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А NOS A.1JIIS FBA.J\1{JA.IS 

L'ART 
AU 

UKRAINIEN 
LOUVRE 

Tres peu сІс gens savent que tlaнs 
cet immense reliquaire de l'art ІІе 
tous les temps et сІе tous les peuples, 
l'abeille ukrainienne а, elle-mPme, ap
porte que lques gouttcs clu micl oclo
rant de ses steppes parfumes. 

l.e musee de Louvтe possecle tlt~UX 
tableaux peints chacun par l'un cles 
plus granrls maitres ukrainiens • Ін 
XVI ІІ« sit~cle le portrait (le la prin
cessc (]alitzinc par D. І. е v у t z k у і 
et le portrait rJe l'imperatrice Elisa
beth par V. В n r о v у k о v s k у і. 

L'Ukraine au XVIII0 sierle, quoi
que ueYastec et ГUЇІІСе par Jes barbares 
du Norti, а toujours gartle et eheri 
la millenairc trarlition clc sa eulture 
artistique. DPs ccoles tle peinture 
florissant а КіеУ, surtout celle de Іа 
Lavra - celt~bre monastcre fonde 
au Хо sierle et qui au cours rlrs siecles 
а joue un role prepoшlerant •lans l'llis
toire ukrainienne. 

La, l'enseigncment . rles шaitres 
etrangerS s'appara/t а celui ІJPS JІГO
feSSClJГS нkrainieпs et іІ etait •l'usage 
que toнt CJCYC sortaлt t\e J'ecoJe 
fassc un lnng sejnur а l'etranger avant 
de deYenir un maitre. 

G. LcYytzkyi, ci>lebre gravPur, а 
passe sa maitrise en Allemagne tl'ou 
il revint, son talent enrichi par les 
traditions des artistes allemands com
me Duerer et Holbein. 

Son fils, Dmytro Levytzkyi ( 1735-
1822) grandit sous la fructieuse in
fluence artistique de son pere. Il 
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passa sa jPUПt•sse а Kiev' OLI il pei(J'nit 
ses plнsieurs tablea ux, mais c'est а 
St. ~)eterstoнrg qu'il developpa toute 
la YІgeur rle son taleпt de portraitiste 
et l'ampleнr magпifique rfe son (J'enie 
tlc coloriste qui le plaeeпt par1;i l•·s 
premiers peiпtres rJн monde. 
А Ct>tte eprщue la }loseoYie barbare 

commen«_;ait s'entr'ou\тir а la civi
lisatioп l'urope~nne. Lcs eostнш .. s, 
les morJes. !Ps t1tres <Іе noblessP PШ
pruntes trop пouvellement а l'Eнropt> 
et a(iaptes trop hativement ne pou
vaient natнrt>llement ІiissimuiPr toнte 
la ru(\('sse de l'ette so .. iete semi-bar
bare. nt'1 ]t>s JHHШnPttes trop saillaпu•s 
d'uп Іlesl'f'ПІlant шnнgol Haient far
dees •Ін rouge iшporte d .. Paris, ot'1 

une perruque а Іа штіе lle Frane1• 

couYrait нnе ttlte aux yeux brides. 
C'est ainsi qш• eette soeiete bizarrt" 

et grotcsqнe fut реіпtе раг Levytzki. 
homme d'une aнtre race, •J'uнe aнtr.: 
culture, ееІІе (\е l'Europt>. Les noн
Yeaux comtes Pt prinres moscovitt•s 
etaient riehes,et notrt' peintrt>, homme 
de labeur, nous а laissc plus ,J'urІt> 
eeпtaine dc tableaux autht>нtiqucs · 
la galerie qu 'ils composeпt est l'urн: 
tle plus captiYante du mondP. 

Fin psychulogue І'е peintre mit dans 
ces portraits tout le sarcasme de S()П 
humnur, ее sentimf'пt li'ironie si pro
pre а tous les ukrainieпs. 

C'est а (;оуа qu'on peut СОП1JІ3Гt•Г 
LeYytzkyi dans la verite impitoyable 
de ses portгaits. :\lais, dc son cote, 



l'eqнilibre, \а fiвPSSI' subtile tlaвsl'iн
tcrprёtatioп de l'eclat cllaпgcant tle 
la soic, dн tоп ёtcint Liu veloнrs le 
placcnt au niveau cl'uп grand peintre 
espagпol : Velasquez. 

Lc portrait cle la priпcesse Galitzine 
montrc toute \а sp\eщleur Lil' sa pa
lette, bicn qнr ее пс soit qu'uпc etuLie 
dc tHc. Par 'Iurlqнes eopirs rп minia 
ture qui sc trouveпt au Lnuvre tlaпs 
\а collectioп Sehliehtiпg ов pl'ut st~ 
fairc une ecrtaine it:lce tlc ее qн',,st 
Lcvytzkyi coloristc. 

Son clc\"c V. Borovykovskyi ( 1 75 7-
1825), ne prcs dc Polta,·a, etait fils 
d'uп officier ukrainien. Il tra\·aillt> 
jusqн'a l';\gp de ЗО анs сп UkrainP, 
et c'est seнleщent а la fin du xvrпe 
sicclc que nous le voyons а St.-Peters
bouгg auprcs de Levytzkyi. 

Daпs la peintнrf' de Boгovykovskyi а 

prcvalu un autre C()tt:'• dc la natнre 
нkra iniPnne qні cst \а SPвtimeпta
lite melaпcolique. C'etait un реівtге 
plнs indulgPпt, plus іпtіще ; bгillaг.t 
coloriste, і\ а su fixt'r dап s ses tаЬІеанх 
toute la gашщс vіЬгапk (\u jPu tirs 
couleurs ct 1le \а luщirre. 

Le portrait tiP l'imperatriee Elisa
bcth ( 181:3) ПOUS tfОППР UП арІ'Г~U 
tlu talt'Пt dP ее peiпtre tlнгапt la tleг
пicrt• pcriotlP tle sa viP, а\огs qн'il 
ctait un щaitre гесопnu, ehef f:l'une 
grапІ\с ccok et pcintre 1\t> \а ( :our. 

Les ICl\VГeS dc tlcux eelt>brt•S mai
tгes Ukгaiпicns qш' posst\le ІР Ч нser· 
dP Lou\TІ~ nc гергеsРПtІ' pas, щaHн·u
rcuseшcnt, la totalite de l'aгt ukгai
nien, car ес ne sont que dенх flruгs 
аггаеhееs (\е steppPs t'ПI'o\t>illcs de 
notгe pays. 

Оп вous prІt' ,\'аппоnсt'Г qне l'inhншatioп tlc 

DIMITRI DANILENKO 
mobilist• ан ctebнt tl<> la O'tJt•rre clc 1939 ct tтнЬе ан еІннnр сі'ІНІІШt·tІІ' 

t- Іе9Jніп1940 

а l'H lit'LI lt• SaШI't:li 1:3 NoYt'Шbre 1918 
а І;) lн·urt•s ЗО prreises 

<НІ ( :iшPtit'rt• tlt• Perreнx sfЧаrІІР ( St•iпe 

CPtte ріІ'нsе ~'{•rещопіе s'est Lieroulet• І'll prl~st•ncp fil' la faшil\1' tІн t!Utшt. 
et t\'нrн· пошЬГІ'LІSІ' assistaнct• Рkгаіпіt•ІЩt• чні а ГP!lllll lt• tlІ'ГПЇег l10ШШЩ~І' 

а ll'нr j(•LJJlP І'ІІШJІаtгіоtе glorit•tІSt'l1lP11t шorL JЮtІГ la FІ'аПL'І'. 



і 
·3баrнІм 

будуть нас 
ЇХ, 
РО3УМіТИ 

У сі ми до бр~ п ригадує:11о, пк сиJІЬ
но рсе І'ував цілий де.мократичний 
світ на в істну про с:11ерть чехосло
вrщького :\І іністра :шкордонних справ 
.Яна Ма сарина. С:\Іерть цієї люди нп 
зрушила до глибин сумління захід
ніх де:\юнратів, що анайшло свій 
вияв не тільки у світовій пресі чп 
радіо, не тілью1 в урочистих зая
вах найвище поставлених держав

них. :\Іужів і цілих парлнментів, 
-але, що важливіше, воно виразно 
приснарило :\юнтаж західнього бло
ну, ставлячи його на сторожі тпх 
де:\юнратичних свобод, що в їх обо
роні ::~гинув .Ян Масарин. 
У нас подія ця виюшнала дивнv 

реанцію : :з одного бону люди а ти;1 
чи іншим тс!\шераментом виявляли 
СВОЄ ВДОВОJІСНІІЯ, ЩО західні Дt':\10-
Нратії ще раа дістали поназову ш•r;

цію совєтсьної дійсности; з дру
гого бону, однан:, відчувалас1, нопш 
невдоволення, май ж~ :заздрости ... 

Чо:'ІІУ то ці :шхідні дс:'Іюнрати тю.; 
замстушилисн, ноJш одна хоч і ни
соr;о поставлена .'lюдина сночила че

р~з. віюю а першого понсрху палати 
:'ІІІНІСТерства :шнордонних справ v 
Празі? Чо:'Іtу то ці демонрати ні.~ 
винвJІяють віноли таної чи хоч би 
подібної реакції, кошІ тисячі, д~
сяпш і сотні тисяч наших найнра
щих громадян с"(одять нров 'ю іі 
гинуть у бороп,бі'?- Тан, це нрш.;ро, 
але правдиво. 

Можна було б не душе :юсерсдшу
вати увагу над танИІ\1 нвищс!\t, ю-;би 

не наявність того факту, що це не 
в пнятон, а засада. Бо п рш.;.Jад ів 
можна навести багато. Ми добре 
знаємо ян виглядала nартизанн:а 

чесьна, австрійсьна і т. д., але 11 ро 
них говорили значно більше, ніж 
про нашу. 

Ще тепер часто доходять до нас ві-

СТЮ1 11 ро НОВОСІІl'ЧСНОГО [Шt'рІІІ\:НЩЯ 
Віr;тора 1-\рзвчснr;а. 1-\шІжr;v ііого 
<<.Я вибрав свобо;:r.у >> ро:шуііи.'lи в 
Спо:Іvчених Штнтах v І>і.'lьr;оеті по
над u~ІІІІ :'ІІі.'lьйон ІЇрІВІірнш.;ів; у 
Ф.ранщ.ї ІН на;:r. чверть :'І І і.'lьІїошt прп
шрнш;ш; І>ожний ч:н:'Н британсьІю
го пар:ІюІ~нту ;:r.істав її ;:r.арю1. Лю
дина ця cr;.'laщ~:Ia п i;:r: присягою зіз
нання шре:J: сенатс:о.І Спо:Іvч. Шта
тів і т. д .. і т. ;:r..- А :з наШого бо
ку ... Він же рс;:rю1 :з України. в 
його жи:'lах Тtче українсьна нров, 
він вирІс на укр:йнсько:о.Іу хлібі. 
він добре аш:є у~>раїІН'ЬІ\У :\ІОВ\". 
він був в Уr;раїні. І>о.'lи наро;:r. ш\ш 
з!\шгавсн :ю свобо;:r.У і будvвав неаа
ЛоюІу Yn~- Дt ржаву. ·нрнпуеті:о.ю. 
ЩО Й(ШУ 11 ІДХ(ДИ."Іа ідея Є;:І.ІІJЮЇ HC
JJ ішшо ї, а:1е хі ба сюш :нm.'lьн і сть 
суnр<.ТІІ іетс.рії і суч~:сної ;:rіІіеІіССТІІ 
не ВІІЖ1Га.-Jа Bi;J. НЬОГО ХОЧ С."ІОНЮІ 
зга;:rr.тн 11 рн ЯІ\іІінебу:J:ь наго;:rі. що 
тю1, на,., cxo;ti Н.ЕJЮІІІІ. утїраїнеwmіі 
народ: оорtтьсн :1а cr:~oбo;:r:y? Це є 
наші :.ІаІ\ІІ;:ІІІ ЙО:'ІІ\". -- а.-Іе Bl't' Т~ШІІ 
ми бачишJ НІ\ :.Іах.і;:r.нііі світ ІІршїнян 
його. ЧG:'ІІ\" ІН' Т<ш'? 
На ІІрнr;:нІ;:r.ах цих винв.'lнєп,ен. 

ЩО ІННІіЖ :Іахі;ші~І l'HiTIOI Та ІІЮІІІ 
є ю>аеь 11 р1 рв а. НІ\<:сь ІН' рсшІ\о;:r<І. 

ЩО не Д[ Є Ш.:'ІІ :нюги :ІГОВОрІІТІІl'І,. 

- На прикшді l~равчеІша ШІ ;щбрl' 
ба:шю. що ту:т еправа ш· в І>рові. 
аю в тернтсрш.'lЬНІ...:О.І\" І:оходженні. 

бо він все такн зговорішен а :Іахі;:r:ні
ми дt:\101\ратюш. Справа навіть не 
в :\ІОВі, бо 1-\равчешю ІІІІСав свою ' . . 
КНИЖКУ ПО рОСІЙСЬЮІ. а ІІеТІ:\1 ЇЇ 
переnла:ш на <111г.-.ійсьr;v :\ІОВУ, а 
все таки його зр~ зу:'ІІі.-.и:- бо. ca:\ot 
він збагнув їх ;:r.уховість. 

?рештою. ш;г,іщо· ню1 оперувати 
прІзвища:\ш не ;:rуже то добре зна
них ню1 осіб. Роаг.-.яньж;сь довнола 
себе. Ті з по:-.1 і ж нас, що недавно 



прийшпн на сміrр~щію. живуть у 
Вt:'ЛИnіЙ :О.Іірі <.,i>pt>MIOI ЖИТТЮ! Від 
тих, що вже <<CTrtpi>> tміrранти. Звер
ні:о.t увагу ян вrtжио буває зговори
тися ТИМ. ЩО ЕЖе ВрQДИЛІІСЬ ПОЗа 

батьківщиною, а ТШІІИ, що прибули 
тепfр. Ни часто лепюдушво иида
ються взає:о.ші обвинувачення за
~~ ість розвnжн<,го зюшс.:тення над 
п ричинюш цього лиха . 

Деяnі українці, навіть доюnрати, 
нервуються на вістnи про діяльність 
Валлеса і бажали б заборонити йому 
вести свою пропаrанду. Запитаний 
v цій справі один американсьnий 
Громадянин відповів. що яnби Вал
лесові уряд заборонив _про:\ювляти, 
то вибухла б революцш в Сполу
чених Штатах і то з участю против
нииів Воллеса. Воллесові :о.юже не 
дати промовляти публіиа. до яиої 
він звертається, але цього не ~юже 

зробити уряд. - Ми повинні бути 
дуже обережні в оцінці того. що 
роблять західні дf_~!rІ.;рати, бо наша 
vира їнсьиа духов І сть фор:о.tувалася 
Щонайменше в останніх десятипіт
тях у надзвичDйних, ненор:о.1альних 
у:о.ювах і в то:му то треба бачити ос
новну прпчину того дивного непо

розу:о.tіннн з рt.•штою світу. яюtй жив 
ВіЛЬНЮІ. НОр:>.ШЛЬНЮІ ,,ЮДСЬІ\ЮІ ЖИТ
ТЯ:\!. 

l\'Іи були й є противюшІІ совєтсь
иого режюtу, але все та ни цей ре

жюt - по~Іюю нашої волі - на
нлав досить п(нtітне тавро на нашу 
духеввість : nіШ:югесF.т :1іт воро
Жої ребсти не нр:йшш1 безс;Іі;:пю. 
Ми не :о.юже\10 щщто г?стр:-> сбвнну· 
ВПЧУВfІlІІ деl\ОГО 3-ПЮ!Іі~і 11~1С, нс:ІП, 

напр.. в роз,tрпованш ~~~~ ба.кав 
би tІ<_.борюВаІИ бс:ІЬШl'ВШ\ІR ЇХ L.,UC
HIOПI Ж'ТОДЮШ. Це І'рІІр~ ДНЬО : 
ворожа ющія вш.;.,tшr.є тщ-;у ж Р~'аl\

цію. Це явнще п pl~l\pc; борот~ба а 
11101 вю1агає. доРг, штньоІ а1рац1, РЛе 
Яl\ЩО :\ІІІ XGЧt:'l\10 - Ї ТО СИОрО -
поrернути, ян збірН<, та, до Ію6р~Ш:ІЬ
ного духового стану, то трt.• а по

rтійно звt.·рп.ти на це пи:ІL!ІУ _увагу. 
Маючи vяву про духовІ 1 :о.ште-

рілльні на.дбrшня з:~хі~ніх демоира-
11 ЇХ тів, .ми не :о.юже~ю з3ПІ;::t.о:зрюват 

у Т<':ІІ:V. ЩО ВОНІІ Ж'ІІШ ро:зу:о.ші :1а 
нас і вопросту не роау:о.ІіІоть. щп 
сюtе :>.НІ нnлнємо :~ себе д;гш них: 

а запідозрювати в них бран доброі 
велі доводиться НЕ3Ж:~тІІ прссто :1а 
наївне. 

l\'Іи не хо:<Іе~ю в цей спосіб сназати 
ЩО На~І треба ІІерестаRИТИ НЗШ~ 
духuв і сть на :шхідні де~юнратичні 
рейни і добачувати у :шхідніх де
монратах початои і 1\інець всього 
доброrс; - в інодному р~аі. 

Всі і rгк;щ ШІ І\онче повшші .111-

шитисн ссбuю, r..,e НІ\ЩО ню1 інте
ресно в цю 11ору бути нuртнерс~І 
аахідніх де~юнрлів. :>.ІИ ІІовюші абнг
нути В ЧО:>.Іу !ЮНИ НайбіJІЬШ ааінте
ресовані і яnі є всі:о.І їм спільні ге
Jювні осневи світог;Інду. Ні лайна, 
ні беапідспіІШЇ парінання на Вt'сІ, 
світ, ніби нас nривднть, нічого НЮІ 
не дадуть. 

Де:>.юІірJТИЧІІИЙ світ Ilt' :'113Є TaJ\01 

пенучої Ін.треби рс:зу!ІІіти шн·, НІ\)" 
:о.шє:о.ю :1111 в то:о.1у, щоб він H<.~t ро;Jу

:о.Іів. То:..1у то в першу ЧL'pry нам тре
би бр<:. тись аа дЇJІс. Bt ни нас аро
ау:о.Ііюп, ТЇJІІ>ІШ Тоді, 1\!>ШІ ШІ ЇХ 
:збагнt:':ІІО, но~ІИ ау:..1 іє:-.1 о :ша йти сні.lь
ну :\ІОВУ. 

Оа. Нрииович 

Читайте книжку Ціва 100 фр. 

МИНОЛИ НОСТОМАРОВА 

<<:КНИГИ БИТІ Я 

УІ\РАІНСЬНОГО НАРОДУ І) 

Реданцін, передмова й примітии 
І. Борщана 

3 портретом М. Ноетомарова 

Ножний українець мусить прочитати цм 
деклярацію rtpaв України сперед елю років. 
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ВИБОРИ ВСЕЛЕНСЬКОГО ПАТРІЯРХА 

31-го жовтня ц. р. в ЦарІ,горІJ;:{І 
відбулася спеціЛJІьна сесія Святій
шого Синоду длн виборів нового 
Патріярха Всеш~нсьної Цернви на 
місце Патріярха м~І\СИ~юса, я ний 
по хворобі не 1\Ііг поввити своїх 
обов 'язнів. Вибр1ію Впсонопрео
священнійшого В:тадину Атснаrо
рсса, пр:шославного Митропшппа 
Нью-ЙорІ\СЬІ>ого. юшй отришш на 
загальнv 1\ільність 17 голосів -
11 ГОЛОсів 11 ри 6-ТИ, ЩО утрЮІаЛІІСЯ. 
ІІаминаючи видатність самої осо

би теперсшнього ВселснсьІ\ого Па
тріярха, мусюю од:значитп і попі
тичну сторону цієї події. Бо~Іьнн·
вицьна Мосива, хитр:::~ маневруючи 
МОСНОВСЬІ\ЮІ патрінрХЮf, НІ\ СВОЇ:\! 
сліпи'М знаряддНl\І, давно юне хоті.'та 
бачити на ВсеJн.·нсьІ\о:ну Свнтійшо
му Престолі, НІ\ що не свого сиугу 
- МОСІ\ОВСЬНОГО патріярха, ТО, ПрИ
НаЙ~tні, ОСобу, ЯІ\а ЙІШІа б В CTO!IIf 
її політини на сенторі пр:шославної 
віри. Але Свнтійший Синод у Ц!ірь
городі Прt'І\р1СІІО р· ауl\ІіВ ТОННУ гру 
Совєтів· ,і вибор(Ш Митрсполита А те-

Пані РУЗВЕЛЬТ про 

Газета <<Le MLпde>> ;3 28. 10. 48 р. 
містить статтю пані Е. Руавсльт 
пр:-> її врзжіннн а побуту в таборtх 
ДП. в Ні:\Іеччипі. В тій статті пише 
вона і пр:> унр:.їнців. Подає:"Ію цей 
урив он в перrкJІад і. 
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<<В таборі унрзїпців н оглн;:щаа 
виставну ручних р·:біт і :\Іені сна
ло на ду:\шу, що треба бу<Іо б 
знайти аасоби п:ш І(ИХ абігців, 
аби ВОНИ МОГJІИ СН.'НІСТІІ CBOGIO ІІр:t
Цl'ІО невешший юш ітаJІ і отршшти 
сир~;вину а тої Іір їни, нуди вошІ 

намірпютьсн переїхати. НзпрІШ
лад, янщо ті. НІ\і хотять їхати до 
Сполучених Штатів, !\юr:ш б отри
мати, ваю1ін аа їхні внр .би, :\ІН
терію. ШІ>ірп, дерево то-що. а 
ТНИ СЮІО іі ГрJШі - Ш\і СІ\.lада.'ІІІ
СЯ б на їхньому нонто в Спо.'Іу-

наrороса звів на нівець vci плани 
бопьшевицьної Моснви. • 
Тнм бі:rьше. що нан;:щдатура Ми

трополит~ Атенаrороса зустріпа при
хильне вщно~еннл, ян з боку rрець
ного уряду 1 духовенства. тан і з 

боку уряДу Туреччини. на території 
якої персбуває спокон віків Всt.>
:rенський Патріярх. 

Розу:\rіється, вибір В.н.1ики Ате
наrороса ВІП\:Шкав СИ."ІЬНе обуреННЯ 
в С')вєтах та сере';:{ їхніх сателітів 
прзвос.1:авної вірп. а."Іе дан нас, 
укрзїнців, цей вибір є ;:tvжe сюшто
матИЧ!fИЙ. бо а одного боку, право
с.'Іавш :\ШТЮІуть тепер рішvчого про

тивника проти зазіхань ~Іоскви. а 3 
другого. цей вибір .'{овів життєвість 
принціпу по.'Іітпчної не-підв:шдно
сти Все:~е_нсь.н?го Патріярха в су
персч ясшй пщв:шдності )юсновсь
І\ОГО патріярха большевицькій Мос
І\Ві. 3 онре:\tа, ~юж::ншо, що з цим 
виборо.:ІІ одириються певні :\ЮЖЛИ
вості і для .. нашої УІ>рйнсьної Аф
тоІ>ефа.'ІьноІ Правос;швної Цt>рквп. 

-Ч. 

українських скитальців 

чених Штатах, - то це дало б 
Ї:\І бі."Іьше певности й почуття за
бсзпенн. ВпшивІш їхні чудові, а 
а не3угарного :\ІНтеріяа\·. яюІй Ї:\І 
попадається, вони вироб:Jяють чv
десні б."ІЮЗІШ, CTO.'IOBV біШі3Н\' • і 
навіть убрзю~я. Чо~;овіки роб
лять чоботи и черевини. що їх 
l\IOil\t.' носити з гор.:1істю найкра
ще в;щгненнй фр:н~т. Вони вироб
ляють т~кож гар~І вироби з де
рева з шкрустацІєю)). 

Днную;,~І ша~:ювній п~ні Е. Руз
ве."Іьт за в теп."ІІ с.1:ова вщносно долі 

нашпх nю::tей, :\ІІІ з свого бону вва
жає:\ю, що її .:1У:\ШИ .:1уже реальні, 
і варто бу."Іо б наш1ш f\о:\Іітета:\1 в 
А'rерпці поду:\ШТІІ на;:t тюr. ян б11 
ті ;:tу:\ІІШ перевести в життн. 



ПАН СУПЕРІНТЕНДЕНТ ВАСИЛЬ RУЗІВ 
В ПАРИЖІ 

Переї:здо:ІІ з ІІі:~Іеччшш до Спо:Jу
ченнх Штатів затрн:-.швся в .Парнжі 
п. суперіпт. В. :hузів. 

3 "уповноваженпн Світової Pn;:rн 
ЦrрІ.;ов в }"hене~і, до ЯІ-\о~· на;тежать 
всі євапгr:1ьсьп нерюш 1 де :~шють 

СВ()ЇХ nредставшшів дefmi nраво
СJІnвні церІ-\ВІІ (наша у1.;рзїпсью1 пра
вос:Jавш1 нерІ·Ша тю1 не палегnпп,) 
він провадив під поІ.;ровюІ ІРО на 
r: ротязі двох роІ-\ів допюrогову ро
ботУ ІІЮШПІ СЮІТ3;JЬЦЯ:\І В Австрії і 
Ні:-.ісччнні. Бюро fіого є в \вгзбурзі. 

Доnо:-.rога ця бу:Jа дуа..;е різпо:-.Іа
нітна. - Ведена бу.1а о~іІ>а над 
стпрцюш. розшунн свояюв, доnо

:о.юга студентюІ. Треба бу:1о заіІ:~ш
тнсь і таЮІ:\111 СПрЗВЮІІІ, ЯІ\ ДО\10:\ІОГЗ 

дістптпсь до шnнта:ІЯ, долююга ;-~:і
статись до та бо гу, чн перrїхатп з 
()Дно го табору до другого і т. д. 
В ЛяУф під ІІюрнб рго:ІІ булt,::-.Іі;Е 
іншю1: за ожена uшола ::шt.lіІїсьІ·юї 
:'ІЮВІІ. де павча стьсн ОІ-\0.:10 70 уІ.;
раїнців. Одні_сю з дуже важ~!~~~ 
фушщііі була І _G ДОПО:\ІОГ3 В !1 e pl'І3;:t1 
до Cno:J. Штапв ос обю1 , яю не :-.ш
ють тю1 своянів. Д я нісї :-.1етн 
треба роздобува:п в _Спо:~. Штатах 
потрібні зая~н 1. потш допо:-.шга:.п 
В проведеННІ ВСІХ ф p:O.Ш:lbHOCTl'II. 
Повертаючи до. C~o:J. Штатів п . 

суперінтеІщrнт J,узш ба<ІШG нро
довжуватн свою доnо:'Іrогову роботу 
біжеІЇцюІ. 

Я:n зага.:ІЬJJІІЙ ВІІСНОВОІ-\ :\111 ПОЧУ:lІІ 
від достоііного го тя , що <<нюїбі:Jь
шшї здобутон нашої r:о.Ііtр :щії не 
УІ ІРад~ .«Я Ч\' В, що у Вас тут у Фран
ції пе всі вдо"волені . .. , -я ввагnаю, 
що ств о рення УІ ІР~щи це. ве:JІІЮІіі 
здобуТО!-\ уу.;ра ЇJІСЬІ-\ОГО ~13 Ц JOHa.lbHO

ГO >Юtття. В теперешннї час, Ео;тн 
людн тв о рять фантастнчні І-іоІщеп
нії, треба нонч досві;:rчепої не р:-.ш , а 
д. я цього не внстач[> rруповпх nро
воnів. В УНРаді людн с на своїх 
~Іісцях; прпходиться днвуватІІСЯ, що 

с р д нас с тільІШ :~юд і1 на:1ежпого 

ф р:О.!ПТУ ІІ . 

Ро;:ю:-.1 :з Тсрнопі;ІьщІtllІt н. cylllp
iнтrн;tl'IIТ В. Н'Уаів ;нІшr вп ·е в 
ГІС:І . Шп.тDх від ... С( ро 1.;а р о !.; ів. І-\о н

пн;т :J ІІОВІ1Ш І t':\ІЇІр J ІІТUШІ ЩШ ііО~1)' 
дугЕе багато. пін :1анв1ІВ: <щою віру 
В УІ > р .1 ЇІІСТІ:!О Cl>jJi І J,'110C Tl' 1) ЩО ІІПШа 

Пан Суперіитендтт Паrи . Іь Низів 

:JаОІ\l'ПІІСІ,І\П t':\ІіІ'р .ЩЇН. fll\a ;{ОВГО 
бу . ІD :'lta1Ї"r1\L' lll'CHЇ ,1< \1 :1, ІНЩ : ІВІ1'І :t ііІІО 
ро:звнну :І~н·н. 2) н l':\1 iJ'p щін l' І }JUІІt>іі
СЬІ\а IIJ1l'I,j)J CIIO СІІОВШ! С ( ' В о Ї аавдаІІ
ІНІ >І . 

lJ2 Ц 1,О:ІІу :\IЇCtti II]JIIXfJ ;(ІIТI,CH СТВl'р
ДІІТІІ, що п. В. l•\аів понн :Jав <'B L CIO 

вr .н.tею двох оста-нніх р" І.;ів , ян не
п or ІТІЮ. :Jда в н : 1 <'L'І, бн, і\1 а:н· н ь 1 ІІJ\111 
ВЧІІІІІ-ї П:\111 :\ІОЖІІН ЛОІіОІІаТІІ Bt'.JIII\11 ' 
:1. i:r. ;зJ не ііо:-.1 ' в іл ев rюнci\cr.J н. · 
:Н' Ч ІЛІ\ j В Bl'.TIIIKl' СПН СІІUЇ . 
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НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ 

ВИБОРИ В США І НИТАЙСЬНІ ТІНІ 

Із справжні.м сrюртоВШ\f темпера
ментом пройшли вибори в Сполу
чених Штатах Амrрини 2-го листо
паду ц. р. Як і аавжди, дві партії 
стали одна проти другої : демоІ\рати 
з уступаючим п реаидrнтом Трума
ном і республіІ>анці а своїм Ішнди
дато:\І у президенти Дьювеє:\І. Tan 
звана партія проrрееистів на чолі 
з Ген рі УолссюІ, п риптелем Совє
тів, права.rІИJІаСЯ 3 Вt'ЛИЮІМ ШУМОМ. 
Уо;Іес отрш1ав а~шедве один мілійов 
голосів, в той чае, ян демонрати 
Тру~шна отрюшли 22.031.686 го
лосів, а республіканці Дьювея отри
мали 20.217.515 голосів. 

ЯІ\ відо:\Іо, в СноJІУчених Штатах 
більшість, отршшна Іш ви:шачснню 
виборців, вже нередбачус й вибір 
цІПІИ виборцн:-.ш череа ніли~а :-.rіся
ців і са:мого нреаидента США, шшй 
ЗГЇДІІО :l l\ОІІСТИТVЦією :\ШЄ ПV:.+\l' 
вешші права. Згітщо а оеташіі:-.ш 
виборюш Тру:'Іrанова нартін Пl':\10-
нратів і\ШТЮІС в валаті депутатів 
246 :-.І.сць нроти 188 місць. що їх 
:-.rають реснуб.Іrіюнщ і. а в сеш~ті 
Труман :\ІНТЮІе 54 своїх сенаторІВ. 
а республінанці - 42. 

Пере:\Іога де:\юнрнів :щивувала 
світовv опінію, бо. :щебіJІьшого, 
особшіво в Апrлії дv:-.шш1. що на 
цей раз переl\южуп, н~1 виборах рес
пубпінапці. Але в дапю1у випадку 
стапаси дуже ориrішшьна річ. 33. 
партією Tpyl\IIOJa голосували вели
кі сшщннати робітничі і то вш1сне 
з ТІВ! роар:1хушю:\І, щоб не дати 
пройти реснубл інющю1. сrб-то сt•н
торові більш правоі\ІУ. Нош-~: б СШІ
дикати голосували б, сна;нім, за 
Уолеса. то цим би вони все одно 
Уолесові не по;-.шгли. але одірвали 
б го;rюси від Трумана, і тоді біль
шість здобув би Дьювей. А покинув
ши Уолеса, вони дали перевагу Тру
;\tанові проти Дьювея. 
Хоч Труман і отрюшв всJшчезн~ 

бі:rьшість своїх депутатів в палап 
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і в сещні, проте ЙЮІУ доведеться, 
як ';~{О .він буде обраний президенто:\1 
В СІЧНІ 1949 pol\y, :\ШТІІ ДО ді:Іа і:з 
серьоаною опозицією, ю.;а :-.rає і 
;-.шпше не аби яnу вагу і зна•Іініш 
в країні. 
Як одіб'ються вибори ці на зн

:кордонній по:~ітпці США, зарзз ще 
трудно сказати, одначе G певні вка

зівІш, що в засаді попередня лінін 
буде ДОТрІІ:'ІJаІІОІО, ХОЧ, :\IOlli:IIIBO, бу
де ю1інено б:шmчпх епівр:>бітшш"ів 
прrзидента. 

Мосl\ва ж аню~іш.1:ася в дyllie скрут
но~ІУ становищІ. бо увесь час со

вєтсьІ>і rазети трубп.l:lІ про :-.шйбут
тю ~~rре:-.югу Уо~еса і тепер :'Іюсков
СЬІШІ пронаrанд1 дул.-\е трУдно пояс
нити повний І\рзх сnого"нрннтс:~н. 
Т1ш більше, що голоси :-.Іі;l:ійонів 
синдшюваних ::шершшнців пішли на 

користь Тружша. а не в сторон\' 
Уоаееа. · 

О;:щочасно з впбор:шп в США ви
рuсовува.l:пся у всій їхнііі ве:шчпні 
~ І~одії в 1-\птаю. Яn ві;1,0:-.ю. Тру:"ІШІІ 
1 Іюго уrп;( :І'lH!lJ:тo :заанrа;nува.l:псн 
в евр ш~·й~'ЬІ>і СІІр_ши (п:ІаІІ ·:\1арша
па' r рецІН. ІЬ.-ІЄСТІІІ!а' Б.l:\1:.+\ЧІІіі 
Схід) і :\ІаІЇmе занехан.1:п · такпй важ
.1:пвшї д.1:я А:-.ІерпюІ rel\тup, НІ\ Нн
та~1, дt' :и рJ.:І еталиен nе:11ші прикро
СТІ д.:ш прппте.1:н ачерпl\анців Ч:шr-

1-\аіі-Шеl\а. A;{;.ne nитшїсьІ\ і nO:\ІVH і
СТІІ Mao-Tce-Tyнrd, за :\ІОСІ\овеьінно 
підтр1пшою і під:могою. :-.шііше ці:І
нюr оІшнува.l:ІІ ці.1:у :\<lш3.журію та 
ведуть наступ чер~з Піnнічний Нп
тай в нанрю1і на Нанnін. стошщ1о 
Чанr-Най-Ш•..>ю1. С'НІ Чшr-Най
ШеІ> з 1-\уо-:\-lінr-Танrо:-.І. не іl:ОЧt'І>ав
шися видатної допо:"Ію_rи ві.д уряду 
Тру~шна .. ПОІ\•l:адав всІ надІЇ на те, 
що виберуть в А:-.1ериці прихи:~ьни
ків Дьювея. яю1й, на їхню дпшу, 
реш1ьнішс і скорше дасть ї:-.1 баж1Йv 
по~Ііч. Тепер же ситуація впяви:~а
ся дуже складною. Вся америl\ансь
ка опінія. без впйнятnу, ЯІ\ де:\ю-



нратів, тан і республінанців_, не хо
ває свого розгублення. ОдНІ вепри
нрито еисловлюють свсє розчаруван

ня у режи~Іі Чанr-l\r.й-Шена, нрити
нують його політику і чини. Другі 
думають про створення но~ого бло
НУ, яний пойняв бп ІндІю, Індо
І{итай, Південний nитай, Японію й 
Філіп і ни, для ствс рення антино:\ІУ

нистичного фронту пр<ли червоної 
небезпени у цій частині земної кvлі. 
Справді бо, втрата п_ренрзс~~ устат~ 

кованої з погляду ІНдустрншого І 

багатої на сировину l\Іанджурії, :\ЮЖ
лива втрзта те»' індустріІїнсго і ба
гатого, особливо на п ренр~сний ан
трацит, ~анr-Тунrу. _сусщнього з 
Мандt~>урн;ю, - це грІ:л~е mt•meпto 
для ю1ерш-шнсьного юшпа:1у. а:\Іе

ршшнсьnсго ~рюшс:Jу т_а тсргів.,і, 
бо, навіть то.JІ. ян буде 1 усунено а 
п резн;~енства ЧР н r.-1-\aiї-ll!e•-ш і нn 
буде арt•ф<; р:\ювано новІІІІ уряд на 

ноа., іційннх ;) ІШ:\1)'11 істюш Мас-Тсе
Тунrа підставах. то не анати. юш

міІ Ш.'ІНХЮІІІ піде роЗІШТОІ-\ внутріш
ІІЇХ ІІО.)Їіі у ]~ІІТ3Ї і ЧІІ РТрЮШЮТJ, 
ТЮІ ЮІt'рІІnанці І-\ОІІТрс.;ІьІІі ПССТІІ, 
ХОЧ Ї 1-\ІШУТЬ Т)'дІІ, В ]~ИТаЙ, :\ІЇJІіяр
ДІІ до.,а рів. Чн ~н· :{а~е;з.ен? бу[tе то~ і 
в І~нтаї хоч бн 1 нацюнаш:шцно ВСІХ 
тих ІІі;щрІншств. в шшх інеестіонс
вано є і бУде ЮІt'рІшансІ,mІіі 1-\аІІітал. 
таІ-\. ЯІ-\ ц~· стr::ІсСР в Ру:\Іунії. в Югс
с.:І~ВІІ. в П<:.:~ьщі. в Чl'хії'? 
Яка прнчина порзаnи · Чснr-1-\ай

llіt'ІШ? Вняв.,нється. що itnгo нев
дачі спричинено І_Іt.' • ті:Іьнн н::ІступюІ 
червоних 1-\О:\ІУН І СТІВ. нюш беапе
речно пююгл~ )Іосн:ва. ІІрнчина. та 
екс. ршс вн~ трІшньс.го. а. не :ювн Іllі

нього хпрантеру. Сш'JtІН.,ьна ЮІе
рина НСЬНа П reca. ЩО ана Є .)ОСНОІШ
ло юпзйсью спр::~вн. вважrє, що 

режи:м Ч,ш~-1-\ай-Шена :шгубив св<;но 
ДИНЮІІІКу. І, ТЗН би. :'ІІО~ІІТІІ •. 33П.,ІС
Н ів ів. втратив рушІйНІсть. І ;.юІ~~-
чість а ш,.Jбdв рутинн. У <<Pacific ' . . Rt ррс rt» щ.є В~ІЧt: рr;уючу вщновщь 

сам китаєць, Ш1єн-Туанr-Ченr. яю1й 
пише. що ~~же г р~тягю1 ціле го по
нол іння пра в ід ну н рст ву в Ни таю 
силадали військові. яні не юІіли 
добре адмініструвати і не хотіли 

себе підпоряднувати не тільни цеп
тральній цивільній владі, але вза
галі не дбали про ідею спільноти Ни
таю, що нараховує понад 450 мі
лійонів населення. Цей нитайсьnий 
автор наже, що протягом ронів ки
тайсьні rенераJш із ролі rуберна
торів перетворюnаJшсн на своєрід
них властешшів, феодальних !Ішrна
тів, і у своїх провінціях робили mtшe 
те, що самі собі бажаJш, не звертаю
чи уваги на інструнції чи заряджен
ня цептральної влади. Інаншt• ка
жучи, впада, ян тана, здеrенерува

.:Іа і тому втратила.силу спр~тиву. 
Тим і ІІОЯСНЮЄТЬСЛ ТОЙ фант, ЩО 
перед наступом ар:\tій Мао-Тсе-Тун
rа, вождн китайсьних ншtун і стів, 
ніJІЇ диві~Ііrї нитайсьюІх націоналі
стів здаваюtен в полон без бою, з 
цілюt сnої~І о:Іброєнннм і :шаряд
іt\l'ІІІІЯ!ІІ, lll' етавлнчи іt\адного спро
тнву. 

Аж'ринансьІш опінія не знаходить 
виходу іа тої зшшутаної ситуації. 
Що треба робити американцям в 
1-\нта ю'? Чи ефентивно допомогти 
Чанr-J\ай-Шенові'! Чн спертися на 
ІІ_ів~ll'НІІо~•У Нитаю, дt' чудt>сно ад
:\ІІІІІетрує, aJil' :шов тшш незалежно 

від Ншшінсьного уряду. Сунr. шва
!t'р Чанr-1\ай-Шt•юІ, і там творити 
оаап ен рІ, тиву ІІ}НJТИ нтраченої Пів

ночи'? ! де творити оборонні аінії'? 
Чи в Жовтій річці - Гоапr-Хо чи 
на Блшштній- Ннr-Тсе-1-\інпr'?' Чи 
ство ривши сб о рошшй по не на півдні . . . ' 
т~оритн. 1 коаJІЩІЙІІИЙ уряд :1 1\ОМу-
ІІІСТЮІИ? Але ж •ш піде M!'to-Тсс
Тупr на ІюаJІіцію, тримаючи тепер 
в р)ї-.:uх бш1снучу псре!Іюгу? Чи 
ба:Jуватися ·?lf!IIe _на японеь1шх остро
вах т~~ на_Фшн~пщах, але і ті і другі 
дa:It'J\1 ВІJ_І; а:ІІЙСЬііОГО 1\ОІІТИНеНТ.)", 
а ще да:11 :н·шать від юtериnапеь
ІЮГ(,'? 

Зараа в Нанкіні перебувnє видат
ний юtеринансьний дишІомат і яс
ний ПОJІітичний розу:м - БУлліт, 
бувший а:\Іеринанський посоJІ 'в Па
рижі, а пізніше v Моснві. Які його 
висновки із та!Іtтешш,ої ситуації -
не а нати пони що. 

ТІНІ час(;!\! анаменною є заява япон-
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сьного прем 'єр-:-.1іністра Йошиди, 
яний відносно подій в Манджурії 
сназав : 

<<Япон ін. без жадного неп опою, 
передбачає можливість тотапьного 
завоювання Нитаю Но:\'!Уністюш. 
Номуніетичний Нитай в 'дійсності 
зостанетьсн націонапістични:\1 і nсе
нофобнюн, або тани:м швидnо ста
не, а його стосунии а нашою 
нраїною не ааанають велию1х а)rін, 

не зважаючи на реаультати сучас

ної тю'! горожавсьної війню>. 

Що ХGТЇБ Щl:'tt снааати НІІОІІСЬn!ІЙ 
прем 'єр - ясно. Він вважає. що 
нитайці вже остільни еношоціону
вали за со рон рон ів а часів останньої 
імператриці Тсеу-Гі і революції Сун-

Я-Тсена, що вони настільнн вже ін
дустріялізувалися і унезааежнили
ся від чужинецьпого напіталістнч
ного перівництва, що зарзз і nо:ну
ністичні і проrресивні течії будуть 
вважати біау р.зсу, ян зайшлу, як 
непотрібну і ворожу ї.м, а то:му гасло 
<<Азія дая азіятів », що набрала живої 
ДИНЮІіЧНОЇ СШІИ вже даВНО, буде ЙТИ 
Нарівні 3 ГаС:ІОJІ <<ВИ3ВО:ІЕ'ННЯ Про
летаріяту>>. 
В кожно~ІУ рззі нитайсьні події, 

ЯІ\ЮІ вторять зако:10ти в Бір:иі, в 
Індо-Нитаї. в Індонезії - сколих
ну:ш трохп приспану увагу світу, 
себ-то увагу бі:Іої, панівної сьогодня, 
расп. 

Побачюю, ян обернуться далі по
дії і у віщо вони вил:~ 'ються. 

НРЕМЛІВСЬІ-\І СІІРАВИ 

Повсюдн, аа вийпнтно)І Китаю, 
Нре:\шівсьні спршн пішли на спад. 
Той антююсr-юнсьІ\Ий фр~нrт, що по
чав творитися не тільни в Евр:ші, 
але й у цілому світі, вше 1\оннрет
но виявив свою сиJІУ спрливу, а 

поденуди вже пішов і у наступ. 
Ми вище згадуваJrи пр:> невдачу в 

Америці Генрі Волеса, юшго тю; 
старанно підтримуваJІа Мсс1ша. Його 
партін пр:;І'ресистів потерпі:ш б:шс
нуче фіасно. Можливо, що · Yonec 
тому й прогрзв, що занадто заанІ'J
жувався у р::.1ю принте:ш Нр:'11.1я. 
І його погр~~~ на вибор:~х понааує, 
що опінія в США вже поча.тта р:~з
біратися у спр1вах і на.ттежно оціню
вати вартість Нре~шівсьної прушбн. 
При нінці іНовтшІ у Вrлю.;ій Бри

танії го:10в:на р:ща трейд-юніопін, 
себ-то найвищий чшшин анІ'.rІійсІ,
них сющинатів порщив Снітовій 
Синюшальній Фелерщії нриппнптп 
свою діл.тІиІісп,. Річ в ТО:\ІУ. що у 
цю Світову Синдин·а.тн,ну Федерщію 
Моснва пpJBCJia своїх :~юдей, Я І\ і 
зайняли там дl'-ПІ\ і КО:\Шндн і внсс
тп. Ан rл ійсьІ\ і синдиl\ати по ба чи.тш. 
нvди веде цп центрз:rн і вирішп.1п 
діяти рішуче і в І\f~рінні ;Ірі:шти нr
безпену І>рt>:\ІJІівського п р.;ню-шення 
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чер~;з цю світову установу. Вони зр:::~
зушап, що всяІ\а боротьба полєшІч
ного чп опозиційного хар:нперу не 
прпведе ні до чого, і що з ІіреJшів
СЬІіЮІИ :rюдь:\ш треба бор:::~тися ін
шюш засобюш. ніж нереІіонування 
чн. дебати. Вонн зр)ЗУJІі.ІІІ. що ця 
свпова vстанова є нічю1 іншІІl'tІ, як 
~ідді.lо)і rенер1nьного штабу І\о:\І
шфор)ІУ. відді.1ОJІ. ЯЮІЙ :\ІаВ би 
Ііерувати. таІі би Jювпти <<П'ятою 
!-\Опоною» в nожній nрзїні. І тю1у 
анr.Іійці. без шадннх дебатів. без 
жадних очіІіvвань на збори чи з 'їзди 
аапр:шонува:1п заnонспірованій в 
Світовій СиндІша:~ьній Федерації 
го.1овці -припинити д ія.1ьність Фе
дерщії. І все. 
ПрJГрцп nре:\І.lівсьnі :поди і у 

Фрзннії. Прагра.111 на двох фр()Н
тах. Чнтачю1 вже відюю, ян заnін
чп.Іпся страйІш в І\оrrа.1ьнях. Ві
ДО)Ю ТЮ\ СЮІО, ЩО ці СТр1ЙЮІ ВІПШІІ

І\а:ш почуття невдоволеннн пр нн 

підпа.1ювачів зюю.1отів сер~'д ро
бітнІщтва. І стрзйnІІ, яnі бу ан роз
горJ.ІІІся на початnах у бунти та 

подеnудп й nриваві сутичnи. почали 
вшухати і траппи на сн:Іі. Мобілі
зованій по:Ііції та війсьnовюІ части
на!ІІ не бу.1о вже тяжnо навести лад 



і порядон. Але 1\Рt'~ІЛівеьні сюша
тюш nрограли і на іншю1у фронт~, 
а сюtе на впб<: рах до Ра ;:ІІІ Ресnуб."І І
Юf яні відб'\·.:шся і-го ;шстоnа;:t\". 
Ту~ сnравді вже стався ні.:~новппій 
погрс:\І. В тсй час, ян у !lonrpr;:щ~o
мv снладі Ради Ресnуб;ннп (що ше
лЯ війни :замінив бувший Сенат), 
НО:'ІІ)'НіСТІІ ~І3ЛІІ 59 р:ІJ:щинів, або 
29 5 відс., тrnep же вони ~шють 

ли~е 16 раднинів, або 6 відс. От
же нартшш для них не. вrсrла. 

Тру~шпа в США, але :за п' сильно 
ви:~аявсн 110 а;~.ресі <<реrнщіонер1» 
.J:ьювен. Все ІН пши в :зuга.:ІьІшх 
рисах він обвинуватив юtеринанців 
В ТО~ІУ, ЩО ВО/ІІІ ХОТЯТЬ запрова

;ІІІТІІ <<і~шеріядістнчний мир». А го
стріше І і рлювив на святі-па раді мар
ша."! Тююшrнно, яюrй а 'явився 3 
нсбуттн· і НІіИЙ п рий:-.rав па рад. Він. 
в і~Іl'ІІІІ сон;тсьного уряду, розвинув 
тези п рююви :VІолотова, обвинува
чуючи :західні дrржави в тому, що 
вошІ, ~ювляв, ведуть політину аtре
сії і тюІу. ~юВJІяв, чrрвона армія 
повинна бути постійно на поготівлі 
до чнну. 

Ташш чип<щ всі ці три офіційні 
виступи без су:'tшіву доводять, що 
СоFєтн. пиерпівши фіясно в сере
;щні аахідніх держав, готvють на
се:н.'шІЯ СССР до війни, бо іншого 
ш.:шху д."Ія них немає. Тенденціі 
їхні - зірвати а середини напіта
."І істпчпий. ян вони зв1шаи говори
тн. устрій 3t~ходу за допомогою 
свсєї <<ІІ 'ятої ІНМОНІІІ>, не вдалися, 
бо вріаують ї~І па."Іьці. Триматися ж 
п?стійно n стані шшруження (п'яти
."ІІТОІ-\, стах::шовщнни, терору, по

.1іційного режю1у) не є :-.южливим, 
отіне треба готуватися до війни, 
бо анше психоа приготування оправ
дnє це нзпрушення. 

Отже входимо тепер в стадію при
готування, яна, ~южливо, буде тяг
нутися і довго, але тепер вже нарти 
Соеєтів в ідириті. 

Отже ці.:ш<ш зро:зу:шло. що не

вдачі 1-\ре:\t.:ІЬ nсред_бачував. ще рані
ше і тюtу :зрозу~н.'lюt . є штервью, 
яне Ста.:~ін дав <<ПравдІ», в яно:-.tу 
він не ті:ІьЮІ nrрrвсрнув ро."Іі у 
nроцедурі п_о.:~агоджrння Бер.:~інсь
І-юго нонф.:ІІІ-\ТУ, а.:~е внр:зн_о за
нинув анt."Іс.-са/-\Сй:\І та Захщшй Ев
ропІ. що останні, :\ЮЕ.:І~в. прпготов
ляють війнУ. Цю1 свош виступо~І, 
несподівани;, і неочі/-\увапюІ, <<ОТt.'ЦЬ 
народів СССР11 виразно. по/-\азав свої 
nлани, себ-то свої нюнри готуватн
ея до війнп. Піс.:~я нього впстуnу в 
СССР підуть нr п 'ятпрічІШ в тр11 
рони. а Д.есятирічн_п в ор.ин рі/-\. 
Бааvючися на заявІ Стr.1ша бо.:~ь
шевІщьна влада тепер буде <<ІІ ри/-\ ру
чувати гайЮІІІ, вю!агатн <<супер-ста

хановсьних» Тt':\ІПІВ у всьо~ІУ : у 
війсьновій індустрії, У. т_яж/-\ій ін
дустрії, у хліборобствІ ' .. т. д. 3 
приводу ж св_ята ЖовтневоІ рево."Ію
ції в Моснв 1 п р::>:-.юв;уяв :VІо.:~отов, 
RЮІЙ, l\1 'яrше, правда, ВІІСЛОВИВ ду_)І

ИИ Сталіна відносно анІ'~о-са/-\с.ш, 
бо, ніби, прихильно зустрІВ поб1ду М. Автуеь 

ІІНІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІН 

Повідомляємо, що всІ наш. вида_н

ня, журнал <<Громада~>, ниижни, ше
ні нарти і т. ін., нрІ:\1 Я/-\ у саМО)ІУ 
В~павництві в Паршні, можна на
бути танож у панів · 

А. RYBALKO - 26, rue de la 
Chapelle - Hersernnge (Mшrthe et 
Moselle). 

Pierre ZAKUSILO - З7, rue du 
Vieil Aitre, 1\ancy (Meurthe et :Мо
sе lle). 

Видаяництво <<ГРОl\ІАДА» 

Замовляйте в <<Громаді» : 
<<ПУ-Г}'>> 

унраїнсьний універсальний тижне
вин, що виходить в Ауtсбур3і (Ні
меччина). 
Ціна одного числа ЗО фр. ............ 
- .. <<А В __ А НІ'~ Р Д >> журнал 

y~palHCЬJ\01 МОЛОДІ На еМІІ'рації -
цІна числа ЗО фр. 

Гроші надсилати на поштове ион
то Paris 565 800 3 чітним зазначен
ням •на ПУ-ГУ•, або •на АВАН (АРД. 
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ГРА в 
Най пробачать мені, провінція.лові, 

наші висоні ПОJІітини, що аабіраю слово 
у важливих справах і що цій своїй статті 
даю вищенаведений заголовон. Не полі
тин я, ані з природи, ані з Ф!).ху, але 
вважаю потрібним де-яні свої думни по
дати просто тан, руба; без підходів і без 
винрута сів. 
Прочитав я в <<Часі>> (ч. 43 а 24 жовтня 

ц. р.) статтю <•Донументи унраїнсьної 
внутрішньої поJІітини на еміІ'рації>>, під
писану JІітерами Р. І. Автор статті тран
тує т. зв. <<Паризьну постанову>> про спів
працю громадсьних ор іан ізацій з Винон
ним Ор іапом УНР та нритинує дія.ль
ність ч.лена Виноююго Оріану проф. 
Вєтухова, яниіt, ніби, хоче пере:\Іінити 
непоJІітичні оріанізації в ножпій нраїні 
на по.літичні (?), бо <<голови центра.льних 
громадсьних оріанізацій маютІ, винону
вати обов 'я:нш нерівнина ресорту вну
трішніх справ на Іюодююні нраїпІі>>. 
В другому міеці автор статті шнuе, що 
ця «постанова є протиаанонна (??), бо 
супсречип. ст,Ітутам уеіх наших цен
тра.lьних громадсІ,ІШХ оріанізацій•І. А 
да.1і тані <•убійчі» тверщнс'рпн : <•тані 
поt·танови, ян париаьна, мусятІ. підри
вати почуття правовости в унраїнсьній 
суспільності і виН.іІИІШТИ аашш довірря 
ДО ВдаСНИХ :JaHOHiB>> (???). 
Спинимосн пони-що на цих «п.путюшХ•> 

твердженнях : що о:ша•шє це твердження 
<<перем ін ити псп ол ітичн і Шl по.л ітичп і>>? 
Чо:\ІУ паризь1ш постанова є <<ІІJЮизююн
па?>> Що це за <·занш-; довіррн до в.ласних 
занонів?>> Яних аанопіn? 
Зразу ж нидаєтьсн у вічі, що шанов

ний автор з нсної справи робить аовсі~І 
неясну і до того несмачну саJІамаху. 
Насамперед аазначу, що не знаю, яну 
те~шературу ма,ли наші дюди в Ні:\tеччині, 
нали твори.rш Нац іоншІІ>ІІУ Раду, ат~ 
внажу авторові, що у Франції, особ.ливо 
на провінції, постання Унраїнсмюї На
ціона.:ІЬІІОї Ради, ш; дононаний фю-;т по
розуміння різних наших партій, tрун і 
оріанізацій, вш;.:шІш.:ю, нн не ентуаін:щ, 
то повне, ;щвго їющне задоно.'ІешІН. 

Н а р с ш т і ! С т а .'І о с н н с ч у в а -
11 е ч у д о ! Нороаум інніr сере;{ уі;раїн
ців, і то на тану шщюну і г.'шбоку нша;Ію! 

А НОJІИ довідавен н щю ре:ю.rrюцїі на
ших 3е:\шянів у Ве.rншій Брита,Іїі, в 
Бе.т~ьіії, в Нападі, в США, у Північній 
Америці, -то мене, проетого смертного. 
унраїнсьного е:\tіІ'ранта, не-по.1ітина і 
не-партійця, проtІюшо справжне почуття 
енту3іЯ3МУ. бідьше того, груди ~юї нап
нулися від почуття гор;щщів. Ми, УІ>
раїнці, ду:\Шдося мені, тrпср вже під
рос-ли, до3рі.1и не ті;ІЬІ\И ду~шти держав-
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но, а.1е й а;щбу.1ися, по довгій перерві, 
на чин державницьного порядну. Ми 

тани створи.1и Націона.1ьну Раду і її 
Виновний Оріан! Ду:\Іаю, що не по:\ш.lю
ся, ноаи снажу, що тані сюtі почуття 
псрежива.1и де ся тни, а може й сотюt 

тисяч наших .1юдеіі, розюцаних по всіх 
усюдах. А но.1и ця звістна доноти.1ася 
ДО наШИХ рі;щих Зе:\ІС.ІЬ, ТО УНВ.lЛЮ собі 
ту г.1ибону радість, що пойня.1а серця 
понево.1ених наших братів, яні завжди 3 
затаєню1 від;:tІІХО:\1 с.1іднува.1и аа всі~ш 
проявами нашого об'є;щання на чу
жині! 
Почин об'єднання в Ні:\Іеччині. що 

увінчавt·я створенню! Націона.1ьної Ра
ди, .10 іично :\І ус ів би одбитися тан са:\ю 
і по_ онрею1х нраїнах. де перебувають 
нашІ .1ю:щ. ТО:\Іу, ни що \Іеш• не підво
дить моя звичайна .1оіина, паризьна по
станова __ про створ~_ння центра.1ьної гро
мадсьноІ шституцн у Франції :\Іусі.1а б 
бути .lОіИЧІІІШ ВІІСІІОВНО~І З НаШІІХ ПОдііt В 
Ні:\Іеччині. Об'єднання веде аа собою 
нонсо:І ідацію і центра.п іаацію зУсиль у 
всіх га.1у:тх. А.1_е \Іені не apoay:\li.lo, 
чому автор \ТаттІ не го:щтr.ся з цією 

.по іиною дій? Може то~Іу. що шановний 
автор. граючи на. :\І_О.:ПІО:\ІУ аараа <•демо
нратич_н_ому•) н:нІВІрІ, не роа:рrіє тої .lо

іюш і\ІfІ? Може то~rу, _що в ін, наприн.1ад, 
не бачив на в.1асш очІ. ян фуннціонують 
де:\юнратично створен і ор іЗІ! іаюt? 

1\~ої припущеннн. здається, та ни прав
дивІ. бо ;щна::ІО\І то''У твердженнн автора 
про те, що Го.1ови цеІ_ІТрааьних гро\ІЗд
сьних установ в ножшй нраїні. на fіого 
ду\І_Ну, будуть ПО.lіТІІЧНЮІИ фіtура:\111, 
осн1.1ЬНИ вони стануть представшшюш 

Виноююго Оріану Унраїнсьної Націо
на.,ьної Р:ци. В цьому твердженню ав
тора. вбачаю . НІ\ що не поюt.lНУ автора, 
ТО ІL}НШаЙ:\11!1 баЖаНІІІІ ЙОГО ІІ:ННШСНе 
<<СПО:ІіТІІЗУВаТІІ>> Ці.Іу еираву і 3ату\tа
НИТИ ЇЇ. 

Зауважу шановІІО)ІУ авторові, що на 
3axoli, з ;:щвніх давен. при/інято вва
жати Н?ЖеІ! уряд. с~.1а.1:ений з пред
ставшшш рІЗІІІІХ партІіі чи різних від
тшшіn ПО:ІіТІІЧJІОЇ ;{у\ІЮІ, llt' ПО.lіТІІЧІІО
І-\Оа.ТІіЦіі~ІІІ)І 1\fШ_ІІ:ІЄН\0)1, а П]Ю\ТО урн
ДО~!. ССО-ТО НОС ІС:\1 аВТО]>ІІТСТ\' В;Іа.:Щ, 

]ЮЗІЮJ?Я:1ЖІ'ІІІІ,Л HHOf G ОдНаНОВО правn
СJІ;ІІ,Н І І обпв Н3НОВ І. НІ\ д.1н еиюштин ів 
даного уряду. тю; і ;t.1я його опозиції. 
Оеоби. яні на.1ежа.1п перед сфор:\ІувашІЯ:\1 
урRду до рі зних партій. бу.1и по.1 ітични
:ШІ фііурюш. l~оаи ж уряд сфор:vювано і 
но:ш він отрюшв воту:-.1 довіртш па.1атІ1 
;{епУтатів. то ті псобн роб.1ятм·я офіці/1-
ни:\ЇІІ пре.:н·тавнш-;:шн в.1а.:tн .:tержавної, 
аж поюt тоі\ уря.:t не бу;же сюшено, :щов 



тани, у пар:Іа:-.Іептарниtt спосіб. Най 
:-.Існі пробачить шановний автор, що тан 
рудиментарво вю-тадаю знані на Заході 
речі, а.1е роб.Ію це нав~шсно, бо бачу, 
що є ве.Іиnа різниця між німецьно-табо
ровюІІІ розуміннюш демоnр~тії (~о. іх 
вияв.1яє шановний автор), 1 захщн1ми 
розу:-.ІЇННН:\ІИ, тутеШНі :І-ІІІ, ні.'ІЬНаВіНО-
ВИ:\ІИ. 

То:-.Іу не розумію, чому <•паризьн~ по
станова>> є протіtзанонна - чому 1 ян? 
Тан са:-.10 не розумію, чому вона має 
вона <•П ідриватн почуття правовости в 
в уnраінсьnШ суспі.Іьності і вин:Іlшати 
заюш довірря до в.1асних заnонІВ?» 

Др1аю, що .ян ра~ навпаnи. Бо ж д:tя 
нас, унраінцІВ. всІХ заразо:-.1 бравши, 
що в партіях ЧІІ в tрупах перебувають, 
чи в розсіянню непартійно:-.Іу сущих, 
д;1 я нас Виnонний Орt~н Уnраінсьної 
Націона.1ьноі Ра;щ не т1.1Ьни є надзви
чайно ве.11ШЮІ і неоцінимпм здобутном на 
ш.1нху nонсо.lідації на~их си.1 і наших 
зvеи.1ь, а.1е й найвиЩІІ'І 1 зага.lЬШІ:\І пред
ставІШІіО:\І авторитету державно-націо-
1!3.1І>ІІОЇ ідеі, реа.lІ•ІІОЇ і.J,еЇ на Ш.1ЯХ)' ВІІ
бореІІІІН нашої .1ержавноt;ти. В:щонн~tй 
Орtап У~Ра;щ ;щн нас усІ.~, .J,ля унр~ш
сьnої СП1.1ЬІІОТІІ, не Є ПО.ІІТІІЧНИМ З ЄД
наНІІЯ:\1. а зага.lь!ю-націона.1ьним нон
нретшш пронво:-.1 дер_жавющьnоі ~·:-.tюt, 
а не внутріШНЄ- ПО.11ТІІЧНІІМ, Вда.1О ЧИ 
не в;:щ.1о з.1 іп.1енн;.1 нон t.lO~tepaтo:-.t пред
<.'тав'нш>ів ві.l різш!х течій. Інша річ -
на зовні. пере.l свІтО:-.І, пере.l чужинця
:-.111. Тут в ін є по.1.ітичшоІ ЧІІНШШО:\І '· а.1е 
в 1шІрОІЮ:\ІУ нацюна.1ь~о:-.1у розумшн~ 
ц1.ого с.1ова, бо :шше ВІ~. а не онрем 1 
rруп 11 чи паптії .. lише ~ш пре;:став;1яє 
зб ір ноту унраїн.сьnу, _В. шени тоІ сПІ.1Ь
нот11 ЧИНІІТЬ, В ІМ СНИ .11 nеру є зус~.l:'ІЯМИ 
оnре:-.шх частин розсІЯІІ?Го по ~-в ІТІ yn
pa Інства. Нас не _по~ннно штерес~ вати, хто 
є по своій партІй,.,Іf'- чи tруповІй прина
.lежності. той чи інший ч.1ен Вшюнного 
()р tану. нас інтересуватюІе. ян справить
сп ві 1 : іа поn.1а1СІІІІ:\ІІ! на. нього завдан
нн:-.111. І тут :-.ш. рядовІ t'МІфантп. не п~
винн і ченаТІІ fi ;ІИВІІТІІСН, ~ НУ ЩО В ІН 
аробить, що він снаже? НІ._ 1\_{И :-.tуси:-.ю 
нюtю~1 ,· Винониому ОрtановІ 1 но~но:-.tу 
з ttoгo · ч.1е11 ів чи його пре;~станниюв зра
ау ж по:-.югтн вшюнатІІ його завдання, 
:-.Їуеюю зраау утвооити ту атфо~феру, 
в·нні/і. ян ВІІl><>ІІІШІІ Орtан. тан_ 1 ~ож
ниІі ч.1ен і\ого. :-.юг:ш б ЧІІІІІІПІ 1 .lІRТІІ. 
1 пє-рша н:нпа ;юпо,юга ·-- . Ц(' ;щти їм 
:ювіррн наше. Цьо~о то 11 1 не бачу у 
шановного авторн 1 це ншо.1а! 
В ЦІ,О:\ІУ ТО і є_рі:JРН~Я :\!ЇЖ ШаНІ"_ІВНИ:\1 

авторю1 j щ:ОЮ. І ЦІJ рІЗШ,ЩR ЩІ' бІ.1ЬІІІе 
проетупас. ,юж: й тю1у. "!о ша';JОВШІі! 
автор на.1СЖІІТІ_> ДО OnpC:\:()J ПО.11ТИ11ІІ~І 
r1)\"ШІ (ннжче ВІІ1 ц .. ra~1 винриває - ВІН 

11 а:1 єжнтІ. до ОУН(Р). сrб-то .10 '!'· зв. 
<•бан;tерівців»). а я є ЗВІ~чаІtнюt ;щtра~!
то:-.1. ЩО НС на.1еЖИТЬ ІІІ .10 ЯНО\ парТІІ, 

але має звичайне національне сумдіння 
і просту, людсьну совість. 

. Ось що да.11і пише автор згаданої стат
ТІ : <<треба було думати, 'Що М. Вєтvхів 
за~ме~ься упоряднуванням наших вну
трІШНІХ по .ТІ 1 т и ч н и х відносин і 
до~еде до відпружевнп на тих відтин~>ах, 
яю ще да.тtьше творять небезпе~>у д.тtя 
нашого внутрішнього замирення. Ми 
маємо тут на увазі взаємовідносини між 
УГВР і УНРадою та між теперішньою 
опозицією в. УНР.аді і. Вино~:~ним Opta
HOM>>. І даш : «Вщповща.тtЬНІ мужі Ви
~>ошюго Ор (аН ;У ПОВІІНИ і ТЯМИТИ про це, 
що працездатНІсть цього Орtану не бу,1е 
можлива на довшу мету тан довго доюt 

в опозиції до нього й надаа і ст~ятІнtе 
наша найбідьша подітична орtанізація,. 
Ось де собана зарита! Тут вже шанов: 

ний автор не снупиться і на свого po;tv 
погрози. Щ~ в У~раді є .опозиція, це -є 
нормально 1 нев1ть потрІбно. Нагадає
мо шановному авторові поназний випа
дон з почат~>ового життя єгипетсьного 

пар.;Іаменту, ~>оли Н?РО_ль Єtипту на~>а
~ав створити опозицІю 1 визначив навіть 
Імена ~~путатів, ЯІ\і мусіди грати }Ю•"ІЮ 
опозицІІ. Тан, опоаиція потрібна. Це 
кожному буде зрозуміао, не ті.'ІЬЮІ vн
раїнцеві, а.ТІС f1 чужинцеві. А.'Іе ЩО тане 
УГВР? Що це тане : «наша найбі.'Іьша 
п~.11ітична орtанізаціn?» Тут вже го;tі 
дІбрати розуму. 

Чув я багато про УГВР. Навіть но
,,~сь •штав в «Унраїнсьнііt Трибуні» за 
пщписом Зенона ІІе.ІІенсІ.Іюго приб.'!из
но тану фр~tзу. : <<Ію.тш б можна буао про
вестІ\ плебІсЦІТ в Унраїні, то тоді б за 
УГВР го.lосуваJю б 80 відс. наро;~;у ... 
Тоді вже врізадося б у вічі оце <•ношt б» 
- «тоді б•>. оці фатадьпі ознани по;J;вій
ноі умовности. А недавно читав ·н~віть 
ден.'Іарацію Орtаніаації Унраїнських На
ціонадістів (Революціонерів) з.ТІожену на 
пep~ifl сесії .УНРади з 16-го шшня ц. р. 
в нюй Провщ tрупи С. fіандери пропо
нує надати Виноююму Орtанові Держав
ного Цс~тру. форму Ном ітету, а центром 
рево.'ІЮЦІйної боротt.би, мов.пяв, є і має 
бут~ .. в да.:~ьшому УГВР. В тій же ден.1а
рацн нено <.'нааано й тане : <•УГВР не 
протистав.1~є себr буі{Ь юшм унраїнм.
ним чинню,ам~. тим бІ.іІьше не представ
.1яє себе унрашс~ному ензІr.тн,ному дер
жавному центровІ•>. Ним останнім - ян 
видно - ІІрові,1 (.>УН(Р) прианаf; сам 
державний цrнтр, 1 нн бачимо. м'яюпе 
ст;~вип.сн ;щ с~часних внутрішніх ун
рашсьних «по.:~ Ітич;тнх•> пробасм ні ж 

автор згаданої статті. ' 
Мені автор статті, а а ним і ці.1ий про

ВЇ.l ОУН(Р), можr заюшути, що я с, 
::\І~в.1яв, нену.1ьтурний! Ян тан? Не знаТІt 
НІчого про УГВР? Про УнраІнсьнv Го
;ювну Визводьну Раду? про те, що· вона 
панує в Унра'іні, що вона нерує дія."Іь-
н істю ~rпл? · 
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Тан, це я і мені подібні чули вже давно. 
Але все ж тани - що тане УГВР? Хто 
ця <•найбільша політична орtанізація?•> 
І чому вона найбільша? Де її члени? 
Снільни їх? А головне - імена! Аджеж 
снлад УНРади ми знаємо. Голова П -
видатний вчений і заслужений громадя
нин. Снлад Виноиного Орtану теж знає
мо. Голова його - заслужений і видат
ний політичний діяч, учаснин Першого 
3імового Походу. Ці наймення говорять 
ножному унраінцеві не щось , а все. 
В цих найменнях є вся національна npo
tpaмa, повторюю, національна, npotpa
мa нашої боротьби за державність. А 
що говорять рядовому унраїнцеві ;rі
тери УГВР? Н і ч о г о ! Тан, шановний 
авторе, нічого! Хіба що нагадують одесь
ний анендот про пойнтера. :hолись при 
іншій нагоді подам його авторові ;to ві
дома, ян що він його не знає. 

Одною пресою із лалними стаття:-.ш, 
одною невтомною про па tандою, одни:о.ш 

відозвами та летючнами - не можна 
створити леtенди, що жшш би в реааь
ності, тим більше не можна здобути і 
патенту на першенство. Шановний автор, 
пишучи тані безапеляційні твердження, 
мусів би знати, що перед тим, ян видаєть
ся патент, а особливо на провідництво, 
то треба знати н о м у цей патент надаєть
ся, а по-друге, н а що буде вживано 
той патент. 
Ми вже навчилися, на прант~:~ці чи

тання совєтсьІюї преси, читати й поміж 
ряднами і тому розуміємо сонриту поміж 
ряднами думну автора. Не нам, простим 
смертним, давати поради УНРаді чи йти 
їй на порозуміння з УГВР чи ні, а.1е ду
малося б, що перед тим, ян розпочинати 
янісь розмови з УГВР - треба бу.ІІо б 
дати до загального відома - що тане 
УГВР, хто його снладає, яна питома 
вага цих занонспірованих осіб і в чому 
виявилася і чим зафіисована націонааь
на робота тих осіб, що силадають цей 
фантом - УГВР? 

Для ясного розрішення ножноІ про
б;rєми потрібні й ясні данні. На унраІн
сьному винонолі є одне лише невідоме 
-оте <<Х»- УГВР. У загальних форму
лах унраїнсьноІ спільноти для його 
вияснення і означення це ж тан легно 
зробити. Звичайні а.ТJІ"ебраІІІні правила в 
цьому радо Допоможуть. І найнраще і 
найлегше, на мою думну, це можна було 
б зробити самому авторові згаданоІ 
статті. 
Можливо, що автор статті буде мене 

запевнювати, що це не можливо зробити 
з огляду на нонспірацію, з огляду на те, 
що члени УГВР чи навіть і вся УГВР зна
ходиться <<В нраю>> і т. д. Отож наперед 
можу сназати, що тані пояснення були б, 
може, під стать десь у Бібрсьному повіті, 
а не у вільній Европі, та ще й при су
часних умовах щільно замниеної <•за,,із-
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ної зас;ЮНІІ>>. Не радив би дивитися на· 
нашого брата, ян на дітей або ян на наїв
них провінція.1ів. 
А хто хоче зберегти собі інноtніто, то

- воля його. Лише за бриджовий сто
лин в поря~но~ІУ товаристві інноtніто не 
саі];жають. То є засада знана і зага.1ьно 
прийнята. Винятиів в тано~ІУ випа.:tну 
но.:ш ХОДИТЬ ОСОб.1ИВО ПрО <<ПОрОЗУ:ІІіНІІЯ» 
-бути не :~юже. Або- або. 

Тані думнп, чи ян то но;шсь писа.1и 
<•ремінісценції>>, прийш:ш :.\Іені в го.1ову 
після прочитання згаданої статті. 

• • • 
А тепер з ;:tругої опери. Приси.1ають 

мені зе~1.1яни, спасибі їм, і унраінсьні 
часописи, що вихо.:tять в А."ериці. Отож 
надибав я статтю в tазеті <•А."ерина•>, 
ч. 78-77, про УНРцу, Стаття без підпису, 
значить, ре;:щнційна. Радіє rазета, що 
по.1ітичне порозуміння по:-.1іж снита.lь
цями настаао, але нев;:щво.1ена вона тнм, 

що створено Ви нонний іі Орган. Нехай 
би бу.ТJа вже, :-.юв.1яв, Президія УНРади, 
а то Винонний Орган, ніби уряд! 3 цим 
фантом не :-.юже погодитися реданцін 
А.'Іерюш. Чо:-.tу? А ось чо:~tу. :мов.1яв, 
<•ідеєю а:-.1еринансьних та нанадійсьннх 
унраївців, ян і Сенретаріяту ПАУ:hон
ференції, бу.1о ;~.овести до всесвітнього 
об'єднання рівноря;щих гр о м а дя н -
с ь них уtруповань- :hо:-.1ітетів чи Рад 
- з усіх нраїн земсьної ну.1і, де .111111 
засіяна унраїнсьна·, стара, чи liOBa, 
еміtрація - і то ян рівних з рівншш. 
Висунення на чо.1о яногось ,,~-ряду» стає 
поважною перешно:~.ою в цім процесі 
об'єднання, бо вво.:tить нерівнорядний, 
псевдоофіційний чинющ, що збирається 
нермунати (?) цим об'єднання:-.1. Д.1я а:-.Іе
ринансьних (а т.анс~:-.ю нанадійсьннх) 
унраїнсьннх но~нтетш ц е в 11 н .1 ю -
чене». 

Д2.1і : <•3онре:~~а :-.ш є америнанці і хо
чемо, ян а:-.Іеринанці, по:-.tагати нашомv 
Старому :hраєви» (схороннюю правошІс 
реданції <•А.\ІерІШІІ» : <•громадянських » за
мість <•громадсьних», «земсьІюї ку.ТJі» за
мість «зе:-.шої ну.1і», <снраєвн>~ замість 
<•краєві»). 
Не знаю, чи є якісь претензії у Винон

ного Органу УНРади «нер:~~увати>> уи
раїнсьними а:~~еринанцями. Думаю, що 
ще рано про ці претензії говорити. В 
ножному разі в тутешній унраінсьній 
пресі не помітив навіть натянів на тані 
претензії. 
Але іlдеться тут про ширші проб.1еми. 

Ян видно з писань редандії rазети «А.\Іе
рина», не в~10 тан, ян їй хоті;rося б, 
і вона зазда.'1еГІдь уже трЗІаує Винонний 
Орган УНРади, ян «nосторонній, 
хоч би й на вигнанні - уряд>~. Що хоті
,1а ре;tанція сназати е.1овом «Посторон
ній?>~ Трудно вгадати, бо с.1ОІ!О «nосто
роннШ•> - на нашіІl :\ІОВі означає «Чу-



:жнй», органічоо не зв'язаний. Але це ж 
абсо.1ютно не в'яжеться з тим, чим є 
дійсно Вююнний Орган УНРа;щ, А може 
для реданціі Америни Винонний Орган 
УНРади в тани справді <<ПОсторонній», 
себто чужий? Хто його знає. 

А.1е, ян видно, в словах rазети «Аме
рина>І нриється гірше, ніж невірно пе
ре;:tаний зміст саова <<Посторонній>І. А 
саме - <•ми, америнанці і хочемо ян аме
ринанці помагати Старому І-\раєві>І. В 
чому ж в першу чееу виявляється ця 

доnо::~юга? У <<вин.'Іюченні» таноr інститу
ції, ян Винонний Орган УНРади. 

Ян не принро, а приЙдеться нагадати 
реданції rазети «Америна» nрин:шди ін
ших америнанізованих націй : ір.1андців, 
чехів, nо.1янів, жидів. Нехай би замість 
свого <<вин.'ІюченнЯ» rазета <<А::~rерина» 
nо;:щ.'Іа не тільни своrм: читачам, амери
нанізованнм унраїнцям, але й нам, що 
лнши.:~ися жити еміtрантами-безбатчен
намн по Европах, хоч би норотні істо
ричні дані про іюtття й ::tіяаьність імі
tрантів згаданих н~родів та про їхню дo
no~IOIJ' СВОіМ ПОЛІТИЧНИМ центрам, ЩО 

6Ор0.1ИСЯ за ВІ~ЗВ~·~еННЯ ('ВОЇХ npaiB 
-сnід чужої невоЛІ. ХІба постали б Поль
ща або Чехія, Jrnби не мора.'Іьна, nід
нрес.lюю, мора.'Іьна, і тан само матеріяль
на ::tопомога rхніх же своянів в Америці? 
Чи стала б незалежною Ір.'Іандія, янби 
не антивна і г.1ибоно патріотична ро
бота замеринанізованих ір.1андців у 
НовО:\ІУ Світі? Чи тепер мог;ш б постати 
Ізраї.1ьсьна держа~а, НО.'ІИ_ б не да.'Іи _їй 
по;tітичну і матерІя.lЬНУ. (1 то яну) пц
тримну жи;щ-америнанц•? 

Не хочеться.думати, щоб згадана <·тат
тя «Америни» свідч1-ша про дуже низьІшй 
рівень по.'І ітичного розвит_n~ унра_rнців 
в А:\rериці. Певно, мета ЦІЄІ статтІ має 
сnеціяльне призначення, але в ножному 

разі та ~tета !Іе йде тим шая~ом, яним 
іШ.lІІ ір.'ІаНДЦІ, ЧеХИ. ПО.lЯЮІ І ЖИДІ!, 

:мені написа.111 бу.1н з Парнжа, що там 
цього .1 і та був прrд<"~аВІ_шн ~\tеринан
сьно - Унраїнсьного ~,о~11тету 1 ~а ~ни: 
хоеь зборах сназав НІби тане : <•~ нраІНЦІ 
в А'Іериці на допо:\!огу сюtта.1ьц~1 за 
ці.111й рін зібратt 1;>0 тисяч до."Іарtв, а 
жп;щ ІІJЮТЯГО~І ?дНОГО ВеЧО~а _на _дОІІО
~ЮГу Ізра&.lеві зІбра;Іи 12 ~ІІ.lЬІіошв д~~ 
.'Іарів•>. Хочеться спитати в . реданцн 
rазета <•А~tернна~ : _чІ_І жи_ди, яНІ ~а один 
вечір зібрааи 12 мІ.ltІtонш ;ю.lарш, <•ВІІ
н.lюча.lИ•> свій <•ВинОJІІІІІй Орган?» Або 
у часи першої світоnої віІtни по;rяюs чи 
Чех•r теж <•ВЇІН.lюча.lи•> І Іадерсвсьних, 
:Масаринів, Бенешів? А чн і_р.lнв;щі но
.lннебУ;tЬ теж вщ;.1юча.lІІ Де Ва.lєру? 

:Зга;!ана ж стаття в rааеті •·Америна» до 
того ж ці.1новито розхо.:шться у свов"у 
внутрішньому а~іеті а_ прщювою ееньора 
унраїнсьноr nо.'ІІТІІ_'І~ОІ думsш, аага .. lьно
відо~юго в УнраінІ 1 на амерsшаs:сЬІ\0:\ІУ 
НОІІТІІНеНТі уІіраіНСЬІ\ОГО І:ТЮШДСЬІ\ОГО 

д~яча, журналіста й по.'Іітина, Д-ра Льон
tІНа Цегельського, доречі й р е д а к -
тора тої ж самоі rазети 
<<А_ м е р и н а:>, члена Екзскутини Ун
р~ннського І-\онtресового Номітету та 
вще-президента Унраїнськоr Панамери
канської Ноеференції, - промовою, ви
го."Іоше~ою 23 вересня цього рону в Ед
монтоНІ (Нанада) і в якій сназано : 

<<тре?а об'~днати всі унраінсьні націо
на.lЬНІ творчІ сили, щоб таним зага.ТІьним 
яннайширшим об'єднанням заімпонува~ 
ти ~а~им приятелям, знищити наших во
рогш 1 створити таку непереможну спіаь
ну силу, яна не тіль ни потрапить допро
вадити до звільнення Унраrни з моснов
ської неволі і до створення само<~тійноі 
соборноі, відніного незалежноУ Унраінс~ 
коr Держави, та до побудови внутрішньо
го життя народу на вічних засадах хри
стиянсьноr е!ини й моралі, а.ТІе також, 
що найважюше, забезпечити існування 
такоr соборноУ, самостійно і Украrнськоі 
Держави навїни і раз на все» 
~До такоr єдности - єднос~и д.1J.я Ун

раsн.п - на старості літ своїх я вас 
укр~rнці Нан ади, зашІИнаю .. . » ' ' 
Хrба ж ці слова не є вповні програ

мою УНРади і їІ ВиН'оююго Органу? 
Ян же погодити редакційну статrю «Аме
рюш» про <<винлюченню> нашого нового 
Виноиного Органу з наведеною заявою 
редактора тої ж rазети? Незрозуміаа та 
таємннця! · 
Тан само, ян погодити <<винлючення» 

rазети <•Америна» з постановою, наприн
ла~, перш_ого з'Уаду УНО, УСГ, ОУІ~ і 
М~ Н захrдньої Нанади, який відбvвся 
в тому ж Едмонтоні 2-3-4 .'Іипня 1948 р.? • 
А та постанова звучить : 

<<З_'їзд віт~є створення УІіраїн<.·ьноІ 
Нацюнально• Ради на снита.ТІЬЩІІНі та 
ВІІСJJ.ОВЛЮЄ СПОДіВання, ЩО ВОНа ВlШОНІtТЬ 
з се~е авторит_етний єдrший політичний 
провщ д.'Ія ВСІХ унраїнців, яний гідно 
ре!lрезентуватиме воюючу Унраіну перед 
св ІТ?М та. мудро 1t доцільно вестиме зброй
ну 1 по.'І.Ітичну анцію за Уі визволення~ 
Отж~ УНРада і <•ВІшони.ТІа>> з себ~ 

спра~;tдІ автор~тетний єдиний політиЧІшtt 
провщ д.'Ія всІх унраінців <.~ебто ВиноІ'-
ний її Орган. ' ' 
А ста:ті ~Народнього Слова>> (США), 

«Грома~сьно• Пори•> (США) <<Унра\нсь
ного ВІенина>> (Ііанада), <<Нового llLlя
X)"» (1\внада), що не ті.тtJ.Іш подають 
фантичний матерія.ТІ ПJ>О":УНРаду та п 
Вююшшй Орган, але 11 прихильно но
ІІІентують тott матеріял - xitia ж то не 
го.l~с .У~раін<:ьного громадmtства в Аме
]НЩІ 1 Нанадr? 

А ~омуніІ~ат Номітсту Унраrнців Пів
де~шо~ А~Іерини, mшм вітають ці ун
.'tаІІЩІ поетання УНРади і їі Виноюшtt 
Орган - ~іба ж то не го.ТJ.ос таних самих 
·'~!Oдett, ІШ 1 еотень тисяч подібтtх nатріо
тsв? 
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1\о.-ш уІ,раїІ.ці в А~ttриці, :за t·.:ювюш 
їхнього прсдставнию1, сщ:омог.·вн·н. .·вшн· 

на 1[>0 тисяч )JOJiapiв, то редшщін tазети 
<•Амерю-;а>> у еноїх ВИt'НОВІШХ ві;щосно 
наших внутрішніх епраn повшша б ро
бити снромніші і біJІьш реа.·Іьні виеновни, 
а не <•ВИНЛЮЧ?.ТИ>> llOEOt'TBO}Jl'HOГO ІІаШОГО 

єдю;ого репрЕаентвтиrтого центру і не 
ховатися зра:зу ж аа своє <•америюtн<·тво•>. 

А propos, нн нажуть французи, 11р11 
цій нагоді не радив би редшщії tааети 
<•Америна» приJІучати до своїх висновнів 
і унраїнцін з Еанади. Бо, 1ш давно вже 
бачимо і знаємо, унраїнці в 1\анаді на 
своєму антиві націонаш.ної роботи ~~а
ють біш.ше, ніп; америшшізовані уІ-;
раїнці а реданції <•Амсрюш». Іfо:шшаючи 
наведен і по:зитнnн і і Ін го;юе.-JОНІІ і го
.1оси нанадійсІ.ІШХ унраїнцін щ;о під
Т}>Имну УНРади і її в~шОІ!І!ОГU О]; Гану о 
різні ·І хні постанови і І\0:\ІУІ! іюіТІІ. аа:1-
начу, що о;rн і ВІІ<ТУІІІІ нос.1:1 АІ.тот1 
Г.lІІІ!ІіИ в Оттюн·І.нnму ІІ<ІJ-.l:>~н·І:ті н 
обороні ,УІі}JНЇ!іl'І•І\ОГО i~H'ItH, ТО С :IO.lOTi 
l'TOpi!ti\И l'УЧ<Іl'І•ОЇ УІі)J:!ЇІ'l'І•ІіОЇ icTOJ!ll. 
,J,ін.ІЬ!JЇСТІ, ч;tOJiB J\:>1.: діііl'І•І\ОГО ]\щІі
тету у Вr.:вшіtі І>J•І.Т<І• ії, в онунов:ншх 
аон:.х Ні~ІtЧЧІІІ'И, І•<) :-.Іі;ю·:то;н:І.ІШУ те
рені, в J-1\tІilBi, в І [:·)нІп;і, І\ОJІІ>JН'ТІІа, 
}>l'<l.lhШJ '10j1J <~ ) OfiOTa ІJНІІІІ•Х І"'І'<',ІіііціН 
ПОна:н•;Іа, ЩО 1'01•11 J,O іІ.ІІЮ:\1\' і, І а :\IUIO 

;~у~ІnУ, THL);l:lillll' ;ІІ1І','JІІТІ>lІІ І~ а ,\'1\j'<IЇJ:t'J,
HY ;тійсніl'п., 1 іа; то ш.ІІІl' ra:Jt·T<t «А\Іt
JШІШ», 

Решту '" а:Іюців Г;•:нтн •·А,нрІІІ\<1>> 
чн то на :•;ч:l'ty но:ІітнчІ:ого пJ:ові;ІІ•І'Ц-

тва сучасного 1:ашого цеІ:тру, ЧІІ то що

до ПJ:ОЦt':.ІУJНІ ІіОl'Т<:п,н УНl'а;щ, - :нt
,тшшаю 110 боці. бо то вже по.-Іt'~І і І ;а і 
до того ну;:н.а. То нже t'Іtравн. m;i аа;н•
жать ві;.І е~ІаІ\У : хто .лобнть •·LнckY 
Strike». а хто -,.С;:шеІ», а хто <•Сін 4er
field». 

l\leнe ЦіІ-;<ІВІІТЬ Те, ЧІІ роау)ІіЮТІ• ІІНІІІі 
земанюt у Новщ1у Світі їх!'ю ві~пові
дааьну еього;.Іні J о.1ю і атчпнtн. чн Ііі? 
Наведеш! статтн •·А~Іt:JНІІШ•> сві;tчнть. 
що редющін Іі не t·тоїп. ще 1:а на;ІеіюІ ііі 
ВІІСОЧІІІІі ТОГО }'О:JУ~ІіІІНН, .-\;Н' Вірю, ЩО 
Те розу)\ іН !ІН ~ІУСІІТІ• ПJНІЙТІІ і В .1 Ю;.Іеіі 
:з ре;.Іанції <•А,ІеJНШ~··· пш біаьше що 
Ці .lЮДИ 'ІОГ.lІІ б В:ІНТІІ ПJ>IIn.laД :З іl'ТО)!ІtЧ
ІІІІХ фаnтів mІtттн іг ;JаІ'ЛІіВ, чехів, аш
дів, IIO.lHEiH. 

. . . 
Тепер ЧІпач;·~t ст:н•t• но•и,t. чо~tу н 

своїіі статті 1 а;І:•в :нrо.1ОІ'ІІІ\ •·Гра в н;Іу
тшвшу•>. 

,.J.y,tюo. що т1ч·fіа вже бутн m1~1. нсі~І 
уnраїнцн,t.й]Jііо:н:юш. бо і чаt· і нора на 
Tl' ІІНl'Т;:;ш, і СІІ)!<'ВІІ. ШО СТОНТІ• 1\l')Іt';l 
ІІа~ш. тет ct]·i•o:mi. Ht· ГІЦІ.п.ен t'J,ого;Іні 
робптн аію внга;ІувапІ те. що fіу:ю щt· 
~ІОН\;ІІІН\1'1 ;ІH<l-Tj)\1 ]'ІІЮІ пщу. 

СІІ] шюГ.lІН'Н на с< piio:my і вюn:ншу 
річ- сп·о1·епш УІ;раtІ:t·J,Jюї НаціОІ::t.л.
ної Ради -- ііуJІ,:-.ю а-; і ;[:!;І і •·t•piio:ІJ: ІІШІ. 

ІJ:н·н.л. I\J!t'Чt'T 
Ле Gpiiie1; 

• 
т. во Б. ВОЯКІВ АРМІ! УНР У ФРАНЦІї 
СЕКЦІЯ 6. ВОНКІВ УКРАїНЦІВ ФРАНЦУЗЬКОГО ВІІСЬКА 

BJAWTOBYE З І - го Г Р У А Н R 1948 РОНУ 

ЗУСТРІЧ нового РОКУ 

В САЛІ << SOCIETE SAVANTE », 8, RUE DANTON, PARIS VI. 
( Metro: Odeon або St. Michel ) 

ПОЧАТОН О 21 ГОА. 

КОНЦЕРТ-- БАЛЬ - ДОБІРНИЙ БУФЕТ - РОЗВАГИ - ДЖАЗ 

Запрошуємо всіх з poдrma.wu зна йо.ми.wи. 
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як БОЛЬШЕВИКИ 
В :\Юеновсьніfі та Ішївеьніfі центрааь

ній пресі повінь те.1егрю1 з ці.1ого СССР 
про винонання зобов'язань що;:tо з;щчі 
і перевиnонання нор~І здачі державі 
х.1іба. 

Всі вони напнеані :\tайже і;:{ентично. 
З:-.1 і нен і ті.1ьни назви м ісцеІ!остей та цифри. 
Нижче :.ticnoю цінавіші. Ось повний 

теnст о;:{ної таної те.1еtра:.ш : 
<•1\Іоснва. Крем.1ь. Го.1ові Ради :\Іїні

стрів Союзу ССР товаришу Ста.1іну. Лоси-
фу Віесаріоновичу. . 

Допові,:щє:.ю Вю1, ;:tОJ:О~ІІІ1 Лосиф Віс
саріонович, що но.1госПІІ 1 ра;:tгоспи Чер
нігівсЬІ>Ої об.'Іаtтн з чеtтю перевиповнн-
• 1и взяте на себе зобов 'нзшшя що;щ з;:{ачі 
;:{ержаві пона;:{ n.1ан 250 тш·яч пу;:tів 
хаіба. 

За стшІО:\І на 25 вереснн 1948 р. з;щно 
державі пона.1 п.1ан 5:~5 тш·нч пу;1іn х.1іба. 

Пона:.tп.lаtюва здача х.1 іба щ:о;юв
жуєтьея. 

Сенрt•тар t Іерн ігіnсІ.ного Обно:.1у 
1-\Н(б)У Уnраїви -- :\1. Рогннець 

Го.1оnа Чеj І' ігіnеІ.ІЮГО Uб.lВІІІюшю
~~v- С. 1\оt·ТЮЧt'ІіІ\0 

~·повнов: ан-І.ІІй :\І ін icтeJ;t тва За
готіве.lt• по Чернігіnсьній об.1асті 

- Т. ІІоН.lt'Внін 
Нача.lЬНІШ Об.1аеного ~·пpan.l іtшн 
Сі.1ьrьнuго Госпо;:{аретва - С. 
J-\.&JBit'НI\0 >) 

(<•Правда>), 27. 9. 48, ч. 271). 

Станіс.'Іавівеьна об.1асть, ніби пере
нона.lа сІ!ОЄ зобов'язання про надп.'Іа
нову з;:щчv державі 300 тисяч пудів х.&і
ба і на ;:tеЇІь 20 верееня 1948 р. но.&госпи 
і сі.ІJьсьnі госпо:1арства об.1асти зда.1и 
державі пона;І п.1ан 445 тиенч пудів 
х.ІJіба. 

(<.Прав;:щ», 28.9.1948, ч. 272). 

nо.&ГОСП\1 і ра;1ГОСПІІ Зап,орізьної oб
.lacm виnона.&ІІ своє зобов язання про 
надП•lанову здачу ;1ержаві 2.500 тисяч 
пудів Х•lіба. 
За станом на 26 вересня 1941:1 р. здано 

.1ержаві пона:1 п.1ан 2.542 ТІt{'ЯЧі пудів 
хліба. ~ 

(<•Прав;:tа , 29 вересня 1948 р., ч.2ІЗ) 

:Но.ІJгоспи і радГО{'ІШ С:рtсьної об.1асти 
;1остроново 31 серпня 1948 р. виJ-;она.lІІ 
:.tержавний п.1ан х.1ібоз~гот.іве.1ь. У_ цьо
му році здано державІ бІ.1ьше шш у 
1947 р. пшениці і жита на 2.3~3 ТІ!СЯЧ 
пудів, гречюt на 369 тисяч пу;нв. ІІтш 

ГРАБУЮТЬ УКРАїНУ 
здачі продовольчих нуш,тур - шш•шщі 
щита - винонано на 119 відсотнів. 

(<•Радянсьна Унраїна 
1948 р., ч. 210). 

4 вересня 

Но.1госпи і радгоспи іНитомнреьJюї 
об.&асти достроново, 31 серпня 1948 р. вп
Іюнпаи державний план хлібозаготїве.1ь. 
Здано державі хліба більше на 1.081 
тисяч пудів, ніж у довоєнному 1940 р. 
Державний план заготіВt'ЛІ• щ:одо
во.lьчих нультур - пшениці і жита -
ВІшонс.но на 112 відсотnів. Здано пше
ниці і жита на 1.098 тисяч пудів бі.1Ь111е 
ніж у 1947 р . 

(<•Рn.;tянеьnа Унрnїна», 4 вересІІІІ 
1948 р.' ч. 210). 

l\о.1гоешІ і радгоспи І Іо.:~тавсьної об.lа
сти :~щ·трононо :3 вересня 1Н48 р. вшюна
.111 дtржавний план хлібозаготівеш •. ::J;{а
но ПШ!-'ІІJЩЇ біЛЬШе ІІЇІН у ~ІИІІ)'.;ІОМУ J'UЦЇ 
на 7.560 тисяч пудів, жита ~ ІІЗ '1;(070 
тш·яч пудів. Усt.ого nродовоаІ.'ШХ 1\\'.lt.
тyp ~ пшениці і жита - :цано на· 123 
в і.1с. ;ю п.1ану. 

(<•f1а;ЩІН'І•НП ~'Н]!НЇІ!а , 7 ІН'JН'СІІІІ 
1948 р., ч. 212) .. 

l\О.lГОСПИ і Ct'.lЛIH'I•H і ГОСПОіНl)Н·ТВа 
ДJ·огобІІцьної об;шсти дострононо 2 Ін·
реснл 1948 р. вю-юна.1и державний п.lНІІ 
ха ібозаrотіве.lІ.. І і.ТJаІ: х.'І ібозаготінt•;н, 
ПJ;о;:юво.'Іьчих нультур пшешщі і 
жита - винонано на 121 відс. 

(<•Радянсьна Унраїна», 7 верt < t'Я 
1948 р., ч. 212). 

}\О.&ГОСПІІ і се.'ІЯІІСЬНЇ ГОСШЩНJН'ТВП 
Терп оп і.&ьсьної области достроново ВІІ
нонп:ш державний П.ТІЗІІ ааготіве.пь. Зда
но х.ІJіба державі на 667 ти<·яч пУдів 
бі.'Іьше, ніж у 1947 р. Державний •n.&ан 
ааго_ті_В<'.ТІЬ продовольчих ну.ІJьтур -- пш<·
ІІJЩІ 1 жита - винон::шо на 104,6 відс. 
Здано пшениці і жита на 1.U15 ти<·яч нУ-
дів бі.1І>Ш<', ніж у 1947 р. · 

(<•Радннеьна УІфаїна", 5 Bt'JH'<ІIA 
1948 р., ч. 211). 

3а таною формою можна ш•рерахуватІІ 
n<·i 25 обдастей УРСР. 
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Дня З вересня 1948 р. минуло 175 днів, 
тобто п'ять місяців і 25 днів, ноли нол
госпнини Унраіни понлялися <<повністю 
і достроново винонати свої зобов'язання 
щодо здачі державі хліба, м'яса, молона 
та всіх інших сільсьногосподарсьних про
лунтів . 

І в цей день - З вересня ~ ян виходи
ло з те.іІеtрами Хрущова-Норотчею>а, 
<•но.1госпи, радгоспи і селянсьні госпо
дарства достроново, на місяць і 7 днів 
раніше, ніж у минулому році, винонашІ 
державний план хлібозаготівель. 

Здано державі хліба на 115 мі.ТІЬйонів 
пудів бідьше, ніж У' 1947 р. і на ЗЗ мідьйо
ни пудів більше, ніж у довоєнному 
1940 р. 

Державний план заготівель пшениці 
винонано на 127 відс., жита на 1З2 
відс .. Пшениці заготовлено в цьому році 
бідьше, ніж у минулому році, на 176 
мільйонів пудів, жита на 40 мідьйонів 
пудів. 

Питома вага продовольчих нультур у 
х:Іібоздачі 1948 р. значно зрос.ча,порів-

нюючи з 1947 р. і ~овоєнними ронамн і 
становить 86 відс. 
Нолгоспи і радгоспи, селянсьні гос

подарства Унраіни взяди на себе зобов 'я
зання здати понад план не менше З1 мі
дьйона 600 тисяч пудів х.піба . 

(<•Радянсьна Унраіна», 5 вересня 
1948 р.' ч. 211). 

)' здачі ~ержаві х.1іба понад план 
Унраіна ВІІИ.lІІНаЛа - ЯН Це ВОДИТЬС.f! 
за СОВЄТСЬНІІМ ЗВИЧаЄМ - НО.lГОСПИ 1 
радгоспи Сибіру та Даленого Сходу 
(чи це має бути від")'Н до землянів-ун
раінців, яні на тих теренах становлять 
прважну ні.1ьніrть?). 

Наведені на:о.ш цитаn1 і цифри говорять 
тільни про те, сні.1ьни х.1іба здано дер
жаві. Промовчується однан те - сніль
ни міаьйонів, тисяч чи сотень пудів за
лишено для насе.1ення. 

А ці цифри - наявно виназали б енс
п.ТJуатаційну роботу совєтів в Унраіні! 

Повідомлення 

Маю за шану довести до відома Висо
t<ошаповних громадян он та громадян, 

що зволили надісдати мені .11исти, 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
шшн справами, я не в стані персонально 
відповісти всім на їх даснаві .тшсти, а 
тан само не можу завжди уділити, переїз
жаючим через Париж, побачення 
за що прошу мене. вибачити. 
Висоношавповних п. прохачів про по

зични, або грошові допомоги, ян з моїх 
персональних, тан і громадсьних фондів, 
прошу не турбуватись, бо паразі не рос
поряд'пшю ні одними, ні другими, щоб 
за;{ОВО.1ьнити їх навіть ці.пном слушні 
подання. 

Дш1 того, щоб не залишити потребую
чих без необхідної для них поради, ре
данція <•Громада>) буде друнувати в май-

бутньо:~Іу ще бі.1ьш ~он.1адні інформації 
та прантичні вназівни для поаагоджен
ня СН::ІадНИХ фор:ІІЗ.lЬНОстей, ЯН В справі 
в'їзду до Франції, тан і в справі виїзду 
з Франції, ян до П~внічноі Амерюш і 
інших нраїн нашого поселення. 

Тан са:о.ю повідО:\І,,яю, цією дорогою, 
шановних прохачів, що нантранти на 
працю, мешнання, по.1аго~ження рі~
ного ро;:{у справ, ян нушв.1я необхІД
них ннижон, підручшшів, приладь, пе
реси.;шу грошей і інших доручень, що 
я не в стані фізично ці справи по.1аГОДІІ
ти своєчасно, і то:о~tу прошу мене вибачити 
за спізнення, або не винонання їх про
хань і ра;tжу звертатись ян ;щ громад
сьних: тан і до професійних унр. установ, 
що існують тут у нас, у Франції. 

С. СОЗОНТІВ 

Париж, дня 26. Х. 48. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ; ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІU 
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Хор н Пісня Рідно<'о Нраю н 

ТОВАРИСТВО 

((ПіСНЯ РіДНОГО КРАЮ)) 

Мн, ущ)nїнці, щ1.с~ю ~ry;J.Oвi t~irнt 1 вн
датнпх Н0:\ІПО3ІІТОJНВ. Лроте. ПІСJ.ІЛ ШНШ1 
не доснть пр опа Гована 1!а ЧУї:fіІІІІІ, та ба
гато є І1 унрнївців, ян• сюІІ не знають 

СНі:JЬНІІ чару Є В ~1Ш. . . 
Грома;:tянство в t;:t~·вa.lO нсобхщшстr, 

матп хор і сн;"Іа;J.О~t 1 _Р~П~J)Т)'аром суто 
унрйЇНСЬНІІМ. } fоста;та. ІJ~ЩІЯТІІВІІа Груnа, 
ДО ЛНОЇ ВВ і/іШЛ\1 : ЛЮІІ 1"\ О~.а.lЬ, Л. ПJ:Оф. 
Парамонів, інж. 0.1ьховнн. n. Г:\ІІІря, а 
зго;J.О.\І лані Гораїнова, пп. 1ино.:tаі1чуr~, 
Очеретн ні1 і )[огн~ і~сьннй. Перша сПІ~ 
ІІанна відбУ.lаСЯ lt.XI 1945 р. В сН.13ДІ 
17 еліnанів і співачон і цю сnробу бу.1о 
ухва.1ено зага.'Іьннмн зборамн 6. 1\Т. 
1946 р. вважати ;1атою засновання Т~)Ва
риства. лрнвласннвшп 1\0~ty назву <<ПІсня 
Рідного !-\раю • . 
П . [нно.lаі\чун дав .1асr..;аву згоду 

бути ЦІІрІІ J'eHTO~I ХОру і ВеДС товарИСТВО 
ДО ЦЬОГО часу, ЯН ГО.lОВа т-ва І дири І'еНТ. 
h:ористаючись лов~гою 1 .1юбов ю ч.1е~ 
вів Т-ва, він 3)1\!ІВ .по.'12ГО;ІЖ)-вати в~1 
тертя та нелороз)'і\ІПШЯ сере:~; ч.'ІенІВ 
Т-ва і творив ансамб.1ь. m..;юІ ~ІОіЮІН 

nишатися. 
Мстою Т-ва : 1. П.1енатн унраінсьну 

наро;:tню nісню, 

2. Втлгатп ;10 Т-ва нашу ,10.10.11> і 
3НаііОі\ІІІТИ ЇЇ З нрасОЮ ІІіСНі УНJНlЇІLСЬІ\ОГО 
народу. 

З. Гі::r.но рспрсзсmуватн нашу -;:;і~.~) 
~еред НаШІІМ унрйЇНСЬЮІМ Г)J01113ДЯІІСТВО І 
1 перед чужимн. 

. 4. Твердо збері~атп ц~о щту (тра;:ttщію) 
І ~НІТІ1 В СІ·(.ТІаДІ 1 -B::t ТІ.ІІ>ЮІ )'К]J::tЇІЩіВ. 

. l\Iaitжe жодне наці оп::t.пьне <·вято ч 11 
Іі\t~рсза І.rе проttш.п н без участи Т-ва 
<•ТІ tcH~l Рщного J\раю . І fодас.\ІО в ХJ . О
но:Іогtчному норндну внетупи хору Т-ва 

ПОЧІІШ110ЧІІ З 17. 11. 1!)45 р. 110 J\et\ чаС: 
~ rочатном n!н.пr,н?<"ТІІ хору Т-ва бу.і71 

<·І~о.,яда " у п: шж .. <.озонтова 5. І. 1946 р .• 
де хор прослшnв нt.ТJІ,на но.,fІДОІ\. ІЦІ'др 11 іі 
дар ':!· <.9:зон~оuа (10 .000 фр.) niщнrn дух 
ч.ТJСІІІВ 1-ва 1 бажаннн праІ\ЮВап1 • Т-во 
nрнІ1ня:tо п . Созонтова поче<'ІІІ1М ч.'tс 1 юм 
ДО СВОГО СН.тІаду. 

t:i. І. 1946 р. хор внступнв нn ноІщсрті 
У. С. С. О. Ф. 

20. І. 1!)46 р. чо.1овічшtt\ хор узлн 
):ЧаСТЬ .в аНЩ\С~~ ії :J ІІ3ГОЩІ 11] OГ0.'10lllt'11Itn 
Самоl'тtі11юсти 1 Соборности нраfнсьної 
Держави 22 січшt 1918 р 

27. І. 1Я46 р. Т-во дn.:-~~ нонцерт <• І ~о-
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.1н;юн та ІІ{оtрівонн в Унраїпсьній Ав
тонtфальній Пі:авославній Цернві. 
В ~->іІщі січня 1946 р. хор Т-ва нарахо

вувr.в у о:оєму сншщі 37 співанів. 
16. 11. 1946 р. хор узяв участь в ноІ-r

цсрті У. С. С. О. Ф. з нагоди першого 
ш);: tpecy <•Об'єднання Унраїнсьних Ро
бітн ин ів у Франції . 
В .1ютому місяці Управа ·~--ва пода.'\а 

занлу до Об'єднання Унр. Роб. у Фран
ції а проханРнм r1рийняти її ІШ Сенцію 
прн Централі Об'єднання, з метою управ
пнтп своє іенування. 

6. ІІІ. 1946 р. частина хору виїхада 
pa:JO)t з гашим [:.jJТистом співаном п. 
.J:p. Тисяном до м. Руаву і дала нонцерт 
у шред:~Іісті його, а 7. 3. 1946 р. -нон~ 
ін: 1Уі' у самому Руані (цири). 

2-l. ІІІ. 1946 р., під час ХрестопОІШОІ!
ної Неді.1і, чоловічий хор співав Літур
гію в І'рено-Нато;шцьній Цернві. Уве
чері того ж дня відбулося <<Свнто Т. Шсв
ЧlІІНа», на ш-:о:-.1у хор під нерувr.і,ням 
п. Минолайчуна винонав <<l\антатун -
:ї1\а.lібІ~ий марш Лr·сеtша у сущ:оFоді 
O(l\t стри, ян:у Рідготови'R п. БілошицІ,Ішй. 

3а 4 місяці праці Т-во нараховує 
-!-! чаенів. 

26. 5. 1946 р. - участь в Анадемії в 
честь Головного Отамю!а Симона Пн.ТJю
J:ІІ і по.rш. 1\онова.пьцн. 

1. V І. 19·16 tJ. - у ••а сТІ· частиш! ",'Іс
І ів Т-.ш ) нощ·дії <•Ті11 і МІ!Ну.ТІого ф:Ііртр 
пі;.. rєжисУJ:Ою шнті Чаtши. 

::;. VI. НІ46 р. час,'\1ІІа чп~нів Т-ва лн
t Т) ш1є в драмі <•Хмаран. Рсж. п. Гусан. 

13. VI. 1946 р. - н:тщерт-ба.lІ· Т-1ш 
<• І f іенн Рідного :Краю". 

22. VI. 1946 р. -- уча<~ть в нОJ·цсрті
ба.lі, Р.,ТН!ШТОВU!ОМУ б. <•В'ЯЗНЯМИ ІЮІЩ
Т:·бщ;ів у Німеччині>>. 

:ю. VI. 1946 р. чо.rювічий ансам.ТІь 
Т-Ра співає на <•Святі віщ:ов.ттеппн Дер
п;:ШJ:ости v м. Львові>>. 

7. VII. 1"946 р. - сходини •шенів Т-ва. 
25. VII. 1946 р. - ПОСВЯЧСІШЯ УЩJаЇН

о,JЮГО Дому на 1:і, ruc Taine і того ж 
вечора зустріч гостей з Амерюш на 
УІ очнетому засіданні ВійсІ.нового Т-ва, 
;н• чо.тювічнІі хор <'піває війсмюві, а 
:чішаниІі - ІНІ! одні пісні. 

;). Х. 1946 р. - участь в ІЮІЩ<'рті
б;·;J і на нористь Унраїнсиюї Православ
І .Ої Автонt"фальної Цrрнви. 

29. ХІІ. 1946 р. -- нонцерт <•1\о.'lндон 
та Щt>дрівОІ;•>. 1 

:н. ХІІ. 1946 р. - аустріч Нового 
Рону, o·~J r~ пізована Бійсьновим Т-ВО:\1. 

6. І. 1947 р. - ші.ТІьна Св. ВеЧ(}JЯ. 
Хор Т-ва винонує нільна но.ТІядон та 
Щt'ДjJiBOH. 

2. 11. 1947 р. - Анадемія. Доповідь 
В~Іадини Єп. Мстие.ТІава. 

9. ІІІ. 1947 р. -на Свнті Т. Шевчениз 
хор Т-ва винонує нантату <<Умер поет•> 
Лисенна. 
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23. ІІІ. 1947 р. - доповідь Ваадини 
Мстис.'Іава. Чо.:ювічий с·н.'Іад хору прий
має участь у нонцертово~rу ві;:щі;Іі 

6. lV. 1947 р. - ДОПОВі.JЬ В.1ЗДІІЮІ 
:Мстпс.1ава. Поніі:\tає \"Часть чо.1овічнй 
ансамб.1ь. .. · 

25. V. 1947 р. - «Свято Героїв•> на 
61, rue l\ladame. а ввечері того ж ;щя 
<•Ана;:~емія в пюt'ять Го.1. Ота:\rана Війсьн 
УНР СнJІІона І іет.lюрн•>. 

21. VI. 1947 р. - HO)fe;Uя <•Мартин 
Бору.'ІЯ>> <'1'.13:\Ш ч.1енів Т-ва. Реж. То
по.lьсь ний. 

10. ХІ. 1Н47 р. - 3ага.1ьні абори 
Т-ва ухва.'Іюють про;ювжувати п 1Jацю 
да а і, аааишаючи стару ~·праву, і про
понують готуватися :ю тра;:щційного нон
церту «l\о;н•;Jон та ІЦr;~.рівон>~. 

20. ХІІ .. 19-!7 р. хор Т-ва бере участь 
у І-ЮНЦеf>ТІ, і.:: ШTOBaJ,O)fy <•Об'ЄДЕЗННЯ!\1 
Унр. Роб. у Ф ::11 ціі». 
На 1 січи1 19-!8 І'· Товарнетво нарахо- ' 

В'' Є 46 ;tif:.li>I!IIX Ч.lеН ів. 
·18. І. 1_9-!8 р .. - Традиційний нонцерт 

НО.:ІЯ;J_ОН І ІЦС;!.рІРОН. 

:н. І. 19-!8 р. Т-во бt:ре участь у Святі 
Неаа:ІежІ:оетн і Собщн:оrти. В.lаштова
І:О~ІУ ~·нраїІ:ем:ою ГІ:щш:~сьною Опі
ною. 

28. ІІІ. 1!148 р. - учас·ть Оh)Jе:\ІИХ ч.lе
нів Т-ва в ;ІJ~r-~Іі ••Ой. І'С ходи. Грицю~ 
СтщнщьІюго. Рса;. Гуса~->. 

18. lV. 41-і р. -- Свято па~t'яти Т. Шен
чеІша, Р.lаштована T-r.o\1, Вшюнщю пое
му <•Іван Гус•>. ~Іу:J, :Іщ·енна. 

ІІХоб :\ІЗТІІ І.ОВІ'У уяву про працю Т-ва, 
JШBe;Je:\10 І>і.lЬНЇ<'ТІ. П!Об : у НН5 р. бу.lО 
"іх 14. у НЦ6 11. - ;J-1, у 19-17 1J. - 63. 

ТоваjJІІСТРО r:оназа.1о свою жнттєздат
І•ість: <·~іваюt і <Тіівачни lВі~о~ю жертву
ва.іІи еВІ/\ •Іас, а ІЮ:tенудп 1 1-юшти для 
Т-ва. 

}.;о;нний сп іву•tасї ІІІ-> гордиться своїм 
Т-ЕО:\1. rпі.lЬі-ЮЮ працею .:юведеншt :~о 
теперінн·ього н.еамб.lю. 
На за~->іІ,чеЕ~;я ~.аrо~шю :1амітну, вмі

ще1_у в tззстІ <•~ ІіРЗ•Еець у Ф•>аі-'Ціі>> 
від 25 еіЧJ'Я 1948 р .. з прпводу НО~Щерїу 
<•l.;о.1я;:rон та ІІ{е;~рІРОН•>, що відбувся 
18 січ~:н того :н 1 ону : 

<<П. !\Ішю:~r,jічуІ; ТЗ усі ХОjШСТІІ Е.lо
ЖІІШІ < ті.,ЬІШ CJ:epriї і Праці, ЩО ЇХ тре
ба подиБ.lЯТІІ та бути n;ІЯЧІ~им за ;Jюбов 
;10 р_і.1іЮЇ ІІісні -- ;щ ІІ.lеН~ІШЯ ЇЇ на чу
ЖlІt" І та За ГОСРЯТУ П}JИ ПІ;(ГОТОВЦі nО/1-

Ц<}:Ту і шпі;егІ:я щщси та чару нашоі 
пісні {"еред ~ нраіJ•сьІ-юі но.1онії на Ч\"-
жtші•>. • 

П~:\!ІІІНІ_ЮЧ~І ні.lЬІШ. ІJІІСТ):пів ХОру на
ВеСНІ 1 р;нт~->у, хор ••ПІеkя Рцного І.;раю», 
осіш,ий сезор rозпочав внетупо)f на ве
чіJщі, що її F.1аштува.1и був. вояни Ун
раїІщі з фра<1 ЦУJt.ного віііеьна в суботу 
16 ЖОВТ/ІЯ 11. Г. 

Хорнет 



3 Широкого Свіп1у 
- На відозву відомого а:\tеринансьно

го півбольшевпцьного сшцина:Іьного ::tія
ча Джона Певіса на нористь французь
ких шахтарів, французьні синдикати 
шахтарів <<Робоча сІиа» (соціяа:істи) і 
<<ХрІН'ТІІЯІІСЬЮІЙ» ВЇ;:(ПОВЇ;ш, ЩО стра Й І\ 
вин.тшнааи «НО:\tінформ>> і совєтсьюtй 

уря.1. і · · · ·- 'і - Нпта іеІ.ю НО;\tунІстнчш арм11 мю-

же витісни:ш урядове війеьно з Манджу
рії і вступи:ш в пров!нцію Шанзі, ето
:шця яної Тай-ІОан вщ;щ.Іена шtшс на 
300 ні.Іо:о.tетрів від Нанкіна. 

- В М:юцжурії націона.1істичний уря;:t 
Шан-Най-Шена втратив найбі.1ьші шахти 
вvгі.l.ІЯ Фу-Шун. 
·- Французькі .війсьно і ~О.lЩІН ви

тісни.lи з В\Т.lЯНІІХ шахт всІХ стрш1на
рів, що тюі ~у.1и з~сішt ! не . давааи 
працювати бІ.ІЬШОСТІ робпн.июв. 

- х,·ан Паб.lО де Лохен;:(ю, уповно
важаний :о.нн І стр Еrпан ії в Ураtваї, 
що бере_ участІ. в ~rпансьній неофіційні~ 
де.ІеJ'аІ(ІЇ на сесІІ <<ООН>> в ПарижІ, 
заявив. що Еспанія ;\tає .1ише одного 
ВОрОГа. - НОМУІІ іЗ;\1, ЩО ВО ІІа Bзar_a.l! 
нейтра.lЬШІ. прихи.lІ·ІІа до Франц11 1 
бажає. щоб ООН не втруча.1ася в дІш:ю
матпчні зІЮt'ІІІІИ Еепанії з нраїІШ:\Ш, яні 
входить в неї. 

- А:\tсринанці знов п_оеи:ш.1и на 24 
важннх :tітаюt їхню повІтрину ссна;(ру, 
що обс.чтовує постачання Бср.1 іна. 

- 3 ог.1яду на бо.-Іьшевіаацію Бср.lін
сЬІЮГО УНЇВСрСИТСТУ, ЩО ЗІШХОДИТЬt'Н В 

t·овєтrьнііt аоні, профееура цього уні
всреитету оиріши.lа в іднр~!ти в !:н.ниіі 
університет в америнанrьнні :юш. 

- <•ТАСС», ЩО ні.lЬЮІ і\СНЬ не анав, що 
говорити ~ро втечу ::tB?X ('ОВєтсьІшХ пі
:ютів :10 ЛшцУ. нарештІ заявив, нн завж
~и. що втіна•Їі є а.1одіщш _і бап::tІtта:о.ш; 
ЮІеJНІН:Н!Ці. ЩО ЗрОбИ.lИ С.lЦСТВО, нате
ГОрИЧІІО спростува.1и брех.1иоу ааяву 
«ТАСС•>. 

- Віднов.1ено регу:tярний новітри-
ний зв 'я зо І> :-.1 і ж ІІарин>l':\І і ~Іа;.tрІЦО;\І. 

- І'О;\ІПСТt'ІІТІІ і :1:\ІерІІІі:ІІ!СІ>Ні ЧІІІІІШ
ЮІ заяви.1и, що в рааі бо:н.uн·вІщІ.ної 
атшш фронт 110 Реііну буде втршншиіt. 

- Чt•еьІшй пар.lа:\tснт пршіпнн за
нон lljJO П]JЮІУt'ОВУ )~Обот~· <•ВО}ЮГііІ ШІ
ро;(р> і утnореІІНИ ВІ;ЩОВРІ.ІІХ ІЮ!Щt'ІІ

ТраціfіІІИХ таборіІі. 
- Одночаено nибух:ш поветаннн в 

Бо.1іоії, Параtваї, lfaнюti, Чі.1і і Неру: 
:о~tіжнаро;щя_ прееа щш~Іt(·~·є іх ворохо
бющьній ;tІІІ.lЬІ!Оt'ТІ •І~О'\tІІІфОр:\Іу~. 

- Відо:\ІІІЙ унраїнеьюtіі вtцавсцt. п. 
Тинтор приб~·в з Інебруну до НаІІ~.:Н_І. 

- Вбито :н;(ера яванеhІШХ 1\О)tуІІІетш 

MYt'O що ш•;(аnно пont'lН!YBt'H з Моенви 
і За :шназО:\1 Но:\tіІІфОJНІУ ро:щочав пов-

стання проти занонного іtцонсзШсиюго 
уряду. 

- Норвезьний уряд озброїв 90 тиенч 
подітично надійних і мора.1ьво псвІшх 
ГРО:\ІЗДЯН: 

- Пресоне бюро німецьної еоц.-.:(t'
монратичноі партії оголоси.1о дані про 
совєтеьних дезертирів n анJ'.'ІійсІ>ІііІ\ зоні. 
За останній час їх було там 10 тиеяч і 
сере~ них 25 J'енера.'!ів, t•.тншнозвіенніt 
фізин Браі.lо~сьІ~ий, дирентор енономич
них спраВ ПІВІІlЧІІИХ нарОДІВ 1\fО.lО;:(ОВ
СЬІШЙ і ін. 

- 7. ХІ ц. р. в Амстердамі ni;tб\':ш6t 
зага.lьні. _ _збори Об'єднаюІІІ унраїtЇців у 
Го.1аанд11. 
~ 

НОВИЙ ЗОШИТ 

«СОБОРНА УНРАІНА» 

Певалежний украІноававчий абірвu 
М 3-4. Стор. 80 а ілюетрацінми. 

Ціва 130 фр. 

Зміст: 

Андрусів (1667-1847). - Б. RруІІ
ниць~~:ий : Східньо-еnропейсьні ноаліції 
XVIII ст. - М. Зелинсь~~:ий : Турецьиі 
джере.1а до історії Унраrни (Ш).- Л. І. : 
Очима фра~цуаьного амбасадора. І. Бор
щик. - <<НІмецьиа» Унраїна. І. Альфре.1 
Розенберt. - Нардинал Тіссеран -
науковець. - Андрій Грабар, француаь
ний вчений візантист унраУнсьиого роду. 
- «Троянда~ Фернанда Мазада. - І. 
Борщак : Едуард Дріо (1864-1947); С. Ле
винсьннй (1897-1946). 
На париаьній сцені і в музеях. - І. 

Борщак : До третіх роновин визволення 
П~рижу. Одинадцять історичних днів; 
ПІдземна <<Соборна Унраїна». Проф. Пае
наль про митрополита Шептицьного. -
R. : Марно Вовчок. - ІЮ-ліття JІртра 
Беаруча.- Фі.тtарет 1-\0.Іt't'ea (1871-1947). 
- М. РильсьІїий: Із Давніх ·'ІЇТ. -В. 1-\ри
чевсьний : «Унраїнсьне мистецтво~. -
Факти й уваги. - Сино;~;ин унР-аїнt~ьноі 
нультури. -Полиця архівара-бІбліоrfііла: 
Пророчи!t лист : М. ДрагоманоІІа; Неnі
дО;\ШЙ в1ршомаа про останні дні Сноро
п~щини; Генера.'І Ден ін ін і Україна; 
Рцна польсьна ннижна про поветаннн 
на Волині 1831 р.; Ціна ва згадна про 
DеJtиного :rнр_аїнсьного єрарха. - Rри-
mиІїа й бІбЛІОграtjJіЯ -.УІ>рйЇН.fІ.-а. 

3А\ЮВЛЯТИ у ВИДАВНИЦТВІ 

ct ГРОМАДА» 



БЕ.;ІЬГ'ІR 

НЕРШИЙ НОНІ'РЕС УНРАїНЦІВ У 
БЕЛЬІ'Ії 

В ;щлх ~1. Х та 1. ХІ. ц. р. відбувавен 
в БрюсеаІ Перший Нонrрес Унраїнцін 
у Бели'ії, що його підготовля.тш Годов
на Управа УДН у співпраці з іншими 
у~раїнсьними громадсьними орrаніза
ЦІН~ІИ. З приблизно 10-ти тиснчної маси 
унраїнців, що тепер в більшості, працю
~ть вугаенопа:~ш ~в Бе.1ь tії, прибу.1о на 
І,онrрес понад 1;)00 людей. 
Нон rpcc розпочався віцпр.авою Бого

саужень. В цернві Св. йосипа правив 
нат. С.1. nожу Впр. о. Ван де Ма.:1е, 
І'сп. Вінарій Енс. Нир Івана. В той са
:~шй час відправив від УАПЦ Богос:Іуж
~у ;~дя православних в Унраїнсьному 
,;_~о~ІІ о. Бачинсишй. Після :ншінчсюш 
Богос.1ужепь ~ононано анту посвячення 
нового Унраїнсьного Дому в Брюсеаі. 
Це_й рrпреаснтативний будинон є в цен
трІ ~нета, дr ~Іістяться різні дип.1оматичні 
представництва. 

В 11-ій ГОД. ПОЧИJІаЮТІ> формуваТИСЯ 
пrред Унраїнсьним Домом всі учаспини 
І\ он rpecy, щоб маніфестаційним похо
дом ;\іЙТИ ГОдОВНИМИ ВУЛИЦЯМИ СТОШЩі 
;щ па:~І 'нтнина бельrійсьного Невідомо
го Бояна. Незабаром похід рушає. Своею 
чисе.'lьністю та доброю орrанізацією спра
в.,лє він на недільну брюссельсІ.ну пуб
.1 і ну пренраспе враження. 
На переді деле:tація унраїнсьних вуг

.'lенопів, у шахтярсьних одягах, несе 
веаиний вінон. За ними три велині пра
пори : по середині унраїнсьний, а по 
бонах бель:tійсьний та бель:tійсьного Ноп
rо. Да.ТJі почесна президія Нон:tресу 
Го,,ова УЦН інж. А. Нішна, Впр. о. 
М. Ван де Мале, І'ен.-Вінарій Енс. Нир 
Івана, о. Бачивсьний від УАПЦ та пред
ставнии Унраїнсьних Номбатантів. За 
ними йдуть унраїнсьні свищевини, по
чесні гості й представвини чужинець
них ор:tанізацій. Потім саідуют1. зі свої
ми прапорами унрз:їнсьні шахтярі в 
робітничих одягах, номбатанти, делеrа
ції в націона.'Іьних строях, С~М в одно
строях, Пластуни, унраїнсью студенти 
з Лювену, жіноцтво - та безнонечні 
ряди учаснинів Нон:tресу. Ноло 12-ої 
години дійшов похід до моги.1и Неві
домого Бояна, де вже чеRало багато бель
:tійсьних журналістів та фоторепортерів. 
Інж .. А. НішRа сRладає вінон і всі при
сутнІ в шановують хвилиною мовчанни 

по.т~еглих бель:tійсьних героїв. Ор:tані
аовано вертається похід до Унраrнсьного 
Дому, де до зібраних з балннону про-
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~ювив А. 1\іпша, го.1ова }'ДІ\ в Бr.'Іьtії. 
В обідню пору всі учасншш :~1а.1ІІ на

году ОГ.'lЯНУТІІ гарну і В:\Іі.'lО З.lОЖену 
виставну сучасної унраїнсьної прrсІІ на 
СІ\ИТа.'lЬЩІІН і Та ВІ! ставну унраЇІІСІ.ІЮГО 
народнього ~шстецтва. Піс.'lя обі;щ від
бу.'lося у ве.'lи~>ій за.'lі <•ЕжідіЮ:\І» першr 
спідьне віче ;ря .всіх учас~и~>ів І\он tpe
c~ .. Нас~l\шеред в.Ідч.итш!о ц1.:шй ря~ прп
БІТІВ, :ІІІ~ НЮІ~І І В_Ід ~ НРад11 та ВІІс.lу
хано усю приВІТИ ВІ~ рІзюtх орrапізаціfі. 
Інж. А. І\ішна, привітав поче<'ІІІІХ гостей 
та подянуван всі:\І присутнім за таnУ 
чисе.ТJьну участь. Цей Нонrрес має дві 
ціJІі, говорив го.,ова }'ДІ\ : яв наfіІ\раще 
з~фінсуватп уnраїнсьІ\е ім'я серед бе.lь
:tІ.йсЬІшго насе:Іення та обговорити іі nІІ
рІшити ПJ:Обде:\Ш )"НрЗЇШ'ЬfіОГО ЖІІТТН В 
Бе.1ь:tії на будуче. 3оnре:~ш nін пщяю·
вав ynp. студентів з JІ~вену за доПО)ІО
гу В Пі;ІГОТОВ';{і nOH'))~t"y. Да.'lі ПJJІІ<"УТІІЇ 
виелуха:ш двІ доповцІ : Mrp. ДаІ.обп та 
п. Дуран-а п~о <'ІІН;:J:ІшатІІ й О. І\ога.1я 
про виховання :\JO.'lO;Ji. На зааі в той час 
успішно проведено збірnу на YHPa;:r\·. 
На пропозицію Прези~ії І-;онrрее впсіt
.lає прив іта.'lьн і те.'lе rрамп ~о Св. Отця 
Папи Іfія ХІІ, ;ю Реrента Бr.1ьtії 
Принца 1\ap.'la' ДО Прпмата Бе.lЬ rії 
Нардина.1а Ван Р)•ї і до ·бе.,ь:tіfІеЬІіого 
пре:\t'єр )Ііністра t:пана. 

О гщ. 17-iit ві~бувається в тііі-жr за.1і 
І\онцерт унраїнсьних J:Обітнинів у Бе.'lІ·
:tії, приевичений ЗО-ій річниці Лш топа
дового Зриву та 4-ій річющі смертп 
Ве.lИІЮГ? 1\Іитропо;шта І\ир Андрея. На 
НОНЦеJ?ТІ бере у~Іа<'ТЬ , ТаНОЖ ЧІІсt';ІЬШІ 
бель:tІйсІ,на пубаша. Святочну про~юву 
по французьни виго.,ошує А. І\ішва. в 
яній згадує значення обидвох історичІіих 
подій, з 'ясову є поаітн•ше обшtччя сУ
чаеної ун.раінеьІюї ем_іrрації та нонфроЇІ
тує унрашсьну поаІтнчну дійевість зі 
західним світом. Опіс.-ІЯ промов.'lяє по 
унраїнсьни М. Логуш. 1\онцерт, у про
:rраму яного вхо~ять хорові співи, деІ\
дямації ~а Ж~ІВІІЙ Образ_, ВІІІ\ОН)"ЮТЬ 
унраїнсью роб1:пшни з рІЗНІІХ частин 
Бе.чьrіі. На цьому нонцерті, що дав 
черговий доназ 1\у.ТJьтуро.lюбивос'ти на
шого робітництва, за~>інчив.ся першпй 
день Нон:tрееу, що мав репрезентатив
ний хараhтер. 
Другий день почався з!юву Богосау

женнями, а вже о год. 10-lй починається 
перше п.,енарне засідання мандатованих 
деле:tатів, що репрезентують У~>раїнсьІ\у 
емі:tрацію -~ Бе.'lь:tії. Засіда~ііям прово
дить А. nl.J.I.Шa, а в президІї займають 
місця представнини всіх, ;з:іючих у Бе.lь
:tіі унраінсьних ор:tанізацій. Наса!ІІпе
ред уді.'lено с.:юво В.'lадиці УАПЦ - Ар
хиєписнопові Михаї.1ові, яний вис,,овив 
ці.ТІий ряд глибоних думон, що відноси
лися до праць самого l\oн:tpecy та побуту 
унраїнсЬІшх с~>ита.'Іьців у Бе.,ьrіr. • 



По закінченн і пленарного засідання 
де.:н'І'ати працюють по різних ко:.Іісіях, 
що заfі~tаються розв'язкою різних важ
.;JІІВИХ питань українського еміtрацій
ного іЮІТТЯ в Бе.'!ьІ'ії. Ном:ісії випрацьо
вvють резолюції, що іх оп іс.-.я зас.-.уховує 
та затверджує п.-.енарне засідання. Приtt
Іmто резо.'Іюції таки~ ком_ісіtt :. ви~овно
·Обичаєвої та І\ІО.lОДІ, еМІІ'раЦІЙНОІ, СО
ЦіЯ.lЬІІОЇ та економічної, жіночої, рі;:що
шні.lьної, орІ'анізаціttної та статутар

ної. 
О.:1ну з наttва».ш.іших постан~щ винес.1а 

статутарна номІсІЯ. що вир•шида по
к.lш'іати ДО життя го.lОВНУ Раду УДК, 
що сІі.lадатиметься з представників оби
;Івох Церков і всіх у Бе.1ьІ'ії діючих 
унраїнських орtанізацііt та буде най
вищюІ сконсо.1ідованим центром унраін
сьного життя в Бе.ТІьІ'ії. Перед нінце:-.1 
Нонtресу вирішено вис.1ати привіти до : 
Преосвященного В:1адию1 Нир Івана, 
Апостоаьсьного ВІзитатора д.'ІЯ ун
раїнців нато.lИІ<іВ в Ззхідній Европі, 
В.l<ЦИШІ УАПЦ Митропо:.шта Поаща~
па, УНРади та героі•r.НІfі УПАрМІі. 
Нон tpec закінчено нацюна.1ьним гим-

но~І. П 
:\Іожно об'єктивно стверщ1ти, що ер-

ШІ;fі Нон tpec Унраїнціn У Бе.1ь І'іі щюй
шов з ве.'Іиюш успіхом, вирішив ці.1ий 
ряд важних питань унраінсьного ~иття 
в Бе.1ь(ії та гідно nрос.1авив унрюнсь.не 
Ї:\І'Я :\ІіЖ бе.'ІЬІ'ЇЙЦЯМ~І. УрЯДОВа бе.lЬІ'ІЙ
(.'ЬНЗ пресова аtенцш <<Беш,І'~* І!Ида.'!а 
про І-іон tpec ~пеція.:rь~ий но:.Іушнат, бе.l~
І'Шсьне радІО о nов ІЩа.'!о нро nеребІг 
1-tон tpecy два ра _зп n_о-!f!ранцрьни та по: 
ф.1юtандсьни, цн~ав1 1 довгІ репортажІ 
зі :ши:-~ша:\111 про Нонtрес nода.1о І~а чо.lо
внх :о~Іісцях бі.1ьше 20-ти бе.,_ь І'Іі-~смшх 
СТО.lИЧНИХ J'азеТ, В ТО~ІУ ЧІІС.'lІ ВСІ_ НЗЙ
бі.lЬШі щоденнини, яю ~онре:"Іtа пщчер
нува.-.и значення цьо_го. 1-t<;m tpecy, широ
но номентуючи важнІШІ :\ІІСЩІ з nромови 

А. 1-tішни на Анаде:\Іії .. 3 1-t~нtpeco:\r вст;):: 
пп.1а унраїнсьюt е:\ІІІ'рацІR в . Бе.1ьІ'І.~ 
;{О НОВОГО етаnу ТВОрЧОІ, СІ\ОШ'О:ІІДОВЮ\01 
праці д.1я ;:1обра ці.1ої унраїнсь~юї сnра
ви, с.1ужачи дорогон!\аЗО:\І працІ д.-ш ун-

раїнців в інших нраша;;:. _ 
(.Іювен- ІІ. Б.) 

АІІГ."1ІЯ 

ПОМІТНЕ ЗАЦШАВЛЕННН 
Yl\PA їНСЬІ\ОЮ СПРАВОЮ. СЕРЕД 
• · АН r.:пnцш 

.J:o Союзу УнраІнці~ у J:З. Британії авер
ну.:юся чима:ю анt.'н~цІВ з прuХ1ІІН!f:.І 
дати їм відпові;щу ютературу про ~ н
раіну, унраІнсьну виав.о:Іьну ~прав~, 
ЛНОЮ ІІОЧЗ.'ІИ ЦіКЗВІtТІІСЯ бІ.lЬШе, НІЖ .10СІ. 
В )І іру мож.1ивостеіt і обстав~ш, Со !Оа 
старався забезпечити іх nотрІбним ~~~
фоJшатившtм і nроnзtанднвнюr :'ІІатерІя-

пом про Унраіну, хоч його запае дрvно
ваних nублінацій в цьому відношенні 
дуже сиромний і да.qеио певистачальнпй. 
Та живе слово успіuшіше від друнова

ного. На запрошення поважних анІ'.lШ
сьних установ, з доповідями про Унраіну 
виступили в останньому часі го:юва 
СУБ-у п. Б. Панчун і ді.'lови/1 дирентор 
п. 10. Сальсьний. 
Перший з них був запрошений на день 

26. Хна прмегента до Анадемії По.,ітич
НJf~ Наун при ЛондонсЬІюму ун іверси
тетІ, де перед чис.11епною авдиторією 
професорів, студентів і заnрошених го
стей виголосив доповідь па тему <<Росія 
й унраінсr,на справа>>, а піс.1я неі давав 
відповідні на запити присутніх. 

3 доповіддю п. н. <<За що змагаютІ,ел 
унраrнці>> вистуnив 27. Х перед ч.1епамп 
най!fОВажн ішого британсьного Н.11юбу <<Ро
тарІ Н.'Іяб~ п. Ю. Сальсь1шй. Допові;щч 
зупинився па найосновп іших мо:о.~ента х 
унраїнсІ,ної визво.,ьноі боротьби вnро
довж нашоі історії, висвіт.:шв часи виз
во.lьних змагань і звернув увагу на про
довжування виаво.,ьпого чину УнраїнсІ,
ною Повстачою Армією па Рідних Зе:\І
пях. Від nіднре<~.ІІив, що теnерішня т. ав. 
совєтсь.!'а УнраІна - це народія держа
ви, а ТІ представнин до ООН, М:ануі.'lь
еІ.ІШй, - це рупор Моснви. 
Обидві доповіді вин.11инали зага.'lьне 

зацінав.'lенН"я, і треба подбати про те. 
щоб інформація про пашу <~праву набра~ 
ла зорІ'анізовапого і тривного харантеру. 

НІМЕЧЧИНА 

НА ПОРО:Н 
НОВОГО АНАдЕМІЧНОГО РОІ-іУ 

УТГІ 

Минулніі 1947-48 анад. рін стшюІщІІ 
третій рін І_Іраці_ УТГІ ~ РсІ'енсбурзі і 
переодстанНІй рщ студІй дmІ напшх 
етудентів nершого прийо~1у. Цей рін б\-в 
•шео:\1 найбі~І,шог_о ор ~аніаацііtного ро:~
nитну ІННl\ОІ по:нтехн ши. До щ·нuвних 
фануаьтетів : Аtрономічно-.іlісового, Ін
женерного й Енономичного до.,учи~шея 
іі розвинулися два нових (у Мюнхен і 
- Ветеринарний, що постав сІючатну 
ЯІ\ відді.п Аrроно~Іічно - JІі<"овогu, та фаj1~ 
мацеnтичниtt- спочатну nідді.'J. Іюнснер
ного фану.-!ьтету). Чис;ю <~емеетрів <·та
нови:ю 3 1\1\Ще:\1 }JОІ\У 25, ЧИІШИХ Ч.lСІ! ЇВ 
аен~оре~ного персоІ!а.ТІу бу.'ю 12~ Ol' іб, 
а 1\l.'ll•l\lt'Tb студеНТІВ В НіІІЦЇ ЗІНІОВОГо 
сем:ест~у ~охщи.тщ до 677, на нінец1.. .:(ру
гого швр1ччл аменuшвuшсн до 56Н 

С~різІ., де ті:Іьки бу.'Іо мощ:швu. · uр
І'ЗІІІаовунааисн В.'Іаеп і НRІІЧR.'ІЬН і З<ІН.'НІ· 
~щ. Це стосуєп,ел нн реІ'<·небураt.них, тан 
І мюнхенеІ.них фану.іІьтетів. Дщ·;Іі;ню
п<;-наане по:1е з .'Іісовою пші.lІЮЮ і ~е-
1\ІІЧна ,сщбораторія в РеІ'енс.бvр:~і, вс:нща 
хемічна .'!абораторін та :нібораторіл а 

23 



фізіо.-юrічної хсмії й фізіолоІ'ії, просен
тор та інші установи в Мюнхені були 
в.:шсни:\>ІИ навчальними установами. А 
н і~Іецьн і молочарні, тартани, сільсьно
господарсьн і фі.1ьварни, транторно-ре
)ІОНТІІі ~tайстерні, м'ясні різні й ути.•і
заційний завод, державні й приватні 
.1ісові об'єнти - служили тан само сту
дентам УТГІ, ян навчальні зан.:нщи, що 
бу.1и місцем для фахових вправ та знайо
ми,•и а техні1юю й орІ'анізацією госпо
дарства. 

Наунова праця УТГІ розвива:~ася 'В 
Науновім Сенторі і в мину.'Іім році 
виявІ·r.тюся 14 науновими доповідями та 
друном <•Наукових Записою> (15 арн.), 
де вміщено 10 ориrінальних розвідон. 
Виготов.1еннн висоношнільніх підру•ши
ків, сншщеннн інформаційних І-оОзвідон 
а науни, техніни й енономіни д.:Ія онре
)ІОГО ~озпі.r~у <•Енцинлопедії Унраїно
:тавства» (НТШ, АІ'рину.тн.тура, Лісін
І!Іщтво й Техніна), денні моноrрафії й 
іі пубаіющії в німецьній )ІОВі - усе 
це свідоцтва наунової ініцінтиnи й праці 
:ІенторсІ.Іюго нерсона.1у ~rтГІ. 

Ф<Іхову й науново-дос.піщ:у працю про
ва;щТJ, в інших нранх (Нового іі Старого 
Сиіту) ті ч:Іени УТГІ, що а нсрсонаш.них 
причиІ• \tyci.r~и ааJІІШJИТИ Німеччину. 
Сентор 1 t'оааочного Навчаш.н про;юв

жував роавивати свою працю в дені.тІь
ІЮХ l'lllljJНIOiaX : 1) ВИГОТОІ!.ТІ.СІШН ]J)IIO
IIItCiB (12 ПрацІ,), 2) jiO:JMHOЖ!'III\H пі;~}JУЧ-
11111\іВ (12 І>урсів на 109 арнушів), :{) J-103-
ІJОН!'Ю;ннеІJІІН їх роаійrшюсн в :і:->:~2 еІ-\3., 
-l) щ;оватнешІн поааочного ш.вчаш,н 
(1Н20 студійних впрuв) і 5) пвореннн аа
нщщоІ• ltiiX ЩJедставшщтв в Ан r.:[ ії' Gещ,
І'ії й І~анаді. 
Но СеІ>тору середніх шні,, та вурсів у 

нід•штнім році бу.rю по рі:тих таборах у 
Gаваріі 61 учбовий аантщ 3 2:Н:{ учня
'ІИ та :!6:~ учителями. 

26 і 27 вересня ц. р. відбулися ави
чайні рі•rні абори Нроф. Ради УТГІ, 
на mшх вибрано нові ндміністратиnJІі 
орrшш. 

Нонні! 19-18-49 анад. рін УТГІ почав 
1 вереснн ц. р. на всіх фаву,,ьтетах на 
2-l семестрах з чинною учнпю 112 осіб 
:rенторсьного персона.ТJу .. Вписи студен
тів ще не аанінчено. 

:J'ї:ЗД ЦЕНТРАЛЬНОГО СОІ03У 
Уl\РАїНСЬІШГО СТУДИТСТВА 

У МЮНХЕНІ 

У ріаних внеоних ІJШо.пах :Західньої 
Европи еьогодні є оно.r~о 2.500 унраїнсь
ІШХ студентів. З цього чис.1а найбіаьше 
їх у Німtччині, бон. 60 відс., в Аветрії 
20 відс., а да.т~і - в Беш.І'ії, Еспанії, 
Го.тtяндії, Франції і Швnйцарії. 
~днях 9 і 10 жовтня н. р. у Мюнхені 

н ібувея а 'їзд ЦЕСУС 'а, що с центр?..ТІЬ
І:ЮІ сою:Ю:'ІІ уеіх унраїm·мшх студент-
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сьннх гро'Іад в Західній Европі, яюtй по
став 25 ронів тому у Ві;щі і завжди 
Іюристувався ве.ІІІНИ:О.І зага.ІьІшм іІіте
ресом сере;!. гро~Іадянства. З'їзд ЦЕСУС-а 
- це 14-ий з черги звичайний з'їзд. 
Цьогорічний з'їз;J. ві;~,бувся в атмосфері 
гро:~ІЗдсьного замирення, яне на студент

сьно:'ІІУ відтинну встаІ,ов.Іено в~rітну ми
ну.lого рону на фраймансьно:~Іу з 'їзді в 
Мюнхені. Оті <•фрай:о.Іансьві тези» про 
внутрішній ~шр визнача.1и теж ці.1орічну 
працю управ11 ЦЕСУС-у, яна на цьо:о.Іу 
а'їзді )ІОГ.lа авітуnати про низну ноннрет
них з;rобутнів у да.1ьші:о.1 упоря;J.нуванні 
і розбудов і студентсьного життя. Под
баво про нааа;J.ання ав 'язнів з :'Іtіжнаро::t
н і:'Іш студентсьни:о.ш ор rан ізаціюш і на
ціона.lьюнш тих нраїн, ;же існують сту
дентсьні гго~ІадІІ. Поважні :добутни !\faB 
ЦЕСУС у ;:tі.lЯНЦі ~ІЗтеріН.іЬНОГО аабез
печеннн студентів. У звітоВО)ІУ році 
ЦЕСУС аапочатнунав ви;~.авання <•СТУ
деJІТсІ.Іюго Вісннf.:.->,,, яюtй свої:о.r рівнrм 
та І!ОВЮІ пі;rхсцо)t ;~.о проб.1е:-.1 сту;rент
ства і аагааьно - 1.аціона.1ьного життя 
вибпвея на перше :'Іtіеце cepe;r студент
еьюІХ періо;ншін. ~·права ЦЕс~·с 'а зу
мі.lа агуртувати ;ювно.1а еебе .1юдей, що 
вже rюнінчн:ш універснтетсьн і студії, і 
сере;! них анайш.1а ві;rданих по"ічшшів 
у своїй праці. 

І f1:o аюцаннн t'Т\':ІеІ:Тства і t'ТудеІ,т
сьв і nроб.lе'ш аага.Їо:'Іt забрав го.1ое ці
.-шіі рнд пршювців. І а пршrов, ·ш; і а 
Ходу ,всіх .:11\CI\)Tifi, ('1\.la.iOt'Я ВрРЖl'ІШН, 
що 111е.1н фраtі"ю•сьюtх постанов t•t•pe;:ж 
етудентетва пере)tаГає дух гро:о.tад!'ЬІ\ОГО 

аюшрешоя. :Загонор11.1а совістІ, мо.lО;J;ІІХ 
;tуш,. ~ю1 боїтьсн ~оабрату і rрО)tадш,сь
ної В 11!1111. В д)'t' і фрай"аІ;СЬЮІХ ПЩ ТШіОО 
обрано ТіlІЮЖ Ііову управу а ;rp, 3а.lуць
юпІ на ЧО.l і і 3 аасТ\'ПШЩТІ!ШІ на ді.ІОВО
:'ІІУ пршщіпі пре.1ставн11нів всіх ідео.Іо
гічІшх напрюшів, що ;~.іють cel'e;J. сту
дентства. 

;ІАНІП 

.'111\ВЦАЦІЯ 
Yl~PA їНСЬІ~О ї l~О.!ОНІї В ;_(АН Ії 

До часу rтворення УlіраїЕсьного Допо
'юговог'? l~o" ітету в Данії, яюtй - прп 
~ІІЗІ!ЗЧНІ~ ДОПО'!ОЗі іНШІІХ унрЗЇНt'ЬЮІХ 
шстІІтуцні поаа Дан ією - розпочав бо
ротьбу ІіJ~ОТІІ прюtусового вивозу ун-
раїнщв, багато увраїнсьюІХ снита.1ьців 
У. РІ~· 19-15-46 бу.1о заарештовано, а по
ТІ~ 1 пере.:tано бо.1ьшевина~. Унраїнсьна 
h:o.lOI!iя в Данії, тобто ті, що вf>ятува.Іи
ся в І ;:І. прюtуt·ової репатріяції, бу.•и 
з:о.Іушен~ в· найноротшому часі знайти 
"ожаиnІсть виїа~у за• ~ежі цієї держави. 
21. Х. 1948 р. з пристані Антверпен від
паи.Іа ~о Ар ~ентіни остання унраїнсьна 
І'рупа з Даші. й. Гвоа;хецмшй, го.1ова 
УДІ-.: в Данії, запові;хас, що з днем ЗО.Х 
ц. р. приюшить rвою ;tія.1ьн іеть танож і 
ОЧО.lЮВЮІа 1111:\1 установа. 



AMEPIII-\AHCЬHllfi ЖУРНАЛ 
ПРО УНРАіНУ 

В журна.'Іі <<E'l!'t EuropC>> у:\Ііщено 
вістnу про створення Унраїнсьnої На
ціона.-:~ьної Ра;:щ. Цей журна."\ заїшаєть
ся проб.;:~емами Східньої Европи. 

l\ІЕМОРАНДУМ УНН ДО УРЯДУ США 
· <<РОЗЧ.'ІеПОВЗНН.Я СОВЄТСЬІіОЇ і~шерії та 
ветанов.:Jення цІ.'ІОГО ря;:tу неза.1ежних 
держав - Уnраїни, Бі."Іорусі, Баатій
сьІшХ ;:tержав та наро;:tів Навnазу : 
(рузіі, Вір:\Іенії, Азербай:tжану та 
іІ;ІUІІХ - Є є;ЩІІО ~ЮЖ•"ІПВІІ:\1 і справед
,"\ІІВИ~І Ш."ІЯХО:\1 ;:t.:ІЯ уві."ІЬНеННЯ ВСіХ СВО
бо;:tО."ІЮбНІІХ народів світу від еовєтеьnої 
загрози. Ті."ІЬЮІ таnа розв'язна пробасми 
Схі.:ttІЬОї Европи ~юже запевнити і за
певнить рішааьні цая нашої циві."Іізації 
мир і безпеііу>> - enaЗ:l;!O в новому м~
моріи."Іі УІіраїнсьnого Нонtресового 
hО~ІіТеТу, ЩО ЙОГО З:ІОЖІІВ В ,:tенартамен
ті у В:tшІшtтоні в ;щі 29 вересня б. р. 
го.:юва цього l~о~Іітету, Степан ШУ
мсІ1nо. :меморія.l з офіці/1ною назвою· : 
<•:Меморандрt про реорtанізацію Східньої 
Евро ни 3 :\Іетою вин.1ючеtшн рос ійсЬІіОЇ 
atprciї>>, старюІІіО прпготовапий та ~шє 
11 ·розді:Іів : 1. Прнчина теперішньої 
нспевности; 2. По~штш щшу."Іого; :і. Важ
,,ивість Уііраїнн; 4. Перевірна нашої 
по."ІіТІІН-ІІ v відношенні до Росії: 5. Ро
<·ійсьІіі завоюванни в ~ІІІІ~у.lЮІУ: 6. Роз
ч;Іенvванни Росіfісьноі і~Іш.•рії: 7. Те
nt~ріІіші пропозиції: 8. А~ІьтrршtТІІВІіі 
Щ.JОПО:шції; 9. :\{ОТІІВІІ д.lН Bi:tдi.lt.'IШH 
УІ>раїни від Росії: 10. ~1І>раїнсІ.nН дер
жавністІ., ян ст.tбі."Іізаціfішtіі фантор т.t 
11. Впсновни. В поо;щноних розді.1ах 
ноj.ІОТІ>О і річrво 3'нсовано теперішні 
про.б.ll'~ІІІ :.ІіЖі!ЗJЮ:!НІ•ОЇ ПО."ІіТІІІШ у 3В'на
nУ 3 совєтсьІ\ОЮ загрозою т.t на їх базі 
пороб."ІеНО переііОІІ."ІИВі наве;:tені ВГОрі 
ВИСНОВНИ. <<fІО;:tЗЮЧіІ ЦСfі :\Іеморіи;І, Пі;:t
ПІІСаІІі вuажJють цr свої:"ІІ патріотичшнt 
обов 'нзн<НІ ,. ві;:щошенні :to 3аvчених 
Держав т.t · ~юр~~."Іьншt обов 'нзном у 
ві;щошеНІtі до ."Ію;tстаа. Внінці, вонн 
вважають. що" іифор:"ІІуючн наш уряд( •) 
прав;щво про ві:щосшш в СхіднШ Ев
ропі·•,вони ~ономагають теж сІюі~І pi.J.IIИl\1 
в нраїні своїх нре;щів, що тепср перебуває 
під брут,t.lЬ!ІОЮ. і не,"\ЮДСЬНОЮ ТОТіШ і
тарНОЮ дІштатурою Совєтt·ьної Росії•> -
занінчуєтьея підписаний С. Шу~Іейnом 
!\tе~юріи."І УІ-\Номіт~ту. :М:еморін.І пере
дано на руііи неріВlІІІНа европейсьних 
справ в ;tержавно:\Іу департаменті, .тІі
ве."Ііна Тамсона, з нюнІ опіс."Ія ві!\буто 
довшу роз:\юву на зачешІені в Me:\IOpiR."Ii 

Те:\ІИ. ------( •) Пі;:щисан і вживають с."Іова <•наш 
уряд,., бо автори є амсринансьnі грома
дяне УИР.аІНСЬnОГО IIOXO.:tЖeHHR і ТОМУ, 
ці.'Іном зрозуміло, вони мають право 
називати Уряд США - своїм урядом. 
ред. 

ФРАНЦІН 

СВЯТО 1-ГО ЛИСТОПАДА 

В неділю. 31 жовтня в Унраїщ·1,"Ш 
І~равосаавшй Цернві, по С.'Іужбі Божій 
ВІдбу.'ш_сн урочиста панахида аа cп01,itt 
душ усІХ ~ероїв, що відда.11и життн 1·воє 
в бороп,бІ аа вошо Унраїни. О. прото
пресвитер Во.тюдюшр Вишнівсt,Jаtй nи
го.тюеив з н~год~І свита чу.пе e.'lono. а:н;
линаючи веtх ВІрних мо.1итвою ;ю Все
ви~шн,ого вшштуn:1ти пам'яп. Іt;JІІІИХ гr
рош, '!одяг.1нх за державність Унраїнн. 

. r • 1 ОГО Ж ДІІR, НО, ~бі;1і, у чепурній 
за.11 па rue Маdаше СПІ.'ІН:~ ІіОмбатавтів
доброnо."Іьці•І і~І. Григора ОртІНа н.lНІІІ
тувада свято 1-го .1истошца і :·ЮО-.1іттн 
повста~•нн проти По.nмці гетьмана Бог
дПІІ'1 Хме.'ІІ.ницьного. Сцена і за.•ш бу;ш 
гарн~ уденорован і нортрt'тами тнішх 
~ож~ш, пранорами і нв ітами. Вr.·ншУ 
'. ~:"І~ІСТОВНУ ДОПО~JіП.І> ВИГО.10<'ИВ 11. (tві
Н~ ,,а .. ~ щю ~рам 1 артнстичt• ій б:>mt :Іt'Н
дамацнт.І спши чо.тюнічого хору під орУ
д?ю мо.~о.1о;о [НІриtента п. Мпр'ю·а 1\~·
з.~на. Прис~ТНІ нагороди.nи веіх вш>mшв
цш :щс.пужrними оплеенами. Свнто щюй
uио в ~тмое_ф~рі ве.тшного підІІсееІ,ІJН. 

~ увr',ІеР.І Т?ГО самого дня, в :ш,1і 
на будьnарІ Сен-/Rермсн. ніцбУіІо<·н т·t
н~ж свнт? J-го .'Іиетопада, ~ю.~ 'в."ІtШІТ~
в~ !Ja."Ia Ф!.!ІІJІ ОУ~Ф в Іfариші. Іfеред 
тим, ~. 7-Ій го11:иш. вечора, у tрено-нато
.нщь~mІ. І{ерюн nцбуласи п:шахи;щ ;щ 
(~ПОНІЙ дуШ ПО-'ІНГ,ТІИХ у ВІІ:ШОtІІ•ІІІІХ ама

ГаІlІ.ІНХ України, н о 8-ій год. 11 агаданій 
3~,11 JЮ3ПО'ІПЛ0t'Н еамt• t'ВЯТО. ;{ рефера
Т.\ЮІ внстушии п. І. Ходан та pt•;\. 
д. ~т1ша.по: Тут б~'.тпt тан еамо :н·н:нt
:\І~ЦІІ та t'ПІви мішаного зору під 1н·
р:,vв:шннм о. Во.тюдІІl\tи]Jа іНО.'ІІ\!:'ВІІЧа 
Принраси."Іа артиетичний щюtрюt У•Інеп: 
Н!ІШОІ ,Ю.'ІОДОЇ спіDНЧІШ JIHHI!It ·.'Jю(ін 
Нобрнн. що виІюн:ша ні.тн,на рі•н·й. ·1 
нап.:шнч<~йним уепіхо~І. Виетуп їі _1011(;
д~пь, що персд п .. Любою Нобриною, щ;а 
вше здобутІ собІ шІ,тІсжщ· міец!' t'l'J)(''\ 
чужинецьного миетецьного en ітv ст~
·:итьен шщююt дорога в майбvтнє . ІЦ· . НІ: Боже! · · ·Н ти 
Г - В ПОІ~l').tі.'І~Н, 1-ГО ,~ІІ\~'ТО/ІНДа, о :~-ЇН 
~ц. п~ обІДІ,_н,t могtшt І о.'Іов 1 юго Ота
мана <.и.мона Петшори відбулаен ве.'Ішш 
урОЧІІt'ТН'ТЬ' ІІрИСІІПЧrl!а нам 'нті щ· іХ 
щ? св.?с життн it душу в іща~ш ІІа в ів та ; 
в.а!ЬИІВЩИІІИ. Моги.'Іа націона.lІ>І!ОГU УІ1-
ра!неьного герон - Симона J ft•т 1KJ}'Іt 
СЬ В ~ей ден~, ('.ТН.'Іа t'ИМІІО.ТІОМ ВСе\'1,-jШЇІі-
. НОІ проЩІ І весуираїнемюі ішшоби 
до нашого героі•шого мину.:юго. В цей 
ден~ ця моги.тш потопала у нвітах і 
пацюнаа.ьних .стрічнах. Виді.пявt·и В<'
шщий 81_нон вІ.д Виноиного Оргю1у ~·н
раінсьнОІ Нацюнальної Ради. Норотне 
СЛОВО. ВИГО.'ІОСИВ О. ПJ>ОТОПресТВИТ!'р В 
Ви~ІІІвський, а піс.пя нього промовдно 
n. шж. С. Созонтів, JШО прсдставшш 
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rРЕНОБЛЬ 

На запрошення :\Іісцевих громаднн
ущтїнців, 7 ;:шстопада ц. 1>., відві;щв 
наше )tісто новоприаначений Ваа;щною 
IIO.l інарпом' Го.lОВОЮ УАІ rц на бІЇГрації' 
о. Архипреевитер Оленеандер Новиць
ЮІЇІ - душпастир унраїнеt.tюго право
е.lаВІІОГО робітництва у Франції. С.1ужбу 
Божу бу.1о відправ.:Jсно в )tіецt•вШ tрець
ній Цсрнві при участі унраїнеІ.Іюї ІЮ
.1ОР і і :0.1. rpcHOOJIЯ fi ОJЮ.ТJИІ(І•. 

Вс.11ше спасибі п. ЧерновецІ.нО:о.Іу, юшй 
ПJнш;шв багато стараш. д.:ІН оріанізації 
в нamrнty )І іст і унраїнемюго правое.ТJав
ного Богос;Іужсннн. Ifo С.чжбі Goжiit 
ус і приеутн і на богое."Іуженн і раЗО)І з 
о. Архипресвитером відвіда.:ш :.tіецеве 
н."Іадовюце і над могилою пор. Армії 
УНР б.1. п. Леоніда 1\уш.Ііра бу."Іо від
прав;ІеІю панахиду. 1fіе.1н панахиди п. 
Тонай.1о, уповноважений Віііемювого То
вариства, ВИГОJІОСИВ HOlJOTIH', чу.1е е.і!О

ВО на;! могилою товариша по зброї і 
вие;ювив віру в те, що в сІЮ)Ю'\І.У часі 
ті;ю його буде перенесено до аві~Іьненого 
віц аухва.:шх чужинців Рі;щого 1\раю. 
Іfізнішt• В ПОМеІІІІШІШі 11. Тонай.lа ВЇД
бу:юсн снрщше прийннттн ус і єї неве.1ич
ної HG.'JOH ії М. rреноб.rш, на ННОМ,У /і у ао 
вирішено піддергиати добрий шt:о.Іір пра
вое:ншних унраїнцін у Ліон і в справ і 
створевин там постійної парафії УА] ІЦ, 

ВІІІН':ІВІ/ІИ('і> В Ч.!Jt'НИ Парнфії. 

УІ\РА їНЕЦЬ а rреноб.lн 

~ ЕЛЬ:ЗАС І ЛЬОТАРІНrІї 

;) жовтня ц. р. відбу.1иен у Ві.:н.рю 
річні зага.'ІЬІІі збори Нарафії УАПЦ в 
)І. Оден-.1е-Тіш і Ві.'ІЬрю. Нрисутніх 
на аборах бу;ю 21 чо.:1. І Іо обговоренні 
всіх шпаш., ан 'нзаних а працею попt•Jн•д
ньої І Іарафія.ТІьної Ради, приеутн і уді
.-ш;ш •І.1ена~1 уступаючої Ради абсоаюто
рін. На наступний рін обрюю бі.1ьшіетю 
го.1ое ів ІІарафін.:п,ну Раду в попере;{
ш·.о:о.Іу ('1\.l::tдi і мимо відмови в ід го.;Іову
ваннн в Раді, п. /НитнШ пі;~ вп.1ивом 
шшо."Іегаивої проеІ.би біт.шоети, аго
;ншсн :Jа.'ІІІІІІІІТІІСІ• на евосму ('ТаJ,овищі. 
Треба енод іватиен, що шш1 гшюва Ради, 
п. J-nиТіІій, і його t·ІІінробітншш п. І'а
.'Ііні•Іешю - енарбІІИН і П. Г.'ІУХШІЮІ> 
- еенретар, л ні тан добре ещщчини.-rиея 
t•восю працею ;щн добра нашої І{ернви, 
нн евідомі громадине і вірні еини на
шої :шюгоетрадалмюї Бати; івщини, і 
пада.1і нрацюватимутІ. д.!Jя шшюго аа
га.1t,ногромаі1еt.ного добра. 

- :Захода~ш Унраїнсиюї Нравое."Іав
ної Парафії )f. :\І. ОцеІІа та Ві.11,рю ІІа 

28 

0.1<'Ш'),)іО)ІУ І(ВІІІ'Тарі ВПО)JНДІЮВаІІі ~10-
ГІІ.l\1 по"ер.lІІХ ущ>аїІ•ців та посn;Іжені 
!іВ ЇТІІ. 

1 аиетопа;з:а уповноваіІіt'ІІІІіі Фі.1їі Вііі
еьнового Товар11етва п. А. ffiiinJ ііі. та 
го.1ова 1\орпорації ."Іицар ів :за.-, ізІtОГО· 
Хреста п. пор. В. І,а.1інічешю пон.-ш.1и 
ІШітп на )!ОГІІ.lУ гснерп.1а БаuшнеьІ>ого. 

ІІАРАФ ІННІ ІН 

Bl:l J'l>PA.Il/CbJ.'Ol ГPOJH:lCbl\Ol 
ОПІНІІ J' ФРА.l/ЦІІ 

Гроші u.1.ч J'нраїшьJtої Гро.Іtш.JсьJtої 

OniJtu npocu.Іro uaucu.ramu на її nоштове 

ноито Ло 651ї82, Парu.)ІС. Дл.ч цього 

треба Jtористувапшс.ч з червонеиьюt.r б.1.чн 

ків nереh:азів (шaшlat-carte dc \'еГ>'е

шеnt). ПереJtазувани.ч грошей rnособо.к 

nоштового копта с <JешевtLШ.ІІ .Ja звичайне 

nереказуваІhІ.ч. 

ЧИТАDТЕ ВЕСЕЛУ 1\НИЖНУ 

<< ІХ БУЛО ТРЬОХ >> 

Ст. Евива 

Ціва 180 фр. 

Нвигарви <сГРО)ІАДА>> 

В ЄДНОСТІ СП"'~А! 

Дбайте. щоб Товар· 
вови, яких Ви є члевf> 

співпрацювалт 

У вр а івеьвою rpor . 

сі .і· Уета

.ітіевіше 
диною 

юЦентралею: 

<cYHPAilf' 
о в· 

... 'РОJІАд_СЬНА 
ФРАНЦІ І>> 

L 'Е::\~ JE UKRAI:\IK\:\E 
~:\ FRA:\CE 

, .'~ rue Таіш~, Paris ХІІ 

~ 



Сила 
с.; 

и СССР 
СССР :\І2Є но.1осг.1ьну територію, що шляхи і дороги відомі,ян непроїзні і пе

сн.1а;:tає 1/6 зещюі повtрхні й що може прохідні; пересічна живучість росііkь
бути Ці•lНО:\1 СІІ:\!ОВІІСТІІЧа.lЬl\ОЮ I'HOl\0:\tiЧ- 1-ІОГО ІІВТОМОбіля Є 13 ТИСЯЧ ні.ТІОМетрів. 
но, :?.le натура.1ьні багатства. ~ієї те ри- СССР після останньої війни ніби збі.lь-
торіі ще :\tайже не J:озроб.lеНІ, 1 <•Го;:tую- шн.1а свою територію і моіfшивоеті про-
ча" п.lоща є :\tеншою за ту, я ну :'ІНІ ЮТЬ дунції за рахунон сателітів, а.1е ра:юм 
Спо.1учrні Штати ПівнічнС!ї А:\Іерию!. з тю1 вона абільши.rш цим армію приГІ.об
Через те ця _:J.t·pжa~a є t:ирнщеІ!о ! Х.lІ- .lених народів, що дадуп.ся в знюш tІi:J. 
боробсьни бІ;щою 1 перю;щчно ш;1.1ег- час війни . 
. 1ою го.1одові на :ІОВГІІЙ час. Росія має не менший iмnt:p ін.l істнчІшй 

Ін;Іустрін.lЬНО ссе~_ .lt;J~c-.-~eдвe :І О: rін' ніж Гітлер ... Ми :ІJІаС:\10 ЧІВІ нін
ганяє цифри про;:tун~н, ню Сnо.1учею ч~шся блис~>евичний наступ Гіт.пrра ... 
Штати щІтІ 50 J:OIOB ТО:'ІІ)', nрп ЧО:\ІУ Проте Гітлер був аначно сшJьніІшІй :за 
ян об.1аюJання, тані пхнічннй .lю;:tсьниіl t·вого союзншш. Совєтсьні аrітаторІІ етра
~>адр є :'ІІЗ.lОвартісні і гете:r;о:n.1ітні, що хают_ь західньо- ··вроnейсьного буржуа 
ВІІ:\Іагає ще ,J.овгої шно.lІІ. ато~;Ічною бомбою... Мож.11иво, що Со-

Нрі:\І того, що Росі_я зав~.:tІІ буд_а жах- всти вже знаюп. ЛІ\ її робити; а.1е цього 
ливо відста.1ою І>рашою Ш.1устрщ.1ьно, мн~ю. Д.1я того, щоб її дійсво робнтп 
в час останньої війнп вона ще бі.1ьше треба ціJюго та ного номn.1еш·у, ян аме
відста.1а бо втрати.;lа ;J.O 50 вi;:tt'. продун- рtшан<·ьІшй. 
ції стааї' 45 ві;:tс. про.:tу:nції е.1ентричної Отже сила СССР nо.ТІягас .-шше н rсо
енергії, '55 ві;J.с. n~одунції вуг!.1.1я, 1 ;4 графічному_ nоJЮЖ<'Іші, в puaмip~tx, в 
рогатої ху;:tобІ!, ~ІІ.lЬЙОНІІ _бу;:t.Іве.lь, _до чш·ельност1 населення, до nеввої ~Ііри в 
60 відt·. ваrонtв 1 пц;отя~ІВ. І1ере~. ВІй- удоt·ноналенщ·.ті розюшдшщьної н~опа
ною еноно:\tічшtй потенцІЯ.l РосІІ до- rа~щи ~·lабих наJюнів, в бе:шринцішю
рівнював 42 в іде. америнансьного, по стІ ПОJІІТини. Очевидно тююї сили с ;J.О
війні вш.tв ;:10 25 ві;:tс. Зонрема разючою сить д:щ оборони, аш• не досить д.r~я на
є різниця в про;:tу:nції нафти, я~а віді- стуnа.'1ьної війни. Протягом ці.ТJого 1Н-го 
грає теnер тану Ве.lІШУ J:O.liO В СВІТОІ!ОМУ СТО.'ІЇТТН і ПО.ТJОВИІІИ 20-ГО Росія ДОВе.lа, 
господарt·тві. со~;~єти П:lанують здобути що вона бу.1а здатна вести вастvпа.1ьнv 
в 1951 1:оці 60 :\ІШЬЙОНІВ тонн, ~ебто те, війну JІИІШ' nт:оти Абдул Гам іда.' A.;Je що 
що А;\Іерина здобува.1а :ю ~ою в . тому. торнаGться :Jf!Хнсної в ій ни, то вона змог
Щоб бути точшtJ\111. <'Н<їІ_'е:'ІЮ, що <.nолу- ~щ вигнати Наnо.ІІсона і Гіт.пера. [)о.lь
чені Штати в цьому р~ц1 nев~ю ;:tоведуть шев•щьні t·тратеrи і політини це Rt·e 
виріб ннфти до ~ОО _мІ.lЬЙОНІВ тою:. Та добре знають і через те шtйбі.•Jьшу надію 
са:'ІІН нарт1ша є 1 в шших га.1узях. про- пон.1адають не на гармати, аТО:\Іічні 
дунції. л.1 е '!'' н.~ _найс.lЗбШІІМ мІс~ем б?мбп it літаюІ, а на J:озн.11.адшщt.ну <·о-
СССР є номушнац11 1. трансnорт. На ц1.1у ЦІЯ.lьну щ:онаrанду, на дезорrанізацію 
свою територію РосІЯ :\Іає .1ише 92.000 енономічну противнина і на його де:-~ю
ні.lометрів за.пізнИІ~!·• в то~ час. ян A:\te: ралізацію взага.пі. 
рина :\ІНЄ ;{65.000 І.;І.lОметрtв. Советсью І. 3АТАШАНСЬ1\ІІП 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ. 

ВІД БІБЛЮТЕНІІ 1:\1 .• С. ПЕТЛЮРИ ЧппІйте << Увраіиеьві Вісті~) - vк-
В ПАРІІіІ"І раїнсьну газету з Німеччини, Яна 

По одержанні всіх підписних листів, виходить два рІЗИ на тиждt•нь. 
Pada Біб.tіотеrш надруІ.:ус повне справо- Перl'дІІлата JІа З місяні .. 240 фр. 
аіJаюаІ. 6 ШІ 6 місянів .. 180 фр. 
ОСІБ і J·cт.~HC?Bll_, ~·отри~І уло l · 9б 

розіслано в травт .:А'/С.'ЩІ '!.Іоп_ист_лисr~ш ІШ рш · · ·. О фр. 
прос.чть вернути ІХ qo БІблІоте1іи, хоч За:\ювленнл надсИJJати на адрес\· 
би на них і нічого ue зІбрано. <•Гро:\tаДИ>>. · 
ОСІБ і J·стА.НОВІІ! що вШІоаичи:ш ~ Гроші нпдсилати на поштсвс ю:нто 

Бібліотпш книги в МІС.- в еР ес н 1 1 Г (І) · 565800) ЧІ·Т.,.І'~І раніш, прос.чть вернути І.Т :чкнайскорше. (< po:\JaДIJ)) ~· ГІS 3 n ,,, 

Го.tовна маса чита.tьникІв - це ро- зазнаІJенням <<ІШ УRр~.їнсьні Вісті1). 
біrrишки. 

Біб.1іотека відNрита : . ч е !" в е р 
гоd. 19. Субота - год .. la-18 .. 

А.дреса : 24, rue de Іа Gl~_cІ~re, Par1s 1Зе 
:Мetro : Gobclin або GlacІcre. 

БІБЛІОТЕНА .. Р 

Просять допомогтlі одягом і білиаиою 
недавно звільненому а полону на адресу : 
М. Mychaltczyszyn Miron, Colonie, Fo!'se 
8, Lens, Nord. 

' 



На допомогу Українському Студенетну 

,.J \о'Іkін ; (оІЮ\ІОПt ~·І\ІШЇІІ{~І.НО:\ІУ Студ<'ІІТСТU\'tt 

В JJ Ї\І(_..І'ІІІІІЇ ІIHдk.la.la ;{О рс.:.tRШ(ЇЇ ((Грома,1І1У н~
\І)lІЇІШТj ІІОДRС\10 ШІТНГІІ :.J ltf»OГO 1\0\ІУІІЇІ\НТ)'. 

)'JIOI~IOila pcфOJHIR ІІОВ3і-ІіІІ0 :JRXIIT t.:1a MRTepiн:th

JI(' СТRІІОВІІІЦ(' уНр8ЇІІСЬІ\ОГО ВІІСОІ\ОJІІІ\Ї.ІЬІІОГО сту

;(t.'ІІП'ТІШ. ІНО UПIIIIII.l.OCFI \IRH~HC Н _ІtЇ.lОСТі бса аиеобіВ 

;(О іНІІїГН і :tMUI'II 11р0,10ВіІ\УШ11'11 Uбо НЇІІ'ІН'ГІІ СІІUЇ 

СТудії, j С Tl'IH'p ;ЦfіІІ(' Іtі:ІНО\1 ІІН 110\ІЇ'І СВОГО I'IJ0.\111, 

длпств 1, 

ЦіС О CIIJШliOIO ааіІ>ІО,'ІІІСН J(ОН.ШДІІО ОСПlІІІІі J1, 1 !'· 
ІІИJ)ІІЇ ;JаСЇ;(811ІІJІ нІ\О\ІЇСЇЇ ]{0110\101'11 ~·~нрRЇІІt'hНОМ)' 

Сту.Іо'ІІТстоу•> («1\оД~'С•). що оідбу:шсл в днлх 

:ю 'І<'(ШІІІІ і 4 Се(шнл 11. р. На 3асідашшх стве(І;І>КРІІ"• 

що І'JЮІІюоа рІ'фОр\1:1 постаон:ш ніл ааг(ЮІІУ нраІІЮ 

"І\о;{).'І:-у•>. що ;tотеп!'р ніс го:ювшtІІ тнІ·ар :tопо

\ІUПІ УНJlЯ.ЇІІСІоНО~\ІУ СТУДСІІТСТПУ іі ll()lf;JJІaІJ :\ІЇіК ЇІІ

ІІІІt\1 У :\ІІІІІу;ІU:\ІУ J)OIIi 569, R :.18 !) :\ІЇСfІІ{ЇН l(hOI'O ИНИ

;(Є':\ІЇ'ІІІОГО J)OI\y H~J((" ІІОІІИД 500 ~ІfСН'ІІІІІХ СТІІІJЄ'ІІ .. lЇЙ 

на запt.lt.ну cy~ty 43!1.6:!6.03 ~11\(Юt;, 

· 1\u;l:~·c •• щощ>аtца, п осташн,щrу •Іаеі :~устрів 

ІІОІІШІШУ ;Іotto~IOI'Y :1 бону :1УАДІ\. що :ш пос~ред

ІІІІНТІІО:\1 ·~1\о]_(~'С)>у ІІJ)ІІДЇ.11111 ·l50 УН(ШЇІІСІ:оІ\11:\1 

СТу;(СЧІТІВІ 22!J 1\('[)-1181\f'TЇR, О -tJIИІil' Jt(' ІН' Dll'lrJ)IIyC 

lliiiJ>OІ.;(H'O :JUIIOTpPfiyDRIIIIЛ цJ\0:\ІЇСЇЇ ){ОІІОМОГІІ ~·н

J)НЇІІСhНО:\ІУ Сту~1ентству*. лнн сuоею пpatt('IO охоп

.1юе нею нашу (•:\tіграцІю ти :\Ііа\ іпнrи.\t дбае тен~ нро 

ІІJ)ІІ:\ІЇІІt[•ІІІНІ ~,"1\()ИЇІІСЬІ\ІІХ СТУЛ<'ІІТЇП ІШ :JаІ:UрДОІІ

ІІІІХ ІJІІС-ОВІІХ 1111\0.lRX. ((1\О:\tіеіп ,Г{<НІО:\ІОПІ УнраЇІІ

t.'~І\О,ІУ Стуа(!ІІТСТІJУ• 11(' ду\ІНf~ СІІІІІІНГІІ CUUCi :tр8ІІЇ. 

а ІШЛІІ81\ІІ ХО 1 1(" .. 1UН."ІНСТІІ ВСіХ :ІУСІІ:JІJ, ІІ{Об ІІОВРСТІІ 

;нt.Ji ,10110:\ІОІ'ОПУ CIIJ>HUY д.ІН УІ\()RЇІІСІJІ\ОГО ('l'YД(-IІT

t'1'UO. 

ОбІІ;{ІІІl І І.'І~ІІа(нtі :1ІІСі;tашш ІЮ НІІС:ІуХНІІІІі ..... 
Фt•рtпу Го.-.онн ({І \oJ!~'C•>~· схна;нІ."lІІ одного.lоСІІО 

;JВС))ІІУТІІСJІ ДО УН[)UЇІІСІ:.І\01"0 Г))0\[8ДНІІСТВН ;J 11(11))11.\І 

Наших передплатників у ВЕ.JІИ
RІЙ БРИТАНІІ Іtросимо висилати 
rpomi иа адреfу : Association of Uk
rainians in Great Britain, Ltd. 49 
Linden Gardens, Notting Hill Gate, 
London, W. 2, England, 8 8а8вачев
ВJІИ : <<ЗА ГРОМАДУ>>. 

ПереДШІата : квартаm.ио 
піврічио 
иа рік 

Одне чимо 

зо 

6ш. 
11 ш. 
1 ф. 
1 ш. 

нроханнН.\І не ui.:t\10B.1нпt іі ІІа.з:а.lі в .з:отеперішІІіfі 

ДОІІО~ІОаі. Х01 1 і В JJ))JICTOC~'RaJIIIЇ .:tO ІІОВІІ:Х обсТЗВІ[JІ, 

і сн.аа;:tатІІ нн .:toci поа:е)1ТШІІtа збірнові .ІІІСТІІ, вп;Іа

чуватн Ri.:J;JJOBЇ.J.JІЇ су~ІІІ 113 C8:\IOOПOЗ.RTHYRaltiiR і Під

Т(Ш~tаТІІ ПОСІІ.lІ'ІІ~· ;JбірІ<ОВ)' аtщію на ··І>о;:{УСо і 

,,;\'щ>аїнсьtшІі ІІауІ<овІІіі Фон:t•. що тра:tшtіІІно 

підбупаетьсн в D<"респі і ;новтні но;нпоrо року. 

;JборІІ "1-\о,"{~'Со-у НІІ(>іІІІІІ.lІІ :ta.li Іl(>ОСІІТІІ наші 

ні;щрнсмстоа не :Jабунатн про СТІІІІІ'ІЦіі\шtІі фонд 

c(H:o:t~'C•y і звернути унагу на І{ОІІ~чність nро.:t,он

;н:унаІІІІН .. lOTeitt'pЇІUIIIoOЇ УСПЇІUІІОі RHiliJ CTDOJ>ellІIЯ 

фондRІІііі Пl патронатіu. 

:JOЩJP\IB ::Jбuрн УІІООІІОНВ>НІІ.lІІ JІре3ІЦіЮ ПОрО

бІІТІІ псі потрібні :~ахо:tІІ ttepe:t Цснтра.-tьІІІІ\111 Ев

роttсІісьюшн і :Jа,юрсьюt\111 ;::{опо~югоntt\Ш 1-\оміте

та\ІІІ, 1цоб оон11 нрІІііІU."lІІ .J Іtа:lеі-І(Іtою З:ОІІО:\Іогою 

.,J\од~·с.опі ;t.l!l тоt·о. щоіі нршrаІі\Іні :tопо\tоГТІІ 

COTI\R:\1 HJ1Rll(IIX CTY.J.~IITЇU :ІRІ\ЇІІ'ІІІТІІ СВUЇ студії, а 

ttO•JaTHiBЦR\1 'ICpe;J :IRHOp:tOШti СТІШСІІДЇЇ .1НТІІ ЗМОГу 
В'ІІІТІІСR ЗЗ HOp;:tOII0:\1. 

Бюрові :t-pa Ро~rашІ C>tyt{a ottC.lOO.'J('IIO у ;ш'нану 
а ТІІ.\І сер.lе'Ін~· ІІО.:tнн:у за ;tотеперішню поміч. а 

Ві;ці юві Сусні.lІ.Іtо і Uпіtш ЦІІ~ї;: аа антttвну під

трtІ\tн~· ДОПО~ІОІ'ОВОЇ аюtії. 

;j OC.liii<OIO D:tll'llliCTIO :Jбo(Jtl ІІ(ШіЇІІН.lІІ .10 Відо~а 
серд"''Н" ві:t•юшNшн Іі(JІ'освнІщ•шюго 1-\ttp ІваtІа 

Бу•ІІ<а :to справ ущ>аїнсьного сту:tентства та праці 
«(\оД)\'С•у і СХНИ.'JІІ.ІІІ О.1НОГО.10СІІО CH.laCTII ЙОМУ 

ІЦІІrУ ІIO.lfii\Y :JQ 110.\ІЇ'І y.:ti:teІJy IJ фор\ІЇ ;JІН.;ор.:tОІІІІ11 Х 

СТІІІlеІІдііі. 

Аніtщі :Jборн ннріtшt.ш прш·адатн І:о:шшнім 

стІшен:tінтам «Но;{~-С·>У постанову :Jаt-асІь.шrх або 

ріП а t•py;tHR \llltly.lOГO pot~)' і аажадВТІІ Bi:t )'СЇ,.; 

1цо \tають J\ІОІ·~·. вn:tачуватІІ свої .. 1авніІUі ;Jобов ·па
заннп. 

Наших переДWІатипів у НDІЕЧ-
ЧИШ Просимо rpomi ввсаа-
ти ва адресу. Bankkonto Nr. 
01714 Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbзnk, Filiale Neu-Ulm. 
8 8а8иачеІПІІDІ <•ЗА ГРОМАДУ>>. 

Передплата : квартаm.во 
Іtіврічио 

ва рів 

Одне 'IIICJIO . 

2.40 м. 
4.80 м. 
9.00 и. 
0.40 и. 



P03hiVI~Jt 

ГРІІГОРЧАІ"\ :\Іарію і її :ючну ГРІІ
ГОРЧАІ~ Юстину (жінну .'ІСВАНДОВ
СЬJ~ОГО)- 1\IOSICK Zachaгij, Annsвшit 
Hostel, Ladybaпk, Tife, Scotl:md, Gгande 
Bгetagne. 

Г.тІІІВ 'ЯІ"\А :Михай.1а RAD УК 
Mychajlo, BougiІtoп Рагk, Yl\ICA Ho,.;tel, 
Noгthaшptoп, England. 

о:ІІ:r1НИК-\ О.1енсу, .!ОБУР Марію, 
СТРЕЛЬЧУ1\ Марію, ІЮЦІХ Анну, 
Бl.'lOHOllil~Y В. (Тщшопі.lьщина) -
JA:-\ISZE\\'SKI МісІІаІ. НнtІІ\\'аіtе С:нпр, 
Сошшоn RO. Nг 1\lan,.fie 1(1, Eпglrшd. 
БОРИСА Д:шпр:~ - IJOPIIC l.lІ,JIO ; 

ЗАЛІПТСЬІ\ИХ Івана і Антона- БОРИС 
Анна: писати на a;tpecy : BORYS Ilko, 
(20Ь) Goettiпgen, Luet,.(·~ Kaf'rг~e, Block 
С Zіш. 18, АІJс.шаgпе, Zone Вг1t. 
'І\ІШЧУІ\А Івана - FEDORCHL'K 

НгуІюгі , КіпнеІ Сашр, Fгiorhheiш, Aп
gu"· Scotland, GгашІе Bretagne. 
'{РОБЕНЬНО Матвія, Івана і Дави;щ 

_.-- l\IOROZ (DROBEI0\:0) :\larie, cl1ez 
l\lr Tuгaih l\lalguigny par.Gui"t' (Аі,..пе). 

ЧІІ"\А.:ІО Анну - Pl'CHTA Th(oclor, 
SiпY-GoшtrY (S. et :\1.) Fraпce. 
Сотнина АНТІНОВА - KOSTEZI\YJ 

\\'" Heideпau-To"tedt, Krei" Haгburg, 
D р Сашр Baracke 1021 12, АІІш1аgпе. 
.1\О.ТОВСІ>І\У Анну (з ;ю~ІУ ІВАННЦЬ

І~А) - BARA"' Stefaп, L'пtнІепіпgеп 
(Teck), МuеІІІ>"tГ. !І, ueber Ploc!Jingen, 
US Zопе, Allt·пшgne. 
ШЕВЧУІ\.-\ В~н·и.ІЯ - SZYMKI\\' Pt•

tro, chrz Mr Lerleгcq Ht·nri, АіЬе" }НІГ 
Con,-lore (:-\ord), Francr. 
:МУХУ Во.lо;J,шшра - KOS.ZCZCK 

Eugeпr Ottmar,.;heiш, Ваг. 28, <.haшbre 
І, Е. D. F. Н. RhitІ. L'Al,-ace Fraвce., 
Інж. Cl~OPIOJ~A ВасІШЯ - Dr BR'\ Z

HUN Kon4antin, Hegensburg, Gaпglю
fersiedlung, Paul-Heyse Str. 2, Ва Уні а, 
US Zone, Allrшнgnr. 
1\ІІТЧЕНІ~~ J\ор1~ін з .Харнівщшш -

рі;tниіі брат І" YTSC~ENKO Pe.tro, ~e
gensburg. G:шghofer,.;trdlнпg, RнJ 8, Zнn. 
2:!8, АІІеmнgІН'. . 

.1El !ЕХІНА ІІ{тра - Pшst Ргоf. 
DA!\'YLE\\ SKYJ КоІІ,.tаІІtіІІ, Rt•gen~
Ьнrg, Ganghofer,..ie(\lнпg, Lagt•r D. Р., 
ВІ. 4, 88, Allrшagne. 

о. ШПОРТА1\А ІІи.~нпа з. Пиш~на -
Er"priester РанІ ~ALI\.0,. (1.la) pн~kei~
Ьuel1e, Тнгшgаssе З, Alleшagne, l S 7;оре. 
Брата ЛПШВІІЧА Івана - Ll•I\.0-
\\'YCZ \\'JadysJ:нv, Сашр ~lit~enwald, 
Pionier Ка~егnе, Block 1, !';о. .J, Alle-
magne. . 
Дітей своєї сестри Анни 1\ІЕДВІ~Ь : 

Роза.лію fіОt'ІІПа, l\ІІІхай.lн - J\.OT
LIAR :м'агіе, Buges, CorquiiJпoy (Loirrt) 
France. 

01\ІЕЛЬЧЕНІ\А Евграфія Гаври.lовнча 
DRRE\\'JANKO Kali--trat, \\"otzdoгf 

72 Post Haнzenberg (t:ib) 1>. Pa"""ll, 
Ваупп, АІІонаgщ•, lTS Zопе. 
ОВСІЄНІ\А Сt•ргін --- SE~IKA F., 

Aнgsbнrg VIII, (1:Jb) St~нltberger:-tr. :J2. 
Вауегп, Alleпшgne, US Zопе. 
ГРИЦІВА Івасн - HRYCJ\\. Ап11а, 

КоЬІепz .:-\urchiІeiш, Gniazпo Канrпс, 
Allcшagne, Zощ• fraп~. 
rшльновл, тонАРч~··~А. І>ІТ-

новсІ,І\ого тн інншх з Ш.їовіжі -
~IAI.KE\\'ICZ Mykola, l.Pg. Gапщ·kа, 
Po"t Hai(\elfiпg, bf\\'allrr:-<lorf. Кг. Lan
tlau.laar, (t:Jb) Allt•tшlgne, lJS Zош·. 
СВІІ/1\ЕНІ~А Анато.аін та 1\0H;tl'A
TIOI~A Снввv -- TOPOUlJK Lt>\\' Re
gt•n:-burg, G:liІglюfersiєdluпg, Bclke Stra"
~e :і, Zіш. 67. 

Стрш1 :ІЕМУ Фсдя - І~Е:МА J\\·:111, 
chez Ulysse РеІі,..sіег, Qш rtier St. l\1: rtiп, 
Mo11tfoнet (Vaнrluse). ... 
.'lИСЕНІ\А Barи.·m, ШАМІЛЬ Ніну 

і ГOJIYGOI\ Ото (з 1\ате]ншщ·;ині
щпни) - STOlTPAK ~kolas, Mt•reп"
le,.-Val,.. (Arit•ge). 
СІЛАСВА А.1енrшщра - TSAPKO 

І\vап, .МнrпсІн·n, Па<'І1а11ег~tг., 1·Ні-О, 
А 11 сша gпс. · 
(ЕРУ Івm·а ·__ ZA.JAC ;\fyc,11ailo, 

К. С. А. Е. С. St. :\lary':- Hoste/, :-\t·\\'

Ruшney, A"IJfur(l, Кспt, Rпglaпd. 

ГРАІЮВСІ~І\ОГО О;н•J>сШЦІНІ -- HRA
BO\YSKYJ S., Hostel Stur\\·ood, .\kІ
Іюнrпе, Yorks, ЕпgІщнІ. 

І ІАХО.'Р ІІІШІ ІНА 1\Іихаіі;ш - І І"А
ХО.!ІЧІІШІІН АІ!ІІ:І; шн·ап1 на :цpt•t·y : 
JA \\ OHSKIJ 1\\·:.п, Go:-lar (:.ш) Н: rz. 
П. Р. Сашр :;, Pctersl>t>rg Lagп І, Gа
шапу, Brti. Zопс. 

СТА;~НІІІ\ ТеТНІІУ і Юдію -- STEZ
KI\\' Tatiana, (16) Korbarl1 \\'аІ<ІІ·сk, 
1). Р. Сашр, Block 4, Grrшaпy. 
ТУРЖАНСЬJ\ОГО Антонін -- Tt'H

ZA:-\SK У J l\Iykola, Е. V. .'\~. Hu4c І. 
Bontпe\vyld, Саппаr·.rоп, Eпglatнl. 

TAH1 1Al\ І~атерину-- Dl1BA:'\O\\ YCZ 
Іwап, ~6 Е. V .. '\~. Hostel, Ілеkн!JіІ' 
(Пшпfrit•"l1irc), Scotlнtнl, Gre:tt. Britaiп. 

ІЮ..'ЩІ\А 

~·пр:н!а і-1~ іночого І\ о" і те ту ІІJ.ІН ~ • JO
paш~·w\11~ Іlраноетшнііt }\('рнні n /Іа
р~~<ю t'І\.'НІДНЕ ЩІІ}JУ ІІО){ЯІ\) ВсіМ ТИМ, ЩО 
пц чаr І>огое.rtужешІн в .'Ііон і :І.lOif\11.111 
на ;щунчу осеаю в Руасі-~ш-l)рі 2.10(} 
франюн. 

:3. 11. 48 р. 
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