr, 111овермаерие. 

сосуиус 

POUARA Оzекса з друz~во' 1 ДМJ~Р1В1 Христ~иу 
1ey.na :е llpyxf!aWм1/. 
t - 1 • 

Ь99 І 3 JJ. ,A?q.iWU:{ ае .. ро 
A~rcбy~r. Сомке~х~аер~е, Б&.2j53. 

.III.YJC&C 
.Р,І,Авкх та еваtАокu з 1102. Гo{joAsa Яre.&oиo~taoro, • 
3 АХJ\Р'СtШі.Ші Іа"е р .Іі.ку, I'UU Г .Р к ro; 1JІ 'Р ~ ІІ1АЦ l'llY 
ІО..хаІ.uв. 
, - 1. 

719 І ІІАТС .ЬХА Ка~ R 
A»rc~ypr, Сокхе-хзаерве, Ва.2J53. 

·~ае 
о1Ава •а аиа&!ома 8 DO~t.B1_pчa. 
., - 2. 

720 І ЗУ'БКО Басм.ь 
Гамбурr, ВоІє Гра~ен, ДП ~Rrep Фаn~хевберr. 

JIYRaЄ 
6,PalJ'a 'І'а ceC't'J?Y ЗУБRІВ '1"З зив.~он.их з Бор ио.uава. 
, .. 2.. .. 

7211 ГУМЕШІm МахаІло 
АВrсбурr, Г1вденбJ2r'·хазерве, Ва.2/1З9. аухає 
1 - 1. р1Акшtt •а аиаttоких а пов.Збо_рів. 

722 І З ІМВРОВС Ь!~ Вас :иn ь 
ІежсеиФєл~. 21. Заn•цбу~r. Авс•р1л. 

IIYJt&Є 
р!двіх rра·енаИомих з, Dа~агкц-Товма~чииа, в1д-
ryxн1-r•ctt. 
1 - 1. 

' 7l!3/ ВО%11,ЕХОВС',Ь1!Ш МшаІJІО 
.Ілгер Зuьдбурt, JіеzсевФе.аьА 4., Авст_р:і.R 

:~;:ка є 

рі.цвп '11~ зва\tоv.х а пов.Теребов.uR. 
1 - 1. 

724/ ЗАСТАВНіЙ Ярос.аа• 
з·&А~~~у~r, ~еsсеsФеАЬА 21., Авс~ріи. 

шукає 

Р1АВХЖ •а аиа!оикх а1 ~ьJІова. 
., - 1. 

?25/ ЧЕІ11.1Ь 158са.жь 
ЗSJl•ttбypt, Jleacesie.a.д 21, Аас'1'ріи. 

. аухае 

· ТРУ'ЖА Сrрепана а !асоцька. 
1 - 1 • 

726/ nовшок Хпакевті~ 
3 а.л•хtбурr, J1ексеиФе.д.ь.д 21, АsсІJІр1~. 

ІІJХЗІ 
рідких "'а зваt!омих а ~о~"ковз. , - , . 

/ -. 

727 І ЗАДЕРRОВБ~ Бо.nодr.ма.~, MO::ЩROBCLЮAr. Ь.UХаМ
ло, СМАГА L.етро: 
З !.n ~:ц6урr'" Jleкce sФe.nJa,Ц 21, А!С'1'.Р1 fl. 

мух а 1:"1' .ь 
р;.двих 'І' !'і з наИокJdХ в nов. В~од:111. 
, - 1. 

728/ ROU"BA 11\.ёtВ 
n~ccaJІ УВРРА Табір ч. 143. 

шукає 

8B!}V.OMIOC 'P!l ~ сіх, _, JІK1XUII а 'P.З.fOlJY Ll~cca.:J 
Peдj"!'f!BC8Jl.Ь З 1.?. 1945 ~ • 
1 - , • 

'129 І р о ,11. 1І н А 
Jlap:Ao,i)Cfl, Хр.!ав)бо~~ев f'З 

ауиае , 
' Т!ОРПОВ.РJ.ШОГО З еиова. 
з -а 

73 о 1 АВР .dDIE н:rо tЬх а'-J:o r а• р u о :в ~'О' 
Jl ~и W~н:Jен. 

зна~ ом их. 
2 - 2. 

п:у"~Сає 

70 1 І UБ1.НОЦА Со·) і R а · .. ТУР"ТіШВ, 
іОбу,рr, i.n ІІХ.,ГОФІІ'І'J? • 4/1. 

ІtYJC9.8 
сшm JlюCSoкJ~pa. Боr.д.ава ~В.іША ~з._р. 1924 ~ •І• 
ріднІІІХ •а анз~о~ах а Г.ІLу~1па Йе.&. •а Же!Jво-
~.аа.Е.DКа• • 
, - 1. 

734/ Сест,Ра е Де&J?~О.Ра ЗдnА. :81с.ку пgому со.ца
.,а B!'l SJJ.Recy& С1ЧU С•епаи~ І.аос Г1:Ра~е.Рr' af 
raspaee б .В&!.а~trаІк. ~CSCSf u.ECSepФ11U'. 

a;yz&t 
І a_graкa_ Ocanr 1 СоФ1ІІ РЕБn а 1fo.a .. tl RJ091•JUІІІS • 
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