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Pour rendre hommage а notre 
Poete Nationalj Taras Chevtehen
ko, nous emprontons 11r.. quelques 
pages de 1'ouvrage remarquab1e 
de М. Roger Tisserand « La 1Vie 
d'un Peup1e - 1'Ukraine >>, paru 
а Paris en 1933, que voici : 

Chevtc~nko vit 1е jour 1е 25 
fevrier 1814 dans un village de 1а 
province de Kiev. C'etait 1е der
nier-ne d'un pauvre serf qui e1evait 
deja une пombreuse famille. 11 
avait sepi апв quaпd il perdit sa 
mere et dix quand son pere mourut. 
Ce1ui-ci, репsапt au partage de sоп 
tres maigre patrimoiпe aurait, ra
conte-t-oп, pronoпce eette paro1e 
prophetique : « А mоп fi1s Taras, 
je ne 1egue rіеп. Се пе sera pas uп 
homme ordiпaire : il sera ou que1-
qu'uп de remarquab1e ou uп graпd 
vaurieп, dопе mоп heritage, de 
toute fа~оп 1ui serait iпutile. » 

L'eпfant moпtra de tres Ьоппе 
heure 1es plus vives dispositioпs 
pour 1'etude et, speeia1emeпt, pour 
1е dessin et 1а peiпture. 11 eut vite 
fait d'epuiser 1а seience du pauvre 
maitre d'ecole du village et celle 
du peiпtre de 1а bourgade vo~siпe, 
qui etait surtout fort daпs1'art de 
boire. 11 osa deman~r au regisseur 
de 1а propriete la permissioп d'etu
dier chez un peiпtre du district 
proohe. La repoпse fut d'aller 
iinmediatement, еп qualite de mar
пiiton, aux cuisiпes du sei
giieur, un Allemaпd russifie du 
nom d'Eпgelhardt. Taras fut pro
mu eпsuite 1aquais et accompagna 
son maitre dans ses voyages а V ar
sovie, Vilпa, Saiпt-Petersbourg. La 
1е seigпeur, qui desirait avoir sоп 
propre peiпtre, 1'autorisa а eпtrer 
comme e1eve chez uп fabricaпt 
d'enseigпes. Le professeur, qui 
igпorait tout de l'art de la peiпture, 
occupait le jeuпe homme а couvrir 
de couleur des murs ou des elбtures 
а moiпs qu'il пе l'employat а des 
travaux domestiques. 

Се п'etait роіпt l'education 
qu'avait e.spere le jeune homme, 
age maiпtenaпt de dix-пeuf апs. 11 
allait promeпer sa reverie daпs le 
beau Jardiп d'Ete tout rempli de 
dieux et de deesses de marbre qu'i1 
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L'emprisoппemeпt dctпs une for
ter.esse, puis la deportatioп· еп 
As1e ceпtrale comme simple soldat 

s'essayait а copier. 11 у fit uпе rеп- fureпt le triste lot du poete et dн 
coпtre d'uпe importaпce capitale : p~triote. Sur la sепtепее, le tsar 
celle d'un eleve de l'Aeademie des aJouta de sa propre шаіп : « Avec 
beaux-arts, Socheпko, Ukraiпieп defeпse d'eerire et de dessiпer. » 
lui aussi, qui le preseпta au fameux Che~tcheпko traiпa de loпgues 
Carlo Brulov, professeur а І'Аса- ~пп.ееs de misere. Sоп supplice 
demie. Celui-ci recoппut tout aussi- eta~t aggrave du fait de l'iпterdic
tбt les beaux doпs de Taras qui, tіоп barbare de l'empereur. 11 eut 
malheureu6'emeпt, paree qu'il etait 1'audace, un jour, de preпdre 
serf, пе pouvait suivre 1es cours de q'?-elq~es , ~ro~uis de la regioп 
1' Academie. Оп demanda sa liberte deso1ee ou 11 etait. Рош• ее crime 
mais 1е seigneur refusa de 1а 1ui il fut jete репdапt huit mois е~ 
dоппеr gratul'tem t р · · prisoп, puis traпsfere daпs uпе . еп . our reuп1r 
la somme-пecessaire, Brulov fit le garn~soп situee au bord de 1а mer 
~ort.r~it du poete russe Joukovsky, d'Aral. 11 п'avait plus qu'a atteп
famІ1Іer de 1а cour. А viпgt-quatre dre 1а mort qui mettrait fіп а son 
aqs, car les пegoeiatioпs avec 1е atroce destiпee. Mais Nicolas Jer 
seigпeur fureпt loпgues, Chevt- mourut, et les amis du poete obtiп
cheпko etait libre. reпt d'Alexaпdre 11 sa liberation. 

Eleve favori de Carlo Brulov· ІІ reпtra. Sa saпte etait ruiпee et 
ami d'artistes et de litterateurs~ il s'ete!gп.ait а Saiпt-Petersbo~rg 
hбte assidu de la со1опіе ukrai: le 2,6 fevr1er 1861. Quelques jours 
nіеппе, Taras Chevteheпko tra- apres, Alexaпdre 11 abolissait 1е 
va~~1ait 1а .Pe~пture е~ meme temps servage ... 
qu 1l refaІsait son шstructioп, si Sur le cercueil de Taras Chevt· 
пegligee jusque-1a. C'est а ее шо- с~~п.kо fut deposee uпе соurоппе 
meпt qu'il fut visite par 1а muse d ершеs, symbole de sоп destiп 
poetique. . et de ee1ui de sa patrie iпfortuпee. 

Еп. 1840, il, ~ublia sоп premier Оп ;esp~cta la voloпte du poete. 
recueІI de poes1e, sous le titre de Sa d.epoщlle fut traпsportee еп 
Kobzar. Du jour au 1епdеmаіп sоп Ukraшe et, suivie par 60.000 hom· 
пот fut eelebre en Ukraiпe. '11 у mes, eпsevelie pres de Капіv sur 
fit ~eu apres uп voyage triomphal. uпе ~auteur qui domiпe 1е Dпieper. 
PetІts et graпds, puissaпts et De 1а, uпе vue graпdiose s'eteпd 
humb1es,riches et pauvres1'accueil- sur la steppe іпfіпіе. Uпе croix 
lireпt avec uп immeпse enthou- Ь1апеhе s'eleve sчr 1а tombe. Vers 
siasme. La fille du рrіпсе Rерпіпе elle, репdапt la belle saisoп s'ache· 
gouverпeur geпeral de 1'Ukraiпe' mіпепt des milliers de pJ1eriпs ... 
s'eprit de lui et lui voua sa vie' L'reuvre de Chevtcheпko est 
Аіпsі que nous 1'avoпs vu, Chev~ immortelle. Еп elle se refleteпt les 
tcheпko fut п~m~е. еп .1845 pro- aspirations et les re~es de 1'Ukraine 
fesseur de dessш а 1 Uшversite de ses souffraпees et ses espoirs. 

-кіеv. 11 voyait l'avenir se levcr L 
radieu:c quaпd uп desastre s' abattit .оі~ de la patrie, le poete sоп· 
s,ur .1ш : le gouvernemeпt apprit gea~t а elle, а sоп histoire heroique, 
1 d 1 а sa r.iche пature. Devaпt ses yeux 
CXISteпce е а eoпfrerie de Cy-

ri~e ~t Met.hod.e doпt Chevteheпko passaІeпt les еtоппапtеs figures 
faІsaІt par1e. Cette soeiete secrete des hetmaпs; se deroulait tout 1е 
qui a;ait pr~s pour devise 1а paro1e cort~~e des пymphes, des fees, des 
de 1 EvangІle : « Coппaissez la sorCІeres; se dessiuaieпt les vastes 
verite et la verite vous affraпchira» steppes semees de hauts kourgaпs. 
e.t .qui s'etait doпne pour but l'abo- Daпs sa memoire, revivaient les 
IІtion du servage, Іе reveil du sеп- eroyaпees populaires relatives au 
timeпt patriotique, l'egalite et la so1ei1, а la Інпе, aux etoiles, aux 
fraterпite par 1'iпstruetioп et 1е ares-eп-eiel. Uп sombre voile tissee 
priпeipes d 1 1 h 8 de me1aпcolie, reeouvrait ее; gran· 

. е а mora е е rеtіеппе, deurs, ees Iegeпdes, ces magпifi· 
v1t tous ses memЬres arretes ame-
пes а Petersbourg et сопdа~пеs. еепееs : l'Ukraiпe 1а saiпte, 1а 

belle etait vio1ee et asservie ... 
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70-лІ'ГТН ІІРЕЗИДЕНТА У. Н. РЕСІІУБ.ІІКИ 
А. М. ЛІВИЦЬКОГО 

.\. ~1. 1.1\'ITSKY 
P•·t)siJeнL Jc 1:.1 Пcpui)Jiqвc Democralit]uc Ukr:.~інісшю 

lJpc:JJІ;ttll Т All;tp ііі :\ІІІ ІіО.'І:.І;І!ІІ 1J 
.;}іНІІЦІ>ІШіі, ЩО ІІОХО;щп, :J \'Та] . ОІІІІІ\
ІІОГО ]JОД)' ,\'І']НІЇНСІ>І\ОЇ 1\О:І;ЩІ.ІЮ .І 

стщншшн, нщю;щвсн '27 береанн ст. 
ет. 1 ~7!1 р. в с. :І іпецІ.І>О~ІУ на Ноа
таІJщІші. СІ; інчшшш ll ННІ6 р. гім
нааію іі ІІСТ\'ІІІІВШІІ ДО J\ІІЇІІСІ>І\ОГО 
УніверсІІП'Т):. А . :\1 . .тlівІщІ. tшіі ві;t
раау :111 ' н:ІаІН' ІІ :1 унраЇІ!t'ЬІЮЮ !'ОЦ. 
Дt'МОЩJ:ІТІІ111!0Ю Ор І' <іІІ і:нщісю іі, ЛН 
антнвнніі її ч.н·н звrртас на t~e(it' 
увагу цщн·ьної но.1іції, НІШ t\ аащн•ш
твала його внерше в 1~97 р. ІІІс~ш 
ці.-юго рнду <!рсштів і ув'язнень, 
А. :\[ .• : ІіІJІЩЬІ>U~ІУ шчн·шті ВД:ІІ;ТІ.ен 
в 19U3 р , СІ-\ЇНЧІІТІІ Університет. 

1 (i .t '( LC 1\ .' jl l'Й .)ililllllll D ~'ніІІ\'рсtІТl'Ті 
Ю.Іі:ІІшт іі)'іІ го.ювою Ущ) . Студент
сІ.ІЮї Гро,І .ЦІІ. ІЦl· uy;ty•ш студсІІТU~І, 
11 1 !)0'2 р. А. :\1 .. ІіІІІІІ(І.ІШі\ ІН'ТУШІG 
;(о р .'1\0.IIUI( іііНОЇ у~;раЇІН'І•ІЮЇ нартії, 
.:tc 1\~JaJ(юt: а ВІцатнншt унр. ;tінчамн , 
а 110 аанін•н·нні Універентету ІІOllrp
T<\GTt.cн на 1 Іо;Ітаl!ЩІІІІУ, де стас Ш.і 
чо.:Іі Ві.11.ної Грщщ;щ PYll. 

Ili;t •Іас рсво.нщ ії 1!.!05 р. А. ;\[, 
.: Ііщщt.Іаtі\ ннбнраєтІ.ен ІJеі~щ рсІю
.:ноцііішвtІІ нартін~шна гшюву ені.'1І·
ного nО:\Іітсту 1 Іоатавщшш . Нн го
;юві, іtому uдастьеп вибороти право 
на орІ'.шіа<tцію uі,щііІУ <•С<lмооборо
ІІИ>) ;цн боротьби проти жидіuсьІ:шх 

з 

нuгромів. У гру,;щі 1905 р. вЦб)·
вастr.ся Вееунраїнсь1шй З'ї;ц 
l'~'t1'y, на юю~І)" цн орІ'анізація 
11 срt•ймснува.'1а себе на }--нр. Соц.
,~с~юІ\ратнчну Роб. ІІартію. На цьо
~ІУ 3 'ї;ці А. :\1. ;Іівuцьний вперше 
нu:.~найо:~tJшсn з Го.1овним Отаманом 
С. lІt'Т.lюрою. Рсво.1юція Ще на спад, 
І tapct.юt по;Ііцін пcpet'.lU)"Є рево.lю
І(іонерів. А. :\1 .• "lівицьtшй в 191U р. 
(віе;ш однорічного ув 'язнення) осе
.:Ію~;тм·я u 1\анrві, де працює нn мІІ
JЮВІІіі судя .:\0 HJl і J.>. 

:J l!ІІОУХО~І друГоЇ ревО.lЮЦіІ (1917 
рон у) І! ІІІ бере учаt·ть на робітничих 
:1fiupax YC;J,Pl і, ;н• бу .10 ухва.іено 
:щагатиен за ..:а:~юетійність Унраїнн. 
;jгu;{ЩІ ІІІІОІІраюТЬ ЙОГО на ГО,lОВ)" 

llu:юсної Народньuї Управи. а потім 
нон ітовю1 1\0~t іс:чю!Іf. Він був пер-
1/ІІШ ущнtінцс:~t на таній посе:uі ~о 
тuгu часу, аж ІЮІШ був обраний Гу
ііернін.:н.шш Ко:~о~ісаром. Вся губер
'' ін :ща.:1а t\ пам· ята.1а про його оо
·' ітнчну роботу R часи довгих УlІ'Я3-
неJJІ, і підпі.:І.lН, маса наро;щя знада 
Ного, бо А. ~1. :ІівІщькнй завжди 
іі.>ІІ тіено зв 'язаний з ce.lO)I, знав пси
хо.Іuг ію й прнгнеиня се.1яниuа. 
На нсршому Всеунр. З 'ї;ці Се.lян

І'І>І>оі Сні.lІ:Ш (RІ; Го.1ова З'Ізду) 
.\. .\1. ."Іівицьний вперше познайо
шшен з :\-Іитрооо.lитом А. Шеотиць
ІШ\І, і це знайомство пізніше оерей
ш.ю в тіену дружбу цих двох ве.:tиких 
'1\їИ iiJ, 

· ІІо"Іітичю1 nар'єра не nрийw.'Іа до 
А. ~1. Jlівицьnого з сбаагос.1овення• 
Центрадьного Но:мітету однієl або 
.tругої по.1 ітичної парт і!, вона вири
ну.lа з маси народу, що мада його 
на; свого nровідника, орtанізатора й 
вuі!цн, яний Ц.lR добра уn-раІнського 
н.tроду віддав усе євос життя й си.1и. 

tІід час повстання nротІt гетьмана 
і І . Сtюропадсьnого юв L.lЯНТ бере ак
т.tвну уч<1сть у орrаназаціІ війська 
й знову перебирас пост Губерні.я.'Іь
ного l~o~ieapa По.lТавщини. ІІізніwе 
ДІІрСІ-\ТОрін УНР hfенує :\. ~~ . .;Їі
DІЩІ•ІЮГО радником !i(iJt істеретва Вну
трішніх Справ . 

~· -НІ-nу річницю своrо народжен
ІНІ А. :\І. : ІівицьюtІі ет аа ~І ін істро!ІІ 
ІОст.щіі і заступюшu~ Прем'єр-~Іі
ністра У.Н.Р., а пізніше ІІре)І'єр
Міністро~ уже еnзи:Іьtюго ~-рJЦу 
У.Н.Р. Пk:ш трагічної смерти Го
,'Іовного Ота11tана С. Пет.1юри - А. ~1 . 
. ' ІівІщt.tшй, :Ігі;що з ТІt~чаеовим 3а
ноно~І про Вl'рХоlІІІ<' Управ.1 інни 1-'к
раінеhІЮї ;.{ерЖ<\111\. BCTЗJIOB.lt.'HH:Iol 
ще 11 1920 р, на рі;ншх зrм.1ях. пере
бран прапор ~·н]><Іїнсьн•)І Наці! , і 
шt вірtню, що :.toнt"ce nого пrре:vож
ІЮ Н CTO.l\11\IO ОбІІОІ:І.lСІІОЇ Ві.'1hІІОІ 
УІ\раїнсьної ;J:ержави. 

.'Іюііи свого .і/'.41./.чка - у~;раЇНІlJf - 

.ІвіІJІІ·і.-І.ч (і віІІ Hf ЛO.tOOUfl }( /Ії. 

piduoгo 6pama! 
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rpy1111 , ЩО ("І'ОНТІ• В 0\ІІ';ІІщіі ;to ~-!iJ>:.I~ 
ї неІ. ІЮ і Нац іона.ІІ.но і І'а ; ІІІ та 11 

ВиІЮІ!ІІUГо Органу, но•І:І.ІІІ ІІІН'І~ІL'ІІУ 
аJЩЇЮ 11 ІІрt'с і і 11:1 нуіі .'ІЇ ' !ІІІІХ. :ІІІ~j)<ІІІ
ІІІІХ ІІ)J!JТн ВІІІіОІІІІоІ ·о ОрІ'<ІІ•У \ t;ра
ЇІН' І,t;ої Націона.ІІ·ІІоі J>а, (ІІ '!':І ІІj.ОТІІ 
ііОІ'О ІІО ІІ; (\1\ІІJ\\\ІХ 1 \ . ІL' ІІЇІІ , :IIJ\ij)l'\1:1 
І'УІІJЮТ ІІ І 'о.' ІОІІІІ ВІІІ\!ІІLІІІІІ 'о ОJН':ІІІ)' , 

нроф. І. :\ІааенІІ , '"' ""-" "1щ ІІІІІІІІ'' 
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гo.'\t Jt· iв , ІІІ;\', JІІі ui.t 0 \10 , хоч 611 тІ:11· 
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зумінні - це повна евобо;.\а вшшу 
!'ВОGЇ дуМІШ fi BO.li - і, ЩО !ll' ~Н'ІШІ 
ваЖ-JІІВС, В:\1 itlllll ІІОІШШУІІ<ІТИ 110.:\Ю 

ГРОМАДА 

it ;Іу~щу друг11х. СуТІ. аахі;ІІІІ·ої ;н·
~ющнtті'і- перш аа ІН'(' 11 аасобвх, ІШ 
адобути б і.тн.ш ість! ІІІ 

3вернення до 
УкраїнцІв 

Jarany чnенства СоюJу 
у ВеnикіА &ританІї 

Віеім ~1іенців ~шнає з того чаеу, 
IIO.l\1 в тнерних і суворих умовиш1х 
з·1г..1.1 уир:lіш:ьної еміІ'j.>ації в ЕврG
ні, ЩО \І]ННІУ!'ОВО ВИЙШОВ 3 рідНИХ 
ae)te.•tь, н:щн на себе тяг,Ір ві;щові
да:Іьности аа ниаво.тtl'ІІІІН України, 
створивши УнраїнеІ>І;у Націона.1ьну 
Ра.з;у, ян н:Ійвище у:\tандатоване по

:І ітнчне представшщтво унраїнсьно
го н·tро·Іу поп ме;намп Gатьнівщи-· 
ни. 31 пщюзу.\fіІПІЯ~t усіх, за винят
ІЮ.\1 о:щої, унраїнсишх діючих на 
чуж'fні nо.тtітпчних орrанізацііі. і пар
тій, ю;і є речнинами націошшьно
;lерж1ВНІІХ стремJtінь того народу, 
ен::шн шо н~ основ і правно-держав
них нор:11 Унраїнсьної Народньоі 
Р~спуб.-Ііни Укоаінсьну Націонапьну 
Раду та зреформовано державний 
центр, виді.rшвпш з неї її Виноюшй 
Орган. 
В той спосіб унраїнсьні поаітичні 

прямування, яні досі стру:\шували 
рівч,шами партійного зрізничну
вання, влилися в одне спільне рус.•ю 
ПО.1іТИЧНОЇ НОНСО.'Іідації ВСіХ НОН
струНТИПНИХ СlШ. Свідомість відпо
ніда.ТІьноети й журба за долю нашої 
Батьнівщнни об'єдна~tа їх n один 
еVці.ТІЬНИЙ ВИЗВО.ТІЬНИЙ фрОНТ. Цей 
п'о.'І ітичний фронт G продовженням 
~ієвого фронту, що на Рідних Зеl\1-
:шх ставить опір нас1шьнинові fi 
нривавнтьен au до.11ю нашого нрзю. 

Створення а~шонного й найбіш,ш 
авторитетного речюша унраїнеьІюго 
народу ста.1о пере.1омоною подією 
сучасного rтапу іеторії Унраїtш. 
В наші~І націопа.1ьпо-дІ.'рЖаВJІім цен
трі .lучатJ,сн діючі дер»;авно-творчі 
ПО.:УіТІІЧІІі ЧІІІІІШІШ Й двері УНРзди 
віднриtі длп тих з них, m;i адібні 
ноетаНІІТИ шщіона.lию-дср;юшJІу JН1-
цію пона;{ групову. Цr дає запоруну-, 
ЩО 1ІИН і М іжнарО;lІ! і ЧІІІ!ІІІІЮІ ~·:·ЮТЬ 
унраїнеьного партнr}нІ it що Цl!l\1 
рааом унраїнці нr прогг:-~юп,, нн то 
було по першій війні. 

НИШН'І• ДО ТОГО З ПОВІ!ОЮ \"ІН'ГОІО. 

Він нав 'лаав стиеді :ш 'лзни it'op rан і
зує співпрацю з націонааьm•ми ЩJІ.'д
ставництвами попеRо.тІених Моенпою 
па1·одіn, нні призна.т1и УНР:>ІІУ аа 
націопат.пr представництво Уі:р11ї
ни і стаВ,1ІНТМ'fІ ДО неї а Ве.'!ИНОЮ ПО• 
вагою. Своїми меморіл.тшми по ООН 
і ДО урядів ПОО,'{ИІІОНИХ i\e}Jii\:JB, 
учаетю довіреІшХ осіб у piaJ•I!X міїн
народніх нонференціях і уrтановах, 
авосинами тих осіб а чужинними чин
нинами УНРада ВИВІ.'ШІ унраїнсм;у 
справу на міжнагодню арену й їІ 
там авторитетно ааступає. Ніяна 
групова от>tанізація дононати того 
не може. бо пра го н:Jціnн:>.'tмюго 
предстаВІшцтва перед чужv1щлмн 1•а

. 11ежить ВИІ\.'!ЮЧІ\0 ІІЮtіОІІ3:ІМ!О-Дер
ІНаВІJОМУ центроn і. 
Своєю резолюцією а днп 25 і .26 

вереенн 19-!8 р. Рада СУБ-у в В. :Gри
талії устійни.па n імен і цілого СУБ-'· 
становище до УНРади в той rnoriб ': 

<<Рада Союзу Унраїнціп у В. Бри
танії, нна репрезентує загй.'І ч.пен
стnа Союзу й є його найвищr уманда
тованим органом, аае.пухРРІІІИ на 

своєму четвертому заеіда1ш і щш 
26. 9. 1948 р. доповіді гшюли Спюзу 
про УЮJаїпсьну Н:>ціоп:>.ТІІ•l'У РРду 
та її Винонни1t Орган, ПJЧІйшта 
тані резотоції : 

1. Союз УнраіІЩіR у В. :GрІІТ!:JІії, 
піддІ.'ржуючи ідею унраїJ•еьJюі по
.1ітичноі нонсОJІідації, J>іт:н: ф:>J;т 
ствоnеннл Унр11іІч·ьної Нйціш•r:tь
ної Ради та її Виноююго 0)1Г:>І·у, 
вважаючи, що n процеt·і нщш•х 
націОІІ:>JІМЮ-ДСJ. Жаl!І!ІЩІ>НІ'Х ЗМ?Г:-'1'1• 
ЦЯ. ПОДіЯ має да.'ІеНО('ЛГ.ТІl' Їt'ТОJ'І!ЧІ•е 
31\ЯЧ!'НШІ. 

2. Вважаю•ш есо<' optPJ!iЧI•oio ча
стиною унр;1їнсмюrо ІЧІJ'О/ІУ. Со}(•а 
Унраїнцін у В. Британії, ян :ю}Jt:>І•і
аована спіт,пота унраїІ!СЬІ\ого Г]'О
'ІНЩЛнrтва на цьо~ту терені, І!Вйжає 
свої'ІІ основним обов 'нзном п іJJд!']l
жати Унраїнrt.ну Націnн:Jдьну Раду 
та її Виновний Орган, а н ідТJЧ,мую-

ЗАUЛИН ПО .'З'Т.~ДІ C.VБ-u 
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Ч\1 Вс<•біЧ!ІО ЇХ ПОВаГу. ІІJНІЧІ'JІІІТІІС.'Я 
;JO JJOll\liJ)('J'\IJJ ТІІХ 0('1'0Р1Іl'Х праВ;( 

УНраЇІН'І>НОГО l•:ltJOЛy. t!НЇ )'нр<ІЇІ•СhН:І 
Нюtіона.'ІЬЮІ Р:І,l<І ]Іt'ПJІеЗІ.'І'Тує n 
алійrІ'ює. 

:{. ІІриіІ.'ІІ!ІЮЧІІ ;ю ПІ:•гп постаРОВУ 
Енноююго Орrю•у · УНРа;н•. Pa;ra 
Союау впnвн і со.1 і,1ар іауєтьrя з 1toro 
ріІІІІ.'ІІІІЯ'Іt вст:.нюпнтн у R. :Gританіі 
Уповнона;неІ' 1•х Rтn;n!'!'OГo Органу 
УнраіРСhНОЇ HaцioJ1:1.1J,J10Ї Р:1.]ІІ n 
почуваєтьсfІ .зо '1Іора.1J.І'ого обов 'нз
ну: 

а) ві:.ватн зага.1 j'f!oгo Ч.lrHl'TBa :ю 
ПОВІЮЇ HO!!t'O.l Ї;І:JІ{Її :tOBІ>n;ta най 
ІІищого унраїнсьного IIO.l ітично
ного пое;tставш•цпнІ. 

б) :~атн Ую1:1їРсьні~ Націона.1ьніn 
Раді та її ВІн;ОІІІ1~''"У Органові 
всебічну ni.:tтpJmнy•. 

::\Іи є п о .1 і т н ч н а е 'ІІ і r р а -
1\ і я. НІШ Зll.1ІШ11\.1:\ Рі;щі ~І.'И:Іі, 

· бо не го;щтьrя з тепt>ріпПІі'ІІ порял
НО:\І, З:tBe.:teJ'll'\1 01\~'П:НІТО'\1, 3.1t' яна 
ХО'ІІ.' :ІОПОМОГТІІ ВІІЗJЮ.1ІІТІІ CROIO Бать
НіВЩІШУ Й ІІОІН'l1\!\'ТІІСЛ ЛО ІІЇ.1ЬНОі 
Соборної сз,юетійІ;оі УІфаінп. Бt>з 
об 'є;щання ;хов~>о.1а о:~ ного л ер жав- . 
но-по:І ітичного центру на t''ll і tраціі 
ІІ'ШІа громалrьна nраця стає неповІш, 

а навітт. часО'ІІ позбаВ.1t'На ocнoPtllfX 
цi.'tetl:. Гтюм~:tсt.ні \·ст:нювп. ян СУБ, 
НІ' :МОЖVТІ> б\'ТИ ці.1.1Ю !'йМЇ В с.·обі. 
вони :м-\·сять ·,,ати впщі Jii.1 і n і.]е~;ш 
- добро ня.ролу й Батьнівщ11ю•. 

І тому ні Щ)ІІХітюt ''" cy'I!Jf іваЮ<'я, 
що зага.1 ч.1енства c~·:r; вповні по
ді.7ІЯG це стаРОВІІЩІ.' tt. добачаю ;rонзз 
щ,ого в тих ;х:-~тнах. яні він з.1ожпв 
:~ori й ::~а.1ьше бу:1.е пnстН\1-10 сн.1а;щти 
н норпсть своrо націОІ!:.>.1ьlю-легжав
ноrо ЦРНТТІУ. 

В за.1УЧР.І•lІі полаю :to ві;юма всім 
ч.1еІНІ:\І 1.'!-.'Б-У 1\ом\'1-' ін ат Пt1е;Іrтав
І•Іщтва УНРа:~п у· в. БрІ•тзІІії. і 
nnoшv поrтавптиrя ;ю І•ього з н:~n
бі.'ІьІІіою унагою f' тоk1 nов:~гою. tt:t 
ЛНУ 3HC.'1\"ГOJ>\"f()TI• ЗIITOf'HI'f'Jt і В НЬО• 
~1\; cnn:-~n••. Хочу вір11тн. що J•зш" 
Ч.'ІеJІСТRО С JІ3СТі.1МШ 110.1 іТІtЧІЮ fi 
,ll'l'ЖйRI\0 RЩЮб.,еJІе. 11\0 1'()1'0 HЯ
.lt'rf\11() nціНІІТh J>:>Г\' ТІІХ !'Щ1?R і ІІЇ:Jе 
:-t!\ вназіnна~ш Нр~:trтанш•Іrrна УН
Ралн. 

:G. ПАНЧП\ (-) 
Го.1ова с~·Б 

Від пропам'ятної дати 16 ;шпня 
1948 р., дати пrршої {'Ссіі ш ню го 
нсредnа}).1Іf11\Іенту на чуншн і - вага 
/і значення УНРади бу.1111 Шl.Пl'ЖІ'О 
оцінені нашш11 громадішство~І, нне 
устами своїх офіцШних орrйпін аа
поні.•ю їй свою всебічну підТJНІМІ:у 
tt доназа,ТІО 1(1.' ГрОІІЮВІШИ .:.\:lTH:>~IJ!. 

ГромадеІ,н і цептраа і Н імr•ІЧІПШ. 
Франції, Бr.1J,гіі, Готшдії, ШІІІ.'Ціі, 
В. Британії, Авrтрії й ІтаJІіУ ааят•шІ 
свnю націонадьно-nо.тІітичну під
порнднованість УНРалі, а' тані ж 
ценТ}НІ.ТІі ~Л:А, 1\:шадІІ, АрtІ.'І1ТіІІИ, 
Брааі.ТІЇі' Уруtваю ~l П:>у:> rв:чо ЇХ 
ідrttно-мора.:н,ну сmІІ~:.lJН•Ість а нею. 

До Чnенів СоюJу Українців в Aнrnll 

~а тоfі час Винопни~ Орган ноти
фіІ\ував створення УНРади nІ.'ред 
урЯДОВІ\~111 ЧШШИНа:\11\ ПООД.ИІІОІШХ 

нраїн Европи fi Америни, ЯНІ поста-

Внас.11ідон а'їзду СУБ-у, що ні;\
бувся n ЛІ.онпон і 12 і 1 :~ бІ.'р<':!ІІП 
19-!9 р., 11 IICJ11.'CTHB бути ГО.1ІОВОЮ 
Союау, 

(< поч!'<·тт) щюнону " "інотт 1' (' 
хотіn і не шунав. Гп.понувюшн бу.'!о 
ІІа ~11.'11<' JtаНІІ\\е\1.<' \IЗ('J','1hl 1 0, Tfll\ ЛІ\ 

І{І>І1ГО уюну ІІлго НfІ{'И.:JИІО з 11Іt'І•е 

СІШІІІ.'І'(), Рін ТОМУ 11 ПОГОДlШСЛ Пl'ІІЙ
НЯТІІ тягар rтююЇшща го.1JnВІІ СУБ-у 
а почуттн обов'язну і відповідат.-

ности супроти )-щчІіІІ«"ЬІЮі .:J.l!B іаії, 
л на ЩІ.' liy.1a в но.1о11 і. і супготи !'о
вих е'\І і tр:ЧІТіІІ. ІШЇ ПрІІЇХ:'.l\1 Ч\1 ЩНІ
ЇіІЩЖа.'ІІt і щ;і шуна.1и зах"l'Т\' та 
оп і нп. Пого:ншся · танож з поч\-ттн 
вi;щoвi;x:.•.lJ,JЧ"Il'Tl!. щоби те нее: що 
бу.1о зроІ'і.1енt' на щ,ому тереІ•і Сою
апм ~rнraiiH'J,JШX 1-\ю•:-~;tіfісью•х Боя
нів (ЯНОГО ГО.1()Л()Ю і ()('1'І•ВОІЮ.10Ж
ІШІЮ~І я ~1ав чrстІ. /'і,·тп ці.1У віftнУ) 
і ЦІ.'І\Т})а.'ІЬlШМ 'Yнp~liltt'ЬJШ\1 ;:{оП.О-



моговим Бюром (яне я зорtанізував 
і очолював в імені наших заонеан
сьних унраІнців Нанади й Америни) 
не було зведено наl!івець. Н:'І жаль, 
ЦЯ загроза СЬОГОДНІ дуже J?ІЗНО ВИ
росла знову. Ос?б~сто мею надзв~f
чайно вигідно ВІДІйти. Але що мІй 
відхід означає длн загальноt. справи 
-про це мусять рішати самІ члени. 
Тому, відходЯЧJ:! від проводу с~-у, 
я уважав за свІй громадсьний 1 на
ціональний обов 'язон звернутися до 
всіх з цим моім останнім словом. 
його сназати тим більше необхідно, 
що я і всі моі ближчі співробітннии 
для добра справи багато речей за
мовчували тоді, ян вороги робили 
свою роботу. • 

Зі ввітів Ваших делегатів 1 з мате
ріялу, яний подається в <<Унраtнсь
ній Думці., Ви зможете виробити 
свою nумну П}>О те, що ста~ося'. 
МоІ співробІтняни в провІДних ор

ганах .сУБ-у за 1948 рін (більшість 
членів Ради, Діловоt управи, Нон
трольноУ номісіt} і я - приймаємо 
внеліди в'tзду і перевиборів ян. до
нонаний фант. Мається поважн 1 ос
нови на те, щоб заперечити правиль
ність цього а'tзду. Нритинувати його 
можна ян з бону внутрішньо-громаJ;Х
сьних прав тан f прав та заноюв 
британсьни~. Але бій <<За формально: 
сті)) приніс би ще більше сорому 1 
шноди для нас всіх, натомісць не 
дав би найменшо І певности, що 
<•болян>) буде загоєний. Тут справа 
не у формальностях. 
Ви самі знаєте, ян вибира.тшся 

делегати на з'УзJХ. В нас є донази, 
що вживалися методи і спо.соби, яні 
були близь ні до погроз. 1 те~ ор у. 
Всі наперед мали точнІ внаювни, 
що і ян мають робити та поступа тІ'!. 
І цей 11аназ більшІсть делегатів сш
по і послідовно винонувала. 
Ми передаємо всі справи і аtенди 

СУБ-у новообраній Раді і Ті віnпо
ручнинам. Передаємо з .почуття мо
рального обов 'язну згщно з фор
мальностями та звичаями громадсІ.
ного життя, заведеними між унраїп
цями Передаємо тан сноро, ян .тшше 
отримаємо протоноли з'Узду (фор
мальність) і ян лише новий пров!~ 
захоче іх перебрати. Ми не могли 1 
не хотіли того робити на усну вимогу 
п О Монцібовича, ноли він намагяв
с~ ~еребрати справи негайно і без 
формальностей. Бо СУБ, це не лише 
уираінсьна гтюмадсьна установа, але 
державна епі.чна з обмеженою запо
руною та реєстрована харитативна 
орtанізація, і нас забов'язують зви
•rаі і занони цієі ираrни - хоч лн 
дехто намагається rx іtнорувати і 
ламати. Тому денні формально.сті 
передачі мусять бути збереженІ. 

Фанти•rну і правну . в ід_пов ідаль
ність за СУБ, lfH орtаюзац1ю, мають 
на еобі нововибрані органи, навіт~ 
хоч би вибори і з 'Узд були незанонНІ 
і неnравосильні, від хвилини переви
борів, до тієі пори, пони не відбудуть
ся другі вибори або по~;tи,~станні збо: 
ри небуnуть уневаженІ. маючи певнІ 

ГРОМАДА 

і обtрунтовані застереження шо
до осіб, яні унійшли до теперішпьоі 
Ради і нерівних органів, і знаючи, 
яні нанлепи шири.тшсь пrоти нас, 
а супроти мене зоnрема, нашими 

протионинами і зовнішніми ворога
ми, ми мусіли мати tарантію п-роти 
дальших надуживань прvвди. Щоб 
винлючити можливість таних наду
живань, для цього треба мати по
р ядон і певний час. 
Передаючи справи СУБ-У в ішпі 

руни, ми нористаємо з нагоди зве-р
нутись до Вас цією дорогою, щоби 
Ви не були інформовані односто
ронньо, але щоби Ви почули дещо 
і В!д нас та самі розважили справи, 
ЯНІ витворилися. 

Поза фантичний стан речей є ще 
інші- може важніші. Це ~юра.'ІьІшй 
бін справи. 
Сталося тан, що один по.11ітичний 

. табір силою монопольно опанував 
СУБ. Ми завжди були проти моно
полії в громадсьнім житті, і то без 
уваги на табір. Тому в юІшіі'. пран
тиці роби.чось усе можливе, щоби в 
снладі .Ради і Ділової Управи всі 
групи 1 угруповання були застУп
лені. Сьогодні, ноли на з'ізді оДра 
група насильством захош•.'Іа СУБ, 

ми стоїмо перед вибором : чи прий
няти цей фант без спротиву і схvпи
тись перед цим мор::ольним, а часом і 

фізичним, насильством, чи ставити 
спротив тому наси.чм·тв.у. 1\Іи муси
мо ще рахуватися з думною ::онгпій

ців, яні танож уже відчу.чи і пізнаш1 
це насильство і постійнг <•підпіл.'Ія». 
Ми приходимо ло висJюнну. що ан і 

наша, людсІ,на гідні стІ,, ан і гrомад
сьний обов'язf\н, ані добро цілої УН
раїнсьноУ спрDВИ не дозРодятJ, t!a,1 
погодитися з насищ.стРом. Ми - в 

Англії. Часи насJІ.ТІЬств::~ вжr по
нінчилисл. Ile ані 1\Jоснва, ані 
Німеччина. На щастя, в Англії є 
інші звичnї і мrтщп•. J\оли би Вп 
ЗДОрОРО думаючі і JТеЗ?.ПfЖJІЇ ГГОМа~ 
ДЯНИ, н.е П)lОТИСТаRІ'ЛИ('f, З,Чу, ТОДі 

ЧУЖИІЩІ м:mи fiJІ П'f\?Гf\ ЛУ"!\-Іатt•. П!О 
ми Fci тані сам і , :>бо шо· наr за гап 
безхребетний, пrгідниtt ]ТОВ ір 'я. не
вартий уваги, або Щ() він до но
ренл розПджений хвоrобою. яна тан 
д садно виявиласJ, ШІ з'їзді в сліпій 
і бездумній поnорі вузьно-групово
мУ наназУ. 

·Того вр'атеннл полишити у чУжин
ців ми не маємо nrrвn. ВОJ;п іто t•rc 
судИТРМуТJ, ці.лvі\ УН'f\аЇРСІ·НРЙ t•а
рід. Не сміємо rхІ•.nJ-ІтІІ го.'!оРи nе
ред IIaH::ІRO!\f ОдНіЄ'і Г"J)УПИ. бо JІЛЯ нас 
найважніший 11аназ nDції, загалм•Р 
доб-ро, ЯНІ.' Jll.' уН.'І?І!?СТЬСЯ В J1ЯМЦі 
однієї групи. хоч б1• і FІІ\ P.oJ•a t•r бу.:тn 
чисельною. Бі.чІ.шіrть. яю1 ІН' іпn
нує права меншости. ІІrде зага.ТJ :10 
пораани, n не до пrрr,югн. 

3 всіх тих причин ми рінш.111 ('Та
вити опір насильству і зайняти ста
новище рішучоі опоЗиції до тепе]ііш
нього проводу СУБ-У, лн т:шоrо 
ЩО СТаВ На ХИбНИЙ, зrубний дЛЯ ун~ 
раінСЬJЮЇ СПJ,аВИ, ШЛЯХ. До ТОГО 
аанлинаємо всіх здорово думаючих, 
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незалежних безпартійних членів 
СУБ-у ставип1 опір і робити опози
цію сучасному провщові СУБ-у. 
Це осягнути МУСИ"!\-10 і можемо тіль
ни щ·tальнимЇІ способами. Треб~ 
винлючати з нашої праh"ТІШИ нечесНІ 
способи, ЯНИ"!\-ІИ боро.1ись і, мабуть, 
боротимуться проти нас наші !"'роти~
ниnи. В ЦЬОМУ "!\-ІІІ не ПОВІІННІ насЛІ
дувати протИв ну сторону, бо т_им 
.1ише погіршимо загальну ситуацІю. 
Ми рішили заложити « У н Р а -

ін с ь не Б ю р о>) пора~, правноі 
опіни і інформації. Про це напевно 
довідаєтесь з інших номунінатів. 
Головною метою Бюра буде допо
"!\-Іагати нашим землянам і опіну
ватися ними, без уваги на те, чи вони 
належать до СУБ-у чи ні, і без ува
ги иа rx релігійне, партійне чи по
літи'DІе пе-ренонання. Нам важне, 
щоб в опіці Бюра був національно 
свідомий державнин-унраїнець. Бю
ро є понликане служити ці.'lОМУ ун
раінсьному громадянству у В. Ери
таиН. Через Бюро будемо допомага
ти танож членам. яt;і стоять в опо
зиції до сучасного п-роводу СУБ-у. 
Пе вповні занонне і лойя.ТJьне та 
по-де"!\-юнратично:\1У. Ile повинн.і зро
зуміти всі наші прихильшши 1 про
тившши, ян це розуміє народ, на 
яного гостинній земді :\ІІІ опшшшІсЬ. 
Розпочинаємо шшІУ :.нщію. пtоб 

правна і морn.ТJьна опіна на;1 vнраїн-. 
цями робітнинами на терені Велинnї 
БританіІ не перерnвn.ТJися. Прапf! 
ця тяжна і невдячпn. A.'le МІІ пр::щІ 
не боі"!\-юся. ян і не бмт:ися іі "!\-Шнуло
го рону і пере::t тим. Наш нарід пnс 
потребує. Наш обпв 'я зон- с.чунш~п 
народові і правді. :\Іи ухи:~ятпся вІД 
праці не "!\-ЮЖемо й нг маЄ:\10 правfІ. 
Тут йдетьсн про щосJ, бі.'lьшг. ян ос~
бисті урязи ЧІІ Cfi"!\-IOЛIOбCTJJO, ЯН гр~
ппві амбіціІ ЧJ' nузьні інтереси г-ру
пи чи партії. fі:trться тут пго цІ.ТІУ 
унраінсьну справу Pfl ПІ•О"У F?)~шо
~'У анг:~іf\сиюму те11ені. Hr с'ІІf.!\10 
Rід;щватІІ П В на'певні PVHII і :1ВО)ТІІ~П 
іУ ЮІ 1\1311 іRП і. :\JУІ'ІІ:\10 СТ()ЯТИ J''f'J' р ІіІ 
rJ:>ЛЬUJe і Д:І.1ІЬШ.І.' ТТІІ:t1>t1УJ>І'ТІІ ('УТ}-~· 
і OOt'OHJITJI ~f\ro. :\111 ~І:'rУО JТСРУ еРІ
домість m•шoro пp::onn і панюrf\ nбо
в'язнУ. :!\fDЄМО ПОЧУТТЛ.J11(1 601'1':\!ОІ'Н 
за ш)ав::tУ і справед.,ивіt·тІ •. 1\[ncJІ'~ 
пеІІність,' Щ() с.'lУЖІІ:\ІО сnятій спrаFІ 
нашої знедо.'lrнnі F>атІ,ніРпп•Н11 • 

~ ТаНf\Ю ПОІ'Т:lІ!ОВОЮ 1І0:1JЮЧІ!11асмn 
НЗПІу ПРfІПЮ Пі:l Г?f'.'lO" : 1 
П р'а В ){ а П 1.' р (' )І () іН f' · 

Н:~иче:\10 вс іх Іl\ЩЧ!Х з;ю}~ О І' І' ;•~:-. 
~1аючих унраїнцін і уІф3ЇJІОІ>, ЛІ• 1 

не засліп.1ені нуаьюt!\1 партШшщтв.Jм 
горнутІІся доnно.ча Унраінсьного Бю
ра. 

Бюро Вам да стІ, оп і ну і допомогу· 
Бюро Вам ДЗСТІ> :lacR ід чення ва шо і 

унраінсьноі націона:tьностп, янr па
певно стане R пригоді. 
Бюро поможе Вn~І в ('П]НІRfІХ Ва-

шої еміtраціі. . . . 
Бюро дасть ва~І пораду І шфо)НІ·1 -

пію у""Ваших щоденних проб.,емах. 
Пбтримуt\тt• Унраінсьне Бюро 

морадьно і матерія.чьпо, бо це єдина 
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установа 11а цьому терені, яна t·то
Іть понад парт іі і служить в с і м 
унраїнцнм, без уваги на їх ре.т1ігіtіні 
чи політичні пер~нонання. 

Всі разо:о.r є;rнай:о.юся довнола єди
ного нашого державного центру на 

еміl'рації- Унраінсьної Національ
ної Ради, бо лише в <•єдності сила на
роду!» 
Зголошуйтеся і реєструйтеся в 

Унраінсьнім Бюрі. Творіть ~іж со
бою орІ'<шізовані гурт··ш для під
держни Бюра. Вибирайте з-поміж 
себе зв'язкового. Домагайтеся, щоби 
на Вашу адресу висилати Бюлетень 

RРАПRИ· 

При.wітка Ред. : Ми друкує.wо цю 
статтю, і то беа а.wін і скорочень, 

· а .wетою поінфор.wувати наше гро
мадянство про реакцію, що її викли
кують останні події нашого гро
мадського життя. 

Найперше нільни слів, тан би мо
вити, «З бону>). Реданцін «Громали», 
містючи мою статтю <•Гра в плута
нину» в ч. 21-22 за місяць листопад 
1948 р. тан П <<Обчистила», чи то 
пан <<счемнила», що я навіть здиву
вався, що я можу бути таним м'яг
ним та гречним. Інші статті, певно 
вже занадто гострі, не побачили сві
та. Боюся, що і ця стаття буде тонож 
<<одшліфована», але то вже npaJ>o 
реданціr. 
Прочитавши свіжі І'азети з Німеч

чини про <•coup d'Etat>) В ЦУІТЕ 
та отримавши відомості з теренів 
Ве.тІиноІ Британії про «революцію» 
на з 'їзді С~'Б 'у, а танож ознойо
мившися з статтями в nаризьному 

«Унраінці» (з 27 березня с. р.) я ... 
того, ян би тан чемно висловитися, 
«nпрячив очі>). Мені стало цілном 
ясним, що робиться в унраrнсьнім 
житті і нудою йдуть і ведуть ті, яні 
здіймають оті всі бучі. Врешті вже 
нарти роснриті. Формула із згадано
го <<Унраінця» вже сnравді nідіймає 
заслону над тим, що досі здявглося 
незрозумілим і неясним. А ця фор
мула nроста : 
ОУН (тан там nишеться, а тр є ба 

розуміти, очевидно, ОУНр, - себ
то «бандеро-лсбедівці>), а не при
хильнини_ поли. МNІьшшn) - УІТА 
- УГВР - і ... <•воююча Нато.лиць
на Цернва». Тан і написано. 
Про «бандеро-лебедівціР!) пиоtти 

нема чого. То явище всім зшІfіомс, 
всім тим, хто придютявся ближче 
до цього, снажімо, віруса серед 
різнородностей унраrнсьного банте
ріолоl'ічного nарнина. Це дуже ан
тивна груnа, що хоче всюди захопити 

«номандні nисотІІ», і рrз захош•Рпш, 
не справляється із завданншш. Прс
тензіr і аnетити ма є Jю:тосгльІІ і, а 
даних для перетравлення nроновтну

того - майже жадних. П]'о )11А 
нема чого писати. То пnтаJшя всім 

ГРОМАДА 

УнраІнсьного Бюра і Бю.-•Іетень Пред
ставництва УнраІнсьноІ Національ
ної Ради на цьому терені. Подавай
те до Бюра свою адресу, щоби мож
на на Ваші руки nрямо висилати дру
ни, обіжнини і інформації. 
З братерсьним nривітом щирою 

nошаною 

Б. ПАНЧУН: 
Голова Допомогового Бюра 

Льондон, дня 26 березня 1949 р, 
1>4, Ridgmount Gardens, 
Chenies Street, 
London, W. С. 1. 

НАД 
знайоме. Відомо танож, що ці «бан
деро-лебедівці» хотять мати патент 
на нерування УПА і на те, що, 
мовляв, вони діють не тіль ни на За
хідній УнраІні, але тримають в 
страху і в .тремтінню мосновсьну 
владу на всІх просторах від Нар
nат р.о, Нубан?. Це при усій nиль
ностІ 1 <<увазІ» . совєтсьноі арміі і 
в~ли.ч~зних снуnченн-';ІХ на Унраіні 
в~ддІ.шв МВД! Ян-що · <<бандеро-лебє
ДІВЦІ» хотять себе дурити манією 
величности, то це Ухня справа але 
нехай не смішать інших право~ав-' 
них! Про УГВР я вже nисав в своrй 
статті <<Гра в nлутанину». Не хочу 
nовторювати вже nисане, а ЛІШІе 
піднреслю : чим далі йде час,тим біль
ше неясним стає отой УГВР і навіть 
снажу більше, стає 'Він загарновv.м 
Чим далі ми одсуваємосн від 1945: 
1946 ронів, тим меІіше видається той 
УГВР ЗВ 'язаний з суттю УНJ1аУJІСЬ
ноІ ПJ:об.ТІЄ:МИ і З Ji ЖИТТЄРІІ'М З'М і етом 
Чим дr.лі, то лtГєJІра щ·о YfBP 
нагадує знане всім onoвiprJНJЯ DJ'O 
того ноrоля, я ний ви~шов на <•спа
цер>) ціпном го.лим, бо той нра
ІН'ЦЬ перєнонав ноrоля, шо він нrй
JфР.Ще ОДЯГJЮ!ІІЙ. Усі BfJIЬ!v.OЖi З 
ПОЧО~ ХВІІ.ТІРЛИ ТОЙ <_DРJІГІ> і fОбVЛИ 
HOMПЛII\fCJITJI НОрОЛеВ І, а ЗВИЧІІЙІІІ1Й 
хлоnець з народу, побачиРши те 

ВJІДОВJ!('ЬНО, ГОЛОСНО IIИHJlИHHYIJ 
<•ТаЖ НОрОЛЬ ГОЛИЙ.,,>) Я думвю, ЩО 
таних хлопчинів з народу сьогощІя 
в . 11~ших. ма<'ах, ян на еміtрвціr, 
ТЗН І На JliДIIJІX ЗЄ!ІІЛЯХ, РЖе є ]100-ІТЬ, 
щоб подібне сназати і пrо УГВР. 
Тому і не nертаюся до цієУ тєми. 
Але останній чнНJІІШ із зггрІІJ!Оі 

фop:r.;y.rrи - <<:Jюююча Натощ•цмш 
Цернва» - це вже справа нуди 
серьозніша. Пони nаризьний <•УН]JаІ
нецммістив велпні статті і вірРодив 
багато місця натолицьнРм сnрrРгм 
- це була річ нормальІіа, бо ж ча
стина унраінсьного ІІароду -мілійо
нів з шість на соrон - є уніяти, і 
тому ці.ТІНОМ зrозумі.тю, ЩО Вnтинrн 
ПODli1Jt'JI ПVJІЬJІУВВТИ СРОЮ П8( ТJ"у' : 
цьому є велина його заслуга. Адж( ж 
)1елігіл- це (JДНа Із устоУn унр а У}'( J,
ноі нrціонrльноУ ідеі. Але J\(1.~ J! тє
пер, з тих статтєй rміщєш·х 11 пr.-
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ризьному •УнраІнці• ясно виПJІиває, 
чорним по бі.'lому, що •воююча Н:а
толицьна Цернва• вн.'lючена ян чет
вертий ЧИННІШ із наведеноІ tормули, 
ноли ясно вихо;щть, що перші три 
чиннини (ОУН-УПА-}ТВР) мають 
повну підтримну «nоюючоІ Н:ато
лицьноі ЦернВІІ», і то допомогу да
ленойд:учу, то приходиться лише 
жалнувати,. що Вати~ан заанrажу
вався у ПО.'ІІТІІчну анц1ю, яна навряд 

чи матиме пі.:tтрюrну не тідьни серед 
ук, аІнсьного на ро~·, a;re і в JrJacax 
унраІнсьноІ еміІ'раціІ. Ue заанrажу
вання вишtиває не ті."Іьни із згада
ноІформули паризьного с}•~:.']>аІtщя•, 
воно-дуже прихояано-видноу ін
терв'ю апостоаьсьного візитатора й. 
Ем. w. Бучна, даного в Нікеччинt. 
На запитання про його відношення 
до НаціональноІ Ради, високий до
стойн~н ук~аінсьноr ~ато.:"Іицьноt цер
кви ВІДПОВШ, ЩО •ВlН ВІТає. іі ПОВ

стання, a.'te, мов."Іяв, шнода, що в п 
денлараціях •не згадано Бога•. Інан
ше. нажучи, ян зроаум іти сонритий 
ЗМІСТ ЦІЄІ думни, ТО наТО.."ІИЦЬНИЙ 
єnисноп зві.'lьняє всіх грено-натоли
нів підтримуватІІ Національну Раду, 
що ясно сходиться з паризьною 
формулою. 
А хто ж веде одверту боротьбу 

проти Націона."Іьної Ради? •Банде
ро-лебедівці• і гетьманці. А .. "Іе геть
манців - ян ніт напланав. •Баtще
ро-лебедівців• - бІ."Іьше. Що ж 
виходить? Виходить, шо в запіллі 
загального унраіпського фронту від
нрито «другий фронn. •Cui prodest?• 
- ному на нористь - говорить 

nравнича форм)'."Іа. На нористь тим, 
х.то тримас УнраІну у сРоІх лабетах. 
Ян зрозуміти цю за."Іізну :юtину фан
тів з українсьного життя? Ян пов'я
зати чинність цих ЧОТІtрьох чинни
нів з відн_ритоІ врешті формули? 
Як зрозумІти, ян пр1шласти п в 
життя? Чи ж не пора вже с.назати 

зась! 
Бо ж і профам намічt>ІtИfі цими 

<•Ве.'!иними Чотирьма• Вt'де всіх нас 
ян що не у с .. "Ііпиtі завулон зо всі•r~ 
снспериментами, ян Житомир 1 9.J 1 
ро ну (вбивство СеюІh"З-ГрибоІІсьІ\о
rо і ~ціб.орсьноrо), то nринаймні 
на манІВЦІ. 

Видно, що зайвІtм гоРорити до 
чиннинів з цієї •Чвірни• Шевченно
ві с.лова : «схаменітм·я, fІу;tьте лю
ди .... • Бо ж мето.:tи у них ~мo:t.e)JJti», 
ЯНІ З ТИІ\1, ШО МІІ 3ВІІН.'ІИ ВВ8Ж8ТИ 

моратtю, не маюn. ні чого сп ідьtюго 
Не потрібно ж нам бути Дон-НихО: 
1'81\ІП! 
Як вони не tюзУміють. що постатті 

Залізнянів і Гоні на Унрзіні моя.·уть 
ОЖИТИ, В нас.,і;JОН ЧJПIHOCnt QЇЄі 
« Чвірки • і що там nочуття свого 
місця на зем:rі теж не зНин:~о і не 
вмер.'ІО, як !lt' вмерла і сама Уну.ІаІ
на, то тим rІrше д.ля них. Наше ді.'Іо 
сна:~ати зась. Наше дL'ІО попередити, 
іхнє - зважати. Оце і все. що хоті
лося б тимчасом сназати. · 

ВасІІ."ІЬ 1\РЕЧЕТ 
Ле Брієн. 



8 ГРОМАДА 

ДРУГА КРАВЧЕНКОВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ 
В ПАРИЖІ 

Ific.~lll ЗЮ>іlіЧl'ІІШІ ІІJ10ЦСС)', ЩО Від
буваПl'/1 в І f;!рІ•жі на нготнаі майщt• 
дІН>Х місяців, Вінтор Нравчеш;о н.:І:>
штував другу пресову нш:фереІЩІ~, 
НЮ\ Від,бУіІ:!СfІ 7 НВіТJІ/1 Ц, р. В П}ШМІ
ІЦl'І!ІІі аЇщі <•ЛютеціЯ>>. Рі:ншм J;он
траето:\І ві;чJі:ІJ•Н.'tа.сn нова· від f!CJJ
шoї ІІjJеСІ:ОІІферt'ІЩІЇ : НСНС.ТВШа J;IJІI,-
1\ іt·п, фотограф ів, :шше один сине1н·т, 
lll'ЧIIt'.'lt'III!a nу бд іЮ\ - ВСе ЦС Ht'HO 

іІ. недвозначно говорило про втрату 
\'вапІ "іншаго;п ,,ої оnінії m; ;ro с::~
~юго Н.:ІОЦСt'У, ТРН і ДО ГОЛОВІ!ОГО ЇЇ 
персонажу. --Мурин зробив своє
:'.Іурин може відій.ти. 
Це нетлшно було ствердити томr' 

хто був присутній на цій останнІй 
зустрічі й мав нагоду ще раз по.бачи
ти Нравченна, тепер уже ще бшьше 
задоволеного собою, своєю перемС!
гою й тим, що він ніноли не сумнІ
вався в цій перемозі. В попередньо
му слові п. Нравчеюю по~лнував 
усім, хто вніс свою <<лєпту>t 1 тан чи 
інанше допоміг йому і <<його народУ» 
поназати західньому світові ~оль
шевицьну систему й всі її насшдни, 
і що модерного Чінrіt~ Хаиа можна 
бити нищо знаєш, ноли й нуди 
бити: Тепер він ставить своїм зав
данням роавіяти страх. серед наро
дів Заходу перед номун1зм~м. Вступ
не C.riOBO на ЦЬОМУ Й СІОІІЧИ.'lЩ'n, 
піс.ТJя чого п. Нравченно запроrюну
вав подавати питаннn (.'Іистовно), 
на я~>і він і відповідав. 
Питання були наttрізнощт і тн іuю

го Х'lрантера, в ід пов ід і та нон,. НnіІ.
б і.пиІІа зац інnвлеп ісп. :юсередп_.пасл 
навноло питанпn, що буде да .ТІ 1 ро
бити п .. Нравченно, nні д~рншвІ! ба
жає віднідати й rtний по.ТJІТИЧНИІ( на

прнмон буде очодювати .. На .ні ПІ!"
таннн п. І{рnвчешю вІдпов ІВ, що 
тепер, піелп занінчеІ.шn процесу, 
він :шймати'!еться заншченням дру
гої своєі юшги. назви nної не хотів 
подати, - не аважаючи на повтор

" і запитання, - режисурою фіпьму 
на сюжет юшги <<Я вибрав свободу>> 
й ВІІдюпtюІ стенографічного звіту 
щюІ(ееу. Він ду:має відві~nти В~шшу 
Брит:шію, Іта.'lію, ШвецІю 1\ ПІ~!ден-
11у Америну і т. д. Про свою пош:нч
ну п.тштфор:\ІУ вважає, що.~т пе МІсце 
говорити на нонфереl'цІІ, прееи, .. а 
ціfі Те~Іі ЩНІ;{і.'ІИТЬ p03ДJ,;J У ('!ЮІ!і 
;tругій шшаі, нна має вийти в сІЧJJІ
пютому майбуТІІього ро~>у (одночае;10 в 1-~ дerm,nвax). Чи вважає п Нрав
ченно МОЖ.ТНІВОЮ війну В НеJНІ.ТJРНОМу 
:~-нІіІбутю,ому? Він відповідає не rатив
но, а.'lІ' не ствердшує цього оета
точно. Hn нитатт, що буд о б, лн~и 
аа~1 it·цJ, Ста.'І іна І': ув Троцью1й, в ш 
відпов ів, що, н~ його ду:\шу, в СС!
вєтсьному СоюзІ особа н~ грає рош, 
а дише система, з Пол1тбюром на 
чолі. При чому при цій нагоді хтось 

:иое.тшно його запитав : чп він не 
;{умас поїхати до Менсіно (?!?). 
Про евоє відношення до противнv.

нів процесу (В'юрмсера й Моргана) 
1\рnRченІю не має білJ,ше нічого 
ена:Іати, нн тt·, що, nнби він вів про
цt•е .'Іише проти цих двох персон, 

то в ід них за.пиши.ТJоея б хіба <<ІІЮнрr 
місце». . 
На тітюшн можливости реставра

ції монархії в Сов. Союзі (після лін
ві;нщії СОВЄТl'ИЮЇ СИСТ<',ІІІ) J\paBЧel!
HO різно відпов ів, що це річ абсолют
но неможлива й утопічіш після всіх 
політичних і енономічних змін, яні 
в ідбудисн на прот яз і з 1917 по 1949 
рін, і що п о в ор от у д о с та
р о г о б у т и н е мо ж е . Він 
персоналJ,но G абсолютним против
нином таного режиму й боротимсть
сп з ним тан еамо всіма засобами й 
силами нн і проти існуючого там те
пер номуніетичного режиму. При чо
му ще раз піднресдює, що він нічого 
спільного не має з таними режимами 
ян у Еспанії, що в ін проти фашизму, 
нацизму, расових те ор ій і т. п. і 
що він є демонрат. 
Питання приватного харантеру ян 

правило не підходнть для висвітлю
вання n пресі, а.пr бувають багато
мовні; ееред присутніх оуло багато 
H{iJIOH, ННі ЦіНЗВV.ПИСЯ Т?.НVМИ ПИТ31:-
11Н, m> то : чи думає п. l\равче:нно 
ОЩ>)'НШТІ!СJІ 3 фр:і1'ЦУЖ<'ІІНОЮ, ЧИ ба
Г:ІТО ностюмів та нр:1ватон нупvв він 
собі, перРuуВ:JЮЧИ ЗЗHO)JfJOI'OM, ЧИ Fe 
нумає підчинити у Фр:JІщії фабрину 
труб і т. п. дурииц і, а та~>ож фінан
І'ІШИМ ПОJІОіНСІІНЯІІІ <<ГР)::ОН ДНЯ», ДЛН 

щ.ого запитували сніJІЬІ>и ноштуnав 
йому процес (2:З-25 м ільtІ.он ів фран~>ів 
п ie.'l n в iJJпon ід і самого Нравчеtша) 
і т. п. llr говорить танож про повнv 
nідеутн іетJ, зацінав.nености занінчr
ним процесом з політичного бону й 
Нравчrнном с~JІШJІІ, JJH політичі~ою 
фі rурою. До цього можна додати, 
що аа.пл, нна маr. приблизно 350 
:11 іець, була ті.пьни НfіПОЛОВІ~ну за
повнена, іі. то серrд присутніх· буда 
дуж.е .. ~е.тшна .нільність .інспенторів 
ІІОЛЩ\1 В ЦНВІ.ПЬНОJІІу, }\ОНференціл 
ПОЧfІ.їЗСЛ О 4-ій ГОДІІНі, а ВЖе З ПіВ 
ІНІ n 'нту почали зщп•шати зr.'lю 
присутні журналkтJІ. 
Цн пресоRа нонференція JJ.rlл Нр?в

Чt'Іша ЗН~:\Н'ІІУВ:>ла ПОВНИЙ <•ЗаJШТ» 
його, nн <<Rедети>) на міжнародньомv 
горизонті, нін зійшов зі сцени т~Ї> 
само раптоно, нн і з 'лnиР!'n, і з vсього 
нього шщишилось у спогадах <·пrо 
П)JОЦЄІ'» ОДІІ<' ;r:щше С31\ІОДОВОЛеІtе Об

,JНІ'І'ІН «Неслоn 'янсьного тvпу». 
Н::~ :закінчення гe]:oft Нравчешю з 

пафосом і жестину.ТJяцією, <'ОТ всей 
JJyшi>>, подnнував усім, хто поміг 
йому, його <<род ін є» і його народоІІі 
виграти процес і розпрощався до 
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:\Іайбутньої зустріч і c.'l і;~.уючою вес
ною (в що ми ма.т~о в і римо), і три
чотири ондесни занінчили нонфер~н
цію й сааву п Кравченка .. Тан ВІд
бу.r~ися похорони за останнІм розря
дом : покійник cn11~ пішов на цвин
тар ... 

••• 

Прига;~.уємо, що в справі т. зв. 
процееу І"'равчrІша йш.ТJо про ТРІ! 
процеси, nні бу.r~и вrдені водноча<' 1 
тому то суд видав потрійний присуд!. 
тобто онремий присуд для ІЮЖНОІ 
справи. 

Перша справа: 
Нравченно пізвав дирентора франц. 

іііУJШа.'І)' <•Lettres Fraщ:aises>> nана 
Н. Моргана (CJaude 1\lorgan) за фаль
шиві твердженнн й публічну зневагу 
в поміщеній 13 .-шстопада 1947 р. 
в його газеті статті америнансьного 
журнадіста Sіш Thomas під заголов
ном <<Ян був сфабринований Нрав
ченно>>, де :між іншим представили 
Нравченна ян п'яющю. 
Суд визнав п. Моргана за винного 

й засудив на 
5.000 фр. нари 
50.000 фр. відшнодовання п. 
Нравчен~>ов і 
оголошення присуду на першій 
сторінці «Lettres Fran~aises» ти
ми са:\шми .'Іітерами, що бу.'lа 
опублінована стаття з 13 листо
пада 1947 р, і 
на сплачення ноштів процесу. 

Друга справа: 
Нравченно пізвав дир. :Моргана 1і 

ред. Вюрмсера (V.·шmser) за зне
с.'Іав.пення його в статті з ·15 нвітня 
1948 р. під заго.'lовном <•Нравченно 
вундернінд>>, де між іншим писз.тп1 : 

<<раніше, попереднини І'равченна 
оборонящ1 троцьністів... Нравченно 
є ворог нашої І>раїнп (Франції) .. . 
Нравченно є фігурою шаdе in tтSA ... » 
Суд визнав панів Моргана і ВюрІІ~

сера за вишшх і засудив обох сО.rІІ
дарно на 

5.000 фр. нари 
50.000· фр. вфuтодувюшн для 
Нрnвче1ша 
оголошеюш щнн·уду в <<Lettrr~ 
Fran~aiscs» і 

- еплату ноштів процrсу. 
Третн справа: 
1\равчешю п ізвав n. :морга нn за 

пуб.'І ічн і зневаги й знес.т~авлеІ•Р ІІ 
ТрЬО:\tа еТаТТЯ:\111 22 і 29 RB і ТНЯ 1948 
рону, ;J.e між інпш:м сі\азано : <•МІІ 
ата~>уємо nравчеш;а, мп готов і вия
В~ІТІІ Ті бр еХІ\ і, Я І> і Є В 1\НІІ!іЩЇ, ~О 
ПІДписана його прі:звище111 1 де ВІ!' 
предстаnаn є СССР, ян жертву пол І

ційного терору» і де назив.ають йоrо 
<<вульгарюІ:\І зрадtшІюм» 1 т. д. . 
Суд визнав п. 1\Іоргана ВІІНШІ!\1 І 

засу;п•в на 

5,000 фр, IOIJHI 
50.000 фр. відРІ>Одовюшн Нран
ченнові 
оголошення прнеуду в <<Lettres 
Frnn~aises>) 
і 1\ОШТlІ процесу. 
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J()RJJJEЙ СВ. ОТІ~Я ІІАІІИ 

(,'Іі, ()11/i'/fl• /ІІІ/ІІІ 1//іі .\ f/ 

• lt'tІІІi.t і 1'0.\Т.\Н.\ 

ДОРОГИ 
. У НІ;ІІІ'tІ ІІ:ІрІІ.ІУ В І::.Ні:ІІ';ІТІІІііL uiii

,"!IOTl'Цi іі. 11:1 11:\Їі\'UІІГіІІІО"У lТ.ІІІІ'l'І•
І;ІІ~ІУ І'ТІІ.І і .н·а;н'п, іі о г ,; ,.J\ou:І:'I ,, 

ІШІІГ<І, ЩО l'T;I,l:l СН;ІJІГl',ІіСІtІ І' <І· 
І{ ії? . 

А біогр:tфін ноч:t.І<ІlІІ :1 JюІІІІ'І І;ІІ 
во;щ, а наг.ІІЦУ чуа;ІІх І•Нt'НІ·, :1 1 о:J
\Іа:н,ов уваншІ •Іу;І.;н х 11 <І 1 ·"''І! і в. 
' І тут ІlрІ!ХІІ;(НТІ· ,іl't'НТІ;ІІ llt',IIIJ>I'X 
І \t:І:ІІІХ .-\,lE, НІ;і :І:І/ІіІ;;ІІІ ІltІ;І]'<:'І~
ЮТІ, іЮПТІІ ІН'.ІІІІ>ІІХ .lІІ>;Н іі .. 

На ІІІН'І,\10"~- I'Ol\i <І>ІІТ111. І;руГ.\1" 
l'ІІІНІТОЮ, ii,(l' ,(ІІТІ11'<!, ("ІіІІІ:J l'ІІ<І ll[l' 
l'ВНТОЇ 11 ірн В ,(OUJI it ТІ• .llt>,ll ji - ;ю 
,(ІІНа в ІІ:tУІ>\". Ta,t. ВІІІ;ІІІ!\ ІоЧІІ •І:Іt т11 

~l,l'IIOl'\l.lloljy. фі:tІІЧІ!У 11)'1'1{10, \t:'.їІ'іі 
1 ар:н· IH'l' і/; Ої:Ш~'/1:111 ГJ1< 1 \І:ІПІІ;у, 
ІІl':t.ІТІІр і ч:н·ос:JОВРНІ•. І ІІ<ІІІТО\І 
;щтина внGУх:н: нР;щтнчІІ" І'І! ів1щ 

відпові;t~ю на :туll\<ІІІІІН ;нп;а
н'нннці : X.lOil'IIIIІ<1 ІІ[ОІ'І':ІІІ (і 't; •·_\ ЧІ:
Tl'.lfl>) і, :І:ІХОІІІІІІШІІ ІІІ>Уl'І• І;Jil'iliJ;~·, 
ВТіІ.;ає. J\y,111? -- :J)IOIIY <>В l!:t."J.;y•І, 
В .'1нстщі трн дні носнтІ. во;(~· і і. 

ІJО:JТІІрщ; фарбу, ;{ОІіІІ lll')!l'liOIІ:JI!UI, 

ГЕНІЯ 
11\•І lll' і ill'11 1!<1_\І::І T:tj'''' .ІІ ІІІ!_\ 
Чilll.!pyt:,lll' \1<1111 1111 ІІі 1 ІОІ'ІІ,_І;JІіЧ 1\\і,ІІо-
1:11 :ІаХІІВіlІІІІЇ 11 (;ІІІJН·ІІІ І>ІіІІ;І;t;JІ, 

.1/рІІХІІ.(ІІТ/, 11(1' O,!Jiil ІїІроu:І В'ІІІТІ:t'Н 

ІН'.ІІІІіІІІ'ІІ ~Hil'Тl'I(TH<I ~І :І. ІIIPL ' TI!:J 

:ІJ[U!I\' Jll'IЦ:J.I:J: \.. 1011 1 Іі!І.:і ii.,(L' В ХІІТІІІІіі 
ні.\І"і·~·н : він ііу;(І' ІІ:І<Пt x~,to(,_..- J; 

І'ІІІІСЧ,\ l'l'.l і, 'ІІП<ІТІІ. 1 Іt;Т:ІТІІ. 

1 11\Т<ІТJІ, .. /(ІІІ 1 1~;\ІІІІ,\- J;JIIJ;JiJ;~ :1 li~Jill!

l'ltli:IШI ~ 
:\..ІІІІІ'ІІІІІ:І !JІH"I'l', ,lІІ.І/1 :1\Jil ltІt.l'l·· 

L'ІІ ІІ•шіІІ(:ІJ; ЕнІ't'.ІІ.І':Ір;п :І;!ііІ•j•::І. 
'(':1p:!t':! В l'ВІІі ІІОІОІІі (',1~/ЮІТІІ І;о:І::'І

І:tРІ. :\..ІІІІІ\'1(1, l'IIJ{-1':11{ І!ІІІіІІІІ~І: ІІtоІІ
Н 'н:J:\ІІ •ІІіt'Т•tТІ) чоfіотІІ. :Jt~Іt;·.Інн; 

І~ІІІ\'.ІІ.І'::р.ІТІІНі .їІО;(І·Іі~. І lt· H,ll'l·l· .!ІІ-
11\l' JІ:I,J(',fii\Tio ВіН l'І!ІН:Ч\' ІІ,"І;ІІ'ІІІІІ;ІJВ і 
ЕІІ(t'.\ІоІ'ІІfЦТОІІі! ВІ-11 1 Іі. ІІІІТ:!іі ні.І 
.\'l'iX Т;Іраt· щt.ІІоt:. НІ•ІІ'Іі ві1• І!І' на
.Іl';І\ІІТІ· Ні ІІІІ\ІіІІ(ІІJ;ІІНі, JІі LІІСіі ~і1 
\'<lil' 1111 11111!:11: 1';\, ll ;J;:\1'11 ~ІІІl'ТL'І(ТІІ\', 

j lt' ІІІІІІ,(ОІІіІіУСТІ•l'Н іі 11 ] і<'Тl'І іі~І ::( : 

l'ІІіТ:ІІШІІ, Т. :111. ,,.(іі,ІJІ~І\1•> І•оІJ:''!ІІ, 
ІІТіІіІІІІІ Ні;{ Jltilll'loliOГO ІІJ;_;І, 'ІО:ІІІ;l!Ііі 
lUl'BЧl'II !іІІ З~la."lloUIIYC l'T<I туЇ ,') іп: J,ІJ-

П ІН ХІІ 

:: І;Ніltи: 11. І'· І:н_ ІІтt'ІІІ· Іrана 
ІlІІі :\.11. 11 \ІІІ]'~ Н: 1 1L'.Іli. ІІ(ЇХІІ,\1\В 
.'оІІ-.ІіТЛІ •.'H:OIIt•J'cTH:: І \11-ТІІ .ІіТТН 
ІtІІІ'l.:фіІ,:Т\. 1:н ІІГt'ІІІ· ""11"'1:111 
t'Іі'ІІ(: ~·.1_\ ,1\ :1 \·}~;ILLit .. і: І;~: ;{, J\~ 

\іі\1\І 1'. 
11·· ІІІІ 1 t •• ТJ;\ IIL':•Iil"! о'Іі!ГІІІ<ІІІ НІІіІ!ІІ 

L' ·•:,>t t' 'І' І.\11· Т ••·f 1111 _і. ІН Jlii.1.1\111-

'l ІJ•t ,, Crl·~. t; І !••Г•і·н.tіІ 1 t:І сІtр~·нн. 
''·i1\Ji ;' l!•t.ltt t·. і'\:, ІІ••ТІХІ .'.іН ,·о.tІІJІ 
і [\ ,,.н, 11\... нн:І (11 ІІ[:.Іt.:І ~-н р .1 it\YH;o·-
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.Іl'НІ;нх чір:tті•• <їІі.1 :'11·•• ""''. І!І'J1еіі
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Нирило- МетодіУвсьного Братствn. 
Формn.ТІьно Шевчешю не був У 

Вратетні а.т~е фантично - був його 
душею. Хто ж бо смі.тшвіше й пал
ніше вис:ювював національно-ре
во.ТІюційні демонратичні (в часи са
~юдержав 'я) думни? 

І все життя на дорогах Rиїнщини, 
в багнах Петербургу в пісках Нос
Аралу в безладних вулицях Ниж
нього-Новгород)' все життя : Унраї
на. Вона, ян висона зірна. що сві
тить всюди, що п видно з :кожно! 
нраїни. Поет жив нею. 
Лежачи в ліжну, смертел:f?НО хво

рий, nоет говорив М. Лазаревсь:ко
му про Украіну, дивлячись у вінно, 
завішене в'язним nетербураьким ту
маном : <<От, янби додому. Та111 би 
я може одужав>>. 

<<Я любив його за те що в ін впро
довж 20-літнього солдатсьїюго огИд
ного життя не опаганив і не ІІРИІшзv.в 
своєї націопальноУ гідности (про vн
раїнсьного солдата А. Оберем"нІІ, 
що був з Т. Ш. в одній війсьноІІіfі 
частині на Ное-Аралі). 

З <<Щоденника~ (1857 р.) 
Т. Щевчет&а Тепер уже поет говорить !'Jід. імени 

цілого народу 1 захопленІ вІДгуну 
звідусіль від людей. що читали 
його поезії - підтверджували йому 
це велине право. 

Шевченкові було :щборонено .на 
засланні писати й малювати навІть 
Божу Матір! Але це ж тоді були на
писані т. зв. <«<захалявні к.шжечки~. 
яні поет ледве проніс нр1зь обшук 
у 1850 році й які_ ввійшли в <<Rобза:р» 
(оригіна'"'И. зберІгаютьс.fl в .RиєвІ). 
По звільненні· з заслан!:Ія йому 

було дозволено перебувати й малю
вати в Петербурзі але - під нагля
дом поліції. Т. Шевчеяно знав про 
цей нагляд та ніде одним словом не 
згадав він про нього. Чи не найкра
щий приклад вияву своєі абсолютно~. 
зневаги. За доказ, що це не був соб! 
звичайний острах, маємо останнІ 
поезії, між рими й <•Царя до ката 
поведуть!>> (<<Хоча лежачого>>• 20. Х 
1860 р. Петербург). 

ФРАНЦІЯ 

ПАРИЖ 

ШЕВЧЕННІВСЬНІ РОКОВИНИ 

В неділю 13-го берешш ц. р. У 
одній із найнращих заль Парижу, 
а саме в за.ТJі <•Війсьнового Ншобу>> 
да п.11ощі Септ-Огюетен, - заходами 
Ущ)аtнсьного Центрального Гро
мадсьного Rомітету влаштовано бу
.ТІО цьогорічне Шевченнівсьне Свя
то.' З доручення Rомітету оріаніза
ційною частиною Свята нерупав пол
новн.'Д. Юсьневич, Голова Паризь
ноі Філіі Т-на б. Боянів Армії УНР. 
Дуже гарний, стилевий і витриманий 
в тонах портрет Т. Шевченна в~но
нано бу.ТJо арт. JІІаJІ. Савчепно-БlJІЬ
си(иМ. 
Програма Свята силадалася з ви-

•rерпуючого і цінавого по своШ за
дум і реферату п_. ред. ~айновсьного, 
співІв хору <<ПІсня Рщ_пого HpaR?», 
со.пьоспівів та денламацІй. Хор <•ПІс
ня Рідного Нраю>> під майстерним 
дириrуванням п. Н. Минолайчуна 
виионав нільна річей. Де-яні з них 
мали сольо у винонапні пані Е. Піо
трович та п. С. Топольсьного. Ці ж 
солісти виступили і з онремими но
:\іерами, ~инонання яних ~инли~Рли 
з~хс.'ІvженІ оплесни. З деJ,ламацшми 
виступили між інш. артисти Па-

Багато талантів вивозила Мосnва, 
багато виїздили а УнраУни самі. 
Одні - щоб згинути, другі - щоб 
стати ще більшими. Ті, яні не пори
вали з Батьнівщиною, - та:к чи інан
ше - станали велиними. Генії ун
ра'інсьного народу поверталися )JO 
нього. Повертався :композитор Бор
тня • сьний : в г.ТІуху зимову ніч вті
нає він в убогу Унраіну з рознішно
го Петеnбургу; втікав фі.пософ Гри
горій Снаворода в сJюю соняшну 
краУну. Повертався й Тарас Грvго
рович Шевчеяно - в оббитій черво
ною нитайною тРУІІ і. Не лише ду
JС;ОВО (тан він ніноли не виходив з 
Унраtни) але й фізично - хотів 
він бути там - і там, над рідним 
Дніпром він є !:Іавіни ... 

}Jизьноі трупи пnні Чnйна, і пані 
Єщенно. 
Свято, що розпочалося традицій

ним <•Заповіто~», занінчилося спі
вом націонаш.ного гімну. Треба од
мітити, що прегарІІВ за ля «ВійсЬJ(О
вого }{любУ» була вповнена унраУн
сьним !'РОМRДЯНСТВОМ ПО береГИ (ОН. 
700 ОСІб). 

10 нвітня ц. р. Четвергова Шнола 
влаштувІІ.па ШевчеtшіР<'Ьне СРято. 
Програм складався винлючно з ди
тячих виступів : денламацій, хору та 
вільних рухіІі до слів Дитяча При
сяга, Бать ну Тарас, Боже Велинvй. 
Вступне слово бу.по сн11аане vчитf.ТІЬ
ною шноли, пані Жолнrвич: 
Приємно було зустрітися з вели

ною ні.пьністю дітей в 11аціонмІЬНІtХ 
убраннях та ствердити, що те зрці
навлення та .любов, яну пrоявляютJ, 
до своіх учнів неріВ1ІИІШ Унраіt;сІ.
ної Четвергової Шноли - nанство 
Жо.пневич та сестри-служєбш•пі 
даJІИ добрі наслідни. 

* 

<< ... Будь Ласнnв напиnш до мене 
тан ян я до тебе пишу, не по-мос
новсьному, а по-нашому>>... <<, .. Я 
твого листа не второпаю. Чорт-знn, 
по-яному ти ~ого сномпонував, ні 
по-нашому, НІ по-мосновсьному>> ... 

З листа Т. Пlевчеюrа до брата 
від 15. ХІІ 1838 і 2. ІІІ, 
18 О о-,;у, 

~Шевчен:ко, пише Варвара Реп
н. 1 на , -був поетом у всім значен
НІ цього слова :він своїми поезіями 
упонорював усіх ... він порипав за 
~обою СТаТІ'!Х і моfодиХ, ХОЛОЩІРХ 
1 палних. Вш бvв наділениr. бі.пьше 
я~ талантом. йо111у був даний ге~ 
юі\:~. 

з. листа П. R у л і ша :-<,Посилаю 
тобІ, брате Тарасе, <•Оповідання>> 
Вовчна ... Ян ти tJC уподобаєш? Пи
ши щиро, бо ти в нас голова на цілу 
Унраіну ... » 

Франціі в боротьб; а німцями; після 
С.'lужби. Божо і в Унраtнсьній Пра
вославНІй Автон. Цернві відслужено 
було урочисту панахиду за споній 
душ уираtнсьних патріотів, полег
л~х за волю Франції. Потім у при
МІЩенню УкраТисьного }:\любу в.паш
товано було поминни, на яних нрім 
Уnрави СенціІ і П членів, ян ~анож 
і членів Т-ва б. Боянів Армії УНР, 
були присутні інж. С. Созонтів, 
:Голова УЦГН, 11штрофор1шй прото
Ієрей Вол. Вишневсьний та іJІШі. 
Прекрасне враження ВІІRЛИШ':Іа ма
леньна детаJІЬ ПОМИJІОН - це СТауО

nавня наша традиція - блюдо з 
но.ТІовом із запаленою свічною по
с~редині. tенералмшй ~енретар Сен
цн п. Петро Номич, пІс.пя J;о.їоnюї 
вступноУ промовп прочІtтав списон 
по:Іеглих товарttшів. Пrомов;~яли r.о
тім ч:~ен Се:кціі С. Левицьний, nroт. 
В. Вишневсь:кий, іJ'Ж. r.. СозонтіІІ, 
І. Рудичіп і М. НоваJІJ,смшfі. 
Заnя Rлюбу заледве ВJІІіJІJуР~•.па 

усіх тих, хто зібрався віддати по
шану ПОJІеГ.Т\ИJ\1 МОJТОДИJ\1 унра1J!ЦЯМ, 
яні своєю J\'tJOB 'ю снріІ1ІfЛИ дрvжбу 
Уираіпи з Францією. · 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР СЕРЕД 
СТУДЕНТІВ 

В неділю 6-го березня ц. р. Се~ція 
б. Боянів-Унраїнціп з Французьно
го Війсьна згадІ'Іла уrочисто своїх 
товаришів, що згинули 11а теrєні 

26 бt>ре:шя ц. р. Уира1нси;а Сту
:tентсьна Громада в Парижі орrані
зувала вечір <•Унраїпсьноі Літерату
ри,.. 

Програма вечора сн.ладІ'Івся з 
основнnt доповіді, яну виголосив 
реп. Д. Штикало, та читання мистець-
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них творів (поезій і прози) студеJІта
ми та сту;хентнами. Вt>чір охоплював 
літt>рачі)}ІУ твоТІчіrть останнього ).І:с
сяnr:tіттл (1939-1949 рр.) .. 

ВЕЧІР 
БІJЮРУСЬНО - УНРА!НСЬНОТ 

ЛР'УЖБИ 

19 .ТІютого ц. р., за ініціятивою 
спt>ціт1ьного УІф.-білоруr. Номітt>ту 
в Парижі, відбувея в~чір унраїнсьно
білорусьноі лриязНІ. !!Ю ПJ'?йшов 
під гаслом дружньоі _сювпраЦІ. обох 
націОН3.11ЬНОСТt'Й і ПІД1'рПМІ0' • ЇХ і' 
всіх напрямнах діяльносТІ'. Вн.' БІ
.ТJорусьного Номітсту на вечоfІІ .ви
Сту'ІІИВ з промовою президент БІло
русьної республіІш п. Аб!'амчин. а 
віn: vнраУнців - ц. ПолшrуІ:. 

Оби.:~на панове гащtчr в іта:~.и цей 
перший епі:~ьниfі вечір громадян 
двох народів, яні борються :ш свою 
незадежнісТЬ. 

f\онцерт, в.ТJаrптованиіt !ан. еа~о 
СПЇ.тІЬНИМИ СJІ:Іа:\ІИ ОбОХ hOMJ~eTІB' 
ш,оfіпюn 3 ве.'ІИІШ:\f підйомом 1 був 
ПЇІ>3ПІfіі ЯНЩІЗ ТИ:\1, ЩО В НЬОМУ буЛИ 
3ібnапі твотнt fi зразни народю.ого 
фольІ>.'ІОру обох народів. 

;rпон 

В річницю с:о.rерти го.:юя.и Унра~н
ст.ного Товариетва (<ПроrяІта» в Лю
п і, поt)УЧнина Петра Лагошина, в 
:\Іісцевіfі цернві віnr:~ужено. бvло па
няхиду за споній його дупп. Uf! жа
.lібна урочистість зібр:1:1а не ТІ.тtьни 
nо1ин"~ й приятс:1ів понійного .. ІJ.тtе 
lt чнс.~rнне mомадянrТРо м. Люну. 
Особа ;к поніfіпого оточена ВЕ'.'ІИНОЮ 
пошаною серt>д міrценого громадян
ства, JШО:\ІУ він віддав усі своі сили 
й енергію. 

r.omo 
20-го березня ц. 11. :М:онбе.чіярrьна 

філія ((УІфаїнсьної Гро:\rади v фран
ціі>) в ідбv.ТJа традиційне свято Т. Шсв
ченн:>. РРФерат nідчитав n. Горбовий 
ТТt>rno. Пrо'ІІ0Ядя.11п n'Pn знячеюш 
Т. Шевчеtша п. п. Проців т~ ОF~ппю: 
r.аідvв::>;•ти )'І::>.тt і ден:rrямацІі )'!І Те й · 
r.о.ТJсів 'їnна, Го11бов і ::JeнFH і ІрJ_ІІШІІ' 
ГУрманіnня. БойніІІна, Оншпюn та 
Герунові POJ\Hil', Ів:1н та Д!!Нf.:1ІО. 
~ доnоr.ТJих ден.лямувrли : Солов ІВІІ, 
Феnендо~ич, Ож;ювr~. Горбова, Они: 
пщоnа, Г:tй;пrчЬн і Б:tраб:tн. Дз.111 
n і:~:бУВ''·'ІІІСЯ · rni~и хор:'\·. !Т~·ети та 
rnm:i. Свято 3янінчндоrn rпІР.ОМ на
Н iOHrJ.'IhHOГO ГЇJІІТ'У. 

.ТТЬОПІТ АЛЬ 

Унраінrьна Грощща n JІьопіта.пі 
(дrп. Мозедь) 3 сумом повід?мля~, 
що в ніч на 17 березня ц. р., бІЛ!f м.І
rта Льопіталь, загинув У шахтІ Пlд 
час пnаці унраїнець Мазурчан Ва
еи.чь. Понійний народився в 1924 р. 
на Лс:\шівщюtі, був я ін ІІЕ.'Одружений. 
За.тІІІШИП V товаришів ТеПЛИЙ СПО
гад про себе, ян про доброг? унраінця 
й гарячого nатріота. ВІчна йому 
пам'яТІ •. 

ГРОМ'АДА 

льонnн 
10 березня ц. р. в .ПьонІ'ві (детт. 

Мерт і Мозель) nомер Лvцар З~Jліз
ного Хреста, учзснvн збро~Jюі бо
ротьби 1917-1921 рр., член філії То
варисtва б. Боянів Арміі УНР у 
Льонl'ві, п. Гайдун ІВІ•Jt. ПоніfіпРй 
nоходив з НиУРщини. Перt>бувзючи 
на еміl'раціі, веrт. час налЕ.'жав і nід
тримував унраїнсІ.ні optзJtiзsцiJ, бу
дуч~ зразновим ЧЛЕ.'НОм і гроvадя
rнtиом. 

Похова11о його на цвинтаfІі в м. 
РЕ.'гоні. Хов:1н f\.ого nрот. О. Новvць
ний nnи nt>лині~ учаrті місцt>вих ун
nаїнціР. На похороr~і були nрисутІІі 
rtредставнини диренціt тієі фебрини, 
ЛІ' повійний ПТ'ІІІЦЮВІІВ 19 nоиів. 
Упраяа місцевої філії Т-ва б. Боянів 
JІПСЛОІІЛЮЄ CE'!J'ДI''ffiY ПОДЯНУ ПОр. 
В На.пиниченнові, уповноваженому 
фfліі Т-ва в Оден-ле-Тіші, ч:rrt>ни 
яноі майже в повному rнладі nрибули 
на похорон Іхнього бойоfого тове
uишя. Тан сзмо щира подяна дИ}'І'
rентові хору n . .ПисNІнові Лt>внові й 
всім співамам 3 Одt>н-ле-Тішу, Біль
рІО та Льонl'ві. 

ТУЛУЗА 

' Унраінсьнt> громадянство Тулузи 
та онолиць заснува.по філію Унраін
сьноі Громадсьно1 Оnіни і на своіх 
зборах віц З-го нвітня ц. р.: вибрано 
до неруючих органів с.Jtідуючих осіб: 
До Управи: 
Головою - п. Брайно 
Заст. Голови - n. Др r.тефамюн 
1-ий СЕ.'нрЕ.'тар - п. Uимбnлюн 
2-ий Сенретар - n. Іваницьниf 
r.нарбнин - п. СааfІдан 
ЧлЕ.'и Уnрави - n. Пащt>rшо. 
До Рея. Номісії ·: 
п. Дмитренно, n. Фрюшів, n. Пав

.пюн. 

БЕЛЬІ'ІR 

<<РУХ УНРАJНСЬНОГО ПРАВО-
ПОРЯДНУ>> 

27 лютого 1949 р· в м. Льєжі від
булася нарада унраУнців з метою 
створення на терІtтор і і Бельгіт ян
найнращих умов .для nprцi ш•йІІи
щого унраУнсьного політичного nро
воду - УнраУнсьноІ НаціональrюІ 
Ради. 
Нарада ухвалила снлинати на 20 

березня 1949 р. на 1 О гор. раrшу 11 
м. Льєжі Белині Збори унраУнсьнvх 
nатріотів Б,ельгіі, присвячені УН-
Раді. · 
Після виголошення реферату про 

УНРаду нарада вважала за потрібнІ' 
запропоnувати створення онре'!Іfоі ма
сnвоі орrанізаціІ унратнців Белr.гіі 
під назвою : <<Рух унраУнсьного nра
вопорядну», що матиме на меті все
бічно сприяти роботі УНРади. Піr
.тІЯ цього відбудуться установчі збо
рІ! цієї орrанізаціі. . 
Для прантичного здійснення цих 

планів нарада виділила ініціятив
ний номітет; nерсональний снлад 
його таний : 
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Президія : Лев1С8 І. - голова, 
Роєнно - заст. rоJІови, Цар М. -
сенретар, ОліfЬnп( В. - орган. ре
феnент. 

Ч.'Іени : Бойно Ф., МанареJП(о Б., 
інж. Приман, РомІнсьнвй, Сниба 1., 
Тес.певнч М. 
Хай •Рух украІнського правоnо

рRдну• стане могутньою масовоJО 

підпорою вм.ого унраінсьного гро
мадянстав УНРаді. а танож грізною 
силою nроти тих, хто намагається 

посіяти серед укрвІнців розбрат, 
хаос та безго.,ов'я. 

з•Jзд ПРОФЕСІйНИХ СПІЛОН 
8-9 тра81Ія 1949 р. в м. Брюсt>лі має 

вfдбутисR перший З'із~ УН'))$Інсьюrх 
Проф. Спілон для ствоnещtя Нон
федераціІ Уь-раїнсьних ПРОФ. Сnі
лок в Евроnі. де.,егатів Спілни nа
ного терену, а там, ne таних немає, 
- іх визначають прово::m УJ.-ратнсь
них Центральних ГромадсЬh'14Х Угта
нов, яні є ч.:~енами НОУГUУ. Цt>й 
З'їзд силинається іпіціятивн"м Номі
тетом : Спілни УІфаtнсьниJ: Робіт
ників у Бмьгіt та Об'єднання Ун
раtнсьних Робітнінів у ФранцІt. 

3 ДІЯЛЬНОСТИ НОМІТЕТ1' 
ДОПОМОПІ СХШНЬО-СJІОВ'RН

СЬНИМ СТУДЕНТАМ 

8 лютого ц. р. на річних Зборах 
Номітетv Допомоги Східньо-С.ТJов 'н
сьним Студентам у Бe.'lьriJ, RКий, 
ян відомо, сnеція.:~ьно заЬаєтьея 
уJфаtнсьними стуnентаvн та nід олі
ною яного знахоnиться Yh"'D. стуnент
сьний дім у Лювені, впріпrено іме
нувати дирентором укn. студемwь

ного дому в Лювt'ні BnD. о. ІІ'РОФ. 
Г. Ван nен Бран;жен. Сього:Іні ця 
інституція опікуєтьея 60-ма уlmа1н
сьними ВИ<'ОНОШНі.'ІЬНННЯ:\Ш в Бt>ЛЬ
гіТ. 

(<ПРQ YhPAJHA• 
28 грудня 1948 р. cnopt'rtO в Брю

селі з ініціятивІt ін~. А. ІаШЮІ 
Номітет •ПРО YI~PAiliA•: :\Іt>тою 

· якого будуть студіі уь-раІJІсьних nро
б.'Іем в зага.,ьному. а зm.-рема ;хо
с.чідча та доиумt>нтаційна nраця наn 
унраІнсьною еміtр::щіє10 в Бt>дьгіі. 
Одною з да . .,ьпmх ці.,ей цієт ново
створt>ноІ інститудіі буд<' ~ж мо
ра.JJьна, інте.11еh"Т)'8:ІЬна, а rto :J~toзi 
й матерія.пьна допомога бі.'ІЬІІІе ніж 
10-тисЯЧ'!Іій масі унр. робітництва 
на терt>ні Бе:~ьгіІ, що в сучаrnий 
мент здебільшого прапює в ~т.п:евіf\ 
промис.'Іовості. Не;хР:~екий рt>чннеm. 
занінчеІшя нонтрантів праці в~ntаrа
тиме нових ноннретних захnдів у 
зв 'язиу з новим по.,оженн ям. 

Преаид<'нтом Ііом ітету •Про У"
раІна>~ є но.'І. міністр фінансів Бt>Лh· 
гіt та Tt>ПPpiШ'Itilt nnt>ЗR:t<'HT Г>t>.:JJ.
гНtсьного Ваннового ТовариСТІІа npn
фecop Янген. Іірім нього в C-R;ta;t 
Номітt>ту входять : проф. Дюпрк 
- в іцепрезn;хент, в і:tоІІИЙ aдJIORa.T 
Делєnелєр (в 'язеJІЬ німецьких Ііо!щ. 
таборів) - снарбннк, інж. А. Riut-
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на - rеп. <"СІ\JІ<'тар, а п. /Нурден 
- fіrт,гіtісІ,ниіі про~шс.повещ,, М. 
Логуш, еиндш;аJІІ>JІИЙ представнш-\ 

та інші лн чпrнн. 
(Лювrн. 11. Б.) 

ГО.ПАНДШ 

ВЕЧІР УНРАrнсьноr 1\ІУЗИНИ 
В УТРЕХТСЬІШМУ УНІВЕРСИ-

ТЕТІ 

1 дютого ц. р. відбувся в Музи
нознавчому Ііrституті Держаnного 
Університету в Утрехті (Голандін) 
11е•rіп, пtшсвячсний унраїнсьній му
аиці. Програму вечопа снлад!J_.пи : 
вступна доповідь п. :М. Антоновича 
про.унг. музину та її історію. В до
ппвіді звернено увнгу с.пухйчів на 
:\Іузичну нудьтуру l{иївс'ьної Ру1~и та 
ІІ'l унр. музин : Ди.пецьного, Бере
:ювеьного, Бортнннсьного й інших, 
НІШХ ззхідньо-европейсьна музино
:щавча література визнає за росій
сьними джере.ІІами росіянами. Нон
нертоnа частина силадалася 3 унраїн
~~ьних пісею,, у винопанні хору ун
раїнсьних богословів з Ню.ІІемборгу, 
та солових пісень. Нонцерт цей від
бувся на спеціяльне запрошення ди
рентора Інституту, відомого голаІщ
сьного музинолога, проф. Смайпе. 

(Лювен. П. Б.) 

НІМЕЧЧИНА 

- В·.н~оноnреосвященного ВJІадину 
Івана Бучна, Апостольсьного Візп
татора для унраїнцін у ::Jахідпій 
Европі, відзначенп ТИТV,JІОМ Донтора 
"honoriн санsа >> Унр. Університету. 

- Наунове Тов. ім. Т. Шевченна 
обрало проф. І. Борщана своїм чле
ном. 

-На голову ЦПУЕ n Німеччині 
обрин о зновv заст. го.повJ< Виноrшо
гп Оnгану Унраїпсиіеї НаціоналJ,
ної Ради п. Васи.пя Му!І'рого. 

;~АСНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗА
ОЧНОГО НАВЧАННЯ ПРИ УВУ 

Зважаючи на де дал і білине роз
порошеюнІ нашої еміфаційної мо
.•rоді, Профес9рсьна Рада УнраlнсJ,
Іmго Ві.пьного Університету схва
.'Іи.ТJа проснт Інституту З:>.очного Нав
чання при УВУ. Інститут цей тво
ритиме автономну, a.'Je повнз::ту з 
УВУ висоношнільну установ~ 
Перша Професорсьна ·Рада <"І-ша

;tяєтт,ся з таних професорів : пгоф. 
\Іино.ТІа Васп.пьїв, пrоф. д-р І.плл Ви
танович, проф. д-р Во:юдІНІИР. Ну
бійович, проф. д-J) О.пенсандер Нуль
чицr.ниtt, ·проф. ·д-р Іван Мірчун, 
пооф. .7ІРJІ · ОніІШІС~ич, щюф. д-р 
ЯPOCJJan Пщтох, проф. Вінтор Пrт
J)r>D, д-Р Минrта Шлrмневич. Дирен
торщІ 'Інституту є проф. д-р О.:тrн
смщер Ну.1ьчицьний. 
Про матерілльне забезпечетш Іпс

тит~''rу дбатю1е спецілльна Нурато-
рія. . 
Навчання в ІнститутІ спирастьсл 

ГРОМАДА 

на <~піш,ній дmт всіх відпІ.ТІШ Інетп
туту ~пнор ічн ііі. ущн1 їноаІwнч ій п і)1-
в:ши:ю. По 3анінчrині пrршого гону, 
навч:ншл провадитJ,сн в епецін.ТІЬНІ'Х 
трирічних відді.ТІах : гуманіспРmо
:\ІУ, пр~вничому, снопом ічному та 
журнаштичному. Таним чином про
довж чотирьох ронів стуліюючі під
гс!тоn.пятимуться JfO маrістерсьного 
ннщевого ІСПІ-Іту. Іспит провздити
муть nизначені уніnепситетсьним Се
натом іепитов і ном і сії, що діятимуть 
D JJЇ3НИХ СНУПЧСННЯХ унраЇІ•СЬt:Оl 
rміІ'Р8Ції. • 
Провадиться інтенсивне готуван

ня до позси.ТJаннн нурсів. ПроспеІ\т 
Інституту з 'явиться неза(ійJJОМ. 
А 1ре''й Інституту : lТkrainis"he 

Fr~>ie lТniver~it!let, Mt1111'hen, Ver
sпillrrs.tr. -1. ІІІ, АІІешаgпе. 

АНГЛІЯ 

12-1З береанн ц. Р. н Лоююні від
бувся річний З'їзд Сою:ту Унраїнців 
у Вминій Бn~о<т:-~нїі. Н:-~· Голояу по
вої УщJави СУБ'у обрано п. Ф~нд:>
на. Почесним Го.ТІоРою обрано сИна 
fi .. гетІ.матІн П. Сноропадсьтюго ----, 
іпж. Д. Снщюшщсьного, претен-
дента па унриїнrьний престо.'l. 

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИНИ 

ПОМЕР Проф. РАНОВСЬНИЙ 

28 .пютого в Ньюарну помер проф. 
др Іван Рановсьний, геньоп унраїн
ьних учених· та голова Наунового 
ТоварИств:-~ ім. Шевченна. Похорон 
відбувся 4 березня. Покійний ви
дятний наш учений мав 74 рmш. 
Під час подоrо1-ні з Европи до Аме
рюш шюф. І. РановсJ,JШЙ ш1етудився 
й, прибувши до НьюАрну, тяжно за
хворів, пnобувшн на новому нон
тинситі ті.пьни ніЛJ,на тижнів. Ун
nаїнr.ьне Громадянетво ян у Евроnі, 
тан і в Новому Світі, тяжно зас!\ІУ
чепе нісю втратою. 

ЗАГ. ЗБОРИ <<САМОПОМОЧІ>> 

5 березня ц. р. в Нью-йорну, в 
домівці УнраУнеьного Демонратич
ного Нлюбу, відбуЛися зага.пьн і річ
ні Збори орrанізації унраїнrьної 
іміІ'рації <<Самопоміч». На збор!1Х 
були присутJtі 62 дс.пегап•. Від На
ціощшьJюї Ради вітав збори д-р 
Я. Зозу.ТІя. 3борн уді.'!Р.пи ибсолюто
пій уступаючій Управі, а до нової 
Управи обрано : го.поРою - Ю. Ре
ван, містого.ТІоваl\ІИ : д-ра Т. Вороб
ця, д-па В. Пупшаря: севретарем 
- І. С.пободнна: J;у.ТІьт.-осв. рефе
рrнтом- проф. І. Па.:шводу, госп.
фінансовим референтом - інїІ;. П. 
Нрасноноеа, пеферNІТО:\І су<·пі.•ьної 
оп і ни - :М. Го.ТJовеJtову, референтом 
моJrоді - проф. М. Лисагора, рефr
ПІ'ІІТОМ прrси і пропаг:тди - прnф. 
М. Нонош.еьного і членом Упр:>nн 
- о. Р. Боровсьного. Заетушшна
ми : В. ПрJ•нтяна і М. Лапчана. 
Нонтродьна Номісія : д-р Р. Осін
чун, мІ.'р. М. Мадай, :М. Головей, 

.~ ~-() (29-3()) 

Р. ПацІ>Ію і l\[. }1]JОІІJ,. ГршІ:lПсиш il..r 
Су,1 : :1:-р :м. БигриніІН'І,ІШіі, 1111)1. 
,І. ::Jаящ_,. д-р :\І. 1\ую•цишй, д-J) 
r. O.l('(~IJOJ;, мtр. О. С.lІ:Винемшіі .. 
Збори заніпчІІ.ІІІСП в ідспів:н•шш 

націони.пьного гі:\шу. 

l{0Hl{YPC 

Центра.ТJьне Бюро Унт)аїнсьІшх 
Науново-Дос.1ідчих Інститутіn ЦИ:\І 
ОГО.'JОІІlУЄ НОНН)'ГС На Н3У.ІЮЕО-)JОС

.'1ідЧі й по.1ітпчно - пvб.піцистичні 
праці оголошеJ{і nруно~І, або папи
енні на nротязі біжучого 1949 ронv 
На цю ці.ТJь nризначається CVI\f~ 
200 _долярів. Автогові найнг:>.щої 
ппац1 ви~ана буде н~города в сумі 
60 до:~ярш .. АвтnтюnІ ;1ругої праці 
-;- 40 ДО:ІЯрІВ. Да,ТJЬШИМ - З, 4, 5 
1 ~ авто'?2:>.І по 25 до.1яріР. Пр:>ці 
о~шить 1 нагороди присущ~ть спе
цшльний Новиуреовий Комітет, по
І-mинаний ІlентралІ>Jш:м Бюго 
Унраїнсьних Науново - Дос.під'Іl'Х 
Інститутів. 

Умови ноннуреу с.'Іідуючі : 
1. Праця ма є бути нзnисани ;тоб

рою, літературно обrобло:ою, уЕ
раінсьною мовою. 

2. Розмір праці - до 48 сторінОІ; 
друну звичайної вісімни. 

З. Праця :\tає бути подана в мавш
иописі на одній лише сторінці, чr
рез рядон і з по.JІЯJІПl, 

4. Праця !\Іає бvти надіслана в 
двох прю1ірнинах · дn С~>нр~>Т!JТ'іJ'ту 
lІентрааьного Бюр:1 У. Н.-Д. І. 1-1r 
пізніше З1 січня 1950 rону. Пr:·цн 
повинна мати повний nідш<с РІІтога 
і його теперішню точну ?Д}'f<'У. 

5. Додатип до прrці, ян то : фото. 
мапи, рисуJtнп і т. л. - в nбмrжrн В.~ 
ні.тtьності. 

6. Праці .пишаються j'l Ш'JТ:>Jl і поР
НОІо я:rасністю авторів, ОПІ•:>н ІІ!СТУ
тут 3е.тtеНОЇ УнраЇНИ l\Н1TJ'Mt:' Пf)'
ШеІ\СТВО в .nоговорюватшх з :>Fторr
~ш З ПРИВО!\У СПРаВ друну ЦИХ праt{Ь. 

7. ::Ja порОЗУ'І-ІіНПfІ:О.І 3 3!1Tf1Г?:'IIJ' 
праці можуть бути JJ'f'YHOPrнi ІNтJ·
тутом, не ченаючи на рr3уm.тат Jmп

нYncv. 
. R. ·праці, ЩО на прОТР3і нч~ ]'. 

будуть видруновrрі в інпп•х Іч•тrrР
ництвах, можуть бутп ТРнож J~?l':ЇI'
.'laн і на ноннурс. 

::Ja Uентра.'ІІ>Ін· БюJю У. Н.-Л. І.: 
ГенеральюФ Сrнrет:ч• -

Інж. Лrn БІП·ювrьниn 

AnТJeca : l.eпtra І Внrеr-н of l1kr:> і
nіап S('ientific R~>~ear<"h Bodir~. Р.О. 
Вох 291. COO'J1H Station. Nr\V York З 
N. У., l'. S. А. . . ' 

~-~ ШИЛО ВJJЛАЗИТЬ-~-~ 
·~--·-"~ ·-- •• ~~ -~:-~ .J""' -· .. ...,""".~~ 

Я1; по:тrє rазrта <•УНТІаїнсьна Гt•(;~ 
)Ja;rr·J,ш• Пора», пю ІІИХОJШТJ, у Дет
ройті (США) 3 24 ."ІІОТОГО Ц. р.), 
на світ Божий ВJmазить денні пі
~->mітн і речі, зв'язані з щюцеІ'О:\І 
Нравченsи. Ян ві;:~,щю, по стороні 
большевицьноі французьної rазети 
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«L~ttrc,; l•'r,ш~..ti~c".•> вш:тушш проти 
1~і>аВ•Існюt аю:рикансць АJІьбеl>т t\ан. 
Ц~И CdUOK, ЯН ВШІІШНЄТЬСН. ВІДО~ІІІЙ 
в Амер1щі сІюіми напuда~ш ІІН ун
р..tщцш Bd,IГd:Ii, а ЗOn:t.Je!tHt на Щ>Оф. 
.~І. l'J.Jигopiiвu, яного він обвину~н
Ч.)'ІJ..ІВ у шщіамі. Нроф. Григорнв 
свого часу потягнув згаднног~ А. t\а
ІШ до суду. Тоді t\ан своє обвинува
чення нідклинав, а рuдіопромовсцl: 
Вольтер Вінче.1, який ІНІ оснqв• 
інформацій :hана говорив по l>адю, 
мус ін зап.:1атити 2.00U доанрІв · за 
аоитки. 

3 наве;{еного nрш;.їаду нено видно, 
що варте сві,1•1ення І~ана на процесІ 
Н.рав•Іенна. 

UAPA!BAH 

YJ~PAЇHCbl~A Е:Ш!РАЦІ.П В 
і.іАРА!ВАЮ 

{3 дописів п. Вис:юцьного) 

На протязі 19-1:8 р. до lіараtваю 
приіха•ІО бі<ІЯ ~u родин снита.'Іьцш 
н~ренажно з Фрuнціі і Швайцарн, 
а ноті~ і нідьюt груп з Німеччини. 
Нершо!tІУ снитальцеві унр. грома
дянство, ЯН СИМВО.'ІИЧНІІИ дар, нупИ
JЮ ферму, інші мусі.їи входити в ltOBe 
життя власюпшt си.1ами й працею. 
Хто з ноноприбувших осін на рішІі, 

або віднрин н.їаену майстерню, ЧІ~ 
:щорендував ферму -· l\taє <:ьогодн І 
добрі умови життн. Це 3дебшьшого 
селннс, яні на зем.1і всюди да;1уть 
собі раду, а 1іарагваі1 яні! аз ~от~~
б.)'Є переважно ршью1чу роооч~ си.І~. 
J!ЮДИ іНТСJlеНтуа•ІЬНОГО трудіl:, вче: 
ні, лінарі, артиста~, вчи~·елІ,. ню 
отримали візи, ян рІ.1ЬІШЧІ J:ЮОІтни
ки, пишуть розnуч~шв і .1исти, бо не 
м~ють нілних мож.їивос.тей в."Іашт~
ватися ;щ фахом. Аде ж ці ~юди, їду
ч.rз Еврони, знали, що Haparnaй {за 
еміtраційним занІ?ном)_ нв~зить : ~~ 
відсотків рі~ьниюв, 1<> _ІЩ~с. ре~~t.:
нинін і фахівців і .їІtше <> вщс. •"~ІНа
рів, священиюв і т. 11. Отже не треба 
,\СГІ\ОНаЖІІТІІ і\ ЇХаТИ на «ЯНОСЬ ТО 
буде•>, бо, nрибувши на ~tkцe й не 
анаюЧІі ~юви, не маю•ш н1яних мож
.аивостеіі знюіти працю за фахом --:
за.їидшється одне : данти цший свІт 
і ... бідувати. Еміrрація не є под~
рож на ;щренторсьну посаду, а тяж
на боротьба за нуеень хліба. на жал~, 
багато з <.~нита.аьців цього не у св І-
домиди й досі. . 
ДшІ .1юдей фізичної працІ, осо~ди

во на рі.1.1і - Нараtвай є ираїною 
Н іаьною Й МОЖ.1ИВОЮ ДЛН nосе.1СННЯ' 
особ.'ІІШО но.:ш працездатною є всн 
родина. Спочатну можна найнятисн 
рію.ничим робіташном, Ш_tбути ~о
сніду t1 рі;ІЬНІЩТВі (НІ\е Є ЦІ;І.ИОМ ВІД: 
~~ін не н ід нашого) і за заробден.' 
гроші самому нупити а б~ за~ренд~.
ІНtТІІ аем.:Jю. Неве.:JИН:l ИІJІЬНІСТІ• рс
~Ііснинів (a.:Je з в.їасшtм при.їад
дям) мог;ш танож дістати . ~uрядн~: 
роботу. Для інших натегорІй працІ 
тут дуже тяжно анайти ~рацю й ~а
робітоІ-І, а дш1 nрофесорш, аl\ТОрш, 

ГРОМАДА 

ЮрИСТіn - tiбt:OJIIOTHO IICMOil\.ill\nO. 
(Аі.\реса п. Вис.1оцьно·го : \\'ys

lotsky І., Lasil1a йе Corrco 6, Саrшсп 
й сІ 1-',traпa, Par<Іguay, Soнt11 Ашс
rіеа). 

1\ИТАН 

ІЗ 

Шннгаї нрацкн: JШ і ;.tuei, а :о~южс 
навіть і оі,,Іьш жваво, 3 ог.1яду на 
ве.'шну небев!Іену, що загрожує ) І\-
1Jаінсьtшм емІtрантам в юпаІkьному 
середовищі. -

І. Р. О. вивез.1о з Шанхаю евро
пейсьних біженців (12.tiOU-l~.OOO ~•ю
дей) на острів Lамар або lta одну з 

3 :hнт,но нов ідо.м.аяюп., що там- бувш.tх MOJJl'ЬIOІX а~tеJнtюtнсьних баз. 
тешнн унраінсмщ ноJюнін помітно Фі.'Іінінсьnиіі уряд дав дозві.-t ті.1ь
:шеншу&тьсн; унраїнці виї::~днть шt юt ш1 -1: міс перебування в цих міе
Фі.'Ііпіни, до Анстра.аіі, а дехто й цевостнх европейеьtшм біженцям. . 
до Аvtентіни. Анцію пересе.аеннн Ні;tьність унраїltців у Шанхаї и 
неде ІРО. Унраїнсмш І':vомада n цю нору ІІJШО:назІ,о НО осіб. 

IUIIIIHIWHIIIIIIIIJIHUUUIIIUIUUIIIIIIJIIIIUIUIIIUIUIIIUIIIUIUIШIUШIIIIMIUІHШІІІШoo=Ж''' . 
3 Преси 

Ще TpOlUKH ЯCHilUe! 

В <<Унр. Трибуні>>, органі УГВІ> 
3 ДНЯ lU. 1 V. ·Ш }J. ІІОЯВИЛаt:Я статтн 
н. uл~:гu 3еш:нецьного під 3аголон
ІШМ <<ВІІІЗВОJ!ЬНИ~І рух і наша еміtра
ЦНіНа діисністм, де між інш11111 на
нисано : 

Майше всьому ущнtїнсьиО111). аа

галові на еміІ'раціІ сьогодні нжс 
відомо, ЩО u~ Н(р) і <<Lурма)) 3 
ОДНОГО бону та ВІ131ЮЛЬІІИR рух n 
Унраїні і Yl'Bl>, нерівнии цього 
руху, з другого, це зовсім онремі 
ннища. Нн відомо, ОУН(р) ж~щноі 
рснОJІЮЦІйно.і лі~ІJІ~ност11 _не веде, 
uo ця орtанІЗацщ н~нує тшьни Jlli 
е~ІіtрацІі. Вост<tНН'С стало вже ці••
ном ясно, що і духово її нічого не 
в 'нже 3 В.t3вольІнtм рухом на Рід
них 3емлнх. Не 3Uюf\аючи бо на 
всю н виавольно-ревоJІюційн)· 
фразеодогію, UYH{pJ стоїть на 
нротиJІежно інших ідеологічно-про
грамових позицінх. Щоб пр~ це 
nереионатися, вистачить поршня-

1'И хоч би нрограму ОУН в Унраїн і, 
чи збірну нраєвих матеріюхів <•llo
suцiї українсмого виsвольного ру
ху)>, перснидюtу на чужині, чи вре
шті статтю ііолтави з органу 
ОУН в Унраtні <<ldeя і чию> ч. llf, 
за 1!146 р. <<Елементи револ.юційно
стаt ущщїнсьного націонаJІі3МУ"' 
- що їі передрун іде саме теnер в 
,,~"'!'", - з ниеапнями офіціозу 

UYH(p) <•Ви3во.-~ьна по.1ітина», 'ІІІ 
3 не олуб.1lнованшии, на жа.1ь, 
пог.1лдами .1ідерів цієа партіі, ВІІ
l'О,:юшени:\ш нu nарт:іі.пих но~-tфе
ренціях, ЧІ\ ХО'І 011 3 1111СаІtІtЯМИ 
.J,онцова, IІU:-t іщувашtми сьогодні 
В Г<l3еТаХ, ЩО СТОЯТЬ Під ВПоlІШОМ 
цієї партІі. 

.Ми віри:о.ю п. О. Зе.1еиецьному, що 
o~·H(pJ не :о~tає ні орtанізаціАІ,огu, ні 
духового зв'язnу з ВИ3ВU.1Ь1tІtМИ зма-
-ганнями ~~нраїнІІ й 3а nомnетентlt і 
вияснення в цій справі МІІ. Оом) ЩІt
ро вдячні, бо це JЮЗНрttває, тан би 
мовити, майже в.1асюtми рунамІІ, nе
ред нашим громадянством велину 

частину цього б.'Іефу, яким ві;t рон ів 
обдурюва.'Іи своїх .'Іегновірних ве~
.71ЯНів несо.1і;щі партіІ\ці. 

Ми бу~емо не менш в~ячні тим, яні 
допоможуть розирити й другу t:то
рону цісі самої ме;ж.а.1і. Патріотизму 
не можна cnipaпt на міражах, бо 
це вик.•инас згu~ом духове 3а.1омаиня 

і1нсдовір 'я навіть ~о-наАбі.•ьш с.'lуш
ішх справ. Дійсність, сере~ якої 
ЖІІDе н цю пору унраїнський нaJ;OlJ., 
справді серй.оа1tа; t.uрма.;Іьні.аюаи ба
чать іі таною, нnuю вона с, а с.1абі 
духом тінають в <.'феру в.1а~·нuї хво
рої уЯВІ!, - :\ІІІ ЇХ ІІС ;JЗЄМО 3а Цt', 

ВОШІ іН не BllllH і. ОстеріГа ТІ!, П)•ОТ~·, 
треба. 

УКР АЇИСЬКЕ МИСТЕЦЬКЕ 
ДО YRPAЇHCЬROrO 

Т-ВО В ПАРИЖІ 

rРОМАДЛИСТВА 

У.М. Т. nост<ШИJЮ собі завдання 
еnринти всебічному розnитиові ун
раінсьного театра.тн.ного миt·тецтва 

та сноп ідених з ним га.аузеіt унр а Iн
t'l•noi інщіовальної нультури на чу
жині. 

Д.ан здійснення 1~ього завдання 
Т-во намагnстьсн створити n Нарюні 
(' т а .!1 н й ~r н р n ї 11 с 1> '' lt tt 
Театр, перманеп:rну ви<..танr.;у унр. 

:о.шстецьних виробш та . ш., - m> 
с а м о в и ·с т а ч а 'Jl ь н у, тверду 

матеріЛ.1ЬІ<,У базу Д.1Н ІJa)ti1Іt'liOЇ t'ВОGЇ 
ДЇЯ.'1ЬНОСТ1і. 
Не гуртнов і •ш пcJ:t'OJta."lьн і зисІ·Ш, 

llC ВИЗ!ІСН МІfСТt.'ЦЬІШХ Clt.l, liC НОмt'р· 
ЦЇЇІНу HOill\)l)CIЩi:o 3 1\ИМ будь, -,--
,1JІШе ну.1ьтурну t·nівпрацю всіх· ді
ючих сІІ.l україІіt'І•nоі смітрації па
~tагаєтІ.t'Я · орrан іауват11 . ~·~ІТ. Ун
ра їш·ь•шх артист ів, :І.ІІtтців. ~•ю;~.еі\ 
доброї во.1і, серце Нt-\ИХ жвав-іш трі
поче разом з думІіОІU - про збере
жешш унр. шщіова.1ьtюї нудьтури 
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на чужині, Т-во запрошуG до спів
праЦІ. 

Н<tціональна нультура ножІЮГО 
народу - це його неnе}Jеможна зброя 
н ооротьбі аа свободу, незалежність 
і добробут-за свою рівновартість 
з іншими культурними націями. 

Істотна прикмета націі, це- наяв
ність націоиа;ІьноІ нультури (мова, 
авичаІ, вірування, мистецтво, спосіо 
rоспод:tрюнання і т. д.). А.ле нільний 
роа.tнtтоп всіх тво!'ч11х здібностей 
націІ може забезпечити тільни наяв
ність незалежної національної дер
жави, тобто наявІrkть національного 
Цержавного Центру. 

УираІнсь.иа наЦія - свій Нац. 
Держ. Центр - УНРаду - має. 
Украlнсьна національна нультура 
-- а давніХ. ~авен анана ціJІИМ нуш.
турним світом, як пишна квітка 
серед інших культур. 

fa еьоrодш, у винривленому на 
всі боки житті людства, точиться 
запеІша боротьба. Руйнуються на
ціональні держави. Винищуються 
каціональні культури й культурні 
діяЧі, В тому ЧИС..1і - і В УкраІні, 

Унраtнсьній національній нульту
рі заrрожує веаина небезпека. Не
••аситима імперіялістична гонитва 
Московіl до панування над світом 
намаrа8Ться винищувати все унраїн
с.rіне. Навіть назву Украіни. І то з 
том, щоб захопити багатющі унраїн
СІfІ(і землі, поневолити та визисну
ватtt укра1нську людність, привлас
нитtt собі здобутни української на
ціональноr культури. 

Украінсь.ие Мистецьке Т-во, саме 
ааа отоL заrрози та нищення нашої 
нульту'рн, стоятиме за збереження 
й nідсИ.'Іення Унр, Нац. Держав
ноrо Центру- УНРади, що єдиний 
стоІть на сторожі вільного розвитну 
творчих сил нашого народу та роз
ви1ку його культури. УМТ-во щиро 
й аіддано співпрацюватиме з ножною 
унраrнською національною орtані
аацією. Саме тому УМТ-во заклинає 
асіХ людей доброІ волі ставати в лави 
иультурницьних робітників Т-ва, та 
еnІпьними зусиллями й працею слу
жити Унраtнській НаціІ. 

Як це зробити'/ - Немає на світі 
нездійснимого, коли людина справді 
того захоче. Справді хотіти - це 
значить : так хотІТИ, як хочеться Істи, 
пити, дихати. Щонайменше - так, 
ян хочеться в икурити цигарку. Це 
не жарт. Нехай кожен перевірить 
себе. 
Практично : коли хочете збережен

ня й розвитну Унр. Нац. Нультури 
на чужині : - 1) забезп.ечте укр .. 
мистецьним силам можливІсть працІ 

за своІм мистецьким фахом. 
а2) Забезпечте матеріяль~у мо.жли
вість витягти з маси ем1tрац11 та
лановиту унраІнсьн·у молодь та дати 
Ій змогу удосноналютати свої при-
роджені здібності. . -

3) Забезпечте матершльно створ~н
ня з· а х о р о н н и для артис::тш
інвалідів, безробітних та иолод1 на 

Г.РО М_АДА 

Ч<~с студій. Тим самим ВИІ(Ористаєтс 
сили й здібності їхні, для добра 
нації. 

4) 3ацінавте та притягніть у свої 
лави •Іужі, сторонні мистецькі сили. 
Співпрацею з ними- себе посилите; 
а їм - понажете беапосередньо скар
би у.краінсьної національноі нуль
тури. 

,L(ля здійснення всього цього .к о -
ж е н унраінець •ш украіНна : 

1) пониnні вчащати на кожну ви
ставу, концерт чи що інше, уряджене 
УМТ-вом Т•І приводити з сооою прин-
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телів _•Іужющів; 
2) повинні підтршrуватп Т-во : 

с.1.овом - порадою, ді.1.0~1 - спів
працею, !JРОдажем квитків нu УІ>р. 
МІІстецьнІ вистави; 

З) підси:Іювати матерія.1.ьні мощ
·•ивості Т-ва грошовими членсмшми 
вкладами; 

4) підтримувати діш1ьність Т-ва 
І;ритичними зауваженнями, xo•r би 

й най.гострішю1и, - а.1.е безпосереf.(
ньо до Управи Т-ва скерованп:.ш 
(5, ruc G.\sllieг-Guy, 1-'aris ХХ.е). 

Ylil'ABA 

«Закон» -- справжня перемога 

Театрального Колективу У.М.Т.-ва в Парижі 

Нк відомо широним нолам унраїн
сьного громадянства у Франції, кіль
на місяців тому в Нарижі було ство
рено Унр. Мистецьке Т-во, яне між 
іншим поставило собі за мету орtа
нізувати сталий Унраїнський Театр 
у lіарижі. В склад цього Т-ва ввій
шли всі наявні мистецьно-артистич
ні сили, яні перебувають на терені 
На рижу. 

J...І;раматичною виставою <<3анон•> 
Мистецьке Т-во внлючи.цося серйоз
но до сталоі праці, бо перші два нон
церти - намерний і п. Міро-Скалі, 
помимо свого високого мистецьного 

ріuня, не були виразним поназни-
1\О:\І праці Т-ва,ян колентиву, а лише 
досягненням індивідумів, - і, на 
жаль; не викликали належної ува
ги серед українського громадянства. 
«3аною> вніс ноьу, свіжу творчу 
ініцінтиву й показав, що ми маємо 
всі дані для створення постійного 
Унр. Театру. ІІостанова <<3анону>> 
провадилася в тяжних умовах, участь 

у ній брали й антори й аматори, -
але вистава стала на рівень справж
нього мистецьного показу й довела 
вміюІІІ наших людей - малими за
собами робити великі речі. 
Сама тематика вистави є життє

вою, сучасною й людською, має в 
собі елементи реалістичноі вистави, 
яні підсилюються ще більш вдалою 
грою виконавців. Дехто з унраІнців 
(може для того, щоб приховати дійс
ну причину небажання відвідати ви
ставу) зауважує ненормальність са
моІ ідеІ <<Закону>> й вважає шнідли· 
вою 11 пропаганду зі сцени Укр. 
Театру. В теперішній час, ноли на 
кожному кроці зустрічаються не 
ті.цьни аморальні, а і злочинні, не
гідні людсьноІ істоти -речі й вчин
ки, яку аморальність можна заки
нути почуттям людського інстиннту 
- Богом даному, . бажанню жінки 
мати дитину, ддя народження якої 
вона власне прийшла в життя! І 
якими б засобами вона не спромог
лася здійснити свою мету -всі вони 
виправдують Ії - ян матір. Хай 
ян далеко не пішла емансипаціп 
жінки,- в своІй природі вона завж
ди залишається матір'ю, й єдине 

нраво,.яне ніщо не може подо;щти
це право жінки мати дитину. Без неї 
нема родини, без неї нема щастн 
в подружжі. І це просто й нено по
назав автор у своій п'єсі. Чомусь, 
но.•и ми цивимося: виставу, де JІЮДІІ 

.1ицемірять, грабують, насИJІують, 
- це не виншшає в нас обурення 
проти від 'ємного впдиву такої виста
ви на глядача, а страждання жіннн, 
що не має дитини, яне штовхає її 

на шлях авантур, - ці страждащш 
ми вважаємо <<аІ\юральними». 

Артистичне винонання ролей ади
вувало багатьох присутніх, бо серед 
виконавців, крім справжніх фахів
ців (п-ні Чайка, п. Дніпровий) були 
й молоді артисти-аматори (ян п. l'p і
ненко, панна Миколаєнко, паніf\ун
·•овсьна). Під мистецьою режисурою 
п-ні Чайки всі вони анайшли себе в 
тих персонажах, яні ними винону
вались, і тому вся вистава робиJІа 
враження професійного колентиву 
талановитих акторів. Ця вистаВІі 
пройшла з велиним успіхом, nри ве
ликій наявності глядачів, серед яких 
було багато чужинців, і зробила 
велике враження навіть на тих, хто 
с~>ептично дивився на спроби поста
вити щось <<сномпліноване)> силами 
унр. акторів. 
Ностановна <<3анон:у.~ переконує 

нас і зміцнює нашу в іру, що ми на 
прямій дорозі до створення свого 
сталого Украінського Театру в Ііа-
рижі. Е. ПІОТІ->UВИЧ 

Читайте ВІІІІ2ККУ Ціва 100 фр_:_ 

МИНОЛИ НОСТОМАРОВА 

<< RНИГИ БИТІ Л 
YHPAIHCLROГO НАРОДУ>> 

Редющія, передмова й примітни 
І. Борщана 

· 3 портретом М. Ноетомарова 
Кожниl1 українець мусить прочита
ти цю дєІUUІрацію прав .України 

сперед сто років. 
·;~ 

Видавиицтво «Громадю) 
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УКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОПІКА 
ENTR'AIDE UKRAINIENNE 

5, RUE GASNIER GUY - PARIS ХХ. 

ВІД РАДИ УКРАlНСЬКОІ ГРОМАДСЬКО! ОПІКИ 
У ФРАНЦІ! 

-;- ~'країнсьна Громадсьна Опіка 
~о єднує доuомогові, церновні, ном
оато;tнт.сьні, синдпна.'І.ЬНІ, кудьтурно
освІтю,. громадсьні та мистецьні ор
rаюа;щІі на терені ФранціІ. 

- ~ТО є непо . .-І.ітичною, всенаціо
напьною ор rан ізацією ,соборницькою, 
демонратичною, вІрною с.'І.авним ук
раІнсьним традиціям і ідеадам піп
ших синів України: Мазепи, Шевчен
ка, Франка, lІет.'І.ю:,и. 

УГО Є : 
- аа дійсну соборність 
- аа релігійну толєранцію 
- аа матеріяпьну і морапьну під-

тЦри.чку українського Державного 
ентру УНР на еміrрації. 
Унраінсьна Громадська Опіна є 

nроти попітинанства, проти всякоі 
д~~татур·и, проти подітичного чи ре
.ІІlГІйtюго інтернаціонапіаму, аа яки
М!f ~оваються ворожі Унрані імпе
РlЯ.ІІlами, протв повітового · сепара
тиаму, яний вже сті.'lьки зробив зла 
Украінській справі, проти авантур
ницького ІІідпіл;хя (занордоном!), що 
с~оєю невідповідальною й беакон
тропьною .::tія.'І.ьністю компромітує 
всеукраінсьну боротьбу. 
За два перші рони свого існування 

Украінська Громадсьна Опіна ад~
бупа унраrнській еміtрації у ФранцlІ: 

1) право на визначення унраінсь
Іюі національности в нартах побуту 
й ваага,1і у всіх документах; 

2) nраво мати свого предетамnоса 
в ІРО; 

З) право на допомогІІ дпя бідних 
Укр. еміtрантів грошима й пакунна
ми НАРЕ 
Все це Ї'ромадсьна Опіна здобупа 

•'ІИШе через те, що працювала не дпя 
якоїсь одноІ партіІ чи обпасти, чи 
цернви, а дпя цілої унраІнс~окоІ 
спра.~!•• дпя ціпоі унраїнськоі емі
tрацн у Франціі. Все це вона здобу па 
nише через те, що активна й чесна 
частина еміtраціі ароа)'")tіла іі беаін
тересовну акцію й підтримапа Н 
заходи в напежний спосіб. 
В 194G р. сповняється 25 ронів 

ІІрІІбуття до Франціr перших груп 
укра.Інсьних ем1tрантів з ПОJJ.ьсьних 
табор ів, в я них бу.'І.а інтернована 
Армщ У.Н.Р. 
н.айкращим вшануванням цієї річ

НИЦІ буде зміцнення й довершення 
УКраІнсьиоі орtаніааціі у Фе_анціі і 
8 першу чергу УнраІпської Громад
ськоr Оnіки, яна не .словамаt, а ді.'І.а-

ми, довеJш св'ою відданістІ. інтерr
са:\1 цілої унраїнсьної спільноти. 

• • • 
- Нові орrанізації, .яні 6'· хотіли 

ВСТУПИТИ В ЧJНШИ l'poмaДt:hKOI UІІі
І(И, повинні подавати про це про
хання завчасно, а танож одночасно 

вносити одноразові вступні внесни 
- фр. зоо.-

- Яні обов'язки мают1. орrаніаа-
ції на місцях відносно Централі 
УГО? 

1. орrанізації на місЦRХ повинні 
дбати про збирання членсІ.ких внес

. нів (100 фр. на рік) і національного 
податну (одноденний заробітон). 

2. Складати що-місяця списки осіб 
потребуючих допомоги харчовими па

куниами <<НАРЕ)), 
З. Дбати про те, щоб усі уираїнці 

даної округи вибирали посвідии на
ціональности в ІРО через Унраїнсь
ну Громадсьиу Uпіну. 

4. С гпалізувати Центуалі ~'.Г.U. 
випадни, ноли необхідна їі інтервен
ція для аахисту прав унраїнсьних 

громадян. 
5. lІодавати ЦентраJtі УГО, иomt 

то необхідно, інформації про можли
ву працю для унраїнсьних еміtран
тів, ферми дпя винаймання і т. n. 

- Секретаріят УнраІнсьноІ l'ро
мадсьноі Опіни має незабаром ро
зіслати орtаніааціям і окремим зои
рачам ив танційні кн ги ДJІЯ аби
рання Ч.ІJ.енсьних внесків аа 1949 р. 

ВИРОБІТЬ СОБІ ПОСВЩН}' 
УНР. НАЦІОНАЛЬНОСТИ 

- Рекомендується всім членам 
Громадсьної Опіии розпочинати заз
далегідь справу одержання від І.Р.О. 
посвідон унраіпської національ
ности, бо. І. Р. О. переобтяжене 
проханнями й не може ~алежнq 
швидно видавати цих посвщок. 
Повідомляють, що проф. О. Шуль

. гин подався на демісію .з свого ста
новища украінсьного громадського 

представнина при І. Р. О., лишаю
чись там же ян ур.ндовець. Уснорому 
часі буде визначений новий унрRІпсь
ний представник до І.Р.О. 

- Щоб одержати посвідну в пай
норотший час, треба заповнити ан
кету, долучити вс і донументи, ЯІШХ 
вИ!ІІагатимуть, і надіслати тансу 350 
франків. - Донументи в силати на 
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адрrсу: Entr'aide tJkrainienнe ;:; rue 
Gasшer Guy Paris Х. Гроші на~с~па
ти на поштове нонто : Paris-651 782 

- ~· випаднах сп•аненого прохан: 
ни на отримання оос в ідюt, ІіО.'І.И ~.; 
загроза штраф)' аа несвоєчасне виб
рання нарт11 цобуту, треба просиТІІ 
ЩОб I.P.U. ВІІСІt.'І.а.'І.О тан зван;)· •ІіОН
ВОІ>асіОН>), сrбто папір, я~>ий сві.::t
•шть, що запізненнн на;(іс.'І.ання оос
в ідІШ НаЦЇОНЗ.'І.ЬІІОСТИ СТіl.10СЯ З ВІ\ НІ\ 
І.Р.О., а не прохача. О;:tержання 
<<ІЮНВОКасіОІі)) Є ;(уже ВUЖ.1ИВИМ, бо 
без ЦЬОГО ПрrфеІіТУJ>а, Ві.l.ІІОСЯЧІ\ ВІШу 
за несвоєчасне постачання посві.дюt 
націона.:~.ьности иа рахунон не;~.ба.'І.ь
ства прохачів, бу;:tуть записувати 
Іх чи росіянами, чи по.'Іянами й за
мість унраїнських нансенівсьиих ма
рон будуть на~tіn;ІЮВЗТІІ російСЬИі ЧИ 
які~ь ~ші. Прпбуто" з цих. марок 
тодІ нІДе, ЗВІtЧ<lЙІtО, не незаможнім 
українцям, а російсьюt:и і іншаtм 
Зб1ГЦЯМ. ' 

. - Українці, яні не ВІІбер;)·ть пос
вщну унраІнськоІ націона.'І.ьности n 
н.е будуть мати Н визначеною в нартах 
<•lДеНТИЧНОСТИ)), Не мають мора.'1ЬНОГО 

права на допомоги n на яну б то не 
було опіиу Грома;~.сьt>ої Опіни. 

• • • 
Громадсьна Опіна о.:tержа.'І.а .'І.иста 

від n. Грошина, ч.'І.ена Орrаніааціі 
Унраїнських 1\омбатантів. 3 ог.'І.я.:tу 
на зачеппені в цьому .1 сті справи, 
~одаємо його б е з с н о р о ч е н ь 
1 просимо ;)-Нраїнсьне гро:иа;tянство 
бути обережними з <•Вовнами• в ове
чій ШН;)'Рі, таними, ян той свище
нии Ів. 1\Іойжановсьииn, про яного 
~шше п. Гришін, а тан само с н р і зь 
1 з а в ж д 11 н а с т о ю в а т и на 

тому, щоб французьна а;u~іністрація 
зааначала в донументах нашу прав

диву національність - унраІнську 
та ~:~аліплюва;ха спеція.'ІЬН і •)"нраІн
сью)) марни. 

••• 
~о ВШановноrо І Іана ГQ.iloмu 
~ нраінt·ьноі Гроr.а:цсьt>ої Oniюt 
у Франції. 

ВШановннй ІІаІае Інженере~ 

. Я в цьому .РОЦі відвідав пару ра
ЗІВ Моранж 1 Форбах-Шенен, де ба
гацьио працює на вугі.-.ьній шахті 
новоприбувших )'~>раІнців із Німеч
чини «ді-Ні,., Ціль моєі nоІздки б)-.'І.а 
розглянути, в ян их умовах перебу
ваю~ь наші ново':'рибувші екіtраІІ
ти, 1 друге, аби вцбува.:~.ась там уи
раІнська правоr.'І.авна С.'І.ужба Божа. 
Про катастрофу, я nа ста.'І.ась в Фор
бах-Шенен, я ужr зробаtв ;tопнс в 
«УКр, C.'lOBi• Bi;:t 27.111. б. р. Ч, 385, 
тан що про це не бу.J.у згад)-ватм. 
Але там, ян ві;:tомо,мосІіа.іІі поса.::tи.,и 
свого «Попа>> із ма.'І.оросів Іваааа Мой
жю~овського, яниІt ріжнюш пакета
м~t 1 убранням тягне ;:to сrбе унраїн
ЦІв;хто йде доброві.1ьно~о моска.:~.ів, 
то вольномv во.'Ія, а.1е цей 11 іп-vн
раІножер п"ерехо;J,Ить границі св"оt>ї 
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fіорuтt.би нроти унр а їнц iu. В ін <: н.нш 
снисон ucix ущнtінціu, І/1\І ІІШІ)"'Ін.:ш 
11 ід JІІ,ОГО 11\0l"l• і Ш.tІІ іп, ЩО llt' 110,\,У-
1/Н,іІИ; ІЮЇХНВ у "fец В І ірt:фt'І\Т.У!'.У 
lMoaem.) і персrшснв вс і)І націuншІь
ніетr. i:J унраїнцін на Hu~se, TI.'IІt'JJ 
.а юди дІсТсtЮТІ. 1-\а}..Т ід:шт і те- нав іп. 
ІІ]ЮДОВЖt'Н і, Де ран і ше СТОЮ10 )'І>
j.ЩЇНІ'І\1•, ТеІJе}JЬ :J<'ІЧ('},J-Ш)"ТО і ПОеТ;tВ
~ІеІІО Husse. ;J,е-нні аюІВJІя:ш евіїі 
ПJЮТеет, ЇМ О)"JШ дана В ідІІОН ідq, 
що аа нас нросив ваш <•претр>), аби 
ва~І_fіула .даrш ПJНtІЦІtlНІ ваrшt на
ціонаJІьніеть Husse. Він Пt>рtнисав 
не тільни виходцін i:J бувших під 
Моснвою, aJH~ навітІ. 1 га.1ичан. <1т 
Ці ЛЮДИ :JIIt'lJTaЮTM"H ДО Мt'Ш', абн Н 
вжив юшх :.~аходів де потрібно, щоб 
їм не писаJш Russe. Тому авертаюсн 
до Вас, п. ІпїШ'Іtt' t>, ян Го.тювн 
l'ромадської Опіни у Франціі, і щю
шу а!-Jобити свій щ,отес:т в tірефен
турі Мозе.'ІІо в цій сщJа~і. Jс>уд,у•ш в 
Моранжу, мені тел> та;\І оповідаJш, 
що ім бу~ш понере)t інн.&и нац іона.:н,
ність на <•Husse>)., a:re вони ароби.rш 
відповідні аанви u Мерії і їх 1-.:арти 
бу,rш одіешш і нааа;( до .\lецу. 1 іраВ;.(О
подібно мені І\ аа.111 там в l\Іеці 
єсп. на Іlрt'фентурі шшйсь. руеІ.ниіі 
інженер, шшй с:тараt:тt.сн В.'І ін ити 
ножному унраіицю <•Ru~se>). 
Ндістан карт і;.(ентіте на 10 ронін, 

а також мон дружина, в НІ> их ааана

'Іена націона.rrьн і сть унраїнещ., aJre 
мар~>у Нансенівсьну приліпили нам 
обом <<Russe>); я ара:.~у став на диби, 
номісарінт поспав до Нрефентури , 
11 захватив і::~ собою <<Гро:\І:аду>), де 
єсть знімка унр. мар1ш і нажу, що 
тану маt:те .'І іпити для унраінців, 
таку ян ліш1нть в Нарижі, а для 
Н.tрижа і Нанс:і я думаю, що однако
вий «decret-loi·'· Вони донгаrІс сосре
чал ся, поанаJІИ шефа бюра і той дов
го нонавен в денретах і потім І{аже, 
що ваша правда, а.їе на лн1ль ми ще 

не маємо таких марОІ>, ян ті.:н,Jш 
дістану, зараз же потребую ваші 
нарти через номісарінт, одкдею ці, 
а приклею ваші унраїнсьні. Треба 
нн І\!' теіf\ зnернутн увагу, бо в цt.О:\1.}' 

ПІnьrовиА ПроіJд 
на З'Іад Гро11апськоі Оиіtш 
30. 1\' і І. V' в Паршк~· 

ДеJІегати на 3 'їзд і 'ІЛени Гро:\шд
сьної Опіни, яні захоті.тш б приїхати 
на 3і'зд ян гості 3 з ижною 20 в іде., 
ЗВОJІЯТЬ негайно прислати про це 

· їхні прохання а тtJчною оназівною 
їхньої адреси й станції. а ІШОї вони 
поїдуть до Нарижу. Но одержанні 
таного прохання їм негайно буде 
вис.rшно спеція.ТІьні фінши дан одер
жання ПО ЗІІЮКt'Ній ЦіНі ааJІіЗІІИЧНОГО 
ноитна. 

році шtіібі.rІІ•ШС дістають нарти ста
рі е.\tіtранти ін J(умаю, що їм Jmеють 
. ,.,\!\ (',\:\HJ )ІОСІ\ОіІСІ•І\і :\ІЩJІ.Ш, і :\ІОt"ІШ:Іі 

fiy;()"Tl> М<ІТИ В і;( ЦІоОГО I>Oj)IICTb. 
:\Іош;шво (Щt' ІН' сt\<Ін>у нансnно), 
ЩО ІІрИіі-(у ІІН :J'ї:JД :Ю І>НіТІІН fi. р. 
ГртtадсІ.І\0 ї Он і ни. 
Н і цружина вітає~ІО Вас. 

• • • 

;J ПОНШІІЮ 

А. l'PllШИH 

- Не іН.1 іть нагадувашт й внось-· 
Те СВ ІІІ '"ll'llCI•IШil ВІІеСОІ\ ДО l'ро
М<ІДСІ·ІЮі Оніrш аа 1!1-J\J р. -- фр. НЮ 
аа кожного еа~остііінuгu ч.rн·І•а ]Ю
дини. 1..:винтація аа снлату •щt•неьrю
го внесну бу;(е ви~tагатис:н при не іх 
:шернешш )(О ГрошщсІ.ІWЇ Оп іtш. 
---:- 11среі~ тнм, ян доручати Ішму<:ь 
справу пересе.:Іеннн, нrставаrшн в із, 
уснних поснідон і донумt'нтів, :нши
тайте поради Грщrадеьrюї Опіни. 
ГромадеьІ\d ОпіІш ааетсреше Вас від 
снену.rшнтів і г,;штаїв, що адирають 
гроші а Ш:ІЇВІШХ прохачів і нічого 
не рОбJШТІ•. 

- 1 іоеи.,шііте гроші .нrшс на нош
тоний рахун<ІІ> 1 'ромадеьної Он іюr 
но т,шіи ащн•сі : С. С. Po~tal 6517Н2-
Р<Іrі~, Е tr·ai<le Ukr,tiпicппe, 1::!, гне 
Таіпе, P<tri~ 12е . .J..їІІ цього беріп. 
'1<-'j)ВОНеш.ні нереrш:ш, 1ші є в усіх 
поштових бюрах; ннщо еа~і не uміt:
тс ааповнити неренаа, щюхаtіте тих, 
що вміютr •. 

--- Нишіть нено й повністю Вашу 
аІ-(ресу, бо інакше .:шст а в ід нов іддю 
не дійде. Новоприїнщжю1 радимо 
авертатисл за написшшнм адреси 

до господарн. 

- СещJетарінт Громадсиюї Опіни 
щюхає вс:іх, хто шшrс в справах, 
нотребуючих відповіді, посиJшти но
штові ана•rюt (15 фр. у Франції), •ш 
інтсрнаціона.rн,ний 1\уІІОІІ, ЯІ\ЩО ІЮ
респондент ;киве ааrЮJЩОНО:\І, бе:.~ 
ошшти відповідь дават1н~я не будr. 

--- 1\анцешrрін Громадсиюї ОніІш 
віднрита щодня по обіді нрім ноне
д і.:11;ів. 

Ро а ш У І\ 

1ІроснтІ. особу, що одержада ре
ІЮ:~<tендованого JІИста від п. Над
новсьного, адресонаного на ім 'н проф 
·шу.ІJьгина на 1:~, rue Tainc, і нка 
розпнеадасн в юшшці <lистоноші і:\rе
нем п. проф. Шу,ІІьгшrа, негайно 
повернути адресатоn і цеіі Ш1СТ, бо 
там буаи вюкшш і особи ет і ДОІ\у~н·нтtІ, 
нрианаче і д.rш ОТJНШШІІІІІ поев ід1ш 
націонаш.ности. 

Особі, нrm можr дати внааіІн>у д.юІ 
в ідшунаш!І} цr.ого ди ста, вп:тнчено 

нагороду в :->.ООО фр. і :.~агарнптоnа
на ТJЄЩІИЦЮ. :JвepT<ITilt'll 1(0 Гt'll. 
сснре·.·аІНІ п. І. 1\:щ•t>JІШІ. 

РІЧНИЙ З'ІЗД YRPAIHCЬROI rPO.lVIAДCЬKOI 
ОПІКИ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗО КВІТНЯ і 1 ТРАВНЯ 
1949 р. В ПОМЕШКАННІ УКРАІНСЬКОГО ДО~УJ.У 

13, RUE TAINE- PARIS ХІІ 

·"-~ 5-6 (29-ЗО) 

:3 1-tанцешrріі Снархітrьнuї Ради 
у ли-ц у ФрющіІ ми отр11~1ШІ11 щ·t. 
l(t' енрщ·тов:шнн. -- Ре і-( • 

Ct іРОСТОВАННН 

~- відпов ід І• на аа:-.1 і тну в га:н.-т і 
<• Уr;раїнецЬ>> нід <~нГШІОІНЮ:\1 (•l'oa
J;o,:r в У.А.tі.Ц.>) та на ст-.тті в JЮt·ш
еІ,І>ИХ ЖУ!JІШ<І<ІХ (<Цернов•шІІ Bet т
нию' і <<1-'уссЮІЯ .Mblt::Іb>), ВВtіЖ<ІЄJ\10 
:щ 'неОбХіДне ІІО;:(аТІІ ДО ВЦШІі1 IШlliU
ГO ГрО)/Ні-(НІН;ТІІа, Іі!О ЄДІ1НІ1~1 пред
етаННИНU:\1 УАІіЦ на 1-\ана;.(у іі і"\.l\Іt'
І.НШ,У Св. Снно;(щІ нашо1 Цернвн 
в~r:ща чен о Архнєннс rшна :\lстие. шва. 
а Mt'TUЮ ЩJІ/flllflt'llllll ШІІрt'ІШН Вt"Н
ІЮГО О<І.-ншутетва :н.tзначаємо, що 
рt'ШТ<І УЩJНІІІСЬІШХ ЄІІІІС:ІЮІІіВ, ЩО 
нерсбувають на тe!Jt'J-taX Амерюш та 
1 ~ан:цн, auu на.tежатr, до іншої 
юрпсщ·шціі, або не під.ІІнгають ніно
му (шшр., :\lнтроно.нп І.1аріон Огі
єнtш). 

1 іодає:\ю ;~о в ідо:\13 нашого г:r-о;-.rа
цннства в ;\І. Форбах та оно.ІJиць, 
що с:внщешнш ],нан Мойжановеьюні, 
що є но.1r.порте]Ю)І газети (<У кpat

llt'Цl>>) Т<І ні;цюручшшом Об 'єдІШlіІtІІ 
Рооітшшів у Ф1ннщіі по внетавнен
ню посві:tоn ущJаїнсr.Іюї націонааь
ностн, не є свящешшом У.А.lі.Ц. 
а на.їежип. до о;:щоі а 3-ох юрисдин
цііІ :\lнтр. Во.&одюшра, 8, rue Daru. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

Порядок 

Богослужень 

на Страсний Тиждень і Ве.ІJиндень 
н Унраїпсr.ній Автонефаш,ній llра
вос,їаІНІШ Цернві в Парижі 5, rue 
Gа:-;п ier Gну. :\letro : Martin Na<laud 

21.·!. (Страсний Четвер). Літургія 
св. Внсн.-Іін В. - 9.; Рання 
Ве:шної J fятниці 3 читанням 
12 Снавге.&ій (СТРАСТІ) 
ГО;.(. НІ. 

22.-!. (Страена Пнтшщя). Ве.:шна Ве
чірнн а виносом lі.іlащаниці
ГО.J.. 1!). 

2~J.4. (Стрщ·на Субота). СповідІ• 
Літ,·ргія ев. Ваеи.ІJія В. 
't'O;:(~ 9. !Іричtн~тя дітей. 

21.-t. (Ве.їшщень-Пасха). 3 вечера 
читання Дінння св. Апостолів. 
1Іо.'Іунощшщн. Іlасха:п.на 3а
утреннн - год. 21; І ІАСХАЛЬ
НА .'ll'Г)'PГJH і ОевнчешІН 
l [aeOJ-; - год. 1:! рано; Вешша 
Всчірнн - гон. 19. ·' 

2.>..1. (Світ.1иї1 Понс;.(і.1он). С.їужба 
uоща - ГО;(. 9. 

Уна га : Вірні, НІ\і бажають 
нnіt-повідатиен й аапрн•rаститиен по
вrшні :Jго:юшуватнен на годину ІН'
ре;.( ві;щравою .&ітургії. 

І Іарафін.1r.ш1 Церновн~-р~ 

:н береаІrн 1949 р. '-, 
Париж 

Dlreoteur: .Мmе Catherlne-GermaiІІe Sozontl~fl Iшprimerle В&RЕSХІлк, 12, rue Lagrange, j/arЇs('j>'}..._ 
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