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Палата ~<олишnьої Ліги Нації у ;Беневі- Осідон /. Р. О. 

ВІД НАНСЕНА до І. Р. О. 

ІІолітичва сміІ'рація відома не 
від нині, але вона набраJІа масових 
роа.мірів щойно після першої сві
тової війни. Нолись на еміграцію 
виїжджала лише політична всрхів
Ю1 - це тан було в початнах 18 
стоJІіття а унраїнсьною еміІ'рацією 
нід проводом Орлина- при нїнці 
тогож століття з французьною емі
rрацією, в минулому столітті -
;j польсьною о 

Інші розміри прийняла політич
на е:иіrрація наших часів. В 1919 р. 
одна унраїнсьна бриrада перейшла 
на чехо-словацьну територію, в 
1920 р. - ціла унраїнсьна армія 
на польсьну. Того самого рону 
схоронилася до Царгороду армія 
Врангеля, а інші російсьні проти
більшовицьні армії перейшли нар
дон сусідніх держав. 1921 р. з'яви
JІася грузинсьна еміrрація. Після 
турецьної перемоги над Грецією, 
1922 р., втенли з Малої Азії грени, 
вслід за ними вірмени. Повоєнні 
зміни нардонів привели до. велиної 
еміrрації болгарів, турнів, мадя
рів. Аси ро - халдейці, невеличний 
христилисьний нарід, виеміrру
вали 1925 р. з Туреччини до І рану, 
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:Ігод<НІ до Сирії. Від 1933 р. воча.,н:
ся втеча жидів з Ніж•ччишІ, 1935 р. 
приєдналися ~о них біженці а Сар
сьної областІ, що верта:шся пі~ 
німецьну владу. Еспансьна грошІ
дянська війна зали;ш Францію сс
пансьними біженця:\ІИ. Німець1~і 
офсвзиви підчас другої світової 
війни спричинили досить поважні 
біженецьні рухи - під І'інець 
війни :-.1ільйони :о.tешнанців схід
ньої та середньої Европи ПУстили
ся в. :\Іандрівну на Захід. І{я е:\tі
І'ращя не перша, але без СУ:\ІН івv 
найчисл~нніша ; в парівпанні ;І 
нею, бшднуть. цифри з 1921 рон у : 
170 тис~ч росшн. унраїнців та ін
ІІ!их схщньоевропейсьних наро
дІВ, 155 ти~яч гренів та вір:\Іен, 75 
тисяч туриш. 

• • * 
Поява стонільмадесяти тисяч бі

жен.ців з Нриму, 1920 р., в Царго
радІ, висунула низну важних пи
тань : санітарних, суспільно
господарсьних, nравних. Ян за
безnечити цих людей перед пошес
т~ми, го~одом та холодом? Де при
МІстити Іх? Хто виставить їм паш-



порти. з нюшн вошІ ~юг:ш б виї
хати ;:щ нра їв, де ~Юі~>уть :ша їпи 
прrщю? Хто :JаІІL'ВІІІІТІ, ншттн пш, 
що не моі~>уть rюІІ :1ап ранювати 

на св ій п ротнто~-;'? 
Цих пнтань не ~1іг ро;ш 'н:ІатІІ ані 

турецЬЮІІЇ у рЯі!.. ~111 і :1:1 іЯІІТl'І,J-;а 
онунаційІІа в.Іада - це бу.:ш ~ІііІ>
народні пптаннн, тш1у шши ааІі
нялася Ліга Націй. Вона призна
чи:ш відююго норве:Іь~-;ого бігуно
вогоподоротнш~а,;J:о~-;тора Нансена, 
висоюш nЮІісарс:-.І ;:рн бітенців, 
доручаючи йо~ІУ уагі;щитн працю 
ріжних добродійних органі:шцій, 
ЯНі В:JЯЛИСЯ ДОПО:\ІаГНТН біmt'ІЩЮІ. 

Найгс:ювнішю1 аавдюшю1 бУШ) 
анайти за робітон дан біженців .'то
му міжнародній уряд д::~н біженців 
належав від 1924 до 1928 р. iJ.O Між
народнього Бюра Праці; сю1 др. 
Нансен зай:-.швсн правнюнІ й ноаі
тичними ПИТаННЯ:\ІИ та під,ІНГаВ 
безпосередньо Лізі Націй. Ве:шnа 
залежність від Ліги Націй в 'язааа 
свободу рухів та утруднювала nра
цю, тю1у 1931 р. створено автоно:ІІ
ний <<Міжнародній Uфіс длн Бі
женців>> з nравною особовістю, 
який діяв сююстійно і шшІе раа в 
рік сн:ладав звіт Лізі Націй. його 
наавано <<Офісш1 Нансена>> - длн 
вшанування пю1 'яти високого І\О
місара, що по:-.1ер 1930 р. 1933jp. 
урегульовано становище біженців 
онремюІ договоро:-.1. Держави, що 
підnисали той договір, nогодилися 
визнавати міжнародній біженець
ний (<<нансенівсьний>>) nашnорт та 
нризнавати, на їхній території, 
біженцям таnі nрава, яні вони 
nризнавали гро~шдяню1 янихбудь 
чужих держав. 

1938 р. створено другу nодібну 
міжнародню установу, т. зв. Між
урядовий Номітет, _що заоnінунав
ся біженця~ш з НІмеччини, яних 
щораз то більше наnливало до де
мократичних держав. Після дру
гої світової війни Міжурядовий 
Номітет nродовжував свою .працю, 
опінуючись довоєнними бІженця
ми. 

Але в тому часі nоявилася нова 

ХВІІЛН біmL'ІІІ!іВ, fіію,ша ЯІ\ \'Сі 
дотогочаrні - а 1-;раїв <<:ші:Іьне
ІІІІХ>> радннсІ.Іюю ар:-.1ією. Тн:о.Ічасо
во аайшшосн нюш францу:.ІЬІ\е. 
юІериюшсІ,J\t' та брнтіііеьне війсь
І>ове управління в Ні~Іt'ЧЧІІНі іі 
Авс·трії та У. ~-1. ~· Р. А.- (~tіт
народня оргаш:защя д:ІН І\раїн, анн

щених війною). Бітенці. що ти.-ш 
в таfіо рах. не .:шше 1-;о рнетува:шсн 

.\ІАПСЕL PAON 

б. Представни~< Ліги Націй д.л.ч біженфв 
у Франції. 

.матеріяльною овіною У. Н. Р. Р. А· 
але й nідлягали їй nравно, ян ад
:'11 іністративній влад і. 
Такий етан не міг тривати довго, 

бо У. Н. Р. Р. А. не могла дати 
біженцю• nравної оnіни, маючи 
винлючно матеріяльні завдання -
зрештою її дні були nочислені. 
Нінець-иінцем долею біженців зай
нялися п редставнюш держав у Об'
єднаних Націях. Був це твердий 
горіх. Відкіля взяти грошей, щоб 
утримати мільйон людей по табо-
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рах'? Де поселити їх, чюr перевез
ти'? Та чи й варто посвятити Їl\І 
стільки грошей і труду - чи _не 
втекли вони лише тому, що спІВ

працювали з ні:мещ,нюш онупан
тюш? .. 

Більшовицькі дипломати Вl'!-Ііли 
:rовнти рибу в тій каламутній вщ~і 
сv::\шівів та підозрінь - над бІ
Женцяl\ПІ зависло марево насильної 
репатріяції. Але здорова совість 
нультурного св і ту таки перемоГJrа 
- новим біженцю! признано право 
азишо. 12 лютого 1946 Загальні 
Збори Об'єднаних Націй вирі
шили, що не можна амушуватн 

ніяних снитальців, силою повер
татись додюrу, за винятном воєн-

УСТРІЙ 
І. Р. О. - міжнародин органі

зація, її чЛенами є держави. Ії 
працею нерують три органи : Г~
перальна Рада, Винонавчий НоІ\ІІ
тет та Генеральний директор. 

Генеральну Раду силадають 
представнини всіх членів, ножний 
в них має один голос. Вона зби
рається на звичайні збори щонай
менше раз у рін (у перших трьох 
ронах - по два рази). 
Генеральна Рада вибирає на два 

рони Винонавчий . Номіте~, сила: 
дений з 9-ох члешв, янии в часІ 
між зборами Генеральної Ради ви
рішує пильні справи, опісля Рада 
вдруге розглядає їх, на найближ
чих зборах. Ном і тет збирається 
звичайно двічі в місяць. Він може 
оглядати табори та збірні асеред
ни снитальціn і на основі своїх 
спостережень давати в~азівни ге
неральному диренторовІ. 

Генеральний дирентор, що йог_о 
іменує Генеральна Рада, неру є всІ
єю працею Організації, згідно з 
постановами Генеральної Ради й 
Винонавчого Номітету. Він прий
має та звільняє працівнинів І.- Р. О, 
яних добирають по змозі рівномір-
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ни~ з;ючинців та r.;о.1.-ІЯбор:штів, 
яю мають ста тн не рrд сvдо:\1. Гос

подарсьно-суспі:rьна РаДа Об'єд
наних Націй. нній Зага:rьні Збори 
доручюш розглянути дета;~ьно тv 

справу, де орrанізува:rи онре~t\· 
номісію, у яній бі:rьшовини знов\· 
повели гостру атану проти снпта."Іь
ців, але _без успіху. 16 грудня 1946 
Загалью Збори Об'єд:наних Націй 
тани прийняли нонстптvцію нової 
Міжнародньої Органі~Jації д.1н 
Біженців (1. Р. О.- в анг:rійсьно
му снороченні) та договір про ТІВІ
часове урухюшення тієї vстановп. 
В 1947 р. І. Р. О. перебрЗпо опікv 
над усіма снитальцюш. від УНРРА 
та від Міжурядового .hю1ітету. 

І. Р. О. 

но з ріжних нраїн. Біженці можуп, 
зай~шти ~~і ж персонало:"ІІ І. р. О. 
лише нижчі становища. 

З огляду на ощадність. І. р. О. 
звільни~о поважну нільність своїх 
урядовЦІв. 31 жовтня 1947 зали
шилось бу_ло їх 1.863. Між ними 
було найбшьше анrлійців - 742 
дальше ~шло 335 америнанців. 205 
Ф.Раf!цу~ш, 124 голяндців. 108 бе:rь
l'ІЙЦІВ 1 тан да:rьше. З народів 
Східньої ~вропи прзцювало в ІРО 
49 поляюв, ЗО чехів та с:rованів. 
3 J?l'ослав'яни, 2 латиші, 1 ::\rадяр. 
нр1м того 26 людей без гро:\rадян
ства (бездержавнинів). Звичайно. 
ця статист~на ствер;:~;жує державну 
приналежн_Ість, не націона;~ьну. 

УрядовЦІ І. Р. О. поділені на 15 
службових ступенів. з річною оп
латою 1.300 до 8.000 ;:~;о."Іярів. 

* * * 
Пони той устрій ввійде в життя 

Організацією. ~ерує понищо Під~ 
готов ча НоюсІR, в яні й ножний 
член має один голос. Головою Під
готовочї Номісії є французький ам
басадор Понсо. Обов'язни гене
рального директора винонує тепер 



виконавчий сенретар, іменований 
Підготовчою но:місією; виконавчІПІ 
~;енретаре:\І є тепер 3:\Іеринанець 

n. Тvн. 
І. ·р. О. має централю в Женеві; 

а в пооднноюІх державах, в поро

зумінні з іхнішІ уряда!\Ш, творить 

ПРОВІД 

І. Р. О. свої представництва, д:~я 
опіни над біженцями, яні та:м жи
вуть. І. Р. О. має право занлючати 
міжнародні договори з урядюш 
поодиноних держав - у справі 
опіки над біженцями, розміщення 
і транспортування біженців~ тощо. 

!. 1'. о. 
Другий а правого бо~ау а.wбасадор Н. Po11sot, Голова Підготовочної Номісії, 
третій \V. Н. Tllck, ви~аона6Чrlіі се~аретар, четвертий .'iir А .. Іlбчиеr, аастутш,; 

вІІ~аоиавчого се~аретар.ч. 

АД:РЕСИ БЮР І. Р. U. 

ЦЕНТРАJІЯ: 

Вш~онав•шR секретар : Mr. \\'. 11. Tuck. Palals 
de.< ~attons, Genl!ve. SuJsse. 

ФінансовІ дорадНІІЮІ : Roh,;on, !\lorro\V Со. 

59, New Ca\-endlsh Street, Londun, \\'. 1, Grande 

Bretвgne. 

АВСТРШ: 
Шеф Бюра Colonel Cbarles S. !\Jtllet. Stalin

platz 11, Wten 4, Autricbe. 
БЕJІЬГІЯ : Шеф Бюра :!\1. Albrt Herment, 

28, roe de la Loi, Bru.xelles, Вelgique. 

БРАЗІЛІЯ : Шеф Бюра М. Car\'8\bo, Rua Santв 
Luzia 799, Sala 1602, Rto de Janeiro, Bresil. 
ВЕЛІІНОБРИТАНІЯ : Шеф Бюра Mr. Le.;lie 

Dow, 19, 11111 Street, Berkeley SqtІare, I.ondon, 

\V. 1, І>rашІе Bretagnt'. 
ВЕНЕС~'ЕJІЯ : Шеф І>юра tirnt'ral \ 1tncent 

!\leyer. cjo Amt'rlcan EmЬa.~sy. Caraca~. V~nezue\a. 
ГОJІАНДІН : Шеф Вюра Dr. Н. !\1. Sark. St 

lloen~traat 1. Lat ІІауе, llollantll'. 
ДА."ІІО:l\ІІН СХІД : lllf'ф Ilюtm !\lr. Jennh1g~ 

\Vong. cjo l'~HHA, :\70 ~ortl1 Soocho"· Hoad, 
Shanghal, Chlne. 

З'єДИНЕНІ ДЕРіІ\АНІІ АМЕРІІІШ : Шеф 
Бюра General \\'alter Wood, Hoom 330, 1344, 
Connecticut A\·entte ~- W., Wa.~hlngton 25 D. С., 
Etats Unis. 

ІТА.'ІІН : Шеф l>Ю()8 ~tr. S. М. KeE>ny. I~R 
Hutldtng, Vta !;, ~teola ()а Tolrnttt1o 78, Ноша, 

ltalle. 
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НАНАДА : Шеф J>юра :\lr. ,/юне.-; СоІІеу, Hoom 
202. 100 Spark Stret•t, Otta\\'8. 011tario. Canada. 

НВІЕЧЧІІНА : Шеф І>юра п Аро:п.~І'ІІ Mr. 
ll.. Flohr, АРО 171, l'S Army, ArolseІt, АІІсщаІЩе. 

ПодорожІІЄ Бюро : 1\Іі~н А. Hardy. Allied Control 
Authorlty Building. Rоом 115, АРО і42. US A;·my, 
Berltn, Allemagne. 

Jlleф па Бp1rrtltcьнy аопу: l\lajor-General Е. Fan
slta\\'C, 400 PCIRO lleadquarters, BAOR, Leшgo, 
Alll'magne. 

СпеціІІ:ІЬІІІІІІ де:Іеrат General John Wood, 
PCIRO, cjo DP Branclt. СІ,·іІ Affa!tes Dt,·t~ion, 
EUCOM. АРО 757, US Arm~~. l'rюtkfнrt, Allc
magne. 
Поnорожнс ()юро : :\lr. ,/ОІ'ГІ(. ао'ІІ3НООС Пюро : 

!\lr. Hyde PCIRO L!at.-;on ОШсе. llq .. EUC0:\1, 
АРО 757. VS Аrш~·. I'rnnkfнrt. AllcшagJle. 

ІПеф нn фрnІІІІУ3J.НУ :юІІу: l\1. А. Potgnant, SP. 
51098, par ВР.\1 507, Neнenbнrg, Allt>шagnt>. 

ІІІеф па а>ІерІшапсьІ;у ~ону: :\lr. РанІ E<l\\·ard,, 

US Zont> Germany • .\РО 403. L'S Army. Hl'idelberg, 
Allcmagne. 

1\О.lЬЩА : llli'Ф І>юра Mr .• ІоІш \ViddicomЬe, 
З:>. нІ. Hoza. \'аr.•О\'ЇІ', Pologne. 

СЕРЕДНЮ СХІД : lllf'ф ()юра Brig. М. S. 
Lu,-h, 8, Sharta Dar El Shtra. (iardl'n СіІу. Le Cairf' 
Egypte. 

ЧЕХОС;ІОВА ЧЧІІНА : І\Іеф І>юра .\lr. R. 
CoШns, Prikop~· З. Praha І. Tcltko,lo\'8qulf'. 

ІІІВАНЦАРІН : Шеф І>юра :\1. (;. Z\\'l'rnl'r. 
S\\·i,;~ Oficcp, Ноош, 121-126. РнІаІ.• \\їІ,.;оn, 
(iene\·e. Sнi~sf'. 

ФР.\ІІЦН! : Шеф J)юра :'11. І<.> (іоtІ\'І'ГПNІr \·all'n
tin Sшitlt. 7. rнf' Copernic. Pari~ ІН. I:rancP. 

ІОГОС:ІАВІН : ІJІ<ОФ Г.юра :\1. 1\:. \\'. С. Sinclatr 
Loнtit. Banjickiclt Zrta\·a Піс11 і. BPlgrad~. 
YoнgoslH\'ЇP. 

БЮДЖЕТ І. Р. Q. 
На бюджетовий рЇІі 1947-48 ІРО 

передбачає. 117 мільйонів дол_яр~в 
видатків. 3 того припадас 13 1 пш 
мільйона на адміністрз.тивні ви
дапш -- нлатні для урядовців. 
поїздки тощо, понад 3 і пів м і.льйо
на на закупку й утримання авт. 

Решта призначена на допомогу сни
тальця:м : майже 81 мільйон на 
удержання скитальців ( в то~ІУ 
76 мільйонів на прожитон, 3 мш. 
на грошеві п ідl\ЮГІІ біженцям ~ 
Західніfі Европі. Чехс-С1оваччин.1 
й Північній Африці. трн чвертІ 

НИДАТІ\И 

міJІьйона на фаховий вишкі.п і пе
ревишкіл, 900 тисяч на .1ікарську 
опіку), майже 4 мі:Іьйони на ре
патріяцію. понад 14 і пів мільйонн 
на vлаштvвюшя снита:Іьців v чv
жих краях, 145 тисяч на Іюротко
речинцеві позички для скитальців, 
що бажають vлаштvватись в тих 
краях, де жив~·ть. Ян бачимо. одна 
сьома йде на аюtіністративні ви
датки, майж~ дві треті на утри:\шн
ня скитальцІВ. .111ше одна носиш 
на пересС'лення й v ~1аштvвшшя. 
БюджС'т на 19-1.8-49 jщ, ку;щ 

І. Р. О. 

(В а.мери1іанськи:r до.1.чрах) 

Адміністрс цін ........................ . 
Авта ................................. . 
Утримання й опіка .................... . 
Репатріяція ........................... . 
Поселення й устатнувашІН ............. . 
1\ороткоречинцеві позички ............. . 
Резерви на непередбачене .............. . 

1917 --!S 

13.(111.719 
3.760.380 

80.870.161 
3.850.930 

1-1.669.070 
115.000 

117.007.560 

12.9-!3.001 
3.55-!.229 

75.033.175 
2.371.650 

55.980.000 
145.000 

5 .1)011 ~ОІЮ 

155.027.058 



вищий - 155 мільйонів долярів. 
Видатки на утри:мання зменшено 

в ньо:\ІУ на 75 мільйонів (цебто з 
двох третіх на половину всього 
бюджету), зате видатки на пере
селення й устаткування піднесено 
більше ніж тричі -до 56 мільйонів. 
Нрі:м того внески від усіх нових 
членів призначено згори на устат

кування. Чим більше скитальців 

І. Р. О. переселить , ти:м менше 
треба буде витрачати на утримання 
в таборах . 

. Ві~ніля І. Р. О. бере гроші на 
ю всІ потреби? Силадають їх члени 
о.рrанізації держави, що добро
ВІЛЬНО ПОГОДИЛИСЯ ДОПОМОГТИ бі
жеНЦЯМ, розділяючи ножного рону 
суму видатнів на цю ціль в тзно
му відношенні (див. таблицю). 

Назва держави 

Держави, що рати
фінува.ТJи(оста
точно nрийня;ш) 
нонституцію ІРО 

Австра.'1 ін 
Бе.чьгія 
1-\анада 
1-\итай 
Сnо.,учені Держави 
Франція 
Гватемала 
Ісландіп 
Норвегія . 
Нова Зе.'1аНдІЯ 
Го.'1анділ 
До ІІІ ін інансьна 
Респуб.'1 ina . 
Бе., иnобритан НІ 

Держави, що .'111-
ше підnиса.,и нон

ституnію І. Р. О. 

Аргентина 
Бо.ТJівія 
Бразілія 
Гондурас 
Л ібер а я 
Панама 
Перу 

РАЗОМ : 

ПРИВУТНИ І. Р. О. 

І Іонрпває видатни ІРО 
(у відсотнах) 

а;нtіністра ДОПОl\ІОГОВі 
ТІ:ГІ~і 

1 .~17 
1 .:~.-, 
:~ ,20 
6 .---

:\!1 .~~~ 
6 .~ 
о ,о;, 

0,04 
() .:'!•) 
0,50 
1 .40 

о ,о;, 

11 .48 

72 .4:~ 

І ,М.) 
(І ,(ІМ 

1 .~j 
0.04 
0,04 
о .о;, 

(І ;2о 

4,11 

76,54 

1 ,76 
1,-
:~ ,;,о 

2,50 
4;1 ,7:-І 

4 .10 
0,04 
0,02 
о; 4 
0,44 
о .!)(1 

75,24 

1 ,:>о 
0,07 
1 ,;)0 
0,02 
0,02 
0,04 
(І ,17 

78,56 

Зобов 'нза.rщсн 
вплатитп 

до І. Р. n. 

2. 7;,;~. 224 .~о 
1.:-17.).40.). -
;, .440 . 71 7 , ;,о 
4 . 064 . ;) 12 • ;)() 

71.024.8!1~ ,7;") 
6.481.480 ,іЮ 

62.824,20 
:l2 .1:~2 ,10 

688.666,20 
()88. 666 ,20 

1.426. 744 ,:ю 

62.824,20 
22. 8:~2. 46:~ . 7.) 

2 . ;{і"І4 . 707 ,і"ІО 
1 он . 5~2 ,:J;, 

2. :і:-14. 707 ,:ю 
:~2 . 1 :і2 , 1 о 
:і2. 1 :і2 , 1 о 
62.1-!24,20 

266.402,1-!5 

5.212.488,60 

ВшІати.ТІи 
до І. Р. О. 

688.306,20 
2:!. 192.:! ,о 

1 . :!60. 17!J ,:Но! 
1.016.128 ,1:{ 
;~;;. ;,12. 44 ,.:!1 

285.458 ,:і:і 
600,

н.ш:J ,02 
17:{. 174 ,0:1 
681-!.666,20 

1;і. 706 ,о;, 
4 . о:ю. ооо . -

122.:і47.04~,8() 43.801.893,67 
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Перші дві иолони, на долученій 
таблиці, подають, яиий відеотон 
ноштів І. Р. О. взяли на себе пооди
ноиі держави. Третя иолона подає 
суму, яиу держави зобо~ 'яза~ися 
вплатити в долярах у вщповщно

му році; остання иолона- це сума, 
що була вплачена, до 4 січня 1948. 
Ян бачимо, видатки І. Р. О.- 117 
мільйонів долярів - розділено між 
13 держав, яні вже остаточно при
ступили до І. Р. О. Вони поир~
вають иоло три четвертини всІх 

видатків. Дальше йде 7 держав, 
що їхні представвини аголосили 
приступлення до І. Р. О., але їхня 
заионодавча вJшда ще того не за-

твердила (не ратнфікува.Іа); вони 
зобов' я.аалися. вплатити понад 5 
.мільйонів. Ноли навіть до І. Р. О. 
приєднаються ще дальші держави, 
поириваючи бюджет у 100 відсот
нах, Амерш-щ все одно залишиться 
головною опорою І. Р. О., бо вона 
поириває ~шйже половину всіх вн
датиів. То~ІУ ю1ерииансьиі предтсв
нини мають. прантнчно. найбліший 
голос в І. Р. О. 

Ян бачюю з таб:шці. до 4 січня 
єдина Нова Зеляндія вп.Іати:ш ці
:'ИЙ _свій внесон, А~1ерика по:товину, 
ІНШІ держави - :шшt• неве:шну 
частину. 

RИМ ОПІКУЄТЬСЯ І. Р. О. ? 
Хто підпадає під опіиу І. Р. О.? 

На те відповідає перший додатон 
до ионституції цієї організації. ІРО 
ділить снитальцін на дві частини : 
переміщених осіб (по-французьни 
<<nерсон деплясе>>, по-англі~сьни 
<<дісплейсед персонс>>) та на бІж_ен
ців (по-французьни <<рефюжІЄ>>, 
по-англійсьни <<рефюджі>>) .. 
Переміщені особи- це ТІ, ~о їх 

Німеччина, її союзнини або МІсце
ві уряди, установлені ні~цями в 
онупоВЗНИХ ираях, . СИЛОМІЦЬ ВІ!

везЛИ з їхньої батьювщини : пош
тичні в'язні, вивезені до ионцен
траційних таборів, люди вивезені 
на робот~ до Ні~еччини .. 

БіженЦІ - це ТІ що самІ втеили. 
Це нуди ширше і силадніше понят
тя. Туди вход~ть в. першу чер~у 
всі довоєнні бІженцІ, жертви пт
лєрівсьиого й фашистс?иого те
рору, німецьних союзниюв та уря
дів створених в онупаваних нраях, 

жи~и, чужинці й бездержа.вниии, 
що nc ред війною ~шли в Н~меччи
ні й Австрії, тершли пересшду~ан
ня й були насильно виве_зеНІ, а 

танож воєнні сироти та дп~, що 
іхні батьни пропали без ВІстюr. 
Нанівець це всі ті, що тепер знай-
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шлися поза своєю батьнівщиною 

і не можу:гь або не хочуть користу
ватись оп шою свого у ряду. Ця ос
тання група найширша - до неї 
належать унраїнсьні біженці. 

І·. Р. ~. зобов 'язане сприяти доб
роВІЛЬНІЙ репатріяції біженців та 
переміщених осіб; воно дає з~югу 
представниню1 держав, з нюrх по
ходять біженці. відвідувати та
бори та інфор~Іувати про станови
ще в І{раю. Знає:\ю. ни виглядали 
таиі інфор~штивні відвідшш - і 
ян nринро вошІ дено.ІІІ І>інчалися 
для непрошених інфор~tаторів .... 
Але ношІ біженець таин відмов
ляється їхати додо~ІУ, :,ейо:о.Іу загре
жує ~ереелідування аа його по.:Іі
тичнІ nог:ІЯдІІ, народність, вірс

виз~ан:"я або расове походження, 
ТОДІ НІХТО НС ~/ОЖе З~ІУСИТІІ ЙОГО 
до nовороту. Нрі:ч того: передвоєн
ні еміrранти і жертви гітлєрівсь
них та фа~:шстсьиих перес:~ідуваю,, 
:можуть вщ:мовитиея від повороту 

з огля~у на стан а:tоров 'я або на 
родин в 1 у~ювн. 

* * * 
Але з оп і ки І. Р. О. не но ри ста

ють три групи СІШТа:Іьців - дві 



·;1 політичних ~ютивів. третя з ріж
них. 

Перша група - це воєнні зло
чинці та нолляборанти, це люди, 
яні в час другої світової війни по
магали ворогові переслідувати ци
вільне населеннЯ або воювати про
·ти аліянтів. Зате не належать сю-
ди люди, яні під оnупацією зали
шилися на своїх звичайних, мир
них, станов~щах, не виявляючІ! 

виразно ~юв.ру по~rагати воро~овt 

проти алtянтш аю проти цившь

ного населення. 

Друга група - це ч:Іени органі
зацій, що бажаJ?ТЬ :збройною с~шо.ю 
повалити теперІШНІЙ уряд в ІХНІЙ 
нраїні, тероJ?исти та .аюди,, яні 
намовляють шших сю1тальщв . не 
вертатися до~ому. Однюt СJ_ІОВО~І 
- це антинш протирадянсью е.'Іе-

:\ІеНТІІ. . . 
Третя група - це _рtжш люди. 

нрИ~ІіІШЛЬНі ЗЛОЧІ.ШЦІ (ЯЮ~О ДО
ПVСТІІЛІІСЯ :З:ІОЧlІНІВ. ЩО ІІІДПада

І<)ть під ~Ііжнародню видачу); де
яnі німці. 3 другого бону- це люди, 
що не потребують допо~юги І .Р .О .. 
r. нористуються допомо~ою своєі 
держави, що с~ужr.т~ у вtйсь~у або 
в адміністранй яноtсь чужо1 дер-

жави. . . 
Оне єдині ~юж'нти. яю вирt-

шvють про те. ХТ? ~Іас ~1раво. н.а 
оnіну від І.Р.~.: фІНаНСОВІ. ад.~ІІНІ
стравні чи іншІ погляди тут 111 при 
чомУ. Но;ІИ голова родини має 

право на o~iny. тю1 правом ~орис-
·туються всІ члени родини, ХІба що 
хтось 3 них втратив те право а при
чин, що :\ІІІ їх са::\ІС розглянули. 

• • • 
Урядоваеві І. Р. О., юшй про

віряє право сюпа.'Іьня на оПІку 

•(т. зв. <<еліжібіліте) зо?ов'язаний 
перевірити, чи той а.бо шший ски
талець не G на листІ воєнних зло
чинців, а в сумнівних. випаднах 
запитати відповідну шжнародню 
установу ; йо~ІУ не можна керува
тися ПрИ ТОМУ ВЛаСНЮІ ПОГЛЯДОМ. 
Ноли виявиться воєнний з:Іочинець, 
він не арештує ані не видає його, 

лише стверджує, що та людина не 

має права на опіку І. Р. О. і, нищо 
треба, повідомляє про це відповідН\' 
владу. · 

Перевірка права на опіку ви
глядає практично таи, що урядо

вець І. Р. О. спершу стверджує, 
чи. сиитале~ь ваагалі має право на 
оПІку, а оПІсля, чи не тратить він 
того права, хоч відмовляється віА 
повороту додому. Незабаром І. Р. О 
видасть окремий підручник, про 
те, нк стверджувати право сниталь

ця на опіку. Крім інструнції, буде 
в тому підручнику низиа практичн
н~х прикладів та пояснень про ріж
НІ народи, 3 яких походять сни

тальці. · 
Коли скиталець вважає, що уря

довень І. Р. О. несправедливо від
мовив йому право на опіку, він ~ю
же зробити віднлик до онремої 
півсудової установи, апелю.tійної 
пади. нкої головою є бещ,гієць 

De Ваег. Ії члени об'їжджатимуть 
нраїни. де живуть скитальц і, Щоб 
абирати відклики. Як довго від
ІШин не розглянсний, ·екиталець 
3алишаєтьен тимчасово в такомv 

стані. нк при внесенні відклину. 
І. Р. О.- установа не вічна; П 

завдання кінчаться з хвиJІИІюю, 
коли біженці й переміщені особи 
стануть на власних ногах. Згідно 
з нонституцією, І. Р. О. перестає 
опінуватися снитальцями: 

1) які вернуться додому; 
2) нкі дістануть чуже гро~tадян

ство, 'або і не маючи ніякого гро
мадянства. добре улаштуються та 
запевнять своє існування; хто під
падає під те й друге поняття -про 
те рі ша G І. Р. О . 

З) Які не хотять вертатися до
дому, але й не стараються запрацю
вати на чужині, яні хотіли б жит• 
на ласкавому хлібі. 
Таким способом кільність осіб, 

лки:ми оп ікуєтьсн І. Р. О., му сіла б 
:меншати з рону на rік. Та виходить 
навпаки. Українц здавна знали, 
що воно тане радянська влада 

тому масово пішли на чужину щ~ 
в 1944 р. Інші народи щойно тепер 
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пере1юнуються на власній шюр1, 
я:ке рос:кішне життя під режимом 
<<Людової демо:кратії>>, тому що раз 
то більше біженців пробирається 
нрізь <<залізну занавісу>>. 
Це для І. Р. О. при:кра несподі

ванна -воно ж мало заопінувати
ся лише означеною :кіль:кістю сни
тальців -тими, що знайшлися на 
с:китальщині у хвилині занінчення 
другої світової війни. Де взяти гро
шей на нових біженців? І ян обра
хувати, снільни треба грошей, ношІ 
нільність нових біженців невідо
ма, їх що раз то більше. Тому 
І. Р. О. зобов'язалося помагати на-

разі лише тим ноВІІ:\І біженцю!, яні
поnали у нрайню нужду. 

3 огляду на те, що І .Р .О .. за бра :ком 
відповідних ноштів, не може взяти в 
:майбутньому на ~штеріяльну до
помогу нових біженців, треба щоб 
воно Їl\І забезпечило хоч правну 
опіну. 3 приводу ць.ого відбулися на 
5-ій сесії Підготовчої І\омісії дуже 
горя чі дебати. · 

Делегації Анг:Іосансонсьних на
родів (америнанці, англійці, нана
дійці тощо) го;юсували за устален
ня дати, піс;ш яної нові біженці 
не l\Іожуть розраховувати ні на яну 
ДОПЮІОГ)'. 

ОПІRА НАД СRИТАJІЬЦЯ:МИ 

Завдання І. Р. О. та дави іших 
міжнародніх біженецьних органі
зацій - це запевнити снитальцям 
подібну опіну, яну мають інші 
чужинці за:кордоном від своїх уря
дів. На чому тана оп іна полягає? 
Ноли підете до яногонебуть нон
суляту і запитаєте людей, яні там 
че:кають, чому вони прийшли? По
бачите, ян часто мусить людина, 
що перебуває занордоном, норис
туватись з допомоги своєї держа
ви - правної, часто матеріяшнюї, 
духової. 
Найголовніша і необхідна для 

:кожного чужинця - це правна 

оп іна. Французьна чи інша влада 
вимагає від ножного чужинця осо
бистого донументу, яний стверджу
вав би бе3 сумніву ім'я, прізвище, 
дату і місце народження, родинний 
стан тощо. Французьна влада не 
береться стверджувати тих даних 
на основі донументів у рідній мові 
чужинця, бо не розуміє тієї мови, 
не знає їхньої вартости й віро
достойности та н:омпетенції влади, 
я:ка виставила донумент. Тому чу
жинець мусить мати пашпорт у 

загальноприйнятій формі, вистав
леній рідною владою чужинця .. 
Часто приходиться чужинцевІ 

1U 

прохати у своє:му консуляп. щоб 
виставив чи потнердив ріжні інші 
донvменти. потрібні при ріжних 
нагодах : ш:кільні свідоцтва, по
свідни професійного знання, метри
нv шпюбv, свідоцтво моральности 
т~що. вл"ада держави. в яній жи
вете. не l\ІЗЄ з:моги сама перевіряти. 
чи ви справді понінчили в рідному 
нраю тану або іншу шнолу, чи не 
були нарані Т()Щ?; це ~ее тре~ 
ба доназаТИ ПОСВІДНОЮ ВІД СВОЄl 

рідної влади- від свого нонсуляту. 
Щоб господарство не перейшло 

в чужі руни та щоб l\Іісцеве населен
ня не терпі.-ю від чужинецьної нон
куренції. поодиноні _дер~ав~І на
н:Іадають на чужинцІВ р1жю об
~Іеження. Напр., чужинцюІ не до~
воляють nрацювати в державнІй 
адміністрації, у вільних ::Jваннях, 
ІІІ:' ДОЗВОЛЯЮТЬ Їl\1 l\ІЗТИ В.ІаСНІІХ 

підприєжтв (ян у Франції), або 
ДОПУСНаЮТЬ ЇХ :ІІІ Ше ДО О ЗНа ЧІ:' НИХ 

професій (напр. в Бельгії ___: до 
шахтарства і до хліборобства). Щоб 
облегшити становище своїх грома
дян занордоноl\І, держави ааклю

чають так званий договір про по
сrлеюш, яню1 признають одна од

ній ріжні по:~егшення для гроl\ІЗ
дян- напр. бельгійці l\Jають право 



-закладати власні підприємства у 
Франції, французи --:- в Бельгії. 

Трапляється, що МІсцева влада 

кривдить чужинця - напр. без 
причини арештує його, проганяє 
зі своєї території, забирає йому 
майно. В такому випадку дипло

матичний представник - амбаса
дор чи посол - бере в оборон~ 
покривдженого громадянина ~воєІ 
держави : протестує перед МІсце

ви~І урядом проти кривди. д~ма

гається відшкодування. Насюль
ни така оборона nотрібна' це зале
жить від нультурного рівня дер
жави. Напр. гостинна. лібераJІьна 
-Франція ~анує люд~ьну гідніс_ть 
та людсью права ВСІХ чужинцІв, 

обмежуючи ї~ні господа:рсьні пра
ва лише настшьни, насюльни цьо

го вимагає інтерес французьної 
держави та її гром~дян. В інших 
державах чужинцевІ не раз при

ходиться просити допомоги свого 

посла. Та на оборона авичай но об
межvєтЬ<:я до протесту, але деноли 

доводить до розриву дип:юматичних 
взаємин. до репресій,а то й_ до вій
ни (напр. воєнна експедицІЯ евро

нейських ве.J"инодержав. на почат

'"ИУ цього століття. до Нитаю, де 
повбива:Ш ХрІІСТІІЯНСЬЮfХ ~Іісіоне-
рів). . . 
Держава ;{ас д?.авІn чужІ_І_!ще~І 

поселитися на своІй територн. шд 
умовою. що він зароби~ь на про
житок або живе з кашталу. Але 
трапляється, що чужинець .. я~ий 
не має майна. тратить ащбНІсть 
до заробітків - коли аа":воріє. 
постаріється тощо. ДержавІ зви
чайно нt• вистачає грошей, щоб за
безпечити енне-тане існування сво
їм старцям. інвалідам. сиротам і 
хворим - вона не думає брати на 
утримання ще й чужинців. Т~му. 
коли людина попадає у злидНІ на 

чужині. вона мусить просити до

помоги у свого копсудя. Ноли йде 
.;tише про хвилеву скруту,. коли 

чужинець надіється, що незабаром 
зможе дальше заробляти на про
житок, консул дає йому грошеву 
допомогу. Нолиж він непрацездат-

""Й: раз на все, або на довгі рони 
тодІ консул висилає його до бать 
нівщини, на державні кошти. Ян
що чужинець не може їхати сам 

(напр. дитина, божевільний, важ
но хворий), консул дає йомv ще й 
суnровіднина. · 
Деякі держави запевнюють свої:.r 

громадянам на чvжині також дv
Х?вну опіку. Нонсуляти або окре
МІ товариства, що дістають гроше
ву допомогу від уряду (напр. іта
лійське товариство імени Данте 
Аліrієрі, організовують у більших 
скупченнях еміІ'рації школи, дитя
чі ~адни, курси, допомагають ор
гаНІзувати нультурно-освітнє і 
спортове життя. Поодинокі держа
ви висилають на державний кошт 

студентів, щоб вчилися в чужих 
високих та професійних школах. 
та науковців і мистців, щоб погли~ 
били своє знання. 

. І. Р. О. - це немовби б(_•зтерито
рІяльний уряд всіх <(гнаних і го
лодних>> - всіх біженців світv'. 
Його :шnданням є : дати подібЙv 
допомо_r~ тим усім, які живуть нn 
ч~жин1 1 не нористуютьсн опікою 
НІЯКОГО уряду. 

• • • 
Звичайно, оп іна І. Р. О. відріз

няєтьсн від оніни уряду над своїми 
громадянами закордоном. І. Р. О. 
не дає дУхової опіки - кожна на
ціональна група бігненців мусить 
сама зорганізувати своє нультурнt• 
життя. І. Р. О. Ш' може воювати 
збройно проти дерншви, яна снрив
дила б біженців. Зате має І. Р. О. 
одне важю.• завдюшн. ние не стоїть 

перед ніяким урядом: дати мільйо
нові людt•й, вирванr1х а рідного 
І'рунту прщю. 

~оло.вним зав1:1-анннм матеріяль
ноІ ошни над бІженцями є : дати 
їм змогу якнайскоріше заробити 
!:~а . прожитон та уможливити 

І~юй поворот додому («репатрія
ЦІЯ») або поселення в інших краях, 
д~ вони могли б заробляти ((4ретаб_ 
шсмаю>). Репатріяція легша і де_ 
шевша - це лише кошти транспор_ 
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ту- тому в інтересі І. Р. О. було б. 
щоб якнайбільше скитальців повер
нулися додому, щоб залишилися 
лише ті, яні справді не можуть по
вернутися. Звичайно, тут_ може йти 
хіба про намову, але юноли про 

примус. 

Постійне утримання запевнює 
І. Р. О . лише тим скитальцям, що 
не можуть заробити на прожиток з 
огляду на він чи на стан здоров'я. 
Всі працездатні мають жити на 
ласкавому хлібі лише тимчасово 
-до переселення. На жаJІЬ, пере
селення йде дуже пиняво- І. Р. О. 
новстало досить пізно, держави 
-члени І. Р. О., не давали йш.tу 
своєчасно потрібних грошей, транс
портових :засобів, не спішать прий
мати до себе скитальців. Наслідок 
такий, що вже третій рін після 
закінчення війни, мільйон людей 
живе у примусовому безробіттю, 
в часі. ноли стільни рун потрібно 
для відбудови знищеної війною Ев
ропи та для колонізації заморсьних 
нраїн. 
Ян б~чимо, можливості, що їх 

І .Р .О. рознрнває перед снитаJІьцями 
не однанові в Німеччині й Австрії, 
інші н нв нраях,де сн~тальці :можуть 
поселитися на поспйне життя. В 
Німеччині й Австрії на першому 
пляні стоїть матеріяльва допомо
га, бо в цих знищених війною і час
тинно перелюдених (:західні :юни) 
нраях, заробіткові :\-южливості не
великі. На другому місці стоїть 
правне оформлення - снитальці 
не мають особистих донументів, 
з якими могли б виїхати за нордон. 
Навпаки, в державах, де легко 

анайти заробіток, ян у Франції, 
Бельl'ії, Англії та в америнаяських 
краях, матеріяльною допомого~ 
корист):'ютьс_я лише непраце~датн~ 

одиницІ; нр1м того снитальц1, яю 

)ІЗЮТ~ надію знайти кращі можли
вості заробітку в інших краях 
(напр. в Аргентині) можуть діста
ти від І. Р. О. безкоштовий переїзд. 

• • • 
В 1947-48- бюджетно:му рощ пе-
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редбачено на репатріяцію чотири 
і пів мільйона до:ІЯрів, але фактич
но було витрачено ;шше 3 :\tіл. 
850 тисяч. то:\tу решту nризначено 
на устаткув~шня. На 1948-49 рі...: 
призначено вже :шше 2 :\ІЇЛ. 300· 
тис. на репатріяцію. Вертається 
ДОДОМУ ЧИl\Іа:ІО ГрО:\ШДЯН :lаХіДНЬО
евроnёйСЬk:ІІХ держав та китайців. 
яні до війни жи:ш в :\tалайсьь:их 
краях. Зате, ь:о:~и й;:tе про Східню 
Европу, до повороту :зго.-тоси;шся 
хіба nоляь:и. що сnитаються по 
Середнь<нt~' Сході. За останн і~ рі І-\ 
І. Р. О. переnона:юсь. що годІ ра
хувати на новажнішу репатріяцію 
сnитальціn enoaa <<За.-тізної :-~аело
ню>. 

То11у тепер на перший ШІян ви
сувається nересе:~ення біженців до 
інших нраїн. 1-\ожний скиталець. 
що 11ає право на опіку І. Р. О., 
:має право і на переселення на ношт 
Організації - байдуже, чи він 
довоєнний чи повоєнний біженещ,. 
чи їде одинце11. чи гу рто:\І. 

В сучасний 1ю:мент 12 держав ви
сла;ш до Ніж·ччинн свої :\Іісії. яnі 
вербують робітниnів :\tіж сюtталь
ця:ми та відсилають їх груnа:"Іш. 
Навпаки, переселення одИНІІЦЯ:\111. 
родинюш чн дрібнюш група:\Ш від-· 
бувається на ношт І. Р. О., якt> 
оплачує трансnорт. nі:ш і нрожи
тон. Пересічні ношти переселення 
одної особи -- понад 200 долярів. 
В жовтні й ,,истопаді 1947 І. Р. О. 
пересилило майже 22 тисячі сnи
тальцін гурто11 і понад 2 тисячі 
одиницями. Разом. до nінця лис
топада 1947 пересеаено 117 тисяч 
біженців. до nінця червня 1948 
мають надію переселити 234 ти
сячі. 

Он-ре:о.tі питання висуваr. улашту
вання інтелігентів та ріжних фа
хівців. У цій справі І. Р. О. снли
кає в квітні нього рону оnре:му 
конференцію в Женеві. 

* • • 
Найголовнішою nерешnодою у 

переселенні скитальців є недостача 
транспортових засобів. І. Р. О 



ВИНаЙНЯ;JО 9 иораблів, ЯІШ:МИ }ІОЖе 
перевозити, щомісця по 5 тисяч 
сиитзльців; ирі}І того чимзло ски
тальців переїжджає на ношти ІРО. 
приватн~Іми судн~}ІИ. ~ Ні~еччині 
й АвстрІЇ 42 зашзничн 1 по1зд_и на 
}JіСЯЦЬ, переВОЗИЛИ С.ІШТаЛЬЦІВ ДО 

вристаней та до. Західн~,ої Европи. 
В Італії та в Н1:меччюн у;~аштува
ло І. Р. О. два онре:мі перехідні 
табори для переселенців. 

Не прий!\tають добрих фахівців, 
яю1х їм під цей час не ду;не потріб
но. Не нриймзють людей,· ниі не
:ювсі}І здорові, зле можуть викону
вати .'Іегку роботу, працюючи в 
ріжних званнях. Беруть дуже ви со
ні оплати за в 'їздові візи. Не да
ють і:міrрантам гро~шдянства, а 
не натуралізованих не допуснають 
до ріжних професій ""'- навіть до 
тю..:их, що ааеадничо доступні для 

5. Сеrі.ч Підготовчм 1\омісії І. Р. О. 

Друга перешnода у пере~е.:~енні 
-це самі тзни держави, яю прий
мають с:китальців. Винонавчий се
кретар І. Р. О. жа~ється у своєму 
звіті що поодиною держзви прий
мают'ь аише здатних до взжкої 
праці сдиниць, без їхніх родин. 
або погоджуються nриймати родини 
щойно пізніше. Не прий:мають ре
дни я :ких хоч один член є хворий, ' . . 
дарма, що ІНШІ члени можуть запев-

иити йомv прожиток. А також не 
погоджуЮться, щсб ціла родина 
працювала в тій самій :місцевості. 

ЧУЖИНЦіВ. 
· Наслідон тієї еrоїстичної держав

ної політини таиий. що устатну
вання біженців nраволінаЄться ..::_ 
вони. сидять в табоІ?ах, проїдаючи 
грошІ І. Р. 0., ::Jаюсть працювати 
п родунтявно. Тому винонавчий Сt'К
рета~;~ І. Р. О. запро~онував конфе
ре~щю !tt'ржав, яю прийняли б 
ІЮІ'рантш, щсб аацропонувати їм 
nлян справt'дливого Пt'реселення 

скитальців. Щоб Пt'ребороти пере
шкод~, І. Р. О. інформує про ски
Т8ЛІ.щв, видаючи брошури, ному-

ІЗ 



нінати, матеріяли для преси та 
організує радієві передачі. 

* * * 

Онре:мі завдання етавить перед 

І. Р. О. правна опіка. 3 одного бону 
І. Р. О. має видавати снитальцям 

окремі пашпорти, з якими вони 

?>югли б виїхати :за нордон. :з дру

гого бону дбає про те, щоб нонра
щити загальне правне положення 

снитальцІВ. 

На внесон представнина І. Р. О., 
1-\омісія Оборони Прав Людини 
Об'єднаних Націй прийннла до про
енту Денлярації Пра~ Людини 
окремі постанови важНІ для сни-

тальців : право ві.1ьно виїжджати 
зі свого чи чужого 1\раю (з об?>Н'жен
ня?>І для злочинців та зобов 'язаних 
до військової служби). право ази
лю (з якого не користали б лише 
vголовні злочинці та :Іюди винvваті 
у затіях. проти цілей і засад Об'єд
наних Наці~). охорона чуншнців 
перед са:-.ювшьнюt видаленням а 

території чужої держа~и. Щоб 
сюtтальці не залиши.1ися без опі-
1\И піс;уя аіквідації І. Р. 0 .. :шпро
поновано. щоб Організація Об'єд
наних Націй взяпа під свою опію· 
в~іх. що не користуються оліноЮ 
шяного уряду. за винятком зло

чинців та ."lюдей. яю допусти
;шся вчинків незгідних з заса
да:\ІИ й цілюш Об'єднаних Націй. 

НЕВИКОРИСТАНІ :М:ОЖJІИВОСТИ 

В яномv етvпен і нористуютьсн 
з тих моін:ші'юстей, що їх дає 
І. Р. О .. vнраїнці? Більша частина 
наших скитаJІЬців в Німеччині й 
Австрії 1-ниве в !а борах І. Р. О. 
ЧюшJІо унраїtщІВ - :юкре.~ш а 
Франції та Швайцарії - вИІха:ІО 
на кошт І. Р. О. до Південної А:-.tе
рини. Зате кошІ йде про допо:-.югу 
для непраце:щатних. :-.111 JІ{' :-.южево 
похвалитисп нінни:-.tи доснГІІl'ІШЯ

ми. Унраїнні досі не діспш'и іІ<од
ної ДОІІО:\ІОГИ 

Чомv воно так'? Тю1у що швІ щс 
ДО теnер Hl' 11ОЩ3СТИЛО В:ІЯТІІ В ру
НИ зовніншого представництва УІ\

раїнсьної еміrрації. Офіс Нансена 
був під російським впливом. тому 
він вважав усіх східньосвро~Іейсь
ких біженців (за винятком. вt~мен) 
<(російськими біженцям~>> 1 ~щпо
ряднував унраїнських бІженцІв ро
сійському офісові. А що сорочка 
ближча ніж кожух, для наших бі
женців запишалося небагато. 
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Яка на те рада'? Тvт ІН' но:-.юже 
біднатися. наріІ\аТІІ. на І>ривду, 
на до."lе_ньІ\у нещасну - тут треба 

CJ:>opo дІЯти: треба взяти в унраїнсь
ю руни. рзз на все відділяючи 

уІ-\р_аїнсьІ-\У біженсцьІ\у гро:\rаду віn 
росІЙСЬІ-\ої. Щоб це адійснити, 
треба .. ~оІ\азати. що українців у 
Фра_нцн с багато та що всі вони 
вважають есбе оІ.;ре:о.ІЮІ на родо:м, 
що вони до:~tагаються ві;щі.'Іен

ня від роеійсЬІ\ої е:-.tіrрації та ство
рення 01-\ре:-.юго уІ\раїнсьІ\ого офі

су. А доІ·шзовий :~штерія;І дасть нам 
перепис УІ\раїнців у Франції. 

Від нас."lі;:щів перепису багато за
аежить. 1-\о."lиб :-.ш діста;lи :шше ти
с~ чу вш~овнених переписних .аист

юв, рОСіЯНИ :\ЮГ."1И б сназати : «У 
Франції є .'ІІІш.е тис~Ч)· українсь-
1\ИХ сепаратистІВ. ню домагаютьси 

уІ\ ра їнсьноrо офісу з чисто полі
тичних мотивів. Маса ук раївсьних 
біженців не відгукнулася на пере
пис, бо вона хоче залишитися при 



росшсьно~ІУ офісі, вважаючи себе 
перозривною частиною <<Триєдино

го рссійсьnого народу>). А ноли й 
повстане онремий уnраїнсьний офіс, 
на нього припаде лише одна сто

шістдесята частина допо:моги, nри
значеної д:~я нансенівців, яних є 
у Франції 160 тисяч. 

Тепер уяві::\І собі. що всіх 50 ти
сяч унраїнцін у Франції взяло 
участь у переnис і. Ніхто не зможе 
знехтувати таnого однозГІідного вия
ву народньої волі, не 3::\tоже від
мовити згоди на унраїнсьnий офіс. 
5О тисяч - це приблизно десята 
частина всіх біженців. Нищо діс
тати відповідну частину з донюю
ги І. Р. О. - сні.:Іьnи непраце
здатним людюІ ::\ІОШна б забезпе
чити існvвання - сnільюt стар
цям, вдова:м з дрібнюш дітьми. хво
рим, інвалідюt. яnі серед найч~р
ніших злиднів пробяваються nрtзь 
важне еміtрантсьnе шиття. Справа 
велиної ваги :J людсьного погляду. 

А тепер глянь~ю на неї а станови
ща нашого громадсьного шиття. 

Знаємо, ние воно нволе томv, що 
не::\ІЗ ко~tу в нь.ому працювати, бо 
ВСі СЮІТаJІЬЦі МУСЯТЬ ВаЖІ-;0 аароб
ЛЯПІ на nрошиток. Уявім собі. що 
.тrише ті, яні а трудом заробляють 
на злиденне життя, дарма, що на 

ц~ не дозволяє ї~І вік ані адоров'я 
дІстали скромну забезnену від ІРО' . 

f\о;ш б ::\Ш :\югли :ншевнити про
житок нільком нашим стареньнюt 
ученим і :мистцям, вони збагачува
ли б нашу культуру та гідно ре
презентували б її в Парижі -най
більшому культурному осередnу 
світу. Ми могли б зробити те все. 
чого нарід чекає від своєї політич
но.ї е::\ІіІ'рації. 

А"ле щоб здійснити всі наші ба
жання, треба сп ро:\tогтися на одно 
~шсове :юрганіаоеане аvсИJІЛЯ -
треба сназати снільни ішс та хто 
::\ІИ. 

НАШЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПЕРЕД 1. Р. О. 

І. р. О. - офіційна міжнародин 
vстанова - сnівпрацює 3 п.рив~т
іншп ГрО:\ІаДСЬІ\ЮІІІ орга~І33ЦІЯ

:\ІИ : З ОДНОГО боку З добрОДІЙНЮІИ. 
яних завданням є допо:маг~ти сни
тальцюІ, з другого бону збtженець-
nЮІИ організаніюІІІ. . . 
Добродійна орган Ізацtя. я!'їа 

хоче ДОПО::\ІаГаТИ СНІІТа;ІЬЦЯ::\1, IllД
IJИCVf. 3 І. р. 0. у::\юву, що означає, 
яна· ca::\te ::\Іає ~ути допо::\юга, __ для 
яюtх снитальцш. в яnих _нр::tІнах 
тощо. в січні цьо~о pony дщ.,о. ра~ 
зом в Ні:меччию .~з добродІй~~ 
органіаації .у ФраІЩІІ 20, в ~~сr.::трн 
та Бельtії по 13. в .. ~оляндІІ ~. ~
Порпrа;~ії з. в Іта:ш та_ в Есшшн 
по 2: Найбі:~ьша добродІйна орга
ніз:щія у Франції - не французь-

ка << Суспільна Служба Допо!Іюrп 
Е!ІtіІ'рант:нт, що через неї І. Р. О. 
розподілнє індивідуальні допшю
ги. Майже всі добродійні органі
:зації, що діють у Франції, є фран
цузьні або міжнародні, за винят
шш 5-ох шидівсьних. Навшнш. 
в Бельtії є ріши і національні добро
дійні організації : нільnа ;.юціn
ських ТН ПО ОдНіЙ t'СТОНСЬnіЙ, :Іа
ТІІШСЬН ій. ЮГОСJІОВННСЬНіЙ Та аВ
стріЙСЬНіЙ. 

Є~пні . ..Унраїнс~,ні добродійні ор
гаюзацн, що пщписали договір :1 

І.Р.О.-це Об'єднанnй Унраїнсh
ЮІЙ Американсьний Дономоговий 
nо:\Іітет та УнраїнсьюІй Нана
дійсьний Допомоговий Фонд. що 
перебра.тzи опіну над ШІшюш сни-



тальцями в Німеччині. Те вююн' 
завдання лежить на трьох замор

ських українцях - коли інші доб
родійні організації мають по нільна 
десятків, а то й по кілька сотон 
vрядовців (напр. Об'єднаний Жи
Дівсьний НmІІітет !\І3Є в Німеччині 
291 працівшшів. Бритійсьний Чер
ВОІНІЙ Хрест 200, І. М. 1-\. А. 117. 
Па.'Іестинсьна Агенція 100). 

цями І. Р. О .. а що в персона:н 
організаці_ї поодиноІ>і народності 
ааступлеНІ дуже нерівно~tірно. ба
гатьо?.І біженнюt ~юг.1а б аагрожу
вати нривда. 

На останній п'ятій сесії І.Р.О .. 
11редетавнюш унрзїнців та інших 
народів висуну.1и до~tагання. щоб 
І. Р. О. виана.1о нац іона.1ьн і пред
етаnиицтва - і вони осягну:ш те. 

НАЦІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИRИ НА .. 5. СЕС! 1. Р. О. 

Другий зліва інж. С. СО30НТІВ. голова Українсь~>ої Гро.чадської Опіки 
у_ Франції. третііl А. ЯРЕ~ОВИЧ директор Центрального Українськово 
Допомогового /Jюра в ЛондоНІ, четвертий посол ФЕ.'JЬД.І\ІАНС. представник 

Латишеького Rо.чітету. 

Нонституція І. Р. О. не передба
ЧРЄ ніякого представництва пооди

ноних національних груп. Це по
важний недоліІ\. боги снитальці .
це не одна сvцільна маса. Поодино
кі наніонаЛьні групи мають свої 
спільні інтереси, ян_і мо~уть об~ 
стоювати лише їхш нацюнаJІЬШ 

представнини. Чимало снитальціn 
не знає світових мов, я ними вони 
:могли б порозумітися :з урндов-
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чого ІН' вда:юся осягн\·ти біженець
ІШМ організацію! в НІмеччині. Спе
цілльний номітет. fШИЙ вис.lУхав 
бажання пре:tставнинів біжеtЇців. 
ухвалив. по довгій дискvсії. вне
с<?н, щоб ~·рядовці І. Р. 0~, в нетра
ш й на мІсцях, <стрима.lи яннайтіс
ніший зв 'я зон з особа~ІИ або грУ
паС\ІИ, яні. офіційно чи ні, репр-е
зентують біженців і пере~tіщених 
осіб. що Ї:\1 по~tагає І. Р. О.- щоб 



нраще пізиатп становище й про
блеми біженців та нраще поінфор
)tувати їх про цілі І. Р. О.. НошІ 
та постанова ввійде в життя, наша 
організація на всіх її щаблях -
від таборових рад до Центрального 
Представництва Уnраїнської Емі
І'рації в Німеччині - матиме змс
гv тримати офіційний зв 'язок :1 

відповідними клітинюш І. Р. О.; 
nодібнQ і в інших нраїн.ах,де україн
ська еміІ'р:щія зорганізована і адат
на тримати зовнішні зв 'язки. 
Але хто заступатиме всю україн

сьиv nолітичну еміІ'рацію в Евроnі 
перед централvею І. Р. О.? Чотири 
нонференції радили над створенню! 

всеевропейсь~ого ... осере_диу уи~ 
раїнеької еМІІ'рацн - 1 до нинІ 

нема такого осередку. Остання 
четверта конференція, в серnи і 1947 
роиу в Парижі, доручила Це~_траль: 
ному Представ.ництву. УкрашсьиоІ 
ЕміІ'ранії в НвtеччІІНІ виконунати 

тимчасово обов 'я зип всееврОІн·іі
сь:кого осередиу та створити в ІІи
рижі свій се:кретаріят длн аовніш
н іх а в 'язків - на жаль, до Тl'Пер 
та :кого сеирета рі нту чомусь нема. 
300 до 400 тисяч у:країнсьних бі
женців не має до нині нор:\ІЗльного, 
побудованого на широкій де:\юира
т:ичній базі, представництва веред 
централею І. Р. О. та взага;Іі 
веред :ювпішпім світом. Підчас ос
танньої сесії заступав українсІ.І<У 
еміІ'рацію дирентор Центраш.ног'о 
Допомогового Бюра в Лондон і -
nредставництва унраїпсьної аююр
ської еміІ'рації та голова УІ\рпїн
ської Громадсьної Онінп - об'є.1-
наннн rромадсь:ких vстанов У 

Франції, цебто демоЙратичного 
представництва частини уІ..:раїш·І,

кої еJІtіІ'рації. Працн, яиу'вuни та:н 
виконали, потверджує потребу ос

таточного оформJІеІшя панюго осс
рt'днього нредстпвшщтвп . 

.• ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ. 

ПРОСИМО ІІОВІДОМО:ІНТИ НАС UPO ПП ПОДІІ 
3 ГРОІІ.-\ДСЬІЮГО ЖИТТН 

ОІІОВІ(:ТІ\11 ПРО )'1\f•АІНСЬІ\1 ІМПРЕ311 

1ІІСТІL\ІО БЕ3НОШТОDНО 

'ІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ' 
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СЕРЕД RНИЖОR. 

СтеnанЕвин "ІХ БУЛО ТРЬОХ", вид.1847р. 

Наша, доволі вбоrа, пригuдницьна 
;Іітература збагатилася новою книж
ною, пера талантовптого письменника. 

Вона цінна тим, що пригоди трьох ук

раїнських х.rюпців проходять на Україні 
в су•шсній добі та що виразно бренить 
у ній патріотична нота. Здоровий ук
раїнський, хоча дещо <<босяцьний>), гу
)10}> переІІJІітається з жах.rщвими нар
тнпа:о.ш бі.:~ьшовицькогu та німецького 
терору над унраїнським населенням. 
Х.'ІоІщі ж - що на початну ниижни яв
аяються (<безпритульними>) - .мужні
ють па очах читача в твердому' пщсовєт
сьному житті й наприкін~і п~ршого 
тому виростають на боєвиюв, св що мих 
свого завдання та з чітко окрес.rrrною 
)!СТОЮ борОТJ,бИ. . . . .. 
Автор вміло тнорить ІЮМІЧНІ ситуацн! 

дін.лог у нього бездоганний. та гарНІ 
описи унраїпсиюї природи 1 всюших 

3 ІІАШОГО ЖИТТЯ. 

:\"СІІІХІІ НАШОГО СПІВАІ\А В БІ~.ГJЬГІІ ТА 
В .І=:СІІАІІІІ 

Відомий унраЇІІСЬІШІІ пщор, Васи;Іь Тиспн дав 
п'ять нонцертів у бе.'ІьгtйсЬІШХ мtстах: Брюсет., 
:1\~")К, Шарлеруа, Був де Люк та в Моне, в грудні 
1!147 та в сІ•ші 1948. АкомпwІlював наш Іюмпо
аитор ЮріІІ ФІв.'Іа. В сІчнІ п. Тиспн трІt•ІІ виступав 
у ІК'.~икому оперному театрІ в Барселоні. Бепьг.Ій
сьнt •ІаСОПІІСJІ да:ІІІ душе НрІІХШІЬНУ ОЦІННу. 
пtднрес.'ІЮЮЧІІ ме.'ІодtІtнtсть та орнгtнадьність 
унраїuсьної піснІ, танож рецензії есІІансьІюї 
прсс11 бу.,Іt дрне прихи.'ІьІІІ. 

В паІІбшшсчому сеаонt 11. Тисшс сІІІаатшІІе в 

Бе.~ьгІї, в 10-ох операх, нрtм того дасть нtаьна 
унраїІІСЬЮІХ нонцертів та співатиме українські 
пісІІІ в бе.'ІьгіІtському радіо. На нвtтень авпросшш 
його ІІ& 10 виступів до мадридсьної опери; він 
;tВСТЬ В Еспанії ТВІІОІК ІІІіІЬКВ ІІОІІЦЄрт\В укрВЇН

СЬКИХ пісень І аріІІ. 

1R 

міст ~rнраїни (Одеса. Харків): Одначе 
-читачеві видається. що ці три під.'Іітки 
надто розумні. надто інте.,ігентні на 
свій вік. Та це, мабуть, вина того ЖІtття, 
я~е ведуть діти в Унраїні, відірвані 
ВІД батьнів, зас.,аних на Со.1овюt, або 
П?мершtх з гоподу ... Діти. що ночують 
п ц мостами, подорожують під товаро
вими вагонамн та харчуються ТИ!\І, що 
внрадуть на базарі. Діти, на нних раз
у-раз робить об.,аВІІ :о.tі:Ііція та ННВД, 
JШ на бездомних еобан ... 
Не зважаючи на денну неохайність 

!\ІОВИ Та, ОСОб.,иво, нореh"ТИ. КНІІЖНа 
надзвичайно цінава. Її читається (<од
ним духом>) та нетерп.1яче ченається 
да.'ІЬШИХ ТО:\ІіВ 

Мистецьна обгортна В. JІасовсьного 
надас нннжці ну.,ьтурного nиг.'Іяду. 

.'1. В. 

HOHUEPTII В АНГ.Шt 

:\-.Іq18ЇUСЬІШіІ Хор оБ~·р.uиа• співав 8 .lІОТОГО 
~· брІnіJІСЬКОМу радіо. 11 ОІІОТОГО ВИСТУПИВ цей 
хор, з бандурnста.\ІІІ та ташювою групо.;,, у те.'Іе
віаійному етудіо брІnійеьh"Оrо р1щІо. С.1ід зга
даnt. що перед місяцем відбуаася те..1евізійна пе

І't'ПВЧВ зразків уКраЇНСЬІіОГО ІШ\Ю:UІЬОГО МІІСТt'ІІ
таа. 

Хор •Б)·р.~ю.-в•. )" ск.~ад якого вхо:tять 34 еоі
вакн. орІ"ІUJіз)·вавск перед 3-ма tюкамн в Італії; 
Вt.Ц \ЮК)" BtH Є В АІІГ.'Іtї. Від 7 СіЧНЯ )10 8 ОІІDТОГО, 
хор зtюбнв дві поїз:uш по україпсьнпх робtтии 
ЧІІХ ОСt'редКаХ та ПО таборах ПO.lOI\eJIIIX, t 8Q

був поuц 30 ВИСТ)-пІв; тр11 раз11 впступав у Лон
доut. ~' місяцt береані хор вИінщжае д.1я подачі 
ноІІцертів по Шот.lВІщії. Хором еБур..'1ака• дири
rуе п. Ярема Гордій. де ВІJСТУП&Є співацька аt
сімка й ІІВІІІ.'.'1К баидура~ів. 



ДОПОВІдІ В К\НАДІ 

Нашщійське міністерство освtrн пo•ta.'Jo о січні 
доповіJd по рІЩіо в україпській мові про Історію 
та розвtпок Нашщп. l\ltж іншим, подано там ЖІП'

тепнс двох перших ~-країшtІв. що ВІІемігрувааи 

до Нанади. 

3 ТЕАТР~· 

Унраїнсьна Артистична Гр~,.а в Парижі ві;tо
rра.'Іа з успіхом у субот~· 24. І. 1!1!8 р. п'ссу 
Тобі.,евича «ІІаІі~шчка•. 

П\РАШЕЦЬ- ІІІАХОВІІ~І :ІІІІТЦН:\1 
ПАРІІЖ.\. 

Наш відомІІІІ шахіст. че~шіоп .'Іьвова та Га:ш
чшш, проф. СтеnВІІ Пош•.Тh, отрюtав пеJ>t'Хі:шу 

чаш~· ~•- Парии.-а на 1948 р. 

~'ІіРАІНЦІ В А~ШРІІКНІСЬІ\ІІХ ФІ.·ІJ,МАХ 

в Го.,tвуді - неІІтрі tщсрш:аІІсьtюї фі:tмювої 
npo~\1\C.'JOBOCTII - С дсні.Тhtіа УН[ІВЇІІЦів. ЩО 3аІі-

мають вІІзІІа•ші постІІ : 1) вІІана•ІІшІІ І поuу.~nр

ИІІЙ в po.,nx .'JюбовнІІка арт11ст Іван Годнк, 2) не

арівнmшІt ~- характерннх ро:шх l\llкt Мазури!, 

иного фІ.'Іьмують усі СТ)'дії, 3) .JІІІаавета Скот -
а походже11ня унраїІІиа, 4) Па.'ІІІвода -- здtбннІ 

рІІсівшш, сІІівробtrюІка ДІснеn, віломщ·о творtt• 

рІІС~-нковІІх фt.'lьмtв, 5) В. Tttт.~a - одІІІІ з дІІрен

торів велшюї фІ.'Іьмової фІрми ~парамаунn .. 
6) Днр. Снегар - cneцln:Jtcт ио.'tьоровнх фt,,ь

мtв, 7) Д11р. Едвард ДІмитрон - один tз голов

них директорІв Іншої великої фі.,ьмової фІрмІІІ 

Р. Н. О .. 81 Г>В.ндурІІст Емець -з nного нрутять 
остаІшііІ фІ.~ьм а ІІого ~шстецьною грою па бан

дурІ. 

~'1\Р..\ІНЦ[ DИІЖ!:{ЖАЮТЬ ;J ШІТАІО 

Бt.Тhшовtщька окупацІя І\ІаtЦ)КурІї ІІJJІІІІес;Іа 
rю.~ючиІІ удар д.'Іn унраїнсьної tto.'Joнtї в ХарбІнІ; 
ЧІІМа.'JО ВІ\3\ІаЧІJІІХ украЇНСЬІШХ емігрантів [103· 
стрІ.'ІRШІ. 

ТІ'пІ'р 3а.'ІІІЩІІ,'JИСR в НtІТаю двІ унраїІІсьнt ио

аонії : В ІІІаtІГаю (КОЛО 200 ЛЮДеІ\) та В ТRІІЬЦЗІІІі 
(Ні.'ІЬІіа ДССЯТНіВ), ;] ОГ.'ІRду ІІа Оф!'tІ31\В)' 'ІІ'рВОНШt 
армtІІ, УК[ІВЇІІІІІ ХОТіШІ б fШШtІІснорІше 01\ЇХаТІІ 

Нитаю до Арt-еІІТІІІІІІ, На >КІІ;Іь, ІЮШТІІ переїзду 
дущс ВІtсоtіІ - 950 до:шрів від од11ої особ11. 

ПосІ"ІертнІ зrад;ки 

НисоноuреосвnщеJІІІіШІІІі () .'1 Е n с А н д Е р 
(Іноземцов), 1\ІІП'[ІОПО.'І\П' ІІо.'JісьюІіІ і ІІІІІІСЬЮІіІ. 
помер 9 ,,ютого. Похоронено Ного 12 .'Jютого, 

118 1;,,а;~:овшці Вв.'Іьдфрідгоф У Мюнхені. ПоніІІ-
1111n 3аС.'ІУЖІІВСІІ л:ІЯ ~·нраЇІІСЬІіОЇ ПраВОС.'JаВІІОі 
ЦерКВІ! )' ваЖКІІІІ Д.'JR неї •taC ТЮ\, ЩО ВІІСВЯТІІВ 
lUІОХеПІІСІІОІІіВ f ТОМ СПОС<>боМ ДІ\В ЗМОГУ СТВОрІІТІІ 

t-.'111\ОН!ЧІІУ іерархію. 

••• 
1\атря ГРІІНЕНІІЧЕВА. oi;J:o~ta унраїІІська 

011сьме1111111111 (автор :~бірюt .'Jегеtц •По дорозі 
в с11хе~. 11ове:tь :1 жtптn україІІськІІх біщеІІ
ІІів 11ершої соtrової оіІ\ІІІІ •Непоборні•. історtt•t
ПІІХ пооістеІІ .Ше.'ІОМІІ в Сонці• та •ІПестІІкрІІ
_,ець•. ре;~:аtіТО[І часошtсу д.'ІІІ дtrell •дзівночок•) 
помер.'Іа в 73-м~· році ШІІТТІІ. ІІохоронеІІо її 
29 гpvщtn'1947 в І>ерхтесга.:tені. 

• • •• 
БорІІС CAMOil.'lOBIIЧ. старШІІ\18 ~-країпсьиої 

а рм !і, оперовІІІІ співак. Іto~tep 28 ci•tнn в таборі 
ш ... яnсгаnм. в НімеЧЧІІІІі. • • • 
Н 0 11 ст а н т 1111 ЧЕСНІflШІІfl-І>АРІІШЕВ

СЬІ-\ІІІl помер 13 t·py;uш 1947 р. в ІІаршкt, 
піс.'ІІІ довгої n тнжкої хвороби. 
ПокtйНІІІІ, cmt свящешнша, ІІОХО;J:ІІВ з старо\ 

ноаацько-дворянської родшш з По.'ІТВВЩІІІІІІ (ІІВ· 
родинеn 25. 5. 188.1 р.) Скінчивши ;~:уховІІ.)' семіна
рію, nрВІІІОВRВ спочатку ян урnдонець в J,оІП(ІО.'ІЬ· 
нtй па.,атt в Натерtшос.,аві. потІм юшув с.'Іужбу 
1 авІІнявся х.'Іtборобстtюм 11а свос:wу хуторІ, noиu 
не був прнзВВНІІй підчас першої світової вtІЬІІІ. 
По снhІЧеШІі ШKO.'JJI nрапІ>рЩІІКІв, ВНСТ)'ПІІВ На 
•ронт. де дtстав пtдвпщенпя до пt;щор~·чшша ---:
-був ранений t повернуосн дu:~о:оо~у. ІІІс.'ІЯ вtднов-

.'ІСІІШІ Геть~ІВІІом llau.,oм ноаацt.tюt·о усчюю. 

ВСТуІІІІU В ;)о,'JОТОІЮШСЬІШІІ НО:tа•ІІІІІ Іlо:Ш, НІі МО• 

,'JОДІUІІІ\ СТа[ІШІІІШ, брав у<ІRСТІо у бOfJX ІІ[ІОТІІ бІ.'ІЬ• 

шовtшtв І nщxau nрештt 1111. е\ІіГІ>аtІію череа Ніиеч
чшtу до Францtі. де вше 11 пер("буІІnв JІО самої 
смертІІ. 

ПонШtшІІ бу11 (ісаиомІІромІс.оutІН унраіІІсьtшІt 

КОІІСерВІІ.ТІfСТ, ІІСреНОІІІІ.ІІІІІІ І'СТІ•МВІІСІtІо t твердо 

CTORB ІІа ЦЬОМу ІU:ІRху ДО НІІЩJІ СВОГО ШІІТТІІ, на

аеmаЧІІ Вfд 1!124 р, ДО l't"TMIR\ICI•HOГO руху. 
Цн твсрд!стt. х11рантеру. •tеснtсть t Іtрнмодуш

нІсть, [ІОбІ\.'111 1\ОІ'О цІНІІІІМ •І:І("ІІОМ УЩ>RЇІІСЬІІОГО 

суспІ.'ІЬства І ІІадІІІшш тооаршuе\1 своїх одно

~·~щів 110 орrаІІt.JаtІії, аа що llot-o душІ" цhш:ш 

всі, хто був з шш б:tшнчс :шаІ\омІІІІ. 

І>удучІІ д)'же ре:tІгІІІпою ,'JюдшІою. понtІІІшІt 

завш;~:ІІ цtнІtвнвсn ІШП'ТІІМ ~·нрвїнсьної ІІраоо

с.~авної ЦерКВІ\, ДОІІО\ІаГІІЮЧІ\ ІІраНТІ\'1110 )'.'JаІІІТу

ваННЯИ храму. 

Бог не дав йому мош:швостн ІІомертІІ на ріщІіІІ 

Зеи.'Іі, з оною він був ав'яаашtІІ всІм11 фІбра:wи 

СВОЄЇ душі; ЩШІІІІІJІОСЯ ,'JRI'ГII R чужом~· Краю . 
НсхаІІ нtе буде :tеt·ною ІІо"~' чужа аРМ.'ІІІ. В. 11. П. 

П. ІП. 

Нвигарнп « Громадю> в Парв-.к і 
висп.lаG, llo одержанні грошей 

ЮВІt!1ЕПНИИ 
НАЛЕНДАР-АЛЬМАНАХ 

ва 1948 р. ціва 150 франків. 
IJ 11 11 

НИШЕНЕВИR 1\А.ТІ ЕНДАРЕЦЬ 
ва 19і8 р. ціва 10 фр. 
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.. 
УКРАJНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОПІКА 

13, Rue Taine- Paris 12•. 

РАДА Гро.маUської Опіки просить 

1. Писати .якнайкоротше. 
2. Писати розбірливо свої адреси на 

10онверті і в середині листа. 
3. Посилати на відповідь поштові 

значки, в противнім рааі листи бу
дуть лишатис.я беа· відповіді. 

.J. Проханн.я про розшуки родичів і 
анайо.мих адресувати на о10ре.мих лzzст
~>ах дл.ч зручности переdаванн.я їх do 
друІіу в газетах. 

5. АUресуючи листи нашій органі
зації, .я10а визнана гро.маdськи.м допо-
• ногови.к Центром, треба писати по
у10раїнсь10и <<Громадська OniiOa», 
а по-француаьки ~ <•Entr'aide Uk
raiпierl». Не .мішати а Суспільною 
Опікою (Service Social) ~ при Греко
Натолицькіа Українськііі Jliciї, 186 
Boulevard St. Gerшain. 

6. Просимо повідо.мл.яти Гро.кад
сьІіу Опі10у про хворих в шпитал.ях, 
про .rворих старих, калік і сиріт без 
догл.чdу до.ма, про військовополонених, 
що doci нео переведені на вільну роботу, 
про українців у в'.яаниц.ях і арештах. 

7. Звертаючись про dопо.могу, по
давати до10ааи потребуваюІ.R її (по
свідки укр. організацій, ліRарів, .мерій, 
ананих гро.мад.яп). JJеапіІJставні про
ханн.я роагл.ядатис.я не буіJуть. При 
всіх авернеюt.ях про послуги і dопо.моги 
дагу .М 110вит10а і підпис збирача, 
.RІОо.муз аплачено національний подато10. 

8 . .ЗаступниN Голови п. .Заблоць
ІОий і Референт доnомогових сnрав 
n. Лубенець приймають щодня в у,._ 
раїнсьNо,иу До.мі; Генеральний Ceкpe
f!lap п. І. Носен10о прий.мас в понеdіло10 
L четвер від 15 гоіJ. до 18 гоіJ. і в субо
ту ві1J 15 год. до 17 год. 

Л. Голова і інші реферет1ш прий
мають по сnеці.яльній у.мові. 

9. Гроші посилати на адресу с10арб
ни10а п. Очеретного : 8, rue de Paris, 
S . Denis (Seine). 

10. Членом У10р. Громадської Опіки 
У Франції .но;ж;на стати , записавшись 
до одної а тих у10р. організацій (їх 
ІІUІ!і с _16)? .ч10і твор.ять Гро.мадсь10у 
Ош10у, z втсши 100 фр. національного 
подат,;у аа бі:ж:учий рі,;. 

ДО BIДOJJA ЗБІГЦІВ В НІМЕЧ
ЧИНІ Т.<\ АВСТРІІ 

Гро.мадсь10а Опі10а допомогає нева
.кожні.м вбігц.я.м, Jt.Ri nрибувають до 
Франції .. на пра~ю чи f!:ереївдо.м до дру
гих ~о·раш, в .КІру своzх .мо:ж:ливостей, 
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.ч10і є ду:нсе об.ме;щ:ені : а.кериІОшtсьІШ.Іt 
од.яго.м, даре.кни.w.и обіда.ни, при.w.і
щенн.я.Іt до _свого гуртожит10у, пора
дами, . в10ааzв~>а.ми z ре10о.мендаці.ч.ки 
щодо рz:нсних .rfіор.ка.1ьностей вироб,zен
н.я доку.ментzв ІШ про:нсито10 і на 
працю і m. д. Гро.каdсь10а Опіка робить 
всі заходи. щоб заопіттвані абігці ста
вали .якнайшвидше на в.zасні ноги і не 
відбирали допо.иоги пізніше прибува
ючим абігцл.и. 
Щоб .Іtапш Uопо.Іzогу Гро.Іtаdсь/'іоr 

Опіки, всі прибуваючі до Франції 
абіщі, .нус.чть .чати посвіdі'іи організа
цій, ч.zена.ІІU .ч~>и.t: вони бу.щ в зонах . 

• • • 
В цей час на працю у Франції бе

рутьс.ч чуJ~еинці-робітни~>и до ~>опа
лень і дл.ч .rліборобства, цебто в біль
шості на неNва.zіфіRовану т.ч:нс/'іу ро
боту. 
НезаNоюtий приїзд Nарастьс.ч ду:нсе 

велиRи.м штрафом, в і діб рання.w. .чайна, 
в'язницею і часо.w., навіть, вида.zенн.ч.Іt 
за .меJІСі дер.>Ісави, особливо,Rоли штраф 
не заплачений своєчасно. 

Прибуваючи.Іt стуdеита.к Гро.маdсь-
1\а Опіка dопо.нагш:, .чN абігця.w., і щоdо 
їхніх спеція.zь1шх студеюпсь~>и.r по
треб направ.z.чс до J'~o·p. А.Nаdе.кічного 
Товариства у ІІариJІ(:і (Го.юва проф . 
О. Шульгин). 
Приї:нсйжаючи 1Jo Франції, треба 

знати таІ'іі адреси : 

1) Грu.ІшUсьІіа ОпіRа (Entr'aide Uk
rainierшe 13 rue Тніnе, Paris 12, :\Ie
tro Dauшesnil). 

2) Правос.швна J'~>раїнсьІОа ЦерІ'іва, 
5, rue Gasпier-Guy, Paris 20, )Іетро 
:Мartin ~adaud. 

3) ГреІОО-Ііато.z. Церtїва, 186, Bou
levard Saint-Germain, Paris 6, Метро 
Saint-Gerшain des Pres. 

.J) Біб.zіотеNа С. IJenLLюpи (Biblio
theque 'LkrainieІшe, 24, rue tle Іа Gla
eiere, Paris 13, ..\Іетро Glaciere.) 

5) Об'rdнанн.ч J',.·раїисьюzх Робіт
ниRів ~ 13, rue Taine. 

6) Товариство б. Во.ч"Ііів А.р.кії J"HP 
24, rue de la Glaeiere. 

. Більше с10:1адн_і відо.w.ості про Фран
цzю~ Се~>ретарz.чт Гро.маdсь10ої Oni~>u 
под ас, в разі потреби, .tистовно, але 
дл.я ІІЬОго треба прщ·и.zати .иі:нснароrJ
н.і NІІІІоюz на віІІnові"ь. 



ню· ,10/lO:\lOIT ;це УRР.ННСЬН.1 
ГРОМ.t,""!СЬНА. ОІІІНЛ J" ФP.-!Hl[Il? 

J;EЗД0.\1/lll.\1 da!' 1111 Ііорот>mіІ час npumy.toli. 
ПОТРЕБ.\"10'/JІ.Н вшіае йві•Іі на день скро.мне 

.>.·арчуванн.ч і час віd часу ilono.wazaє харчовими 

npodyli~ll •. ЧІіЇ ІІрІ/С.tаНЇ J"ІіраЇІІСЬ/іи.М ДО/10.1(0-
гО//ІJ,І( Rо.мітето.м в .-l.мериці. 
.7ЮДЯ:\І БЕЗ ДОНJ'.\ІЕІІТІВ доnо.могає ле-

га.rізуватис.ч. 
БЕЗРОБІТНИJІ допо.оrогас дістати 11рацю 

в ПарІJ.нсі ЧІІ на ІІровіНІІіі. 
НЕО,J,ЛГНЕНlІ.\1 допо.могас од.чго.оr і взуття.оr . 

. чІіс ІІрІІс.tане УкраЇІІСЬ/іІІ.М Доnо.чоюви.ІІ Rо.\Ііте

то.м " .·1.мсрІЩЇ. 
XBOPJI.\1. що ле.нслть в UІІІІІта.r.ч.т. застуІІ-

JІІІІ/ІІІВО.М lltped ад.міністрUІjЇСЮ. 
JIIB.-l.7IД.·t,\l - Іі.rопотанн.ч.\1 11ро доІІо.могІІ 

перед ІРО, Н.-!РЕ паІіуІІІій.оm і гріІІІ.ОfІl. 
llr ВІЛСЬRОВОІІО:JОНЕНІІ.\1 застуІІниц
тво.м перед Jнтернаціона.rьІІи.м 'Іервони.оr Хрестом 
і перед фраІІІІУЗЬІіІІАІи в.rада.ощ. 

Tlf.\1 ЩО I,J,J"TЬ ДО ФРА.НЦІІ ЧИ 11 ПЕРЕ
ІЖДЖ.~ЮТЬ - їнфор.мацїя.мІІ. вкааївка.мІІ і 
..:.rопотанн.ч.м про візи. 

ТІПІ. ЩО ІП.\'І\.·1ЮТІ• J>О,11ІЧІВ - друку-
~анн.ч.ч оп041їсток в .місtІСВІІ.r газетах. 

••• 
,J,.7П :І'.J./.7ЕННЯ CllElliЯ:ll>~OI ДОПО-

• \ІОГИ Гро.мадська Опіка відсrмає з~rнтересовани: 
до •ідповїдюІ.r організацій - ч.rен1в Гро.мадськаt 

Опї,;и. 

СТУДЕНТІВ до оІ\одуса• і Студt!нтсько'і 

Гро.мади. 
JIA.YROBJllB до Лкаде.мічІІого ТОІ/ариства 

та біб rіотеки i.w. С. ПетлюрІІ. 
РОБ.ІТНІІRІВ - до Об'сднанн.ч :І'країнськи:r 

Робітників у ФраІІІ/ЇЇ. 
БУВІІІІІХ ВОПІ\ІВ І ІНВ.1:ІІ.J.ІВ- до То-

варІІства бувrш1:r во.чІіЇВ .tp.wii .\'ІІІ' У ФраІІІ/ЇЇ. 
1J РЕ.7 JГIЙllllX CIJl'.-\B.·tX -до допо.моzО//ІІХ 

ТО//ариств при у,;раЇІІСЬІіІJХ І/ерквщ· : ~равос.tав

ІІій. гре••о-,;ато.щце,;їй ma єванге.rьсьІ<rіl. . 
В СТІРАВЛХ 1111\1.7ЬІІІІХ --до .'-lк.аде.VІ'(Ного 

ТОІІІt/>ІІСmва та do Батьківського ~о.мІтету ук· 
раінсь,;оі д11m.ччоі шко.ІІІ У Пapu.wr. 
В СПРАВ.-tХ АJ>ТІІСТІІ'ІН1ІХ І R:І'.7Ь-

Т.\'РНО-ОСВІТ111Х - до Товарш~тв~ у,;раїн
-ськІІх .vІJтІІіІІ, ТО//арІІстоа прІІ.rи.rью~юв украін
с(о,;ої .,.у.rьтурІІ та rlo ТовщІІІства •llrcн.ч Рідного 

I>palf1f>. до . 
Гро.vадська ОпіІіа у Фраrщіі по.мага.- всІ.м 

tІ•·раіНІІЯ·" по .мірі своі.r .мо.w.ш~тей. 
· 1\о.ш ба.ж-асте «ід неі бі. 1ьшої сІr.ч.1~ьосnш 1t до
nо.мпzІІ. по.wо.ж-іnІЬ іІі. a.r~ ",. ппрп.wнІ."'' с.1о•а.мІІ. 

ЩІІрІJ.\/11 ili.ta.M/1 j заеоба.ОІ/1. 
-а 

;10ПОJІОГ.4. 

Рада Гр?.м.адськоі: Опі~аи розподілила 
.wіж хsори.м.и, не.м.І~~ш.м.ІL .. ' нєза.м.ож
ні.м.и Ч..lена.м.и укрйlН~ЬКОL KOЛOHlL У_ 
Франції а нагоди РІздвяних св.чт 1 
Ноsого Року 50 пакетів Н~РЕ, що буfи 
-одержані з титулу Об єдн_аного J к
раїнського Допо.wогового Но.м.Ітету .4..м.є-

ршш від Париаь11ої Організації 1\А.РЕ. 
3 цієї нагоди Рада Громадської Oni

J<и висловлює Об 'єднано.м.у Но.м.ітетові 
иаz'lщирішу под.чку і призиаии.ч. 

ДО ТІІХ, ЩО ІДУТЬ 1],0 
ІІАР.4.ГВ.4.Ю 

Го.шва Допомогового Но.м.ітету в 
Парагваї І!. Іlадучак повіdо.м.л.чє, що 
<<якби хтось їхав до Парагваю через 
Бразілію. то треба, приїхавши до 
Ріо де Їh'анейро. брати заліаиицю do 
порту Есперанаа на річці Парагвай, 
а звідти пароплаво.w а.ж до .4.сунсіон». 

ІЦодо приїзду до Парагваю е.м.іграи
тів, то він JІСе пише таке : 

<<Найбільше прrtбуло JІCurJiв: воtш 
прибувають всі сот11а.м.и оо .\сунсіо
ну, тако;нс прибуло кілька родин 
поляків і ні.wців, .менонітів німець
ких прибуло уже 3.000, тільки наші 
боятьс.ч того Парагваю і ue аиаю при
чини то.м.у», 

ПОДЯКА 

Пан П. Jfатичак а Сансу прислав 
дл.ч J'країнської Громадської ОпікІL 
1.200 фр., зібраних на весіллі n . 
Г. Бублииського 31 січи.ч 1948. Жер 
тводавцям щнра подяка. 

ПЕРЕПИС YRPA ІНЦІВ 

Для якиайуспішиішого аахиету 
прав украіпської еміграції у Фран
ції, виявилась воиеmіеть аробІІТИ 
докладпий перепис усіх українців. 

Просять НЕГАЙНО '3АРЕЕС
СТРУВАТИСЛ в Українській 
Громадській Опіці, висилаючи оеь 
такі дані -1. Пріавmцf', ім'я. 
2. Дата иароджеиия. 
З. Яка виаиачеиа державва прива-

лежвість в карті ідептичиоети. 
4. Тf'перішия адреса. 
5. Професія. 
G. Освіта. 
7. 3 якого часу у Франції. 
8. Родивпий став. 

НА АДРЕС)т 

Entr' Aide Ukrainne 13, rue Taine, 
PARIS 12-е .. 
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ІРОЗШУКИ -· 
~·нраїнсLна ГрщшдсLна Оніна проснтL ого;JО. 

СІІ'ПіІ : 

ЯНОВЛІВА Тихона шунас НЖLІ:-1 J\\·an, 
Burgdorr (Hanno,·l.'r), D. Р. Сашр ІНО. Ваг. 

19, Allemagnt'. 

:ЗАНОР'ІF.:\ІНУ :\Іаню шунас BO:-IDAH Ste
pan, Е. V. \V. llostel, WI.'St-l'en Road, Ely. 
СашЬн, England. 

ГОРОХІВСЬНОГО l\Ішю.'Іу шунае KRYCH 
Iwan, Goettingen, Getншarland!ltr. 22, \Voerth 
Kaнerne, Brittнche Zone, Allt'шagne. 

ЗРЕ:\ІЧ~'НА Сапу шуна~: I\:OSTit11{ llazar, 
D. Р. Camp St. Marttn, lllf19, VШach, Klrnten, 
Austria. 

НО.1JОДІЯ Стефана шукає I{OLODI.J Peter 
llarroЬeer Hoster, Ноош 2, Nr. Selverton, S. De~ 
von, Englвnd. 

:\ІЕЛЬІ-ІІІЧ"!r'НА НІшо."Іу, Н:\ІЕТЮНА Івана, 
ХАР~'НА ВасІшп, ТИМІ·Ю Марію, БОДНАР 
Афhо, ТНАЧА Івана шукає PICHOROWYTCH 
Iwan, 56 Carnp Bodi.'Sdale. DІнн :-!orrolk, Grande 
Bretagne. 

НОСТІВА Юрка шукас KOWALCZYN l'edlr, 
llorbltng Camp 80, Sleaford Ltncoln.ч, England. 

дАТНУН Анастазtю або Магду, НРОХ!\ІА
ЛУНА Василя, шукає Datkun Softa, Aschaf
fenburg, Lagarde-KІІRerne, ВІ. І, Zlm. 17, Alle
magne. 

НРУЧИНВИЧ ТеофілІю шукає LESKIW 
Stepan, Rottersatch, р. Ros!ltol, U. Р. Camp 
10fl, ВІ. 17, Z. 2, V. S. А. Zone, Allemagne. 

ГОЯ ВолодимІІра шукае GOJ Вohdan, Full 
Sutton Holdtng, Hoвtell Nr. York, Eogland. 

ВАРЕНИЦЮ Остаnа шунаєWАRЕИІZІА Dmy
tro, Ukratntan Camp UNRRA, Area Teant 1041, 
WetsвenbuJ'I ІfВау, Jahnustr. 29, USA Zone, Al.
lemagne. 

САНдАЛЮНА Василя wy11ae MINDZIAK 
Mykola Тrter (Felen), ВІ. І, z. 28, Franz. Zone, 
Allemagne. 

ВОРА ТаріІІІ шуrсае KOWALYSHYN Johno 
4936 N. Warnock ST, Pbtladelpbia, 41, РІІ, Etats• 
Unla. 

Дtrd Ж}'РИJJЛ Дмвтрв myrcae ZURYLO An
ten, КtmЬer8 Hostel, Matdenr.e&d, Bucke, Alll(e
tare. 
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:\ІЕДВІДП .J:анн."Іа шунас CHOH:XYJ Stt'fan. 
7!1 Р. \\'. Camp. Н«'\·е-,;Ьу nr. Вo"ton Ltnks, Grвnde 
Bl't'tagnt'. 

Ф~"ЧК\ :\ІнхаІІ."Іа, ГАНЧІІНА :\ІихВЛ.1а m 
ГАНЧІІН І\атер1шу шунає \Vt'SYK Osyp. Нnke 
:Xostt', 11. Gt'rmans, Corn\\·all, Angleterre. 

ТІІСОВСЬІі:\' Натерину та ТІІСОВСЬНУ Па 
раску шунас :\IE:XTt'S J>edur, \\'estmoeland
W. А. Е. С. Broug. llam. НаІІ :Xr. Pt'nrith Ho~tel. 
.\ngletPГI't'. 

1-\.\РПЕНІ\А .\нтона ВасІІ."ІLОВІІЧВ, ГЕРГЕ.ТJЯ 
Стеnана 0ІІІІСLНОВІІЧа m 1-\ОБАЛЕНІ-\.\, сина 

Григорія Проноповнча Нопа.:~енна шукас GER
(;EL J., :\lainz-1\astel, Golz-Kaserne, t'kr. Lager. 
t'SA Zone, .\llemagnl.'. 

ІіІ:ІНРА Петра шунас KILAR Pelahi а, ~litten
\\"al<l, Jaegerka,.ernt', ВІ. \'1, 11. 

ТО:\ІАІПЕВСЬІ\ОГО ()вгена ПаВ.'ІОВІІЧа шунас 

TOMASZE\\'SKA О., RegensbuJ'I, Gangfhofer
stedlung, t'kr. D. Р. Camp, РанІ Ht>yse Str. 2-160. 
Allemagne. 

:ЗАГОРОДІІ~' О.'ІЬГ)" шуrсас John :\IYCHANY
SZYN, Kempston Hard11·Іck Ho,;tel. Е. 9. 1'\r 
HEDFORD. England. 

1ІАРАПДУ Теодора шукає HAWAIDA !\lychallo, 
Camp D. р. \\'olkering, post Koefering, Кrels 
RegenнbtІrg. "L'SA Zone, Allemagne. 

МАо~,ЕТУ ЮрІя 1\ІОСНАЛИШІІНУ Натерину 
та МОС:КА.ШІШІІН~r Анну wунае HOSZKO 
Anna, Вerchtesgaden-Strub, D. Р. Lager •Orl)•k• 
5j50, Вayern, Allemagne. 

ОЛЕНСЕВІІЧА Степана шукає OLEKSE
WYCZ Stepan, 56, Р. О. W. Camp Вoteswale. 

Dlgв-Norfolk, EIJIIand. 

:КОБИЛЬНЯН Марію wукае PONIALS~YN 
Anna, Strub Jaegerkaseme, Вerchtesgaden, Вa

warla, USA Zone, Allemagne. 

ІОНЛАРСЬКОГО Гаврн.ла шукає SZKLARSKI 
Dmytro Oakdale Mtnerв Hostel, Моев-у Gorn Lane, 
Oakdale Monmoostshlre, South Wales, EDgland. 

ДЖУГ АНА МНJСо.лу І ДЖW АНА ТеоАора 

шунае DZUGAN Pllul, 227/Huntlosen. D. Р. Hos
pital, 'm/AasemЬiy Centre, Huntlose/OldeDЬurtl. 
Allemagne. 

ВЛЦИШ nёtp. Ш)'КВЄ BASNYK ИусЬа Jo, 
Losley НеІІ Л. Е. С., Ut&oxeter, Staffonl Slure 1 

EDcland. 



;:tOПO}IOf .'\ СТ)'ДЕНТ.-\l\1 

При )'краЇНІ'ЬКО\І~' Ака~t>мічно
И\' Допомогово\Іу Т-ві u Парижі 
ааІ·Н~-?RPf'~Ш ІіюІ j(• iJ~ ~ШІ До-
110\і~ кра l(•ЬRІШ (,ту;tf'ПТЮІ 
( (•КОрОЧf'НО nоД)'(), 

» 1\о~\'І' « \ШG приапачатп \ШТf'

рін.lьП~: ~ОПО\ІОГ~· Ті.'ІЬ~Ш ТJШ t'Ч'• 
деота\І. ЩО ІШ Hf'l ааІ·Л~'ЖІІ."ІJІ 

(•BOGIO ПрtЩf'ІО TU І' ВО Ї\111 ИОра.1ЬІІО• 
ІІИЦ іона:ІЬПІІ\Ш HROI'TH\111. 

>> 1\оД)'( « JШG пt>рt>вірнтu р·піхп 
о ІІрtЩ і (·Ty~t•HT іВ TU (•.'J i;t.K~'BUТII 
ваапt.l і аа їх шtyRoiO. 

П10)Іі\ДІІНІІ. іБЕРТВ)'ИТЕ 
ІН f:Т)'ДЕНТІВ 

Наш і гроші Hf' прошц~·ть ~арt>1І
но • a.lf' ИрІШN'~·ть ІШрИt'ТІ> ІНІІІІ ііі 
ио:Іо;J. і іі ТІІИ NШІШ наш ііі Батьків-
щІші. 

}Ін :\1\'І'ІІ\ІО ;(бати про Tf'. щоб на-
ша мо~•;щь ~·чи~нн·н ~· ІІЮІІRНХ R~·:•ь
ч·рннх народів, (•ept>;:t. НКІІХ Фра•.н
цін завжди t-тон.1а нн першом~· мн·
ці. }(ІІ М\'t•ЮІО ~ОПОМОГТІІ В ІІt'рІІІу 

чt'рг~· тим, що вже І·т~·діІОІОТЬ .на 
ви(•оких франц~·аьких шко.1ах. Вщ
так \ІІІ \І~'('ІІМО ('ТараТІІІ'Н t'ПpORH• 
дити ;:t.o Франції хоч найздібніші 
о~иниці нашої молоді, нкі щt> аа
лишаІОТЬ<'R в ріаних таборах. 

» НоД)'( ес наперед виt•лом10є 

щиру подяк~· В(•іи жертводавцим і 
аапеішнє, що зібраний гріш буде 
належно поділений між студента-
ип. 

Ім'н кожвого жертводавця та ви-
t•оту пожертви подаватииетьен до 
загального ві;:tома окремими ко-

иувікатамп. 
Гроші проt•вмо пере('влатв ва 

адрееу : 
Banque Centrale des Coop6ratives 

31 rue de Pronnce, PAPIS 9-е. 
Pour i•Entr'aide Acad6mique Ukra

inienne. Compte N° 1627. 
Харчові поеИJІRВ та JJВстуваннн 

проевко переевлатв ва дрееу ; 
L'Entr'aide Acad6mique Ukrainie

nne. 13, rue Taine, PARIS 12-е. 

Jlf'plll За lll'f' IIJHH'liMO ІІШІІJІХ '111-
Т~Ч і о ВІІб~ЧІ'ІІІШ аа ІІNІКу IIN'ПpatH• 
ІІІ('ТІ•, ЗИ ІІаану а р031'ШШОЮ ІІt'р

ІІІІІХ ЧІН'І'•l ШІІІІОГО HJIДWIIIR » Гро
\ШДU <<. ІІкщо 11р іаDІІЩf' ІІашІ' або 
адр1'1'8 ЮШJН•ап і Нf'ДОК~ШДНО ЧJІ а 
ПО\111.1R8МП, ТО ПрОІ'ІІМО 118\1 3ІІІ'р

ІІ~'ТJІ при наго;1 і ІШ ц1• \'пап·. .1Іи 
ДОJІОШІІМО ;JУІ'ІІЛЬ • ЩОб в' Шtіtо~ІІІЖ
ЧОМУ маіібуТІІЬО11~' p·~·II~'TJI ІН•і Tf'X• 
11 ЇЧНІІ Ї ІtОМІШІ~~-. 

Оцим ДОЗDО.'ІІ•ТЕ 3.<\ПІ•ОСІІТІІ 
ВАС ДО ІІЕРЕДJІ.1JАТИ цього на
шого виданпн. Ми пе обіцш;мо Ваи 
чогоt'ь надавичаііного, atJІf' занв.lіІG
ио, що ЦІ<: НАШЕ DИДАНІІН 
Б)'ДЕ ІІОНШІНТИП. ДІІІЧІ 
Н ~ІІСНЦЬ т. ан. 1 Ви напf'вно 
отримаєте пt>рt•дшшчf'н і ІІа ми чиt•.lа. 

.1Іи будt'МО шн·аtти Пt'рш au uc·e 
Про І'УЧU('Не УкраЇНИ, ЇЇ MИHV.'If' 
та .•шгJІ'!ди u майб~·тю.ому, про на~ш~· 
f'Mll'patЦJIO рОЗКИІІf'ІІУ tto ЦiJIOMV (•Ві
Т і, про наш і аJІИДІІ і чи раДощі. 
про наші Нt'дотнгненнн ЧІІ н·піхв. 
Нрі11 того u 1\ШІ\1101\ІУ illtC.ll 
будут•• поміщуватИІ'L комуніка
ти ~ o~?.JІOШt'!fH~ центральної ор
ган 1зац' 1 украшц ш у Франц і і » Ук
ра їпеько і Громад('ЬІСО ї 011 іки « та 
товариств і оргапіаацій, що ;:t.iiOтr. 
длн добра украін<•ько ї справи. Цн 
друга частина буде Вас втри.м,·ватв 
В КОНТаІП'і З украЇНС'ЬКИМ ОрГRВЇЗО· 
ваним життям у Франції. 

Передплата квартально : 150 фр. 
піврічно 270 фр. 
ва рік .......... 500 фр. 

Наша адреса: (с HROМADA ))' 
5, Rue Gasier Guy, Paris ХХ. 

Наше копто: 

С С Postaux : Paria 565.800. 
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поручає .між 

В~давництва 
інши.м (ціни у 

« Г р о м а д а >> 

фр. фр~-): 

:\Іошпоннин: для нравославних 100 
- оправлений ........... 150 

::\Іо:штовнин для натолинів . . 50 
:Іотоцьний : Нняша слава, істо-

. . .120 рпчш оповщашш ........ . 
І{а:rендар-Альманах на 1948 р. 

208 ст .................... 150 
1\арта Унраїни, з часу 1917-

1920 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Унраїнсьний Бунвар, М. Мат-

в ій чуна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ОО 
€нисноп Сильвестр : Церков

ний устрій в Унраїні (проєнт 
статута Унр. Православної 
Цернви) ................. 40 

ТесJІЯ І. : Наша батьнівщина 
(Географія Унраїни) 120 

Нащенно А. : Зруйноване гніа-
до, (історична повість) . . . . 70 

Стороженна О. : Марно ІІро-
нлятий (фантастична Ію-
вість 3 часів Хмельниччини) 130 

Січинсьний В. : Чужинці про 
Унраїну . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Лебедь М. : Історія Унраїнсь-
І-:ої ІІовстансJ,ної Армії 
(УПА) ................... 150 

«УнраїнсьІ\е Мистецтва>), ба
гато ішострований ~шстець-
ний альманах ............ 150 

О. Шульгин : Беа території ... 180 
::\1. Шаповал : Унраїнсьна со

ціологія . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
І. Багряний : Тигролови, по-
. вість 3 життя унраїнцін на 
3еJІеному Нлині, 2 томи .. 170 

Дансьl'\ий О. : Хочу інити, npo 
унр. політичних в 'язнів в 
німецьних нонцентрзційних 
таборах, ілюстр. . ... · ...... 100 

Іван Фр:нто : ~3ахар БерІ-:ут, 
історична новість ......... 100 

Ді~ШІ : Во.1ошюr. поезії ..... 100 
М. Хвп;rьовпїr : Вальдшнепи, 

повість . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
1\ащен~-;о А. : І_Іід nорсуне.\І, 

історична пов І сть . . . . . . . . 75 
М. Гоrоаь :Тарас Бульба, істо-
рична повість ............ 100 

Ф. ДудRо : Чорторий, повість 100 
Ф. Дудно : Отюrан 1\рун. по-

вість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
І. Мазепа : Під стави нашого 
відродmення ............. 100 

РvсальсьюІй В. : Рідний nрзй, 
·оповідання ;1.1я шRо.'Іярів . . 60 

Степан Евпн : Іх було трьох, 
повість .................. 180 

1\оцюбинсьюІй :\І. : Тіні забу-
тих предnІВ ............... 40 

І. с~юлій :Дівчина :з Вінниці. 
оновіданнн . . . . . . . . . . . . . . 50 

Гай В. : МандріВІ-;а в безвість, 
Il рИГОДНИЦЬRа ІІОВ і СТЬ . . . • 80 

Гай В.: Шvnачі б;шюпних пер
лів-прІігодющьRа повість . 80 

~ouveau guide pratique de 
l'etraпger (правний поряднин 
д.пя чужинців у Фр:шції) . . 50 

В. Volodymyrovytclt : L'UІ.;
raiпe sous l'occupзtioп alle-
maпde .................. 100 

11 Ннижки висшІаGио поштою аа 
попереднім о~ержаиил грошей . 
11 На кошти пересиmсв: ttроские 
ДОЧИс.іІJІТИ 10 фр. 

• Гроші просино висиJІати че
кои ttоштовии: Р AR lS .)6 >800 

8 ЗаиовJІеиил мати ва ад~у 

« HROMADA » 5, RUE GASNIER GUY ~ PARIS ХХ. 

G6rante: Mm - ermalne Sozontiell Jmp. Beresntak, 11. rue Lqтaqe, Par\8. 
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