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А NOS AlfiiS FBAN{JAIS 

30е anniversaire du Іг Novembre 
Le Ier 1\ovembre de <.:ette annee les 

Ukrainiens <.:elebrent le 3Ое anniver
saire de la creation - dans les ter
ritoires qui appartenaient avant а 
l'Empire Austro-Hongrois- d'un Etat 
lndependant Occidental Ukrainien. 
<...:et evenement fut realise а Lviv par 
le representants mandates de cette 
partie de la Nation Ukrainienne; se 
basant sur le droit des peuples de 
disposer d'eux-memes, ces represen
tants deciderent de proclameт la Re
publique Democratique Urcideпtale 
LJkrainieпne. Lcs JJOpulatioш; de la 
Galicie, de !а Bukovine et rlc l'Ukraine 
Carpathique suivaient ainsi lc chemin 
de l'Ukraine Urieнtalc qui avait pro<.:
lame SOII indepcшlance а КіеУ lc 
22 Jaнvier 1918 par la Rar\a ( :eп
trale Ukrainieпne. 

( :es deux faits historiques опt Не 
bieпtot eoнrorшl~s par l'al'te (lu '2:2 
JanYЇf'I' 19HJ, proclame egaleшeпt а 
КісУ, <:apitall' r\c l'UkraiпP, .r~tІ.lf's 
reJJresentaпts rJe toнs Jps terrІtmrPs 
Ukraiпiens, r~нnis au t :пнgІ'І\s J>;ш
Ukraiпieп proclamPrent 1 'unifil'atioв 
de ІІенх I:<:tats lJkraiпi~~пs f'B шн· 
seнlP HepнbLiqtн• Пt':moeratiчнe l·k
гainienлP, нnifil~l' et indepenrlнвt~>. 

Eпtouri' сІР tous <:6tes par des eп
nemis, lf' jPtJПI' Eta t Ukrainieп, поп 
coпsolide, tошЬа bientot sous ІР jnug 
etranger, rnalgгl~ tШf' r{~sistaпce <н·har
nec qui Іінrа plнsieнrs aпni~es. La 
Moscovie bolchevistc l'attaqua сІн 
N о;,\, les rcstPs 1les armt~es tzaristrs 
poнssaient 1lн St~~l, !а Polognc, пol!
vellement restaнrec, е~ Іа Rонmаше 
avan~aicпt 1le l'Oнcst. А cettc epoqtl(', 
l'Enteвte victorieнse 1\авs la premii~rc 
gнегrс mondialc, apporta. son so,нtie~1 
non а la jeнnt> RepublІque' lkraІ: 
nienne dans sa lнtte rontre І enneJ!н 
du monde c'нrilise :Моsсон eom
muniste - mais, au contraire, se
courut 'tes forces qні s'acharпairnt 
а subjou~rr l'lJkrainr. 
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Aujourd'hui le mond~ раіе ehert• 
шent cette faнt.e eapitale. La Pologne 
et la Rоншаnіе se trouYeпt comme 
j ~dis l' L kra~ne, sous le jощ~ mosco
vІte. Les Pшssanees Octidentales, еп
соге mal gueries des blessures de la 
deux.ieme gнerre шondiale, sont obli-. 
gees, dans leurs propres pays, de 
lutter ~ontгe la cinquieme colonne 
moscuvїte et en meme temps proceder 
а un rcarmeшent pour defeщlre la 
liberte et l'orclre deYant la menace 
dr І 'iшperialisme moscoYite. 

S'iпelinant huшblement 1lrYaлt la 
meшoire Lles hcros clu 1(r і\оч•шЬrf'. 
en face Llrs eyeneшents qні s'аг~ 
procheлt, ан пош (\t' !а ~ation Ck
rainif'ППf', ІР Comite Ext'cнtif ІІн Con
seil National Сkrаіпіеп. dt>clart• 

- :\Ot!S SОШШеS І'ОПSІ'Їеnts ЧUt' 
st·нle нш• rntent<'. basep sнr l'egalitt> 
et Je Іlroit J'іrнІеJ.І·ІНІапсе, t>ІІtrl' les 
peuples 1\t• l'Eнrope ()riPntalf' et Cen
trale et 1I'Asie. asRt'ГYis par 'losf'OtІ, 
рен t ).'н г assн Гf'Г la !і Ьertf· а еч tl ist• 
ан coнrs ІІР Іа r•'•yolнtioн •ІР 191 ї 
apres la рrсшіітр g-нerre пюв,JіаlР. 

- N f)tІS S( ІІ\\1111',.; (_'()J)S('Їf'П tR CfHP 

!!Ctil НП fГОП~ t111Їt(~ll' ()р <:f'S IH'liJilPS 
аУес les лatюns lІbres 1\t' l'EнropP 
Orci(leлtale. et (\'Ашеrічне ренt arrt1-
ter, нnе fон: ронr toutє·s. l'offPпsiYP 
Llr І 'iшperialisшe JU()seoYite. 

Lt>s Ckrainit>вs л'ont анrнrІ•' pre
tention sur LIPs tf'rrit()irt>s riP sPs 
yoisins et snпt prHs рош ''"ttt· ~··:-1-
labcтration amicalp f't. Пtl'f'SSaЇt•t• t't 
ронr la lutte рош la liЬPrH·. :\1ais lf's 
Ukrainirns єlt'sirt>nt \а nн~ШІ' re.:i-" 
procite .dr _la part cles aнtrt·s P~'Щ:lt•s. 
en partІeulІer 1le la part 1іе sN• Уоіsів:;.. 
LTKR.\1:'\E СН:сІDЕ::\ТАLЕ 
C'EST LA PARTIE 1:\TE(~RAU;: 
DE L'ET.\T. CI\RAE\IE~ l'l\IFIE. 

Le soнYenir tle l'anniYersair·p glo
rieнx dн l~'r l\oп~mbre unit toнs ІР!-> 
lJkrainiPns. tant danR le pays mt1шt> 
qн'en exil. rlans un SPntirnt•nt сот-. 



шun. Que daпs ~:с s~ntiшcнt ,.;р furgf' 
aussi l а нн~шt• dt.'·cisioн сошпшnt' : 

- renforcer et approfoпdir l'нnitc 
spiritut'lle pan-ukrainicппe et ,Jetruire 
toutes les traces ties separat.ioпs (і 'aп
tan iшposees а 110US JHH' lt'S etraпgt'ГS, 
pour forшer uп froпt unique, solifle 
et iпebranlablc, pour la defeпsf' fic 
нotre iJlllepeпdancc ct dc nos fruн
tiercs пatioпalt•s. 

\ї,-" Іа Natioн lJkrainieІшe Libre. 

\Їп la Rcpubliquc lJkrainieппe, 
ІІІІіерt•n(\:шtе t•t Unifiee. 

LE СОМІТЕ EXECUTIF 
du Conceil National Ukrainien 

1948. 

( Tтaduction no)t-ojjiciellt) 

зо-~роиовини 1~ листопаду 
1-го лио:rонада :шшає ЗО ронін з 

того дня, но:ш вопею унра їнсІ,І-:ого 

насеJІення ае:о.Іель, що належали ;ю 

австрійсьної дер;.нави, постала не
залежна західньо - УІ\І;)аїнсьна дер
шана. Чином 1-го ;~ истопада 1918-го 
рону, нню1 упоВІЮВЮІ>ене прt'~tстав

шщтво тнх :Іt'~Іе:н,, сн іраючщ·н на 
нраво еююви:шаченнл на род ів. рі
ши:Іо прого:нн:ипІ 3ахі;пн.о - УІ\
раїнеьну На ро;щю РРспуб;, ЇІ>У. l~а
,;шчина. БуІ\оВІІна. І\ а рнатсьІ\:1 ~ н
раїна пішли :ш Східньою УІ.;раїною, 
що Четвертю! Уніnереа:ннІ ~ен
тральної Ради в 1-\иєв і 22-го еІЧІІН 
1918-го рону. ви:шала себе са:мо
стійною і в ід ні ного не:ш:н•;.ююю 
дерїІ\авою. 

Ті два антн д1ста:ш 1\l'аабаро:о.І 
своє остаточне аанершення : - 22-го 
січня 1919-го рону. в у~>раїнсьній 
столипі - ао:ютоверхі:\1 І\нєві -
представнтш всіх ае:мель УІ.;раїнІ!· 
~ібрані на Tpyдono~ty НонrресІ, 
прого:юснлн об 'єднання обидвох ~~
раїнсьних держав в одну СюrоrтІИ
ну і Соборну УІ\раїпсьJ-;у НароЛНІО 
Респvбл і нУ . 

Оточена· а усіх бон ів ворога:о.ш, 
:\юлода. неонріпла ще держnва. -
після нільнох ронів П'роїчної обо
рони.- пошt:~а пі;ж чуже панування. 
3 півночі суну::Іа на неї большевинь
нn Моснва ~ а· півдня рвали її нело
битюr парсьних ар:\ІЇЙ. іа заходу 

напали нововідроджена Польща та 
Ру~tун ія. А рішащ.на тоді, перемож
на в першій світовій війні Антанта 
дава,,а п іддерЖІ>у не :молодій vн
раїнсьІ-;ій республіці в И борот-ьбі 
проти ворога цивілізації - ному
вістичної Mocmm, але навпани до
по:о.шг:І.'НІ СШІШ\1, нні підривали Ун
раїну. 

Сьогодні ('Віт порого платить за 
свою ве:шну ІІUМІІ.lНУ. Польща і 

Ру:мунін аш\йшш1ея, ян нолись Ун
раїпа, від :О.ІОСКОНСЬНИ:М ШШVВЮІНЯМ. 
А аахідні д~'ршавн, не зап;ївши Щ(~ 
ран другої світсuої війни, :муснть у 
своїй Іmаспій хаті воборювати під
.-,аю.;у :\ЮСІ\ОНСЬНОЇ 11 'ятої 1\О;ІОНИ і 
одночасно аброїтиен для (борони 

власної свободи та власного поряд
ну rа•ред зааіхапшши 1\Юt'І\uВського 
Ьшеріялі:вІу. 
Схиляючи голову перt•д пам 'ятю 

1-го .пистопада, - і в обличчі ве
.чиних rюдій, що надходяТІ,, ВИНОН
НИЙ ОРГАН УНР - імеш':м ун
раїнсІ.нсго пароду - аанвпяє :У 

- l\:111 евідомі того, що тільни 
агод:І ~~ im понеІН>Лt'ІІИМІІ Моснвою 
народа:\ш східньої і середньої Ев
рошІ та Азії, ІШ основі рівноправ
ноети і державної незалежности, мо
же привернути їм енободу, здобуту 
ревf'люцією після першої світової 
.війни: J' 

- Ми свідомі того, що тільни 



сціт,ний фр~нп тих народів а віль
ними державами :західньої Европи і 
Аж~риюr може спинити раз на зав
сіди На ТИСИ ~ІОСНОВСЬНОГО Ї:\>Шеріл
JІі;шу. 

Унрйнці не ставлять нілних до
:нагань до чvжих :земель і готові 
il:O тієї НОНеЧНОЇ, друЖНЬОЇ СПіВПрЩЇ 
і бор:ньби за свободv. Але унраїнці 
НІШагають таної ж" постави і від 
інших нар~щів, :юнрема від своїх 
сусідів. ЗАХІДНЯ УНРАТНА -
ЦЕ НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА СО
БОРНОТ УНРАТНСЬНОТ ДЕРЖА-
ВИ. . 
Пам 'ять славних рановин 1-го ли

сtопада :з'єднує всіх унраїнцін -
на батьнівщині і в чужині - одІІИМ 
спільним переживаннлм. Хай же 

в його огні заста.>нтьсл Т<ІІ>ож спіль
не рі ше ннл : 

- З)Ііцнитп і поглибити всеvn
раїнсьну духову соборність і зіш
щитп всі с:Іі;:щ nо:шшніх. чужинця
ми ІШЮІНУТІІХ НЮ! ПОді:ІЇВ, на те. 
щоб одностайюш фронтюr стояпі 
твердо і непохитно в обороні нашої 
державної неза.:н•жноспr і на сторо
жі наших націона.>ьшrх )Іет. 

Хай Іюше ~яобідний ~ї\рзїнсьnпіі 
народ! 

Хай жнве Сюrостійна і Соборна 
Уnрзїнсьnа Республіnа! 

ВИRОННИИ ОРГ АН 
УНР. НАЦ. РАДИ 

Листопад, 1948. 

JІИСТОПАДОВІ ДНІ 

Пожовнле листн на паризьних п~
шоходах дивно вражає нашу е~п

І'рантську душу, воно навіває чи
мось рідним, чимось таним нам близь
ким. Помимо волі, а навіть проти 
волі, - бо з певниін остраХО)І зга

дуємо про це, - в ~я~і н~шЩ ви~и~ 
нають із забуття сІрІ осшш дНІ 1 

пожовrше листя львівсьних нашта
пів. В уяві нашій виринаюп, мрRч
ні образи, ноли ми в товаристві 
наших друзів стояли десь у кутку 
пj:юсвітлнсьної доміюш і з здерж~
ним віддихом прислухались до сшв 
бvвшого старшини. що нам розна

зував про спр:шшні <<Листопадові 
ДНІ». 

Ми чули, НІ\ щt> недавно вірні 
австрійсь~>ій нор:ші <<тпр~тьц.~ Схо
дv» ПрJГОЛОСИЛИ СВОЮ унр1ІНСЬН)' 

державність і ао аб~:Jєю ~.~ РУ.''ах 
перебрзли в.паду сво~І КJ?'lІНИ. По
над сто тиснч добр;)ВJ.:тьц ш. а1~де~, 
Нf\Ї ПрJЙШ~ІП ВСЇ фр:НІТИ ІІСрШОІ СВІ-
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,, Ho.ui ви в.чирали, 
реві.ш гар.чати 
і аорі в .. чива.~ись с.1ьоаа.чш>. 

тової війни. ~тану:ш ~о зброї і бо
ролись, Яf\ плью1 вюли. - Вони 

пройш:ш всю епопею визвольних 
змагань. Вони вппса:ш в нашv істо
р~ю тані еторінни. ян героїчна· Чорт
ювсьна офензива. ::\Іи не )Южемо 
забутп нарппш. І\о.-ш волюr - без 
сорnчнп. в подертщ1у пі;~;жачнv. 

босі, з І>рісо:м в рп>ах. хоч і без 
набоїв - ішан впере;~;. щоб з;~;обути 
хоч. десятоn f-іупь: бо нічюr було 
стрІ.'ІЯТІІ. А.ртиаерія наша. що проти 
ВСіХ ЗаnОНЇВ ВіЙСЬf\ОВОГО ді.1а ВІІСV
вал~СЬ перед фр~штову аінію. вЇІ
стршювала останні набої. 

Патріотпз:\r вп:швавсн нрі:зь він
ці. Любов J;o рі;:щпх :\tіст не дозволя
па Гар:\tаТЧИНЮІ СїрЇ.lЯТІІ ПО. НІІХ. 

- 3 бажання прnгнати ворога з 
рі,:щої Зt:')J:Ii і то зарза. тр:шпявся 
нечуванІІіі ;~;еінJ;е рі;~; де:зертирства 
а аапі.1.1н на фронт. 
У впс:Іі:tі. НІ\ відюю. :\ІІІ прогр1.'1ІІ 

На ЦЬО:\ІУ RЇ;:{ТІІПnу ~ї\р:lЇНСІ,fіІІХ ВИ:!-



].'ameJpa Св. Юра у .7ььові 

вс:ІІ,НІІХ :;~І< п:нJ,. - А:н· ці <<:Ін<'ТІ
па;{ові ;щі>> а;·:шшІІ:ІІІ m::-.1 на ~'' іі
бутнє. 1\рі:-.І ВС.'ІІІЧІЮГО ('11( ~ІІІНУ. Щl' 

ІЇ. ІННІРНІІЙ ДПі3:1 ТСГО. 11\0 ;{.lЯ ТВС

реІІІІЛ дер;навн<rо ашттн. н:~ р('ду ІН' 

~()(')ІТЬ :1 t,(' І\:~.lІ,ШГО m: ТрІ<.ТІІ:ВІУ. - · 

і 1н· по:-.т:швен один наш ви:тачниіі 
історІШ, ~rжучп. що в час нерш~ї 
світоРОЇ ВІfіІІІІ ШІ ІН' були ЩС арІ
."Іі до ТЕ( pt ІШЯ Д('рШ~ РІ! і ТОІУ 
:\Іа."ІІІ їх дві. а то й більше. - АІ\т 
??-го січня 1919 р. фо р~Іа:Іьно < б 'є;{
~;в всю Ун раїну. А псх i;t на 1\иїв 
освятив його спі:ІІ>ІІО nрс:штоІ~J І.;рс~ 
в 'ю. - Нн а;;::1ь це б\'."Іо :І:: !і І:mо. 1 
навіть об'єднаних сил ужt• неви-

стачало. . 
На nротяаі останнього деснти."ІІТ-

тн щораа рідше агадують ~истопа
дові рuновини. Весь nитюІИИ тягар, 
все :шаченнн визnr :lЬНІІХ :шr гань 

нонцентрується на пс д iF- х :1 22-г~~ 
січня. Не забувtй:-.ю nрсп•. що цІ, 
TaJ\ бІІ ~ІlІ!ІІТІІ 1 Г:.'.liiiJLJ,j :1:\І<1Г< 111\Н 

І;apmlll/a 0.1. НоваІіЇВІ'ЬІіОгй 

сfіорОІІІ'.'І\1 :І;ІХі;{ІІі 1\( pJ!I 1111 ні:ІОЇ УІ;
р .. ЇІ\11 j ;НіН~','\11 :І~ЮГУ 1\ІІЇІН'І,І\І,,Іу урн
;{ОВ і Hl't' lt Ї.'ІО І І рІН'ВJІТ\ІТ\1 !'ВОЇ еИ:ІІІ 
/)срсТІЛі :1 ІІіІІІІі'ІІІЮІ l'\'Ci;J.o\1. lk 
;:;,б уІ";' і'" І<~. що щ· ІН'l' нlюt і рне :1у
си:шн. Нl\l' арсбІІnа :Ін хінна частина 
УІ\р?їнсІ.І>сго н:>роіІ.у 11іачае ви:шо:Іь
них :нt~lл~ш. нершої світової війни, 
є. :тг~l.'І\,JІс.-уІ>р;JЇІІСJ,J>ЮІ псfіроІ. fio 
J.;саша Іір<ІІІ.'ІІІІІа l\JIOII\1, ІІJІО.'ІІПП аа 

Унр:·їну. є РСl'ІІ<ІНіоІІ:J:ІJ,JН' ;tобро. 
<<JІИСТ<;JlПД<'Н і ДІІ і» l(l' Pil\t' !'ВНТО 1\0ff\
IIOГO УІ-іра ЇІІ І(Н . 

. Стрі.'Іt'І{І.І\:І нісшІ tю;tar. нюt. що 
:1\BH:J,) І'<!,'J\1 1НІШІ'І" ('ІІ))(;І\ ТІН'Н'І І(ВЇ

ту ». НІ\ :\ІІІ ІІІІІІ і хо•н :\10 'ІІІШІl'fі\'Д[• 
В ІІНВІІТІІ Нашу ІІОДНІ;у о І(ЮІ бе pl!fiM 
:щ Н<~.'І\0, то nt•pш аа вrt> віндаймо 

ї~І н: :а il\1\l' : вошІ бо р<~:шсн ІН' аа 
Г:' .llЩLI\ і l'l'.'IП і ~І іСТl''ІІШ, а :НІ ВСЮ 
УІ.;р:йну, всІІІІ <;fісроншш її :н1хідні 
ІюрдсІІи. Одшнt іа нt•rнuих. що :Jба
гну."Іи нсеунраїш·І,ниіі хнрш,тер них 

:щ:>г:нн., був. Гсл. Отюшн С. ІІРт-
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люра; його найулюбленіша пісня, 
з яною теж і проводили його на 
вічний спочинон, це стрілецьні <<Жу
равлі>>, -пісня, НІШ ар~дИJІас~ над 
свіжими могилами вояюв захщньо
го фронту. - Нині ці;туий українсь-

ІШЙ нарсщ "ю;.ке бути гордий за тих, 
що створили· листопадовий )Ііт, що 
кров 'ю своєю раз на все зафіксува
ШІ захі;щі Іюр;{он·и УІ>раїнн. 

Пр 

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ 

ПІРЕНЕІ ЧИ РЕЙН 

Одним із найважJІивіших питань, 
яне останнім часо:\І обговорюється 
й диснутується на 3зході і в США 
- це питання про те, де треба ро
бити оборонну лінію перед можшІ
вим совєтсьюш настуном - на лі
нії Британсьні остроnи - ІІірl'неї 
чи на лінії Гюrбурr-Рейн-Швайца
рія. 
Як відомо читачам іа щоденної 

преси нарзли ri 'ятьох (ВеJІИЮl Брц
танія, Франція, Беш,rія, Голандія, 
Люнсембурr) по воєнних шпаннлх 
занінчилисл утворепням спільного 
ВОЄННОГО орJ.'аІІіЗ:VІУ, На ЧОJІі ЯІ\ОГО 
став маршал Монrомері, а додrшо 
ЙОМУ фр.нщузьЮІХ Й анJ.';ІіЙСЬІШХ 
J.'енералів та адміраJІів. Цн, тан би 
мовити, найвища воєнна р:ща р3а

раблює деталі оборони з~хідн~ої 
Европи, що-;{о .учнсти всІх заІН
тересованих країн, можJшвостсй їх
ніх зусиль, ЩОДО ПОСТНВІШ Відповід
НОЇ НіJІЬНОСТИ ДИВізій і Т. Д. 
Але одночасно ноетало питання 

- де робити оборонну .пінію : па 
Піренеях чи на Рейні? Як вияn.пяла 
преса анrпо-сансонсьних дерїкав. 
теза Велиної Британії та США спи
ралася більшt' на лінії ІІіренеїв. в 
той час, НІ\ фрС1НІ\о-беJІьtійеько
голандсьІ\а теза трюшєтьсн .:rінії 
Рейну. І воно зроаумілu: ці дерншвн 
не хочуп, аазнати :шову розношів 
онУпації, на ней раа. нійсьнюш чер
воної Моснви. БоязІ>ість анtJІс-саІ\
сів підтвсрждуєтьсл заявою ЦН фран
uузьної номпартії про те, що фр:ш
цузьний народ, мовJІЯВ, не буде 
воювати проти Совєтсьного Союзу, 
інаншс нажучи, франнуаьІ-;і ному-
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ністп все ар3б.'lлть. щоби пvстити на 
терен Фрзнції совєтсьні в Ійсьна на 
винадон нонф:~інту. А:1с ааява фран
цузьних номуністів - це одне. а 
бажання фрзІ!цуаьІ\оrо народу ·
це друге. ДосІ ще пр·.>са всіх нрзїн 
дебатує це питання, остаточне ви
рішення якого очевп;що бv;{е зале
жатп ві;:~; внутрішньої стn.бі:~ізації' 
ГОЛОВНЮ! ЧИНО)І, у Фрзнції. ЛК та-

1\ОЖ в Бельrії тn Го:1андії. ОднаЧl', 
тр~'ба ГаДЗТІІ. ЩО фрЗІІЦУЗЬІ\П теза 
про лінію Рейну пер?"юЖе v май
бутньюІу, fio зншцення европейсJ,
ІШХ 1\рзїн аїn ;J.o Піренеї не :to нрий
ІІяттн шш Нр1ЇІІЮІ. хоч бп ціною і 
:'ІШЙбуТНЬОГО ЇХНЬОГО BII:JBO.l:l'HHЯ. 
У цих дсбатах не зайвюr бvде на

вестн хоч би уривки із статті аме
рш;ансьного журна:Ііста Едrарз Ан

сr:Ін l\IaypepJ. яюІй обстоює фран
цуаьну тезу- себ-то оборі.ШНV :~інію 
на Рейні. · 

<<Щоб прИ:\Іусптн фр:шцузьний на
род, - ппше він, - п·огодитися, 
ХОЧ би і 3 фі:ІософСЬІШ!\1 СТОЇЦІІЗМОМ, 
на тоіі воєннніі п:шн. шшй таїть в 
собі )Jайже абсо.Іютнv певність що . . . ... ' 
СХІДІІІ ВІЙСЬНа 01\УПУЮТЬ ЇХНЮ НраЇ-
ІІУ. то воєнюш фрзнцузьним знав
цюІ тре?а .бу.Іо б перенонанІ своїх 
нюшатрютш в ТШІV, що Західній 

Союа, навіть підтри;шний А!ІІериною 
с ш·здатню1 :забезпечити оборону 
Франції. • 
Ото~ наіів~нце ностав.l:ені фран

цузью ЗНЗВЦІ :l.У1ІаЮТЬ, ЩО ВСЯКі 

тенденції що-;щ захисту Европи на 
:~інії АнІ'.Іія-Еспанія потягне за со
бою швІщну втрату і цих двох країн, 
а а нюш і ці.Іої Европи. Це вони 



мені сназали і н певний, що во нп 
тан поетавили справу і перед свої
ми воєнними нолєІ'а~ш чужинець
ними. Згідно з їхньою думною тре
ба почати оборону Европи на Рейні. 
Вони вважають. що цю оборонну 
лінію )Іожна цілном утримати мен
ще, ніЖ 30-ма дивізінии доти, 
аж пони ато~ша америнанеьна 
зброя зможе відвернути напрям 
розвитну подій в но~иеть Зах9ду. 
Але що є найважливІШЮІ. це ІХНЄ 

пер~нонаннн в тому, rцо Західній 
Союз, підтриман~Ій ~:мериною, змо
же за нільна МІСЯЦІВ мати доеит~ 

дивізій для того, щ_об обсадити ~ейн. 
Францvзьні знавю ~шли вражІНня, 
щ 0 t е не ра л А ль бе р т В-е-

• 

д {' ~~ а й с р , підчас свого побуту 
в Парижі цього літа, ніби поділнв 
їхню думну. 

<< ... Французи твердо етоять на сво
їй позиції, що аліннти мусять обо
роняти Рейн або зовсім відмовитися 
від спільного оборонного плану. 
Вільно є Вашинtтонові та Лондоно
ві упиратися на свойому плані обо
рони на лінії Анrлін-Еепанін. В 
ц~ому випаднх вони змушені будуть 
~щмовитисн вщ опори на Францію 
1 очевидно на БельІ'ію та ·Голан
дію>>. 

Не претендувмо бути нророном, 
але ми певні, що теза лінії Рейну 
пере:-.юже. 

СПРАВА БЕРЛІНУ 

- Чнтачюr вже відо:-.ю :з щоденної 
преси - ці.:шй перебіг Берлінсьної 
справи в ООН. Ззхідн~ держави, 
вважаючи б.'Іонаду Бершву, ян акт 
насильства і нн загрозу для світово
го :мирv, рішили поетавІ!ПІ це пи
тання ita розглн~ в. РадІ Безпени. 
у ноті. що її ЗахІДНІ держави пере
дали 30-го вересня ц. р. І'~нерально: 
:-.1v секретареві ООН п. ГриІ'ве ЛІ 
говоритьен, що СССР блонад~!? Бер
ліну порушив постанови Хартн ООН. 
Там піднреслено тан еа~ю_, _що со
вєтсь~>а політика в БерЛІНІ не є 
наслідном технічиїх непорозумінь 
онvпаційних держав. а.:Іе виразнюr 
намаганнюІ 'Москви при допомозі 
нелєІ'а.:Іьнпх і наси:.rьни~ьних. з~с~
бів реалізувати сво• по_штичНІ ц1ш. 
·Оснаржено СССР, ~о _вІН намагаєть
ся опанувати Бершн. 1 влучитІ~ його 
до совєтеьної з(;ши Нвtе~чuни 1 то~ІУ 
саме він прюпнив _таю засоби, НІ> 
виголодженнн бер.:ІІНСьного насе-

лення. . 
Піс."ІR відбутих вже І_н."Іьнох за-

сідань Ради Безпени, шслн довгих 
пересправ ну луариого хаІ?антеру, 
-справу полагодження Бершнсьного 
нонфлінту. доручено було т. _:зв. 
<<но:міrіі певтральних >:· на чолІ з 

арІ'ентінсьІШ~І представнино~І Бра
мулін. Цн номісін висунула була 
ось тані побюнаннн длн прийняття 
Радою Безпени : - віщшинаннн 
всіх обмежень щодо транспорту. но
мунікації й торгівлі, nрийнятих ону
nаційними владами поміж одповід
ними зонами чи то в Берліні чи де
інде, - сюІинашш нонференції чо
ТІ~р~ох воєнних І'):бернаторів в Бер
ЛІНІ, одночасно ІЗ :шнттн:м vcix 
цих об~rежень, для обговорення 'vні
фінації грошевої у бувшій стоЛиці 
Ні~еччині !'а бааі східньої марии, 
- 1 нарештІ занлин до ради міністрів 
занордонних сnрав, щоби вона зіб
р~лася для відновленин перегово
рІВ що-до аагаJrьної проблвмп цілої 
Німеччини. 
Висунення певтральними держа

вами таиоі пропозиції створило було 
певну атмосферу відпруженнн. А це 
допомогло Західні~І дс.'ржавам оона
зати .світовій опінії всю дволичність 
та :шбріханність совєтсьної політини 
та їхне небажаннн мирного спів
життя з іншими народами. 
Бо ж деJІєІ'ат СССР - Вишингь

ний - висував у своїх промовах 
ТВЄ'рдженнн, що Рада Бt!зпеии НЄ' 
м~є права розглядати берліпсьного 
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nитання, бо це належить в першу 
чергу иомпентенції рвди міністрів 
заиордонних сnрав чотирьох вели

нодержав, а ирім цього - на його 
думну- не можна рсзtлядати спра

ви Берліну, не розглядаючи рів
ночасно.справи цілої Німеччини. 

Згадана <щомісія невтральних», 
себ-то представинии АрІ'ентіни, 
Нолумбії, Сирії, БельІ'ії, Нанади й 
Нитаю,вишуиали вищенаведену фор
мулу, яиу і запропонували Совєтам. 
Ян відомо Совєти її відиинули і 
справа _Берліну застрягла знову. 
Були чутни, що Совєти задумують 

в найближчому часі вивести свої 
війсьиа :1 Берліну і з совєтсьної 
зони Німеччини і запропонувати 
зробити те саме \ :1ахіднім держа
вам відnовідно до західніх онупацій
них зон. Це був би <<вешшодушний >> 
ирон у <<:"І!Ирном,У>> полагодженні бер
лінсьного і взагалі німецьного пи
тання, а рівночасно підступна від
плата :шхідні:vІ державам аа постав

лення справи Берліну веред Радою 
Безлени. Одночасно це була і своє-

рідна nровонація для оnінії, :мовляв,.. 
Совєти <С\ІИрслюбиві». Ця чутка має. 
евсє підтвЕрдження в тиtу ,. що до• 
Берліну прибув ні~tецмшй rенерал 
фон-Зайд;~іц, я1:шй був гсловою <<Но
~Іітету ві;~ьно ї Німеччини • в Совє
тах разо~t з іншюш полоненюш-ні~І
цюш. Ніби rен. фон Зайд;~іц прибув 
до Берліну д:Ія організації ні~tець
ної пс;~іції в сов.:тсьній зоні. Але гра 
Совєтів що да;~ і. то стає яснішою д;~я 
ВСіХ і В ООН СОЕЄТСЬНОЇ .-.інії ТрИ
~ШІОТЬСН ~шше соЕ єтсьн і сателіти. 
Опінія ці:юго nу.-.ьтурного світу на
бирає щс-да:Іі, то виразніших і гс
стрих фо р~І що;~.о 1-\ре:\І.-.я, а:~е д;~н 
того, щсб ця оnінія :\ш.-.а під ссбою 
довготрпва:~у nі;~:ставу nс.трібний час. 
То:му то сссб.-.пво ан r.-.с-санси. ЯІ> і 
:\юг:lн б давно арt.битн на:fежні вис
новnн, хоч бн ті:~ьнп з Бер;-.інсьJ,ої. 
сп равп. не \їІУснають нію.;ої ~юіІ'
ливости ;ця· t:ІІ реб :\ІІІрного, а ш· 
ВСЄІІІІОГО роаріШl'ІІНЯ )НВІІО НіНС утвс

реІІ.ОГО І·ЮІІф:ІЇІ,ТНОГО стану. 

:\1. АНТУСЬ 

ПовчапьнІ рядки 
Не рідко мож:Ію спостерегпш ceped 

українського громадяпства, як тш;~:ж; 
і па сторіпках української преси, рzзщ 
сперечання про політику Ветzкої Бри
танії, про її методи, про її завдання. 
Нам видається, що иайкращою, а разом 
з тим і найавторитетнішою відповіддю 
на це питання слу:нситиме уривок із 
елогадів відомого англійського діяча 

<<Врешті тут треба ВИНJІа<:ТИ ГО.lОВІІі 
напрямні европсйеьної політини Вел. 
Британії, нними н нсрувавсн протягом 
довгих ронів і шшм н вірно служив. Я 
гадаю, що я озна•rу їх на:й.нраще в tой 
спосіб, що повторю ті самі слова, яни~ш 
я ЇХ визна чи в ще в берсзІІ і 1936 р. , НОJІИ 
члени номісії :Jанордонних справ Jюн
сервативної партії запросиJш менt' при
ватно ВИСJІОВИТИ МОЇ дуМНИ. 
Протягом чотирьох століть занордонна 

полІТИІ\3 Вел. Британії полягатt в тому, 
·щоб противитися яній-будь державі, що 
є найсильніша, найаtресивніша і най
більш панівна на нонтиненті, і зонрема 
перешнодйти, щоб Голандія та Бельrія 
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політика J 'і истона Чер·1і.z.ч, ваятиіl а 
його ~>nи;ж·,;zz виданій в 19-li р. nid ааго
лов,;ом <·Спогади про другу світову вііl
НУ>> ( Роаді.z Х /І. •·Пс.Іfі;)Іс .Іfиро.и і вій
пою>>. 1936-19~П р. p.J. 

3 огляду на .чсність аачеп.zеного питаи
н.ч і пode,;yuu і па ;)ІСиву а,;туальиість ав
торськи.r спостере')Ісt'ІІЬ, пода!'МО ці урив
ки в перп;.шuі : 

не пі;ща.111 пі~ шшуваннн тої ~ержют .. 
В~яв11ш цю .1 ін.ію •rерез приа:~1у історії. 
ЦІ чотир11 <·то;нттн поtтійного сщ;отиву 
3 ТОЮ .Ж О;ІІІ<НЮЕОЮ ~ІtТОЮ, -II)::O:J еті,іJЬ
НИ змш назв, фантів, ситуацій чи обста
вин, Ці 'ІJОТІІ)Ш СТО.lі'ІїН \'Н.lН;ЩЮТІоС:l 
тан ~ог_ічно і таt> б('азаперІ'чію у найвІІа
начн ІШІ З;:J:ОбуТНІІ. ЩО ЇХ :ІЮГ.lІІ б ;:{аТІ! 
ці.lірасІІ, нації, ;:{еrж:•вІІ ч11 наJ:о.:tи. A.lt' 
ЩО С Ще бі.lЬШ ВІЦ3.ТНІІ:ІІ, ТО це те. ЩО 
при всяних об<·тавинах Ве.1. Британ іл 
завжди вибір2.1а найтяжч11й ш.1ях. Став
.1ячи чо.1о пrоти Пи.lІІПа ІІ-го Еспансьно
го чи проти .'1юдовина ХІV-го, в ча<'ІІ 
Вільгель:~tа ІІІ-го і ::\Іа.1ьборо, чи то протп 
Напо.ІеОІШ ЧІІ ПJ:ОТІІ Ві.1ьге.1ь~ш 11-го, 



- було б дуже :~егно - і у ВСЯІ\0:\ІУ ра;зі 
дуже спонуслпво - ~рпстати на бш 
найсидьнішого та роздшити з ним здо
бутни його завойо~ань. Одначе, !fа~пани, 
ми вибірали постІйно найтрудНІШІ ш.чя
хи, рQб.lЮЧИ СОЮЗИ З . :lf.~Hlll СІ!.7ІЬНИМІІ, 
формуючи з НІ{]ІІИ ноа.1 щн, з ~•ето~. здо
бути перемогу над тирюІО:\І,. що МІ.1Ітар
рно запанував на нонтинент1 яюtй б~ той 
тиран не був і яшш би нар_одо:~І ВІН не 
нерvвав. Таю1:м ЧІJНО:О.І :~ш зоерег.'Іи. сво
боду Европи, ми спрІtЯ.lІ~ зr?стоВІ на
родів у ВСЇЙ ЇХНій іЮІВУЧІЙ рІЗНОІ:ОдНО
сті. І nереживши чотири ве.1и~езн1 зма
гання Mll ВИЙШ.lІІ З НІІХ, ЗбІ.ІЬШИВІ!Ш 
нашу 'репутацію, ~озшириВШІ!_.пашу ІМ
перію, а неза.•н:жн1сть Голан~н та Бель
rії ножног<< разу бу:~а. забезпечена. Та
ною є надзвичайна й ІНСТІІН~.товн~ тра
диція занорцонної британсьн01 по.'ІІТІНШ. 
Всі наші зсасади ще сьогодня с~ирають
ся на цій традиції. Я не бачу нІчого та
ного що мог:ю б обмежити чи зменшити 
дух ~правед.lивости, му~роети, хоробро: 
сти і обережности, яю бу.1и властив 1 
нашим преднам. В т<_>:~tу, що спа.1? на 
долю дюцсьній натурІ, я не ~ачу нІчого 
таного що мог.чо б сно~шро~нтувати хоч 
би у ;іайменшій мірі вартІсть виснов: 
нів 'наших преднів. Тан само, в ц~рин1 
війсЬНОВЇЙ, ПО.'JіТИЧНЇЙ.' еНОІІОМИЧНІЙ ЧИ 
науновій я не бачу ючого таного, щоб 
давадо нам право думати, що ми .t·ьогодня 
:"ІІенше здатні чи :ми не повиннІ, або не 
спроможні ЙТИ ТІІМИЖ Ш.lЯХа!\ІИ. Ян ЩО 
я беру сміливість поставити перед вам~ 
цю загальну заса~у, то ~~ т~му, що мен 1 
здається, що, осюльни 11 б)де прийнято 
за базу, то решта видається дуже про-

стою. . . . 
Заувfжте, що бритІйсьн:І по.lІтина не 

завдає собі труду знати, хто є тим наро
дом яний має охоту панувати над Евро
пою'. Не йдється щ::о те,чи Т? буде Еспа
н і я чи французьна :монархІЯ, ЧІ~ фраJ;І
цуз~на і:~шерія, чи rер:~шнсь!'а 1:м~ер1~ 
чи гітлєрівсьний режим .. ~ашІй по:~ІТИЦІ 
:ювсі:'ІІ не є важливо, янІ 1 на_роди 1 хто 
їхні вожді, єдине, що на~ штресує -
це знати - хто є найсильн ІШИІІІ, яним би 
він не був, тираном чи хто готується ним 
стати ТоJІ.ІУ нам нема чого боятися, що 
нас будvть обвинувач}"1ШТИ в _тому, що 
ми фраішофі;~и чи rермапофІ:ш'? При 
протилежних обставина~ ми будемо в 
однановій мірі rермзнофІ;~ами ~ франно:: 
фобами. Це ~ занон І~ЗШОІ нацюна.'ІЬНОІ 
поліТИІШ, ЗГІДНО З ЯЮІМ МИ ЖИВеМО, а 
не простий пол іntчний крон, диктован~й 
припадновими обставинами, симпат~я
:ми ЧИ анТІІПаТЇЯМІІ, або Я НИМИ будь ІН-
ШИМИ ПОЧУТТЯМИ. 
Тому постає пит?Іння означити, яна 

є сьогодня найсильНІша европейсьна дер
жава, власне хто ню.tагається И!ІК•lасти 
своє панування у небезпечний 1 де<;по: 
тичний спосіб. Зараз У цьому роцІ, 1 
напевно ще й підчас частини 1937 рону, 

французмщ а рм іл наіtrи.1ьніша в Ев
ропі. Але. ніхто не боїться Францїі. 
Ножниtl знає, що Франція бажає, абн її 
залишили n споною і що в давно~· ви
падну вона посідає звичаttн"і заеобіt обо
рони. Цілий світ знає танож, що фран
цузи є пацифістамп і що над ними тя
житІ. почуттн небезпени. Вони одночас
~ !О хоробрі, здецидовані, прив'язані до 
щеї миру, а.1е їх rри:зе непевні стІ •. Вони 
я~.1яють а себе .'1 ібсра.nьву націю, що має 
В 1.1Ь!ІО обрав і паг.lаМt'НТарІІ і інституції. 

. НІМеЧЧШШ Ж, З t"ВОГО бону, не бОЇТЬСЯ 
ншого. Вона озброюється і то тщшм тем
пом, що її і(торіл подібного ще не анає. 
Нею Htpyr. жмевьІ;а тріумфуючих аван
тюристів. Гріш у них - рідна річ, не
вдоволення арщ тас під деспотичш1м ре
жимом їхніх 1-:ерівшшів. Дуже <'НОро 
прийде чае, ко.ТJи їм треба буде вибирати 
поміж енономичло-фінансовим ~>рахом, 
чп навіть і рево.'Іюцісю, і війною, яна не 
матиме іншої мпп, а у винадну перемоги 
не матиме іншого результату, ян ті.1ьни 
тота.'Іьна rермавізація Европи під нерів
ництвом нацистів. Мен і ви;:щєтІ.ся, що 
виринають стар і обставини і що в нас л і
дОІ\ того, ваш шщіона.ТJЬІШй рятунон 
вимагає ще раа щоб ми об'єдна:ш евро
пейсьні сили а мстою тримати у респенті, 
<~ ПІшити, а нш1и буде треба, то tt зни
щити німецьні почини до панування. Бо 
повірьте мені, що ношІ б янаеь інша сила, 
t$ажімо, Еепанія, Людовин ХІV-ий, На
по.nеоп чи найаер Ві.nьгельм 11-й, за на
шою допомогою ста.ТJа б паном Европи,. 
то та си.1а на другий дt'нь своєї перемоги 
намага.ТJасл б на<· стиснути, зробити з 
нас незначну націю і довести нае до за
гибе.ТJ і. 3епевнити збереження й стій
ність британемтї імперії, ян танож і 
ве.1ич цього оетрову - ось яна мета. 

повинна стати нашим першим завданням 

і ми не пов1шн і ноаиеати себе я нимось 
і.1юзорним видовищем ідеаамюго світу, 
і,lЮЗією, ЯНЗ ті.ТІЬНИ ДОЗВОЛИТІ> іНШИМ 
сипам, і то найгіршим, {"Тати на наше 
місце, запевнюю•ш собі нерівнпцтво сві
том у майбутньому. 
Отож у цих обставинах яв.1яється на

піта~ьн~м елєментом ота широна нон
це_пцІЯ 1 ~ана важJшва орrанtзація, як 
.IJІra НацІй. 3 прантичного бону Ліrа 
Націй є нонцепцією британеьною, 
вона. чудово гармонізується з ідеями і 
чинаJІШ нашої історії. Вона танож в 
повніtі гармонії з тими нонцепціями, яні 
нами н~рува;~и, з привціпами справедли
вости 1 несправt'ддивоети і з засадами 
миру основаного на. боротьбі проти го
;~овного напаснина. Ми хочемо, щоб за
ш~нувао"Іа справедливі сть і свобода по
МІЖ народами і в самих народах, і це 
власне для того, а не аа що інше, труди
лися, биJІисн й перемогли ті, які колись 
з~уд~вали нашу славу, нашу цивіпіза.
цоо 1 нашу велич. Британський народ 
завжди мріяв про те, щоб постала ера 
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міжнаро;:(ньої заношюсти, в умовах яної 
всі непогодженнR могли б бути за.ТJагод
женими ш.'ІЯХОМ терпеливИх дискусій, 
але завжди в дусі закоцности і справед
.'lивости. Не можца педоцінювати впливу 
таного ідеалу на модерну бритійсьну 
демократію. Ніхто не знає, яним чином 
ці зерна посіяні були вітрами віків у 
серцях наших працюючих верств. Вони, 
ці зерна, зросли, ростуть, і то тан міцно, 
ян і .'Іюбов цих .1юдей до свободи, і ми 
не можемо знецінювати їх, бо вони є 
нвінтесенцією rенія нашого острова. То
му ми вважаємо, що розвиваючи і снріп
.'Іяючч Ліrу Націй, ми однайдемо най
певніший спосіб забезпечити нашу нраї
ну' і разом :J тим утриматп ті ве.1ш>і с~і
тові принціпи, з яними наші власні ІН
тереси тан часто знаходи.'Іися у приро;:(

ньому погодженню. 

Ось мої три головні висновюІ : 
1. Ми мусимо протиставитися нтюю:о.tу 

мож.і!ивому претендентові на пануваннн 
чи на напад. 2. Німеччина під сучаснюt 
режи~Ю:\І нацистів з її незвичайним о~
броєння:\1, тан швидно розвиненим,. вт~
.'ІЮЄ в собі ca:~<te цІ,ого претендента. 3 .• ТІІ
rа Націй об'єднує багато нраїн і наш на
род тан само входить у снлад тої жЛіrи 
Націй. Наша ж у•rасть n ній антивна й 
чинна ддн протиставленин згадано~ІУ 
напаснинові. Я дозволяю собі представи
ти ці три пропозиції_ на ваш розг.rІнд. 
Решта - .1oti•tнo з того випливає. 
Завжди легшим є винайти й нрогтюси

ти зага.1ьні припціпи, аніж перевести 
іх у життя. Зонрема ми мусимо мат·~ на 
увазі наш справжній союз з ФранцІєю. 
Це зовсім не означає, що ми мусимо n:Іс
нати почуття ворожости до Німеччини. 
Нашим обов'лзко!Іt і в наших інт~ресах 
- тримати найнижчу температуру f!О
між цими двома нраїнами. В цьому вІД
ношенню ми не матимемо жадних труд
нощів відносно Франції. Тан сам<;>, ян і 
ми, ця парламентарна демощштш. має 
нелині упередшення проти ВІЙНІ!, 1 тан 
само, ян ми, nона значно спізни.туасн У 
приготованню своєї оборони. То:о.~у я 

Галина ЛАЩЕННО 

ствердшую, що ~ш повинні уважати наш 
союз іа Францією за основний. Всю реш
ту мусимо уважати за другорядне, саме 
зараз, но~lИ в;1;арила го;1;ина рішень і 

небезпени. Ті ж, яні мають сш1ідні дон
трипи і міцно внорінені перенонання, 
що вип.1иваютr, з тих донтрип, б.)'дуть у 
~ращому становищі перед порпвами бурі 
1 ЖJ:Іттєвих несп?дів.анон, ніж ті норотно
З?РІ .'Іюд~, Я!>І пщда.ються природнім 
вщруха:о.~ 1 ню вс.тупаються перед вп;ш
вом '~;'ОГО, що вони прочитають в що;1;еннііі 
пре~І. Перше , що треба зробити. це -
усвщомити те, що ми хочемо. Що-до 
мене особист(', то я є прихи.1ьнино~t оз
броєння .!Ііrи всіх народів, або всіх 
тих, ного !Іюжна бу.1о б об'є;1;нати про
ти можливо~? напасни.~а пі~ проводо:\r 
Be.'l. Британ в та Францн. Не втратьмо ні
чого з того, що є в наших спро~южностях 
з .метою поставити на ноги цей ве.1иний 
МІжнаро;~;ніtt орrаніз~І. Ян що це аавдан
ня винвиться понад наші сили або 
с.1або;1;ухість одних чи з.1а во.1я інших 
спричинить_ся .. :ю фі~сно цього аав;1;ання, 
то по нранн ІІІ ~нр 1. постарай~юся бути 
п~вюши, що ~ранцш та Ве.1. Британія, 
ЦІ д~а ве.1И'!Нl нарщи Европи, будуть в 
~таш~ зусчнти чо.10~1 будь я ну гр оа у, 
ІЗ доорою 1 твеJцою надією ;1;ібратисл до 
порто~ого пристан ну, і на цей раз, жи
ВІНІІІ 1 здоровп~ш». 

Піс.1я цього вин.1аду, я ний стосується 
становш.ца. у 1936 році, автор його до
дає нинІ вщ себе наступні с.1ова : 

<•ЯІ.; що ~~~~ .);О.l.)'ЧІІ!ІЮ Спо.1учені Штати 
А.\rерини .:1:0 ~е.lІШ'JЇ Британії tt Франції, 
ЯНЩО МИ З~ІІНИ!ІІО назву МОЖ,'JИВОГО на
пасІІИІ~а, J!Н-що :\І~І за:\tінимо .:liry Націй 
Орrаюзацн:ю Об єднаних Націй а за
місць 1Іюtаншу Пі.);сТаВИМО А;.lантій
<~Ь~ИЙ онсан, та Европу за!ІІіни:о.ю ці.'ІИМ 
сВІТО~!, - то вище наве;1;ені !Іtірнування 
можуть ~найти, :\ЮЖе, праитичне прин
.1адення І СЬОГОДНfІ>), 

Нюt ~ічого не .1ишається додавати до 
ви<·нuвнш ВІІ;:(атного по.1ітина. Вони ясні, 
ян ;{ень. 

Б. С. 

CTYR 
(З совстсьІ\ого побуту) 

У великім помешнанпю сутеніло. Дов
гий персдпоній в сутінках став ще пох: 
мурніший, і серед багатьох дверей 1 
поворотів здавався заплутаним лабірин
том. В кухні иоло печі поралась бабуся, 
а Фрося, мешканка німнати на розі, 
нолола трісни. Фросю покинув чо.тюві.н!. 
і вона служила нондукторною. З однІєІ 
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німнати ч~ти бУ:·"~О нервову суперечку 
бухгалтера з жшною, що меІШ\аn:а з 
двома підростаючи~ш чадами. За стіною 
плана.:tа хвора дівчина і НОіІи вона пере
ставала планати, бу.,о 'Іу'ТИ .:tише супе
речку по;tружжк. В довгій німпаті :~ 
навалнами розбитого віконного сн.'Іа 
обережно заліп.1еного папером, біля сто~ 



-------- ---

.1у нрес.1ив стареньtшй іt:женер, а його йому. Шум на <'ХОдах завмер, але потім 
друж11ва прІІJ!рав.ш~ша вечерю . на при- щС!~ь загримало ще си;rн,ніше. Серед ніч
мусі, що шумІв. Пщ цей гар·~одер ст:у- но1 темряви почувся жіночий нрин. 
дент технолоrічного Інститут~, що зай- Десь бухали в двері. <<За ним прийшли? 
мав номірну з вузеньним вщо~ЦВІ У Ного відведуть? Чи приfідуть сюди?• 
двір, пробув.ав готуватись д_о Іспиту, була одна думна у всіх. 
затуляв вуха 1 при си.1ьних виб)Ха?' плачу - Трєба щос1. робити! заметушився 
хворої дівчинни, нерви його зб1ра.1ися бухгалтер. Він був в нічній білизні, 
в жмут, ян від бОЛJ?. . . босий, але не помічав цього. Інженер 
в передооною ц1.1НО~ <:темншо, а в нервово сишщав папери. Він сам не знав, 

німнатах поча.10 несмшиво запа.:~юва- чому тан :r:обив, мабуть від нажитої 
тись світло. І зд:звалось,. що це було звични все ~ід ус!х ховати. Потім розгля
не помешнання з шости юмнат, но.:~ись нувся по юмнат1 й усе це наспіх <·у
однієї родини, а норабе;~ь з наk?таlІш. нув у піч. Бабуся, забувшш.·І,, поча.1а 
На дворі ;щха.1а повна _пахоЩІВ роз- вt·іх навиоло хреtтr.ти. В їх двtрі заt'ту-

нвітлих рос.1ин весняна нІч. А;Іе в ду- нюю. Всі :завмер.1и. 3а<Т)ї>Юю знову, 
шах •1юдеfі був страх. Вони похова.'1иt·я ще <'ІІ.'1Ьніше. Ф]:ОІ'Л штовхнула бухгал-
в свої нори і хоті.111 .:~ише о;н1ого : ян тера. 
би непоміЧОІІі!'tІІІ ПfОЖhТІІ fi цю весняну - nдіТІ> ви! Відчиніть! - Той ДИНО 
ніч. ..,. . . на неї_ под1ІВИВt'Я fi чиу)шуn у ПJ;оти.lеЖ-
Бабуся вже ~'113~_~а В СВОІІ1 НІ!'tІІІаТ! ІІИЙ НІН.О{І> П~]Н'ДПОНОЮ, ІІа ЧО]НІІІЙ Хід, 

Фрося на нуХІІІ ;:t01да.1а рештни В<ч~рІ. 1\11ша! бІгла за ним жінна,- вони 
Хвора ::tівчюша пєреtта.~а п.1аtшти. Т1~1ь- можуть бути іі там! 
юt сту;:tент ще вчився, а шженер нрес.:шв, В д~tрі_ з новою еи.1ою :забуха.1 и. 1\Іати 
зігнувпшся ІНІ;{ <TO.lOliІ. , ХІ!ОJ.:ОІ д1вчинни бv.lat·І, ·на під.1озі в 

РаптоlІІ на <·XO;:t:iX по~увся шрІ. Бух- it тtриці, а. дівчшІ~;а в гарячці, вся роз-
га.lтtр ВИ('УН)lІ ШІІЮ ЗПІД 1:\0B;IJ:II Й _пр~І- IJ:t.'1t'H:t, :J.113JJa 3 ШЖНа Й Над Нt'Ю СТОЯ,'ІЗ 
{',1УХ3ВСЯ ... Шрt ІІІJб.1І:~а~ся .... т?~-1 ~1~1 Студент nішов до {'Р.ОСЇ номірtш, .1іГ й .. : 
не витримав 1 штоЕХІІ)~ сП.;JЯ r) ЖІНН). nриt·.,ухавt·я. Ф):оt'н увійш.па до його 
На чо.1 і його ВІІtТУПІ1В шт. номірн_и й з~ІВМt:]'Ла. Сtред пмряви чути 

_ Ідо·? Що ста.lоt·ь·? .- nJ;oтиpa.la бу.1о ТІ.lІ·НІІ .JІ1.хинвн дІЮХ it тот. В двері 
вона заспю1 і очі. Tentp 1 нy;J,tliT nочув бухР.lІІ, :1.1е ІІІХТО не tІшов ві;\ЧІІІІЯТИ. 
шyllt і пж шшружою_ І.,РІ!<':!У~f.Р.<·~ ... І -- Н піду, t'Іщ:н.н ШІ]JtШті інжеJн•р і 
інжоІt)J lltJ:f< тr,в щ:п.н.ти 11 г.ІНІІ) в на нр:.~дм-юма почr.в Ішб.lинн;тиt·л до дверей. 
Ж іННУ. lli) J:fiЧHO, t тріnай!-· ІШИЮІ.П:1 ЙОГО 

_ 'ЧуLШ'? . . Шівна. а:нтунР~ІИ :ннови, а ІЮІШ 3 НіМИМ 
:мати ХВОJ:ОЇ ;Іі~-~ІШІШ ~!.::І":'~ІІ'.l.а, ;JBt:_P~ t тогонш :шнрv.аи ;ю,;юнями обличчя ... 

;ro пср;JЕОJ-:ОЮ. !І ВЄ.ІІІ•І О 11 11•- ІС Х~ ,il.Bt-]Ji :J ІІІУМОМ ВіДЧИІІІ!.'ІИl'І,, :За ДВе-
ті:ІІІ В~ЕlJ,різІ, Jitj:tГ.lJ•Il~ТII_ П.!"рІВ), }111:\ІН бу:ІН :JИ)НІХЮІИ ('У!'іЩ;а а НЗЙІІИ-
Руна 11 ;.~1 rц~n:•:нІ НІ'lІ\ІІН::Ч t.ІІ:'hТ] нчt:оrо щого пов~:рху. 

· - Сt-:орше! Номо;ніть! .. Ніхто не від-
(ВІТ.lа. ..., . І І 
Шу~1 т:б.11,жr.І!сЯ .... :•г~:JУ ., в І~h)JІ•ва- чиняс. Мавра nомирас . 

• '1Оt'Ь до ПtJ:r.;ІПОt-:ОЮ НІ.lІ>І><І . І!t:рей. У Bt'iX, ХТО ПрИЧ:tЇВt'Я аа ДВЄ]JИlІШ НіМ-
- ІНо це с·? Що щ-·? -· б<_3г.ш1 ~чно нати, від.1яг.тю від t'С]ЩЯ. 

питав інжrнtр. НІхто не вцпов ща в «С.1ава JJory! Тіт.ни tt нсього!>) 

ІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

Читайте квижк!· __!{іна 100 фр. 

~ППЮЛИ l\OCTOi\IAPOBA 

<<ІіНИІ,И БІІТІН 
)'НРАІВСЬНОГО НАРОДУ>> 

Реданцін, передмова й при:міТІШ 
І. Борщана 

з. портрето:м :М. Нестомарова 

Просимо вносити ПЕРЕДПЛАТ)7 ва 

<<ГРОМАДУ>> 

ва СС Р ARIS 565800 

квартально ............... 150 фр. 
піврічно ................. 270 фр. 
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З Совєтської преси 

3 новим навчальним роном в УССР роз
nочало працювати 29.490 шніл, в яних 
вчиться біля 6 мі.ТІійонів дітей, - 578 
техніnумів, в яних навчається коло 
-190.500 юнанів і дівчат, 160 ВУ3'ів, 
в яких налічується 150.000 студентів. 
В самому Ниєві є 123 школи, в яnих 
навчається nонад 100.000 дітей. 

* • * 

У зв'язну з початном нового шJ;ільного 
рону в пресі друнують реnортажі про 
nерший день навчання. Ось-наnринлад, 
ян це віднриття відбу.тюся в 21-ій х.'ІО
n'ячій середній шноді в Ниєві (<<Радян
сьна Унраїна>> 3 2. 9. 48 р.) : 

<< ... Світдий 1-mac. У розчинені він
на доноситься відгомін міста. На 
стоді учи.тельни - вперше росири
тий nеред нласом бунвар і роснішні 
бунети нвітів. У•ІИТе.'Іьна Марія 
Минитівна Во.ттновицьна nочинає 
урон (!?). Вона розповідає дітям про 
їх обов'я:зни в шно.1і, про більшо
вицьку партію і радянський уряд, 
про їх вс,'Іині турботи про учнів. І 
ІЮ.JІИ вона заnитує у•шів, хто най
бі.ттьше пін.'ІуєтІ,ся про дітей, всі 
вони хором відповідають : 

- Ста.т~ін!>> 

Яна поез ін! Б унва р і кв іти! Обов' яз ни, 
nартія, радянсІ,ний уряд! І це д.rІЯ дітей, 
яні nочинають вивчати лише читати іі 
nисати! А nотім, яна nатріотична бідь
шовицьна відповідь : - СтаJІін! При 
цьому сптузіязмі дітей, ясно, що, но.rш 
б учитедьна запитада дітей : <<А хто 
пінJІується про ваших батьнів?>> , то діти 
напевно тан само хо:~tом і тан само з 
захоп.'Іенням відпові.пи б : ННВД! 

• * • 

Та ж сама І'ааета запевняє, що в Ниївсь
ній 33 жіночій ШІЮ.rІі <<Учнів :завчасно 
забезпечено :юшитами, о.піВЦfl:\ІИ, пера
ми ... » А у Дніпропетровсьну : <<всі учні 
забезпечені необхідним при.паддRМ>>. Оче
видно !'азета ставиться до своїх; читачів 
таи, ян до ма.пеньних учнів. А чим же 
діти в шнолах; повюші бути забезпечені? 
Ацжс ж не цвях<ами, не парашутами й 
не нартами до гри в бридж! 
Знов тани та сама !'азета міститІ, допис 

з Мююдаєва nід заголовном <<Чому в 
МююJІаєві зривається будівництво жи
те.1>>. 3амітна зовсім не пасує до ситу
зіястичних дописів про віднриття шні.'ІЬ
ного pony. Справд і бо : 

, <<Будівшщтво в значнііі мірі га.1ь
мується ВНаС.flЇДОН НСОХ'1ЙНО СІИаде-
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них проентів. T~n, наприклад, у 
будинnу по вулпщ Ве.'Іиnій Марсьній 
ч. 49 забу.1и передбачити... nааднv 
дюшріВ>>. • 

От тобі і раз! А нуди ж дим бvде вихо
дити? Н!івіть І'урони чи іронезіt, оті ін
диянсью ШІе:ОІ~На! ЩО ЖІШИ Й ЖИВУТЬ 
ще .в шатрах, 1 ТІ перецбачи.:щ дірnи у 
горІ, щоб дим вих;о,:щв, а тут в нраїні 
І'еніяльного Ста.'Ііна, ~о все передбачує, 
не передбачи.111 ди:.tа}НВ. 
Далі ще нраще : 

<•В Об.lаt:ті не дбають про роз
~tрення шсцев~tх. підприємств бу
дше.'!ЬШІХ :.штерт,:нв. 3а:.tісць цього 

ПОЧа.'І~І ДОВО~ІІТІІ ,'(СИnі будіве,'JЬНі 
матерm.111 з шших об.;шстей Бvтове 
і. штучне !'а~tіння аавозять ·на· від
ДІ.lЬ 780 ю.lО~І~·трів, а ваnно на від
да.lь 1.200 . lil.lo~teтpiв. Тшtчасом, 
ян~о орtашзувати видобутон усіх 
будІВе.lЬНІІХ ~tатеріЯ,lіВ На :\ІЇСЦі, 
:-.юrнна з'еноно:-.шти 6 мі.І. нарб.>> 

Це вже . підриває всяІшй ентузіязм. 
Яnщо !'аюння і вапно :\О :\Іинолаєва 
в~уть Із. :О.Ііецевостей на ві;ца.1і v тисячі 
НІ<'І_?метрш, то певне о.1івці та п"ера для 
Нишсьнюс шні.1 везуть а Чити чи Че
аябинсьnа. Щоб. зна'чить, був рух, була 
шамотня, <•? 1.1ьшовицьна ор І'ан ізація•! 
І над тю~ всщ чатує зорне оно всемогут
нього опщуна - Ста.1іна! ЯІ>а nоезія! 

••• 

. в. по:внтtу :~езаноJ>ді знаходяться й 
ІН~І спра~и, бі.1ьше прозаїчні, <<Радян
сьна Унраша>> ч. 212 з 7. 9. 48 р. містить 
д~шис ~ро етан сівбJІ в 1-\а:\І'янець-По
дшьсьюй об.1асті : 

<<Бі.lЬШЇСТЬ 1\О.'ІГОСПіВ і :МТС об
.'Іасти недопустюю відста.1и з під
г~повною до осінньої сівби і з самою 
сІвбою ... Строн :о.tинув, а на 1 ве
ресня _завдання винонано трохи біль
ше, НІ~ напо.lовІшу. Жаден район 
не ~аюнчив О!)анnи ... За два тижні 
nосІяно 32,4 віце. до п.1ацу ... Не 
зв аж 1ючи на те, що об.1асть о.::tержа
аа багато нових машин, винорuсто
вуют_ься вони незадовідьно. Продун
тивюс!ь траnторів .::tуже низьnа ... 
В рядІ nо.1госпів немає бі.lьшовиць
ІЮІ боротьби (!) за суворе дщержан
"!1 вй~І?Г аtротех;ніюt... Тільни ЗО 
вцсотюв потрібного насіння обмі-
нено на сортове ... • . 

І ян же :.южна погодити ці фанти з 
телєІ'рамою - запевненнRм <<І'убернатора• 
Хрущова .до Стааіна, Над.JН'нованій в 
<<РадRНСЬНІЙ Унраїні• (з ;J: 9. 48 р, 
ч. 211) про те, що 



<•НО.lГОСПНІШИ і но;ІГОСПІІІІЦЇ, праців
НІШИ :мтс і радгоспів, спеція.lісти і 
всі працівнини сі:Іьсьного госпо
.:tарства Унраїни вже тепер розгор
тають боротьбу за висою1й урожай в 
1949 р. І~о:Jгоспи і ра~госпи Респуб
;Ііни прове;:tуть сівбу озимих в нращі 
строни і на висонщ1у а tротехн І'ПЮ
:!ІІУ рівні забезпеча.ть щшонання п;ш
нv підняття зябу 1 тим сюшм зан.1а
дуть міцний фун~а:!ІІент внеоного 
врожаю наступного рону·~. 

А :!ІІИ спитає:!ІІО :де ж правда? Чи в с.1о
вах нореспондента з Ііам'янець- Поді.,ь
ської области, чи в запевненню сатрапа 
Хрущова, що<•всі п.1аю1 винонано?>~ Треба 
гадати,, що пр~~а .нореспондента прав.:tи
віша ВІД поез11 Хр)щова. 

• • • 
В СССР тепер є си:Іьна тенденція 

ВИЯВ.lЯТИ, ЩО мічурИНСЬНе ~І'рОНО:!ІІИЧНе 
вчення є нраще і .в прю>ТІІ~І приносить 
бі.1ьше нористи, НІЖ янесь шше :- бур
жуазне, <•.'Іженаунове\) : веttс:!ІІенІстсько-
мен.:tе., івсьне. 

,,,rптературная І'азета\) за 22 вересня 
ц. р. ч. 76 подає ноннретний доназ цього: 

<•Ще не занінчився збір ?.''ІІелю, а 
1ю но,,госпах жит.омирсьноІ об.J_Іасти 
уже пронссаася в1с~на про зам1тний 
успіх бриrад_иІ?а. сш~сІ.н. - госпо
;{арсьної арт1.1І ... І:!ІІ. <•ХVІІ!-го п~рт
з'їздУ• - Марн НестсрЧ)н. Анто~І 
зафіЙсованиtt, достигнутий нею уро
Ж!lй мо.,оз;их посадон Х'ІІе.'Ію .:tав по 
14 5 цент. з гентару. Цей резудьтат 
перевищає всі відо:!ІІі. цифри .Урожаїв 
периюго рону ~. НІ:!ІІеччин.І.,. ЗДА, 
Франції, Австрн, Австра.'ІlІ.>~ 

А ян доби.1ася но.1госпющя Нестерчун 
та ного у сп іх--у? 

,, но.'Ігоспниця, - пише І' аа ета 
;J.a.'I{ - дізнавшися про пра~і І. В. 
~Іічурина і Т. Д. Лисенно, смшо пр~
міни.1а мічурин~ьне вчення У своІй 
щоденній роботІ>~. 

І на занінчення : 

«Успіх. досягнеюІй тов. Нестер
чун. ще раз. с~і;~ЧІtтЬ ПР<! те, що 
можr ;tати сп1вз єднання мІчуринеь
кої науНІІ З НО."ІГОСПНОЮ пранТІІІЮЮ>І, 

Браво! Таин, знаЧІІТЬ. <•перегна.:ш•> н~ 
ті.1ью1 буржуазн): Европу, а.1е tt J\)Іерюч 
а з нею і Австраюю!. Тепер арозу:!ІІІ~о, що 
не ті:tьни у га.1уз1 Х\Іе.1ю пр1~мшяють 
Совсти :!ІІічуринrьне вчення, а.'Іе 1 в ~аау
зі «C."JaBOC.lOBiЯ>~ і В?ЗВе.lИЧаІІНЯ <·~e~\f~,lb
HOГO батьна наро.:tІВ>~ ДжуtашВІ.1І-Ста
аіна. возве.'Іичання, ~не росте стахано~
ськими темпами на всІх просторах «необ-
ятного• СССР ... 

••• 
Ві;щовідно до указу президії Верхов

ної Ради СССР з ~.6 вересня 1947 р. про 
одержання висоноІ продуктивности тва

ринництва при винонапні ко.r1гоrпо" обо
в'яз~ОВJ.!Х поставок сі.тІьс.-господ. про
ду~тш 1 п.,~ну розвитну тваринництва 
ВСІХ натеІ'орІй худоби - тепер с.'lідvють 
нагороди <<передовинів-героїв•> і оп\·б.1і
кування ЇХНіХ імен В пресі. В ОСТаННЬО:!ІІУ 
часі цьо)tу присвячуєтьея на шпа:1ьтах 
І'азет багато місця. 
Ось ні.'lьна прюшадів нагороджених 

уназом президії Верховної Ради СССР з 
дати 2 вересня ц. р. 

Савченно :Марії Харитонівніtt, доярці 
ноагоспу <<Червона Зоря•>, .тІебединсиюго 
району, сумсьної области - присвоєно 
ЗВаННЯ <<Героя сочіяліеТИЧНОЇ праці" і 
вручено орден Лєн ша та золоту меда.'lю 
<t~:ерп і ];.~о.'ІОТ>> за те, що вона одержа.'Іа 
вщ 8 норш по 5.810 нІ'. молока а оміетом 
2~1 нІ'. мо.тючн.ого жиру в середньому 
ВІД корови на рш. 

Орденом Лєніна нагородже:но Gаган 
~'ляпу Мансимінну - свинарну но.'lгос
пу <<По.'l ітвідді.rІ», Ветшобагачансьного 
району, полтавсьної об.лаt·ти, яна виро
<.~Ти.rІа від 7-ми <.~виноматон у середю.омv 
на свино~атну по 22. племінних поросятИ 
ДО 4-Х МІСЯЧНОГО вщу, З НИХ еаіти 10 
голів і першого н.ласу 9 го.лів. Як видно, 
ян що математи на не піцво~ить, із 152 
поросят .1шuе 10 :topoc.rю до «е.літи», а 
9 - до першої н.ласи. А решта - 142 
так і зоста.rшсн <•невіг.т~асйми»'? чи про
сто подохли від ентузіязму чи напру
ження <<перегнатм! Ну, це між іншим! 

Ордено:!ІІ Трудового Прапору нагород
жено Ногана Абрама Берковича, зав і
дую чого фермою нолгоспу ім. h:агано-
вича, київо-святошинсьного район\' 
ни Увської об.тшсти, я ний одержав в 'їД 
32-х корів по 3. 719 кl'. молона з вмістом 
1~і8 нІ'. молочног? жиру в середньому 
вщ норови на рш. Видно, що Ноган 
Абрам <•підна•rав», бо відстав від 1\Іарії 
Савчешю. 
Теж орденом Трудового Червоного 

Прапору наг?.роджено Снородзвон Ма
рину Панте.т~ешну --:- свинарну но.лгоспу 
«Нрив-буд», нриворІзьІюго району, дні
проп~тровськоІ о.бласти, яна вирости.тtа 
до вщ:1ученнн вщ 7-ми <.~ВІшоматон по 
19 П?росят у середньому на свиноматнv 
за рш, пр.и .середній живій вазі в 2 мі·
ся'Інщtу ВІЦІ 16 ю'. - І ця відста.rtа від 
Уляни Gаган. A.r~e справа не в тому. 

І'азета навмисно вже не :~азначи.,а. що, 
поминаючи особливу ста:І інrьну мате
матину що-до обов 'язнів вирощен1ш по
роеят ЧІІ добування мо.лока, усі ці Сав
•rенни, Багани, Ногани і Но приміІІR.'ІИ 
на.певно <<tщино-правдиве вчення• тов. 

Мtчурина, головною ідеєю иного є знане 
сQвстr;ьне : <сдайошІ• А чи результати 
одповщають завданням чи ні, чи поро-
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сята доживають до <•ел і тю) чи ні, чи дояр: 
ни доять лише рунами, а може вже 1 
ногами, - це ролі не грас. Цифри треба 
для пропаІ'анди і для підгону інших, не
відзначених мед~лями та орденами .. Ось 
в чому сенрет усІХ цих повІДомлень 1 са
мої теорії анадеміна Мічурина. 
Бо ноли вірити всім цим даним у пре

сі, то чому ж в совстах бранус м'яса, 
молона, сала, масла? І чому у багатьох 
районах Унраїни з правдивий го.тюд? 
В.1асне - чщtу? 

• • • 

<•Ра~янсьна Унраїна>) з 7-го вересня 
ц. р. ч. 212 подає, що відбувся V-ий плє
ну~r нисвсьного місьному НП(б)У, -':ШИЙ 
обговорив питання <•про масово-полІтич
ну роботу і виховання аJ'ітаторів у :~rій
ній партійній орІ'анізації)). 

<•Доповідач і промовці, - читас
~ю та:\І, - що виступили в дебатах 
говори:ш про те, що місьном і 
райнами НП(б)У і первинні партор
rан ізації ще не добилися повного 
усунеюш зазначених у постанові 
ЦІ~ НП(б)У від 29.VI.1948 р. вели
:шх хиб у нерівництві r.шсово-по,lі
тичною роботою серед трудящих, -
~оборі, розстановці і вихоnапні аJ'і
таторін. 

3 ІПирокого (~віІпу 

- Го.'Jова чсхос.1овацьноrо уряду но
мун іст 3апотоцьний в ПJ:омов і до Вразь
ного ІІар.1ам снту оголосив дгльший план 
радинальної бо.тІьшевизації Чехо(·,,ова•r
чини і утворення з неї сімнадцятої со
ВЄТ(~ЬІЮЇ рсепуб.1 і ни. 

- ІОгос.lаnсІ.ні партн на сміJ'рації 
єаснува.1и Спі.'lьний 1-\О:\Іітет для бороть
би :1а демонратичний режим в Югос.;шсвії. 

- В російсьnому ТурnN·тані, а саме в 
Турнмен ії велиний землетрус наробив 
багато uнюци і епричинив 6.000 ранених. 

- В північній частині АтлантШеьного 
онеану :-.шють відбутиея в JІИетопаді ц. р. 
ве.1икі війсьнові маневри амсрин:шсьної 
ф.1оти it авіяції. Візьме участь 65 нораб
лів, ЗО сснадр .'Іітанів і 31.000 старшип 
і воянів. 

- Радіо-Моснва розповсюдила чутну, 
що америнанці nристосовують норвезь
ний аеродром ноло Ставангера д.1Jл прий
мання <•.lетючих фортецЬ>). 

- Уряд Спо.ГІучених Штатів визнав 
новю1 представнююм J1атвії в Вашінtто
ні е:\Ііtраційного .'lатвійсьного дJІП•'ІОМата 
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Учаснини п.:н:нуму вназа.;ш на 
зовсім не~остатнс за.:1учення номуні
стів до аJ'ітаційної роботи, зонрема 
в ленінсьному районі, в яному лише-
18 відсотнів членів і нандидатів 
Вl\П(б) з а J'ітаторами, а в печерсь
ному і жовтнеВО:\ІУ 22-23 відсотнів. 

П.:Існум місьному відзначив, що
робота б~·диннів нультури, н;хубівr 
червоних нутнів та інших нультурно
освітніх установ міста продовжує 
відставати від зрослих вимог і частО> 
провадиться у відриві від завдань 
П? достроновому винонанню п;шну 
ПІС.'ІЯ ВОСІІНОЇ СТа.:ІіНСЬІЮЇ П 'ятиріч
НІt>), 

Агов! Тане признання в совстсьній 
пресі межус з натастрофою! Вияваясть
ся, що <•D.'хан ста.1 інсьної повоснної п 'я
тирічню) зовсі:м не різниться від перед
В?єнних, бо тане ми чу.1и і чита.1и перед 
ВІйною. Виходить, що справді <•сні.1ьни 
вІ_>'сш - сті.1ьни в'їдеш!)). Ян не ному
н~зую_ть совсти унраїнсьний народ, а 
вш ншн не хоче <•nросвіщатисЯ>) ста.lін
сьн?ю науною. Все верне ві~ неї. А аJ'іта
торІВ все меншас. Ясно, що тут і 1\Іічу
ринсьні теорії не по~шгають. Еннаве;щ
стсьні :м~тоди нращі, то:-.1у то надрп ен
наведис~ІВ. не зменшуються у •·найдсмо
нр_атичнІШІй у світі державі>), а навпани 
ЗбІ.lЬШ)'ЮТЬСЯ, 

п. А. Діпб_срr:са і Цlf:\І зайвий раз потвср
див, що dl}l 1 да.1і пrодовжує не визна
вати. аненеії СОЕЄТСЬНЮІ Ї.ОЮЗО~І При
ба.'ІТІЙСЬЮІХ Реепуб.lін 

- Гіт.1ер :-.шє бути (юр:\Ш.lІ>ІІО засУд
жеп_и~ l\~~нхеІ!еьнюІ Трибуна.:ІЮІ Де
нацІфІШЩІІ, що таюш чшю:-.1 снонфіс
~ує все :-.шйно фюрера, що дорівнює 
200.000 :О.ІЗ:f:ОН п.1юс авторсьні права за 
шшжну <•::\Іаfін J~а:-.шф>>. 

- Іта.1 ійеьн і соцін.1 істи - біт,шовини 
Виt'.lОВИ.lИся щ;ont позиції міністра за
"?Рдоюшх еправ Сфорци, щоб Іта.1ія 
~сьноІю нааtжа.lа ;:r.o захі;:шього б.1ону. 

. ї.овєтс1.::;' :о.Ііеія в ізраі.'lьсьніfі сто
·~ИЦІ ?-'С.lЬ-АВІВ :\tаЄ у CIJOQІY СН.lЗДЇ 
:>О_ душ_ .lІІШ.с .о.:нп.'х шфтоВІІХ спеція.lі
стІВ; ЦІ.lа мн;т НІби ен.1адається бі.1ьш 
ян з тисячі ч.1снів, що ~1ають зав;:r.ання 
зруйнувати ~ш б.lІІЗЬНО:\ІУ Сході анІ'.lО
аме:ринансью В!f.lиви і нафтову про~шс
.lОВІеть ЯІШ Є !ХНЬОЮ Пі,1СТаВОЮ, 

- l\0~1 інфор:-.1 добивел того що за
страйІ_'ува.lи роб.ітниюІ урані~11х шахт 
бе.lЬІ'Ійеьноrо J,oнro, що працюють 



;t.-т ато:-.1 ~чної про:\ІІІС.lОВости Спо.lУ'Іl'- тарів поверхні і 158.600 шахтарів г.ІІІ-
них Штат 1в. бини про;tунуватt 182.000 тош1 вугі.1.1н 

_ у Парижі вийшов -1-ий ТО:\1 J?нцнн- денно; в 1948 році 101.000 шахтарів 
.-юле;щчного С:ювюша ІІ~:rернацюна.:хь- поверхні і 206.000 глибинних продуну-
ної ,:~ип:10:-.13тичної Анадемн. . ють .1ише 168.000 тонн ;~енно. Поза ти!ІІ 

_ 1-\онІ'рес французьного но:-.І)їІІстнч- продунцін одиниці в 19-18 році с сУпротн 
ного робітничого син;хина~у, тзн ананого 1 НЗ8 р. на 2:) відсотні в меншою. · 
ce-:.-ne-Te. внніе резо.1юЦІЮ проти вс_н- - В серпні довіа з Спо.lуЧt'ІІІІХ Шта-
ного нового ввозу чужІІнецІ.ннх робІТ- тів до СССР і t~ате.:Іітів дорівинвся 14 
нннів до Франції. мі.1ьйона:-.r до.1нрів супроти 5 0 :1 м.1110 в 

_ '\Іоеновсьна <•ІІравда» заявно-ш. що :1111111 і о 
еовст~ьна прщшс.1овіст.'.~ доснг.1а ;~о- . - В Наршиї в Паві.lJ.ііон і .Марtоан 
воєнного рівня продунцн_ · .. . вцнрито виставну трІ.охсот.lіттн п 1щс;t-- в нас.lідон еІЮІЮ:\ІІЧІІОІ по.-опши нашш Аш.аасу ;щ Франції. 
МоснвІІ на 1-\арпатеІ.ніІі Унраїні вибух -- М. Гоф:-.шн, а;~мініетратор 11 • 1~шу 
~0.10д і лошестІ. сипно.~о тифу_. . о i\Iapllш.rш аалвив свое вдово.lеНІІН по-

- Дра:-.1а .:Jeri Унраш_юІ <•.'ІІс?ва Пно- етупо:-.1 европеІtеьної еноно:\ІіЧJюї спів-
НП>) :-.Іас йти в пере1_'.1ад1 фон Гштера в праці. 
Бер.1 інсьно:-.Іу театрІ. . . - Хо;~:~ть чутни про те, що в l!.Ц\.1 р. 

_ с. с. с. р занупнв :шач~ІУ 1\~.11·- Спо.1учеш Штати зан.:хючатІ. війсJ.Jювніі 
ніеть ніне:'tІатографічннх фІ.1І,:-.нв )~ Спо- сою:J 3 !~знадою і а 3ахідно-Европейс 1,-
,,ученнх Штатах: ц~ вш>;шна.~~о осзно- нш1 Сою:ю:\І, 
ра;щістю с~встсм~оІ прод~'ІЩІІ. . - Фдота СССР чисаит1. бі.1н 2о)О :ш-

- Фі.1 іппшсмшІі урнд .забороннв І,о- тнвних підво;щих човнів; а них певна 
!>1\їІ і етичну партію. частина буnші ні~Ісцьні і іта.1 ійt'І,ні . 

• _ IJoeT П. ТИЧІІІІ:l :~ВЇо1J.НСНІІіі ВЇ;{ До111 ПОІІОВНСІІІІЛ ('ТЗJІІІХ ОДИІІІЩІ> fiY;{\'IOTb 

обов 'нзнів ~~ін істра оев ІТІІ СовстеІ.ної 1 ОО нових п і;що;щих чонн ів. · · 
Унраїни. . о . . . . . . - Нпонсt.Ішіі прrм 'ср Поші;tа ааннив. 

_ І,о.1о (.танtс;Jавова ,J,ІГІІІІ:О в ВІ~ Р:0 1 '! 1 що а:-.tсринансІ.не війсмт а ог.1Jц\· ІІа 
новетанців гснерао1 еовсп·J,І\ОГО 1 · ІІ · ;\ · е;шбіетІ. нпонсиюї по.:х іц ії муеитІ, .-Іинш-
:\Іоt·но.lеІІнов, ТІН'Н н Ннонії і піс.1н пі;щиі.ош 11111 ~шру. 
- _ А"ерннанеІ.ниіі урнд . а:н~;ншас 
]() (1()(1 бУВШИХ вШеІ.НОВІІХ. ІІІоlОТІВ аа- ·- 1()() t'CIIaJJCЬI\ИX МО;НЦІІХ старІІіІІІІ 
-ст\·пнти тих їхніх товарюшв. що_ в ц~іі :-.шютІ, виїхатн ;{.111 сту;\Ш ;щ Спо;rучt•шtх 
ча'с ніпчаютІ. свою е.1ужбу в повпр~ІІІІі Штатів. · 
ф.1 оті. яна обс;_І)ТОВУС п_остачаннл І>ер- -о Ipш;eJ,J\Ilii урнд :ші."ІІ .• шш усіх урн-
.lіІІУ череа пов 1тряшtft м~р1цор. :юnцш ;юцівеьІюго поход;ш•ннн, забо-

__:_ Вн:шачення виборцІВ. що ~tают_ь Jюшш торгів.'lю ашдівеІ.шІм Іі\їщам і 
~брати нову францу:~ьну Р<цу Рееnуб.11- арrштуван ГО.'ювного рабина. · 
нп (Сенат). да.1о таю резу.1ьтатн : - В 1 !)-14 році СССР ~tа;щ 7;)0.(100 іt\їІІ 

10.:і вЦе. Тt'Хнінів і робітвинів в аеронавтичі1ііt 
нtНІУІІ істи . о . о · · · · · 
t·оцін;І істи о . · · · · · · · 
радина.1и. : . · · · · · · · 
неаа.1еЖІІІ І t•е.1ЯНІІ 
де І'о.1 ь . о о ... о .. о. 
'\1. Р. П. (нато.l.) .. · 

17,7 відс. індустрії і випусти.'lн 40.000 :tітаніво У 
12,-l віде. 19-18 ро~і З ОГ.'lНду На ВІ'.1ІШі 3МЇНІІ іі 
21.;і відtо. удоенопа.lІ'ІІІІІІ нонструнції .'ІітаІ\ів СССР 
1:і.1 ві;но. внпуснас .1ише 15.000 .тrітаІ\ів, а них : 
!І ві;н·. 6.000 перееаідувачів, 1.600 бо:\Іб,:.в 1шїн 
... ;юшшх::і.500 ;н'ГІШХ, 1.500 транспортерів, 

_ В 19ЗХ році у Фра!ЩІІ 7-1.000 шах- .і.ООО р1:ншх. 

Т -В О Б. В О ЯК І Б АР МІ! У Н Р У ФРАНЦ 11 
;CEKUIR 5. ВОНКІВ АРМІї УКРАїИUІВ ФРАНЦУЗЬКОГО ВІЇСЬКА 

В.ІАWТОВУЄ з 1- го ГРУАНН 1948 РОНУ 

ЗУСТРІЧ нового РОКУ 
Б CA .. ll с SОСІЕТЙ SAVANTE », 8, RUE DANTON, PARIS VI. 

( Metro: Odeon або St. МісЬеІ) 

ПDЧАТОН D 21 ГОА-

БОНЦЕРТ -- БА.JЬ - ДОБІРНJІЙ БУФЕТ -- РОЗВАГИ . - ДЖАЗ 

Зallpoшyc.wo всі.r з родинами і знаііо.ми.мll. 
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ФРАІІЦІЛ 

3 ЖИТТЯ ГіРАВОСЛАВНОї ГРОМАДИ 
ЕЛЬЗАС- ЛОТАРИН(Ії f" 

Нарешті піс.rш довгого очінуnання на
ща парафія у Ні.тп.рю мала можність 
вітати у себе Архипресnитера Оленсандра 
Новицьного, що з благословення його 
Блаженства Митрополита Полінарпа при
був до Франції для несення духовної 
опіюІ православним унраїнцим розни
;щним по всіх занутнах Франці!. . 
Дня 26-го Вересня ц. р. n мІсцеnостІ 

Оден-:tе-Тіш n приміщенні протестантсІ.
ної цернnи в ідбу.тюся богос.туужешш, на 
нnе зібралися всі унраїнці, що мешна
ють n тих оно.-уицях. Досить добре співав 
наспіх зорrанізований хор під орудою 
.1освідченого дириrента п. Х. С1~доренна, 
учні яного <·ьогодшІ вже самостІйно про
наднть хори. Виголошена о. архипре
t~витером проповідІ• на тему <<Хто вірус 
- <·пасетьею> і зюшю; не впадати у 
:шевіру, п.;Іенати братерсьну л~бов ! 
еднаннн уеіх унраїнціn в боротьбІ :!а ТІ 
евят і іде.'Іи, що мус ятІ. на<· JІучити 1 тут 
на чужині, ::~робила сиш.не врюніння на 
прнеутн іх. • .. . 
В нінці с.1у;нби Божоt, дов!даnш.и('Л 

від о. архипресnитера ІІР? ~ш.пьшсть 
іНіночого Допомогового НоМІтету при 
УнраїнсьnШ Православні~ Цернві в. Іf~
рижі, ::ІЛОЖИ.,И Н~ ::!Ор!3ІІІЗОВаНИЙ .l\О.МІ
теТОМ Дитячий Притулон в Руас1 бщя 
Парюну - 2. :364 франни. . 
Нористаючи з нагоди перебування у 

Ві.-уьрю Р!~ного душпастиря ч:лени на
шої парафІІ охрести.туи трос ДІтей. На 
ааклю; батьна новохрещенного Свято
е.lава Г.1уханюка, присутні зібрали під
час обіду НОО фр. на тоіt же приту.тюн. 
На другий день 27-го вересня на міс

цевому юшдовищі, де nоховано вже ба
гато членів нашої nарафії, відбулася за
га.lьна • панахида за елоній душ !JCix 
СПОЧИЛИХ і ПО.ТІеГЛИХ за ВОЛЮ УнраіНІІ. 
Того ж дня відбулося зібрання уеіх чле
нів місцевої nарафії, на ю.;ому було об
говорено всі nенучі сnрави задоволення 
реліrійних потреб ваших людей. Треба 
о;J.значити добре nроведену працю те
перішньої Уnрави Парафіяльної Ради 
УАПЦ в тій онолиці на чолі з Го.тювою 
Ради n. Житнім .тв снарбнином n. В. ~а
.lеничеІшом, янІ, не зважаючи на ВІ~

сутність свого душnастиря у тому райоНІ, 
працю свою веJІИ і nарафію втри~а.11и. 
Думаю, що буду вираз~ІИном у~~ ІХ nа

рафій наших, колІ! nри. ЦІЙ н~год1 nодя-
1\)'Ю нашій єпарХІЛЛЬІ!ІЙ РадІ УАПЦ в 
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Парищі, а особ.1иво Го.1ові її п. інж. 
Созонтову за ті зуси.1ал, що їх вони nри
н.ТІали в справі спрова;:tження наших nан
отців ;:ю Франції. 

;:(. Р. 

СВЯТО ПО:hРОВІІ У НОЗАІ\ІВ 
CAMOCTifiHilliiВ 

- Дня 17 жовтня ц. р. Союз Нозаків 
Сююстіttню.;ів святнуnав день По1;рови. 

В У~>р. А. Правос.1авнііі Церкві 
бу.туа відправ.1еш1 Панахи;:tа за споній 
душ ОТЮІЗІІіВ і НОЗаНіВ, ЩО ЖИТТЯ СВОЄ 
відДа.,и за віру і нозацтво. Поті~І бу.1о 
ві;щрав.lеІІО :\Іо.1ебен за з;юров."Ія і доб
рий успіх всього нозацтва. 

- Onic.lн в nрІшіщеІші клюбу <<Гро
мадИ>> відбувся баннет в приявності чи
се.lьно ::~ібрююго нозацтва і запрошених; 
nред.ставюшів унраїнців, nо.1янів, естон
цш 1 ГС!f. сенретаря франц. Союзу ном
бантантш. Го;юва Союзу 1-іозанів от. 
Бі.,и:й не :11 іг ната.1ь nрІtбути на свято; 
nривіт від нього переда.1а nрисутнім 
його дружина. В бадьор itt ат:~юсфер і се
ред чш·е.lьшtх, повних надії nро:~юв свя
то протнгну.1ос" .:10 nізних го;:щн. 

ІІІ:ІІЕЧЧІІНА 

ТОРГОВЕ.'lЬНО-ПРО:\1] IC:lOBA УНІЯ 

Під таною назвою на зага.1ь1шх збо
рах в Штутrарті 11 і 17 вересня ц. р. 
<~т~орено нову станову організацію ун
р~ІНсЬІ~их нупців, про:~шс.1овців і ре
МІсниюв на е:~tіrрації. 

Для. росту унраїнсьних nідnриємств 
на е.:ІІІtрації існування таної установи 
лотр І б не особ.:Іиво то:~tу, що торговельний 
Р?звитон . наших поо.:щноних підnриєм
ЦІВ на еюrрації за."!ежить ві.::t їхньої ста
ноnої організації значно бі.1ьше, ніж в 
умова~ са:~юстійних ;tержав. ч.,ени го
ловноІ уnрави перенонані в тому, що іс
нування Унії не ті.1ьюt збільшить, і 
тан велине чис.1о нanntx організацій, але 
нонирпними фанта:~ш донаже свою жит
тєздатність. ОднІщ з прии.lа;{ів нехай 
nослужить участь чаенів Унії в осінl!ьо
му інтернаціона,-уьно~tу взірцеnому ринну 
у Франнфурті, де перший раз після вій
ни будуть вистав.1яти свої товари і за
нордонн і фірми. 

3добу":!Я. ві.:шові.:~,ного місця нашій 
ПfОдунцІІ 1 вн.1ючення наших nідприєм
ЦІВ у nроцес .світової торгівлі є нарди
НаіІьним завда~нюt Унраїнсьної Світової 
Торгове.туьно-Промис.lової Унії. 
)''права YCTitY, що :~шє nt~tчacoвиtt 
осідон в Штутrарті, а нонтро.'Іьним і 
водночас дор:;;~,чи:~t та репрезентаційним 
органом є Торгове.1ьно - Про:~шс.1ова 
Рада. На го.,ову Го.1овної Уnрави вибра
но n. Івана 1-іупчина (Штутrарт), а на 



гопову президії Торговепьно-Промисло
вої Ради n. інж. Созонтова (Париж). 

Заінтересовані особи (нупці, промис
повці і реміснини) повинні звертатися у 
всіх справах, а танож за аннетними лист
на:\Іи для прийняття в чпени і інформа
ціІІми в справ і статуту, на адресу : 
М. S. SOZONTIV, 5, rue Gasnier Guy, 

Paris ХХе. 
Ів. HYIIЧllli, Stuttgart N., Koenig-

strasse 14 (Suedwesttextil). (-ець) 

УТВОРЕННЯ <•1-:НИГОЦЕНТРУ>> 

ЗО. 9ц.р. в 1\Іюнхе.ні в nомешна~ні ноо
перативу <•НОС» вцбу.1ося заюнчення 
Установчих Зборів <•1-\нигоцентру». На 
збори приб)'.;ю особисто 28 ч.1енів-осно
вопо.;:~ожшшів, що заступа.111 : ЦПУЕ, 
НТШ три внеоні шно.111 (УВУ, УТГІ, 
Богос:1ов. Анаде:о.Іія), Об'еднання Нау
новцін Об'єднання Jшсь::~ІеІшинів дитя
чої .1 іт~ратури, 8 впда~н·І~цт~, ·І шшгарJ:Іі, 
З друнарні та 11 ав:r~~Ів 1 ре;щнтор!в. 
1-\рі::~І того, 4 юшгарІ! 1 1 .З о.~.:оби з провш
ції на~іс.1ашt поштою ('ВОІ ааяви вступу 
В •r;н.•ІІІІ-ОСІІUВОПО.1оtЮ!ІШІІ; ОТЖе, 11~ збо
рах бу.1о за~.:туп.1е1:о -НІ установ, ф1р::11 та 
осіб. . . 

:Збори піс.1Я J!еЗJ!аЧІШХ _3::11111 П}Ші!ІІН.111 
запропонований Тю1ч. }' пра_во'? статут 
(2 реданцію) та обр2.111 нерІ~НІ органи 
•·І~нигоцентру», а сю1е : На;tз!рну Раду, 
'Управу <·І~І!ІІГОЦеІ!Тру»> та ~ОІ!!JЮ.1ЬН)' 
І~о::~Іісію. На Го.1ову НадзІJШОІ Ра;щ 
обрано ред~штора Р. І;н.І~Іщьного (<•Час»}, 
на го:юву Управи «1-\І,шг~цен!РУ» -
проф. Даманицьного (}В~ , , ~ ТГІ) .. 
В перерві бу.111 за.1ОіІ\еНІ п ять сенцІй 

•Ннигоцентру>> : 1) <•Авт~рів та їх об'єд 
ШІНЬ>>, ЩО ЇЇ З8.lОЖІ'.'ІИ а )'С~3І!ОВ Та 11-
Осіб, -разом 1_6; 2) nРед~нторІВ, реценз,ен
тів та нритиюв~ -: З ) стан_ови, 1 об єд· 
нання письменниюв, 8 осІб, - разо:о.t 
12 З) <•Видавництв>> - 3 установ_и, 
9 ~идавшщтв, З особи,- раз?м)5 о!'1б; 
4) <•Друнаренм - :~ друнарНl; а) <•І-\ни-
готоргове•1~»> - 8 нпигарень. . 

Установчі Збори ІШНес.1И низну рн~ень. 
Зонрема, рішено ПJ:оrо.:юсит~- м1снць 
жовтею. <•:\Іісяцем унрашсьно1 ННІіГИ>>, 
допомогати в.1а!.нтувЗІ_~ню по таборах ~иж
нів j дІІ іВ унраІШ'ЬНОІ Ю!ИГИ, ВЛаІJ!Т) ВаН
НЮ ВІІсТаВОН унр. ІШИГИ, ОрГаНІЗуВаПІ 
місцеві Відді.lІІ .. 1-\ниrоцетр~>: та приєд: 
нуоати д.о нього нових ч.1ен~в. В П:ІJ!НІ 
праці є видання. -'tа(·о.вого шфор:\Іащй
пого журна.rtУ .. _рщна 1-\нига>~ та сис~ема
тичних ната.1ОГІВ унр. в~да~ь на емІtра· 
ції; в ~а.1ЬШО:\ІУ- органІзацІя <•_Інституту 
Унр. І~ниги~, що мав би студІювати не 
.1Jише те::~~атину, ~юву т~ офор:~r.1ення унр. 
юшги, а.1е і її еноно::~~Іну, попит на ННІІ-

гу тощо. (- G . 
Видавництво .Громада>~ а, rue asшer 

Guy, Pari~ ХХе) 3.11ОЖИ.'ІО ааяву вступу 
В Ч.lСІШ «hНИГОЦентру>~. 

ІЗ ЖИТТЯ УТГІ 

Відбулися в РеІ'енсбурзі перевибори 
нерівних орtанів УТГІ. Обрано ренто
ром - проф. Іваницьного, прорентор 
1-ий- проф.11. Зайців, прорентор ІІ-ий 
проф. Драбатий, денани : ен01юмичного 
ф~нультету - проф. Шрамченно, аr~о
.11сового- проф. Городецький, інжинер
ного - проф .Номарецьний, ветеринар
ного - проф. Розгін та фармацевтичного 
- проф. Вертипорох. 

БЕд)ІП 

АРХИєІ1ИСІ\ОП МИХАїЛ ВІДВІдУС 
ПРАВОСЛАВІ-І І ІІАРАФ Ії В I.JEaJ, fi ї 

Новоприбу.1ий В.тн•дина У АІ 1·ц в Бе;н.
,·ії - АрхиєпиrІ\ОП l\11~ ха ЇJІ, nоч:~в сnою 
діЯ;]ЬНkтІ. по ТІ~Х унр. 1:обіnшчих оt·r
редн:ох, де жv.ве бі~н.ший відсотоІ-; пра
восш:ВІ•І~Х унр;ї1 цін. В дІ! і :і. Х. н. р. 
Bи(OJ,OII}Jt()('I!J!U\(J'l'I'it Еш РІ'ІШ :1 о(н n 
ноrвнчеш!Я наптщі в іІ\емап бі.;щ Льсіf\\'. 
а дЕн _10. Х. ц_; р. відправив АрхиєреЙ
с~ну (JІужбу І,ожу у Вам, бі.lн l\loІ•t'Y. 
11 рис утн іt:тІ. В.1:щини Ми ха ї.ла б.1а го;t it!
EO _вшшвас на пр:~ІН~с.lrВІшх ун.lаЇІ'І\ін. 
ЯJ\1 а І!ОВІІ~ІМ !\ОВ Ір HJ\1 ЗВерТІІЮТИ·н ;10 
НLОГО у ВСІХ ('ЩJШІРХ. (ЛюІІt'І!. 11'. J). ). 

ЕІ\С. 1\ИР ІВАН ПРИ їДЕ ДО БЕ:н, ri ї 

~· ~:воН! nоїздці 110 нраїнах аах. Ещю
пи, EJ\r. 1\ир Іван, Апосто.:п,('ЬІші! Ві
з~tтатор ~'нраїЕців у 3пх. ЕБJ:опі, ві.1-
вцас П'іІ> 1Jе;н.tію 11 другій по.1овині 
:ІИсТОШЦа Ц. р. :J ЦІ•ОГО ПрИВОДУ ]І<ЦЇG 
У~ф. нато.1ІЩІ.І\3 громада в Бе.1ьtії та 
ІІІДГОТОВ.1НСТJ.t~Я ГіДЕО З)'('ТJ>ЇТІІ t'BUГO ll.la
;щнy. (.Пювен. 11. ~.). 

3БІРІ\А ФОНДУ НА НУПІВJІЮ 
УНРАїНСЬІ\ОГО ДОМУ В ВЕ.ТІЬrІї 

.. ~ібран_і на 1\оординаційІ'ій 1\онфеlІt'І!
цІІ, в дш 29 ('СJШНН ц. р.,в Лювені,пре;t
ставнини унр. ГJ:оJІІадннства в Ве.11.rії 
одноголосно поріши.тш придбати на в.lас
и!сть Унраїнсьний Дім у Бельrії. Саме 
пщ цю "?РУ, серед 10-тислчної унр. ('ІШ
та~ьсьноІ ГJ:О!\_Іади в Бе.nьtії йде жuава 
3?Ір1Ш на НУПІР.JІ~ ТОГО ДОМ)'. Треба ІІа
ЦІ_ЯТИСЯ, що ця ::~бІр на знайде теж зрозУ-
1\І!ІІІІЯ сt•:ред нашої rміtрації в Европі, й" 
рІВнож 1 за онеаном. (ЛJ?вен. П. Б.}. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УНОТ'а в l>Е.ТІЬrІї 

В Беаьrії _існує від гону Унраїн(·J.нt• 
Науново-ОсвІт~Іє Т-ьо, нне заt·тупаG н 
СJ:'.fОМІш_х розмІрах тутешній унр. еміrра
цн таю т~ва, яними бу.тш на Рі;ІІІІІХ 
Зем.ТJяХ <•Рщна Шнола» чи <•Проt'віта•'· 
З уваги на виїзд Голови УНОТ'а, Пнр. 
о. Др М. Германюна, на nостійно до 1\а
Шtди дня 10. Х. ц. р., відбуто Надзв11чаn-



ні :зага.1ьні :Збори дшr обJrіну дотrпсріш
JІІ,ої ;(іню.rюсти й Ішбору нової Упраnн. 
:за зас.тrуги пок.тrадені д.пн УНОТ'а пер
шюrу ГоJюві Т-ва, Впр. о. Др М. Гер
манюнові надано титу.тr почесного ч.:~ена. 
На ТІІХ же аборах обрано нову Управу' 
на чо;rі шюї став Проф. Др. інж. ТІ. ае
.lt'Ішіі, ян Го.rова. (Лювен. 11. Б.). 

УНРА їНСЬНИй ДОПОМОГОВИй 
І-\ ОМІТЕТ У БЕЛЬ (Ії 

;(нn :н жовтшr і 1 .тrистопада 1948 р. 
ні:(бувсн у Брюссr.тrі 1\онtрес Унраїнціn 
ІJе.тп, tії. 

---~ 
Перший деНІ •. Нонtресу (неді.тrя 31 

жовтня 1948) мав характер вик;rючно 
свято•ший. його програма слі;lуюча : 

ПОСJІ,;JЕРТНІ ЗГАДНИ 

ЛЕОНІД МОСЕНДЗ 

1:~-го жовтіІЯ ц. р. но тшкнііt хворобі 
ІІШІСJ> ВИ;{аТІІИЙ ПОСТ і ПИСІ>:\ІСІІІІИІ> Лео
Н і;( :.\>Іосендз_. 

Народжений 20 еt•ршш в ,Моги.'Іеві 
на Ifo::ti.a.І і, Леонід Мосепда е:-.нtрував _в 
1!Н8 р. на С.тюваччину. В Іfоцсбр;;t_!~сьн!й 
Аюце:\rїі отримав докторат хе:\111. Вш 
іІШВ постійно в .Вратисдаві, звідкі.'ІН 
вже тнж1ю хворий :\tусів вдруге еміtру
ватп ::to Інсбрука. Стан здоров.uя пр~
:-.rусІІВ його переїхати до Швайцар11, 
нуди прибув с~ще на Свят Вечір 24 гру~~
нн 1H-t6 р. і примістився в еанаторн 
:Мотсtн:, неда.Іено від Монтре, на висотах 
Ле:шшеьного озера. Тут він і помер та 
похоронений на цвинтарі в Бльопей, нe
::ta.lrнo від переходового табору ІРО в 
:\Іон-Пожерсн. 

І fохорони відбутн:н _щш 15 жов~.!ІЯ 
Ц. р. ПрИ у•Іасті ;~е.'ІrГаТІВ унр. ІЮЛОНlІ В 
Швайцарії і хворих та ~ерсона.1у .~:ана
торії Мотенс, в апюсферІ правдиво• nю
бови і жато. 

Сестри санаторії да.1и про його емерть 
ого;юшення в місцевій tазеті .JІьозани й 
11'ринте.тrі його напнеали ненро.тrьоt в 
<<Joнrnal de Gencve>~. Моги.:tа Іtого будr 
утримувана в •.•.?РЯдну сеетра:\'ІІІ ;{іяно
несюш сапаторtІ Мотенс. 

~·чх nнешш · ;ю еапаторії вдячного 
.·шста за оп і ну і .•tюбов до свого ве.:rю~ОJ:о 
зе~t.lяка та енаан на його могІІ:Іу в шон 
J-НОВТО-б.ІаnІІТНИХ НВіТіВ. 

Е. де Б. 

іІ\енева, ;щн 17. Х. 1 !J48. 

1) Богос.1уження в обох унраїнських 
обрядах. 

2) Святочне ві:щрипя і посвячення 
Унраїнсмюї Домівни. 

3) З.т~оження вінна на Моги;rі Незна
ного Бояна .1е.1еtаціями існуючих у 
Беаьtії унраїнсьних організацій і уста
нов. 

4) 3ас.чхання допові.1ей, намічених 
Діловим І-\ ом ітетом І-\ он tpecy. 

5) Святочна Ака;:tемія ;t.'Ія вшанування 
:Ю-:rіпн .~истопа::tового Зриву і 4-ої 
річниці с~ІеJпи Ве.тrиного Митрополита 
Андрея Шептицьного. 

Другий .1ень l-\oнtpecy (понеділок 1 
.ТІистопада 1948) був присвячений вик
,,ючно праці. В ньо~ІУ в~нли участь 
тільни у)ІЮІ.;щтовані ;tе.'Іеtати унраїнцін 
Бе.'Іьtії. 

ІЮРУЧНІП-< И .. РАїНСЬІЮї АР:\Іlї 
ПЕТРО .l:ЛГОШИН 

23 сершш 19-!8 р. в :\І .. :-Ііоні. пісшr 
тяжної не::tугІІ, по~1ер поручнин Унраїн
С'.'nОЇ Ар:-.tії Петро .'ІАГОШИН, 5;) р., 
ЧІ.тrьниІі унраїнсt,ний діяч, го.тrова .ТІіон
ської Просвіти, артист і режисер, праця 
лного широtю вi::tO)ta на терені Франції. 
Похорон відбувся 26 серпня, на якому 

бу.1и присуші пона:t 150 чо.І. :-J Парижу 
на похорон прибув генера.Іьний секре
тар Управи Наро.1нього Союзv 11. Не
бе_.'Іюн, з (р,.ноб.lя - го.Іова· Громади 
Вt~родження, з Мусо.Іі - го.Іова. Про
свІти; з Вени -- ('енретар ПросвІти, а 
також пре::tст~внин від Ві.Іьного Нозац
тва, ві::t .::І,иреkцїі, ::te працює ::tружина 
покійного. С.1ужбу правив о. Братко, 
а ведиЧІІІІІі хор співав ni:t орудою пп. 
Поне.1я та Іщенка. 

На::tгробне с.Іово пю1'яті небіжчика 
сназа.;ти о. Братко, п. Мусіянович та 
п. Небе.Іюн. С.1ова їх зроби.111 ве.тrине 
вра;не_Jшя на прис~їніх, і не в одного з 
коааюв по.-ш.1ася с.1ьоза з очей, бо, 
треба визнати, невб.'Іаганна смерть вир
вааа з наших рядів одІюго з твердих і 
непохитних борців за наші соборницькі 
і;ІСЇ. 
Усі ('ВОЇ СІІ.lІІ, В('і :\JaupiЯ."li>HЇ 31СООИ 

понШниІі ві::t::tавав д.1н у:1юбаеної рідної 
справи ... 

Вічна ііомv пам'ять та хай чv;н~ зем:Ія 
буде ЙО:\ІУ ііухом! • 

3. РІЗНИКІВ 

Технічні тру.:шощі спрнчншти сп із
нення пуб.'Іінації того ненро.1ога. 

Рц. «Грома:tи~. 



ВАСИ.'ІЬ ІЮНЮШІІН 

24 версснн ц. р. по:\tер в 1:\рс:ю б. ВОЛІ\ 
Унраїнt~ьної Ар111ії Васи.'ІЬ lіонюшин. 
Нарщ~вс.н поніttний ·В 1897 р .. в м. Ре
шети.ltВЦІ на По.1тавщинt. С.1ужив в 
4-ііі Ііиївсьній дивізії, в 3-:\І)' нуріні, в 
1\У.lе:-.tстній сотні. Він був учаснино:~.r 
першого Зимового Похо~у, за що був 
нагороджений За.1 ізни111 Хрестом. 

Орtанізацію по:Jорону взя.1а на себе 

місцева фідіп Т-ва б. Боянів Ар:~о~ії УНР 
в Крезо, Сам похорон відбувся 27 верес
ня, на шшіі зібралися не ,,шню нояни
побратими, товариші понійногu. а.1с й 
багато місцевих грома,1ян. По:о~tіж ч.lс
нами Т-на було переведено збірну на 
хрест на могю1і понійного. 

ІІоній.ний зааишив по собі ;:tружІшу· 
Вічна нам'ять тонаришеnі 110 зброї. 

ІІ. Г. 

ЩШЩШШ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ! ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ: 

~З .нсznпІпя J'-ва б. Вояків Армії УНР 
У Франції 

_ в неділю 10 Ж?ІJтн.ч 19!8 р. Па: 
p1lJh/\Q філі.ч Т-ва від1<р:І.СЛа сепн свосz 
д · ьности влаштуванн.ч.w в.чт7 otop?lllf. 
3!.''-~ан,;у в J7кр 7 їнсьІШt Пр7~ослаІJmй 
Цер,;ві відбулас.ч ур?чист:па с.zу.нс5а Божі:!, 
а післ.ч неї мо.1ебеи. Пzс.~.ч т?го в ~Р!lМІ-

. ,;zюбу Гр?мади в1дбувс.ч обІд, н~ 
z::::::~ ~рі.м ч.zеиів фі.zії. були nр!lсутнІ 
• . от' н С Созонтів, ГЬ.zова J7,;p. Гр?-
п с . . .. , 
.мадсь,;ої Опіки' обидва нтш. t,yшnac.тrz-

i 0 0 np'1m?np~c11иm~p·l ~· Вишнrвсь-
~rlіl 'та' О. НмицьІїий. паю Є· Пр?".,О
ловІLЧ. Голова Жіночого Допомо.~?воц lto~ 
• wітету лprt у,;р. Пр~восл_а~.mпи ер~в~ 
та видатні ч.zemL у~>раІНСЬІі.ОІ аризь .. оІ 
JіО.lОНЇЇ. 

Відh·рив св.что 11ривітани.ч.и од і.мени 
.~:. .. 0 .1•• д Юсь,;евич. ГолоІlа Па-
:р/.111, n . "· · . 6 
изьІїої філії. ПотІ.Іt. вз.Ч9 c.zogo геншта У 

Р 0 VдовичmІіо, Го.1ова ·Т-ва, 
ген -лор. . • . л.t< ·а . · ~ Jовшій пр?мовl зрJ(Jив ш сум,;и_ 
.чюш в 1 .. ~ би таІ'і 1 
.ЧІ\ МІІНУЛОЇ зброй~Оl о?р?тЬ ' .. 
лер~г.1.чd теперЄИ!'!'·r зусrt.zьвоУ"zюра Інссьо"тонго 

w в бор?тЬОІ за свою ' . . · 
.нар У · ·LвітаІJ зібр1них вz~ ВиІіон~. 
Созонтоzв лру_ Vкр1їнсьІіої Нац!ОнальuоІ 
ного рган . . ·а _ .. 
р д та ЗаІ\ЛиІіа9 ЧІlН/lО Лl тр~.Іt.ати ~~ 
. а ІL ти всі оо?в'юІіи супрJти uez. 
І вUІіОНа · В В · • О ІІр?тОІІр?.СвІLтер . UІUНІвсь,;ии 
тець 111 і звор?ІШІUву промову. 

виго.1осив ~ те · У · :н Нова .. zьський, 
Слово щор1.ІU nотІ.ІІ • . П Н . 
генераІЬІІІLй rr~p·тap Т-ва. - ~· :_ g-
.МІLЧ. генерr1.1ЬІШЙ СІ'Іір~тар • . ~101lll ·-· 
Во.чІіів-.\',;раїнців з .ФР7':fІІУЗЬІІОl :-\р.мн !. 
_ rотн. П. Васrи1в. вІд ПарафІ.чльноІ 
р д _ сотн. в. Солонар, - со.т~_. 
В а ~іоги.rівсь,;ий та olip~.wi ч.ІеІш фІЛІ І. 
На обіді бrJ.1ІL np!Lryтm й чл~ни !-ва 

6 .. 'ров!.НІІії "" таІ\ОJІС 1 шJм1рал 3 1ІL;)ІСЧ0 l 11 ' ' 
в . СавченІ\о-Бі.1ЬСЬ1<ий. я". ca.we свят~. 

аІї і обід лр?йшов у др'}жюіі. атмосферІ. 
т у11 ава фі.rії с,;.rадас щиру под.чку 

: Р то ІІопо.wіг в його в.1аштуванию, 
всz.м .. r. . · Бр?ВарчІL1< й БойІіо. 
а 3 o~tp!'.Ma лан.ч.и .. 
. чхі nриклали немало труду для орга./1-
ааці ї обіду. 

- В СІJботу 16-го жовтн.ч ц. р. Спщія 
б. ВояІ\ів-.Vкраїнців а Француаь~;ої Ар
мії влаштувала вечірку-баль. У артистич
иїй лр?грамі взяли участь Хор <<Пісн.ч 
Рідного Краю•> під орудою л. R . .'Ии,;о
лайчука, п. л. В. Солонар та С. Тополь
сьІіий, які вuІїонали кілька сольоспівів. 
панна Н. JlІиколен,;о, що протанцювала 
циганський танок, n. Діамара Намич, 
11. Арабковінський, п. підполк. В. Гри
гор7ш та Осадчук, що викоІІUЛІL кільІіа 
декламацій. СпіваІіам акомпаніюва1а па
ні Rиресва, а обов'.чзюz ноифераисьс маг 
11. В. Солонар . 

ВечірІ\а nр'Jйtила .1 yrni.t:o.Іt. пotJвiйuu.w 
- вона dала заdоволеин.ч 11рисутиім, 
а орщнізаторrмr принесла 1Jo.rid. 

• • • 
- .У11р2ва T-iJa подш: 1Jo віtJома всім 

ч..1е1юм 'Г -ва наступне : ~;ористаючис.ч а 
ласкавої .1годи Редакції журналу <<Гро
маrJа+ дати свої сторіюш д.м Т-ва б. 
Вояків Армії УНР, Управа Т-ва поста
новила /(е випус,;ати більше бюлетеню 
Т-ва. чи.м викликано буде еJОоно.мію 
у вшJатІ\а.r JТправи. А .\'права Т-ва ре
fіомендус всім членам Т-ва. аамісІfЬ по
жертв на пресовий фонд, виписати са
.мий Ж'}рнал «Громада•>. /Цире спасибі 
редаІїЦії :нс:;риалу «ГромаrJа,, ;щ її го
стинmІй дозІІі..r користrzтис:І її cтopiu
IOa.wu. 

ПОВІДОМаЕНН J1 

Із-за важливих при.•Іюt :1агаль
ні збори Союзу Унрзїнон у Фрзнціі 
не віобулисл, Пр:> ;:tснь, місце та 
прогрзм нових зборів буде оголоше
но СВОЄ'ІЗСНО. 

Управа Союау Увраівов у Фрквціі 
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СЕРЕД RНИЖОR. 

СЕРІї ННИЖОН ДЛЯ ДІТЕЙ ТА 
ЮНАЦТВА. В-во <<Бистриця» у Міндені 
(Німеччина) .. 1948 р. 

Заходами видавництва <<Бистриця>> ди
тяча та юнацьиа .література збагатилася 
на нові инижии. Вид-во розпочало ви
дання )::.вох серій під назвою <<Дитячий 
.инигозбір>> та <<Юнацьиий инигозбір>>. 
У першій се.Рії вже вийшли з друну 
«Назии>> бр. fрімм та <<Біда навчитЬ>> Лесі 
У.ираїнии. Друнуються ще иазни І. 
Франна, М. Ноцюбинсьного та Г. х: 
Андерсена. 
У серії <<Юпацьний юшгозбір>> одна 

ннижечна подає три оповідання Анселя 
.Мунтс та І. Франна на ту саму тему 
про ведмедів. У другій знаходимо істо
ричне оповідання з нозацьних часів М. 
Вовчон - <<Степовий гістм. Ще одна, 
у простій і приступній для підлітнів 
фор~і, дає малюнон з часів нам'яної 
доби. Це оповідання Ірини Винницьної 
«На){'яна сонпра>>. 
Ниижни непогано офор~лені з зовніш

нього бону: всі вони малого формату і 
мають по 16-20 стор. ножна, за винят
ном грубшої <<Нам'яної сонирю>, що мас 
59 сторінок. авер1ає увагу невелика 
ціна -- 10-15 фр. залежно від розміру. 
На жа,1ь, не обійшJІося без хаб- досить 
значної нілиюсти друкарсьних поJІшлон. 
Це взаг::ші принра річ, особливо ж у ви
даннях длн дітей. 

Н ЯВОРСЬНИЙ- В. РОСОВИЧ.
Нав~іJогін аа ворогом. П~ві~ть. 75 стор. 
Ннижнове Т-во <<Універс. БІб-на» 1947. 

JІюдсьна доля мало чим відрізняється 
від примх.ливої жінни; ніхто ніноли не 
може передбачати, що може їй заманути
ся і яні несподівані речі можуть трапи
тися на життєвому шляху .людини. Але 
найбільших несподіванон судилосн, ма
буть, зазнати люднм відірваним від.Рід
ної землі, тим, що блунають по свІтах, 

3 ЛИСТІВ ДО РЕДАНЦІ ї 

Два рази про•rитав я в (Істанніх чис.пах 
журна,,у <•Громада~> про сншщенн~ п. 11. 
Довженном та МусІєнком сум на пщтрим
ну нашого Національного Центру. 

3 свого бону вважаю необхідним, щоби 
Національна Рада встановила певний 
національний податон, яний мусіли б 
сплатити всі унраїнці, незалежно від 
того уtруповання чи партії, ~о яних 
вони належать. Ян знаємо, Нацюнальна 
Рада, ян і її Винон~шй. Opta~, с.нлада
ються з предетавниюв rнзномаштюх пар-
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на чужині. Вдячна те:\tа, щоб написати 
роман чи повість. Отож привабида вона 
й Н. Яворсьиого та В. Росовича, в наспі
дои чого з'явилася пригодницьна по
вість, що описує надзвичайні пригодІІ· 
двох унраїнців. Оточення? Найрізноr.ш
нітніше : <<сто;~иця світу» Париж, про
стори онеану, ензотична Індія. Чи не 
є ж це те, що тан зах01:і;~ює юного читача, 
яиий з велиними зацrnав;~енням стежи
тиме за розвитnом nодій, за відвічною 
боротьбою двох нача.1, ;J.Обt:ого й .лихого. 
Хто переможе? 

Можна за.Ішн)·ти автора}! певний схе
ІІІ~тизм і прпміnІВіЗ:\І у самому офор:\tлен-
111 те:\ш, аае ж дая повісrn це не є тане 
страшне. 

Фе;:І.ір дУ;J,ИО. - За:~tеті.lь. Опові
дання. 123 t·тор. Aвtt·бypt. 19-18. Ціна 
80 фр. 

Опові;:І.3ІІ'ІЛ •·3а:~tеті.1І·••, що ше.І н:Jзва
но всю збірІ>У, ;ще 1:-0артипу тих час ів, 
І\0.111 унр:lЇнt'ЬІ>ІІй нар і:. завзято бився 
іі боронив свою nраїну ві;:І. по;:І.війного 
ворога - ·боаІ.шещшів та ,J.енінінців. 
О;нш з епізо.:.ів, що нснраво поІ;азує, 
з яnою са:~юві;~;:ж.аністю прова;:І.и.lи уt:-;
раїнсЬІ>і волю1 за.1енау боротьбу проn1 
аагарбнинів і ю;у пі;:І.трюшу вошІ зна
ходи.'lи cepe::t насе.1ення. 

Інші опові,J.юшя збірІш а ;~.авніпшх 
часів. :Мирна пансьна са;:І.иба на::t Сей
:\10:\І, затишний хутір, хороший t·импа
тичний ;:ж.ідусь Н1:-0ів. спо1:-0ій жіночого ма
настиря ... 'да.l!'Ні, ·;:І.а;1ені t·пога;:щ. опо
виті опа.1еви:~t <~ерпаннО:\І. А.1е ж і там, 
за тим споное:~t, ховатtся аю;:І.сьні при
страсті, буяао життя. .Іише були це 
вуаьні рам1:-0и, а пристрасті особисті. 
Чи не ТО:\ІV оповідання <•Заметі.1м 

вміщене в збірі{і останні:~І, щоб о<:таннім 
ВрНЖ!.'/ШЯ:\1 .lИІІШТІt В ЧИТача не :\Іа.lЮННИ 
онре:о.шх :\І?..lеньюtх .lЮ::Іей, а нартину 

на широну <·уепі.'lьну тему? 

тій та орrанізацій по.1ітичних, отже ціл
ІЮ:О.І .1о.І'ично. що веі унраїнці :о.tуеять 
реально пі~чшматп суча<·нпй всеунраїн
сьюtй Нацюна.lЬІІІІЙ Центр. Хо;~.ить .'lи
ш.е про те, в ян11й епоt·іб унраїнці повин
НІ винонати свій обов'нзон - чи то по
датном доброві.'lЬНИ:\1, чи то внесенням 
свого денного заробітну. 

Гадаю, що це питання ці1:-0авить не 
ті.пьни :\Іене, а.1е й тисяч унраїнців, і 
тому. з нетерn.1яч істю оч інувати му пев
них ІНформацій в цій "справі. 

Прийм ітІ. BIIC.lOBll Г.llІбокої поваги 
:\1. ДОРОЖИНСЬЮІfі (-} 
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· ф.,НН Ан;wіп і ГрІІrорін. Ч.\fН\UВСЬІ>ОГО 
'ПаньІШ. .,АГ.Оf·НЮ ,Т{аньна. СТРОГ..\111 О:нч;су 
n Іо:ша - FL.-\1\: :\ІусІшіІо. Е. У. \\'. llo~t<'l. СІау 

(;ro~"· Clt<"'t<'rli<'lfl. Angleterr<'. 
САВКА Антона t Ст<'ФапІю - SA\VI-i:A Yolo

dyшyr, Sh<'riП llall's Но4еІ, :\. Е. С. Shropshtr<', 

Al1gl<'t<'rr<'. 
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Марію, JІарасну, АшІ~ 11 О.,Е'нсу. СОРОІ·О• МнхаіІ
:18 та НУЦ.,О Івана - SZATYMECI-i:I Rоша11, 
9, rut> Dr Ро<'іІ Didag. Lyon З. (Rhon<'). }<"І'ВПСІ'. 

l\OP.J.IIБAIIA Ocnna - TOl\IF.XCZt'K I\van. 
Hostel \\ї11g. Site 10 ·'300. L<'ightol1 RLІzzard. ВеоІ~. 

АІ1gІЕ't<'ГГ<'. · 
БОГАfіЧ~'І\.\ Дмtrтра та іІfЕШ:О.'РАІ> Ашt)' 

о(зам. БАРДЮЮ - ТЕМСНІ:К :"ІІусоІа, КА.Е.С. 
ІHo!<tel. St. :"lla~··s. Хе"' Rom11ey, Ashford, Kent, 
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ВОЗНОГО 11<'ТІ>8 - I'At:'K A11astasia, chez l\lr 
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Pl'tro. Ettlin«en-Вaden. А. С. 690, All<'mag11e. 
аАRо.,отнеr(і) ПЕ'тІ"' вас, •. ,ьовІІча - SLІP

CZEXІ\.O 1'iki1or. Ettli11ge11-Bade11. А. С .. All<'· 

magn<'. "TRt'('ZI'U Е h ГЕ~ІБА IlE'TfiВ. і :'1\ільна - •• · \. \\' en. 
А. Е. с. Ho~tel, BroadwE'll Shilto11 Охо11. Oxford, 

А11gІеtеГГ<'. • • , • 
flnПIOBifЧA О.,енсаІЩ)ІІ - .JAIO.; BO\VI ГSСН 

Grorg. Office Xatio11al d'Immigratiol1, Ce11tre dr 

Toulou.r-Bordelo111JUC· 
НІІРІІЧЕНl{.-\ МtШО.'І~· Оnанасовнча - SCIIEIX 

л11nа Ьеі Kt'm. (13а) !'i:urnЬellJ. \\'odan~tr. і8ІJІ, 

t:SA Zo11e. Allt'magne. 
р~'СНАІ\А ~fІІко.,~· - ~ІЕ!)\\'ЕDЕ\\' Л11drії, 

А. В. Т. С .• Х. С. В. Birlt'y. Coll('('~·. \\'oodhOU81'. 

'SberriE'Id, AngiE'tE'ГГt'. 
С·\.J.ОВОГО та С.\дОв~· Мотрону. а та1юж 

:шаUо\ІНХ 3 Го.,оrорн (Га."ІІІ'ІІtUа\ - SI\\'Aii Str
pal1. Cite Cowf'tte Хо і.И. Beyne-Haн~ny, Lio\gr. 

Вelgiq\lt'. . •.•• 
І>АТUВСЬІ>ОГО С<'()ГІR - B.\TO\\SK\ :\Іу-

~hаїІо. :\Jн 11сІt<'П (Вау<'rІ1). J:r<'іІІІІІ\111, S. S. Kaser11e, 

Lag<'r НР. ВІ. (;, 1. Zim. -tї. All<'~ag~e: • 
ВЛСЕІ{і>І\ОГО :\ІІІхаІІ.,а та І ОРf>ЬНІ~() Тщю

.фіІt __ Clll ·oJ.\1-i: .\., DP СаПІр Rait('rsaich, Po~t 
Rosstal Kr. J:ш•rtiІ, (1311), Bayrrl1. Allf'ПІagn<'. 

q,'[,-IIJIOBIIЧ Hn;toxy - l:ILIPO\\'YCZ ОІЕ'ха. 
Jlнntlo7.('D ''· Oldt'Іtbllrg. н. Р. нo~pitnl. Allf'I11Rgn('. 

Рі.1ннх і знаі\О\ІІІХ -·- lit'S\~X \\'asyl. Е. \'. \\'. 

Hostrl. СІа~· Cro'"· Cl""'tE'rfit'lcl . .\1'\gletrrrt'.. . 
ІІF.СТОР.\ васІІ.lП - XESTJH :\lykola. І·.пщ(rа

tіо11 Ct'ntre. 1:aJii11glюstt'J. Block ЗЗ. Boden •. -\11<'-

шagnt•. . . . . • 
J>F.IIH Ст("фана і РО,'1АЧІІІН.І,\,:О. .Іюоу -

ВІ::Х RonІRn, Catnp J.~·~f'ttko, ВІ. 2 58, (20а) Jlanno

''t'Г, )(Ot'Ckt'Гil~tr. 21-2і. Л\IN1111gJ11'. 
IliЦIPJ\0 (),,епу і J>OH.J.l'.-\ Т.\ ІІаn.ІІІ - '11.

~YCJ{YJ .Jнlia11. В. Р. \Vo\kering. Po-t 1\.oef<'rint( 
Ьеі R('gf'l1~bнrg. t"S Zo11r .. \llc•Іnagl1r. 

ТО~НІІ> Марію (но •ю:1. ГРІІJ;JІІ>). J;A:JIOI> 
Ііатерпну, I>:O.'JHII> Лнпу -- І-11..71\: Mich('l, RE'd
hampton llosl<'l. ~""' Honcl НІ\\'8111 llюtts, A11gl.,.. 
t('ГГ(', 

.'ІИТВІІНА М1шсшш і .-пттвннл АІІдріп -
CHOН.OI.SI-i:Y.J Pn11ns, ScotliRh А. Е. С.. Bnlado 
HostE'I. П('Dr l\.i11ross, Scotlaпd. (;randr Bretagnr. 
."(К\ІУ Федп - LEJ\IA І'-а11 chez Шу"'~' Peli~

~ier. Qнartic~ St.-Martiп, M.ontroпct (Yaнcluse). 

I:>pnтn СНИБ:.· Юріп (ГеорІ·ін) та одІЮІЖ'ІЬ'Іnн 

СІ-\ІП>:О.' Андрін, ФО:\fЕІІІ\0 о.,N;сандра І 1\РІІ

ВИЦЬІ\ОГО Іоана - S!\.YBA I\VIIn, l'lt'rol1-l''ort 
Cal]lp No і9. Liegc. RelgiquE'. 

CO.'IORIH Дмптра, ДРАСА Антона і ФАНОІІ 

Ганю - SOLOWI.J Mycltailo, Stuttgвrt, Zuffel1-
hausen, Grenadier Kas('rl1e, AllemagnE'. 
АНТОШНА То.'Іьцю - KOCZERKIEWIGZ Vo

lodymyr, Sai11t-Wa.чt, Liberty 51, Hainaut, 8t'lgiqu<' . 
.ТІЕСІІП Анну та .ЛЕСИПА ДМ1rrра - LESYP 

Cathf'ril1e, Baraqнr 'l, C.aser11e СіяRсу, Morha11ge 
(:\loselle). 
.,Jv'ЧИНА Михай:Іа та Іоана - CIIRORAK Da· 

nylo, (21а) Hltci11r (Westr.), J)amloнpka".t'mE', 2.1 
D. Р. А. С. Brit. Zonc, Allemagl1t'. 
ХО•,Од Ю.,ію - HOLOD Pa\\·llna, Nieder

lohl1stein bt'i Ко1ІІе11z, Lager, ВІ. 11, Zone fran~. 

Alleшagnt'. 

ДІІТІІНfІНІВ fІна та Аnну - DYTYNIAK 
Michвt'l, С. О. 11. Shвck, Ga11g.' Cnmp 433, \\'hitE'
Hi\'E'r, Ont, Ca11ada. 
ПІДГАЙНОГО Несторо - PIDHA.JNY.J Ostap, 

(13в) Ncнmarkt Upf.. Nowa Ho\\'rrla. Rayem, 
Atlt'magl1<'. 
ПЕТЕІІІ Ррю і Насю - PETESZ \\'asyl, Hang

hofer Si,.dlung, l\raria llerbert Str. 12/417. (13в) 

Hege11~bнrg, Allemag11e. 
ШВЕЦЬ Агафію - PUTKO 11\ycllailo, Sommt'-

1-i:a~<'rlle, ВІ. ІІІ/2і, Aug.<burg, t'SA ZDI1<'. АІІе

ПІІІRІ1<'. 

ІІОІ\ОВІІЧА І'рш·оріІІ -- LAt.ТHYNCI\\' :\lykula 
Е. Н. \V. А. Е. С. llo~tel, No 2 Sitc•, St'lby, .York~ 
sltire, Al1gll'tt'rre . 

. "(.\J>~'PE\-IHA. по.,н. ·-СОТ . .'ІІІ.1ІІ'І<'ІІІШ. 11Іt~'\ТІІ 

на n.1()f'CY : \УLАПУІ( Pet<'r. Нrгшгn. Rнt>rgt'r.-tr. і, 
АІІt'ПІІІІ{nе . 

ІІІЕВ'ІЕІІІ\ІН Енстафіп 11 .:Іош·ІІна -· I.AZAH
CZYK \\'ladyшir. І 14а) ІІеіІЬrтш n І Nr~kar. Сn<'

сіІіеІ11ІrІШІ1<'11l181'\ІsІе. АІІrІПВІ!П<'. 

С:\!ОТІІІІ іІ\еІЮU!'фу --- HACZKO\\'SI(I Anlol1i, 
Hнnts, А. Е. С. llo~tf'l, Airfielfl ІііmІюІtоп, llнnlil1g
doп, Angl(•\errt'. 

. 1\ІІРЕСІІІІХ Сt'Ж'ІШ, Мшю.tу, Вінторо та Сср· 
І'ІП ·- TSCIIALYSCIIE\V S<'Шf•Іt', :\ІІІіІ1z-КІІstІ'І 

\\ї,.,s\:>:І<І<'п, ІН' Camp fiolzkaнernг. ВІ. З. Zіш. 28, 
АІІt'ПІЩ<;ІІ<'. . 

СТ:\'К\."1.\ ІІаn:ш - STtil-i::\1.0 ІІ11аt, (ira,·el1-
lturst lloslrl, BoliІry, Е. SLІSSex, Anglrl<'rrc. 
ІІОПОВІІЧ.\ l'ptlllt.нa та РОМА\ІІІІ{ЬІ\01'0 

:\fІІхаІі.ІІІ - ІІІІСRТІІ ІІІ\ tщресу : Edltl011~ •ІІrошаdв•, 
;,, rtн• fiasnler-(iuy, Parls :.!flc. 
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УКРА}НСЬКА ГРОМАДСЬКА ОПІКА 
13, R.ue Taine Faris 1г•. 

ЗАГ.4ЛЬНІ ПОРАДИ ОСОБАМ, ЯRІ 
ХОТЯТЬ ЕМІГРУВАТИ З ФРАНЦІІ 

ДО ІНШИХ RPAIH 

Емігранти, які виївдять з Франції, 
.мусять .мати пашпорт або ~itre ~с ;:_oya
ge, на який ставиться. вUІадна 1 в tadнa 
віаа. Для того, щоб цей пашпорт .мати а 
тіеї префектури, ·де е.мігранІТ! живе, 
треба їй подати посвідку наЦlОН~ьн~ 
сти, яку видає І. Р. О. для украtНЦІв 
через Генершzьного Уповн~важеного У.f5-
раїнської Гро.мадсьNої Опти у Францн. 
(А. Choulguine, 13, rue Таїш;, Par.!s 12е.) 
Rрі.м пашпорти .майже всІ крати по
селення. вимагають посвідr;и про несу
димість і звичайно піддають і.мігран:пів 
.медичній контролі. · . 
Щодо коштів переїзду, то осоои, ЯКІ 

доведуть, що вони <<ДеЛі~> і незаможні, 
, .мають право вдаватися. до І РО з прохан
ня..и взяти їхній переїаіJ на ра:r:уно~< 
цього .ж ІРО. 

Одержання. віз 

У.иови одержипня віз iJo різиих Npaїu 
рівні, а са.ке : 
НАН.-\ДА 
Допускає .шше близьких родичів своїх 

піддшшх, що видають і.мігранта.м на
ле:жні посвііJки про ~·тримання. й робо_ту 
(афідавіт). Допускають також лІ~?.
рубів і ща:rтарів, .'lІ'іЩО ї.и Rкась канаіJІи
rька фір.иа narJiшлe контракт. .lІедич~ 
ний ог.ІRU uу:нсе суворий, фор.иальностІ 
довгі. 

СПОЛJ'ЧЕlІІ ІІІТАТИ 

Пусr;ають лише на афідавіти б.'lі.fЗЬ
ких родичів і за доброю їхньою гарантІєю, 
багато формальностей, серйовпий .ие
дичний оглщ). 

ВЕНЕЦJ'ЕЛА 

В' їздити вільно, особливих у.мов ue став
.І.чть; охоче приймають :А:ліборобів і 
ремісників. Приїа:нси.м uають на перший 
час підтримку. 

ПРА.ЗІЛІЛ 

В'їзд вільний, особливих у.мов не став
лять, але більш охоче приймають хлі
боробів і фахівців, я1rі вже .мають обі
цян1\у роботи. 

АРГЕНТІНА 

В'їзд вільний, особливих у.мов не став
лять, більш охоче приймають хліборобів 
і фахівців. 

ПАРАГВАЙ 
В'їзд вільний, особливо охоче прийма

ють групи хліборобів. 
Раніш ніж починати справу пересе

лення добре поду.иайте і порадьтеся. 

ПРО 1..".4.PTJ' ПОБJІТУ 
(1rарт д'ііJантіте) 

/.мігранти, .'ll'ii прибувають до Фран
ЦІІ по контраІітах. спершу одержують 
тимчасовий доввіл на побут, або таІ'L 
зване ~ресепісе», згодом вони дістають 
трившzий дозвід або «Nарт д'ідантіте•>. 
Щоб у Вашій <•Ііарт д'ідантите•> Ba.w. 
вивначили Вашу украінсьNу націоншzь
ність, треба представити до .мерії (де 
не.ма пpetjkNтypи) чи префе1rтурі пос
відNу про у1rраїнсь1rу націонадьність. Цю 
посвідNу видає ІРО через Генерального 
Уповноваженого J'краінсьІіої Гро.маось
А'ОЇ Опіки у Франції. З 1 жовтн.ч. ц. р. 
щакса, .ч.ку буdе брати ІРО за посвід,;u 
національности,, видавані украінця.w, бу
де сІіладати оІіре.wий фонд для допо.wоги 
rтари.м, не.мічнzt.м і неаа.можні.м членам 
української ~ао.tонії. Через те треба. 
щоб усі українці, .ч~t один, брали свої 
посвідІіи націонадьІІости, а не чужі, 
а .чки:r та1аса буде йт11 в чужі на.w руки. 

ПРО П.Ht'YHRlf R.4.PE 

Щоб J"~араїнсь~аа Гро.wадсьNа Опі~аа за
писала на па~ауно~а h'APE. треба подати 
проханн.ч і дати або ліА·арсь10у ІІосвіv~tу, 
або посвід10у організацій ЧІL noвa.>fclill.t 
осіб. 

НіRІОих nа10ун~аів J't.·риїнська Гро.wаdсь
~аа Oni10a иа ру10и не оdержуе, .щше поvас 
спис10и шtшJиdатів ua nих ІРО. а 11е 
останне їх передає Н.-\РЕ do виконанн.ч.. 

Rандидитсь~tі CilUc~tи на H.-lPE с~ала
іJае Г(JCllOl)f!pcь~u Н~.wісі.ч. J'10раїнсмої 
Гро.маdсьІОоІ Ощ~<и, щиписують їх Го.1ова 
УІір. Гро.мадсь10ої Опіки і Генера.zьний 
Секретар 

СІІUС#Ои. кандидап~ів ue пуб.zі~tуютьс.ч в 
газетах ІЗ зрозумІ."ІШс причин, a.ze .ч,. 

все іJіловодство J'~<p. Гро.мадсь10ої Опі~аи, 
так ca.wo і ці списІїи, під.тгають пере
вірці Нонтрольної Ho.wicii УА·р. Гро.Іtаd
сь#Оо ї Опі~аи. 
В травні .міс.чці ц. р. J ·кр. Гро.wаось10а 

Опі~<а оголосила списа,. 94 кандидатів, 
.чА·и.w .V'кр. А.мерикансь10ий Но.мітеrп vutJ 
па10ети Н.-\РЕ, і це спричинило протести 
заінтересованих осіб. Подібних cmLcA·iв 
ue публі10ують тц,.ож ні росіяне, ні інщі 
нації, які іх одержують. 
Щоб одержати відповідь, треба прис

лати поштову . .wap10y чи її вартість. 
Не з~у~айте ЛО-!fічати Вашу adpecy 

на листІ 1 в .lllCтІ. 

Всі збирачі націона.zьного nодаJЛ.ІІ:у по
винні негайно логернути квинтанцій.иі 
ІОНижки, одержані від J-"кр. І)ю.Іtадсь
КОЇ Оні1rи, і внести зібрШfі гJЮші ІІа пош
товий рахунок Ylip. Гро.мадськоі Опіки 
No 651782 - Paris, Entr•aide Ukrainie.n
ne, 13, rue Taine, Pari~ 12е, 



ПОРЯДОn БОГОСJІУЖЕНЬ 

В Унраїнсьн!А Авт<?нефа.1ьній Прав~
славній Цернв1 св. Симона в ПарижІ, 
5, rue Gasnier Guy. Paris ХХе, :Мetro 
Martin N'adaud. 
30. 10. (субота), го.:І. 19 - Всенічна. 
31. 10. (недіJІЯ), год. 10.30 - С.1ужба 

БоИUl і ~о.1ебен з нагоди .:Іистопадо
вого Свята; год. 19, вечірня з анафи

стом. 
1. 11. (понеді.1он), гщ. 16 ---: Па!ІЮС:~да 

за сnоній Ве.lиних 1\Іvжш ~ нраши 
- ro.1. Отамана С. ІЇет.1юри, Ми
тропо.1ІІТа Андрія, Митрополита Ва
си.тtя Побожних Ннязів, Гетьманів, 
Вождів і всіх героїв Листопаду. 
(Цвинтар Монтларнас.! Могила Го
ловного Ота.wана. До1ад Метро 
Raspail). 

6. 11. (Д:о~штровсьна _субота), гщ 10, 
- Служба Божа 1 п~ІІаХІІДа за спо
ній батьнів і ~атерІВ наших; год. 

19 •. - Всенічна. . 
7. 11. (неділя), год. 10,30: - С.:1ужба 

Божа; год. 19. - ВечІрня з анафи-
сто~. В . 

13. 11. (субота). Го;:{. 19.--: Ct'HIЧI.ta. 
14. 11. (неді.:~я). год. 10.3~. - <..1ужба 

Божа; гщ. 19. - ВечІрня з :шафи-

стом. в . 
20. 11. (субота), год, 19. ~ сеш•н.ш ... 
21. 11. (неді.1я). год. 1О .. Ю. -. <..1~ ж?.а · 

Божа і n:шахида :ш <'f!OIOfl" Ге:rош 
Базару. го.1. 19. Вєч1рп а :шафи-
сто:о~І. 9 В . 

27. 11. (субота). год. ~·. - сешчна. 
Заnусти 1 ,а 11І'.1Иn Ів ну. . 

28. 11. (lit'дi.lH). ГОіl. НІ.:~~), - <:.l~:м>ба 
Божа: го.:t. 19, - ВечІрІН з .ша_фп
стом. Іlі.1ЧаС С.1ужб БОЖІІХ СПІ8а(; 
чоловічий хор nід ор~:дою n._l\Іш-;<_~.1ай
чуна, а ni;x час Вссв~ЧІШХ .1 веч1рснь 
3 анафістаа~ІІІ - ЖН:ОЧІtіІ тхор. 

Про nорядон Богос.1у~ень -~ АІ_ІЦ на 
nровінції будуть онреІІІ ПОВІ,ІО:\І.ІІ:'ІІІІЯ. 

Настоятс;н. l\IІk~·вlrfiftiEBCЬJ\1 Н1 

подян..t. 
Вважаю свої.Іt обов '.ча~о·с.w посJ.ч,;уват~L

єпарrі.чльній Раді J" .• -\. П. Ц. У Фршщи 
і особливо 11 • інж. С. С~зонтову _- го
·'ІОВі J',;p, Гро.ІІадсм·ої 011/li:l.' за всІ ста
ранн.ч зроб.tеІІі іJЛJІ с!'роваuженн.ч .wене 
і .ІІоt·ї родшш 3 Де-ЛІ тсбору оо Фран-
ції. .1 й ) -
Нехай Господь ;\luлocepumL ( асть '·~ 

сил, 3аоров'.ч та многії. :-тіта _u.z.ч праЦІ 
на добро нашої Ц~р,;ви І Народу. 

о. Архипресо.r:;~~адр новицьнил 
Руасі-ан-Б рі. 

1 о жовтня 1948 JJ. 
nросять допомогти одягом і білизно~ 

недавно звільнmому 3 полон!! на. адресу · 
М. Mychal.tczyszyn Miron, СоІоше, Fo!'se 
8, Lens, l':ord. 

ВІД БІБJІЮТЕІ\И ІМ. С. НЕТ.~ІЮРІІ 
В НАРИЖІ 

Перша абір,;а на Нібліоте~о·у ім. С. Пе
тлюри принесла - 1395 фран~>ів : ч.·zеіш 
Т-ва <•Просвіта>) в Труа зложили : Іл. 
Адам - 200, Ів. Нуаьма - 200, Пав. 
Ніріен~>о -- 100, Вол. Андрісвсь~>ий -
100, Ми,;. JІисеІІІ>О - 100, Петро Сит
ник - 100, Вас. Моравський - 100, 
Мир. Соро~>а - 50, Ол. Гаполяк - 50, 
Ів. Бондар - 50, Юр. Rелер - :ю, 
Вакха Нліш 29, Мих. Нущан -- 50, 
Мих. Мелашу~> - 50, Ост. Нуаь.ІІа --
100, Ів. ДаниіJчук - 25, Ігор Олеський 
- 25, Тар. БогіJаnець - 25. Разо.ІІ 1395 
франків. Всім жертвоіJавцJІм ~>расна 11~ 
д.чка, а J'~>раїні - Слава! 

РЛДА БІНЛІОТЕНJІ 

По одержшті всіх підписниз~ .шстів, 
Рада Бібліотеки надрукус повне mраво
адання. 

()_СІ Б і J'CT AHOBJI, ~o·ompu.41 було 
розІслано в травні .ІІісяці підтшсиі лш·пш 
прос.чть вериvти їх· 1Jo Бібліотеh'Іt, хоч 
би на ниа· і ючого ne зібраио. 
ОСІБ і J'C1'AHOBJ1, що вІщоаичи.m а 

БібJ!іоте~о·и ІtНІlгu в міс. в е р е с 11 і і 
ратш, прос.чть вернутzL їз· .чкнайсNирше . 

. Мо.tодь і студеитство· - 1\НU:НІ'ОІt :t 
Біб.tіотеюL ue читають, fіібліоте~о·у m· 
навідують. ЧOl\IJ''! · 

Головиа .waca чита.1І>ІІШіів -- це тю
fіітни~>и. 

І)ібліоте,;а віІJІ\'РІІmа : ч е m в е р 
гоd. Н). С у fi о m а -- гmJ. 15-18. 

Адреса : 2-t, гне <Іе Іа Gla('i<'fl•, Рнrі~ t:І<· 
1\ietru : GoiJeliв або Gla<·ii•re. · 

/)JJ:JЛ JOTEHAP 

ВІД Н1lНОЧОГО ДОПОlІ/ОГОВОГО 
HOllll1'ETJ' /JPJI J' 11'Р. ІІРАВОС.'ІАВ

ІІІЛ ІЩРНВІ В ПАРПі-І.'І 

}Ніио•шіі Допомоговті Но.11ітпп прr'1 
J'А'раїнrьh·ій ПравославиііІ І(ер~о·ві в lІа
ри:ж~ і Цll.W l'l\','/llдac ('І'рlІе'ІІІУ /ІОІ).ЧЩ/ yci.W 
ти.w гро.маЩІне.w, що на ааІ\·.щ,; о. li/Н'll· 

пресвитера О.Іе~tсаtІдра Новиць,;иги, піо
час Погос.Іу;)tсенн.ч в ()(}ен-ле-1'іші ІІІІ.ч 
26 вересп.ч с. р. сІ\·лщш по:н<'fртви па 1\"<>
рисn_ІІ> _Дит.чч~~о ,Притудh'У. в шапю Руасі
ан-ЬрІ в су.ІfІ 2 .. ~64 rjip, Р/81/ОЖ ceptJt''fl-tt' 
спасибі .4/ало.ІІу С"щв,;ові l'дуа·аюоІ\·ові, 
на J:pecmuнa;t' .ч~;·?го vатьни та лрисупті 
на ту ж ca.wy ЦІ.п сІ\·лали суму 11 !1110 ifip. 
Не:t~ай росте arJopoвu.w /Jоюві Іtа с.иrвІJ 
а J'~>раїні ІІU ,;ористь. · ' 
Щире спасиііі о. ap.tllnpecвumepoвi u. 

Нов1щ~ко.41у за його іииці.чтиву щосJо 
цих 36Ірок. 

Та!'· само JНіиочий J.'о.wітет щиро а.ч
куt· 1 о~о·ре.11им особа.ІІ, що вже Ішитюю 
надісдали своі пожертви 1ш ту:ж· І/і.Іь 
(С. С. Postale 66 885:і, Pari!<), 

с. ПРОІ\0/JОВИЧ (-) 
Голова Ко.11ітету 

Париж, 15. 10. 1948. 
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Ваших 'lІерещщатвиків у BEJIИ
rHID \ІJРИТАНІІ просино ВИСИJІаТИ 
•гроuіі на адреrу : Association of Uk
•rainians in Grгat Britain, Ltd. 49 
Linden ·Gardens, Notting Hill Gate, 
iLondon, W. 2, England, а аааиачеи
. или : <<3А ГРОМАДУ>>. 

ПередпJІата 

'Одне чи мо 

квартмьио 

піврічно ...... . 
на рік ...... . 

6ш. 
11 ш. 
1 ф. 
1 ш. 

. - . . -

Напіих переДПJІатииків у НІ.ИЕЧ
ЧИНІ ПроСІDІо гроші виспа
ти ва адресу : Bankkonto Nr. 
01714 Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbank, Filiale 'Neu-Ulm. 
а аааиачеІПІJПІ <•3А ГРОМАДУ>> . 

ПередUJІата : квартВJІЬио . 2 . 40 м. 
Піврічно .... 4.80 м. 
ва рік . . . . . 9 . ОО м. 

Одне чим о . . . . . . . . . . . . . . О . 40 м. 

Повідомлення 
Маю за шану довести до віпома Висо

'J>Ошюювних громадяпон та громадян, 

·що зволили надіслати мені листи, майже 
зі всіх нраїн нашого розселення, з ріЖ
ного роду запитаннями та проханнями, 

:що з огляду на велину переобтяженність, 
ян громадсьними, тан і своїми професій
ними справами, я не в стані персонально 
відповісти всім на їх ласнаві листи, а 
тан само не можу завжди уділити, переїз
жаючим через Париж, побачення -
за що прошу мене вибачити. 
Висоношавновних п. прохачів про по

зични, або грошові допомоги, ян з моїх 
персональних,тан і громадсьних фондів, 
прошу не турбуватись, бо наразі не рос
поряджаю ні одними, ні другими, що~ 
.задовольнити їх навіть ці.JІном слушНІ 
• подання. 
Для того, щоб не залишити потребую

·ІfИХ без необхідної для них поради, ре
;:tанція <<Громада>> буде друнувати в май-

бутньо~ІУ ще_ бi.li>IJ! ~оn:шдні інформації 
та праnтичю юшзІВюІ д;ІЯ полагоджен

ня сn.'Іадних форма.1ьностей, ян в справі 
в'їзду до Франції, тан і в справі виїзду 
з Франції, ЯІі ДО п;внічної А~Іерини і 
інших нраїн нашого поселення. 

Тан само пові::~о~І.lяю, цією дорогою, 
шановних прохз.чів, що нонтранти на 
працю, ~Іешкання, ноаагодження ріж
ного ро.:1:у справ, ян нупів;ІЯ необхід
них ннижон, пі~ручшшів, при.1адь, пе
ресилну грошей і інших доручень, що 
я не в стані фізично ці справи полаго;:щ
ти своєчасно, і тому прошу :11ене вибачити 
за спізнення, або не винонання їх про
хань і раджу звертатись ЯІі до гро~шд
сьних та~> і до проІ!Jесійних унр. установ, 
що існують тут у нас, у Франції . 

С. СО30НТІВ 

Париж, дня 26. Х. 48. 

OOYRPA ІНСЬRА АРТИСТИЧНА ГР~r ПА В ПАРІІЖІОС> 
000 ПІД МИСТЕЦЬНИМ ПРОВОДО:\І Є. ЧА Й nИ 00() 

В НЕДІJІЮ, ДНН 14 JІІІСТОПАД.\ 1948 р. 
SALLE SAINT- PIERRE ( NEUILLY) 
121, А V. DU ROULE (METRO: SABLONS) 

·•''''1111/DІІІ' Відкриття Театрального Сезону .......... 
ДЛЯ ВШАП:\1ВЛJІ11П 800-ліmніх POI\OBIJI Jl.\l(I011.·\.7l>ll0Ї 
РЕВОЛЮІ(fі" ВЕЛИКОГО ГETЬ.'\1.-lllA ~-1>1'.·\ЇHlf 

БОГДЛПА ХМЕ.1ЬПІІЦЬНОГО 

БУДЕ ВІІСТАІЩЕІ!А ДРАl\ІАТІІЧНА Il()E\JA Ю. .~> () С .\ Ч .\ 

ОБЛОГА 
НА 4 

JCTOI'lf'llll КОСТЮМ lf 

Л po.l'nC.МO l1JНlб!J mU сво Є'ІІl СНО 

д 1 r 
Режпсf'р . 6. ЧАПІ\А 

;І;еtюратор : Ю. IiA.JliiHIIЧ 

liOЧLUlaC.WO рівн.о в '20 ?. 30 ;r. 

Dlrecteur : Mme Catberloe · Germalne Sozoo\iefl Іmр. вe~snlak. 1 t, rue LчranІ"e.. -~"... 
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