
u ~· ,., .. ·.' 

---'3t-v·&· 

·ІІІІІІІМ· fOICE • arlilili •••Jy .._ linA8SCII ·SпммЕ • .ІІІІІСІІІ WІСІІІ•ІІІІІІ 

КРА1 
ТИЖНЕВИК ПОЛІТИЧЦОГО, СУСПІЛЬНОГО І КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ 

РІК І. Ч.t • МЮНХЕН, четвер, 12 травна 1949 ЦІва • а .. 

V •v • ОТр.адиція и опертя на революцппп сили .. база 
Національної Ради 

tiBTEPB'IO З. ЗАС'ППВИКО:М fOJIOBII )'Вf'AJIII. 11U1. О. II08.U'JIIIКOJe, 

Чима.по uтyaJІWUrx nитань українськоrо 
nо.nітичноrо й суепільно-f'1ЮJІ8ІjІ.сЬІІЮго жит
тя назбир;ч~оси за останній час навколо 
УНРади. Керуючись засадою, що ваш за
rал має npago nочути ясні вWювіді на низ
ху нервуючих заnитань заrальноrо nоряд

ху, - roJJ#peдaxтop нашоrо тижневика мав 
інтерв'ю з застуnником rолови УНРади й: 
~ником фракцИ ОУН в УНРа,ді, .іи·Ж. 

1 О. Б&йдуником. ПоrлІt,Ци й дУ»ХИ іюк. Бой
.-увиха тим цінніші, що :мова йде npo JІІО
дину, яка не лище відома саоєю nровідною. 
участю у революційно-визвольн~ змаган
нях, але й доклала максимум зусиль у важ:
лиsу проблеау внутрішньої консолідації та 
координації '30Вн1wньо-політичноі дії. 

ціональ.на СJ'ІЇ;ЛЬнота. Визвопьні з.маrаинs 
провадятЬСfІ різними засобами й метоjІМІИ. 
На Рідних землJІх йдуть рево.піОціАно
збройиі змагання. На еміJ1)аціі і на міжна
родньому форумі ві.цбуваютьс" nолітично
дИІПломатичні змагання. Як одні тп і ~y
ri є необхідвІ І немунвчІ, і взаЄwю себе 
доnовшоють.. Ідеться npo то, щоб їх об'~ 
нати чи ековеолідУІІ&ІnІ.до оДНієі діі - QЦ
НИІМ фронтом. Бо ж: о,цна мета, oJUІi зав
дання й одні вороrи . 

Маючи це все на увазі, O'VH заініцію
вала конеоJІідаІdІО всіх творчих) nолітично 
діючих сил в одному сnільному центрі та, 
дійСtІо, нк Ви слушно зауаажуєте, вОна 
внесла найбільше nраці до консолідаційної 
акції, яка осятла успіх, а саме- єтворення 

з а п 11 т• н в в: Заrат.но відоме, що ІІа• 'V країнської Національної Ради, до ІВІоі 
JDe по.літвчве середовище 1 В• особІІЄто до- увійшли' усі уКраїнські політичні орrаніза
клал• - не наібільmе :J)'С•ль J' справу ції та nартії, за винятком Союзу Гетьман
ttовеолідаційвоі а~і й У створевив УВ- ців-Держ:авни·ків. Мотиви чи nринципи, 
Ради. Првrадуємо декілька коорДJІвацііі- які nодає СГД не можна, на мою ду1ІІКУ, 
НІІХ зусиль з недаввьоrо мивулоrо. У('і во- визнати за nравн.'Іьні. Ба ж у кожній ве
ни розбил•ев через ба:аканнв деІІИ•х полі- .'ІІІКІи акції загально-націона.'Іьного зна-

чення треба інколи дещо nостуnитися зі 
1·ачних сере;жовищ в•твrнута з таких на-
магань щонайбільш~ користи дnв своіх пар- ооої·ми групо.вими а:І<Ібіціями чи аспіраціями. 
тійних цілей. Водночас практичні наслід- Тим більше це треба з.ро{;Іпи сьогоднl ni~ 
кn найновішоі спроб• КОН('Олідаціі, ни до- час визвольних змзІ"ань. коли сnрава йде 
водить nрахтика ЦПУЕ у Німечч-І, СУБ-у про бути чи не бут11 І!е .'!І:ше українській 
в Анrліі та громадського :життв ·у Франції, суверенній державі, але. ~1оже. навіть ук·рз-

їнському народові. І в тій СІІТ:>'<щії, в якій значно ІІІенmі, ніж вк.11адена в них енерtін. 
В чому причина тоrо дивноrо явища, що усі ми сьогодні леребувас~ю. я гважаю. щu 

консолід<Іція с condi 1 і о sine чuа ноn ycnix:v. 
UО.'ІіТИЧНЇ ЧИННИКИ ДІ'К.'ІЯМ;)'ЮТЬ ПрО СОЛі-

~::jс::~о:..::с~:jд::ь~~Ї кї':Р:о":Т::~':~и~ ::з~:.:~::~~~rа~І~зиаг:~і~\!іl'раг;,·. але й 
то сnрава прова.люстьси? Які, за сучасноrо Безпе-речно, що деякі пСІлітІІчні сере;ю
('Тану нamoro політичного :жмття, Ви бачи- вища намаrатrся. намаrаютЬ<"я і ;щлі на,ма
'l·е основні пере,zrумови длв )ІО('Вrнення дій- rатнмуться дkтатІ! з консf}лідації якнай
{'!ІС·Ї ~;оепі./t&ціі ···тАо c;xiJ''"'"? ВІІ~tаакrс •.. fli."J~E' l~"Vщ:·:·;:>J1 .У'Іі Cr>':'::.X... n.І!('ті'!.-· .Це-~. 
що консолідацІв ~ conditio sine qua non nриродньо. І не в тому л1:хо. Лихо а тім, 
успіху нашоі uо.11іtомчноі nраці на еміtрацІї? коли ті намагання не мають меж і С!/'риuу. 

Коли. в тих нє.ма1·;;.ннях забувають про за
гально-національні вrtмоrи, а мають на 
увазі суто свої nа.ртШні вимоги. І з тахи
МІІ ивuщами треба вже боротися. Бо ж за 
ними і з НJ'ІХ випливають такі ЯЧ!fЩа, як 
деклямуванця npo коРсолідацію, координа
цію ··і т. д., а на ділі маютJ> на увазі не 
сконсолідуgанни, .nише «уконсолі~ування• 
когось nід СІВОІО команду. Один з npoИ9is 
~кого •Уконсолі,цування» був останнlй з'ї~ 
ЦП'VЕ в Ні:меччинІ і С}"Б в Англії. Це 
«уконсолідування» в ЦП'VЕ І С'VБ-і не є 
ці.'Іь. Ні! Це є засіб. Засіб, щоб за його 
ДОnОМОГОЮ ЗГОДОМ «УКОНСОЛЇДуВаТИ», ЧИ ЯК 
пишеться •. робити •тиск» на 'VНРаду. Це 
вже не є іронія. це с глузування з консо
Jtідації, а з нею й з українськоrо громадян
ства. 

Відповідь: Кожна людська сnільнота 
~маrас до сдностн. Це є соцій.'JОгічиий за
хон і життєва в11мога. Усnішно завершу
nьси таке змаганни до є,дности та,., де е 

якісь вартості. прита:t.Іішні всім членам да
ної с-nільноти, f л•mе l:u, в яюt?С <вартостях) 
В()ЯИ творять однотність, і які свідомі тієї 
схремішности. Де Тієї однотвости і тієї сві
домости немає, там є безнадіt'яіі змаrанюІ 
до гдности. В нашо~ІУ конкретному випад
ху йдеться про сnільноту вацІомальну. В 
націОІНа.льній сnільноті вартості. які зумое
ляють одвотнІсть, а навіть само існування 
нації, є духово-ку.11ьтурні аартоєrі без "·нх 
не !СІНУЄ окрема иацІв, лаше маеа людей 
(~демос»). 

І ось ці д)·хово-культурні варrості, f 
завдякІf ї·м, українська національна ~nіль
нота творить одиотність і, в єоціоJюrіч-ному 
розумінні. особовість, са.моІІутн10 І окрему 
від всіх сусіднtх з нею націй. Ця духово
культурна окремішність і самобутність та 
~відомkть її .Членів однотвости і осоІіовости 
:JумовІІJІа ••зво.11ьні змаrанвв української 
нації та її також і nолІт•чну окремішність 
та державну суверенність. І 'тут нацІо
на.'Іьна сеідо:мість nереnлітаєтьси з nо.лі
тич-ною свідо~Іістю і взаємно себе допов-
нюють, а власне, nолітична свідомість зу
мовлена - є свідомkтю національною. 

Так само. як й інші наttії, );країнська 
н<Іціональна спільнота, nриродньо, силою 
житtсІшх вимог і цивілізації є зрізничко
вана. Тепер й;~етьси · про те, щоб силою 
націовальної еднмвост• по~,ІІІІаТ• між со
бою ті елементи, на які національна спіль
нота зрізвичкована і заставити їх гармо
нійно чи солІдарно діит._ Звідти зроди
лаС'я й в•шливає ідея націовальноrо соліJІа
РІІІЗІІу, яка не вичерnуnьеа гармонійним 

,ujянням елементів, але сятає rлибwе в ідео
лотічно-nолітичну площину. 

· Нині ми в~емо виз.вольиі змаrаН8я за 
nовернення суверенности українській ,nер
жаві Ці змагання с, в основно:\tу, nитан
ням чисто поліuчноrо характеру. Івшоrо 
характеру вони не :о.Іають і не ~южуть мати. 
РечникамИ і реалізаторами тих :»tаrань nо
винні бут•s й с nо.чітнчні організаціі та пар
тії. в які зрізвичкована є українська на-

І з ци.ми явищами треба рішуче і nослідов
но боротися. І, як виявилося, треба nрова
ДіІТІІ боротьбу не лише з середовищами чи 
групами, а.'!е й особами, бо як доеели на
слідки, останнього з'їзду ЦПУЕ, особи, які 
виступають лід фірмою одного сереодовиш<І, 
заступають інтереси ІншоГо середовища в 
більшій мірі. нІж інтересн того середовн
ща. від імені якоrо виступають або яке й 
очолюють. Це вже с суспtлJ>на недуга, з 
якою треба боротнся як зі з.внчайною nро
казою в організ:.Іі. якщо хочемо зберегти 
організм морально здороеим. І в успіху 
боротЬби з тою сусnільною nроказою я ба
чу nередумову збере:женнн досяrnеної кон
со.'Іідації та сдности. ·Бо загрозу для кон
солідації я добачаю не вІІключно в середо
вншах. а також і в деяких особах, які не
погамовані у своїх особІІстнх хороІі.'ІИ'ІІІХ 
амбіцІих І зарозумілостІ. І це nооинна собі 
наша суспільнісrь усвідомнти ясно І зро
бити з тоrо належні вис:ювкн. 

З а п • т а в в в: Радість, 3 вкою ~ал 
)'Краівськоrо rромадвнства пр•інвв вІстку 
про стверевив УНРада Ііула, ua вашу дУІІ• 
ку, :~:умовлена. двома причинами: 1) евідо
містю, що освовио10 nередумовою успіwвоrе 
nеревед~нвн ••зволJ.Ноі зоввІmньо-полІ
тичноі акцtІ е П хоординацІв в єJіиве рІЧІІ
ще, 2) переконанням, що створеннs УНРади 
е nозІІТввнІІМ осагом у орrавІчвому етрем

JІіннІ по ІІНу'І'рІmвьо-НІщіоим•воі е,:mости. 

~~~~~~~~~~'~ 
ДО СПІВРОБІТНИКІВ, ПЕРЕДПJІАТНИКІВ 'І'А ЧИТАЧІВ ТИЖНЕВИКА «ПРОМІНЬ! 

ІJе.ЛикоюrІм ч.елом (ч. ·.. 55--56) Ви,І!авнмцтво •ПромІнь• у ЗаJІІ,цбурrу nр•••нІІ.ІІ8 
на дє•квІ ча(' в•даваІfНІІ украінськоrо тижневака в АвстрО - «ПромІнь•. · Тн8ПІев•к 
•УкраінсJ..кnй rолос•, що предоваує роЗВОf'ВJ' лІнІ10 «ПроменІІ», ІІ('реІрав на се&е даль
mnй зв'в:юк з Aoro сnівроІітвwкамм та· коресnондентам.. •Украінськвй ronoe• рІ11110• 
'переІрав ва себе зоІіов'азаввв л,.мівІстраціі dІро:иенн• nеред передп:.атuкама тІd 
' ІSзnJІ І на майбутне хо:аваІ ІИ'реJІплатІПІк сПроменн• щотІІ'8НВ отрммуватаме т-.•ве
ВІJJІ •Украінеu•І'rолее• JIO тоrо чаєу, пок~ не ІУАе ••черnака ioro nepeдnJJan. 

Ва маІбути DpclfliiiiU ІJІW.ІUІІН!руват• ••е •УкраівсьхнІ rолое •• 

З;:tльцб:Уt>t. ди11 2.8 авітн11 1949. Мюнхен. дня 30 квітnи 1949. 
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.._ • .._: 'VкраінсwІе J'ІІ(ІІІ8ДВВ~о щм-
ро npl8iTUO :saвepDit!IIНJI ІІОІІСОJІі.ІІаційвоі 
ахціІ і C"lWCJJМ!!IIIR УНРци. Це е .-оказоu 
fioro ваціонаnвоі СВЇJ110110Сn1 та DOJJi'rичнoi 
зріJЮСТИ. з - 8ИО.ІІИ8аЄ • u.ue усаідом
JІенвJІ, а саме: J'C ' 88М'МN<Ма -~ 
RDi l8pen.llf 83U'L'Ii. а не JUПDe :ювнішньо
nолітичвоі акцjі внутрішні.оrо УJЮІ)ЯДКУ
ванни і, нарешті, усе~м.ІJениJІ шкі;х:швости 
вза-ї.мопожираинJІ rюлітичних сере;ховищ і 
то т~і. холи зовніlШf~ вороr намаrаєтьсІІ 
знищити та розх.'Іаttи все ваше сусnільст

во. Це &,:І,ОВО.'ІЄВНЯ :ЮВСіІІ не ПОС.'ІJабJ\0. Л 
особисто :мав на.r<цу в цьому переконатж:я 
nри моїх відві,цинах 11 осере,ак.ів-таборів, в 
яких .11 мав ;~оnоеіді про 'VНРам. Нt>Задо
ВОЛеtИІЯ існус лише у певноі частини укра
їнського rром~янсrва. І це иезадово.1ення 
існує саме у яас.'Іі;Іох прооаІ"ан;пІВНого по
ходу опозиційних rpyn проти ДержаВоНого 
Центру й УНРади. 

Немає су'МИіву в тому, що стм.'Іення грu
м;;дянства ~о Державного Цеятру з УНР:J.

дою на чолі у ве.1акій :мірі Зd:Іt-ЖВ'І'Ь і бу
де за.'!ежати ві;~ рух.'!ІІІІОСТІt чи н~рух.1нво
сти Вшюнного ()рrану в ці.'!О:Іtу. чи їюго ок
.JІf'..)ІІЦ ,ресортіа. І це JUUt ta ~НРа.Ц чn ІЦІа
ще в:аожучи в npe'SIQil УНРа,ци, - і зохре
JІІа у ВJtконаому Орrаиі 'фІба кати на увазі 
І це маnоьси на yaa;U. Ахе nt.sxQAJІЧи .-о 
І1ИТаНІІІІ .РУХJІІ80СУИ• ЧИ -&еруХJІИІІОСІ'И• 
Державиосо Цаrтру взагuі; а BJti[ORIIOro 
Орrану зокрема, }'1(РВінське JрОІІІ;ЬЯІІСТВ\) 
повинно також 118'111 на ~і ті ~·єативиі 
та об'єктивні умови, в RКJUE ім Jt(JIIO;nrrьcя 
nрацювати. Здам-ЬСJІ, що Ваше окрес:JІеННJІ 
.рухатися• є JU'Жe вJІу-.ве, 6о про с:КСТЕ818-

тичну і DOC.ItЇJt0811Y Пр&ЦІО ~ ЧИ В ТМХ 
суб'итнвmа і об'СКТІІ8UІх )'1Ю8ИНах мо•е 
6ути мова. 

КоJІи ідеnен ~ oб't.'tt1'J8Ri J1I08II укра
'інські, то прошу JUІТИ на увазі, що у nевноІ 
частини нашоrо rром;uяиства, в JНdA не

малу ро.1ю rрають Аеяхі наші брати за оке

аном, не говорячи в:ае лро т. зв. опозиційні 

груnи, ще й ,ІІ.ОСі не:~.~ає ясно аq>JІСТа.JІізова
ної думки про ро.."!ю і навіть форму Дер
жавиосо Цt'нтру. O.:tнl хотіли б fюrо.бачи
·ш як Держsаtшй Центр ва e•it)taqil І JtJUІ 
еміrрації, інші зновv хоті.>Ін б його бачити 
як В•'JІІОJІьRІІй Комітет чи ВІІ'ВDJІЬну Н-а
ціова.'Іьну Раду. Ця розбіжність nог.'Іадів 
на ро.11ю і форІWІу Державного Центру неомn
ло спричню~сться до стрм:манностн деякої 

ч:1стrtюt українського rро:мадянства щодо 
~·нРади і вн:магас чнма.1о часу і екерrії иа 
їх остат~чне скрнста.,ізування. На мою 
дуNІку, ми повинні собі осr:nочно усві,до
МІ1ТИ, ЩО ДерЖВВІІИЙ Центр З УНРа~ою ка 
чолі, не с лаwе JІ."ІЯ eyiJ't)aцii, так са:чо не 
с жадним ВІІЗВО.1ЬШІ!WІ кowiтeтrn.r еміrр&нт

ськоrо походження Це с тра:шuі:Пшfі. з 
ВО.ТІі народу існую,ІJий урР.д України, існую
чий від 1918 року, який ШІ щю'rиставиио 
Н<tСІІ.'ІЬІІО наса:::ІКf"Ному Мосtuюю •урядові~ 
'УССР. Така і .1нше така nостановка сnра
ви мас з.мисл. баіідуже чи вона ко.,.усь nо
добасться чи ні. і чи така rюстаtювка В'Іі
щуєтьси в ЧІпось nо.'Іінrчну калькуляцію, 
ЧМ Ні. Во Ж ЯКЩО не В!оІіЩУЄ'ТЬСЯ іМ у ЦЮ 
їхню капькуляцію П!,.R.:t }'крdїнн, то не в:wі
ст~ться Ї:\1 і визвс.:~ьmtй комітет чи ра~з. 
як1 так само му~І..uІ І 8еt'Т11 -ЗІІе.'І•нІ :u.а
rаввв за J'ІQtaiиy. Не вміuu·~~ься вона в 
ЇХНЮ Ха.ТІЬКУJІRЦЇЮ СЬОГОДІtі, ТО б\'_:rе ВОНа 
в·міщуватнсв завтра. А.'Іе мм не ~оа:е*> іі 
не сміс!WІо, як •на розпечЕНій ruнrri~ з .-шs 
на день т&нцювати DiA СJ,ІЗК чи несмак -ntx 
кому в .цаІЮму uоменті в Іхній •а.~ьку.11 яц:і 
nодоеасuосв чи ні. Це 6ув би виЯІІ брак' 
nошани .11.0 самих ('t'()e. 

Ми lf&{'NO СІІОЇ ці.1і НІ 1ail.:l<lfiHR І 
МИ ДО НИХ ПрЯМ.)'(')fС) і іХ Р«!аJІіЗ\'Є)Ю Так: 
як це відповідає иашіR націона..1~ій Ч«:-t~ 
держ:авюІм тра,;иціям і б)'і\внtщntу. Та
К!Ій і _пише такиА крнrер:н J.Ю:м~ бути 7 
шдходt до Держниоrо UЕНтру ~ УНРаJЮю 
на чоnі І наших ~~ Р8388.~ 
:naaraa.. І •• A08J'O у н~ ne З&ПаR)'Є тна 
nостІUЮВка сnрави, таа .-oero ве '3110Жt'W 
розвинути нашої праці А ••ціі J кю ши
рочінь, ех> ми асе 6~·.-е1110 • ncuoиi чи"Ьос:• 
ап:моr і чиїsос• аuа.ку.'ІwціА, ni з нatmnn~ 
ціnJІми t З&QаянамІІ не бу;1У'Мо маТlt І м 
мают~о н!'ЧОrо mІJІьноrо. а 1110.е saetr• і• 
ШКЇІІJІ .. і. То .РJІЕІІО • •• ....._ ~·-

~ ЧИ МНІІ8 ЛеІ'Ков&ЖИТІІ uizнapi)JIId 
У80ІІМ чи вимоrІf. Зовсім тах ме ,Іумаю. М. 
uовинні за ними nильно с.чідкуаати. nри
rJІJІі!Іатиси )ІО них. іх 8pa:JatВJ88ТII в ваdІі 
зав.цаии" і cnpoмo)lhfocтi AJie ВСНJІ не nri
JOТ• заав•ити на ~ах наших .-....... 
lll88az визвозrьних 3маrань І оста10чноІ 
метJt, ІІХою ~ Суверенна Соборна ,/tерJКам. 

І тут nереходимо дn об'єктивних мІ•ва
роднtх умов. Вони теnер ~~ і JІJІІІ нас: 
дocwr .. Ве'СlІр)UІТ.ІІИІІі. Треба М8'І'М ва уІІdзі, 
що наш осноаннА вороr, тобто СОРЄ'І'СІваа Po
cilr, с DJUOчeвa .-о 1Іі.ІКR&tЮJІRЬОІ'О УІЕJІ&U 
сил, .з JІІUІІІІ нам JІ«*ОJІИТІоСJІ мати сnриу. 
До '1'01'0 долучуюта.с" ще й російсьха '1'8 
nольська еміtраціі. Вс\ вони разом ВОІЮ
же настаВJІен1 до украЇНСЬКИХ аизвоJІьних 
змаrань і суверенности соборноі українськоі 
JІерж:ави. З тими асі:ми JIOpOЖif\Dt нам вn.ІІи
вами ми :мусимо боротисJІІ і 1добУІІати .. nр&
во rро:мадяиства• на мі:жнародиьому віА-
1ИНКу. Це ВИ·Магає ЧІІМВ.110 часу, СИ'І j ~~ 
J'ії та не меяwе з тим всі~ копrrіІІ. 

У рnді суб'СКТІ·і:ВІІИХ у~ІОІІ nраІІі УНРfІДІІ 
дЕ'хто висуває на nерше місце nог.'Іяд, що 

деяка nовільнісrь у працях Биковного Ор
тану '3умовлена браком лю;~еІі. Цей Пf1r.1яд 
nоми.'1ковий. 'Vкраїиська нація с вже нь· 
стільки багата. що людей до державної 
nраці їй вже не бракус. Вони с. їх трt';'ба 
лише ntдш:vкати і заанrажувати. Не брак 
.'Іюде1 с коренем лнх<І, а 1'\рах матерія.'ІМJІІХ 
засобів д 'і Я повного розгорнення nраці. 

УНРада стоїть на становищі збережЕ'fІнІ'І 
ПОВНОЇ НЕ''3а.'ІЄЖИОСТІІ Від бу,1tЬЯКИХ СТОрОіІ
ніх чншшків, О'fЖе відстоюе оnЕ'ртя на 
Б.1<!СІІі СИЛІ!. ДЖЄ'рС.ІІОМ ~!аТЕ'ріЯ.'ІЬ!ІТІХ за
СО(іів і нада.'Іі мусить лишатися са\1 укра
їнськнй нарід, а у сучасну дму ваша 1'-\lir
paЦilt на всіх континентах. На Ж3JІІ>, .".r1a 
єтверднти, щu жертве-нністJ> україисмшrо 
народу не йде nоруч 3 вимоrами А noтpe
бatot та спромож:ностями. ПриЧJtН цього є 
багато. Але однісю з чоповпх nІ)ичин r fІез
віJ5nові.дальна аrітація ,це11ких еередовнщ 
nроти. ж~енності та nроти наІ\Іона.льнО!'О 
nо.:~.апу. І • ній оо.ляrае гол<*JІа nр•rчнна 
<триuанносrн JІ.еякої чаnмки наnюrо rро
ІGUИНства no відноwенню до YHPaJUІ. І ті 
епемеити. які nровадвtь uю ar\тauit6 винні 
у цьому. 

0 И ,. а R 11 8: За М8111111 fМ08 ne ... tr ... вa 
~ренцЬьd• еміІ'рцtАвоrо еJ'і'..nі.ІІ.пв& • 
IQ'e...., 6JТІІ nащем 8IJІ'fiiВIDL Іr.~~уаUІН1І 
oneuцll, a.ne ОDОЗJfцП т 8 8 р • е І, 'JIIUOjllr.':O 
С80С: В811РаВАаІПІ• в у ~ое•онuНt888вІ enlnь· 
ноі .1111 та 1 DО3ІІТи•••х м~х 11 npaal. 
QloOI'O, О,ІЦІаче, не МО88а теерд11Т11 npo ,.._ 
QhOroчacay ОПО:sІІЦІАІІу nраТІІКУ 1'. •· Іа8-
JІt:рівцІв, вхі, :nt&IDIOBIDR AY8t" 811а..,. 
аомі"Інвка у rетьманоькомJ Сf!ІМ'JІО .. щі. •• 
евоІ!ІІІІ аропаtаи,І!ивно-такт•чuм• рраrнеа· 
••ми, так І ціло10 неrаТІІ8НОІІІ наrт&ІІО ... 
rвосі DО.'ІІтмчпuІ JМІ6от• на"аrаютм• пІ;омі
нуаа,.,. nозицІІ УІІРади. Ча ••a•an"t', ще 
за R88imнt.oro JІоІовоrо атаку ono111111t на 
УНРадУ і за сучаєноrо ман)· речt-1 У иа
JВОму nоJІІтичному ••ттf е ще ІІІ9:ж.••• .. 
зuайІ'Іf D.1ІІІТформу аорозумІннн '1118 аоJІі
твчІнІми середов•щам•. що ,-вераrь Вн11811-
ІQІІ Орrан та ОПО'tІІцію, а нк I'IUt. н ••У' 

Відnовідь: Дифе-ренціяцІя сусnі.,ьств;, не 
мусить бути t не с RВІІЩЕ''-' від'є\ІІtІ1М. R 
вважаю. що це ЯІJІІще нор:цальне і .до;~а:ш·. 
Так са:мо .nодатні!.І яв11щем с й оnо:тція 
А.1е ЗНаt'МО ріЗІІ\ ОПОЗІІЦіЇ. 3~at'MO OП03Jt-
1UЮ 1'110Р"ІУ і оnозицію н•щІ•иу. Зва<)Ю 
t1оПО1НІtію 8 OPf'~I'Jмi і ОІЮ3•UІІО ао opra• 
ІІізму. Оnознцtя е орr;..нізмі, тобто ОІlо·ша\и. 
ІІка nочуває сt:бе складовою чаеrшюю ИО«'. 
МУСИТЬ бути і С ЗаВЖ,!НІ і ВСЮДІІ тtІОрЧОІО, 
1ooro дбаЕ'. як ви кажете. npo \'доек~ва 1ІО
І!анни сnільної дП та nраці, бо ж аом~ t 
~півІАnовідаJІ.ВОІО '33 )'ІІt'СЬ ОРІ'ЗНЇ'3М, ЯКСІУУ 
:вона 1авдячус свое: існування І свою ...-
1'1er., Оnозиція ж •• орrані>Jму є зав-..• 
нищівною. бо 80}\8 'J~arae до знищенна Ja• 
иого оргf.щізму. щоб у цf-й спосіб щюМО<'ТНТМ 
шлях для себе. 

З ЯКОJО, В.>Іасне, ОПОЗІЩЇt'lО M!lt'MO СПР88:J 
У за'язху з Державним Центром І YHPa
.JlOIO? Спо··tатку внннка.nо враже-ння. що 
Mat'WQ справу з ,двома ОІІОЗ'ІНtіям.и. то&rо з 
НІІЩ\аною. якою ~е JІИЯІJІІ8 Союз rеа.маrt
ців, та ТІК'рчою. яку заповідала ОУНР На 
nr-еве1нІ<нй жаnь ВJ.ІІf&Н.ІЮСІІ. ІUО Jt&Є'I.IO 
('11раву щtwe , нищІвною опознцісю 88 
)!ержаІJноrn Цен1ру І УНРад~І. Хто •ого 
ЗНіІІ'іWОВ Собі !!К «Ж:В8ВІЧ'О ІЮМіЧНІІК&•, •н• 
ОУНР - rетьманців. чи rетьманці ОУНР, 
ТЯ.JtПСо ві11rа,дати. Одне .!IJ1W8 :uоJКМа ст~ 
Р,ИТИ, ЩQ -жайШ..'ІИ себе і 11QC1'aJJI1.'111 !'~ 
OOJ.U88 ЧМНtuІJСИ 8 R.!IOЩIIRY ЮtWi&JtOI ,. ",.,._ 
3Іtц\ї. І це також с nрнчипою. ·о~щtо·· 
111'1• .lf'UOЇ Ч8('ТИНМ ИaWOro '/1IO'III8.11JIHf'Ttlol\. ' 1\ 

~. Це ММ МУСИМО СХ&З&ТИ .ІІСІЮ, fk'J 
...,IJ.II()Шtt,,'lfiJІX серnана!в. t осrьТІ1чае.,........ 

f3aJttJrМІІm8 ма r-r"'' tl ' 

.... 



«У Б РАІНСLКИЙ rОЛО.С•. 

~П*аіWй i~PkiB~' 
? нa!UDify •іtроційfІОІЇу житті cnocre- t адміністраці'аІіих, ве fоа~'ІИ в:яІІе ·,.рО 

pii·aeor• загрозтше ЯІВІЯQе: nes)eбY'В&IdfЯ в QроJІІислові, - цеН'!Рfіх, S.ІІе й колгосnах.. і .• 
попСJні виклю~но еміrрацLйних пробле:~t 1 то навіть у недавно «воз'єднаній» ЗахіднІй 
майже цілковита незацікавлені<:ть тим11 Україні російські nрізвища. А зате що
nроцесами, ЩО ВЇ;Аб:V.аЮ'І'ЬС. 8 УкраїtJі. ВІ4- ра~ біJІЬWе ЗуСТріЧЗСТЬСЯ У}ЦІЗЇfІСЬКИ~ ПРіЗ
П]')авдання, що, мовпяа. нам важко заrлІІ- ВІtJЦ у 'l(щrrocpax і пІдщ:ІІfЄ~ВРJt ІW'ІІТ~ 
нути за •залізну заслону• й одержУ'Вати з ральної Азії й далекосхідніх совєтських 
Віітьп:ішдинu інформації, не с достаrцjи, районів. У самому серці України біля 
н~давне наведІ"!ШЯ д-ро-м в. я. в •Часі» tІ-=рка:С Вt1р~тають 'так!, як •Руrс<{аЯ no
'I'Oro фак'fу, що на доповідях nроф. Бойка лsrна» («Правда», 11. З. 40),. а зате льв·Ів

. Heeuosil ва Opt......_. 

у МІМІхенІ n"n еуча~ У!ФІ'ІV"сьху n~eo- ОІоІІі українці, .,.. nові.аомл.ІіЛо ~,ші.8Н~. ки
ветську літературу була дуже невелика ївське радіо. їдуть на Урал тощо. Кілька 
кількість с'!ухачі•9, а зott.pf'!мa мало сту- місяців тому совЕ:тська преса П(~відо~ляла 
дентства (Мюнхен - ~док українського npo «Добрсвільке» переселення веrrикої 
студептськоrо ЖИ'!'Т• р ІІtмеччині!), t! ctwe · Jrіпькостп ~елІІнеЬJrкх ~-""" .,. ·~'І'РSяtа.
пі:ІкресленнJІМ '!'Oro. що- вионна не ~~~і~ •o-:JAxiдwx обла~тей СССРоо (ЧИ'!'<іІ': .УJЦ>а~ 
засТІШ!З•, а ми самі. ї-ни) до ваu&ровськоrо крзю. Для збі.'!ь-

Поруч Із зовсім незобов'яз.vючими де- шеНІ!Я такоrо ~обровіл:ьного nер~ення 
кл11раціями rrpo наш духс-вv.й зв'язок з уряд дає м_атерІSЦJЬІІ1 lf ~aмtJ "m.rrьi'J'I. І 
'Україною, для багатьох з нас Україна _ немає сумюну .ЩІt 1JIY'I'fr 1'УдИ и 1'1. _яких 
це яже абстракція, ві:дсунооа в тінь зовсім !"Р';"'УС<?во висетrююЕь (а таких тисячІ), я·< 
ре'ІЛЬНИМИ дУМКаМfІ ПРО кра;ю1 НОВО\'0 no- 1 ТІ, ЯКІ 80ЛtІ01'& ВИ\ ХІІіТИ. ТУдИ ~ІJJЬ!И, 
селеаня. Д.rJя одних сучасна Україна _ це щоб на деякий ~ас звІльнитися вщ. не
Vкраїна ІІН8 р., М)уrІ УІІВJJ.птоь rr за кате. стерпного rосn~>да·Р€Ь!<РІ'О тисжу. й П())ІІТИЧ
І'ОРіІ'Іии захіJtНІtО--УІФаУ~tськи!К "JеМе.ІІь 3 ІQЗІJ ноrо. терg.ру в YKJ?iii.Rl. Це JJC~ ТІ.h.,!'И окре
р,, д rrя тРетІх же - це, висловлююч~ь мl Фраrменти тkr sеличе;шщ акц1J, 1ІКУ в 
терміном Ю. Шереха, «'JмtІеРТИй ХаркІв• шиwких маwта(!ах започат~tуРііІіІ J(р~ь 
(підс~Jо~Jrтса.ка УкраІна 1D40 р,). у 'Janeж· n!сдя, в!Ани uo вІд.!іОШ~Н'НЮ до. перос!Ась
••осrі аІ.д тих sамоrю•••пnс у наtШfх cno- ких ІJоневолеиих народІІІ СССР І ику вІк 
миках уилень rr.po Україну <Ібуодуемо• май- цереводить 1 переднщме nocилE!flo й у май
бутню V!і:~аїку й po•'w.syeмo всі 11 nроб. бутньому. ТоМІу, навіть 1 тІ, .ІІJt! добре 
пеми. знали •чеrа!"ртий Хар~Ів•. ~оли nоаеркуть-

В "дному з чисел часопису «Пряшівщи
на .. , що виходить як· орган «УкраtнськоІ 
t{ародк~ооі Ради fірftшІвщини», але в яко~ІУ 
україкеькою мовою rюдаетьси лише цай пі.д
наголовок. знаходимо повідомлення, яке 
закликає населення Пряшівщини виконува
ти п'Л'І·ирічку й не звертати уваги на не~ 
еnокої, '"" ttдex-ro• 8MJ(JІJІІtae в ttpaiili. З 
JPIЛbiUOM Змісту ЦЬОГО ПОІіІІдQМЛ8КRJІ tІеДВІ) 
:mачно виходить. що ·мова тут не про якісь 

незпані неспокої, а npo чиннуборотьбу укра
Uщьсого-ІІЗроду ф()тІJ t~оссоесьіtої окуnації 
та mю'l:l'f м~овеЬ'КИJС нм.tІсникfІІ, без огля
ду f!a те, чи ВОf!И ~ ХруЩ()ВИ чи rотеальди. 

«Не пишіть нам по-словацьки, бо не маємо 
часу дn!! n~.!m~ie. П_робуй'rе mrСМ"И nо
російсько:wу або пиші .. своїм дІялеатwr• 
(підкресдеtшJІ наше - Ре.,1.), Оtже, нор
мальною мовою є мова російська. а на 

останньому місці стоїть «український дія
.ІІект», або як казалн за цар81'у, - «Мало
россі.йское tta~ttчiea. Jle ТІІ»с:К() тАож і зро
зумітІf - xro CL"'Ie uраqює в редакції цього 
часопису, що не знає t"Jrо•ацької мови. 

В українській Пряшівщині єдиною ви
кnадовою мовою Учите.'Іьськоrо Інституту є 
російська мова. Отже. ясно, що інститут 
rотує русифікаторів - Завідувач бриrадами 
Свидника пише: «Кто ми такіє? Ми тоже 
русскіє. синовья вслікоrо народа- боrатщісй 
1 repoea•. Иеніше не моJІUІа вже сказати! 

ІЦе антична аксіома 1100 JІевпкнність РУ· ся чере3 деЯІtий ,час 'J еміtрацІt, М<JЖутІ> не 
ху І з~іи ЖИ'І"ТІІ 11кось не еnрнймаЄ'!'ьІ!JJ 8 вnlзц_ати uже ct1 ятрго Харкова». f з цим 
свідомості більшостн кашоrо eulrpauiй.иoro фацтом муси!"!о чJr~::литися У наwи.х ~mmax 
1а~А "V . .. ~и нt хочемо думати пРО те, що про майбутюй поворот на ~атьк1в1щин1 у .. 
в .. : І ~аІ·НІ вирост ае •n'wrий Харк\w», ноеа Поруч ~ акціею чисто ...,.зи'ІІЮ JІ. КВІ
ДІІ'!с;нс·rь. Haвrw.rcи. Jlemcl україись1(1 емІJ'· дацІr ук·раtнt"ькоrо нарощv .ІІ'К t!'І'ИІЧІЮІ цІ
gаційfІі се~доаища. а в nершу черrу ті, пt поети, йде в останній час особпиво nосиле
ІJИСТулают~. stк •закордонні nредстаІІІІицт- ний иacryn Моспи, ІПІlfЙ має на ~І цІп
ва~ ·ц~~РІВ•, ІІ«І ні&и то, існують 1 діють xoвwre 3нищеню1 ~омоети нащооаnьноt 
в Укращ1, некаче НL1Rкисие аmq>ивлюІО'І'Ь окремішкОС'І'к укJІаУнсІtхоrо народу та ост~
лрандІfвий обр&з існуючоІ на українських 'rоІ&Иу його J)усифІк:ацію. Киівси:е радІо 
зеи.ллх дійскосrи, створюючи в v•i бе1• nередає майже ви-ключно російськІ npor· 
кр~ТИ'tИОЇ частшfи еміmації ілЮзію тоrо, рами, • украУнськІй n~овееrе~ов:і:й .пІте
що Rона там бажала б баЧJtти. ратурІ, мистецтві й наущ 1а останкІ чоти-

Щеt ДОКИ Wf сбудуемо• УІСРІЇfІСЬКУ дер- рИ роки КІЛЬ'К(»,(8 Х8ИЛМІИ В~УВаЛВСІІІ 
Ж813у. а наших УІІВJJекиІІх ка емІr'рацІї. такі чистка вІд . «буржуазно-t«ацkжалІсrичиих 
Ілю1ІІ не є аж надто нeбtnneчtti. Але що ухилів•, Лwш• дІС'!'ає рос\/k!ькІ казеи ву
стан~ЬСІІ, _коли доп11 nсжпиче нас будувати лиць, б.vrсовинськІ селяни вишиеають ае
не е&.ІІІ'рацІйну, а реальну украfнськv дер- ликий nортрет ПушкІна тощо - все це та
жаакість? Чи ке поаторитьсR 1941 nік. ко· кож багатомовн! фраrменти одно!'? вели
пи вепика ·~стщ-rа 'І'іеї еміrрації, що, мoJRe кого фІльму, І·м 11 ІІІСОМУ ccnaвfrRatІЄ ручьІ 
і · 3 найщирішими каміраJІfи в8J)'1іаласІІ в сольютсR в русском морєоо. Фа!n'иЧІfо йд;е 
Украї~у, не мала наА>Мец~ уивленни вже навіть ке тільхи про слов'инські по
nро дІйсний С'!'&Н в Vхраїпl та 11130 ті nроб- токи, а ІІ'lагалІ всесвІmІ потоки, що мапи б 
пеми, :t. нкиtеи там доне.rrое11 1устрінУ'!'ися? злитися в російсько .... rу Імл~\JІлІстичкоку 

НасnІ-JІКОМ цього були н.~tкк:і й траrіч.ні 01(еані. Одним 3 nерших потсжІа, ІІКиА за 
ПОМИJІКИ, які ЧаСТО ПРИВОJІИJІИ JIO роsриау ПЛ.ІІ>ИQ.1JИ ~И ка~ 8JfИ'I'иeJI ,110 ТОІ'О 
між ук,раїж:~ааими иародні.ми масами і 1'JІ• ІЖеаиу, є Vxoama. 
ми пр~с-tамнкками емі!'РацИ (а ВОНJІ • 1f · Пои цWІоМу .І'Ухоеому наступі ми не sга-
8 n~ш1 днІ чека.rrи. ІІК •іси~«І• ноаоІ дуемо аJКе щю тuІ е'І'арІ А :sаrально.вІідомІ 
праади, RK бажаних не тільки nомІчникІв, речІ, як· політично-nроnаrанJІИІВНе «пере .. 
а навіть nровідинкіа у будові, як тоді зда- вихоа:ува.ния» І «ВИХО8УtІаннІІ» ук.раІtfськоr 
валосн, ноа()rо tшціонапьиоrо життя~ 1 молодІ а ІІСІЦ)Uо насичеиІй російськиw 
врешті, ниіть до розча.руааннІІ тих мас ~ націоиалі:~мом больш•иц~окій доктрин\ та 
і;цеJ, з ІІХиwи вони до ких nрийшли. ВмкІ вІдноалення :sa останній час атеіС'І'ичиМ: 
бупи не i,rzeї, а виключно ~і носІї, ІSкі не nропаrанди ІJ хомоомопІ. На з·~~~ комсо-
3баrнупи обетаакк і не sуміпи :жайти роз- иo.rry, uto аІдбУ8СІІ кілІоКа TffJIIНia '!'ОМУ • 
а'я1ки ріжих JКfi'I'Тt!IIO 'Jа1ЮИом•РJІих 1 :ІРО• МосжаІ. СОJЦ)ета·р Aoro Цewrpanlotforo комі-
'зумілих,. але .цл11 них несnодіваних nроб- тет.v МІхайл011, вистуnаючи Іфй'І'и к8Х'І'У• 
пем, -~~~ n~д ffiNИ ІІЮУ8ІІJІВ дІйонісrь 8 ввнн11 яащца ре.nІ.rійишс JІПЛИ8L8 Cll'fP8.A 
Yк.pali«.l, комсомопь.цІе, Klflf·Y• клич: •Комсомол ке 

Заспокоюва-ння себе тим, що, моелІІВ сміє дО'І'рИмуеатІtСІІ •ІІОВ'І'СtаJІ'Ї'І'8'І'У~> щодо 
сам україцськwй нарід збудує укра'Wсськ~ penLrlї». 
держа·ву, а емІІ'раціІІ rфJfЙ,/10 вже ка rотове І, врешті, як допоміЖІНий засіб для до• 
(пкщо JY вз~~оrалі нарід доnустить 8 Украї.. СІІrнен'Ня rолоаноr мети Моеuи, е щора~ 
ну, - додає д~хто), е тІльки :точикним більше nосилениR l'OOrJOЛІ.PCioiiOJ'O !!ахрtпа· 
CКИtдafQf~tr-r з себе того обов'язку, який заа- чення УКІРаїиського een1111C1'8a і робІтнИЦ'І'• 
жди виконурала кожна nолітиЧtІа емІІ'J:)а• · в в. Hoвonpиeдlfatd 3ахІ.Акі УІФ8Імськ1 !еМ• 
qln й JоІУсітиме виконати н~ша емІІ'раці" nl стали веJПtкою nроrалииою в цілІй со
не т~~п~оки ~ пІдrотовцІ, але й у будІtіниЦ'І'•і вєоrс:кій rооnо.цаоськtА 1 духоеІй сиС'!'ем\. 
украІ'Нськщ державности. Помилки 19~1 р Вони ще дО'!'епер є ЧМІtІfИ1І:ОМ, икий дез- · 
У насn!док зовнішніх об'ектиацих обстааи~ орrанІ3ує цю систему й ослаблює госnо
це вплооу.пи вирішальна иа цілість укра.. дареький і духовий заwморr на .шиr УКР•
rнськоr сnрави. ПовтореffWІ цих nомилок іІfськоrо народу. Тому то так посиJІено 'Ja 
У ма'ібутньоиу, у чергоеому вирішалькому останиі два роки. J"ІІ)ОІІадИ'!'ься колективі• 
етаІІІ нашоІ lcтoplt мо•е ІСатастрофалІоНо ицІ.R Цих областей поруч з Yxtfьoro духо• 
Dі,А6итисп, і то ка довгий час, на наших вою· .щ,.рековкою• иа «соціІІлістичне» боль
ви3волWІих змаганнях. wеаицьке коnито. Треба думати, що. не 

_Ми нtt 3бкраеwСІСІІ нині давати доклад• sважаючи на ·~ опір населеюІІІ цих об· 
НОІ аналІзи всіх щ:юцесів, що вІrдб.vwають- пастей, не.палокии вже той ~ас, коnи й 
сп 8 У~і;раїІІІ. Але •же досить побіжнІ1іt аони будуть остаточно . підрІвняні до за
огляд сучасtюrо стану в Україні дае нам ranІoМoro совстського р111ня І слабе місце 
повне nраво говорити про важку запеклу зашморга за д~омогою МВД-МГВ бу.де 
боро'fьб_v УК·раУнськооr наро.ду 3 MOCKOBCbJ(O- ОСТ&'rОЧtЮ 'ЗJІІDІІ.ДОВ&Jtе, !JРИ ЧОМУ ЗНО8У 
большевицьким режимом. Однак _ і це таки помандрують на схід тисячІ ПРt\д• 
мусимо собі ,усвІдомити, _ ця боротьба, це стааників ска-nіталіс;тич.иоrо . елементу ее· 
не кІлькас<УІ"І'І~СRЧtrІ ариії nовстанців це не па•, ліuІ;.цовакІ 3ТJ,ДНО .з В1дочою тезою 
~йна бор!)Тьба народу, нкий узлв у PYR'If Сталіна ПіЮ · сколеnиJJізанію водночас 'JI 
!Іброю, щоб ОСТВ'І'СІЧfіО і ра3 назавЖДJі СІtИ- 3ИИЩеtІННМ KYPKYJІ.R, 11\( КJІЯСИ•. 
нути ІІ!)мо ІІJО!"Ожого nоиеволеннІ'!, як це Так ви'rлядаt один бік фронту. ІЦо ж 
дехто собІ .уявляс на е:~tІrрацІї думаючи дІється по друю~'У боцІ'! Ряд рІшень ЦК 
кат8ГорІямм Bonиf!l й Галичини 1943--44 КП(б)У І совєтського уряду про необкІд· 
J:Юкf,в. Навnаки, хоч lt1l: це ..n:екому може ність вІдновnення і малвмдження колгосп
'І'.УТ на емІrрацІУ не rrод~атися, ми все та- Jfoj' системи та боротьби з nор.vuшикЕІмеt 
ки мусимо ствердН'І'И, що OClfott'fmи 1 вирІ· струдовоr дисциnпІни•. особлива увага, що 
UJ&ІІьним nолем нашоУ боро'І'ьfJи на укра- ії nриділяють питвнн11м вІдrювлення:· пар• 
fІtС!ІоКИХ ИМJІІІJr '58 ОСТаН'fіЙ ЧІІС не С зброІt- ТІйноУ Й КОМСОМОJІСЬКОІ ДИСЦИПJІі.пИ та ідео-о 
на n08С'І'ансьwа &о,3м/оба. І це uІлком при- JІоrlчної підбу.І'оеи П&m'ійн"х 1 комсомоль· 
роднс І 3~умІле ДJJІІ TИJf, кто доОре ,нае еьн:их кадрів - все це вказуе на ІснуваннІІ 
умови еовt'!'СІоіrЬІ'О nonlцiAнoro ?ерору. сипьноrо пасианоrо опор.r большевицькі• 

Ч!!соnис есІ"'ІІко rr~онує иа~елення, що 
воно, ~овлЯІВ, має щастя, перебуваючи nіц 

чоботом московських камісників і що не 
існ)·е найменшої nрнчини для його незадо
волекня своєrо долею. Дроте увесь 'Jміст 
rазети rоврРить зовсІи інш~. Бік иІж рлд
кіs промовляє про те. що мщ>rострадальиа 
Прщuівщина nереживає і а складі Чехосло
~tаччини свсю Гощоту, що ІЮJІа тепер Ада 
шляJЮм знищенця її націопального обm·rч
чя. Ії немилосердно русифікуюrь. 

Хоч теоретІfчно ПряшІвщина вt~ажаt:ться 
українською і навіть там Існує 'У~раінська 
Наро;щя Рада ,a.rrf! пресовий орган ц1сl Ра
ди н!чоrо уок,ра''нською мовоJО н~ містить. В 
одиому JІІ1С1'і до допи<:уеачв ре-дакцІІ'! m1we: 

Існують тут. очеа11,:~но. й украін<:ьІt\ шко
ли нижчого типу. Але в них всі С'!'Іни уде
корованІ Ста.1Jlном і портретаМІ! «карпато
русекіх деятелей•. kнує й україне&]{ИЙ -rе
атр, ane він по~ае такІ «}'l'фаїнськІ~ речі. ЯІJ 
Лфіноrенова - сМаwеиька•. Чехова -
«10білєй• . . . Існуе а Пряшеві й украіи(.'Ька 
радІосекц~. а.11е про неї, ІІК пише сама га
зета Українськоі Наро;пн.оі Ра;оsи. дбають 
так, що вона нездІбна навати бу;оsьякі nроr
рами. Бо й нащо? XWia •синояь!!ІІІ руссв:а
оr ка~а· не досить спухати MO(.'uy? 

РусвфікаІdв Буков-
Ceoro ча~::у офіціоз Nмлера. що був ro- тя Камчатки та КурилЬСьких островів». Iki 

.11овним уп~новаж:С)ним: ГІтл8ра у справах т~ сrоят~о 111 JJOC.1yrax теперіwиьоrо nат
І'еt)МанІзацІІ окупоsаних 'fере~Ів, писав: . РІоrиІJИо"і)асистськоrо цропаrандианоrо кур
сНашим завданн~А не е rерм:аюзуsа'!'и схід су, що йоrо npoвa.zutть ~ва длІІ доае
У старому р0'1УМІННі, тобто аВ'fОХТОН8К На• денІІЯ, ЩО, МОВJІЯВ, DОСЇЙСЬКа раса. це _ ВИ• 
в'ІІ'J'У9ати німецьку мову І закони, але дба· ща раса. 

'!'И про те, щоб на . Сході осели"!.ис• nюди А чим :іакмаютьси робітниu? Виnуск
виключно нІмецькоУ, rермансько1 крОJJи». ники худо:жньо~пІЮWИС.Rоеоі wко.nи • Ви:ж
Ця М!)оба Гlмлєра з_ава_ли.'!ася. нJЩі внготовили ае.ликий ки.лим (2ХЗ метри) 

Terrf'l) иоска rrl У. Іхюх нама~аннях руси- в гуцульському стилі, але 3 nортретом ... 
фІ.куввти окуnоваНІ ними землІ вживають Пуwкина! 
відраз.у обидва способи: і новий, і старий. Ч11 ue не ссобі.раніє русскіх зємє.пь», • 
Во!ш 1 псреселя_ють на ~куповані земпі лю· uзаа Х_вильовкй? Це робиться 8 •еою:шій 
ден МОСКО~ЬКОІ К:~И, І аВТОХ1'0НІе ВЧаТ(ао республІЦі» УІфаЇНЇ, ЯJ[а нібИТО е ріВRОПQ-
МОСКОВСЬК~Й культурІ. РІІJІннu членом РадянсьJ[ого Comy 

Шаайцарський часопис •Вернер ТаrблІІт• · 
пише: «Навіть фалшована московська С'!'а- ПУШКІН J" ВИІDИВАВІй COPO'IW 
тttетика яскра.во виявляс цю політику. Як· 
що в 1897 р. українці станоеили 28% всьоru 
населення: і·мnерії, то в 1939 р. на них при
nадає вже тілhки 16,5%... Головні посади 
в урвдах компартИ т. зв. СОЮ3НИХ pecnyб
JJiк rwciJ\a~ь ІІШскалі ~ .тому не дивно, що 
ці у-ряди беззастережно схвалюють русифі
каційну політику в цих поне8Qлешtх краї• 
нах». 

Це наслідки нового методу колонізацн. 
Для решти насел'ення, щоб його парвлізу
вати - застосовується стаірий меrод - на· 
в'ІJзуеания йому мови й духу Моокви .. За 
ОС'І'&ННLМИ nоеіодомпеннями з Чернівців, ця 
част*ІЗ 'Ук.раШи. що досі у найменшій мірі. 
була між· жорнами русифікації, тепер саме 
иМібіпьше перемелюеться. Російську мову 
й національні и~ькі почуття - нав'я• 
:sуються асІ·м: nочинаючи віІд студе11тіа УtІі· 
верситету і аж до селRн та робі11кикіе. 

При Чернівецькому уні&ерситеті засІіо-
8ІWІе на)"Кове ету.цеитське товариство. Під 
чае nЩ)щоJ ж конферекції цього товариства 
на rеоrрафічкому факу.rп.теті прочитані ,.а-
1Сі допоеЬ.Ці: сСємйон Дежкьов (російський 
-мандрівиИ'К) - nершИЙ досл~ник Сибіру», 
«Вихі.д p(>eism до Тихого океану» і сВідкрtfт-

зах4дніх У'Щ)аmських земель не тільки 
сnрwчинюеться до стирання рІзнІЩь двох 
{чи ка&іть тРЬОХ) ук.раїнсьцих менталь
нDСТей, що теорилися в 1tількох різних 
сж:rемах, і до витворвнпя одного со6орного 
т~щу у~tраїнцІІ, але А на підсиленця са!
жими ще не стероризованими ~ахідt~Іми 
україJfС~кимw силами всеукраїнського спро
ТІЯІУ вже не тільки соціяльному, але й на
ціональному поневоленню. 

Кличі визвольної національної боротьби. 
кинеttі ще а 1941 р, націокалістичн11·И акти
вом на :seилJJx На..цніпрянщиіни і nроголо
шені 'Jrодои у брязкоті nовстанської зброі 
не моrлІf бути зaг.nywtml навіть найбіль· 
шим терором 1 діс-,апися • усі закутки 
України. [ туоr треба пІдкрвс.ТІити особли· 
JJY ро,пю орrаиізовакоrо українського nід· 
nільно-революційного руху. Не 'Jменшую· 
чи ні в чому sначення й 'Jacлyr збройної 
повстансьt~ої боротьби, як одиого з виявів 
дІї українського революцІйно-визео.nьного 
ру11:у, мусимо СТВЕІрдИТІ1, що 3а сучаоних 

умов rол01ща aara ціяльности цьоrо руху 
nерехо,.1ить · У' форчк nlдnlлЬІJot визвольно
ревотоцІttноf дІ.У, ІІК єдино доцільної за 
д!ІНИХ умов боротьби. Наявність цього руху 
в УкраУнІ е 'Jаnорукою того, що \деУ нацІо
кальної ВИЗІЮЛЬНОУ боротьби будуть ПОС'І'ій
НО ЧИf!НИКОМ, ІІКИЙ формува'rиме С'l'ИХіЙffИЙ 
відрух народнІх мас nроти большевицького 
ре~иму в саІдоме nраtvеннІІ иацІонаІ(ьиоІ 
незалежности. 

В Украіні, наче до наМІпьuюrо свкта, 
rотуються до 150-річиоrо ювіnею Пушкіна. 
Навіть .цо Шевченв:ів~::ькнх CSII'I' не було 
1'акоt ~айливоі' nі.:trотовки, .RK orenep '1а 
наказом з Москви Ао ПУШJt1нських С8JІТКУ
ввнь. 11 rmітня в Кнєвj відбv.ІІ<Х!я засі
дання ресnубліканського комІтету Аіrя віІІ
зиачення пушкІнськоrо ювІлею за vчастю 
nредставників ради nрофсnілок, держав
uоrо видuниЦ'!'ва художньої .літератури, 
~кадемії Наук УССР, спілки мистців УК'J)а• 
ІНИ та Українс~окоrо радіокомітету. Театрк 
України nі.цrотува:ли у своїх репертуарах: 
твори Пушкіна. в Ук·раіні видано поиаJІ 
20f? Уис. nри-мірників творів Пушкіна. rю 
ВСІЙ Україні· Rідбуеаються nушкінські кон• 
церти! У с. Кам'ІІНКа, КіРQ801'ра,дськоі обл., 
оргаю'Jуетьс" музеА Пушхіиа. Яскравr-111 
дсжа:юм викликаного указом 3 Москви •ліє
тизмуоо украіноького насемнюr до евепи
кого cтapworo бре.rа І вчителя• Пушкіна є 
nовідомлtтн·Іr московської •JlітературИоі tа
зети.. rrpo -re, що у Вижющі tta Бvкоеиtd 
виготовляють велию1й rобелен-портрет 

ПуlІ!Кіна 'J орнамеff'!'икою в гуцv nьському 
стилі. 

uими большеекцький УРІІ,І так старано 
nеремішав украtttеьке населеикя. 

В сучасн(й УкраінІ рівнобіжно ~ фор
муваннRМ типу сукраїнпя•. для якого саме 

СЛОВІJ cYкt>aiuaoo ~ тtльки orepwroplяnьnoю 
03Н8КОЮ, ПОJ)уч ~~ збІ.ІІ&Шеиням ЧУЖОГО (не 
конечно ворожого .-пи нawor визвопьноІ 
боротьби) епементу ВМІРfЮТЬ у rnибИfІі укра
інського наро.цу '!буджені поді!!МИ останніх 
років І пІдеичуванf кевnинкою працею 
україtr~ького революцІйного підпілля стру· 
мек\ свІдомого. хоч поки- що й пасивпоrо 
опору кацІоналЬІrому поневопенню. Не 
дарма • брошуру .Бажана проти україн
ською nІ.дпІлля видано нах.11адом аж 
7~ ООО примірникІв. Не дарма ж І Хрущов, 
І Коротченко. І Гречука щщмуwен! були на 
прмязІ деrсількох років ВИС'!'упати офі!11й
ІІО Щ>ОТ!1 «буржvа3ких українських націо
налІС'І'ів•. а МакvІльеьки/1 напочатку 1945 р. 
У Львові навіть !МУШеtшй б.vв •ро3биаатІ1• 
ІдеАнІ позиц!і .vкраїнського ви"Jвольноr<> 
руху. Так само І звернепня «YPR.:tV• Укра• 
інськоt ССР 28 nКУrого 1948 р. не обмеж:v
rтьси тІпьки ле.йками на адресу ~анд укра· 
інсько-німецькмх націопалІС'!'ів•. 'апе й на
маrаеться дово~итІt, що. мовлRВ. .vкраtп· 
сьхий ви~оnьшUt рух nl,!l вивІскою «Со• 
борна Україна• намІ'Іrаt'І'ься «вІдІбра'І'І'І в 
ТРУfХЯЩИ~ волю, '!ЄМ.ІІЮ. право на працю, 
ОСоRІТ\', вt.ІІьне щае11иее •итrя І відное•ІТІf 
режим рабС'І'ва І бетоrа, nо'Jбавити 'І'РУдІІ· 
ЩІІХ їхньої батьк\вщІІНІІ•. 

А все ж таки боротьба, про ІrІСУ rоаори- сисrемІ • усіх соцІ•JrьнюІ !!ерствах укра
мо, далеко fli.JІ~QJ кривава, далеко '5Шек- Інського народу Остання війна С'І'ВердиJІІІ, 
пІша .. І дал8Ко вирІwаJІьніша длІr всього· що цеА nасивний СІ'fРО'І'И8 вже до вІйни 
УІЦ>аІнеьком народу, нІж зброА-на nnа<:тац.;. Існуаав не тІJІьв:к CfiPe.!l коnrоспників 'fa 
сь11:а &ротьfІв. Це боротьба за саме фІ:sич· робітницmа. але кавіт .. І серед членІв пвр
не й духове ~жeнttR yl(paYHI!Mt:n-ro ка~ тІї та в:омсомопу. ВІйка на х()!')О'І'КУ мить 
роду розкрила n~ украУяськими народніми 

Йде &ро-п.ба д110х сил: rpyбor фізи•кJ"l wасами, ~t~~:l на npar~nl 20 років n~увапи 
сили oкyniiR'I'a І ПРИІІ»дньоr духової нацlо· !ІІІ СО8Є'І'сько~ ·~лі'tНОю заспокою•, nep
нanьtНJI відnорное-тн самоrо }'ІtраУнськоrо сnективи IIПJJOt'(), вІлькnrо ІКИ'П'ІІ. Uей, xocr 
ffl!lpoдy. НоаІ.,иі москоеськІ володаnІ вже І короткий сок npo вопю. JІкою '),ЦаваnасІІ 
цІлком ІІІІНО намаrаюrrьси pa:s Rазав:жди дnІІ 'І'ИХ мас rr!~"" І!'І'ІІІJJІRсWІ:ого t'8JI<>PJI на
.ІІікаІ.дува'fи nробл~.v ке тtлькк украІ«- nочатку rі'І'JІЄf)Іеt'&ІІа окупаці•. хоч і 119)И• 
ськоrо «еепарати:sму• Іза еучаеrюю москQІІ· rJrушений НОІЮЮ. ще жорстокішою дІйс· 
ською термІнолоr!t-ю •буржуазного УКРа- нІетю. ~удив новІ сили до nродое:меинІf 
rнського націонаnІзму•), але й І!І'!вrалІ са- enpoorиay nосюrеиому совЄ'І'Ськомv orepopottl. 
му етrtІчну окрем!wІfІеть украtн~::ькоrо иа• Не ІІІеRШ важnІПSим 'fИiftmкoм у пlдси
роду. Чи.,аючи совєтс .. ttу rrpecy, ЩО1'Іt' ленні цьом сrrротиву є :,lтueRHR з населек
чІtетіwtо можна там 'Jустріти не тІльки на ·ням 1ахІдньо-україн~::ьскх ;ewenь. Пере
урядових посадах no уіфаІнських містах мІшання насе.ІІениІІ і(ентрапьtЮ-І::х.І.дні:& і 

Значенюr ІснуttаннІІ й діяльности (п!)С) 
ЇЇ WетQДИ ПОКИ ЩО не ЧІС rОІІОРИТИ) укра• 
іа<:ьсоrо nLппІЛІіtНО·революцІАпоrо руху ви
ходить далеко поза межі України і wатиме 
вир\wальниА вnлкв на иемин:vчий розвая 
соеетськоі ·іашерії. Завдяки ключевіЯ nо
зиції УкраІни щ:ютимоскоuському визволь
ному фронті наРОдІв, роля україпськоrо 
ви:Jволько • революційноrо руху на~увас 
виключного значення v визво.nьно-'Р@Волю
ційкій боротьбІ tнц,их noнeeonettмx каро
дів. Тому й у своІА боротьбі українсt.кий 
ВИ'3.ВІ"ІЬно-революційний рух м~ить брвтrr 
до уваг~1 й ~і іfІші нацІон.пьнІ грушІ, s 

ЦІ 'J818И ДОВОДІІТЬ. ЩО Іt!)еМJІЇВС1оКі 80-
nодарі поваИЩD РІахуються з небе)ІІf'кою 
украіиськоrо визеольиоrо руху, 11киА. ке 
зважаючи на 20-Jtiтн\if терор І ліквідацію 
пров~них національних сил Украіни, :mo- • 
ву СВІЖи_м no;mxoм охоnлюе Україну. Цим 
і треба ІІОЯСНИ'І'И таку nосилену руепФікаиію 
У.краfнн за останній час. Але саме наІІВ· 
юсть нового nідсипеного спрnтиву укра
Інських наР«)дкіх мас є tt на noendt чзс 
зашІшнтьсR rюеаJІК1РСІІ rапьмом ІІJІІІ цієІ 
акції Кремn11. І c.ave в цьому І rt0,1JRraє 
оеобnщtе :Ж8"ІеНRІІ існуваннR в 7КРаіиІ 
nі.-nільнОІ'о вrnво.rrьио-рееолюційноrо руху. 
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Політичне положення в Европі 
• 

вІдпружується 
МИТРОПОЛИТ ДІОШЗІЙ ПОКЛИВСJІ 

ТЕЖ ... 

Кол. голова православної Церкви в Поль
щі. мнтр. ДіонізіА', RКИЙ як за По.'Іьщі. так 
і за німецької окуnації ставився з великим 
зрозу~Ііниям до потреб православних укра
їнців й висsRТІІВ в спискоnи Іларіона й 
теnеріШІІього голову УАПЦ - м11тр. Полі
карnа. чим і спричинився до відновJУенн~r 
автокефалії Украінської Православної 
Церкви, - вийшов з варшавської в'язниці 
nісля 1G-тІІ місяців перебування в ній. 
сЗлочІmом• митр. Діонізія бу:ш те. що він 
ви:m:авав зверхність царгоро;жського, а не 

московського nатріярха. Тепер же, «виз
навши свою DOМJ{.'nty•, митр. Діонізі.й збе
ріг єпископський сан і мас привести nра
вославних у Польщі до «єдности з матір
ною російською nравос.1авною церквою••. 

Минулі два тижні наnовнені важливими 
no;J;iя:-.111, що матимуть немале значення дmt 

дальшого мирного розвитку в Евроnі та у 
світі. По десятиліттях завзятої боротьби 
Ір.~андія здобула вреШ1'і nовну самостій
ність і століт-не англо-ірландське наnру
ження закінчилося тим, що англійський 
король і голова англійського урІІдУ висло
вили свої найкращі nобажання з наго;~и 
nроrолошеииs самостійвоі Ірлан.Іdі (18. 4. 
Ц. р.) 

Немаловажною подісю, зокрема для внут
рішньої стабілізації Франції та для скріп
лення оборонного валу nроти nосиленого 

ідеологічно-nолітичного настуnу кому~ізму 
в Азії, був nоворот цісаряВао-Дай до Індо
китаю. На осиові підnисаного Францією но
вого договору - Кохінхіна та інші провІн· 
цІІ Індокнтаю перестають бути французь
кими колоніями. а стали рІвнорJІJUІІІМІІ чле• 
вами Французькоі Уиіі. Мається вражен
ня. що військові успіхи китайських кому
ністів і керований з Москви тотальний на
ст.уn комунізму на т. зв. колоніяльні наро
'ди, як засіб московського Імперіялізму для 

здобуття політичних вnлнвів в Азії - тво
рять зовнішні nричини того, що Франція, 
за прикладом Англії та Голандії, намаrа· 
сться розв'язати заузлене nитання своїх да
пеко-східніх колоній. 

Події в Китаю розвиваються все трагіч
ніше для національного уряду. Як відомо, 
мирові переговори :між обома суnерника:"ІІІ{ 
не увінчалися успіхом. Коротку передиш
ку комуністи використали для того, щоб 
морально ще більше розкласти nротивника 
і підготовити нові військові акції. В за
гальному настуnі вони nерейшли ріку Янr
Це, заняли Нанкін й прямують на Шанrхай. 
В ОСТаННіХ ДНЯХ КОМуНіСТИЧНі армії ЗаНЯЛИ 
Ганl'чау й облягли Шанrхай. Доля цього 
важливого торговельного міста незави;~;иа і 
не можна вірити, щоб військові сили націо
нального У!JЯду, які, як подають nресові 
аrенції з китайських фронтів, розкладають
ся із середини, змоrJJИ довший час обороня
ти Шанrхай проти комуністичної переваги. 

Осередком увагу по.пІтичної оnінії світу 
останнього тижня були Лондон та події s 
Німеччині і наеколо неї. 

•·м.~ .............................. .. 

Чиаіте і воир10іте 
•• 

с:в• 'I'Dtllenк 

аУКРАІНСЬКИЙ ГОЛОС• ____ .................................. ... 

СІ (Porrтep) Грецький міНістр бnпекн, 
Рендіс, nозідоюІВ. що на 38гроженМІУ 
партизанами Пельопонезі встановлено сnо
кій і nорядок. А\fерикаНСЬК1ІЙ ПОСОJІ rpe. 
оцінюс військову. ГООПО'tарськv і пол!-nN
ну снтуацію в Греції оrrrимістнчно й 8Іt
словие переконання. що rрецька ap!lliR 1 

а:~о~ериканською поміччю переможньо ')а
кінчить ще у цьому році бої з парти':J8ЩІМ1f. 

«Бритійська Родина Народів~ збережена 

t] (Ройтер) Під головуеаюtям Веаіна в 
JІон;хоні відбулось засідання міністрів за
кордонних сnрав В. Британії. Фрзнnіі, Іт;w. 
лІї, держав БЕНЕЛЮКСУ. ДанІї. Hopaet'ii, 
Швеції та Ірлан;tії. Темою нара:tп бум 
обговорення останніх піІ!І'О'І'Увань ;жJІя ство
рении F.вроnейськоі Ради. U.R Рада. w<> 
скла;хатиметьси з Комітету Міністр!в й Кон
зультативноrо ЗІбрання. ма.'tа б вперше 
зійтІfСІІ в серпні ц. р. у Штрзсб,-рrv (Фран
ціІІ). 

33,4 міл. км. ~- n'ятьох континентів і 55! імnерії, «,Це сонце не заходить». Вихі.:І; з вnлиВ1UІІИ. БритіАсьсої Імnерії" ·8.ІІNUаться: 
иіл. населення всяких рас, мов та релі·гій важкого nоложеННJІ був найдений і тим пише сбритійсwd деР...... {Авсrралія, 
охоnлено назвою «Вритійсьіtої Родини На- разом. Нова ЗеJrаи.1ік. ВемІка Британія)? Пk:JІR 
родів», як офіційно звучить назва Бритій· В днях 22-27. 4. ц . .р. у JІокдоні за участи ШОСТНДе&ІІІІ1t вар8.1 &aЙJ(tiiO ИJtИа ІtОМЩ>Q
ськоі Імперії. Від первісних жорстоких прем'єр-міністр В~ликої Британії, Аастра- міс: в маМ~ 8111\11ii8CWDIЙ ........, • 
форм типової колоніяльної політики, ЩG пії. Нової Зеландії, Пі<Вденної Африки, Цей-. е ........ ••"m'·ad 71111 -uевськmt ,.ер. 
нині увійшли вже в історію я.к недостойні лону, Індії, Па·кістану та мівістра :sак:ордон- :rкав. Peat~a lqia осrає й вuа
людської гідности методи володіння. через них сцрав Канади у «найваЖЛивішій• (ІІІt ~ ПОВНОfф88ИІВІ оurеиом Вритійс:ькоІ Ро
nозвільне поnуекання віжок аж до добро- · висловлюва.І!ась бри-rІйська преса) кокфе· .-иин Неродів ~а 8JDIIttЄ СІІІ80JІІчний С'ПТУО 
ві,льиого nеребування у римках Вритійської ренції Вритійсьв:ої Родини Народів вирІшу- короц ue вік ве 110.е ВJІКОR)'1ааТИ жод• 
І~mерії окремих. її ск:ладових частин - це валось єдине nИ'І'аНІRя: чи Інд!ІІ, як: вnовні них функцій у ві,жвошенвІ до Іидіі. Май~ 
еволюційний шлях найбільшої побіч мор- суверенна ресnубліка з президентом на чо- бутній іІційсЬІІПІІt пре:gцекr не є 3ЗС'І':Vn
ської флоти сили англійців - неnеревер- n·i. залишиться у складі БНР, чи у скла:tі ВИJrоІІ авrяііtськоrо корол11, Jtиwe гоповою 
шеної у своїй гнучкості і твердої у своїх вірної королеві, але 3 доволі обмеженим!! дерЖІЕк з с:увереввИVІІ уrіоеноеаженнями. 

D ('VП) У зв'язку з холодною війною 
еовєто-турецькою. мівістр 3акор.1ОНRРІХ 

справ 'rуреччинРІ, Садак, домаrа€'ТЬСR ство
ре!QІ8 серtтземноморського nакту, n .1~ 

повнекия Атлантійськоrо nактv. 

D (ЛКА) .В днях 14-18 5. ц р в Баарн 
(ГолаиАІЯ) в[дбуваеться міJККаро:tнR rоцІя
лІстична конферевц\R. на RКій, !ІІІЖ imuи· 
ми справаІІІИ. буде вирішена справа в1..:!Нu
шеияя до поодишжих еміtрацій11их спція
лістrІчнпх nаотій. 

СІ (УГ) Польськнй като'Іицький списко<tат 
скерував до вірних ,ІІІІста. в ЯІtf)~ІУ '3'ІК,І1-
в:ас не присеячувати уваrи твеор:tження" 

nольського уряду про те. що nоль~ьк! св~
щеняики (' ~ворогами держзви- й іrнору
ватн напади nроурядово\' К'Q\ІvністtJ'tн•)У 
nреси на церкву та духовенство Еч<-рrій
нпй тон листа вказ)·с ЩG конф.1ікт uіж 
церквою і дl'Р:Іf\:ІІІІОЮ у Польщі все бі1ьше 
заострюrться. 

цілях анrлійської дипло:~.~атії. Підчеркуваиа 3 Захі ~ ..1 •• 
англіІЩЮІИ ОСJ{ОВНа засада ЇХНЬОЇ ПОЛіТИКИ роJUКуєтьс:• ..... .;. ... ЄІІJ,Ка .1epaua 
- «не nлановість. аде вільний розвиток 

ПО;\ЇЙ ВИЗНаЧаС нашу ПОЛіТИКУ»- ВИГЛЯДаЄ "· ,_еви бJЮкаg Бер.П.V 
ней:-.ювірною, але багата у різні зміни істо- . -1 
рія бритійської держави оnравдує і.ї, бо 
дійсно, частіше досягали англійці сеосї ме
ти не прямою акцісю внтворевнкм nодій, 
8 ШЛJІХОМ вмІлоrо ВІІКОР8С'tОВУ88НВJІ іх. І 
коли в минулих днях рішалось, чи осо6а 
короли не стане nерешкодою на шляху до 

дальшого nеребування індІАської респу6.лм
ки в Бритійській Родині Народів - світова 
преса не с)·мнівалась у то:му. що державні 
мужі Англії та її доміній найдуть доцільне 
nо(:днання nолітичних nротиворіч так са~ю. 
ЯК З~Ііли ЙоГО НаЙТІІ В 1931 р. у Вестмів• 
етереькому етатутІ,· коли Простою фор:~.~улою 
(«Домінії є автономними членами сnільноти 
внутрі Бритійської Імnерії, рівні у своїх 
статутах. непідлеглі одна одній у виутріш· 
ніх чи 30ВНіІЇІиіх · спра:вах, але з'сдииен( 
сnільною вірністю тронові І добровільно 
зпучені RК ЧJІени Вритійськоі Родини Наро
дів») була зліквіІдовааа зМ'!)оза P038&JrY 

ПЇід.ГОТовчІ n:раці на;ц принR'І'ТЯМ конетн
туції д.іJи майбутньої Західньої Німеччини, 
сильно торпедовані німецькою соціял-де-мо
кратиЧІRо партією, набли.Жаються до свого 
успішного закінче-ння. Завзята боротьба 
німецьких політичних партій з приводу 
окуnуаційноrо статуту й конституції закін
чилася nізнанням, що створення західньо
ні-мецького уряду в ря~tках західньо:евро
пейської спільноти заJІежить від едиости 
їх постави. Вnродовж 48 годин досягнули 
воюt у всіх сnірних питаннях. за ваклю
ченням nитання науки релІгії у публичиих 

щшстуnить до роботи зах~ІоІО-ІІtмецький 
уряд. 

Рівночасно дійШJt1'\ ~о ва:ІІt.'Іf8ИХ рішень 
у сnраві совстської 6..'ІОКЗ.;(И Бер..'Ііиу. Роз
мова між уповноважеишш Амерюш, СССР, 
Ве.'І, Британії та Фраяціі на тем)' :rі.квідз
ції бер.ІІінсwrоі б.;rов:а..хи і амерІflt"ІН'Ськоі 
ПротИбJІОВ:ІЦИ Захінчи.'!ИСЬ УСПЇХG:W. Б.,О
Ка:да Бер.,іиу має бути ЗІUІ'Га з днем 12. 5. 
ц. р. 23. 5. ц. р. має дійти ~о конференції 
міністріа закордонних справ зrаданих ~ер
жав. 

школах, комnромісу й 25. 4. на франк- З дне11 15. 5. ц. Р- 8iйcwtoeиit rувернер 
фуртсЬ'Кій конференції трьох вtиськових амерJК8ІІСЬІtоЇ окуnаційної зоии Німеччн
tуаерuеріа та к~іанк~~: пол:wИІtІа -Парnа• ·ІІИ, rев. Л. К..К. ~ J'l1j Ч8С1 ....,. 
ментарної Ради у. Вові дUkuno до важпи- в)"ВІІИВ8 ~01'0 ІІІІСО&ОІО lt08Iicapll 
вих узгіднень. Ген. Клей висловиесІІ, що niCJІJІ CТIICJ4!"1P'R 38хі.uпоо-німецмюrо ~. 
15. 5. ц. р. acтymrrь у сипу констИ'І'уці..ІІ функції tувервера _ __,_~ rевера
Зах-І.цньоr Німеччини. а в nоловині nиnня пи І'юбвер та І"еІс. 

СІ (АПІ Польський ген. І. Р Мо:.е.'Іьаtі 
доставив сnеція.пьній комісіІ nри а"fеРИ• 
канській Палаті Реnрезентантів ІЮ дос 1ід• 
женні ІJОрожих для Америки рухів. 27 .:~о
кументів. з ІІКІ1Х внnлнває. що nол~оеьке 
nосольство у Ваwинrrоні є центром шnіо
нажі. З двох. керованих. звідти wmонам:
них організацій, одна сnеціилізуеа.Іfась на 
таємниці ато~tової енерrіі, а др~-та бу11;а. 
розгалужена аж на Канад:v І МекС'Іfко. 

СІ (ЮЩ Вкінці :квІтни в~бувся в П<t· 
рижі т. • світовий коиrрес прихІІльникІ.а 
МИру. Цей, ик \ nопередний uanьoriчtmй 
коаtрес у Ню-йорку, б)'ІІ органІ'JОВанfІ!t 
совt1'0фlпьськІя.tИ круrа\Си. «ГостІtМи• na~ 
pизwtoro хонrресу, на ІІtrоМУ аох0;1Жюrо .10 
rост.рих сутичОJt міЖ прижильюntаюс я-

Боротьба . т.рьох сил Пі Ам хЩнtх •емократlА та з~JІіnnеииІІІ.М ПІЖ• 
у 'вденнш• u ериш• ХИJІWІМсами СССР, 6yno СffМІЮ.ІІіЧН~ по-

~~~ КорtttАчух-Баца . Вас\.ІfеІІ('ЬІtа t 
Окремі вістки з Арrентіаи, Vpyraaю чи 

Венецуелі пріt:rа.дують npo те. що «конти
нент nер:.rанентних революцій» - Півден
на Америка - вже довгий час є тереном 
боротьби трьох сил. В.Іtвоє більша за 
Европу ПІаденна І Сере;{ня Америка тво
рять громаду 20 держав, що завдики сво
йому rіаралєльному історичному розвит
кові пробують спільно рішати свої сеоє
рі~ні проблеми. Як до стилю загального 
життя, так і до політичних nодій у Пів· 
денній А:w:ериці, ке можна застосовувати 
европейської мірки. Політичні ідео.лоrії, 
що живуть і ПОШИІРЮЮТЬСJІ у Латнкській 
Амерrщі, tрунтовно різняться від тих же 
в Европі, хоч нераз 1 мають таку саму наз· 
ву. За неnростих пІа.денно - американсь
ких ві;хносІm помітuі на тому кйJІтинентl 
тенденції до концентрації та централізації 
в.тtади. Три сили змагаються юші за nол.і· 
тичне оnанування Південної Америки: пан· 
іберійська політІІК~ економічно найnотуж
нішої з nівденно-американСЬІІtих ,а:ержав -
Арrентіни, що Шляхом тісної сnівnраці Ла
тm~ської Америки з усіми романськи.ми 
державами з~агас до того. щоб завяти по-

ДУРНОТА ЧИ ПРОВОКАЩJІ! 

З Чікаrо ми одержали листівк>у, яку там 
недавно поширювалІt між українськrtми 
мешканцR,ІИ ц~о міста. З уеаrи на особ.: 
ливий, nросто таки «історичний• зміст цієї 
лнстівк•r, мІсткмо їі без будЬІІКИХ змін і 
коментарів: 

•до украІвцІа иtета ЧІкаtо! Українсь
кий народе! Ми нова украінсьu емІtрацІв 
в містІ ЧІкаІ'о аротестуемо nponr аступІв 
Дмитра Чупри і опер• «Тарас Бульба•. 
Стверджуємо, що Чупра е комувіетнЧИІІм 
аrентом і з наказу большевиків провuить 
розиладову роботу між украінцвми. То 
виRВила ваша розвідка 8 КавадІ, де Чупра 
бере rpowi з російського ковеуаJІ'І'У. ,.ли 
'tОІ'О Чупра тр-ав у с8о[й банді .. дів, 
пол11кі8 і росіІІв. Опера е протм украіись
КОJ'9 варо,'tу. Бойкотуйте Чупру і його 
оперу. УкраінськІ гpoud не емІrоть Іти У 
ворожі руки. rонІть ві,І е~е6е комунІстІв, 
nравославних І меnьпмкіІщІв. Хай жІІ'Ве 
УГВР, що веде &іі з вороrаІІПІ Украіни. і 
М. Лебідь. Хаі Иве проаІДІПІК8 амерu· 
К&ІІСЬКRХ українців rна,. GІ.ІІІІІЮьmrі. t'та
ваііте масово в ради українськоі rромацн, 
щоб С:Іі.'ІЬІІИМR CL'I&II8 31111ЩІn'ІІ КОІІІУІfіСТіВ, 
православних і мельJПІКівців, икІ втrклн на 
еміфаціао І ~ крrrч&'tь. Ороч з Чуаро10, 
ко:wуиістаl\18 і мельииrUвц .. и. rавь&а 
зрадникам і опортJ•ніста.'ІІІ. Смерть б.rnь· 
бівцвм! rеро•м слава! Нова J'краіаеька 
EмirpaцUr а Чluro-. 

зиціі «третьоі світової сили», - 11811амер•
uвеьв:оІ nnaн, США та КОмУнізм. з .... 88• 
вя тих сил і визначас політичний образ 
повоєнної Південної Америки в цілому та 
окремих її держав зокрема. Комунізм, nо
мимо великої моральної та матеріяльної 
no:w:oчi 'Кремля, мимо добре npиooociбm~t~oi 
до nІв.ценко-америкооських ві.дносии ак· 
тивноі своєї політики, в QСТаанІ. роси втра
тив. свої nозиції, :юк.рема в Арrентіні. Бра
зилІУ, Чілє і не в стані nідмінувати зро
стаючих вnливів своіх двох суnерників. 
Головною силою у pY'J{ax американців є 
nанамерикооський nакт ft пі:дnерта дер
жавно~ nолітикою охота підПіриємчих аме
рик~нщв до господарських інвестицій:. Хоч 
пощтичне nроника.иня США зустрічає твер
ду опозицію, скеровану np<>'tи «дояаровсіrо 
імпер!ялізму», то все ж Латинська Амерк
ка с 1 мусит~~о бути чутливою на сnівnрацю 
~ США, ~о У вирішальній мірі ре\'уnІІІРний 
t1 економІчний розвиток є узалежнений у 
зна:ній. мірі від ам:р~анського промислу. 
J]:аюберіtrеькі позиЦІі арt'евтівської nоліти· 
кн опираються в першу черrу на сільсько
rосподарсьв:у базу тіеі держаои, на спільн~· 

НОВИНКА. 

есnанську ~ Ril .uauвo-c.r•IIII'YPR1" московсЬКИй МИТ'ІЮПО1!И1'. о~ .U· 
nов'изанІ.с,-ь з ІберІАсwа8І ni8octpc1801( tt б)'ВСR тактt JІІ:е в:онtрее ., ПраsІ. _Цtкuо, 
на хатолІЩІОJL Ві;аіuwкаам s· t5oay СПІА ~ nразмtнй YPRJI запізненим yдtл~Rw 
ceoro рода nлану МарЬJаJІа JU1J1 m.еввої в'іздових віз юrос.п~ь'ІtІй де.'fеrацП. уне:
АмерІQ[и та -.цUtаамвя• с::оqЬцмrими мо•пивиа останнІА аЗІІТИ учае-rь 8 кояtрt>t:'І. 
пробяема1ІІИ tфаіІІІІ t намат-.с поиknпитм Швайц&рсWtа газета «Bauep Нахріхоrен•. 
МзтеріRJІЬИиА с,-811 orpfД111Цn - nocJtJІиno · коментуючи nаризький ІЮRf'1*:. nнme: 
у значній кірі t1О31ЩІІ ~ Пероsа вс •Фареою є, що З81'LІІьке бaJКIUUUI ІІІМРУ' 
nише внутрі АрtевтІви 'fa Rofo ІІЬJІИВ на бу.по використано .а:ля комwkти'ІІІОt DJIO
cyci,!lie, ane ~о ще 6im.aJe реІUІWІоrо nаrанди великого с,-юnо•. 
tрунту JtJIJI' тоrо, ~ Apмrтtn, сnмраю· E:J (АП) 21. травня ц. р. за участи 48 дер
чись на еnротмвІ ~енно-амерванс_ькмх •ае відбудеться 8 Жеtrеві міаm.аро,ІІІІІ 
,церzав nротк 81UD8iв СНМRОІ'О nІ.ви1чRо- конференція для peai'Jti т. Зв. жІ!>Неаськмх 
американськоrо капІтаJІу, ІІСWJІа В\доf'Р&ТИ конве!!ціА (rщтаиня раІІеиJІХ і полоиооих ,. 
nоваzну ропю 11!'ІК '1 Мі81181Ю.а:иіА nолі- війні). Конфе-ренція мас nриняти нові оо
'І'ИQі. станови щодо СІхорони цивІльного иа<:е.ІІен
у вс:ІІ'КО»)' ра'1і, -no:tii у ~енній Аме- на nІдчас вІйни. 

риці буд)'ТЬ не без вnmmy на ,а:а.ІІЬtІІІd po'J· СІ . . 
виток світовоr nоnіт'Ики. а іі ІJО'Т'ЄІЩіяпьна ('УП) ~ БудапеиJ'!:І був _пІД!lисанш\ 
ваrа і антrrкомvиі~ЧІПrR J[)'PC дають д.rtя nattт приизю І взає-мноІ nомочІ МІЖ ЧСР 
нас ухраїнці8 • дvже ~рі п~стави уваz- та МадІІ~ЩИІЮtо Пакт . передбачає В1&
но 'слідrсуаати • :J8 ро:ІВИТіrоtс ПQІІІЙ '1 ТОМУ і' МНУ ПОМ\~ у ВИПадКУ НІМецЬКОf'? напцу' 
континенті, з RltИM, .-о речі. зв'JІЗаві нціі зrп. аrресн на когось з\ союзюtкІВ, 3 6otty 
нео.-ноrо наІПОІ'О еміt'ран'tа. д~жав. ШG «пряма чи неnрІІмо• зв ІІ:Jані ' 

НІ,rеччнtюю. 

• 

НОВИНКА! 

СІ <УП) Уря.n Іраку ану люввв іранt'ьtrо
совrтський nакт з 1P2t р., н6 основі RКОГО 
СССР міг військово окуnувати Jpan у ам
падку «нap}·UJ@ItRR бе1nеки• Урану 3 &wv 
-:ювнішньоі сили. 

УКРАІВСЬКЕ ПЦDIJIU 

СІ (УГ) Пленум ОН засудив nотоптання 
nрав лю.цкmt в УrорщннІ та Волrарії. Ве
ликодержаан будуть змаNіТІf АО тоrо. щоб 
в обох країнах буnа дотрІUСано ті мирuеl 
клявзу.11і. Rki заnевнюють насе.ІІЕІІПІЮ ао.~аю 
і свобо~у. Від УВО до ОУН 

Споrад~~ І матерІм• до передІсторU та ІсторИ рраівеьаrе ........._.,. • ..._.. 
JІіЗІІ)'. 421 стор. вел. в•, 146 св\т.ІШЦ, ціна 10,- НМ (поза Німеччшюю - 3 ам. 110•1.1 

Читаtочи цю кнИІГу - перед ОЧJt.JІІа проходRТь незабУ'І'Rі ,а:ні ee.11noro нацtональноrо 
nатосу 1917-1929 рр., коли ідея Українського Націоиа.ІІ!зму ,..~им .:s.:лом за~окумеи
товувала nерЕЩ овітом непереможню волю нашого варо,!U' .1;0 самостійного 8D4'n11. на 
Іl!ирокому історичному тлі очевидці й творці тих незабутяіх pottia, що вині каJІ~JКать до 
Р~ЗНІІХ політичних сеІЮдовищ, цікаво й захоnлююче .розказують npo Сі'ЮВІПt еtрt11ь
цtв, УГА, Армію VH.r, ревоJІІоційнl акції Української Ві.йськової Орrаиі3ації А перші 
кроки Організації Українських Націоналістів. НезабУ'fІІі діі ОаtІІВають звова: 'VCC 
-~ічові Стрі~ьці, nерші ВІІСТУt;И ~·ВО, ГОJ?ЯТЬ ПО.'ІЬСЬВ:.Ї ДВОри. 8'N:ніЗТІІ., DUDЇJrЬRRit )'кра: 
mськнй Унtверситет у ЛьвовІ, по.'ІІтт1чиt процеси, праци }·во пі,.t оо.1ьшевицькою :іоtn
манщиною. в~зво.тrьна закордонна акція У~D-ОУН. nерші конференції та ц1nтк рі1-
НІіХ на_ціоналІстичних організацій в Краю и закордоном а моно.'Іі'Тау ОУН. а6 nерв~с
них св1т.тrин, з яких баrато nуб.пІ.кусться вnерше. Постаті Baunn р1..1к-их та :~t~айо
мих виростають в усій величі нз мережі подій украївс:ькоrо nо.1ітнчн.хо JКІІТЦ 1!120-
1929 рр.. Книга, що не ма.ла б брак~ат" в ніолній украutськііі PQ.11Jttti. RИІіЖ'О1бірнl 
кRJwapю. Щоб кожний ма& змогу 11 куnити - встанС\Влеtю ціну f1V-tii<"~&,'I'JIJI'IOCI'i як
иайкижчу. 

Не nроnустіть нагоди! Обмежений накладІ Купуйте. чwraRтe. аадай11е! 

Замовленн11 можна слати на адресv: А~міиістрації «УІq)аїнського Го;,~. 

СІ (НЩ 25. 5. ц. р. у ШвайІЩ)іІ. ~ на 
до6ровілЬІtОМV внmанні 1ln8e ~ль!'\tkь~ 
коропь Леопольд, має дійти so 'JVt'ТPiчi між 
Леопо.11ьдом ,.а його бра'І'Ом. икмtwнtм ~ 
rентом Бельгії, Шарльом за nра.J.ІfІnо.ІІІб
Н<Ії :vчастм Щ)еМ'ер-міІІІстра r. Coaalt8 ЦА 
зустріч має бvти останнЬОІО сnробою rю
паrо.:~.жNня "К:О1ЮJІІ.сьw:оІ'О n.....-.ю•R• • 
Бе.11ьrії; яке трrfває в~ 11145 р. І J"''P:V.IPfiOC 
сnnкІйІfИІА !Иіутр\шньо-nоJІІТМЧІП~ ро-.м
ток тirf коаІнм 

'D (УГ) ПіС.'ІЯ .-екІ.ІІЬЮ,1Х дніе нарц n,,_ 
.nітІРІНа К<,мІсія ОН ncpt",UJІa еnраву мгй
б)ТІІИrо іТ<І 1 ЇІ і::'ЬКІІХ ІНІ.n-:>НЇЙ ,11\бії. f'_.pІn'J\<'l 
А Сомз.'І! до п!.,комІсІї. Uc np8K1'11ЧRO О']f!н
ЧАІ', ЩО !\<\ЛR [ТQ.'ІЇЙСh'ІШХ 'КОJІОІІіЙ ІSЇJt!l\f
M('Ha rta доІІшиtt час. Т:\ке \')tШeRfHI' І!іl!
n.~в:дає 1tfТ{'рС<"ам AnrлiY. JІІІrа УПТ'f\R;"!"с 
yci~Hf іТАІ'Іійсмщюf KG1ТfiHiRI04 '18 811IOI't'K0'11 
niз:t. ЛІ~ії. як:v адмінІтt"f))'1f'Т.. франЩ"')И. 
С')ОrтськиА Д('леrат вl.!l!tORIOt cвUt Q'POt1tT 
' O!'e-ftІf мtІну.~оrо f'СЖУ. ЯКtN СССР аома
rастьс~t сnільної коvісаричне( )'DРа&И -..,~ 
~а.'І\і-kькимм коnоиІІІNІt. 
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О. ЖДАНОВИЧ 

Церква у московському 
f/ 

ПЛЯНІ 
Часом аж дивно й незрозуміло, JІК ми, 

українцІ, Jнколи мало реаtусмо .на ~же 
важливі nодН, що відбуваюrься на нашому 
й сsіто'Вому фронті боротьби а Москвою. 
Не раз московсЬІКІ заходи величе:шої ва•ги 
залишаються в нас nросто непоміченими, 
не говорячи вже про те, щоб ми на'-Іа,галисЯ 
чимити їм опір або, принаймні, склали б 
nеsний nлян оборони. Про ініцінтиву з 
нашого боку, взагалІ, не доводиться в біль
шост,! випадків навіть і говорити. 

Саме такий стан бачимо на відтинку цер
ховному. Ще nід час війни Крем:пь раптом 
«умертвив» голову Союзу вайовничих без
вірникі'В Ярославського 1 в своїй nропаrан
ді виразно nове-рнув у бік реліrН. До 
Моск:ви привезли різяих церковних до
стойників. у то:о.tу числі й «червоного де
кана» з Кентербері. Ці достойники «Ствер
дили» '<Справжню релігійну свободу і вза
талі свободу в Совєтському Союзі» і цим 
самим спростували висловлювання тих, хто 

говорив про перес.1ідування ре.'тігії в СССР. 
Таким чином, Моск,ва досятла на деякий 
час прихильного ставлеЮJя до себе світо

вої г.ро:о.шдської думки. А :~-ш знає:vю всі, 
скільки потім зусиль вимагало те, щоб сві
това громадська дУ:\ІКа хоч частково дові

далася про сnравжній зміст совстської 
~свободи», «демократії•, взагалі, режи:1-1у. 

Про !мnеріялістичну лаЛітитку Москви 
по відношенню до паневолених нею наро
дів світ і до цього часу не має ще справ
жнього, повного уявлення і дуже мало го

ворить про це. Доказом цього може бути 
хоч би й остання промова Черчіля, який 
І'оворив про Росію. але не зауважив І досі 
ПО!Неволених нею народів. 

У напруженій апюсфері холодної вшни 
чнсто nроходять незауважеюr:-.щ факти, щ.J 

являють собою ніщо інше, як захоплення 
певннх вихідних позицій Москвою для 
майбутньої справжньої віі;іни, зокрема ж 
для війни_ на ідео.1оrічно-політичному та 
пропаrанднвному фронті. А ФJЮнТ цей 
вияви·в себе надзвичайно важливим у ми
нулій війні й буде не менше важливим і в 
настуnніrf. Бо ж не сміємо забувати, що 
СССР, як l.Іілість, а не лише Москва, це -
nо.пtІгична си.:1а, і її розбити лише військо
ви."rи засоба:о.ш майже не можна. 

В українській пресі лише в одному ча
соnисі і з великим запізнення•м з'явилося 
nовідомлення «Дейлі Телеr'раф» про те, що 
напочатку вересня до Єрусалиму прибули 
nредставники совстської дИ111ломатичної 
:місії nри уряді Ізраеля, щоб nрийняти 
маііно російської духовноУ місії. Таким 
ч:шом, Москва, використовуючи свій nат
ріярхат, стала неnодільним власником 
майна. вартістю, приблизно, в 70 млн. до.л.І 
Сума для країн Близького Сходу - дуже 
велrrка. Численні :.Іанастирі, • церк•ви, ма
стки, будинки, не лише в самому Єруса
лмі, але й в Яффі, Гайфі, Назарет!, Геб
роні та в усіх "Іастинах Палестини й вза
rа.тті на Близькому Сході - стали знар~д
дя~t у руках Москви. Уяві,мо собі скільки 
nопливе туди тепер «nаломників», скільки 
:В'!Тде туди «управителі·В», ск,ільки з'явить
ся в тих манасти·рях •<ченців» і скільки 
буде там сновигати оплачуваних з '<релі
rійних фон;1ів» аrентів. 

"Святсйшій nатріярх московській всея 
Русі» Алексей надав тон усі·м nромоваn~~, 
називаючи московську церкву єдиною nід
порою православ,ія. Він сказав, що чисто• 
та праовславія збереглася са.ме у москов• 
ськІй церкві, І то саме тому, що вона уне
залежнилася ві~ церкви rрецько-констан~ 
тиноnільської, коли та почала ХИ'Гатисл 8 
період флорентійсь,кого собору. Цим самим 

Алексей недвозначно визнав, що Москва 
ніколи не визна,ватиме Вселенського nат
ріярха, бо вона, так би мовити, стійкІша у 
вірі, ніж Константинооdль! Други.'\1 завдан
ням святкуяа.нь було довести. що Москва r 
центром nрЗІВосла•вноrо світу! І це, оче
еидно, і було «>доведено» устами присутніх. 
Представник «польської правосла,в.ної церк• 
ВИ» заявив навіть, що «Ідея Третього Ри~ 
:о.Іу», якн:vt мас бути Москва, :має с,вої істо• 
ричні основи. 

Чого ще більше тр~а? Для закордону 
зроблено було ма·ксимум щюпаrащи. Та
кий журнал, як «Всстнік Московской nат
ріархії» пише n.po все з такою типово мо
ско-вською єлейністю, з нкою nисали ко~ 
лись давно всі цареславні журнали. Оче
ви.цно, що .більшість · прпсутніх сm·rскопі,в 
ще nам'ятає ста,рі часи. бо не один з них 
кінчав високі студії в Росії. І коли тепер 
вони бачать і чують той самий тон. то, оче
видно, вірять в її (Росії) релігійність. Це 
і дає nідстави їм мажати. що союз 3 цією 
Росією - річ закономі.рно-прwродна, а то
му й вони стануть проповідникамн цього 
союзу без стра~у. а з віри. Настільки це 
змі·цнює позиції Москви й полегшує за• 
кріплення її влади в країнах недавно оку~ 
nонаних - з,айво говорити. 

І паТ>ріярх московський і голова раіди у 
справах росій<;ької JІІРЗІВОславної церкви 
при Раді мініст.рШ СССР Карпов виразно 
підкреслювали, що світ вже поділився. на 
два бльоки - московський І щютиУосков
Сt>КИЙ. З цього просто 1 ясно випливали 
вСі ухвали проти наступу Ватихану і про
ти екуменічного руху, як nроти знарядь 
американського 1:-.шеріялізму. Пі:д цими 
ухвалами ф1rурують і підписи nредстав
ників Антіохіської та Александрійської 
церков. Ми nоминасмо тут nитання - ко
то ті представники репрезентують, важне 

те, що і їхнє ім'я стоїть пЩ ухвалами так 
чи інакше спрямованими проти Заходу. 
Важно, що й вони вноситимуть за,мішання 
в лави протимосковського сj:)ронту, що й 
вони поста~3Лені по той бік барикади. А ба
рика~да визначена дуже виразно. Бо мова 
йде не про nравославну церк•ВУ, в саме 
про московську nравославну церкву. Оrже, 
і їх тепер впряжено до московськоrо возу. 

Увесь Час на цьому урочистому з'їзді 
бу ла мова про Москву та П церкву й вІ-r
разно підкреслювана - не СССР, а Росію. 
Росія Є'дина й неподільна, як Третій Рим! 
Як підпора віри Христової! Політичний 
успіх Москви - безсумнівний. 

Це все на зовнішньому відтинку. А на 
внутрішньо:v~у? 

Немає жа:дноrо сумніву, що в СССР (і у 
Моековщині, і на теренах поневолених на~ 
родів) не бракує людей, я,кі вірять не так 
У Бога й Церкву, як в те. що говорить свл
щени·к. І от для них московська пропа~ 
rанда, несена :vtосковським священико:.t -
є більш дієва, ніж пропаrанда nолітрука. 
І це також Москва' врахУ'вала І поставила 
церкву на послуги хвалення конституції 
СССР,, Сталіна, режи:v~у, а голтте - на 
послуги русифікації. 

Хто хоч т,рохи знає, як Москва в м~mу~ 
JЮ~ІУ використовувала матеріялньу скруту 
східніх патріярхів, щоб їх для себе здобу
І!<:ти щедри~щ nодарунками «на церкви», 

'f"<",й не здивустьс3'1, коли довідається, як 
вони можуть інколи співати хвалебні гим
ни Москві, як ,,підпорі право.славія». Не 
треба навіть і згадувати, що ти:vt же ш.ття
хом і без подарункі,в, а лише за наказом 
Моекен пІдуть усі nравославнІ церкви в 
державах ·<народньої демократії». Отже, 
Москва привязує до себе ще одним шнур
но:о.ю вже залежні від неї держави й здо
бувас вnлив на увесь nравосла·вний ооіт. 

Москва має t:\шеріяльний розмах І коли 
розпоЧинає якісь заходи, то mрова,д~;ть їх 
у відnові•дних машгабах і у nрискореному 
темnі. Церкоена акція була заплянована 
нею ще nід час війни й тому дов·rа бороть
ба за маєтності духовної місії проходила 
рі·внобіж.но з іншою ширшою а,кцією, яка 
ту боротьбу nідбудовувала й допомогла її 
ви·rрати, розгортаючи водночас новий 

фронт. Я·КИЙ щойно в майбутоиь<ту вия
вить С'ІЮС значення. Коротко кажучи, Мо
.єкsа змонтувала nроти західнього овіту ці
лий це-рковний фронт. що в4цограватиме не 
малу ролю в політичній боротьбі. 

Загляньте до того ж журна.лу Москов
ської патріярхії й nрочитайте там про те, 

як вигл~дають nат.рія.рші чи єпископські 
візитації в УкраУні. От, наприклад. відві
дуючи Харків, московський патріярх уро-

. чисто святкує день святителя « АфанасL'І 
ЛубЄІНскаа:ю і всея Росс.ії чудотворца». А 
всі єпископи і протоєреї розnинаються про 
любов України до nервоєрарха москоо
ської церкsи. НаІРід же навіть .. nлачет 
ОТ уміЛЄ'НЇЯ». 

З 8 до 19 липня 1948 р. в Москві від
f5увалося урочисте овятк.у,вання 500-літтл 
автоJ{ефалії московської nравосланвоі церк
ви. Ці сsята Москва використала для чи~ 
.-го nолітичних завдань і вони nоказують, 
ике значення надає Кремль церковним 
сnравам. Хоч на святкування до Москви 
nрибули, головним ЧИtНО:vt, .nише nредстав
ни.ки церков сателітних держав, a.ne все ж · 
таки не бракувало і nредставяихів від 
Антіохійської, Царгородеької та ГрецькоУ 
Церков. Пр8іІда, nредставник Царгарод
еької (КонстЗІНтиноnільської) церкви не 
брав. участи у політичних ухвалах, але, не 
зважаючи на це, Моокsа використала цей 
з'їзд для пропаrанди і справж.ньоrо галасу 
на уеесь свІт npo те, що вона, МО1tЛЯВ, 
стоїть Hf:l варті _ чпстоти nравоспавІя і є 
fюго найбільшою опорою. 

Святкування були організовані за всіми 
лрави.r1ами традиційної для. МООК'Ви nрак
тики спотьомкінської деревні»: гостям по
ха зали nepenOIВRMi народом церкsи, nока
зали nам'ятки мииу.лоrо й "сьогоднішній 
стан церкви» з духовною а.кадемією, з nре
красними хорами та навіть новим виробом 
риз І чаш. Показавши це все, господарі, 
зажа,дали вЇІД гостей, щоб вони висловили 
своє признання та сsою любоа до брат
ньом мосховськоrо народу. 

Очевидно, що вся ця подорож nризначе
на для nропаІ'анди за кордоном, але немає 
су,мніву, що все ж таки хтось то в церкві 
таки і був, а значить і чув про те, що, 

МОВЛЯВ, ВСі С'ВЯТі були МQСКаЛЯ•МИ і таке 
Інше, в стилі старого московсЬІКого nраво
славі-я. Все це призначене на затирання 
духової ОКІРеміmности української нації І 
на підкреслювання єдности Росії, на сто~ 
рожі якої стоїть сам Госnодь Бот І Свята 
nра,вославоиа Церква. 

Під час всіх урочистих церемоній ні,коли 
не бракує і предста.вника «воз'сднаяої~ гре- . 
кокатолицької Церкви, як свідка nоширен
ня панування Москви на сусідні території. 
Ніколи також не бракує і підкреслювання, 
що православна віра, завдяки допо:\юзі 
•братоиьоrо• московського на.роду, зростає, 
бо ось у Черніtвwfх таку то чи таку то ка
толицьку церкву nередано nравославним. 

Правосла•вні ж завжди за традицією почи~ 
наюrь говорити російською мовою й nід
Креслюють nов'язаність офіційного nра
вослаеія з московськи» народ01о1 й інтереса
ми МОС.КОВСЬКDЇ імnеріЇ. 

Треба зробити чіткий висновок: Моеква 
заетосовуе тепер прааославіе- n.nJІ ~воіх ру
сифіка-.Ійнп 38ІІдань, а у маібутньому 
вживатиме loro І JIJІJІ інмріJІ)JістИЧНJІХ. 
У поділеному на два nолітичні б.льоки сві
ті вона намагається яинайбі.льше скріnити 
та централізувати свій бльок і; накидаючи 
йому nоліткчиу доктрину та своє державне 
nануваяня, · :ndцнює його ще й духовНІМ 
ВЛЛИіВОМ У діЛЯНЦі реліrій:ній. 

я,кою ж є ІJрОТИІДЇЯ авrимосковського 
світу взмалі, а украінського світу зокрема? 
Що ми робимо й що nовинні робити? 

Ці mtтаниJІ / будуоr·ь темою настуnної 
I."''BТ'J'l. 

М. КУЩЕНКО 

ссНе Колю мб, 
Історики ца.рської Росії, зок.рема ті {налр. 

Ілова!Йський), твори яких затверджувало 
міністерс'І'ВО народньої освіти для вжитку в 
учбових заклщца·х іМІІІерії, - були вірними 
nрислужниками і~ей царату, іщей велико• 
державницького російського шовінізму. Не 
спиняючись перед безпосереднім фалту
ванням історіІЇ, вони нама,галися, уникаючи 
всіх неІ'ативниJС для російської національ• 
ної і\!Іеї фактів, nодати у рожевому ос.віт
ленні все додатне, що мало той чи інший 
зв'язок з московською державою, ї,ї царя~ 
ми, народом, культурою, наукою. У,м ;о,.юж
на закинути все що звагодно, у першу чер

гу брак об'єктивdзму, але ні в якому разі 
не відсутність російськото nатріотизму. 
йоrо в них було надміру. 

Проте «ІВСе тече, все міниться» 1 те, що 
задовольняло білу царсЬІКу, вже не задо
вольняє червону совєтську Москв,у. ВО!На 
вимагає ще більшого !Поглиблення велико~ 
державницьких російських тенденцій. Ви
магає, і nокірні директива,м партії совет
ськІ «історики» дають їй його. 

Московська «Літературная газета» (ч. 22, 
16. З. 49.) у статті «ПраІВДа про російську 
rеоГІрафічну науку XVII віку» пише: «до~ 
слідження советських вчених рішуче спро
стовують думкrу, що встановилася в доре

волюційній російській літера'ІІурі, про те, 
що, мовляв, до XVIII століття не існувало 
самостійної російської географічної ду:о.tки», 

Незаперечні факти самої ж: росшської 
ІсторИ, навіть у трактуванні П російськими 
Істориками, говорять про те, що в доnет
ровській мос,ковській державі XVII в. не 
тільки «не !снувало самостійної російської 
rеоrрафічної думки», але й взагалі ніякої 
наукової думки. Та й омішно навіть гово
рити про якусь «нау.кОВ\У д~У» в тодіш-
.ній Моско.вії, яка не :.1ала ні одної вищої 
школи, навіть ні одної сере-дньої шко.'lи, 
:вже не говорячи про якісь на.укові закла
ди; говорити про 1;1аукову думку, в державі, 
де, о~mнаючи суцільно неписьменне селян
ство, не тільки серед щ>ещставникі,в тодіш
ньої провідноУ соцілльної версТ'Ви - бояр, 
але й серед князів, а інколи й на•віть серед· 
царевих дітей траnлялися неписьме'Н'Ні ... 

Московські обрії в галузі rеоГІРаФії в цей 
nеріод стояли на значно нижчому рівні, 
ніж навіть у античній Грец1ї, з її уявлен
ням дро кулеподібнrу, хоч і неру.хому землю 

3 голосів української nреси : 

а Лаптєв ... » 
{система світу Пто.'lо:vtея). На пі!Ц,Став,І зно
ву ж росіІйських джере.л, московити цЬОІ'О 
періоду, крім кількох осіб, що дістали осві
ту за кордоно·м, уя.вляли собі землю я.н: 
nласку поверхню, що її тримають на своїх 
спинах три кити ... 

Так, nрина.й:о.mі, освітлювала рівень «ро
сійської географічної думки» XVII в. доре
волюційна російська історіографія. Обурю
ючись проти цієї гіркої для сердець черво
них патріотів Росії правди, «Літера'l\Урная 
rазета» пише, що: «Цю концепцію залеж
ности нашої вітчизняної {отже, російської -
Ред.) географії ві•д за·кордонної {отже, не
російської - Ред.) проповідували найреак
ційніші історіографи, що nо-рабському 
схилялися перед чужоземною наукою .. ·" 

Москва не сміє схилятися ні перед ким, 
а всі nовинні схилятпся перед нею! - на
казує Кремль. І, виправляючи помилки не 
доста'І'ньо патріотичних істориків царської 
Росії, сучасні її історики - Д. ЛсбЄ'дєв, А. 
rріrорьєв. с. Бах.рушін у КЮІЗі «Географія 
в Росії XVII віку~ на:.~аrаються довести, що 
росіяни, nопереджаючи на 250 років шведа 
Норденшельда. розпачади користування 
Північним морсьюr:vt шдяхо:vt, що «наші 
(російські - Ре-і.) мандрівники - Іван Пет
лін, Фьодор Байков, Ніколай Сnафарій 
дали найкращі у світовій літературі XVII 
в. описи Китюа», спростовують доведені 
дореволюційними істориками факти, що то
дішні московити користувалися з переклад
ЮІХ геоrрафічних творів, географічних ман 
тощо, на:.tагаючись .довести, що :v~оскоВJІТІІ 

вже в цей час «:vtа.тти численні ориrінальнrr 
російськн географічні праці«. 

Доводить також Лебедєв і те, що не ро
сіяни вчилися в Заходу, а, навпаки. За
хід вчився географії у домостроївської не
пись~tенної Московії, зокрема «внкористо
В)ІЦ!ЗІВ її карrоГІрафічні :~.штеріяюt». у зв'яз
ку з «високи:-.1 рівнем географічних знаннів 
у Росії XVII В.» 

Череоні російські шовіністи вже перей
шли всякі :vteжi у фалшуванні історі1. Кон
солі,дуючись з ни~ш. білі російські шові
ністи на еміrрації («У моря і зе:о.tлі неві
домі» Башнлов) також внеловлюють про 
цей nеріод ті ca:ul '<rлІtбоко наукові істини" 
про . . . російських Колюмбів. 

Не далекий той час, коли :~-111 від росіян 
n червоних, f біЛИХ) ДОВЇІДаЄМОСЯ, ЩО Не 
Колюмб, а саме Лаптєв відкрив Америку. 

«У к р а ї н с ь к е Сл о в о• {Париж, ч. затв з собою діловою працею теренові клі-
388) у стмтd еЗдобуваймо світ• слушно nи- ТІППІ, та що вона керува.лаеJІ здебІ.льшоrо 
ше: rруоовими ІІіркуваивями, усуваюЧJІ віn се

•Чужинна преса і радіо робили рекламу 
черговій подорожі Чєрчіли до Північної 
Америки та промові, яку мав він там ви~ 
rолосити. Не тІльки для західньоrо світ)", 
але й для Москви та уярмлених нею на-

. родів наперед було ясно, що й цим разом 
Черчіл rоворитиме про Москву. І він за
rоворвв. Roro промова була відмінною, від 
тієї, яку виголосив він у 1946 році, також 
у Північній АмерицІ, він стверджував не 
тільки безоrлядний наступ московського 
Імперіялізму, але й висловлював такі дум
ки, JUd для нас, украінців, е більше ніж 
трівожною перестороrою. Ео вони вказу
ють, що наші ~О-річні безупинні криваві 
змаrання nроти Москви не змогли ще й 
дотепер переконати ихідній світ, що укра
інський нарід бореться не тільки проти 
тоrо чи Іншоrо режиму, а і за свою повну 
державну самостійність. Не можна ори
nускати, щоб Черчіл та інші державні )ІУ~ 
жІ західньоrо світу не знали справжньоі 
дійсности. Вони її знають, але в їхніх rоло
вах, в їхніх планах вони не йдуть да.лІ 
перебудови Мооковськоі імперІі ва феде• 
ра"rивних основах. Так rоворили Віль• 
зон, КJІеменсо, Льойд-Джордж, Орляндо в 
1918-19 роках. Так rоворили американці, 
анrлііці та французи І напередодні· 2-оі 
світової війни. Так rоворить ЧерчІл у 
1949 роцІ. 
Як це майже завжди в вас бувае, знай

дуться такі, акІ ДJІЯ самообдуренви твер
дитимуть, що ЧерчіJІ тІльки тому та.к rово
рив, щоб скритІІ справжні задуми про по• 
діл Московськоі імперії. Зокрема само· 
обдУренвв, чи пісок no очей, кидатимуть 
тІ, акі вже змоrли хоч би на короткий час 
мати зв'язки з якимись чуИПІнЦJІмв, часто 

з хJІоочаками, що в мІжвароJІІІІй чи дер~ 
жавній політиці не мали І ве мають вІи• 
коrо rолосу. 

КОJІИ ми обввнувачуемо ЧерчІпя (І вза
rалі захІдній світ), . що за останніх 30 дов
МІХ І важких подІамн років він нІчому не 
навчився, нІчоrо не зрозумІа з веJІnоІ 
проблеми Сходу Европи. то не менш ва.ке 
одвинувачевни паnае ва українців. Бо 
нам, украівцим, треба змаrатнсв. щоб цеІ 
зІахІдніі світ здобути. Мусимо змаrатнсJІ 
ве тільки проти нннІmньоrо вороrа, але І 
проти вчорашнІх наших нацІональвих во
роrІв, якІ в цьому захІдньому світі вже 
здобули сильні позицІІ І Іх цупко тримають. 
Вони ІуJІи і е Інформаторами пре СхІд 
Европ••· 

• 
•У кр а Ін е ц Ь» (Париж, ч. 16/132) у стат

ті сСУБ на новмх рейках• пише: •Не одво
rо евідомоrо украінца у Великій Британії 
оrортае турбота за nІиJІьнІсть нової упр ... 
СУБ. Чи зможе так rоJІова ,цр. Фуиnак. 
вк і Рада, подолати безліч труnвощів І пе~ 
решкод у ї:хніІ маібутній npaцL Ці тур~ 
боти змоЖУ'І'Ь розвІятиса тільки тодІ, кол• 
нова Централа перевеnе tрувтовну ревІзhо 
методів праці, светеми nІвнии та відносив 
дt» теренових осередків староІ ЦевтраJІІ 
СУВ. Основною помІІJJкою усоrупившоІ 
уnрави було те, що вона ве зумІла пов'а~ 

бе Ідеівих І доові)І'Іевих JПОЦей • . • ВеJІику 
надію покладає ваше суспіJІЬСТВО зокрема 
ва трьох визначвих людеі, що очолюють 
Централю СУБ, а саме: rетьманича Ско
ропадськоrо, голову СУБ-у, о. Фундака й 

проф. Коростовця. акі своімв зв'язками й 
впливами зможуть розвіати побоюванна 
украівськоrо заrалу та ОСJІІ'НутJІ nРвні 
успіхи в праці ..... 

Щиро запевнює?.ю «творців» нового 
СУБ-у, що «Турботи за діяльність нової 
управи» теорнторіяльно не об:-.1ежуються 
і:vtлистн:vt А ттбіоном. :1 вони перекинулися І 
на інші терени. Читас:'>!О між рядка:о.ІІІ по
боювання, що нова управа СУБ-у :о.tабуть 
«зробить» ту саму nо:\rилку, що й стара, а 

сам-е - «усуне вІд С'е6е Ілейних І nосвіn
чених• у «І'руитових ревізіях методів праці 
та системи ;ІІІяивя• політруків. Відчуваємо 
з цптованнх слів гуртків ~шйбутніх гро
мів, що будуть скеровані проти гетьман
ського керівництва СБУ-у тоді, коли воно 
не піде за вказівками •іnєйнвх І досві,пче
них JІІОJІеі• з кон'юнктуральної коаліції. 
Здасться нам, що оnозиційна співnраця 
бандеріасько-гетьманська nерейде першу 
воm~ спробу на терені СУБ-у й сильні
ШИЙ партнер застовує випробувану ним ме
тоду «МУРИН зробИІІ . ,:о 

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

)'МОВИ ІІЕРЕдПJІАТИ: 

~ НімеччинІ: 

місячно 

Ч8ер'rІфіЧНО 

піврічно 

З а к о р JІ8 в о 11: 

місячно 

чвертьрічно 

nіврічно 

Антріи: 

СІКреме ЧИСJІО 

місячно 

чвертье:>ічно 
Вельrіи: 

окреме число 

• чвертьрічно 
~&ІІЦІа: 

окреме 'Пtсло 

чвертьрічно 

- 1.60 R. М. 

-4.60 .. 
- 9.60 n 

2.50 н. м. 
-7.50 .. 

15.00 .. 
1 UІИJІіНІ' 

• 
12 

.. .. 
- • б. фр. 
-48 .. 
-20фр. 

240 .. 
АвrJІІа та AIIC1'1NU1iи: 

окреме число - 6 nенсів 
чвертьрічно - 7 шиn. 

СШАпКавад.а: 

окреме число - 10 цеиrів 
чвертьрічно- 1.20 дол. 

В інпntх державах (Aptetn'iнa. ~азwлія, 
Венесуетr. Італія, Шаайцарія) - рівнов&ІІ
оrість амер. доп. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Об'єднанНи українськоі . -ема.rрацn 
(УВІ) Особливість становища новіт-ньої 

· Jtq'aiиcwшї еміфації noJІIR'&Є в 'I'Otlf, що за 
OC"tattнє чвертьстолі'І"І'ІІ ~·-илась на світовій 
оо."Іітичній: apeui сtюt-алька совєтсt.ко
уtераЖська ~ержавністt. піІ.ц на'WІОю сУРСР». 
По друrІй сеітовіА війні стuа VPCP -..urettoм 
Об'ЄІ~наних Націй ЮНІ. 

ПоРУЧ із цим фактом скрж:талізувалася 
і політична rтроо.1ема українсьхоr еміrраціі 
nротиставити фіхтив-иоиу ур~ооі УРСР -
;rрящ У~tраіиськоі Народньої Ресnубліки, 
икиU теnер nеребуває на ~іtрації, як: nро
тиставлення накиненій силою nаnеровій 
фор:.~і большевицько;>осійськоrр nанування 
в Україні - національuо-:державної тр~и
ції з волі народу .. виявленої за національ
ної революці! 1917 року і n~д час іСf!'У'!ання 
иаціонцьної Vкраtінсьсої Дериtави - рід· 
Ri·A 'JЄКJІі. 

Це -протистав.пення є найкращим виявом 
національно-nолітичного наставлення укра
hщі.в. Це - nолітиЧІНа форма для саио
ств~жекня ухра•інсько'і еміtрації серед 
сучасного ро~.воєноrо світу - захЇ(:Івіх ~е
:мократій ка чолі ' Аокерикою 1 - росій
ського та світового комунізму, кераваиаrо з 
Москви. Вислоа()JІ ц1о0rо націоиально-nо
літи'VЮrо са1ІОСТ88РдЖеІUfя украївськоі 
еміtрації сtала Ух.раінська Національна 
Рада. Як nолітич.но-rромадська nmuфopмa 
сучасної }'країнської еwіtрації іІцея УНРади 
може об'tЩНати асіх }'Щ)СWщіа nooa «заліз
паю заслоною», які столть на засадах Укра- · 
lнськоі Самостійної Соборної Держави. за 
вннятком, хіба. Союзу rетьмакціІІ-Держаs
ників (СГД). · 

еах обораки nеаиих rруп еміфа~ії ·~ nри
мусово[ реnатрі-ІІціі до СССР зовсім JІtanю
ri:ARІY роnю, ховаючися наstть особисто в 
иесnок:Шиі часи у рі"Jних зав:.утках по 6а
варсЬІСих eenax. Ane, потn>аючи иеnодоб
еrвом: у таборах і в rромадській системі 
ЦПУЕ, п. В. МудриА буg на nротя-Jі чоти
рьох років - у ролі неwінноrо rоJІовн 
ЦПУЕ - JІеtаJІі~атором п~ивиих захож:В 
t. акцій баІЦерІвщини, що nрамула ро'Jби
оrи єдвіеrь украіІrеьв:ої еміrрації і тажи:\! 
шлRхом s,цобути .ztnя сІ!бе nepeвa:ry nоnі
'І'И'ІНО-:грома.ІІСмtМх впn••Іа. У той час, 
в:оnи патріотИчне !'JЮМ&дяНС'І'80 ва ни1.ах 
euiO'I'yJIIa[И твориnо церкви. mкomt, курси. 

установи, організації, видавющтва і у~а
~ькі нац\оиаnьн\ виеrуnи n~ Чужин
ЦІІМИ, тодІ n. В. Мудрий і ,n;eRкi йоrо поміч
RЮ{И в ЦПVЕ дбали rоnовно npo «:tдобу
ваи\tR І\О.ІІосІв• у таборових збІрнмах та 
про rрошеві збірки серед rрСІМадякства -
ДJIR JТРИІМУR8RИR 8@JІИЧЄ3ІЮІ'О штабу СJІУЖ
бовц\е ЦПУЕ. Ро3чвсюввнкА загап І'рома
ДЯНС'І'8а eraeag щора3 бай.ztужІшим до сво
Є( І'р()мадскої ценоrрапІ., na nриrа~,.ала 
а,юм&дІІнС't'ІІу npo своє іоиуваннІІ :t,;ебі.ІІь-

11101'0 ,.ільки nІ.ц Ч'Ж ВJІа.wтовуgмm" внбо
рІв або зби-рання меладок t nожертв. Tu:a 
чотирьохnІ.тнІІ діRnьнlсть rфивела до ціn
ховитоrо в\црІtВу ЦІУУЕ ві.-t заrа.11у укрв
tнс~окоі ем\rрвцІі в НІмеччині. до викJ)ІЕ
JІения ОСІІОВ громадськоrо nаду •~ara.11i t до 
розбрату ceJ)eA ем\rраціі. 

Ці вс\ траrічкі явища nов'изакі з го..о
ауваКІІНм n. В. Мудрого в ЦП}"Е і в сКо
ордкнаці.йиому осередку• украінсІІоХкх ~ 
мадських централІоних устаноа• у Евроnі. 

Окрема оправа - це ВиконниА Орrаи Пов'язане з цим і поваJІеюuІ •тоРИ'NТУ 
УНР. !Іро йоrо сс:яад.. зааданІІІІ ,.а .-іІІnь- «Найвищоrо Громадськоrо Суду•. а • Німеч
вість моJІІUІа мати Рі~і liJ"'D[И. Пo:nrr•нa чині, мий став слухиJІНим иарІІ;Uям 6аи
крит~Jка не може nошкодити спільній спра- •еріsщини і · п~ б)"І'К :ІВС'8ЛІоНо-rро
ві, якщо буде дотраМ)"ІІа.на одна nереду:.юва, мадською івсrН'І'УІ.ІіеЮ. 
а саме - забезnечення· Бикониого Органу_ 
в~ захоплення його однією груnою і від Що ж далі? Ван.церіещика на Ніvеч
політики «д001:оншшх фактів•. що ПРИ80- чині не зуnинк.ІІаси. В АНt'ліІ nоtІ'І'О()илася 
дили б неминучо до розбиття rромадсьхо- ісrорІя ДПУЕ на заrа.nЬЮ1х 3борах СУВ-у 
nолітичяої одности е:.йrрац!ї. в JІондоиІ., де «'t'PYna npaeonopi'I~KY• (ііа 

чолі з емкиком В. Панчуком) бу.nа nри!>tу-
Якща тав: ДJ8ИТЬСJІ на спр&ову внутр\ш- шеRа nокинути збоори і ро311очати нову 

вьо-політичноrо об'Є'дІІ&НІUІ еміq>ацtІ. ro справу,- об'еднанК11 емltраціі на засадах 
воно і :tДійснине, і реальне, і зад<81лІоНе визнаванни npaaa й: суоnІльноrо ла.цу. Ме
дпи ІІСі:Іt еміrрацШикх течtй, оскІ:.nьки вони 'І'ОДИ "доконаних фактІв• переносмьсн бан
nраmуть співпрІ!ці всіх творчи~ сил. · дерІвщююю вже і до Вельr!і, і до ФранцІї, 

Апе на nрактицІ вsнл~ають у нас ці і до Канади. В останньому виnадку на,.цає 
сnрави дещо ііt:ак:ше. Якщо проти самої тон «Гомін України• овоїми вистуnами 
УНРади не виступає в пас вже майже ніх- nроти КУК-у в Кан11.д\ й nроти засад гра
то, то nроти п структури і завдань, а особ- мадського nорозумІН1-Ія. 
ЛН&О проти ВИКОКИОІ:'Q {)рrану зростає ЩО· Опраеа ОО'Є.ЦНЗИНЯ українців, Rlti пере
раз більше nі.дривна акція двох середо- бувають тепер поза СССР, в одному .Саі
вищ. H!IC'I'yn проти І'ромадсько-nолітичної товому Союзі Українців» стаnа покищо 
єдности української анти6оnьшевицької сумнівкою і нездійснт.~ою. ·Пан В. Муд
еміrрацИ йде nереважно чотирма шляха- рий nepecтu вже б)"І'и речником україн
ми. Поnерше, провад.ІІТ?СЯ сп~и розва- ських ІІРОМ&дських центрапь в Еароаі, 1 
лити УНРеuу або :шши•rи U СТ9УІІ'fУРУ· --..-.-~ :sa-OireuiOМ хіба ті.Іrь
~овляв, спеrальни:~~и засобами• - шп.ихом ки деmсі кола б~ (~.П. 
сrолосування» серед ВffoПitJPtOIIИX збірнм у аапр., •Час•-ом, '8.118 проти ND«-x •истуаає 
nереходових таборах у Німеччині або Ан- •Україмська Трибуна») - бо вааітtо йоrо 
rJІii чи, иапри-кпц, «ІtНJ[ЄТОЮ» серед чита- власна nартія УНДО' в)дмоgляється від 
чІв «Час-у•). П~ру~!. оживпюються різ- Aoro nолітичпо-rрома~ькоt nlul.l та при
ними засоба-ми nретецси УГВР {чи ЗІІУГВР) тmає й:оrо до nарт~йної вLдm>в\цапьноеrи 
на виключне предСТ88ІJІR'І'8О нею «ВОЮЮ- sa викликання ро:!(\ра'І')'. 
чої України•, VПА і сревоntооційноrо фрон- . 
ту .. , а саме nереваJКИо дпІІ ?Oro, щоб зни- . А кацІонаnьно-поnlтичиі сnрави емі.tра-
щитк ІІJІТGРИ1't!Т УНРади і •ести и до ха- ціої не ,цо:JІВолІІють, nровоnікаИІtІІ: Вк•оnь
рактеру «музейного* явища. Потретє, це на боротьба народу п~уе чtткоrо апо
намагання однієї l'РУПИ {бан.дерівці8) захо- Р~кування сnрави nоттичио-J1Юма-дсмю
nити у своі ру.си (або, ПР5ІНЗЙ18fі, пЇ\1( свої ro ~·є,цнанняі без здорового ла,ду иа еміr
впливи) якнайбільшу кі.ІІькість політично- рац11 неможnиао .сподІватиси зростання 
rромадськи-х мандатів і оргаtІізацій на nрл\тичноі сили еаш1рацlІ. 
еміrраціі. Почетверте, це проnаrанда за- Об'еднання уq>аїнсr.ко( емІtрацІl е вай- · 
са:д 1 тез, що маІО'!'ь на мет\ nолітично-мо- ПЄК'Учіwо10 справою наt.аоі о.vчасносrм. 
ральне та грома.Цсько-організацІАне вІд-
окремлення частmrи УtФаіис~окоі емІtрації ЦLй оправі треба nрисвятити JІЄ.ІІІQtу 
·~ fi цІлбсти. yaary. Не вілwrо змарн)'<Jати иі одної иа

• Баи.дерівці ВИІІВЛІІЮТЬ Rеабивху ВКТИВ• 
ність у всіх чотирьох наnрвмках. Вони 
пос.rrутоауютьсп безцеремонно саморекля
мою npo <tВоюючу Vкраїну» і демагогічни
ми фразами про «малу людину»- і «Народ
ні маси• (8 едІnіесмrюt• таборах!), вони 
ошrрают~я ва х~ри а.оїх СПОrПлентачів~ 
у таборооих адміністраціях І хооператне
но-госnода.рсьхих устанОІіах, поширюють 

свою мережу «Служби безnеки• (СБ) в осе
редках. округах, краRХ і краінах тощо. 

rоди до вnорвдк.УІІаШіІІ rромащсьхоrо паду, 
нІ одноr можливости д;нt об'щнанн11 всієі 
української еміtраці.ї на засадах nощану
вання нацІонально-державноІ тра.дицП, nо
літично-rwмадськоі одности еміrраціі І 
npaвonopRДlCy. 

Об'щнанни еміrрафї С'І'аке 
иладоом у справу вІn80JІення 
щини. 

ВЄ.ІІИJІ:ММ 

Ватьків-

3 .... ..,.. 1101101 ~D'AIIIC&OI J'D"AIШU в XRJIEN 
EIUfrAЦII 8 All&rtiЦI С:rчасну ,.-paUtc:Jo&Y ко.ІІокію в :ЖеневІ 

.Орrа.чізація нової емІrрацІї в США, сСа- характерІd)"е "· що IIOIUl • білЬІІІОСТі С'ІІ:аа
)(ОПо:ІІіч•. що розчола.1а свою роботу з пю- ,.аЄ'І'ЬСІІ з старик еtІіtрантіа і TinwtJІ nоnов
того 1947 Р~ nровела свої річні загальнІ нипася декількома особами піся• осrан
збори в березні Уісяці ц. р. Звіт С'І'аро1 JUoOЇ війки. Сеніор В:ОJІОНії, а. Е. Ба'UttКІо
управи nоказав. що виникнення ноеої ор- ~. ~в:мве 8 Женеві 2 1~ P-
raнl3aцft ве буJЮ 8f1Cлt18011 камаrакь від- У від:\!іну до українс~мх робіrнм'tМХ 

скупчекJо у Східній Ша&йцаріі. члеи" же
межуеатя JІПnТІ'І 1101801 еміrрецП вu )'кра- вевсWtоі колонії зде6іАьша л.юди ІнтслІ-
Іисько-амерtnt~ 1110пт". 8 ЖПТ'І'ЄВОЮ rеnтних професій. І кільІ(існо lni')Ua.:l 20 
nотребою Jl~!llorи ІЮ80fІРМб)'JІИМ 3pO&rrи осіб) і .якісно Женера RafІSaжmjelшшї 
перші ttроки У чужому і ке~-з~·,.і.ІІому ~я укра1нський осеред<Ж у Шaaйttapit. Особ
ких а!ІІерксансt.~tочу ~- ливе значен-ия ма(: те. що Женера с мi<'ltt"W 

Нова еміtрація не .'Пr.ne не ~аюtкаt'Ться ~ування 'Укра~нсЬtІ:оrо Jtl')no:ммoa·Іro 
у кеж!tх св~і організації, а nocтynOIIO зхо- Комітет)', JІnшй зам-~·nаr українсм,,:і" іt!Т~
ДІІТЬ У ЖИ'r'rЯ .:t2ІвніWОЇ ~іІ"рацj 'МІ nоси- реси пере.~ UJВaЙІ\a'f)Cb'ltOIO В.13.1ПЮ Т:\ М 1Ж-
JПОС йоrо. мароцІми tИСТІ1ТуціІІМJt 

Новим кpoJro!ll у ро38ІСТ.к:у ~еамопоwочі• Женмська коJІокі• О)ІщІшJІас• 1 no-
e: орrанізація пpoфecit'wmx і станових rруп. "ІІІ'І'ІІ:У цІоОІ'О року ,.а npoea:twrь ТtІпеП n' 1 
У самост.ійні товарист-ва об'є;щалися сту- nроводом проф. о. Ковап~а що"k'Іtчні 
дентСТІІо, що nереб)·вас в хонтаvі з сту- схо;щик. (За •ІМФОрмаuІймнм aимwnu• 
,АеатськиІІJС )'Х1)8іксьІDUоІМ організаціяки на Yli:K .,. ШвайцарЮ. 
~poneйcwtOtr)' -контиаеаті. сnортоацІ. що ЛUІ 
високо тр.ІІUаютІо ,:~обре ім'я нaworo сnорту ,._.,, Е. ВАС1ІJІИ1ІІІІН У_.Е ПРИ nr 
на рі1Иих змаrанниа 1 Ню ЙОрку та о.к:о,1и- Директор Пре.:.стІUІНнцтв<І Фон.v Дсщо
ЦІІХ. ін•енерм та вayJW&Цt Ці останаl в 1о10rи 'У-.раїнціе Кан.ііU,и (ФДУКt І БіJІіО'
порозуківиі ~ YcpaЇIICWWIO ВU.ною Аха- фельді {бритtіісока ~на Н~енкии), n Е 
демією На~'1t зас&)"8ІІ_.И apxie-мy3ett А аІt- Василишин. ЯІІtМЙ ие.1аано приб~"& з Кана
ти.ю працюют~о у Ваухоеоку ТоаариствІ ди, подіJtиася з кореспондентом •Vкраїн
Шеечевха, Іtооператмані працівника зор- е~окого СJІоеа• t'!ЮhІн norJІrt:І!IMІІ np~ •.юж
rані:s)'88JІК ~чУ J[OO(UI!p8Т1tв1 в Ню JІИІ!ІОС'ТІ ~альшої У1tРІ'іисЬ1tої f'\t!tpaцiї ІР 
йор&у ,.. аиро&uсчr в Ф~..фlі. Кан•и: •.lto Кан&,JІМ можуть виІж~Жtn'n а 

Крік тих саvостіііиих ТО8ёІІ)МСТа і~є nершу ~ry т\, що од~JКать ві:t Е!«іf'!)а
також 1 Р.І\:1 секцій сСамопо!ІоІочі•. Хор цifltнot'o yt)II,IIY в Oraai ~мІти (1\t'ІЗІЮJІІ-І на 
•ВоІtН• та партет мtстуnають на р\3них в'їзд\. Заnотребуваинн .no 1PI'I't\' •ід ФЗР
еDJІТОЧІІМХ імnрезах. Жіноча секцін '10pr3 - мерів мають наМІ.ІІьшМА ycni~ Нnе()Щ'н
віз)'18ала ва.кацїйму осе.'ПО ;жu дітей 8 буJІі мамnоь nраво 1а :.f'яtш""' ~)f()В!І,щ 
J(аасові. Пласт теж 3 ~хом ро')ВtІВає викликати свої ро;tІ~ИІ1. F.міфап~нюі 
С!ВОІО роботу. YJ)Я,!t В Qта·ві ІІИС-'1QеІ1В ЩО!І\> УК-f)'І .. ШІЇВ 

OCoб.'tlfllf' ВИ~Н!МfІНЯ 311. ЇХ 11Р\'І'ІІ!'~!'І"НЯ J\11 
До НОВОЇ уnраВИ •СаМОПОУОЧЇ• уві.WШ.ІІИ: СВОЇХ Р').!tИИ- ДуJКе ВRиt!ІИІІОЮ СПf>Р.ІІ<Ж' ,V!.R 

Ю. Ревай - ro.'loвa, АР- Т. Воробець та В. новоnр~улих є те. щоб еtt.'ІЗJІ.ені ~·~ 
Пушкар - 3аступю!КІУ. І. С.'tободнн - сек- КОН'І'J)акти ПfJat\i бvли виконані ВІ)І 11ьоrо 
ретар та nроф. І. Па.!ІІtвода, Інж. П. Крас- ~JІежить ! їхня оnІнІя. а з тнм nо.в'Я1!\ні 
иоиІс. nl. Го.:t09ейова. М. JIІtcoropa, М. Ко- можливості ві.1ьного обранюt :ІІРІьU)()І nрз-
Кш1ьський та о. Р. ИоровсьюfА. ui та перЕ8езекня іхкіх родмн до Кан:ин. 

BOIIOIII'WВJ'JIJ а КЛИЦІ Це відкосит&еІІ. в nершу чepr:v. яо ТІІХ. шо 
виїжджають до Кана.:~и на nідетні н<~'ю· 

Заходами новопрІtб)·лих ук.раінських роеnї схеми, що її SІf'UIЙRO nІ!'ре80JІІІТІо 
іміера.І'ті.s opraнi'JOSaнo nри Коуітеті Укра- nредстІИNІи.ки xaнaJJ.iAcь.toro міністерсІ'ІІ'l 
іиців Канади t. за. сДІІСІt.)'Сійннй клюб·•. · nраці в пороз:.·міІtІІі 1 ІРО. Від доброї та 
У в:ннідеrу tta схо;щнІІ клюбу nрибувають чесної поведінки новоnрн6у.ІІІІХ за.м-~в:ить У 
'Шслекні nре.:tставюаш У"Раіисt.кої rpo)lla- аепикій мірі ·можливіст• еміtраuії тих. що 
ди та слухають наАрізно)(ан~тн:ші .10110• лишилися в Евроnі, і це no.a«IUYt' ві.АІ»
віді. Піс.1я доповідей ві;хбу-ваються днску- відаян~оу nрацю Предсrаеttицтеа ФДУК. 
Сії. В RtOIX KOЖIUWr ~ІаЄ ЗМОГУ ВІІСЛ()ІШТІ~ 

СВОЮ ,:1\"\tK}'. 

З ря.:u· допоз:.Зей. що аідбу .111<:я nря 
ЧІІС1енн.ій кі.1ькості с.,~·хз'-1'&. у nершу чер
rу. можна зазнач1:ти тзкі: •l.:Іейні основ11 
КУК• - о. .--ра В. Купмі.ра. «3ааА8ІІИ" 
НОВОЇ украіисІооІtОі екіrраціІ• - В. ВоЦІОр• 
в:ова, «Українсьw:е tшtі-1ьюtцтво на еміІ'ра
QіІ у період 1920-ІШ РР·" проф. Я. Руд· 
RИtUo&OI'O. •Vкраіисьсе ШІtЇJІWІJНІТ80 ка 
еміrраціі аUІ 1945 Р.• - nроф. J1. Вілец~о
коrо, сДо rnrraнtUІ ~ Шко..и в КМІаАІ• 
д-ра П. Мацекка. 

Яс бачимо, 'І'еІО( Щі(ібрмі тк. щоб 
українці новопрмбулі 1 ті. що ..-а .u-o 
мешкаJОТ& у Кан.,.і, ІІІІ5о ll88int 1 народи
mтеJІ ТУ'І' n~ себе 83КІІRО про 
fq)аїасьсе •N'I'WI та o6мiluuRca .Q'ІІК8ІІИ, 
RKi ІІ,)"СJІТЬ бути miJIЬRO ро•'ааиі. 

DO .. A8JIDIII8 lt.,.A'I7JIIIOI'O ........ 
• ІtАІІЦІ 

Vкраінсьсе куJІа.турие ...,.,.. • Каи'-Аі 
щораз все бi.1twue 008tВ&UIOe'I'ІoCR, у •'ІІЗ· 
ху з прибутт• 'rJ'.:tМ :sa ~час fІ08ИХ 
пересеnенціа s F.ароои. ~ ІІ&ИХ ЧИМ:'іnо 
наук08Ціа і мисndе - писWІеинJUtіа. JКур
ваnістіа, ваукоаців, orri8alti8 тощо. 

Нещ~аано у BU.ineo· а~уJІося нау
коее ~дання VВЛН присuчене Шеачен
кІасІоХМІІ рокоаІUІак. Це ааерше в Каиа.дІ 
сантс<8uю ШевченкіІІсьв:е С8JІТО за участю 
наукових сю1. Буяо вово рівночасно t nер
ши.~ :sасі.ІаиJUІІІ пре»Qіі VВАН у Кан..,_і. 
аха теnер Т)'Т lфOIIa.ІPrnrкe сеою ,..ія.оtІоНість. 

[] За ініціЯ'!'ИІІОІО Оnія-ки УtсраїнсЬ1tМХ 
Рооітю•·ків у Беn~оrії та Об'rдИUІНІ'І Укра
інськнх робітникІ,.в у ФfІанцІї 8-9 трае«ІІ 
ц. р. має ві,дбУ'І'исJІ в ВрюееJІІ 1-d '11ц -
,......_,ІtКвх арофеІІtМІt в ВвреаІ. ЗиаючІІ 
об.JrtІЧЧJІ обох цих орrан\за(t\й. мо•иа по
боtоеа'І'ися, що eonюpesa и08а ор!'аНІ~аuіІІ 
нё nіде шляхами обороІІМ Імтересіе укре
Інсьхоrо робІ'ТиИЦ'І'U, а С'І'Ме wapJІUtnf У 
руках в~омого ·~ииамічн~ партіЙ'R(!ІrО 
УІ'РУПО88RИІІ. ІІК@, ,_ np811K110, ~.1(~ Но&е, 
щоб зміцнювати свої нцщерб11еиІ noJІtтмч
Rt rюзкц\1 Колм б не ~ «8Jif!1o, 1'0 мnJІUta 
б буnо щиро аі'І'ІІІІ'И кор~ nочин ... 

D За 1нІцІятtІ8GІО Opraнl:!aцlt Украtн
ц\в-Дер:нtавникІв ,.. nрааос,!Іавноrо брзт
стаа kl, АрхистратИf'а МихаJп.а - у ВеJІи· 
кобІрманtt органІзується т-во nрмХИJІьни
кІа наро.циьоt '1'8Ор'ІОС'І'И. аичаfа та ІоІМ
С'!'ецтаа. П~ШИІІ nрН.1110$1ИМ. ВЖ'Т~'ТІОМ 
нового ,.-еа ~ає бути виставка yxpalt•cь~o-: 
ro мистецтеа, ма аІ,дб~етьсІІ у JІоіtдонІ 
nІд час Зе11ених Се«т. 

D У nрккіщеині Vкpatнcwюro Іtnю6у 
в Вуеноо АІрееІ (Арtеонті.иа\ а JІЮТОМ.)' ц. р. 
•І".tІ;уаоа aeplllld .ІІІмратурІUІІ ве• а яко
му взяли участІt недавноорибулІ 3 Аастріі 
молоді ІІатори О. Сацюк. Л. Га.1ан та 1. Ка
чуровський. Сацюк. автор ви.:жакої в Ар· 
rектіці аетобіw-рафІчної поаІстн •Смсрто
носцІ», чнтаа ноаелю сОстакни симфонІR•. 
А. Галан - :tР••ки 1 недокінченої ПОІ!'ІІІІІ 
«Хам•, Качуровс~окий - свої віршІ 

СІ В ухраU.сьхих ,.аборах бритійсьсоі 
30Rи Німеччиюс реппочинають ~010 пра
ЦІQ Т·•• Пр•ХІІJІ ....... ~HPUІL 

Не маючи ні nереконливих політичник 
здобутків, ані авторитетів. скерува.'Іи бан
дерівці свою rоповну уваrу на здобуття 
«голосів» у таборах. а - завдяки тим «1'0-
лосам» - і гром&~дських організацій на 
еміtрації. Використовуючи розгубЛеність 
біnьшости україноеьких ІmІtрантІе у НІмеч
чині nід час реnатріяці<йІІи~ нІ!бе:mек у 
1945-----4. р~ .• а зокрема ЗJІоажазаючи qрснв
ністю значної чае1·ишt втікачів з-пі;:{ совст
ської окупацu, бандерівці створили в «ді
пІвських• таборах ocep8Jtxи овоеї rpynи і 
узалежнену від ад:\Ііністраційно-гооnодар
ських вn.rrивів систему rромВІЦською са"о
врядуеакtNІ. сnерту -" силІ сдококаюІх 
фактів~. виборчих комбі.націях і на заля
куванні сnі:вм~шкаицін табору. А аідпові
~альні· за ті неподобства чинники ні разу 
за всі чотир11 рохІІ не за<:удиnи пубnічно 
навіть найбільш :JЛоЧКВНих' і кривавих 
явищ сваволі та анар~ії. 

ВА,УКОВВ ТОВАРИСТВО і& Qq&Чав&А. 

щоб вІ.JtзначМt'М свІА Т~JІітиіА IOВL/reA, 

видає наС'І'іль.ау К.НІІІ'J к.:~:ак.хоо укра

ЇІІQtІ-

CJ Р .. а Пр8ІІІ8-, в\ДО'ІfІІ t'BOf\fR МІІ(:Т@ЦЬ• 
кими до<'нrиеннІІNи у Jrьвr•t. ІuІстрі'і, 
Шваі~царі-r мопода ~·к1)а~нсьІtа балерина. J 
IIURIC.. )'8ПІхом p82DO .. .'I8 е•І М8етмtІtКі 
аwt!?УІІІІ в КанцІ. 

D З 10 АО 13 квІтня ц. р. в!,'Ібу.ІІОСR R 
ж.,_,,сві 1асі;tаНІІІІ МІж.народньnr·l\ К<>~о~ітм-у 
дnн вормtt ІІІ'Іtщ\1 Інструмf'Итttльttоt му'\mщ 
ПеrщиА кон~ ц\єf орrм\-,ац\1 в!.У.\''"С"' 
1'&кож у ЖеневІ в червні 1848 р. В цьоrо
РІ'ІНИХ нарадах a!"JIIf yчat"''t. аі,ІОМІ .-мри
rеити І дире1С'І'Ори музм'R-ІкХ ttoиt'f'P&B-rot!'~ 
1 Лнrn\1, Emattit, tм.nlf, Франц\[. Шеаn
царіt. 

У такій попуріА дІйсностІ й на нездоро
вих оснаовах табороеоrо JІ&дУ бу.nа сморе
на в lllt5 р. в Німеччині ухраінська !'РО· 
ма.цсько...,цопОМОІ'О8а ценоrраJІR (ЦІІVЕ). 
ВиА-нІІТковn велику вt.z.повІ.-аnьнісrь '!ІІа 
громадський па.ц еміrрації в Европі 3QСере
дпв nостуnово 1 своїх руках n. василь 
Мудрий, яккй вкпхJІ&сR на чолове громад
ське становище заадяки своїм «кой'юІПС
турним• зв'язкам на чужині в 1945 р. В 
'!Ой час дек\ коnа украікської ем\tраціі 
nереоцінюеаnи ще сподіванІ вnпиви о~ОІ'О 
JІОН.ДОНСЬКОГО ем!І'раЦіАнОf'О уряду В спра
Вах оборони емІrраптІ.в 3 Схі.дньоІ Евроnи 
nеред примусовІ)(() реnатр\ІІЦіЄІО до СССР. 
В .-ІАсвості п. В. M:rJQ*ft вfJtOrpaa 1 мра-

ЕНЦИКЛОПЕДІЮ 

УКРАІНО3НАВСТВА 
~ания мат,.... 100 сторіное 8e.IPOI:oro 

формату, бу де баrато І.Jmстр(8аве, 3 Іtольо
ровюоtи мапами і коаьороен~оnr Таб.ІііИЦІUІн І 

8ИХОДИТМІе З Ja)YCJ' 8 ,Aec.nr IQO'IIici'IЧRtfX 

зошитах. 

ПерщиА 10CIIJI'r ~·-~ ... • '18Р8Ні 
ц. р. 

ІfоосИІІО Blnlal"'mm 8RЧ8POROIO npometn'1. 
Всі Інформм_І 1111111at і DPdllat ~ 
Verlq .lllolode ZJ'Щa" І .l11D1'8S ....,_. 
MilneheD, DaeЬauentr. І!П - 0ena., USA Zone 

або ~8ewceako~.IIIUnc:Ьen 
82, ~fach І. Oenutay, USA Zoae. 

.............. 's?J NІ·-·-
- r..-flle1.Q •'7f 

D 1Т кв\тнJІt ц. р. s Мюнх~ІfІ-ФраА)tаю 
В\дб)'9СЯ 2-иА з'їц Clti.111nt уsсраїИt'Ь«М'ІС 
науховціе на ем~ацІt. '3'f~ 'Ір0бІ8 nІ.~
t'УМІШ ІІІ'АJКе .J8110X'j)\-mof ІТ'j)8ЦЇ l'l)fttMI'18фІ. 
:rxllnfe ста,.тr. noanфюiOW ~ 11\МЬИ•'
еоrи СnІлки RІ цІлиА се\'11', sмtЮІІІ ма1еv 11 
•сnІ-"'КМ• на со8'&\18RМІНІІ• t аб'І)ав RQІІt І)р
rани ~ nроф М ВІ!'І'ухоttим 111r ro!'!I'\80IO 
08't"'"altRІІ 'Vkраінсмtнх Наукаеціе на 
еміrрацtї та nроф. r. Мар'І'ОСом я& І'ОJtовою 
коитро.nьної аомісіі. 

СІ На ~·• aиwtcx OC81'fRix курсіе 
~дху Ку.ІІМ'УРИ і Осві,.,. у Biнн\netv -
V~iмcьІ:JQt НІІРО-'кі-А Союз '1 США opra· 
8і'І)'е .._. oealnd ІCJPfll М8 мteue8Gi 
1ІСР8Інськоі -....t. 

Q V Ж--1. JIOIIдONI. І ПармJІСt орt'МІі-
308аиІ му!ІІАІІІ 17lt'I'IC8 .... _... Jlnoe,.... 
."._.,.. ~~ 'І'а схІдwьоІ ....... ~ 
КИХ ,.ІАW.ІІН Q0Jr811, oepiJH, ~f8ql А ...... 
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llepeceJJe811i 8істі Ку~ьтурца хроніка 3 JІиетІв )(О Р~акцІІ 

J.Щ!: DPO •ГОЛОС АМЕРИКИ» 
[] На nіІDСтаеі рішемиІІ ЮНЕСКО орга

fІізМІасщ Мі?Кна·ІJО,ЦІІііій Ееатральнмм Інсти
тут. R ря•.1ках ціє! акції шеа . .-.ц·ареькl 
те~.траш.ні інституції СТБорили Націона.'Іь
ний Театральний Цеятр Швайцарії, пер
utим заеданням якоrо буде nіі!Іготоєка між
nаро,ц.!ІЬО«> театральноrо кОІНtресу, що від
б:У•деться в періОод з 2.. 6. до 2. 7. ц. р. у 
Цюріх(У. 

·D ВідомиМ c<PJЬOtІOВifti Jюмуніст, на.nяр 
Пабльо Пікассо, nробує с~І.'І теж у JІр:>ма
tичн!й літературі. В Ню Йoptty м11с від
~утися nрем'(·ра iioro драм11 •За хвіст 
зловлена туга». Американська критика 
вважає. що цей твір Пікассо може бJти. 
дуже хQрнrним для nрихильників модер
ного малярства. : Qo хто зроз~міє дра·му. 
Пікассо. той наnевно яе матпме трудн<>щів 
у розшифру·ван..,j змісту й дУ'МХИ іЮ!'о 
малярських твr>р'в. 

Jнж. Дм Андрісеський nише: ~ ... В ЕІІд
ному з укра;нських час()J1исів в Німеччині 
з'явнвrя доn11с з США. в я·кому nоданu, 
що українські радіо-nересилання •Войс ОФ 
.Ам~і·ка» не розnочалися тому, що укра
їнці Америки лересварилися з прИІІоду 

участи 11 nересиланнях нових емі!'рантів з 
НВІдІІІІНіnрянщини і що слрава &nини.лася 9 
рухах моска.ІJів. Не сумніааЄ'Мося у добрій 
во.'Іі рЄІІІакцИ того часопису, а також і до
лис)·вача. Одначе, моуси·мо застерегти наш 

загал ~о поданнх інформацій, а головно· 
щодо, висновків, які дехто з ниіХ робить. 
Ті іжjюрмаці~ не відІПовідають дійСН()СТі й 
лише збіtпьшуJОІГь наші вн,утріwні трудно
щі. 

ЕМІ1РАЦІИ ДО АРfЕR'ПНИ 

ПартіЯ nрезwдеета Перона. яка скл&,Іtас 
більшість арrентінськоrо конtресу. ІJІ)ОПо
нує зміну § 20 конституцй, що реtу.пюаае 
nитаняя натуралізації nрtІбулих до Арrен
тіни на поселення чужинців. Зміна мас 
nолягати в тому. що дО'І'еnер усі чужинцІ, 
які nеребували на терені . Арrеетіни два 
роки, мусіпи nода11ати заяву про набуття 
арrентінськОf'о громадянства, та майбутнє 
ж після двохлітньоrо перебування чужнн
цj МОЖУТЬ подавати таку заяву. але не зо
бов'язані. Натомість по nят'ох роках nе
ребування в Арrентіиі - кож.ннй чужи
нець, що не наf'іув громадянстьа. інІlЮі дер
жави. автоматичне сгас І'J)ома.дяиином Ар

tентіни. 

[] Бритійська нижІІІІ палата схвалила 
закон, Лкнй сиасоеує цензуру для теат
ральних 9І1сtа·в. 

D У Шsооц~Ц>ії ІІі~Цбуsається велика ви
етава картин Рембранта. Вистав.ІJено 220 
nраць м!fстця, які noзJNeнo з ні.мецьких, 
wв;Wіцарських та rоляи.цських м-узеїв І 
nриратміх з()Ірок. 

[] У nрисутності ЗОО учасників. відб)·в
єя у Майнці н. Райном вкінці квітня ц. р. 
міжнар()дній педагогічний конrрес. 

[] З наІ·оди 150-ткліттR з »ІЯ народжен
ня nольського nоета А.цама Міцкевича мо
с·ковське Держа.вне ви.цавництво худож
нюї літератури має виnустити n'ятитом
ник теорів nоета в nерекладі на московсь
ку MO!J'.Y. Ре'JІЗІ'ує виід&tІНІІ. . . М. Риль
єький! Так само за редакцією М. Риль
ського мають ВІtйти і вибрані mори А. 
Міщtевича для дітеі! у nерекл8Іді на мо
Є'ІІ:овську мову. Цікаво - холи ж нареш
ті ПОЧІІе nисати М, РИ"Льсьхи.й і власні 
іІЇрші МОсХОІІСЬКОЮ МОf!ою?! 

[] В •КОЛГ(ЮПНіЙ бібліО'І'еці», ЩО И ДЛЯ 
~храїнського селянсТІВа видає т. зв. Укра
тське видавництво ХУ•дОЖ•НЬОЇ .'Іітератури, 
ВІІйш.ІJа минулого року загальним накла
дом у 900 тис. прнмірників вибрані твори 
Л. Толстого і М. ropьxoro, •Розrром» Фа
;ІІtЄ{'8а. «Ча.пасв» Д. Фурманова і т. ,ц. Цьо
го року накла,цом в 1 мі.11. 250 тис. вийдуть 
У •Колгосnній бібліотеці» вибрані твори А. 
n.v.шкіна. в. МаЯЮ:)SСЬКОГО, Н. Некрасова, 
•БІла береза» М. Бубеннова. «Піднята ці
:нша» М. Шолuхова і... мабуть, як ви
Jмок - вибрані твори Т. Шевчеека. Як 
С'іачнмо, піклування московськото режиму 
npo українське .селянство з кожним роком 
справді зр()Стає ... 

[] У перекла.'Іі на московську мову вий
шов у видавництві ·•Совєтській nісатєль• 
у Москt~і збірник українських новель. 
Зміст збірника складають nереважно твори 
nисьменшжів підсоветеької України - Н. 
Рибака. Л. Перво:о..шйськаго, В. Кучера, А. 
Гончара та інші. В том.у ж виодавництві 
вийшов московською мовою ·переклад істо
ричІіого роману Івана Ле «Наливайко». В 
романі подано НалИІВайка Я'К ватажка со
ція~ьних низів Україііи і Білорусі, а не як 
нацюнального провідника. 

[] Московська ..:Літературная газета:о 
ч. 4149 містить нотатки Станислава Добро
вольського •Разом з народом• npo сучасне 
літературtfе житrя у Польщі. Зі статті 
випливаr, що nо.льська ·література, борю
чись за подолан•ня в собі пережитків ми
ну.11ого, намагаєтьСfІ •діяльно працювати 
на добро батьківщини•. Цебто- бути .реч
ником ~улаційної московської nоJJітцки 
та її •к:fльтури». Саме так і nf.дходІ1'Гь до 
теми боротьби <<tіародньоі демократії~ з 
«реакцІйни'М лідпіллnм» письменник Леон 
Кручrковський. У нОіІЮМУ романі Софії 
На~ковськ<>ї «Вузли життя• викривається 
«КеріІВна кліка санаційнеtї• ПольщІ. Ряд 
інwіпі: писменників - ЯСтрун, 'Бронев- · 
ський. Виrодський та інші борються за 
формування ноеото змісту і стилю nо.'lь
ської літератури. Дороговказом для них 
стає, очевидно, •досsі:д совєтської (Цебто
московської) літератури•. За останній час 
все частіше з'являються на П()льськІ»Іу 
книжковому ринку nерекла,ци творів со
вrтських (О'І'же, май•же виключно росій
ських) літературознавців, Jфитиків та 
nисьменни·ків (К. СіІМОffОІ!а, А. Фадєєва, В. 
Нскрасова тощо). 

Польська культура, що за&жди тах nа
тетичнеt nишалася своєю органічною лри
на.'ІеЖІНістю ,цо ЗаходУ, тепер все біЛьше 
•nочи+~ає оріоотуватися» на ... Схj,.ц! Ма
буть з ти·м же ентузія~. mt ЗО р<Жів то
му .nітература українська! 

[] В берез-ні ц. р. відбвся в Празі nер
ший з'їзд· чехослооацьких nисьменнИ'Ків. 
На з'ізді рішено створити rдини.й Союз 
чехословацьких nисьмеаши:ків й затвер
джено статут цьото Союзу. В статуті го
вориться м. інш , що за.вдання СоЮзу no
ляrar в :~.~обілізації· чехословацьких nись
!ІІІеняиків на будівництво соціялізму в Че
хословаччині, оЗІНайо:млення nисьмооників 
з «наукою» :марксизма-ле,JІінізма, «З між
наро.дюш з.начіння·м nер~tоги соціялізму в 
Совєтському Союзі» ітп. Очееидно, що 
nеребіт з'їзду проходив з М'!Іузікзмом і всі 
рішеІіня схвалювались од1юголосно ... 
Чехословацькі nисьменникки дочекались 
нарешті тої народної демократш, якої так 
nрагнули... (Правда ч. 64). 

До мене, що недавно nовернувся з Аме
рики. звертаються зві·дусіль, щоб я nояс
нив, як стоїть оnрава з «Голосом Америки». 
Сnрава українських nересилань в Америці 
дм':існо мала левtІі nерешкоди, але лише nо
..Зсти че~з самих У'J(раїнців. Вона nере
бj'1Ває в руках аіt!ериканської влади, але 
nрова·диться за участю організованого 
українсмюго І'J)омадянства, речники якого 

nостагили її цілком правильно. Відповід
но. до 1хньоrо бажання я розмовляв з аме
РІf'канськими чинниока•ми і сам nідкреслив 
nотребу притями до цих nересилань нових 

еміtрантjв з nідсовєтської України. які 
наі~краще знають тамтешні обстаеини, спо
сіб думання тощо. Але ще до моєї розмо
ви вмсуну ли кандидату.ру на одного з ре

дакторів радієвої служби, n. Колосова. но
вого еміtранта з Києва, яrкиІЙ є ці.nком nри
датні·м для цієї діяльности. До його кан
дидатv.ри 11 ще долучив іншу подібну. 
у 'тому, що оорава радіо-nересилань 

зволіка~ться, nерш за все винні ворожі 
На'М чуж:МНfІі ЧИННИКИ. Я Це Ві•ДЧ)'В З роз
МОВИ, яку мВІІ з директором служби nере
силань для .різних народів СССР. Він са:м 
походить з УкраїІJИ, хоч українцем себе не 
вважаr, і недавно СТВІІ американсь·ким гро

І.ІаДАнином. Однак. до українсь·кої оправи 
він ставиться льояльно. Та в йото ото
ченні а також nоза ним, діють ~юскалі. 
Вони' висувають різні застереження й роб
лять всілякі перешкоди ЩО\:10 орrанізуваь
ня укра·ї·нських ра·діо-пересилань. То:І4у 
е дуже доцільним, щоб українці ~ Европи 
домаrалІІСв у лжтах здІйсненна украЇІІсь
КІІХ переєи.11ань щонайс.корше. З боку а:о.tе
рнка·нсью1х чинників справа вже с внрі
шеною. 

Інтерв'ю з заступником rолови УНРади, Інж. О. Войдупиком 

Щоnравда, гальмують її теж дея·кі укра
інці, в.кі в ря•мках організованої акції чи 
nоза нею, шукаючи власних вигіі!І чи за·· 
оnокоєння оооїх а·мбіцій, ускладнюють си
туацію. Але все це речі другорядІНі і тра
гічно ї.х брати не !ІІІОЖІНа. В кожно..'оІІу разі, 
нічоrо не в.казує на те, щоб з боку укра
їнців угво-рювали якісь 'І'!>Уднощі д.'ІЯ уча
сти в радіо-nереснлавиях нових еміtран
тів з українських піщсовєтсь·ких земе1ь, 
що підкрес.ІJюю з притиском». 

домІПІІ (;обі це все. Явище, щонайменше, 
nрикре. І тут мусить бути знай:дений 
якийсь modus vivendi, щоб усунути цю 
<.~:танню перешкоду. до Щпковитоі і безви
нsпкової консолідації. 

Який же мав би бути шлях, щоб нас до 
цьо·о довести? 

Тут потрібІЧt!\11 є кілька передумов, а rо
rор·ш.-.ш з них с три: 

І J щоб оnозиція нарешті усві~омила собІ 
що традиційним і законни'м державним цент~ 
ром, яокий можна успішно Л!J)Отиставити не
законно:І4у, наснльно встановленому Моск

вою J'РЯДОQі В Україні, Є УР~tд УкраЇІНСЬКОЇ 
Н::.~родньої "t>еспубліки. тобто сьотоднішній 
реорганізований Державний Центр з УН· 
Радою на чолі, і що він є центра!.! для ,всІd 
Украіни, а не лише для еміq,ації; 

2) щоб деякі наші політичні nартії зрозу
міли і уев!домили собі, що на nротязі ()СТан
ніх тридцяти років визвольної чинної бо
ротьби в українстві й в Україні зроели і 
виявили себе нові nолітичні сюш, Я'Кі і 
своею і·деологією. і активністю та жертвен
ністю є і будуть сліввирішальними в даль
шr:х визвольних З:І'Іаган:нях і в держа.вно!.Іу 
С'..'; "!1111ЦГВі: 

· З) щоб всі МJІ усвідомнли собі й зрозумі
ли. що ж~;~на з сьогодні існуючих політич
них партій чи організацій, байдуже я.кого 
rаме характеру і сили, не матиме змоти 
една взяти лише на себе увесь тягар виз
вольних змагань, а що в цих визво.льних 

змаганнях мусять співдіяти у той чи інший 
епосіб всі по.1ітичні партії та організації, а 
цим сам11м вони. й мусять бути з'єдинені в 
одному центрі. Коли буде досягнуто ці три 
нередумови д~'ІЯ зрозуміння і усвідомлен.ня, 
тоді можна бу·де знайти і modus vivendi 
між nротпвниками. 

З а о и т а н н в: Ми бачимо три ооновні 
реа.11ьні завданвв, що стовrь перед УІІРа
дою та особ."JИВО Внконним Орrаиом: 1) роз
Іортанна широкої :ювнішньо-пропаrандив
ноі дІнлькооти, 2) упорвдкуваинн суспІль
но-rромадськоrо •имв ва еміrраціі на за
саді правооорядку та 3) ведевив зовнІш
ньо-по;tітичвоі акції. Маемо враженнв, що 
наwе rромадіІвство було б rлибоко розчаро
ване, коли І йоrо надІі, акі воно покпадае 
на УНРа.ду, щодо перших двох справ оооту
пово не 1дійснювалиса а. Вва.жаемо, що 
УНРада та Виконвий Орrаи мають недо
t•гатнfй КОІІ1'акт з u1ирокими колами нamoro 
rромадвнетва А замало Інформують іІіого 
npo євою роботу. А громадвнетво чекає .•• 

ВІдповідь: Т·рє{іа розмежувати завдання 
УНРади та завдання в~~коююго Органу. 
УНРада r 1аконо;1атним прганом. а в наших 
умовах до того ще. й Ініціююч.им та уна
пря!.Ілюючим. ВсІ nрактич.нІ завдання 
з,ІІіfJСНЮЄ Вихонний Орган. Це '!аше І'J)оУа
.JІЯЖ.'ТБО і мусить мати на увазІ. щоб воно 
~наJЮ в кому саме ,~розчаровуватися», я.к 

Ви кажете. ~tкщо у тому буде потреба. 
Державний Центр в цілому, а !' тому ~ 

УНРада, ПОСТСІ8ИfІ собі ."Р~І ОСНОВНl завд:m
ВІІ: 1) ynopяДAYJtaiOJЯ 8І,ІІНОСИН На 8KyTpi1U-

ньому відтинку, 2) акuія на міжнародньо
му відтинку та З) підготовка на виnа•док 

nоходу. 

НаМ'ітиешw Ц'\ зав.даияя УНРада (чиGї Пре- УВАГА! УВАГА! 
зидія) nередала .реалізацію цих за~ань Ви- Виііжс:~жаєте з НімеччиІНи? Візьміть з 
кониому ОргзІНові і пильно стежить за їхнім {'()бою вищання, які стануть духовим ЗІВ'яз
здійснеюІя,м, а в мі,ру потреби доповнює їх ком мJ:Ік Вами й українською землею, nриід
конкретними в·І{азівками. Я є далекий від байте книжю!. ЯІКі допоможуть Вам інфор
того, щоб твер:днти. що Никонний Орган є муІіати ч)·жинців про Україну! Книжковий 
бездотанниІЙ, або що в ньому не!.Іає не,цо- склеn "УкраїІНського г,ш()Су» виконує за
лікіІВ. Але все таки, підходячи об'("І{тивно МО'Б.леяи.я точно й а·кураwо! Замовляйте 
до справи і ооінІКи реалізацИ завдань Ви- нє-J'айно, бо юнижох ./ІИШилося мало! 
конІНого Органу, треба обов'язково мати на с 111 и с 0 к ч. 1. 
увазі ті об'сктивні і суб'єктивні у:14оеини, в 1. с. Ннко.лишин - 41Культурна полІти-
яких дооодиться йому працювати, а також ка &ольшєвІUІів І украінсЬІ~иІ культурині 
і те, що Виконний Орган крім моральних, процес•. ет. 119, ц~на З н. ~~. 
не має у розnорядженні жадних санкцій, Синтетична прац.я про нищівну nо.ІJітику 
я·кі він міг би за.стосуІ!Іати при здійснюван- большевиків в Україні та npo змаганнR 
ні своїх за:вдань. А моральні санкції, яn українського народу nроти М()СКОІІ!сько
nоказав ое1анній з'їзд ЦПУЕ, є, на жаль, большеницьких заході.в у ділЯІНці культури: 
У наших УМОІ!ІІІНах не достатні·ми. незаміниме дже-рело для інформатІ1ІВНОЇ 

Не заперечую, що УНРада має недо~ат- nраці !ІІІіЖ чужияцями. 
ній контакт з нашим громадянством І що 2. м. Сціборський - .. сталІнізм•, ст. 48, 
наше громадянство мало поінформоване про ціна 0,50 н. м. · 
роботу Державного Центру. І в ЦЬ()МУ на- Глибока яналіза большеницького ексnе
nря·мку обов'язІ{ОВО треба буде сnраву на.'! ад- рІІ~енту, що вия·вляс сnра.вжнє обличчя 
нати. Але чи в цьому суть nроб.'Іеми? Маю червоної фор~и ~оскш!ського імперіялізму. 
су!.Ііtіви. І в ньо~у :~о~ене переконує остап- з. о. Жданович 1 .. npanopJІ пуха•, ст. 
ній з'їзд ЦПУЕ. Покликуюся nостійно на 178. ціІНа з н. :м. ' 
нього тому, що він є клясичннм прикла~о~ Життя і творчість Олееи ТелігИ, зокре
безві.дповідальности деяких чолових осІб 1 ма на тлі німецької окупацм України в 
npo нього ще добре пам'ятає. Цей з'їзд, 1942--44 рр. 
який nовинен був бодай частково уn()ряд- 4. о. Теліга - .. душа на сторожі•. ст. 
кувати відносини на внутрішньому від- зо, ціна 0.50 н, м. 
1·инку. не тільки цьоrо не виконав, але й 5. м. :Міх•но15ськнй - .. самостІйна УКJJа-
nоглибив хаос у ньому ще більше .. Тут Іна», ст. зо, ці~Іа 0,75 н. м. 
винні люди. які не .т/ише були дуже добре · Палкі о.по.ва передтечі організованого 
nоінфор:\fовані про роботу Вакониого Орга- українського націоналі31-о!~ 3 1900 років, з 
ну, але й люди, які снділ11 безпосередньо в яких виросла велика І\дМ національного 
ньо:\fу і в президії УНРади, і які були, а ві.дроджееня. 
деякі й далі с відnовідальними· за .УІJJОJ>Яд- • 6. Полк. Є. Коновалець- «Причинки J1f• 
кування відН()СИН на ньо:І4у відтинку. От- історіі українськоі революціі», ст. 47, ціна 
же ж? КорІнь лиха у люпах, які ОПИf!И- 1 н. :и. · . . 
лися на відповідальних nостах. але безвІд- КІІиrа висвітлюс ролю СІчових СтрІль-
nовідально діють у сусnільному житті. І з uів у ви38ольних змаганнях 1918-20 рр. 
цього треба буде тим, кому слід. зробити 7. ген. м. Калустянський - •Похід 
nевні висновки. І. на ті висновки, власне, уираівських армій на. Киів~дееу», ці:на 
rрома·дянс,.,во чекає не :иеяш, як на кон- чч. 1 і 2 _ З н. м., чч. З і 4 - 4 н. м. 
такт з УНРадою та інформації nro її робот-у. Цінний вклад до історіофафі1 та освіт-

З а 0 и т а ви в: у чому вбачаете ви лення збр()ЙНИХ .визвольних 3Магаиь. 
найбІльшу сипу УНРади! 8. •двІ •постатІ одна Іпеа•, ст. 47, цtна 

ВідповІдь: Найбільшу силу УНРади вба
чаю в то:~.~у, що: І) що в ній ЗОоСереджеяі всі 
ідеологічно-nолітичні напря·мки; 2) що в ній, 
а також у Бикониому Органі, nеребувають 
nредставники тих. які nротмом останніх 
тридцяти JЮІКЇВ вели і нині ведуть на Рід
них землях ЧИІННУ революціЙtЮ-визвольну 

боротьбу. Треба мати на увазі 1, коиу слід, 
ясно собі усвідо.мити, що без представниптв 
тих революційних eИJJ, акІ Jtіють 'leJRp ва 
українських зеІІІJJах, YHPaJta чи Дер•аа
ниА Центр взаrалі, Іупи І у реальній ooJil
тиtd щонайменше аЦ ЗІtааом завитавв8. 
В· сnолученні двох елементів, а саме - за
конної традиці:ї Де,>жавноrо Центру і ре
альної революційнеі сили - поляrає иай
fИ.льша міц• УНРа.ци і Деt>жаІІІІОІ'О ЦarrpJ 
взаrаJІі. 

0,50 н. м. 
Ідея й чин СИNона Петлюри та Євrена 

Коновальця. 
9. ..вІчнІ дороrовкаЗІІ», ст. Зl, ці:на 0,50 

н. 11. 
Короткий огляд революційноJ борО'Гьби 

українського народу та його жертв за остан
нє тридцятиліття. 

10. П. К. Воя.рський - •Украівська 
ввутрІшп полІтика•, ст. 80, ціна 2 н. м. 

Отлид внутріwньоt nо:tітики nісля 1-ої 
ооітоеої війни й ви"М~ачення вихідних nо
зицій ужраїнськоrо націоналізму до осное
ви!Х nроблем внутрІuktьо-nолітичного уира
іисьхото життя. 

Зам011дwrи ва &Jil>ec.y: 
"Ukrajinskyj Holoa" - 14unchen-Ramersdorf. 
.\y:intt'ntl'ale D/f'; · . 

ПерЕ\Цбачеtmя ІРО й деякі nресові віст
ки вка~ують на те. що після nіврічної пе
ререи, сnрава nереселення до Арrеятіни 
буде зрушена з :~.~ісuя. Закордопні· часопи
си ЩJиІJесли вістку про те. що. на підставі 
урядовото декрету реорганіЗоВано дотt"Пе
рішні іrміtраційні арrентінські ~ra11H і 
СПІ<>рена Державt~а Дирекпія. Імі1рації на 
ЧО.ІІі З no.ІJK. rонзалссом. Новій ДирекцІї 
nідпорRдковані усі уста•юви. що до цього 
часу займалися іміtраціrю. між іНШІІ·ми й 
дотеnерішню Дирекцію Іміtраціі; іцо вида
вала доЗІВоли на в'їзд до Арентіни. та Ре
цензійну Комісію. яка організува.ІJа збірну 
!міtрацію та завідува.ІJа іміtраційннм табо
ром в Буен()С-Ай.ресі. В мотивах згада
ного декрету говориться про те. що уряд, 

оживлюючи іміrрацію. nеревозІІтиме точ
ніший облік nрибуваючих й розселюватиме 
імі!'рантів р~ноuірчо по усііі тернтс:рі'і 
Арrентіни. Досі ноеоn.рибу."Jі осіда.1111 nР.
реважно в Буенос Айресі й ·не внЯБ.тІ:ч•Іи 
великота бажанн.я ви'ізднти десь до п.ро
віtщії. 

ВІ"АЗИJІІИ 

У'Країнсьюm Допомоговий Ко.•:ітет у 
Бразилії (УДК) nросить на~ повідомвти, 
що ві:н: 1) не відnовідвс на роJшукн nи
стовно. а пере.цає !х до vкраїнськ:Jrо часо
nису «Хлібороб», де їх ю!іщують бе:юлат
но та 2) можлнеості виїзду до Бразнлії 
уза.'Іежне-ні виключно віз урядових чнн

ників, отже. від закор;юнних nредстав
ництв чи :І4ЇСЇЙ Бразнлі:. які є єдино ком
петентні дати дозвіл на е~:іtрацію до Бра
ЗІІ.'Іії. Вразнлі.йські фі,ми не практи
кують систе~ш афідавітІв. Не роблять 
цього також і УДК. 

ЗАКОРДОННІПРЕДСТАВНИЦТВА 

•УКРАІНСЬКОГО ГОЛОСУ•: 

АВСТРІЯ: Єегее Паелюк - Salzbпrg 2, 
Postfach 19. 

АНГЛІЯ: В Шевчук- Мг. W. ShewcztІk, 
49 Linden G11rdens, London W 2, England. 

APfEHTIHA: ~пере;uога» - "Peremoьa•, 
Bookstore. 25 de Мауо 479/ 14 Bttenos Аігеs, 
AJ·g~лtina. 

БЕЛЬГІЯ: І. Ріnак - І. Ripak, 58 rue de 
l'Aqueduc, Bruxelles, Belgique. 

ВЕНЕСУЕЛЯ: Інж. І. Лазареехо 
lng. 1. Laiarenko. E~te 12, Nr. 162, Caracas, 
Venezuela. 

ІТАЛІЯ: Др. В. ФЄІІІорончук - Dг. W. 
Fedoronchuk, Via Nemorent>e 100, int. 22, 
Roma, ltalia. 
КАНАДА: Проиіn Наумчук- :Мr. Р1 okip, 

Naumczuk, 80 Dovercour Rd., Toronto І Ont. 
Canada. 
США: •Самостійна Україна"- "Тhе In

dependent Ukraine", Р.О. Вох 18З, Chicago 9, 
ІІІ. U. S. А. 

ФРАНЦІЯ: Анна rрей - Anna Gray, 14, 
rue де Canettes, Paris - 6, F1·ance. 

ЦJНИ ЗА ОГОЛОПІЕННJІ 

Розшуки. родІІнні ого.'!ошення тощо 
р~док nетіту 0.50 н. м.; за корд()НОМ - за 
2 слова - 1 міжн. nourr. куnон. 

Ко:о.tерцНіні та реклямні: рядок nетіту-
1.50 н. м.. Англія - 5 шил .. Бельгія - 15 
б. фр., Франція- 5О фр. 

1і64 СТ. 

1/З2 ст. 

1 ;16 C'f. 

10 н. м. 

20 н. м. 

40 н. м. 

Вез nопередньої сn..1ати І'J)ОШей оrоло
mr·нь не .друкуrмо. 

ес У краЇНСЬКИЙ [ ОЛОС» 
Редаrує Колеrія. 
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