
HROMADA 

5, Rне Gasпier Guy 

P.\RIS ХХ 

11. ~fi. 

Н J1 Х О , ( Н Т І, 

;( в І 1 [ І І[ .\ \ІІС~НІ(Іо 

Cl'IEHI> 1~!\І 

(;ll'~TE 1 111!:.10) 

~-··········-······ .... ~· 
ПEPE,lli.I.\TA 

І\нарта.JJ,ІJІ> 

1 Іінр і'"'" 
] І:І ]'і І; 

І:,ІІ фр. 
·-'ЇІІ фр. 
.-.11(1 фр· 

............................... 

25 frs. 

виконного ВІД 

J'нраїнс ,,J\( >ї JJ ll l(Їl JHl l.'ll>Hl JЇ 

:22 l'і'ІІІН ~ІІІІt:Іt: :ю JНІІ;ів :1 ,tнн, н 
НІі<ШУ ІІІJІ!:t ~їij!:tЇJІl'loli:l iІ'TOjJIII :І:t
IH']!IШ\.I:tl'H 1'\ІІJЇ~І ІІ<ІІlНІІЩІ\~1 ІJІ'ІІІ'<І,І. 
:2:2 сіЧІІІІ 1\11\1 j)ІJІіУ j>illll'IIIIIOI Hi.JJ,JIІ>
<JiijJ<IJIІІI'ІJ ll<ljHЦIII•IJ\'1) ІІJН'.(t'Т:іІ!ІІІІІ(ІІ!:І, 

Тj>у.(ІІІ!ІІІ'() І \ІІІ! fjJl'l'~ :-.·J;[':ІІІІІІ. 
11<1 JІі,(І'Т:ІІ!і ІІІІІ'Т:\11111!11 :-.·Іі)'ІІІІІІ<•І,ІІІ 
llal(i<JІJ:I,JІ,Jii>i І':ЦІІ :\:1\.і lІІІ·ІІ :-.·І:
jІ:І.ІІІІ'ІоІ;ІН ll:ij)i 1,\ІІІоІ ІІ І 1 І'І'ІІУ<-І.ІІІіІІ .І 

;\ !'і'ІІІJІ \\1\\) р<ІІ:.\ Т:І :JІ:Т.\ ,lІІJІІ'Іі!t>
]Ііі ~-ІіjІ:tІІІІ'І,І;•ІІ І lap<>.lllloІJI 1'<'<'11.\І-І-

.. І іІ:ІJ :І :2:2 (' і•ІІІН І\) І \і І" '"У IIJ" 1)'1 >-

.ІІІІ!Іl'ІІІ) Н J\iiCHi ІІl·І·l.(ІІІІІІ,\ t'lll-ll>jlil,\ 

.\Ііj>:ІіІІІ'І•ІіУ .l<'ji<І;;tH_\-. 1 \t·ІІІl'JІї'ІІІЇ :-.І,І-
1\l'jН'<І.І Іkнтра.ІІ.JІt>І І'а.lІІ .1 ~:.! ,.І'ІІ.н 
І\1\К ]JIIIi_\' і t І···рІІІІІіl • ІІІ<"ІІІІІІЦ, l'IIH>· 

JІІІІІІ> 1 11\ lll'.IІI.Il';J;JJi l'\.1.\11111 11 .І:І\.1.\-
ІІІ<І ~їі]J:ІІІ!і'І,J;і jH'l'II,\'OІ,Ji!il\, .\:1.111 

JJi.(J!;\,J\11111 lli,l Tl' :І:IIil']'llll'llll!l .~l']І<J;.Іli
JJ()І ііу.tовн. 

І fil'.ІH уІІ:І.\ІіУ ;tр~тоі ~ї: 1 >ІІІІІt'І,Jі<>І 
t;о:І:ІJ(І·J;<ІІ .\І'jJ;J'<JIIII УІіjІ:ІІІІ<'І,J;;t ІІ:І

І{іН ІІJЮЇІ~ ,\ll.l:ll'JI 11:1 ІІІJ 1 1:1ТІі.\ \ІІ\І!у.ІІІ-
['1) І'Т<І.ІіТТН І'ІІ]!:ІІЦі OJ;jl:l.\l'li<IIO 1•11 

llllil\<l)lltЩi. Їі llpoвi;(ІI:t lll'jJlTI!:I \1 

ІІІ', І ІІІ, іІІ 'І.Іl'І іІІ~ І 11•.']•<11! І !.І !" 11\ it:ll\. 

.t:JІ1\1,!J!I~lll. l ~~:1. ~: .• :::с І!.! НІ·•,! t.ll·l•t' 

нt,~Ін,_l:t,··t!t~н ,~.І.і'· ~ J,.,, t·• І••.l .. Н1і''~· 

\lt''ltІ!tl I!<IIJtil\ІJ .t.l••г•.\ Tt1 a:·r;•.l'{t r!~· .l~ . 

\.ІІj;~, J'\Jt Jj•ІJ:t}І('j,J;_\ J Jj•І.[/[i~'\.~1~ іІ\'· 

.ct.tt·~ti.rІt r ''· І Lt І .tt:,-,, ''·•! t\ .:\; ,, 1 нн.і-
Нt•. JJ,rJІ•I lij •,,J\ І і ,-,.'і···: :.І-••1 1 '' І" І Ji" 

'l.tl'l ·~ '.!І J І І І ' І І І І і !•. • •t :: •.11••1( і :t 

1 ~ І 1 -; І J ' : \ І ( ·' І І І І : '\. j І І •• ; І ; ~ І : І ; І ~ ! і! ll t І : . 

\ І 11 . L . І І , І \ l І ; . ; . : І . t · j і " \ . і t \ ~ і ' 1 • І і іІ 
І'. 11 ~І і ІІ І І '·' J l І ' І' І . І (І І 'І І ~ t І І; І і 
І\ j ''І ІІІ І і І ІІ t lt І І І \І І ~ ) : ! І ' І ' . ' ' \ і І ' . . ' І\ ' 

llj•·\ЦI 1 І Jt ~-••• , •·J j,I-Іt1 :t. :' 

( Іt [І' . ~. !ІІІ І. j І j І . І '. :І ! ' . '! l ~ \: : . j \ І. 

] 1 ; 1 1 Іr \ J, І ; • 1 ('І І t • t і · " . 1 .' J • 1 t і L : і ; t l І І ~ · 

н iiJ І \. ·' І ІІІ' ІІ·J ~І! І\ 'І І ! . 1! І І'.' ~І t'. t ; І 

І ~· І І І]\·' ,.. І Jit ·І·,.' І; І! \ :. •.І:! І f І. І І\ 

.Н'\\.11. ( lttt' ~ J;JІ,t: І ' !•І i1Jt .!_\ '\. ' 1• І.: ft,:t

)!jl ._.l~l1.t~Іit І.~ І't1-І! 11.\ j,!. ,ІJ •. \~t.lt't!l 

Інн·ІІtсІ.J:ІІ\1 Jl:t 1 н·i,J,I~\: J'• .1:1!\1• \~ .. Ct· 
.І~ІІ:І.\11 !ІІІ Ht ilt \'iІjl,jJ)~ І J,j 1::: \ 1 ,l\.'il•'. 

С,tІІІ-1 i.l/,:t ]t;t;t' t' .: • :. ,І І l' ІЇ, І!~ 1 !І\tу 

Н t'ІЧr:І }~І\,"\ .І't•tO:\. J·.··.\t )11 ~ ••і' lli.tl·-

1 ,ІІ('І І J'; І І' І •.1 ~ І 11 ІІІ! L J ' ; І,, 11· 'І'· . ~ ! : t: . 



РРОl\'ІАДА <1\'; 2 (26) 

ІІОГО урЯ/{У І:!И:JІНІ.lеІІа 3 ІіЇД росіі~- І'ОllТОрНТІІМУТІ• ІІС:JfІбуТІІі с.тюва Ве- ЖИЛИ і За ЯІ;і Ю!Ира.lи ІІНЙnращі 
<·и;ого ярма, УнраїІ:<·І.І;а Автfн;е- .1иних панументів : ІV-го Універ- сини ~'нраї~-1и. Від ннні є ті.11,ни 
<\ШШ•ІІ<І Іf1 ,авос.'І1.•JІ'а It<·jJІ:вa ~ІОГ.'Іа е;·,;уу :1 22 ci<fi:H 1018 jнmy : о_:ща Іт~:аr•.1с_птн Ущ:аїІ'СJ,f;а На] сц-
разшr іа •:і.'І> ою Y!iiJaїr r:ьr;ою 1\:·- <•Від J:ИJ:i УнраїrІсr.r;а Н •ГОДJ н шt Респуб.l!Іщ,,, 
тоmщІ.ною J lе~ююю :-JJХі!НІІ,ої ~·н- РеспубдіІ:а CТ::lG ишостіttною, ''і ві;t В тitt 7орогіf\ і еніаьніі' д.1я veix 
раіІІИ, 1\.l:!<ТИ ОСІJОІІІІ j щ:ого, Пра- !:ОГО r;CЗ?,lt'itШOIO, ві,lЬІЮЮ, cy.;CtJCJ,- )їірЗЇІ.ЦіІІ - IiU б:tТЬnіЕЩІІІті і на 
ведІ•ОГО мипу в JІуші парод~-. І нІ; І;ою д<:ржавою Україпсиюго Ht:- сr-:итальщпні, ві.lLІшх і І.tuі:н.них 
остаточнсз:tнершеш:нт .. хпuцrі-':прий- J:Оду•; - пам'нті, рознндт'і по nеьому сві-
шло поtт:ШІJН двох унр а 11 cІ.rmx ;{І: р- і с.1ова прого.:юшrіІІІЯ ДІІjН'І\ТОj) ії ту переживаємо в ;r:1, і 22 с ічr.я Іі:JШУ 
жаn і 3.1ІІТТЯ ЇХ В <ЩІ:у соборІ:у j)CC- УНР 22 сіЧНЯ 191!) ]JOHY : RЖе : HCJ:OЗp!tBHy G,1ІtЇ<'ТЬ, ЯІЮЇ 11е 
пубдіну - 22 еічнн 1919 pm;y. <'Від нИні ашшаються в од110 ві- аr_ш~утr, Іlіян_і зазіх~шнн теперіш-
_Всі ущ.>аї 1 ,ці, де б ноJІи І;_е бу.lІІ,н~ •:нми ві;щі~Н'І 1 і од11а від другої ЧD- ІІІХ 1 fЮ•l.иШ~іІХ заr<манців. Хаі\ же 

батІ,нівщині чи на чужІШІ, tJa ВО.'! І стиrш УІ-іраїr:и -- Га.сшчrша, Буно:.:и- в почутп ТІЄї є~1;ости :щіщ:итьrn 
чи u тюрмах і зас.'нншях, в тшю;ій на, 3:щарпаттн і Придніщ1ЯІІСІ•nа тuерде рішеншr побороти всі сиJІИ, 
праці чи в щншявім бою 3 ворогом, ~'r-;раїна в опну ВСJІИІ-;у Україну. що ІІН~Іагаютr.сн пове]JІІУТІІ ІIO.lr<'O 
- 11 той пропам'НТІІИЙ деІ!Lт 22 еі•шя Спо.:ти.1ИСЯ відвічні мрії, іlЛЯ ЛnНХ історії І1ааа~ і зробити ті НІіТ\1 І!_І'-

~ІІІІUІІІІІІІІUІІNІІІІІІІmІІІІUІmІІІІИІІІШІІНІІІІІШІІІІІІІПііІІІІІІІІІІііІШіІІІІ/ІІИІІІІІ\ІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІШІІІІІІІіІШІІІІіііІІ\ІІ\ІkІІІІІІІШііl\ІІіІІІffіІШІІІІІІІUUІІНІІІІІІІ\11\ 

;І NOS A.UІ.fit #1-.ВА i\'t}A IS veau, mais son esprit et son ame 
== --- resterent fideles а ses traditions 

22 Ji\NVIER 1918-1919 
Le 22 Janvier 19Н~ le Parle

ment de l'Ukraine - la Rada 
Centrale Ukrainienne, Parlement 
librement constitue а f(iev, сарі· 
tale de notre Pays, proclama l'in· 
dependance de la Republique De
mocratique Ukrainienne. 

Le 22 Janvier 1919, dans la 
meme ville, le Congres Pan- Uk
rainien, auquel prirent part les 
representants mandates de toutes 
les provinces Ukrainiennes, у 
comprisles representants {le l'Uk
raine Occidentale, - proclama 
l'unification de tou tes les terres 
Ukrainiennes en une seule RepuЬ
lique Democratique Ukrainienne. 

Cette date du 22 Janvier est 
devenue dorenavant une Fete Na
tionale Ukrainienne que toнs n os 
coшpatriote,;, di~>per~>es tle par le 
monde, commemorent solennellc· 
ment, dans un esprit d'union, de 

, . comprehension mutuelle et d'espe· 
rance de voir un jour leur Patrie, 
meurtrie par l'ennemi, liЬre et 
heureuse. 

Сев dates historiques dans la vie 
de la Nation Ukrainienne ne sont 
que l'expression de ва volonte 
seculaire de \'ivre independante. 
Depuis l'epoque eloignee de la 
puissance des Grands Princes de 
Kiev dont la France garde le sou
venir (le mariage de la fille du 
Grand Prince Ukrainien У aro- . 
slav avec Henri 1 er, Roi de l'Ile 
de Francc), l'Ukraine suivit pen
dant des siecles un chemin seme 
de lumiere et d'ombre," de moments 
d'epanouissement glorieux et de 

defaites douloureuses, mais jamais 
elle ne faiblit dans sa volonte 
ineЬranlaЬle de vivre libre. 

Decrivant la Ьrillante periode 
de J.'histoire Ukrainienne а l'epo
que dев Hetmans Cosaques (XVI
X VIII siecles) Voltaire, dans son 
« Histoire de Charles ХІІ », s'ex· 
prime ainsi : « L'Ukraine а aspire 
toujours а etre libre », Ces paroles 
du celeЬre Fraш;ais, furent la 
louange pour l'Vkraine. Victor 
Hugo dans son poeme ,, Mazeppa • 
n 'a·t-il pas dit : « 11 court, il vole, 
il tombe et il se releve Roi ». 

Quelle Ьelle expression pour illu· 
strer l'histoire mouvementee et 
coloree de notre N ation. 

R~marquoш; en pa;sant que 
dans la langue Uk1·ainienne le mot 
« V olia » а deux sens et exprime 
deux notions distinctes, mais liees 
dans la mentalite · ukrainienne : 
« Liberte » et « Volonte ». Destin 
ou hasard ? 

Apres la revolution de 1917, 
l'Ukraine se releva, constitua son 
propre Gouvernement, et com
men.;a а organiser sa vie indepen
dante tout en faisant front а 
l'imperialisme russe qui, sous le 
masque des Ьolcheviks, se rua 
contre notre jeune Etat, а peine 
consolide. Sous la cьnduite de 
son Неrов National Simon Petlura, 
І' Ukraine lutta farouchement con· 
tre les envahisseur_, ruвses pendant 
quatre dureв annees (1917. 1921). 
Sanв. secours de l'etranger, incom
prise et delaissee а son propr.-e 
sort, l'Ukraine succomba de nou-

millenaires de l'amour d& la liЬerte. 
Le peuple Ukrainien, se trouvant 
sous l'occupation moscovite la 
plus abjecte et la plus inhнш'aine 
que l'histoire ait connue, conti· 
nua la lнtte pour sa liЬerte. Ni 
~es pe~secнti?ns, ni les privations 
~~-ро~ее~, щ les peines sнbies 
n etelgщrent pas le fен sacre dans 
les ~~sses de. notre. N ation ронr 
se.l1Ьerer dн Joug etranger, qн'il 
sщ~. rus.se, 9u 'il soit polonais он 
qн 1l solt. gerшaniqнe. А la place 
de centa~nes et de milles des Uk· 
rainiens, deportes ou extermines 
par l'ennemi, le tchernoziom Uk· 
rainien donne naissance а des mil· 
lions de, n.o~veaux patriotes, reso
lus et dec1des, qui mettent au defi 
les ~surp~teurs etrangers et leurs 
armees d occupation. 

Се jour d'anniversaire de la 
pro.clamation cle l'independance, 
ее JOU~ de la Fete Na.tionale tous 
les Ukrainiens, recueillis d~vant 
la memoire de leurs freres, tombes 
au champ d'honneur, supplicies 
dans les caves de NKVD ou de 
Ges~apo, ou morts dans les cl!mps 
terr1bles de concentration de l'im
mense empire sovietique 'tous. les 
Ukrainiens esperent fer~ement et 
ineЬ~anl~Ьlemen\t que Іе jour de 
la VlCtOire de sa liЬerte viendra 
et qu~ l'Ukraifle trouvera sa place 
parm1 les autres Nation8 libres 

с· . 
e~t pourquoi ее jour d'anni-

versalre tous les Ukrainiens la 
tete haut·e et le cre11r fe;me, 
chantent en chwur avec enthou
si.as~e et avec une profonde con· 

- VlCtiOn leur hytnne national : 

« L'Ukraine n'est рав morte, 
Ni sa Gloire, ni sa Liberte ... • 
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ді!kшіми. Адже :н•ову уІ;раїнrt.t;.;іі. Архиєпископ мст и с л а в 
дух у нево:Іі й уІ;раїнеьні церюНІ 

Скрипник 
у )І Основенім но.1он і. І знову а:щ істt. 
в і.rtмюго демонратичного t·усп і:JІ,Jю
гоеподарсьного ;Іаду 1:а r:шtшх ае~І

.'ІЯХ нове чуже панетРо і t;сше І;ріп:щ
тво. І ~Іісце yнpaїrtet.J;oї с:шоетіііtіОЇ 
дерrННВІІ ааЙІІН.l:.'. ;{:ІН Оіі,І:Н у СВіту 
примарна ніби у!іраїm·ь~-;а. l'OB(,"ГCJ,t;a 
l!еспуб.'І ію1. 

Тож ІНІ нас. уt;раїt•ннх на чужині, 
.асжнтІ, Вl'.lІІІmІі обов 'н:нн; супроти 
батьнівщш:н н Н)НІ і і бою : обов 'нао~-; 
абе)Н'ГТІІ нр:торн і :Jаповітн січнн 
1918-lHl\J 1:т:ів . .\Іусюю тут. хоч у 
а.'Іидннх, а:н· в своfіі;шіншх У~JО
вах. ро::Jбу;tувати і ног.Інfінпі :ю 
рон ів тш1у а;юfіут~· свобо;{у і єдн іt"ТЬ 
ityxa. J:t• 11 і.ци HІ'lltt· н ч~ ;юш 11 і,НІІl'ІІ
т~~~, що на"агнютьсп знову JЮ<І;.Іі:ш
ти ІНІс і ро:н·варнтн. щоби і ;щ:І і 
;н•]m>аТІІ JІ:·ш І!арод у веnоаі . 

.\ІусІШО :~берегти і пог:н!б.1юзатн 
пашу по.1 ітнчІ•У е;ш і стІ •. Ре ;Іонус
ІіаJОЧІІ І'ОJlОГОІІі Jl<l ВТіХу ;10 ІІОВОГО 
роабиттн t•a ноюю•Іі ''іп; собою гру
ни. ~/нраї!'l'І•І\С орІ'ш! і;юnанс гро
"!а;щнство ;rocтof\:Jтo щшшува.1о ІН'

.1ИН і JНнювишt Са~юt:ті!І.tюспt і Со
борн ости У~>раїнн, створІННІІІІ !Цlol' 
по.т1ітичнс прс;.~ставt!ІЩТВО JІанюго на

роду УнраїІН'ЬІ\У Націон:• .. lІ·ІІУ 
Раду. 

Унраїш·J,J\:1 Н:.щіоJІа.:н,J~а Ра;щ ;to
\iece несшш~І<ll'ШІ~ІІІ прапори тих 

~.·.павних ;тів аж до свобі;щої бати;ів
ЩИІІИ, ЩОU 1\l'jH';{HT\1 ЇХ 1\аІІНШУ ІІа
роДОВі,\' по ніІ;н вже о;.нті!\ Са~юстіі'
ІІШ і Соt'іорпіН YlipaїtтcJ,Jm\ :~ер;.наnі. 

Хаіі. ш;ше УІіраїІІ<'І•ІШіі Ha]·o;t ! 
ХаН живе са,юrтіііІІа Собор!!а У~>

раїи<'І,ШІ Народ!! !І l'еспуб:t iJ;a! 

На чужині, в січні lН-Ш ро~>у. 

ВІДПОВІДЬ 

Виионноrо OpraнJ УНР 

На Ноtтрічн і привітання 

Вшюшшй Орган УНРа;щ вис:юв
дює ЩІІJІУ ПО.lНІ(V yнpaЇJJ('\,J-;JШ орІ'.;
НіЗаІ(іН:-.і, ycTHI!OR<HI і 01\)Jl'ШIM (1('0-

бам за надіс.1ані прнвітшшн і ноба
жання з нагоди Ріадняних Сnнт і 
Нового Рону. 

ВиІіошшіt. Орган і1 nе:шІ;юІ аа;ю
воленннм вjтнє той ф:шт, що І!аше 
орІ'анізованс грома;ншет1.10 у. І:сі:х 
нраінах світа, де с унрашсью е~н

І'раційн і осередн.и, о.-н!о;.~ушІІО ВІ!е
.!JОВИJІОёя за nсеб І'ІІІУ ПІ;tд<'])ЖІі)' ~ 1\
раїнсЬНОЇ Н:щіон::шь~.юї Ради ш; 
представництва унратсьного наро

ду в його боротьбі аа дерншвн~ вс
залежність. Тан (~амо ва унрашсь
них ЗСМ.тІЯХ, ПіД ОІіУІJаЦЇЙІІОЮ В.Н-

1!h' віtІо.ио. Вш·оh·оnрt·осl!.'ІЩt'ІІІІішuі1 J/стис.щв буа (Jr.н-говшшu <;в.члш.w 
СшшІіо.ІІ ,\ h'JJa 1 нсм·m ..1 Іil/Юh'crj)a. 11, 110 ї 11 ртюсланно ї І[ t•р~tеІІ оо Jншatlrl, 
til' йо,•о бу.ю обрано ар.t'ІІІ'/ІlІІ'h'ОІІО.ІtІ ,\ ·.\ /] J( ІІ<'ЇІ'Ї /111/ІШІІІ. Tenep оовіtJуt·
.ІІОІ'.'І. що !Jh'J>!lЇІІсм;і llfJ!lliOI'./(/1/Ifi 11 С//1..\ пйра./1/ в .. lQUllh'!/ .1/l'l1!1JC.IO<:Il CІIO/.tf 
t)!JІLmacmu[)('.ІІ. Ттш.ІІ 'ІІІІm.н U.нuJm;a .1/cnшt·.Іm> .ІtrmШ.ІtІІ' mt•m·p 111!1 сви<'НJ 
Оу:совною unit>OІo tlo I:.!O.tiOO иір 111 ц· в J.'aнmii та t!o .lfl.tiOO ьі{Jни.r ap.пitJir-

1/I'Jiї Спо.І!J'І!'ІІІІХ lllmamiн Півні•ІІІОЇ _·\.ІІІ'fІІІЮl. 

• ;І ою Совсн·J,t;ої .\Іщ·І;t:н. 11 it п;а ІІjЮ 
l'TBOj;L'lІJ111 ~'t;p:tЇJ:('J,J;OЇ І-f~щіоі ;І;іl>!'ОЇ 
l'адІІ :н:ш'Іш.~tа ПjHIX\!.'II•I'Jlil ві;tГуІ; 
1 о:-юн•.tн!; І!а;tно 1 ~~ t•анІе .ш:н:о.ІСїІ н. 

Все Іtl' ;І:' є 11 і;Іс·,·~,ву в ірІ-.ТІІ, що вна
во.:~и:а fiopoтt.fia і ttр:щн всіх :tіЮЧJІХ 
ylipaЇJ'('J.I\1\X l':ll(iOJ!:І:JІ,Jli\X ('JІ:J llli 

J>aiicІmJHlll' щннн·;н· !Іас ;І о оt"І'~іТО'ІІ о і 
неу;е,югн і вi;moB.lt'І І'Н С:JчостіііІ·ої 
Соборної УІ;раїнн. 

ВшюІ:шІ!І OJтati в і рип., що св i
;tщti yщJaїtт.<·t,f\i грошцн;:е ІІІ\ 1:а 
рі;ІJ!ІІХ :J(')І:ІНХ T:l!; і J!;J Ч\'ЖНІ' і І'ТОІІ
ТІВІУТІ• j J:a;HІ.:Ji 11<1 l'TOj)fJН\i <::ПJ!Il"Гll 
наших І!аціо;Іа,І\І•РІІХ СШ! і Вl'('Uі'ІІІО 
будуть ;Іопош:гати YІ'!НlЇt•cJ,J;щty JШ
ціона:JJ,J•о-;Іер:-юШІ'О\І,У ЦСІІТ]ЮВ і 11 !\о
ГО ттю;ій і ві;шові;щ.lt.ніН праці. 

ВІІІ~ОНІ-Шfl ОРГАН 

УІіJНІЇШ'J,Jюї НаціоІн~.:н.Jюї Ра;щ. 

Днл l;) еічнн 19-HJ рону 

Сннто; ~Рра;.І'ІІ~Оt'ТІІ 

~ с іх ay,·tt.ll• ІІ<Шtої tіагатоі r: і~-;оноі 

і!'то 1 • і і. Свнто ,· {t•р;.нннt!ОІ.'ТІІ -- Ц<' 

ТІН'tХШЙ rpyt Т JІi,l tІаJІІІН\11 і.ІІГ;\\111 D 

cy•t<H'J:o,Іy. Свнто ;~,· 1 ;;на<~н•с ти··

Іlt' lli!ІJ'OiiO ві;\'ІІіІ'l'І і І:оj;ОТ.І t•a HC

Jlllli і oct; іт.:н•J ні\ СоІ.І(l'\І Bo:J і ш.1нх 

'tаНб~"іТ 1·1 ІГО. 

Jl{lljiO ;нІІ;~<;,!lІ ІІІ.' і\І ТІШ, ЩО .1:~('1\~:

ВО ІНlдЇt'. 1:цн <І! ої ІІJШІІіт:нн:н Вн:І;и.
ІІІІІ{ТВ.У <•І'tНІ,ІІС\:!» ;:fio ОС'Обіll'Т<І 111!

;ЩВЦl'ІІі іІ'іІС С. Со:ш,~Т(І!!). Оеоб.ш

во JЩІ;УС~\0 Вl'і~І TJI)\ ІІІІІІJ\1'1 ltCpt'д

JI.'HITJ!IIIi;Ш, ЩО ІІІІj)іВІ Н.ІІІ HjHI ніn 

1':\Г!Ці tlіt·:ІІІІ!.l:ІТ,\' :1:1 1\Ц~ jJ .• або 

!Шдісml.'ІІІ ІІl'ІН';JІІ:І:ІТу \'а 1\І·НІ рін. 

с. со;юнтш 

Днре1щін ВtцавJJІЩТІЩ 



4 І"РОМАДА 

V-та RОНФЕРЕНЦІЛ 
УнраїнсІ,JШХ Гро~н1дсьних Центрадьних Установ, яна відбу.пася_ 

в Лондоні в дш1х 31 грудня 1948- 3 січня 1949 р. 

В дннх 31. ХІІ 1948- :J. 1. 1949 
відбуJІася в Лою~оні в приміщенні 
Союзу Унраїнцін у Ве.1ш;ій Брита
нії, на підстані постанови НОУДН 
з осідном в АуІ'сбурзі, V-та Нонфе
ренція унраїнсьн:их гро:\tадсмшх цен
тра.пмшх установ, на нну запрошено 

всі унраінсьні цептраJІьн і установи в 
Европі, Азіі й Африці - з метою 
остаточного оформ.1ення Ноорди
наційного Осередиу цих устююн. 
Нонференція понJшJшла до життя 

таний Ноординаційний Осередон і 
затвердила його статут. 

Осередон, повна статутова назва 
тюго звучить : <•Ноординаційний 
Осередон Унраїнсьиих Громадсьних 
Центральних Установ>> (ІЮУГЦУ) 
є надбудовою унраїнсмшх громад
сьиих центральних установ, що ді
ють поза унраїнсьними землями в 
ираїнах Европи, Азії та Африни. 

На Нонференцію приїхали пред
ставнин:и центральних унраінсьних 
громадсьних установ з дев 'яти нраїн 
і ці представнини, підписавши ста
тут Осередну НОУГЦУ, стали чле
нами основнинами щ.ого Осередну. 
Статут підписали делегаціі таних 
центральних уираїнсІ.них громадсь
них установ : БельІ'іі (УДН), Всли
ноІ БританіІ (СУБ), ГоляндіУ (Ун
раТнсьна Громапа), Італії (УДН)" 
Німеччини (ЦПУЕ), Франції (У~t
раінсьн:ий Центщтьний Громадсь
иий Номітет), Швайцарії (УДН), 
ШвеціУ (Унраїнсьна Громада). 

Згідно з статутом, мстою НОУГЦУ 
є 

1. 1\оординувати діНJІьність існу
ючих центра.пмшх громадсьних ус
танов - своїх чш~nів. 2. Допомагати 
творенню центральних допомогових 
громадсьних устю-rов у тих нраїнах, 
де іх ІІемає, а де живуть унраїнці, 
3. Репрезентувати назовні унраїн
сьні rромадсьиі і допомогово-харита
ТИВІІl установи. 4. ДQмти про збе,uе
женпя етичних основ f'ашого гро
JІtадсьного життя та уираінсвного 

правопорядну. 5. Полагоджувати 
спірні справи між центральними 
унраінсьними установами в різних 
ираїнах, янщо для цього зайде по
треба. 
Місцем осідну для Осередну Нон

феревцін визначила, тимчасово, мі
сто Лондон. 

Згідно з статутом обрано органи 
Осередну та Дідового Сенретаря в 
тиному снладі : · 

Президія 1-ІОУГЦУ 

Голова Президії - п. Василь 
Мудрий (ЦПУЕ Німеччина), Заст. 
Го.т~ови - п. Богдан Панчуи (СУБ 
Ве.ГJ. Британія), Сенретар ПрезиДії 
- інж. Андрій Нішна (УДН Бель
І'ін), Ч.пени Президії : 1. інж. Симон 
Созонтів (УПГ Номітет Франція) 
2. о. Др. Іван Прашно (УДН Іта.11ія). 
Нонтрольва Номісія : Голова : 

проф. Михайло Вєтухів (ЦПУЕ Ні
меччина), Заст. Голови - п. Іван 

ПРОЦЕС ВІНТОРА ·КРАВЧЕНКА в ·ПАРИЖІ 
Ян відомо, 24 січня ц. р. в Парижі 

має віпбутиrя пронес Вінтора 1\рав
чешш проти фр:шцузьного тижне
вина «Les Lettres Fraш;aises>). ЧИтачі 
,пригадують, в чому полягає справа. 

Цей французьний тижневин умістив 
статтю одного а своІх дописувачів 
із Америни, в. ннНІ: автор етатті на
падас на Вінтора Нравченна (автора 
1шижии <•Я вибрав свободу>>), обви
нувачуючи його в неправді, і в на
н.пепах на Совєтсьний Союа і т. д. 
У відповідь на це В. Нравченно вчи
нив позов у фt>анцузJ,ищtу суді. 
Першиtt процес було в ідІ\Шtдено на 
щовтень 1941:! р. : реданціп цього 
французиюго ТІІЖНСВИJШ заяnн.1а, 
що вона не може винрити автора ін
нримінованої статті, бо то,1і цей автор 
буде об 'єитом пrреслід_vват, з бону 
америнансьної в.'lади. Тоді адвонат 
В. Нравчениа притягнув до ry,-.y саму 
реданцію ЦІ,ого тижневина, яна по
вишІа відпові,-.атп за все, що містить 
в свойому органі. Цей процес приз
начено на 24 січня ц. р. Треба додати 
що процес обіцяє бути сенсаційним. 

Вістна про цей процес снолихнула 
евітону громадсиrу опінію. Само со
бою зроауміло, що й уираїнсьні нола 
теж живо зацінавилися цією спра
вою, а денні навіть занадто. 

.\1усимо пояснити останнє наше 
твердження. Ми признасмо, що нниж
~:а В. І\равченна <•Я вибрав свободу», 
яснраво й талановито написана, ви
нона.lа свою роJІю : розирити прав

диве об.пиччя того соціального ре
жиму, fШИй панує па теренах СССР. 
Вона допомогла світовій громадсьиій 
опінії уста.тшти правдиве відношен
ІІ.Я ДО Цf,ОГО ІІ('JІІОДСЬІЮГО реЖИМУ .• 
І на ц~>ому унраї11ці повинні бу.11и б 
поставити саму звичайну нрапну. 
Бо ані в своїй ннижці, ані n своїх 
виступах перед пресою В. Нравченно, 
хоч мас унраїпсьне прізвище, хоч 
походить з Унраїпи, де провів біль
шу частину свого життя, - він ніде 
і піколи не признававен до унраїн
ства, ввашав себе росіянином, і ані 
разу не висловив нілного прихиль-
1ІІОГО відношення до уираїнсьної nроб
ІІ:Іе11ш і до унраїнсьного визвольного 
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Попович (УЦГn Франція), Сенретар 
--:- МІ'р. Маріян Дзьоба (УДІ~ Бель
І'І~) .• За~:1)_""шшни член ів . nонтро.1ь
ноІ :КомtсІІ : 1. п. Ва.lе}нян Федор
чун (Унраїнсьна Громада Швеція), 
2: п. Ярослав ІІриш.1лн (УДІ~ Бель
І'ІЯ). 

. Ді.'lовий Сенретар : п. Юрій Са.пь
сьний (Лондон). 

. Нонференція зас.:tухюш зв і тн з 
ДІЯЛЬНОСТИ ПООДИНОИИХ ираЙОВИХ цен
траль, З ЯJШХ СТВер;:tжено З В~ОВО.ТІеН
ВЯМ. ~остійний. поступ в розбудов і 
та .~мщнюваJшt нашого орІ'анізова
ного wиття на чужині, заверше~;
ням чого є створення УНРади. 

Під час ЩІСJ:\Усій.__ді;шес.е~о~ці;шІі 
ряд справ, розв'язання та ведення 
яних· має ввійти в план праці ново
обраної Президії Осередну та Діло
вого Сенретаріяту. 

МатеріЯЛЬІІе забезпечення Осеред-
1\У має бути оперте в головній :.tipi 
на членсьnих внеснах центра.1ьних 
нрай!JВИХ унраінсьних установ -
членнІ НОУГЦУ. Всі Ч.1ени-основни
ни НОУГЦУ уетами своїх де.:~егатів 
зобов 'язалися сплачувати місячно 
С'!_?і. членсь~і внесnи. Де.1егації І та
·"" І ЩвеЦІЇ СП.1аТИ,1И в.ідразу СВОЇ 
членсью ВJ\Ла;Іни на nіаька місяців 
наперед. 

Своі н~ради Но~Іферrнція офор~ш
л~ В рЯДІ рt>ЗОЛЮЦІР, R ГОЛОВНіtt мірі 
дшового харантеру. Оnрrмою поста
ново'? НонференцІЯ винесаа подлnу 
БритІ~сьному Урндов і за зроб.ТJен
ня ВСІХ МОЖЛИВИХ ПО.ТJеГШ делегатам 
в одер~_анні віа на· приїзд до Ве.1. 
Бри~ан 11, ян та но ж :!а nозитивну 
рОЗВ ЯЗИу СПрави ДОШ ПО.1ОНеНИХ, 
неве.rшиа група яюtх м:ца бути ви
селена до Німеччини. 

руху. ·~.в Па~ижі, на нресовіІl ІЮ•І
фсренцІІ ~ 1 сІчня ц. р., на запити, 
постав.11ен 1 йо:о.1у унраїнцими, в ід
носІю унраінсьноі пробде~ш, В. :Нрав
ЧеІшо нено й недвоана'І"но аанвш1 
що він Е противюшо:о.t самостіfіно~ 
Уираіни й ніноли не погодиться на 
Бідірвання Унраіни ві;\ Совєтсьиої 
Росії . 

. Ми думаЕ~\0, що ці його заяви му
сІ_.,и ~ вичерпати в деnого з унраїн
цш ІХ ризиновно надмірний інте
рес ДО справи Процесу nравчешrа. 

- При таnих умовах настав.lеІшн 
процесу й самого nравчсш;а,що нині 
стали наявшнш, бу.'lо б наіnюш ду
мати, що нагода fJpoцeey дасть шщ
то _ Ве.lИНУ :\ІОЖШШіСТІ> ПЇДШІТІІ ун
раІНrhНУ справу перед сnітовv оні
в ію. :Ннижnа · Нравченnа та· його 
процес безперечно розв і ють .1егснду 
про щастя~ совЕТсьних громадян <<ІІід 
сонцем Ста., інсьної І~онститvції>>. A.'le 
Ні ЙОГО ННИЖJ\а, Ні ЙОГО nроцес не 
дадуть уираіІІЦЯ~І того, що ім треба : 
підтвердженшr нашого :о.юра.'Іьного 
права на 11аше віт.не державне 
.шиття. Будьмо обережні, щоб наші 
добрі 1;арти 11е гра.1н чужої гри. 



.М 2 (2G) ГР О :\І АД А 

Впані O.н,.·a.Il!'lll.ІIOfHІ,,B,Juau !lO с.І. n. І'и.rовІІо.ну Uпю.ІІІІІІі СІІ.Іtоні llt·m.ІІUJ!i 
~в omo'll'll/11 ,\ ІІ/)ІІІІІІ<•Сою.Jу ,\ h'JЮІІІІІh' !І ФршЩІІ» -·ІІІ/ liІ''tr•pi .'/есі.\'І.риїІІІ;ІІ.· 

«COIO:J У~->р:tЇІ!ІІІ\ :-.· Фр:tІ•І{іі» В.l~\111-
туnав у І~е;{і.Ію 1\1 гру.о•н \І, р. в 
RCIOII\ ііі a:l,'l і Ilj111 ПІl' :\[:t<I<Іillt'. t1 І. 
СвнточнніІ Вечір у ;);-)-рі•JІІ:t І'\ІІ'JНі 
.'lt сі Унраїшш. Свнто в і:о;рн.lа нетун-
1111\І с.·ювшІ rо.юва Товар1н·тва 11. \ІI'jJ. 
Ірина І \JІІІІІІ. в ітшо•ш 11" ІІОЧ<І:І>У 
і\ОСТОІІІІV Гостю. nн~ll'IO О:ІІ·ГУ І ІІ'т
.'ІІО]ІУ, ІіІ;у ІІJІІ1!ІНІ! і :1_\'t'TJ! і. ІІІ t'І')Цt''І
ШНІІІ OJI,']('l'I\IOШ /і І \В ІТоІШІ, 0!1Іl'.ІН 

/-(;. Cn:-JOJ/TIП 

l'Ht'Іriчt:i нарТІІІ'ІІ а ;щтн•шх .Ііт .'!l'l'i 
:0\І;раїmm. 10. 1\осача : •.•. Іеt'ІІІ::І 
ІІ]Н)Вt'І'І!а» _:І форТl'ІІНІІОВІІ" суІІроно
;{О\1 !1)10ф, .1\l('l'I:Юt :J:tXOJII\,'JIII'.'I!Iita'liB 
Т:\:І:1ІІОВІІТОІО грою 11. Ро;ІіОJіІІ І'а.Іаіі.
І\0 в ]Нц і 1\~н·аІйрІІ та І'еJІ і І)р~ІІ:рів
І:ІІ В )111.1 і .Їt'('і, 

();~\І:ІІоІ\ІІШІ іі Г,'І\І[ЮІ\0 І'ІІ]!ІІііНІІТІІ
\111 оу.ІІІ 110 ІІІІХ (',ІОВа llj·,o .'1І'l'ІО 

:'\1\j)<ІЇІІІ\У \ІО.ІОДОЇ IHH'Tt;ll, 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРЕСИ 3 КРАВЧЕНКОМ 
11-ro січнн ~Іkннн о .J го;t. но ofii;r і 

Нідбу.l<Н'Н );ОІ!фt']Н'І!І{ іН II)H'l'll :J В ii\
TO)J0\1 1\раВЧt'ІІІ ;о. аІ\'1'0 ІН І~І 1\ІІІ_І ;~І \11 

<•Н вибрав cвofio:ty••. в .. (.a.ll• ,)\l'<І
графіІ>•> на б_\·.л.варі СІ'ІІ-іІ\t'J!'Н"І•. 
Ця аа:Іа ;~обр!' в і;нша ~ї;раїнсJ,J;mІу 
гро~tапmtству, бо тюt ві;tб~·т•.'Jщ·н 
ЧИМа.:ІО VHJI<lЇI!l'loiШX 1\lllj>l':І І ! :СЩІІІ
ІІ3JІЬІІИХ• СІНІТІ\УШІІІІ•. ІЗпн• ~-;о:ю :\-ЇІJ 
години на бу;н.варі Сl·н-:.-Нет;щ•н. 
u оеобтшо бі:ІЯ ч. 1~·1. а'ннІІ:ІаІ'І• но
важна ні.'ІЬІ\Ї!'ТІ• по:І іщн·тів в ун i
фnp~ti, а ще бi.llollll' в Іщні.Ію. Вн;шо. 
ЩО J\{)І!фl'рІ.'ІТЦ ІІІ ];1\ \І ОСІ• реа;ІІС:УСТJ,

СІІ. І !'ро рен:І:шні!'ТІ• ні1:ї І;оІнjн'JН'І'
ції l'іІі.1.ЧІІ,"І0іі Tl'. ІНО ІІ;ІН' fii:111 ;\ Го;І. 
ІІОНJІІІ:ІІН'!І ;~еСІІТ!(ІІ 1'\ll'l'~H'Ti!l ;с ~lll:l
paTH\111, а ще fіі.ІІ.ІІН' фотографів 
ріаних ГІіУJН!:!:• ів. . . 

lfyfi:ІЇJ;;t fi_\',"1;1 І! ТІ'j)І!~~НІІНІ:::ІІоІ':t. 

І>іті -!-їо Г<ЦІІІ'ІІ fіі•н~ІІ~ІІІ ;ІВl'РЮІа ввііі 
шов та1; ;{овrо оч іІ;:-.·в~ІІmіі В. І \рав
Чl'ІІJ;о, 

ДI!RI!l' враn;l'І!І!ІІ )ЮfіІІТІ• НІІ .ІЮ;LІІ
ІН\. Перш аа все, ІІrс:нш 'НІ:СІ•ІіІ!іі пш. 
:J ШІІЮ\JаЖl'НОЮ /і. ПОІ;)JJІТОЮ 1\.\''ll')J/1-
:\IIt го:ювою, а черnошІ~ІІІ пов і І\ЮІІІ, 
певшtй в сuб і ЮІ\ череа ~~іР:'>'. - -- і, 
тgн а бону, нага;t~·є аІ\ТОJНІ а гуfіІ·р
ніJJJІЬІЮГО театру, що внїх:.ш на га
етроді на провінцію. :lаJ~<жа;щ фо
то-апарати, ::ншрутн:шсн ІІІ;\ ІIO~HlllilY 

одного жвавогq uш•ратора чисr.:н,н і 
кіно-апарати, при чому <•Гut'І\Оі1ІІН>> 
Нравченио мусів говорити дш1 зіtом-

1:11 (:І .111\'ТІ\;t) 110-:li: f.l іііt'І,І;І\ 
_J (н 11)101\l':typa ІІОІІТІІJ•ІІІІІ:І.·І~\І'Н ;І,>."-

1\1.'1•!\;\ р:1<1і11. :\а 111\іІ·І, J:')-:!11 ХІ:І 1 .!І 1 І· 
у;І~І.ІІІ('!І ІІІ.'!' Т<ІІіІІ ВТІІХІІЧІІ\Н:ТІ! ji ІІІ

І!l';Н'ТіІІ. і фотогр::Іj!іВ. НІ; і фІі'J'І)J'р<Іф:'>·
!!<І.ІІІ J,p~tlllfl'J!l\<1 І 1 IIІ'jit';(y і :c:::•.t\·. 
На :tенюtіі. час :~абр:'.'ІІІ н'ш,а 1\раіІ
'Іl'І'І\а 11 l'_\'\11;1\1 ~ І:і\11 <1Т~, :1 всі.\1 lljHi
ІYTIIl\1 ро:щ:•.ІІІ вІцруІ;онш,і фр~,,

ц~·аІ.І;ою \!І ІНОЮ ;{l'І\,"ІІІJІаЦіЇ І. ІН II)H'l'll. 
І,о;ІІІ :снову ІІО!ІІІІІІН'Н ІІ<І t ІLt'l' і 1\jіаІІ
'Іl'І'І\о, ТО бу.Іо :t<ІЩіОІІІІІІОІІ;ІІ:О ІІJІІІ-
1'.\''Ії:І\1 ;щв;,ТІІ :J:tii!ІT~\1'11!1, !і:\ НІ; і 

І \равчешю ноrо;щ;унансн в і;щов і;І«
ТІ_І. _І fнт:~!'Іl!І, ІІІ\ і І':І~Іа 1\0i'ф!'jJl'l нін. 
вцоуп:l.ІІІсн, ве :ша;І\аЮЧІІ 1':1 :ІнІ;\
:1 ЇСІ ІІіі. <•ill\j)I\<J\1\:!~J>>, Н Х:!ОТІ, 1 11'11\.І\' 
(і,·:шІJ1 1н;н;у. Ст:шІІ:шсн р і:ІJ•оІ·о J't~,L~ 
ІІІІТ:_ІІ.JІН : ХТО ,(0110\І<lІ":!ІІ І \р~!!:ІJсІ -
1\11111 1!11\':lTII ЩО І;ІІІІГ\''! ХТО jil)\'11 \І~і-

1'1'11 і':·'''''') 11 і;ІТІ:шt~·в:'ш і 11 і;lтрІшус? 
ІІІ\! оу.ІІІ Ного віііt'І•І;оні :Іобов'ІІ:І:ІІ·
і:Н J\(1 ві;ЩОІІН'І'ІІЮ ·щ СоІІС'ГІ'}о)\ОЇ І'о
~ і і В ~ІЮІСІ!Т, 1\tl,lll, В іІІ <•ВІІбраВ t'І'О
О<ЦУ•> І'ІІІІІІ' ;~у~І:\!: в іІІ, що Ного щіІ'І\:1 
бу;н• t'Ні;(ЧІІТІІ IIJIOTII ІІІоІІГО'l 1111 lll' 

роіі1;:ю іі.О~ІУ JH'I\.l:I~ІY J'l'~1T:IIIO? 1111 
l!l' uу:н) на JІІ,оrо атевтатш? 'ІІІ l't' 

ііу:ю ;{;ІН 11 LоОГО \ІІІГро:І Ш'JH';L ТЮ!, 
!11\ 11 iJ• !'І! ЦІ! 11)11ІЇХаІІ? і баГаТО іІІІІІІІХ. 
l)y,\0 ІІОсТаJІ,І!'ІІО ІІІІТШІІІН : 1111 ).'I\
p:tilia Є ~і/І.СІіО ф(';\РJ!НТІІНІІОІО )>l'l'II)'U
·'Iil\11IO, 'ІІІ ІЮ.lОІJісю·? На всі ці шпан
ШІ Нраnчешю в ідпuн і;щв або но
анrлійсьни) або по-JІюсновl'ЬІШ. Що-

,) 

1! .• lі'ІІІ 11~>\ІІ\Ч, 111" •ІЇТЕ<• ІІ•· 1 Іt·.t:•.Іа 
I'L•ptoi:І\1 і <'\ 1 .1~. \1_\';І,"f'Їt·ТJ, і .LІ•і:·\Іі."І. 
1',11\ОІіІ Іо .І\ \1],1\ Т<ІІІІН"< Тр:•• Ті ІІІ•ЧУН;t! І, 
.\ ІJ:Ірі :t І 1 і'(І~t~і~-·Іїо JijJ 1 І_,.Tli. ~ :н•і'іі.;і~

ІІІІІІ І·ІІl"ТІ;іі \J;j•:ІJI'l'I•I;ІІJ .J••\:.' і. -\\о
І' !Ії/о \;ІІІ: l'І І І l\l' " 'J',J '-~ Їj \О, І і•.·І;ІІ·• І \1_\':І. 
, ІІІІ::ІТІІІ l'І·І;ІІ\'11) І :tІіІІІ.ІІ! T::.J:il \ОіІІ:ТУ 
j 1 Tl'!І'il;l Т;ІН;:j,, 1~ jІ,Іі•''•Ї' і,1і ~'·J}o;f.it'-
1 ІІЇ ІїІіН;~ 1 ІІ;ІІ ІІ:Іj)ІІ:!f,І;ІІІ 11\іі.Ііt;і\. 
\ОІІ. iljiT. ',j;,.l і І /іІІТj<ІІ 1 ;І:'І. І it"]olll~ 
'І:lІ ТІІІ •. \· ІІfНІІ р:•Чі! :J:Іі:ЇІ"І!!І< Lt"І\.ІН
\ІіІТІІР<'ІоІ;ІІІі Еі:•·Т.\11 11. ІІL'••І.і.\11 Ва•.'\1-
,:ІіН. ІІ\іІ :! ІtІ\Тt•\'І'Н' ·11і сР.!І•ltІ llt.· 1 ,.._._J,J.Іa 

Tj)Oi rі'ІІ І!Іі Іі~ІТІІІ' • ~- lt\ ('ТІІІ: Ї·•. ll.tol!i'I0/41 

t'I\І'IIj!l'Cii ji \ІЇ! .ІІ'.І:lІХ ХНІ.\101\:t.·І• fiy
.1~1 ЧІ;t Тl'І(ІоІ;:І І'''ІLіоТ<ІІІіН • І'ІІТ"ЇІІ" і 
<•.:\.ІІІ\.Іі•> \' ll\11<<11 ::1.1 і 11. )'t•.LI,.I.\1 \\!
.'І<lііІ;ІІ. (:ві;t;І> jj l.l'(І\'.LL·I'\lll <ІН.\''1.,.111 
,:І'р:Іr.• •ін" іі • \lr'i .. ,, , t''ІІІТ:tТІІн,·іч 
.ІіІІ.ІІо(І<ІІ 11. 11. (І.ІLІ;с:ІІ,l!НІ J;\t;.\"11-
I'I•I;"Ї Т:І 11 і, 1\ \ІІ!І;ІІ./('І'І;ІІ, !ll;t ВІІІІІІІІ
.ІІІ .\1);!\ІіІТІІ'І. ІІіі ХІ'1 Т і В\ІіІ іІІ ~11\('
ТІ'ІLІ•І;ої Т!''\.Іі і1;11 ,·,юца. Та ііl'<ІІІt·речно 
І•:•і<fіі,ІІ,\11 jH'II]'t'.ll'fiTlt'ГIIIII'oo/11 ТІІЧІ\11\fІ 

ІН''ІtІj):І ЇІ_\ .. 1:1 і• П!L'!'і<І:ЩіН .J'ріІІІ! і.-
1\і••. ІІ'j'ІІ,ІІоІІ(' lll'j)l';l :І:ШЇtО!tІ 11L'jit"-
;{:ІI!PII\ IJI'jll'І;OІ!.l !І ІЮ 1\.1 Нl'ТІІІ;~ ,,fіра
:ІіІІ, ІІІІГІІ.ІІІ('ІІ.\:1 11. .(і\1:1 ІІІІ\ІНЧ. 
Вона н•;І; онk.Ін НІ; :\,, .. .,ра-Гріш; ШІЯ 
І'ТВІІJ>ІІ.І:І І'ІІj):ІН.Іі •:\'· оІІ;Іо\11.< НІІ!о!;І\іі 
ІJЇ)j)~І:І. \'і,ІІіІІІО ІІ<·рТ. l'j)J:I>Itl fi~.1a 11. 
СоІІ!І .'J\'Іti,<. нІ:<•: •·ІLt'i і•І:ї'І' .l<fіют 
у (JІІ.І і 1·1, 'jJI !!ІІі ІІjJІІііІІІ\011 i:t :І:ІІІ'І.;/І;.о 
В;{~ІТІ 11. IJ:t :с:ІІ\і• '11'1'1 11 ІІjіІІГj)~!\111 Ї>l':І
,!оІ'НІ і1(1 ВІ!ГІІ.Існїt.-J:l , І;а;п;у Іі\''' }~(·
. н•та • І і І· Тр~ 1 11 І >р:н.р іш а . 

С. І>. 

;to ~~~ 1'.'1 іі'<"l,І;І оЇ \:оІ!\1, ТІІ І l' \Ho<l\l'\10 
('t;;J:I~ITil 'ІІІ ІІІ, ~І Їі\.І:t .Joiip:t. <! ЩІІ.\ІJ 
'f<Н'ІіfІJ;t'(І)\ІІЇ, Ttl i•tJi::t fiy.I~I "f)~~flki 
:11 і \!ІІ•ї\:1.\Н, <'І: і ,\І;р:ІЇІІ!LН, ЩІІ [ioJJI)

pl!TI~ ,it ІCJ~(IJ~(·J,J~~ •НІ ''''Bt•1o. а t.y:Іt • ІН• •t"l• 

Т)Н ТС. .. \І{ІІ,\11 ІІІІТ:ІІ ,,н уІ:р:tЇІЩіВ. 
Tll t>i; ІІі,ІІІІІо;іІІ .І;tГ:І.lІ·ІІІ, !1111.11 ~ХІІ

.ІНІlІ']І]'Ї• l'i.t. .11!• І:~·l і І Іо<І l!kІ Tt'\1.\', Щ•І 
~~ІІр:!ЇІ :1 i.t' lІilt'i.t;~(: І інІ;І~Х. І!р,~В ~tВ
ТІІІ 11\ІІ 11.1 jil'<.l'_\-il,l іІ;ІІ j\ \1(11, І;ІІ,(\1 

l'І:•·ІІ.!О;ІТ\ CTiol'!l, Tll І'<' • )'\П'І:І!\1 li:I
J:li.(0\1•>, ·~І •·('ІІ;:СТІ ІОІ!і! в.'І:н ТІ•ІU·>, і 
ІНО ін і! ' і п 1:1:o\J~· ~~~1:1j І-t• '1f•'ri\(~ ноrо

.LІІТІІПІ 1 :1 І'"·:р~;В:•І' н "" ~>у•·І;ІІ 
•·\оІІІ'іі JІІІІ\ІІ !і·•. 1'1):11:!.111 І;·" \IІ>j!TJ!l"
TII, І\'оІІІ'ІІ ,·::\:ІІІ'ІІ Ні,;лор.І t;p::t"H'j H:t. 

НІі!І\lІ І :1 І:ІІJНJН 1 j іі~ '· НіІ;ТІ•р 1\p;tii
III'І·t;l!, ·н• 1 а ІїLt'Н і t'i.\ н хтщ·t. іІ·шнй. 
а ІІІ; І <І c·l\1'1' і 1 1~'11 1\р:'ІІЧl'і ІіІ!. Тt.І І :t 

ІІІ•рТjн ті н•· 1 ,. І ;р:•І:'Іt'І,І;". 
J l:t І•<ІІІІl' :І:ІІіо!Т:ІІ І Н :1 \lil']\H : 

·11·1 о НІ;~ )•".ІіІ•_\' НІ\ \'ІІ!ІtорІІТt·'? 
t>i1• :ІІІ :І.ІІІfіІІІtІ. Т!іІ;<І~І 1 111 II<І.II•!Ll'\1, 

:І~> І;р!:tІ:іІІ: 

}( І·l' ХІо'і:- С\1,\ tІТ!ІІ. 1 ІіІ11• І•:t l'J'O 

EOIIjiiH', 
ІІ:иі• .І::.ІІІ \ІІІ іі•щ' щt· І11П::, н в 

< ll]І<illloX ~ 1\j)<ІЇ' І"І•f;ІІХ, T;t \І JIIIO:\o 
І·ІоОJ'І) 11!'})<. ll, ~1,'11·1 "· ІІІо'ІІ.І Ві І І.:tJti<•
l':l,'llol'lH'T:I ЧІ! І·~ l'ІоІ;ІІіі. '!І! \'І:;•аї
•'l'І\1•, ЧІ! НІ;о';< Іо іt·ІІІІ•.J , <1JLii!І":I.IIot.lll'TII 
і '10\ІУ Ні! І '!'ІІ.ІТІ• :са Jil'IНІ,li."J 
t'loІIJ'O.'lJ іІІІІ:\.ІІІ СоІн:т··І,Іо'І>і і'ІІl·ії. '111 
1ll'IH':C iif)~IJ." 11111'_\', 1111 :1 НІ:ІІХІІ!'Ь іІl
ІІІІІХ lljl\1 11:\1 . l't' :н;;•;І\:110 1 \;1 І.а Tl', 
ЩО Ні 111\Т:\1'1'11 [)\,'lt! JІI':11.111ti~lj і, а 
ІІіі,ІІІІl'<Н:і fІ:ІШІ. і1. 1\р:ІІІЧІ'НІ\<) \Jt)('
НЇІ\ІИІІ :І<ІІ\jНІТІІ І;t)\іІ\Н'jІl'ІЩіІІ• ііі l' ;tall 

нам ві:tнові;Іі. Сні.tЧІІ\ІІ.І. ІІІ•> н• нL· 
с ноа а 'ІІІ іі ('ІІІІ. 



6 ГРОМАДА 

НА МІЖНАРОДНІ Т·ЕМИ 

;щВІРЛИВІСТЬ ЧИ ОПТИМІЗМ 

ВеJ_шного розго.'юсу викликала 
в усІХ анt:ю-сансонсьних краrнах 
:щнва президента Трумана на при
ватш.ому сніданну в Нанзас Сіті, 
не піп r;назнв, що << СССР загрожує 
мирон і тому, що тримається такої 
системи моралі, яка не с мораллю. 
Я певний, що коJІи fi рQсійсьииtІ: 
народ, який. є великим народом, 
мав би змогу нати себе почути з 
власної вод і нам не було б чого 
бонтися >). Цісю фразою прези~ 
нент Труман, ні би, натякпуп, що 
в Н:ремлі с великі розходження, 
що там с ве.тшка те•rія, яна зма
гастІ.ся за ПОJ>ОЗ)''міння з США. 
АмеринансьІ> і J'а;Jети, ухопивши
ся за чю фразу, нагадали ще одне 
речення президента Трумана з ча
сів виборчої кампанії, иоли він 
сназав, що « Я люблю цього ста
рого Джо ( себ-то Сталїна ) : це 
добрячий тин, адс він с в'язнем 
Політбюро >). Розпочалася полє
міка на цю тему, ян в американ
сІ.ких, таи' і в анtліttсьиих J'аае
тах, a.JJe ян говорят!. те.'lсtрами з 
Ва шин tтону, в оточенню прези
дента дуже пильнують, щоб цей 
оп тим іам Трумана не оІ'іернувся у 
«:JaC.JJ іп.rІеІІJІЯ>). 
Ми бачили, що а часу зnкінчен

ІІІІ війни нолітина США виз»а
ча.тІася сщ~авді великою довірли
.ливостю в щносно СССР, і дуже 
поволі ця довірливість танула по 
мірі того, ян америнанці на' ділі, 
тан би мовити, « знайоми.лися >) із 
методами совєтської пол іти ки,. Спо
чатну це виклинало у щ1х здиво
вання, nотім нерозуміння, да .л і обу
рення, а потім і рішучі контр
анціі, Ніс-ля того, ян ці нонтр
анцІ~ було nереведено в рішучий 
сnосІб, остання заява президента 
Трумана винтшас нове здиву
вашш у всього св і ту, Невже того 
всього матеріялу, що посідають 
США замало, щоб врешті устій
пити свое відноurення до Совс'І'ів? 
Невже після усіх фантів, доко
наних большевинами чи то у взаєм
них стосунках з СЩА, чи то у 
відношеннях до держав сателітів, 
чи то на міжнародньому полі, невже 
тих виявів замало, щоб nерено
нати nрезидента Трумана в тому, 
що жадне мирне полагодження з 

совєтами не с можливе '1 
Ми не входимо в те, чи с справді 

розходження в поглядах серед чле

нів Політбюро чи ні. Ми знаємо 
лише, що якіб ·розходження там 
не бу.'lи, все одно Сталін трима
тиме руну зверху і своїх пданів і 
своІх намірень він не змінить. І 
В ЦЬОму ВІДНОІІІСИНЮ бі.1JЬШе реаль
НИМ і правдивим є погдяд лорда 
Вансітарта, бувшого підсенретаря 
закордонних справ. !На заnита»
нА - чи він вірить у рЬзходжевня 

поміж члена~н Політбюро і чи там є 
поміж нимп тапі, що не ~тав.rІяться 
вороже до Заход}', .лорд Вансі
тарт віщювів : t<Згадна президен
та Т!Jу~нtна що-до розходжень у 
мосновс~оному Пол ітб10ро сама по 
собі fi річч10 давно званою. Мц 
подібне чу.rщ ~ раNішс, Напри
Іmад, відпосно Гітлера і його rене
ралів, І ми f!ЩlЄМО, що· сталося. 
І я в те не вір10, я CJ>{)pЦJe думаІQ, 
що це про па rщща вигадаІfа самими 
Советами, щоІ'і аб·ити .а пантсдину 
людеІt доброі волі. Всщfі інфор
мації про політичні ро~ходження 
в тотилітарцих краrнах мусят-. бу
ти прийняті з найбільшщо резер
вою. Ми мусимо навчитися в ці 
часи бути біш.ш обережними: Ма
ло с різниці поміж німецьним фю
рером і <'ОВЕТСЬИИМ фюрером, і Ні 
в тій, ні в другій системі немае 
місця для збочення. Динтатор го
ворить:<< Ян що вам не подобасть
ся те, що я роблю, то вам буде 
нінець >). Тому не є можливим 
якийсь pocнOJr у тотадітарних· дер-
жавах )). · 
Мусимо ствердити, що лорд Ван

сітарт мас глибону і життєву 
раЦІЮ, В УМОВаХ СОВЄТСІ>НОГО ре
ЖИМУ - щоб не думали члени 
Політбюро, але чищt і дії совєт
сьних по.п і тин ів йтимуть таин no 
.тrінії Сталіна.А ту лінію ми знаємо, 
і вона не змінна: розбиття демонра
тичноrь світу - nідбиття під еди
ну мосиовсьиу руну всіх без вий
нятну. 

Але у твердженнях nрезидента 
Трумана с ще один момент, на яний 
мусимо звернути увагу. Він ~ раз 
висловлював, як це робили і де-які 
nолітини Заходу, таку думну: мов
ляв, і російсьний народ стогне під 
дянтатурою і терп11ть усі невигоди 
тоталітарного рея\1ІІ'му. Тому, мов
ляв, ян би там змінити nолітичні 
умови, то тоді російсьиий народ 
був би чистим і благородним. Ми 
даJІеиі від того, що можна було б 
трантувати наше становище до Ро
сії, як шовіністичне, аJІе ми визже
мо на безперечний фант, що сього
дня nід СовЄтами російсьний народ 
с упрівилейований, що no ньому 
мусять рівнятися всі інші народи 
СССР, що російсьна мова с панів
ною мовою в СССР, що Сталін вий
шов nереможцем з цієУ війни лише 
завдяии тому, що заrрав на росій
ському націоналізмі, і що розвиток 
цього російського імперія.пістич
ного націоналізму не вгаває й зараз, 
а навпаки nротеrується і поширює
ються. 

Аджеж завдяки цьому напряму в 
бін російського націоналізму Ста
лін nридбав собі симnатії і при
знання серед російсько1 еміtраціі 
по цілому світі, бо росіяне чи то 
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під Советами, чu то за нордоно~ 
відчули спільну· мову і спільний 
пульс у затриманню ·<,єдиної й нс
ділимої>) Росіі. 

І тому nенні трактування росій
ського народу, ян поневоленого, не

щасного й пригніченого - не одио
відають дійсности. Навпани - ро
сійсмшй наро!t не ті.lІ.юІ в межах 
Совєтської і~п~j)іі, а навіть і серед 
держав-еате.·нтш став народом па

півним, народо~І понr.тrюва•Ісм, а не 
народом понево,lrІшм. І в цьо~у 
СІJітлі заява преаидснта Трум::на про 
те, що но.ли б дата волю росій.сьио
му народові, то, мов.rІяв, він був би, 
як ягня - мусить бути трактована, 
ян вияв нсправи.lЬJІОГО розуміння 
тих всіх процееів, яl\і <·та.lІн·н на 
просторах СССР. ~ІІІ розуміємо доб
ре серце і б.тrаго1=одність президента 
Трумана, але в дано~у випад ну це 
добре серце і б.1агородІ1 і сть чуття 
не може стосуватися до Соввтів, яні 
вважатимуть ці вияви і сприймуть 
їх, ян прояв с.тrабноста l~~І<рин~н
сьІюго пргаидснта. 

Си.'Іьн ішою і враа:нш ішою ;щя со
вет ів бу.1а зал ва 1\сннста Рой · .1а, 
військового ~tіністра США, щ.:о те, 
ЩО в СССР 13 Мі.lійонів :ІЮдUl ЗІ13-
ходяться В КОІЩСІІТрацііtних Т<.бО
рах, а са~е: дев'яп. ~Іі.1Нtонів росіян 
(туди очевидно зачис.тrнє К Poй·.JJ 
і українців. l\1. А.), два мі.1 ійопи 
німців, два мі.1іttони по.тrянів, чехів 
та інших паціона.'lьностей. На цю 
заяву Совсти відразу аарсаtува.~ІИ і 
подали <<спростоВаІШЯ>), правда, ці.l
ном го.лос.'Іовне, мованв, ця :шява 

с «неправдою і нан.ТІепом на СССР)) . 
Видно, шо Неннет Ройе.т1 вдарив в 
болюче місце Совстів. 

l\ИТ АЙСЬНА 1 ї.:ІУТ АНІІНА 
ЯСНІШАЄ 

Події в l\итаї ро:~вива.lиt·я свої~! 
чередом. Чанt-1\а~-Шен, бачучи, що 
в ін не з~юже t·пшшти наступ черво
них иитайців, яні в те опанува:ш 
твердо Північвий І~итай, запропq
нував був їм перемир'я. А.ТІе те пе
ремир'я, no ;щвгій мовчанці, Мао
Тсе-Т~rн r, провідник китайсьиих ио
муністів відкинув, очевидно на по
раду Москви. А теnер він запропону
вав сам перемир'я, виставивuш ві
сім точок, як умови. Сt•ред тих умов 
- демісія Чанr-Най-Шена, розпуен 
Нуомінтанrа, арешти <•воєнних з.ло
чинціВ>), і nереслідування <•Ворогів 
народу>). У~юви тані, що на ІІІІХ видно 
московсьиу печатну. 

Отже після опубліновання цих 
умов становище в nитаю яснішає. 
Леtенди про <•гуманшtй)) режим чер
ВОЮІХ НО:\tуністів розвіюються, ян 
туман, і проступас ясно на світ Бо
жий однановий штамn <<made in 
Moscow•> на теренах nитаю. Яне буде 
до цього в і дношення Спо.-rучсних 
Штатів, по демісії Маршала, та Ве.-rи
ноі Британії - буде:\10 бачити. Але 
гадаємо, що чим ясніши~І стане си
туація в Нитаю, тим яснішим і буде 
те відношення. М. АНТ}"·сь 
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ФРАНЦІЯ 

НОНЦЕРТ П-\РА їНСЬІ\ИХ 
1-\ОЛ.НДОJ~ 

На третій щ•ш, Свят Різдва Хри
с:шюго, 9 сіЧІJЯ ц. р., в Унраїнській 
Православній Цернві в ііарижі від
бувся традиційний нонцерт ншІЯдон 
хору «Пісня Рідного 1-\раю•• під про
подом п. Н. Мю>о.тНІІ:іЧ\"К'\. ПJ~nграм 
ІЮІщrрту сн~І:ши но.іlяіни та ще;{рів
ни гар:о.юн ізован і 1-\. Стецешюм, (~. 
1-\ошицем, В. Стушшцьюtм та М. Ли
сеш>шt. Концерт бу.1о занінчено спі
во~І <•Боже Велиний, Єдиний ! ». Всі 
ІЮJІядии й щrдрівии винонано було 
ПО МИС"Т<'ЦЬnОМу, З Ве.тІИtШМ розуміІJ
НЯМ змісту nОііШОі ІЮ,1ЯДЮІ Й З Чу
ДОВОЮ иастроєв істю. ІЦира л яна ЯІ> 
цириге;ітові, таІ> і nci:'tt учасшІЮlМ 
хору, що цим nоацерто~І да;ш веди

не задоео,1ешrя г.рисутні:'tІ слух"ІЧа:>.І. 
~тСПіХ НОІЩе·,;ту був };(' Ті.!ІЬЮІ l\10-

РІJ.lЬJІІІЙ. На :ЗJН:ііШ r!редставюшів 
lІар2ф ія.т~мюї Ра;:щ прпсутні сюJа.тпt 
на ІюристІ. Цстн:uн суму nттад 9.000 
франніn. 

СВЯТО НЛИНІ-\И 

в Дитнчіfі Унраїнській 1 Іетвергоній 
Шно.1і м. Іfарижа 

В недідю 16 січня ц. р. Дитяча 
УкраІнсьна Четвергова Школа влаш
тува.!Jа для діте~ Свято Ялинии, J_Ше 
відбулося о 3-Ій год. пополудJІІ в 
приміщенні на ~ue Madame, 61. . 
Свято відІ>рив дитячий хор пщ 

керівництвом о. Жо.rtневич_а. В ·,нщіо
на.1ьних убра11нях, мило 1 впевнено, 
винопашІ діти баг:~то унраїнсььих 
піеею, і нолндон. Хор співав <•по 
до·1~осJІОМУ>•, тобто пе н унісон, а по 
голосах, і це ще більш говорило за 
ту дійсно вr.11ину роб~ту й дюбов 
до неІ", виявлену нерІвПІшамн по 

вивченню пісні, ЯІ>ЩО прийняти на 
увагу, що. ту:r -~у.1п діти від 4~ох.до 
1З•тИ роюв. ПІсля. першого І!І!ЩІ.rtу 
почалися поодиною виступи, де~>аа

маці! й тапни. Мнленьні дівчат~tа і 
х.'І<НІ'ІІПШ, ниі ніно.11и пе бачн:Іи 
свого рідного 1-:раю, 3 .1юбов'ю й 
aaпa.'!U:'tt ден.тtа~Іуьалн про , <• нашу 
неньиу УкраІ"н:у.•. . 
В перерві між другою .1 третьою 

частинами програми до всІх нрt:сут

ніх звернувел Голова Централиюго 
~'нр. Громадсьrюго 1-\омітету у Фран
ції інж. С. Созонтів. Промова бу.'Іа 
стисла, Шlс нажне ії с.~ово змушувада 
уираїпсьие громадян ст~ о ствердп":и, 

ЩО ІІе ВСі МИ Є на dJІCOTI СІЮГО нацю

ІІfІЛІ>lІОГО обов 'язну, і В\О нова УІ>
раїнсь~>а е~tіІ'рація, розновсна по 
всьому евіту, яна жи.1а й живе в 
ТЯЖІНІХ матеріЯ.1ЬІІlІХ і мора.'lЬІІИХ 
~·мовах - бію.ш свідома й уважна 
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до всього, що є націона.JІьrю-громад
~ьним. Наша ж уираїнсьна иолонія 
у Франції - це здебільша стара емі
tрація, яна за 20-:-ІО рон ів постаІніла 
своє життн мат~ріяльно досить доб
ре, а.11е nроте вона недосить свідома, 
а часто й зовсім байдужа. Це від
чувають всі наші унраїнсьні устано
ви, а зонрема ця четвергова шиола, 

яка нараховує ЗО дітей. Інж. С. Со
зонтів звернувся 3 :зяилшюм серйо:з
по підійти до цього, бо лише власни
ми гуртовими допомогами можливо 

заснувати або підтримувати ту чи 
іншу установу, яна в дзерншюм 
нашої духової й націоналмюї сили. 

йісля промови була проведена 
збірhа па потреби школи, ю~а дала 
біля 11.000 франиів. 
Від Академічного Т-ва привітпв 

nерівшщтво школи п. проф. Щу.тtь
гин, звернувши увагу на тижні умо
ви рраці і віддану гоботу вихова
телів. 

І знову дали слово дітям, що па 
протязі :і-ох годин дійсно захопили 
присутніх. У иінці програму янго.а 
роздаnаn дарунии й гарні мальов~ 
НИЧі ЮІИЖеЧНИ. 
Свято залиuщло по собі пренрасне 

враження. 1-\ерівщшам Дитячої Шво
ли, Всечесним сестрам Служебни
цям та о. Жолиевичу велике спасибі 
за те, що вони дбають ПJ?О вихованн~ 
нашого мшюдого поиол тн я, роаум І

ючи, що це одне з найваЖщfвіnІиіх 
завдань нашо і унраїнсьної емі І'ра
ції. 

СВЯТО СВ. МИІ\ОЛАЯ В СОШО 

25 грудня 1948 р,, з·аходами Уnра
ви філії ОУРФ Р,лаштовано в Сошо 
свято св. Мино.цОл. Свяtо відирtrrо 
було f!ромовою Голови філії п. Щер
баня Дмитра. Потім діти біля освіт
. JІеної ялинии просnівали нолядиу 
<•Бог Предвіrmпй>~, Ігор Нестерчук 
продек;ІЯмував віршин св. Минолав
ві. Місцевий аматорсьиий гуртоn 
nіДограв нартину в одній ді"і паІІиса
ну n, д-ром Нестерчуком ~свя?Ий 
Минодай серез уt>раїнсьних ем'іl'ран
ті!І у Сошо ... У виставі взяли участь : 
п. п. Щербань Дмитро, 1-\апно Марія, 
l\onилoF Марія і Міщун Мш:о.1а. 
Потім роздано було дітям подарунни. 
Хворим уираінцям, що не мог.1и 
прибути на свято, вислаtrо було свя
точні поси.1ки. Панна Хомич Анна, 
п. п. Дармохід ІлЬІю і ЛЕ>вицьний 
Васи.1ь Cn:Ja.rtи на потреби орІ'аніза
ції по 500 фр., за що їм щира дяиа. 

-----.----- __ .. -------
3амомяйте RалепдаJ• «ГРОМА

ДІІ » mt 1949 р. Ціпа - 215 фр. 

АНГЛІЯ 

СОЮЗ УНРАїНЦІН 
ВЕЛ. БРИТАНІї (С. ~·. Б.) 

і 

Союз ~тнраїІщів у Be.1ІtRiii БрІ.тn
нії був засновано~ в нінці 1945 р. 
д.11я об'єднr.ння всіх українців. що 
перебува.11и в той час на Tt"pe11ax 
Анг.'Ііі. - Бу.!]и це переважt:о ун
раїнці З ПО.JІЬСЬНОГО ВЇЙСЬНа. t it·j.Hllllii 
загальний З'їзд відбуВ{'Я в 1946 р. 
- в ЕдінбурІ'у. Другий 3'іа;{ ві.J.
бувся в 1947 р. в .:Іон;Іоні; третій 
- в 1948 р. в .тІон;J.оні. Настущшй 
четвертий З'їзд має відбутися в бе-
резні 1949 р. в .'Ішцщ:і. .. 
ДійСНИХ Ч.!JеІІЇВ, ЩО 1\.l:lTilTI• ч:н•~:

СЬИі внески, на (~ього;:щінн,ій дСІ!Ь 
записано 22.500 чод., кн і орtа"і:ю
--вані у 238 відді.1ах с~·Б-у (3 вибор
ними управами) та 108 осере;щах р 
відпоручнинами С~'Б-у). 

Головні орІ'ани СУБ-у, це : Го .. 1(1Ва 
- сот. Б. їІанчун, Pa.J.a Союзу і 
Ділова Управа. - ;J.i.l(IBИM .J.Іtреи
тором є сотн. ю. са.1ьсьюtй. Віді.l 
иультурно-освітюtй очо.1ює 11. СоІ
чишин, він же с го.1. pe;taJ\TOjJOM 
<•Унр. Думии». 1\rшгарнею і Впдан
ництвом аавідує п. Явореьний. 
СУБ побудований на в.1асtшх ма

теріюІьних засобах ) нраінців у Не
линій Британії і ні ві.:t ного грошовоі 
допомоги не одержус. Місячний бю.J.
жет СУБ-у ВІШОСИТЬ 1.500 фунтів 
(6.000 долярів), ирім утримання всьо
го ділового апарату. 
УираІнцІ в Анtлії сtшашt на фоІІ;t 

допомоги інвалідам 7.000 фунтів t·еб
то більше 10.000.000 фрашtів; гроші 
ці лежать в банну на оироюму ра
хунку. 
За рік 1948, з 10 .1ютого по :н гр,уд

ня надійш.1о до нанце.1Ярії С~'Б-у 
29.000 листів. Висда.1и з н;Інцеркріі 
33.000 листів. 
Нрім <•Уираїнсьtюі Думни .. :вІЦа

ють журна.11 <•Оса"; пере;tптпшш ів 
мають оноло 5.500; пифра ця П(ІстіАно 
збіJІиlіується. - 1-\ІІигарнн j:<Jбпть 
міrячпий оборот бі~ІК 2.500 .:J.О .. lнрів 
(у рівновартости) . __ .....,. 
Нн відомо, в Ангдіі перебува.1о бі· 

ля · 9-ти тисn·t бійцін УнраіР.t'"ЬІЩі 
Днвізіі (<Гали•tНІШ>t. Ці .'lюди спочат
ну IJ'epeбyBDЛif 118 CTatti ВОЄННОП()..lО
НеJІИХ, а потім аавдяия заходаJІІ 
УщУави Союзу Унраїнпів у Ве:ш
nій Британіf, на ЧО.'Іі ННОГО СТОЇТЬ 
сот; Б. Ланчун, ці .1ю;tи поступово 
бу.tш nepeвe;Dett і на СТІІІІ uиn і.'Іьшtх 
робіmииів. Управа СУБ-у .:1,ба.1а 
про тr, щоб Іх приміrтпти на nрашо 
в самій Ангдіі, ЧІІ то в it:;J.yt·тpiї. ч11 
в .сільсьному госtюдЩJ<·тв і. 
Але несподічапо ;мя ~·правІt C~r)-y 

і д.11я самих унраїtщів анг.1 ій("ЬІ\а в:tа
да, саме nеред Рі:цвюrюш Святами. 
вирішІrда відправити ;ю Німеччанш 
біля :юо осіб, rеред юшх бsло бі.1t,шt· 
сотні хворnх та ш•мічІшх. 1'рrба бy.lt> 
вжиnати рішучих аахо:tів, ~юбі:rізу
вати веі вшшви і ан "нзни, інтерІІt>· 
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ніювати перед ню1сжшІми чиннииамн 
для того, щоб відмінити ви)lане роз
порнджсппн. Не аваншюч.и на І:е
зручний дJТН таних заходІВ час -
Ріадвнні Свнта - Управа СУБ-у 
справді nинвипа надаиичаRиу еьер
І'ію it навіть в;щдасн а оr;ре~юю nе
тицією до ЙОГО ВеJІИЧ!JОСТИ Георга v_r· 
Одночасно по філ інх CYD.-y! у І~с.ІХ 
частипах Англії,. уr;раїнсмо rоо•т
шши на :тан протесту проtи висшт
ни ї~в іх землннів до Н і:\tеччи•ш, 
оголосили страйн. І зу~и.ттлн ~правн 
CY.G-y дади позитивІІІ нас:щши : 
29 грудня 1948 р. Міністе.рст!!о Вн~:~ 
трішн іх Справ Веди но І Брптшш 
видаJІо надзвичайний. ному .. ІІН~т, ~ 
лІ-ШоVу сназано, що всІ унр:.:.нщІ, ш-о 

з причини непрацездатнасти були 
призначсні до висилки, за~ишаютьсн 
на терен і ВІ'ЛИІіОЇ ьрита\ІІї. І Іро це 
було дано відповіІНІі_ нщ1ун~нати по· 
радіо та н британсьюй пресІ. 3 чис
.rта призначених д? ВІ~возу будуть 
відправлені люрс ТІ, ню згоJтос_илиен 
1хати до Німеччини добровщьї,о, 
та ті яні були н:арані підчас їхнІ,ого 
побу~у у Ве.пиній Британії, а цих 
разом є білн 80-ти осІб. Решта ж -
важно хворі (бі.:тя. 105 осіб), та яним 
відмовили в працІ з. ог.1нду ШІ ста!І 
здоров'я (бідн 7:J осІб), ян т~нож ТІ! 
яні спочатну відмови.rтисІ, ВІД працІ 
3 різних причин у <~і.rтьсьиому гос
подарстві (біля 70), залишаються в 
Велиній Британі·І. . . 
Приймаючи на увагу сп.ецифІЧНl 

умови перебування '9'ЖИНЦІВ на те
рені Ве.rтиної Цританн, треба вважа
ти цю перС)'fОГУ CY'D-y, ян сн.lадеJшн 
дуже тнжиого іспиту ~ й?го дінль
ности. Цим фантом СУЬ поназав 
свою ор'tанізаційну еиду, а разом 
з тим надзвичайне вміння перебо
рювати труднощі, нні етоятІ, на його 
шляху. 

Цей випадои і ця перемога нехай 
послужать принладом д.1н цснтра.тт~

них орІ'анізаuій унраїнсишх у ВСІХ: 
тих ираінах, де перебуваютІ, нашІ 
еміІ'ранти. 

ПОСМЕРТНА 3Г АДНА 

11 січня 1949 р. в оІюлиЦях Ліону 
пісшt десятилітньої хвороби, помер 
на 51 році життя п. J!.t. ер б а Т~о
~от - родом з ЧсрuнІгІвщипи, ·ПІд
старшина Охорони ГоловІ!ого . Ота
мана Симона Петдюри. Пс~юйний 
приїхав до Фра!fції в 192.5 р. !Ірацю.
ючи на чужинІ, захnорш. Хвороб,~ 
nерейшла в тнжиі форми, що врсп.ІТІ 
й привело в траІ'ічн?ГО нінцн. ІІ~юй
ний залишив по собІ вдову _та 6 дІтей:, 
найменшому з яиих 8 роюв. 
Нехай чужа :JемшІ буде йому 

пером. 

До редаиції Громади 
надісJтано дві відбитн~ д-ра Г. ·~~:~
ницьного з <•Coup d Оt'ІІ а І E"t>> 
(lre Anne<>, Fascicu е 2~ - <•L a~pect 
eontcшporain 'dc l'Eg І~с. dc l Est>~ 
і <•L'Eшigration UkrашІеппс>>. Ц~ 
за:о.ІіТІШ річсво трантуютІ. порушсІ!l 

питашш. 

ГРОМАДА 

ВІД УНРАїНСЬІЮї СТУДЕНТСЬ
КОї ГРОМАДИ В ІІАРИЖІ 

Нова Управа Унраїнсьної Студент
емтІ ГромадІІ в йарижі вибрана 
:JагаJІЬflИМИ Зборами 10 січня 1949 р. 
сштадає отсим щиру подяиу його 
ЕІ>сцеленції Нир Іванов і Бучнов і, 
НоДУС-ові у Франції, Товариству 
<•Учіться І.>рати Мої», ФранцузЬJюму 
1\ато.пицьному І \оординац ійному 1\о
~Іітетові, Унраїнсьній Громадсьній 
Опіці, всім Допомоговим Товари
ствам і нсьому унраїнсьному грома
дянству за принесену поміч студію
чій молоді. 

1 З огляду на те, що матеріндт.тшt~ 
етап нашого студентства с пададІ 

тяжний, просимо о дальшу поміч 
і звертаємося до Уираїнсьиого Гро
мадянства взагаді, а Допомогових 
ОрІ'анізацій :юнрема, підтримувати 
і пада л і аитивно унраїнське студент
ство. 

Просимо всіх осіб, ниі посідають 
щонебудь :з майна УСГ (ян с.повники, 
юшжни, меблі т і.) подати про це 
.іІИСТОВНО ДО ·Відома . Управи УСГ 
на с.rтідуючу, адресу : Унраїнсьна 
Студентсьна Гро:-.tада, Paris, rue Taine 
13. 
Отсим повідомляємо всіх уираїн

ст.них студентів Парижа, що 5-го 
лютого ц. р. n годині 15.30 в примі
щенні До~tівни УСГ (13, rue Taine) 
відбудутьсн 3ви•Іайні Ширші Схо
дини Студентсьиої Громади. 

За УПРАВУ УСГ : 
Го.пова НОДЕЛЬСЬНИЙ 
Сенретар : ГАРДЕЦЬНИЙ 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

ОГОЛОШЕННЯ 
У. ІІедіJІЮ 30 ЦЬОГО сіЧНЯ, В деНЬ 

спомину свята Нрут, в Паризьиій 
УАП Церив ( 5, rue Gasnier Guy) 
t'Jlyжбa Боща почнеться о \од. 10 
а піс.nя неі о год. 11.30 буде вщправ
JІена урочиста панахида а виносом 

війсІ.Іювих прапорів. . 
Піс.пя панахиди, там же в Унра~н

смюму Нлюбі відбудеться АнадемІЯ, 
підчас яиоt буде виго.ттошено донла~и 
п, сотн. П. Васи.1іва і учаснииа подІй 
п. Шенуна. 

.м 2 (26) 

ДО ПОБРАТИ:\ІІВ-ВОЯНІВ 

Звертаюся до Вае з оцим заншшом 
з приводу ве.:тиr;их сучас!ШХ подій, 
яні ста:шся сере~ унраїнсьного сус
пільства, а саме : створення Унраін
СЬІЮї Націона.1ьної Ра~и з її Вино~
ни:о.t Органом, себто - п і~силеннн 
свіжими по.rт ітичними си.тта:\ш нашо
го всеунраіІ,сьного Держащюг9 Цен
тру з 1917-1920 рр. . , . 
В тюшН час миJІюво.nІ в пам ЯТІ 

нашій відрщtжуєтьея всн гсроіч~;~а 
боротьба нашої У~-:раїнсьноІ АрJІоІ, 
в лній :\НІ, дорогі побратІВІИ, б_раJІИ 
найантиnнішу участь - за щеал 
нашого народу бути вільним госпо
дарем на своїй землі, творпти .,ад У 
своїй державі, ні вЩ МШ'~ :nеJа.аеж
ній. 
Наш Ш.;JЯХ до незалежноєтв ~уже 

тяж1шй ... Він густо усіяний жертва-
1\fИ нашого наро~у та по.nитий щедро 
нров'ю ... Але чи ж ми не знали, 
ноли ставали до цієї боротьбй, що 
воля не даєrься, а виборюється? 
Знали! .. І це не спини.,о й не спинить 
нашої боротьби, я ною б нривавою 
й жертвенною вона не .бу.1а ... І хо.ч 
сьогодні ми розни;:~;ан• по чужин.•, 
хоч сього;щі на наших зеJІ.шях шалІє 
снажений ворог - то все таии у~
раїнсьна душа, ян тут на чужинІ, 

таи і там на рі~них зе:\ІоlЯХ, живе в 
одному стреJІ.ІJІінні - до незалежної 
Соборної Унраіf.ісьиої Де.ржави, й 
не спинити її НІному й ншоли, Я~> 
не спинити сивого ;::J;н іпра ... 
В ім'я с.lаВІІОГО МІІН)'ЛОГО Й нра

ЩОГО завтра, - пони ше вийдуть 
відповідні уря~ові розпорядни, -
я, иол. старшина-вонн Арм.ії ~ТНР, 
силадаю на Унраїнсьну Нацюнальну 
Раду свій денний заіюбітои 500 фр. 
(впдачую на пошт. ионто <•Г:ромадв~>) 
і занлииаю всіх унраіІЩІВ-вонюв 
винонати цей святий д.1я нас обов 'я- J 
зон. 

3 вояцьюt:>.t привітом Сотн. ГУЛЯ 

СП РО СТОВАННЯ 
В 'l. 2:! <Tpo.,ta~ll>> був ЩJІШЇЩСіі~ІЙ 

надіеЛИНИЙ дОПИС 3 ПОl\ІІІ.lНОВОЮ ~Н
формацією про призиіще особи, вн~
чання яноі відбулося в АльгранжІ. 
- Це бу.тто вінчання пана Дмитра 
Лоби з панною Ніною Івасенно. 

Український Центральний ГромадськИй 
Комітет у Франції 

влаштову,є 

в неділю ЗО-го. Січнл 1949 р. точно о 20-тій ГGд. ЗО хв. 

в <ІС<~JІ~ Жсогр фію> - 184, Бул~вар Сен Жt'рж•н Парюt\ 6 
н нагсди річниць проголошення С1мостійностн Уt,раїни та 

С·,борности Земель Тї 

УРОЧ'ИСТУ АкадемІю 
Просимо всіх уираїнців чнсельно прибути на це Св~, то. 

Dlreotear : Jlme Catherlne · Germalne So&oniieff . J.mp. вeresnla!E, 1 t, rue Larranre, Par\1, 
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