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Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!
ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ

В и с о к о п р е о с в я щ е н н і ш о г о  
М и т р о п о л и т а  Н 1 К Д Н 0 Р Д

Пасхальний привіт
Високоііреоснищеіініїного Апостольського Візитатора

Духовенству й Вірним українцям по краях західньої Европи
До Преосвященних Дрхипастирів, Все- 
чесного Духовенства І Вірних Україн

ської Автокефальної Православної 
Цернви

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Від цілого серця вітаю Вас, мої 

Дорогі, з Всерадідним і Спасенним 
Днем св. Пасхи та молитовно бажаю 
Вам правдивої християнської духов
ної радости, що містить її в собі це 
«Свято над Святами».

Дещо вправді намагається зменши
ти цю радість і засмутити нам велике 
Свято Воскресіння Христового. Воро
ги Церкви Христової невтомно вишу
кують все нові способи впроваджен
ня в церковне життя заколоту й во
рожнечі. Але щира любов до Вос
кресшего і глибоке зрозуміння Свя
тої Істини Воскресіння, якими вщерть 
пересякнута свідомість нашого віру
ючого Українського Народу, нані
вець зведуть усі зусилля зла. І зникне 
воно. І загине, як розвіялась гріхова 
темрява св. Великодньої ночі, лаючи 
місце золотоеяйним животворчим про
мінням Сонця Правди — Христа Бо
га нашого.

Воскрес Він із гробу і над адом пе-
і><-ям»г.т п и я п т т .  -О ігтертгг т т Щ ' І

ЖИТТЯ НОВОГО, вічного, початок. «Я 1 
вами буду по всі дні до кінця віку» 
(Мат. 28, 20), сказав Він. Коли ж ВІН 
з  н а м и . —  х т о  і щ о  н а с  п е р е м о ж е !

Вірмо ж з глибини душі нашої, До
рогі Брати, Сестри й Діти мої, що 
переможе й нині ЙОГО Свята Прав
да, даючи усім нам у Преславному 
Воскресінні Христовому правдиву 
втіху в тяжких обставинах нашого 
життя.

ІІа доказ любови нашої до Воскрес
шего — «Просвітімось цим Святом 
Його й один одного обнімім! Скажі
мо: «Брате»! — навіть тому, хто не
навидить нас. Усе простім ради Вос
кресіння і всі р а з о м  заспівай
мо: Христос воскрес із мертвих, смер
тю смерть подолав і тим, що у гро
бах, життя дарував!» (Великодня сти
хира* Амі нь .

t  Митрополит НІКАІЮІ* 
Карльсруе, Р. Б. 1954. Великдень.

АРХ. МИХАЇЛ

Молитва
Христе Ісусе, Сину Божий! 
Превічне Сяево Отця!
Прийми цей снів душі убогий, 
Мов білу квітку де вінця.
Прийми: це спів мого народу, 
Прийми хвали його вінок.
Він свіжий, вмочений у воду,
Із сліз батьків, дітей, жінок...

.Його сплітала Україна 
Із тих несіяних квіток,
Які зібрала на руїнах 
Своїх осель і домівок.
Прийми й верни народ до слави 
І дай Себе пізнати знов.
Відкинь все те, що вніс лукавий 
І нам верни Твою любов.
Нехай з руїн повстануть Храми 
У наших селах та містах.
Нехай ми вільними устами 
Пошлем хвалу Тобі в піснях.
Поглянь на наш убогий Київ 
І, як давніш, благослови.
Верни йому його святині,
І в них народ наш обнови.
Цей спів — сльоза мого народу. 
Прийми, як квіти до вінця,
І дай йому Твою Свободу,
На славу Бога і Отця.

Іаступне число «ШЛЯХУ ПЕРЕМОГИ» 
вийде з датою 9. травня 1954 р.

Христос воскресе,
Високопреподобні і Веечесні Отці, 
Дорогі в Хріісті Браття і Сестри!

Зі Світлим Ііразішком Христового 
Воскресіння мило мені привітати Вас 
усіх цим прегарним нашим християн
ським привітом «Христос воскрес» і 
висловити Вам мої найкращі поба
жання і благословення. Ще й далі 
на чужині, і то так дуже далеко від 
нашої рідної Батьківщини, прихо
диться нам стрічати Празник Святої 
Пасхи, «сей наречений святий день, 
празннк над празниками й торжество 
понад усі торжества» (Пасхальна Ут
реня). А все ж ми, віруючі христи
яни, таки щасливі, що навіть серед 
тих усіх- земських злиднів, святкую
чи Світлий Празник Пасхи, маемо 
нагоду до правдивої радости й поті
хи, бо ж святкуємо пам’ятку завер
шення нашого Відкуплеїшя й Спа
сіння, якого доконав з любови до нас 
Син Божий і Господь наш Ісус Хри
стос. Слушно свята Церква взиває 
нас, а радше взиває всі сотворінни, 
щоб радувалися: «Небеса убо достой
но да веселятся, земля же да ра
дуется, да празнует же мир, види
мий же весь і невидимий, Христос бо 
воста, веселіє вічноє» (Пасхальна 
Утреня). Святкуємо пам’ятку най
більшої Христової побіди над смер
тю, а ця побіда є саме наймогутні- 
шим доказом, що Христос хоч і прав
дивий чоловік, бо вмер, але Він рів- 

«вхч^г.-чнй Воь.

а остаточна побіда буде таки Христо
ва побіда, бо Він сказав: «Бодріться, 
Я переміг світ» (Іван, 16, 33). А це 
така непохитна правда, як правда 
про Його Воскресіння.

А Христова побіда — це наша по- 
біда, бо Христос наш Бог і наш Цар.

Якже ж не радіти нам, що ми ма
ємо щастя називатись і бути христи
янами, що маємо такого славного, мо
гутнього. мудрого Учителя. Пана й 
Царя, що з Ним ніхто не може рів
нятись, що Його святу волю мусять 
усі сповняти на небі й на землі, бо 
Йому «дана всяка власть на небі й 
на землі» (Мат. 28, 18). Його наука 
така гарна, така знесла, така при
ступна для людського серця! Його 
ярмо солодке, а тягар легкий — ка-

I здасться, ми не живемо вже в хри
стиянських часах, бо прийшли часи 
новітнього поганства, а над Христо
вим Царством бере верх царство Са
тани. Так кажуть маловіри, що не- 
можуть зрозуміти, як то Христос, 
всемогучий Бог, може те все допу
стити. Але щиро віруючий христия
нин ніколи не захитається у вірі і 
повторює з Псальмопівцем: «Аще убо 
войду посреди сіни смертния, не убо
юся зла, яко Ти со мною єси» (Псал. 
23, 4). Хоч би тріюмфували хвилево 
пекельні сили, ми не боїмося злого, 
бо з нами Христос, а з Христом на
ша перемога, бо Христос воскрес.

Оце й мої побажання для Вас, До
рогі Браття й Сестри, щоб радісний 
Празник святої Пасхи скріпив Ваше

бо Своею владною силой» воскрсі 
прославлений, Jfi Цаі» неба й землі.

У святому ому ЇІосгі ми при
гадували соб» на Ту найсолоДіну правду нашої святої віри про ножу лю
бов безконечну, що її ділом доказав 
Син Божий, страдаючи муки і вми
раючи за нас на хресті на Гол готі. 
Він взяв на себе то прокляття, що 
впало на нас за наші гріхи, і запла
тив Отцеві Небесному найвищу ціну, 
бо ціну життя й Кропи Своєї нансвя- 
тішої, щоб тільки привернути нам 
право називатись і бути Божи.ми 
дітьми. Цілим Своїм святим життям 
на землі, Своєю Божою наукою, а 
зокрема Своїми муками й смертю за 
нас і для нас, заслужив Собі Христос 
на наше безмежне довір’я й любов. 
Всі великі чуда, що їх доконав Ісус 
Христос за час Свого життя на землі, 
були б достаточним доказом, що Він 
справді Богом післаний для нас Учи
тель і Провідник, що навчив нас гли
бокої краяли про паші найважніші 
життєві завдання, про нашу остаточ
ну життєву ціль і призначення. Але 
муки й смерть Ісуса Христа так, як 
колись захитали віру Апостолів, бу
ли б могли захитати й наше довір’я, 
якщо по жахливій смерті на Голготі 
не було б прийшло славне Воскре
сіння з гробу. Так і каже св. Апо
стол Павло (І. Кор. 15, 14): «Якщо 
Христос не воскрес, то надармо ми 
(Апостоли) проповідуємо, надармо й 
ви віруєте». Але Христос таки не
правду воскрес прославлений, а Його 
славне Воскресіння було наймогутні- 
шим потвердженням Його Божого пі- 
сланництва, Його Божої науки й Йо
го Царства. Христове Воскресіння так 
утвердило віру Апостолів у Божество 
Христа, що вони вже не завагались і 
життя своє віддати за Христа й Його 
науку.

І нас утверджує у вірі Христове 
Воскресіння. Ми вже не вагаємося, 
ані не стидаємося признатися, що ми 
християни, що узнаємо Ісуса Христа j 
нашим Царем і непомильним Провід
ником. Ми переконані, що Він і Бог 
наш, що Його наука — то Божа нау
ка, що Його Церква — то Боже діло, 
Божа установа. Нехай безбожники 
висмівають нас і переслідують нас за 
те, що ми йдемо за Христом, жиєм» 
згідно з Його святою Євангеліею. на
лежимо до Його святої Церкви, що 
продовжує Христове діло спасіння 
людського роду. Нехай поганці на
віть і переслідують нас за те, що ми 
християни, то вони не захитають на
шої віри, не знищать нашої надії, 
ані не загасять нашої любови до Хри
ста, бо ми готові й життя віддати за 
Нього так, як Він не завагався вмер
ти за нас на хресті.

Може бути, що туг і там Христос 
допустить, що Його вороги будуть 
ликувати й тріюмфувати так, як трі
юмфували Його вороги, коли розп’я
ли Його на хресті, але ми певні то
го, що побіда ворогів тільки хвилева, І

З  сер» Великодніх карток праці чистий М. Білииського

же Він сам у святій Євангелії. Його 
заповідей не багато, а властиво всі 
Його заповіді зводяться до одної, що 
каже любити Бога й ближнього. Зда
валося б, що не повинне знайтись ні 
одно людське серце, що не захопи
лося б тією наукою і не схотіло б ви
конати тієї заповіді, такої самозрозу
мілої, та ще й такої корисної для 
людини і для щасливого дочасного 
життя, а вже передусім — для щас
ливої вічности.

Та, на жаль, в тому самому часі, 
як ми будемо співати побідну пісню 
«Христос воскресе» і будемо прослав
ляти Христа, як Царя й Бога нашо
го, і будемо радіти з Христом, наша 
радість не буде повна, бо наші серця 
стиснені тяжким болем, що ще й до
сі стільки душ відкуплених Його най- 
святішою Кров’ю не знає Христа, иі 
Його Божої науки, бо ще стільки на 
світі поган, що до них не дійшло 
ще світло святої Євангелії, а що гір
ше ще, це те, що між самими христи
янами стільки байдужих, стільки бо
ягузів, що стидаються признатись до 
Христа, а навіть стільки відвертих 
порогів Христових, що сприсяглися 
знищити з коренем християнську ві
ру. Страшна трагедія розіграється в 
світі. Христові заповіді потоптані, 
кругом неправда. ’ несправедливість, 
обман, насилля й смерть, так, що * 1

довір’я до Христа й Вашу любов до 
Нього. Щоб Христос Цар наш за- 
тріюмфував у ваших серцях і в сер
цях усіх людей, щоб обдарував Вас 
тією радістю, що її зазнала Матінка 
Божа в день святого Господнього 
Воскресіння, зазнали святі Мироно
сиці, Апостоли й вірні ученики. Ті 
самі побажання хочу разом з Вами 
висловити й нашим Високопреосви- 
щеншім Владикам, священикам і вір
ним у Рідному Краю, всім тим нашим 
мученикам й ісповідиикам пересліду
ваним за Христову Правду, щоб крі
пились в довір’ю до Христа, в солод
кій надії на певну перемогу.

«Горі іміїм сердца» — взивас нас 
свята Церква у святій Літургії. На 
Христа покладаємо всю нашу надію, 
але при цьому покажім, що ми прав
див; ученики Христові, правдиві хри
стияни, що не тільки устами, але й 
серцем співаєм: «Воскресенія день,
просвітімся торжеством і друг друга 
обимем, рцім братіє, і ненавидящим 
нас простім вся воскресенієм: Хри
стос воскресе».

Благодать Господа нашого Ісуса 
Христа і любов Бога і Отця і прича
стя Святого Духа хай буде з’ Вами. 
Амінь.

Дано в Римі, дня 14. квітня 1954.
І Іван, Архиепископ 

Апостольський Візитатор

У Воскресний день
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Як радісно й натхненно, піднесено 

й велично звучить це Великоднє при
вітання, яке своїм змістом і значен
ням, глибиною свого походження пе
ревищує багато інших святкових 
християнських привітань. З цим при
вітанням пов’язана вся широчінь 
людського буття: радість, терпіння, 
любов, віра, перемога. Радість за 
Воскреслого з мертвих Сина Божого 
— Ісуса Христа і за втілення ним у 
душі людські веього світлого, прекра
сного, чистого. Терпіння за муки 
Христові на розп’ятті і за муки свої 
і свого народу в пітьмі жорстокої не
волі червоного диктатора. Любов до 
свого ближнього — брата українця- 
християнина, якиіі стоїть заодно з 
усім українським народом у боротьбі 
за своє Воскресіння з неволі рабства 
московсько-большевицького. Віра в 
свою справедливість і в свою бороть
бу, в найчистіші ідеали національно
го визволення з-під гніту ворога і — 
перемога над усім темним, злим і 
варварським, антихристиянським.

Христове Воскресіння завжди да
вало й дає українському народові, як 
глибоко релігійному, глибоко хри
стиянському, нові невичерпні сили, 
підносило його до нового поступу на 
всіх шляхах свого мирного держав
ного життя і боротьби за національ
ну суверенність та - державність, коли 
ворог віднімав у народу право на са
мостійне життя. Та які б не були об
ставини, український народ завжди 
святкував Великдень з найбільшим 
пієтизмом, бо у Христовому Воскре
сінні пін завжди бачив своє Воскре
сіння, у Христовій , справедливості, 
нсоскве^ііеішій чистоті, муках, 'тер
пінню й перемозі Хри-тової Правди 
над Злом Диявола — свою справед
ливість, свою пеоскверненну чистоту, 
свої муки і терпіння, свою Правду і 
Перемогу над неправдою ворога.

Всі ті якості українського народу, 
тя глибока чеснота, справедливість, 
віра, любов і непохитність, несення в 
серці своєму віри і правди Христової 
не дали можливости ніяким чорним 
силам, упродовж століть і тисячоліть, 
зламати волі України до її остаточ
ного звільнення і устійнення, як Са
мостійної Суверенної Соборної Дер
жави. ІІо підземеллях і лісах Кар
пат, но селах і містах Иаддніпра, но 
шахтах Донбасу й Криворіжжя, по 
концтаборах Воркути — всюди не по
гасло, а ще більше уетійнилоея й 
піднеслося могутнє і незламне; — 
Христос Воскрес!

— Воістину Воскрес! — в унісон 
відповідає вся Україиа, скована в мо
сковські кайдани, розселена по ціло
му світі, але духом, вірою іі любов’ю 
одиоціла, нерозривна й непоборна. 
Вона стоїть у дальшій боротьбі за не
минуче осягнення СВ О Є Ї В ІД В ІЧ Н О Ї ме
ти — здобуття власної Держави! І 
кожне Христове Воскресіння — Ве
ликдень — приближують український

народ до здійснення цієї мети. Бо для 
поневоленого' українського народу 
Воскресний день — Великдень має не 
лише суто релігійне, суто християн
ське свято, а й свято національної 
солідарності!, з’еднаности всіх пере
дових революційно-визвольних сил 
на боротьбу за встановлення п усій 
пошматованій і розкиненій Україні 
Віри і Правди Христової, за свою 
волю, свою правду.

Тому і цьогорічне Великоднє свято 
для всіх українців, на Рідній Землі і 
на вигнанні, е святом колосального 
піднесення, хоч би які важкі обста
вини були як тут, так і там, по той 
бік залізної заслони. Це піднесення 
дас нам оте могутнє і величне: — 
Христос Воскрес!

Христос Воскрес! У цей радісний 
Воскресний день нехай не буде по
між нами смутку, бо ж Христос Вос
крес із мертвих, який життя нам дав 
і який не покидає нас і по нині, вли
ваючи в серця наші велику віру н 
усе добре на землі. ї нехай не буде 
поміж нами тих, які б у цей день за
хиталися чи бодай якоюсь мірою за
непали у своїй вірі про прихід нашої 
національної перемоги, бо ця перемо
га неминуча, коли боротьба за неї 
ведеться на найбільш справедливих, 
найбільш чесних і найбільш правди
вих правних основах боротьби кож
ного народу і кожної нації за своє 
право, дане Всевишнім, жити так, як 
того хоче сам народ, без утручання 
яких би то не було чужих чинників 
і чужих сил, як живуть вільні наро
ди позабольшевицького світу, де за 
вияв вільної думки, за християнське 
слово віри в Бога і Сина Божого — 
Ісуса Хлиста /(ікого не карають, ні
кого не садовлять в тюрму чи за 
грати концентраку. У цей Воскресний 
день нехай ніхто між нас не сіє по
між самими собою зла, ненависти й 
роздору, бо це суперечить Христово
му вченню, день Воекрееіння якого 
ми всі сьогодні відзначаємо.

З’єднаймося духом, вірою й любо
в’ю всі в одно і всі спільно молитва
ми, працею й боротьбою ідімо єдиним 
шляхом — шляхом визволення скри
вавленої України з її мученицького 
розп’яття московсько-большевицьким 
окупантом, щоб і наша Батьківщина 
діждалася того Воскресного дня, ко
ли то над селами іі містами радісно 
задзвонять великодні дзвони свободи 
і коли то весь народ на повні вільні 
груди скаже:

— Христос Воскрес!
А всі поневолені тепер Москвою 

народи, звільнившись від пітьми раб
ства, у відповідь радісно прокажуть 
Україні:

Воістину Воскрес!
З цими радісними й натхненними, 

величними словами гордо і сміливо 
дивімося в прийдешнє нашого народу, 
бо з нами — Правда і Христос.

— Христос Воскрес!
— Воістину Воскрес!

МАРКО БОЄСЛАВ
ГИМН НАРОДОВІ — ГЕРОЄВІ

(Уривок)
Благословенна кров Твоя, Народе,
Перекувала душу на метал,
І ти тираном непоборним став 
Й ламаєш гордо волі перешкоди.

Твоя тверда геройська плоть незламна 
Зродила месників-синів грізних,
І Божий Дух вогнем злетів на них 
І дав їм силу левів неутомних.

Безсмертний Ти у їхніх смілих чинах.
Мідні вони у величі Твоїй!
До волі шлях кладуть Тобі бої,
Під гук гармат плекає мати сина.

*  /
Йому, співці, співайте гимни бойові,
Його, поети, величайте в одах сталедзвіїших!
Він у задумі буднів, наче буревій.
О. хто ще так весняний запах волі цінить!

Хоч повні чаші горя, болю п’є щодня.
Меча грізного з рук на мент не випускає.
О, він не раб німий! Він чинить, не куня!
Його душа, мов вічний кратер, вибухає 
Блаженним гнівом!

*
Іди назустріч! Чуєш? Йди, вітай, —
Твоя весна в тріюмфі славно їде!
Шуми, хвилюй, Вітчизно золота.
Назустріч волі йде Народ Твій ріден!

Дзвони, дзвони мечем своїй Весні,
Хай меч Твій в чорних хмарах грім розбудить! 
Безсмертний гимн Тобі напишуть дні 
За кров благословенну, біль і труди.

(З книги поезій «Непокірні слова»)

Всіх наших Читачів і Прихильників сердечно 
здійснення спільної мети —  визволення Рідної

го мост,
Земл>.

Гри- справі

■ч

вітаємо з світлим Христовим Воскресінням та бажаємо скорого 
Землі та встановлення Української Самостійної Соборної Держави!

Р е д а н ц і я  і А д м і н і с т р а ц і я  « Ш Л Я Х У  П Е Р Е М О Г И »
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Стаття визначного шотляндця;
ДЖОН ф. СТЮАРТ

Берлінська конференція 
і те, що потім

Перед Иіенввсьною нонферєнцією:
РОДОМСЬКИЙ

Дипломатична місія міністра Даллеса

Я вже визначив наміри Москви, ко
ли вона підписувала той пакт, і не 
мас сумніву, що Гітлер дізнався про 
них, і коли він сам одержав нагоду, 
то напав на Росію, перше ніж росій
ські задуми були здійснені. Що тоді 
повинна була робити Британія?

На мою думку — нам слід було сто 
яти осторонь, поки Росія і Німеччина 
б’ються між собою. Я не сумніваюсь, 
що наколи б ми так зробили, то на 
віть Гітлер, а вже напевне німець
кий народ, був би радий замиритися 
з нами. За німецьку мету п.равив 
завжди «життєвий простір» на сході; 
на заході німців нічого особливого не 
притягало. А діяти на нас душевно 
розповідями про брутальні інвазії Ні
меччини проти Франції — тричі 
впродовж одного життя людського 
це просто безглуздя: це ж саме
Франція виголосила війну Німеччині 
(Прусії) 1870 р., а не навпаки.

Проте, коли Німеччина напала на 
власного союзника — на Росію, 1941 
р., ми поспішили з договором про 
допомогу Росії, і пізніше ми передали 
Сталінові до рук ті танки, літаки та 
воєнний виряд, яких кс/ь’че потребу
вали наші власні армії в Сінгапурі і 
Маляї; і отак ми втратили Сінгапур, 
Маляю, Борнео, Гонґ-Конґ, і втратили 
б також Австралію та Нову Зелан
дію, якби не американська допомога.

А натепер наші правителі хочуть 
дати Росії дальші Гарантії проти на
паду. Росіяни є далеко хитріші за 
нас, і вони прекрасно вміють робити 
так, щоб їхні власні мілітарні потяг- 
нення здавались нападом на них са
мих, як вони це вже зробили.

І якщо правда те, що казав Тіто — 
що коли він був у Лондоні, сер Він- 
стон Черчіл говорив йому: «Ми со
юзники; як тільки на вас нападуть, 
ми поспішимо вам на допомогу» — то 
це ще одна гарантія. А скільки єди
ним можливим агресором супроти 
Югославії є Росія, то ми мали б га
рантувати кожну з них обох проти 
другої!

Вже час, щоб наш народ став реа
лістом і вжив заходів, аби запобігти 
тому, щоб наші міністри давали Га
рантії абикому, без відома та згоди 
нашої нації. В цьому переконанні ме
не скріплює один виступ, про який 
я прочитав, перш ніж писати цю 
статтю. Це є звернення п. В. Р. Бер- 
джеса, від імени Американської Бан
кової Спілки до Банкового і Валют
ного Комітету Американського Кон
гресу. Він каже:

«Переговори з приводу міжнарод- 
ніх угод є річ подвійна. Це мусять 
бути переговори з представниками 
чужих країн; і це рівно ж мусять 
бути переговори з нашим народом 
удома. Занадто легко забувається про 
другий пункт... складається угода за
кордоном, а потім сподіваються про- 
тащити її вдома. Але протискування 
— не переговори».

Остаточною трагедією була б нате
пер зустріч з росіянами на «найви
щому рівні». Це ж «найвищий рівень» 
ялтинських розмов спричинився до 
уярмлення такої великої частини Ев- 
ропи, до рекрутування наших хлоп
ців, до безмежно дорогих заходів на
ціональної оборони і до змагання в 
найжахливіших жорстокостях за до
помогою бомб та повітряних мін.

Чи здатний сер Вінстон Черчіл кра
ще оцінити вартість висловів Мален
кову, аніж він це колись зробив з 
висловами Сталіна? От що він ска
зав у Палаті Громад пб своєму по
вороті з фатальної Ялти: «Я привіз 
із собою з Криму та по всіх інших 
контактах таке враження, що мар-

(Закінчення з попереднього числа)
шал Сталін та всі інші совєтські про
відники бажають жити в почесній 
приязні та рівноправності з західні- 
ми демократіями. Я не знаю уряду, 
який сповнював би свої зобов’язан
ня, навіть не на користь для себе, 
так солідно, як російський совітсь
кий уряд». — 3 огляду на те, що ста
лося від того часу, це мусить бути 
одна з наймонументальніших політич
них помилок в історії світу.

Мала Естонія посідала такі самі 
права на Гарантію проти агресії, як і 
Росія; проте ця остання знищила її, 
і ніхто не сказав ні слова. Цілковита 
безпека для Росії і — що більш ва
жить — для світу може бути осяг- 
нена лише через поновлення цілко
витої свободи та незалежности всіх 
не-російських народів в СССР, які 
вже тоді самі старалися б, щоб війна 
не наближалась до них — або до 
Росії, якщо вона лишатиметься мир
ною. Ці народи нараховують щонай
менше 150 мільйонів чоловік. Це є 
потенційні союзники велетенського 
значення; якщо ми протиставимось 
їм, хоча б через скидання водневих 
бомб для їхнього «визволення», то ми 
легко наробимо собі найзавзятіших 
ворогів. Пан Ідей повинен був зосе
редити свою увагу саме на цій сто

роні справи — бо іншого виходу не
має. Він повинен був порадитись з 
екзильними державними мужами всіх 
не-російських народів, бо серед них є 
чимало політиків, щонайменше, так 
само здібних, як будьхто в нашій 
країні, і то з таким розумінням ро
сіян та всього пов’язаного з Росією, 
якого західній державний муж ніко
ли не осягає, хоч би якої високої 
думки він був про свої знання.

Якби Гітлер, напавши на Росію, 
скористався з опінії деяких своїх 
найздібніших порадників і справді 
визволив усі ті не-російські країни, 
він природно мав би їх усіх по сво
єму боці, і світова війна скінчилася б 
інакше. Німеччина була дуже близь
ко до мети.

Я хотів би додати, що наколи ми 
збільшимо торгівлю з Росією, ми 
тим самим дамо можливість Москві 
грабувати не-російські держави ще 
більшою мірою, ніж вона це робить, 
бо всі вони будуть виснажені, крім 
«Великої Росії». А те, що Росія нам 
продає, вироблено, як ми це знаємо, 
рабською працею. Це ж трагічна доля 
для країни, що поклала кінець раб
ству та примусовій праці — підбадьо
рювати найгіршого рабовласника сві
тової історії.

Передісторія
Із закінченням 2. світової війни і 

усуненням з міжнародньої політичної 
арени тодішніх тоталітарних держав 
— Німеччини, Японії і Італії — скін
чилась і короткотривала та неславна 
дружба західніх альянтів із Совєт- 
ським Союзом, що не принесла під- 
совєтським народам і їх сусідам ні
чого доброго. На місце дружби прий
шла залізна заслона, що має дивну 
прикмету — постійно пересуватись на 
захід. Спочатку двоподіл світу був 
соромливо прихований, в наївній на
дії на знайдення спільної мови з не
давнім союзником. Це незнання душі 
й психіки російського народу і його 
стремлінь знов коштувало західнім 
демократіям не тільки велетенські 
простори, головне в Азії, але й втра
ту симпатій під’яремних народів та 
зростання комуністичних впливів у 
себе вдома. За цю «дружбу» західній 
світ платив, платить і буде ще доро 
го платити в формі інфільтрації п’я 
тої колони в державний апарат, ви
дачі важливих військових і еконо 
мічних таємниць, гальмування розбу
дови оборонної системи, паралізуван
ня продукції й транспорту, тощо.

Мобілізація душ
Сьогодні факт остаточного двоподі- 

лу визнаний навіть найбільш непо
правними оптимістами та опортуні
стами, а конференції ведуться вже

Близький Схід:

Червона зірка над єгипетським сфінксом
Минуло декілька тижнів з того ча

су, як у соняшній долині ріки Ніла 
знов відновлено режим Революційної 
Ради. Радикальний курс, що його за
ступає підполковник Ґамаль Абдель 
Насер та група старшин, здобув пе
ремогу над поміркованим напрямом 
генерала Нагіба — принаймні, нате
пер, бо ж ситуація посьогодні ще 
зовсім нестабільна, а по всій країні 
ще панує дуже напружена атмосфе
ра.

Нібито респектуючи в такий «на
очний спосіб» волю народу — Рево
люційна Рада вирішила уневажшпи 
винесені раніше постанови, що сто
сувались до відновлення демократич
ного й конституційного ладу. Знов 
запроваджено цензуру місцевої преси. 
Воєнне право і видані досі Револю
ційною Радою надзвичайні закони, з 
метою збереження внутрішнього по
рядку й безпеки, залишились надалі 
в силі.

Революційна Рада покищо не роз
в’язується, але й надалі, як всемогут
ня найвища влада керує долею кра
ни. Також у найближчому часі не 
відбудуться ні вибори до конституцій-

страйк, який два з половиною дні па
ралізував усе господарське життя до
лини Ніла і був інсценізований віце- 
прем’сром Ґамалем Абдель Насером і 
його однодумцями. Народні маси, че
рез брак політичної зрілости та твер
дого особистого переконання, не мог
ли рішуче боронитись перед сильнигл 
тиском із сторони єгипетської армії.

Проте, аргумент Насера та інших 
молодих старшин, несений в маси за 
допомогою сильної пропаґандивної 
кампанії, аргумент, який каже, що 
поночне допущення старих політич
них партій у життя Єгипту могло б 
скасувати «здобутки революції», а 
нарід знов віддати жадобі та нена
жерливості малої групи несумлінних 
та неперебірливих спекулянтів і фі
нансистів — не можна так легко спрс* 
стувати.

Насправді, при наявних в Єгипіі 
обставинах, є тільки дуже мало ви
глядів та гарантій для формального 
існування демократичного режиму, 
який згодом справді боронив би пра
ва і інтереси народу. Треба взяти до 
уваги факт, що в долині Ніла 80% 
людности — неписьменні. Справжніх

них зборів, ні скликання парлямеи-—1 незалежних виборів Єгипет досі ще 
наслідок цього, самозрозуміло, 

не може бути й мови про нове допу
щення політичних партій до голосу.
Однак, щоб «захоронялись» права на
роду, Революційній Раді стоїть до до
помоги камера професій та станів, з 
дорадчими функціями, яку твориться 
шляхом призначування представни
ків з рядів усіх суспільних верств та 
професійних галузей.

Хоч у далині Ніла, очевидно, ніхто 
не говорить про це відкрито, але 
кожна здоровомисляча людина знає, 
як дійшло до цієї перемоги військо
вої диктатури. Відомим є, що під кли
чем «проти повороту кровопійних і 
корупційних давніх політиків» — від
бувся генеральний страйк працівни
ків суспільних комунікаційних за
кладів, бензинових станцій тощо,

Бапнани:

Тіто в Анкарі шукає Вашінґтону
ДРУГА ДИПЛОМАТИЧНА ПОДОРО Ж ТІТА. — ЗАПОВІДАЮТЬ ПІДПИ
САННЯ ВІЙСЬКОВОГО ДОГОВОРУ МІЖ ТУРЕЧЧИНОЮ. ГРЕЦІЄЮ І 
ЮГОСЛАВІЄЮ. — СКРІПЛЮЮТЬ БАЛКАНСЬКУ ВІСЬ ЗА ПЛИНАМИ

І ЗГОДОЮ НАТО
ронні забезпечення. Приїхавши спе
ціальним югославським кораблем до 
Стамбулу, Тіто пересів там в окремий 
поїзд, що привіз його до Анкари. На 
двірці в Анкарі чекало на нього при
везене з Югославії його власне авто, 
забезпечене сталевими плитами від 
куль. По обох боках дороги, аж до 
палацу турецького міністра закор
донних справ, де він на час побуту 
зупинився, стояли зиструнчені ряди 
військ та поліції. За ними крутились 
численні агенти в цивільному. Кіль
кість охоронних відділів ніхто не мо
же докладно оцінити, але обсервато
ри твердять, що було їх не менше за 
б полків і кілька тисяч поліцаїв. Ні
хто, крім супровідників високого го
стя, не смів до нього підходити ближ
че, як на 800 метрів. Навіть журна
лісти не одержали вийняткового пра
ва, лише кілька фоторепортерів, пі
сля ґрунтовного обшуку, могли зро
бити кілька знимок.

Анкара — другий Париж
Ще декілька років тому Туреччина 

не займала майже жадної позиції в 
світовій політиці. Хоч чає-до-часу 
згадувалось її ім’я в дипломатичних 
нотах чи на політичних конферен
ціях, все це мало лише характер пе
риферійної проблеми. Від 1952 року 
ситуація змінилась. Туреччина була 
втягнена, як одна з буферних дер
жав в антибольшевицькому фронті, в 
ситему НАТО, і її стратегічна й по
літична позиція від тієї хвилини зро
стає неспівмірно. Туреччина поволі 
стає вузловим кільцем у стратегічно
му пляні світової оборонної політики. 
Вона є вже не тільки наріжним стов
пом в оборонній системі НАТО. але 
так само й у планованій оборонній 
системі Близького й Середнього Схо
ду, а можливо — цілого азійського 
Півдня, аж по Індокитай і Формозу.

Не диво, отже, що протягом остан
ніх місяців ми помічаємо на відтин
ку балканського й малоазійського 
просторів таку жваву дипломатичну 
гру. Не встиг іще вернутись з Вашінґ
тону турецький президент Баяр, як 
вже до нього заїхав німецький канц
лер Аденауер. Не відгомоніли ще сві
тові коментарі та повідомлення про 
Аденауера, а вже 12. квітня ц. р., в 
спеціяльному поїзді, з Стамбулу до 
Анкари їхав малий балканський дик
татор Тіто.
Підходити можна не ближче за 800 

метрів
Перший раз Тіто вирушив із свого 

мініятюрного кремля, щоб відвідати 
«капіталістичних акул», приблизно 
рік тому, відвідуючи Великобританію. 
Тодішня його подорож викликала бу
ла багато спірних заяв і дискусій, та 
навіть протестаційних акцій у захід- 
ньому світі. Цьогорічна дорога Тіта 
була далеко коротша, набагато тих
ша, але, мабуть, не менш важлива. 
Одне, що найбільш стало голосним у 
світі в зв’язку з цією подорожжю, 
це незвичайні в західньому світі охо-

Ще цього року підпишуть військовий 
договір

Розмови між Югославією і Туреч
чиною, а так само й Грецією, ведуть
ся вже від кількох років. Коли в 
1948 році Тіто розірвав з Москвою і 
почав свій флірт з Вашінґтоном, йо
му там дали пізнати, що найкращою 
компенсацією за евентуальну матері
альну допомогу для Югославії буде її 
тісніший контакт з балканськими 
країнами, що стоять на стороні Захо
ду. Це стало актуальним особливо 
тоді, коли Туреччина і Греція вклю
чились до НАТО, а сам Тіто не ви
являв охоти піти їх слідом.

Численні й довгі дипломатичні 
розмови між представниками Югосла
вії, Греції та Туреччини довели на
решті до певної розв’язки — до під
писання договору про господарську й 
культурну співпрацю цих трьох кра
їн. Це сталося в лютому 1953 року. 
Але цього було далеко замало, щоб 
задовольнити Вашінґтон, і то оссбли- 
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не бачив. Сильно просякнені продаж
ними елементами партії, як «Вафд» і 
«Саад», звичайно «ан гро» закупову
ють голоси неосвічених шарів насе
лення. А коли цього треба було — во
ни не вагались належно готувати 
вислід виборів через застосування 
різних орієнтальних трюків.

Ґамаль Абдель Насер і його послі
довники — як видається — хочуть 
свою владу повністю оперти на на
родні маси. Це зовсім зрозуміле, бо 
середній стан, комерційний світ та 
єгипетські інтелектуалісти дали пе
ред страйком недвозначно до зрозу
міння, що вони проти задержання 
військової диктатури. Спілка адвока
тів у Каїрі на своїх загальних зборах 
майже одноголосно прийняла резо
люцію, що вимагала уступлення стар
шин з їхніх міністерських постів і 
їхнього негайного повернення до ка- 
сарні.

Тепер Насер, рішучий борець, який 
досі перебував у повній тіні, ходить 
від фабрики до фабрики, щоб заявля
ти робітникам, що вони цілою своєю 
долею тісно зв’язані з революцією. В 
країні не буде більше жадної іншої 
диктатури, як тільки диктатура «на
роду». Для нього і для його однодум
ців сьогоднішня ситуація настільки 
нелегка, наскільки очевидним є, що 
Єгипет сильніше, ніж колинебудь по
ділений на два непримиренні табори. 
Рішення запало після того, як Наґіб, 
в наслідок цілковитого знесилення, 
виявився політично небоєздатним. 
Однак, що станеться, коли він вилі
кується з своєї таємничої хвороби?

Нелегкою справою для революцій
ного уряду є сама вже — давно очі
кувана — аграрна реформа в Єгипті. 
Насер сам виріс серед фелляхів — 
єгипетських дрібних селян та сільсь
ких робітників. На їхніх злиднях він 
зрозумів єгипетську проблему: заба
гато людей — замало землі! Щоправ
да, в Єгипті на 1 кв. км. припадає 
тільки 20 осіб, проте відсотково — 
лише одна тридцята всієї єгипетської 
території є придатною для сільського 
господарства; це є 1000-кілометрова 
смуга вздовж обох берегів Ніла, якої 
ширина вагається від 300 м. до 15 км. І 
тут, власне, припадає 545 осіб на 1 
кв. км.

Тричі впродовж двох років відбу
вається тут збір збіжжя, кукурудзи, 
рижу, цукрової тростини та всякого 
роду ярини. Культивування бавовни, 
якої збір на 459 кг. з га є найвищим 
у світі, складає 80% цілого єгипет
ського експорту. Хоч сільсько-госпо
дарські методи є дуже перестарілі, 
проте зрошувальна ситема, що була 
заплянована французами, здійснена — 
англійцями, а тепер перебуває в ру
ках єгипетської влади, є просто таки 
досконалою. Однак у майбутньому 
врожай збіжжя не вистачатиме для 
прохарчування єгипетського населен
ня, яке щорічно зростає на 320 тис. 
осіб. До дверей країни Сфінкса за- 
стукують голод і злидні.

Абдель Насер добре знає ситуацію, 
в якій живе його народ, і тому вже 
два місяці після революції, влітку 
1952 р., видано закон про аграрну 
реформу. Третина сільсько-господар
ської землі в Єгипті належить дріб-

нім селянам (до 20 га), а третя — ве
ликим землевласникам. За згаданим 
вище аграрним законом тільки 250 
тисяч фелляхських родин зможуть 
одержати по 1 га землі, тобто тільки 
одна десята всіх потребуючих родин 
(а земля буде відібрана від великих 
землевласників).

Через низькі заробітні платні, вже 
10-річні діти притягаються до праці 
(а половина всього населення — не 
старша віком за 20 років); створю
ється неприродно сильна пропозиція 
робочих рук. На практиці неможливо 
перевести в життя засаду мінімаль
них заробітніх платень, фелляхи під
падають під дедалі більшу залеж
ність від великих землевласників, і 
саме цьому Насер хоче якомога 
швидше перешкодити.

Вимагаючи гострої контролі закон
них заробітніх платень, законних 
орендних виплат та радикальнішого 
перерозподілу землі, Насер принимас 
на себе велике ризико, а саме — зро
бити середніх селян та великих зем
левласників остаточно ворогами дер
жави. Труднощі, які в зв’язку з цим 
питанням стоять перед Насером, є 
ьзаісьпі мснередбсічальні. Видасться, 
що для змін в єгипетській аграрній 
справі конче треба, щоб за політич
ною та мілітарною революцією прий
шов технічний поступ у сільському 
господарстві.

Тимчасом як у країні відбуваються 
великі зміни, Кремль не тратить да
ремно ані хвилини. Прямо або посе
редньо — за допомогою своїх сателі
тів — він не залишає жадної нагоди 
не використаною. Останнім часом, 
після трьох тижнів, закінчилась у 
Каїрі велика промислова виставка, 
що її влаштувала східньонімецька 
республіка. Рекламні засоби були ви
користані вповні, і протягом тижнів 
півсторінкові, дуже недешеві оголо- 
лошення заповняли арабські та чу
жомовні газети Каїру.

Теж і відвідини Каїру та інших араб
ських столиць, як от Бейруту, Дамас
ку, Багдаду та Амману східньо-німе- 
цькою торговельною делегацією були 
досить витратними задумами. Чи 
складено там торговельні договори, і 
чи каїрська виставка дали бажані 
совстській зоні результати — це ін
ше питання.

(Закінчення на 10. стор.)

не так за «модус віденді» (точку зо
ру), як радше за «модус вівенді» 
(спосіб життя), якщо можна так ви
словитись. Кожному ясно також, що 
між цими ворожими світами мусить 
прийти до розправи, і то, як кажуть, 
в «проглядному часі». Тому тим ча
сом іде мобілізація в мілітарній, еко
номічній і моральній площині, пере
плітана часом гарячими маневрами на 
гіериферіях майбутніх фронтів. В мо
ральній площині, яка нас, українців 
найбільше цікавить, боротьба йде за 
душі громадян своїх власних, нев- 
тральних та ворожих держав, для 
прищеплення їм свого світогляду, сво 
єї ідеології, а через те й для прак
тичніших завдань — для піддержки 
своїх плянів та активної участи т  
певній стороні під час остаточної роз 
прави. Не можна сказати, щоб бо
ротьба в цій площині була ведена з 
самим лише успіхом, як у площинах 
мілітарної чи економічної мобілізації. 
Зокрема національний фактор — 
власне, найсильніший з усіх, якщо 
йдеться про території заселені укра
їнцями та іншими уярмленими Мос
квою народами, не був у цій боротьбі 
за душі відповідно, — а то й зовсім. 
— використаний. Перецінення еконо- 
мічно-соціяльного чинника свідчить, 
з одного боку, про незнання психіки 
поневолених підсовєтських народів, з 
другого — про згубну тактику ставки 
на здохлу російську коняку з її опе
ретковими й музейними «організація
ми», про які живі люди на велетен
ських просторах нинішнього СССР 
нічого не знають і знати не схочуть.

Передумова успіху — єдність 
і спільна дія

Дальшою передумовою успіху в 
цьому великому змаганні є збережен
ня єдности вільного світу і його спіль
ної дії в усіх важливих питаннях 
міжнародньої політики. Даллесові, 
Ляньслеві та Іденові слід би пам’ята
ти на Женевській конференції прит
чу про трьох синів. До цього часу 
вдалось, в основному, цю єдність і 
цю спільну дію зберегти. Не так мо
же статися тепер, коли йдеться про 
скомпліковані далекосхідні питання, 
де грають ролю також егоїстичні, 
часто відмінні, а то й суперечні інте
реси поодиноких учасників західньо- 
го бльоку й держав південносхідньо- 
го простору. Різниці існували весь 
час, але в усій своїй повноті висту
пили лише недавно, з хвилиною ак
туалізації далекосхідніх питань, коли 
стосовно до них треба було зайня
ти відповідальне становище.

Дисонанси
В статті про Женевську конферен

цію ми дозволили собі висловити здо
гад, що цим разом виступ західніх 
держав не буде таким гармонійним, 
як на попередній конференції в Бер
ліні, і що СІЛА, які, як природний і 
загальновизнаний провідник і речник 
вільного свіґу, добре здають собі 
справу з ваги збереження єдности і 
спільного виступу, матимуть великі 
'ФУДНОЩІ в узгідненні спільної лінії 
поступування, сприємливої для всіх 
зацікавлених. Здогад цей виправдав
ся скорше, ніж цього можна було 
сподіватись, бо ще за два тижні пе
ред початком конференції. Які гли
бокі заіснували розбіжності в погля
дах поодиноких західніх держав на 
підхід до далекосхідніх проблем і 
зокрема до комуністичної агресії в 
Індокитаї, видно вже з того, що СІЛА 
вважали за конечне влаштувати на 
передсвяточному тижні не підготова
ну й не заповіджену поїздку міністра 
Даллеса до Лондону й Парижу, для 
рятування ситуації і, може, цілої кон
ференції.

Причини поїздки
Які ж були безпосередні причини 

й конкретні завдання несподіваної 
візити? Щоб дати відповідь на ці пи
тання, треба взяти під увагу всі ті 
події міжнароднього характеру, що 
заіснували від Берлінської конферен
ції. Східній бльок, крім залаштунко
вої акції і часом добре розробленої

пропаганди (проект паневропейського 
оборонного пакту), сконцентрував усю 
свою енергію на здобуття французь
кої ключевої позиції в Індокитаї — 
Д'єн-Б’ен-Фу, щоб поставити Женев
ську конференцію перед доконаним 
фактом. Для цього, а також для три
мання Франції під постійною загро
зою прямої інтервенції, поширення та 
ускладнення конфлікту, червоний 
Китай значнд посилив свою поміч 
Го-Чі-Міневі, включно до: 1) приді- 
лення китайських військових і тех
нічних дорадників до генерального й 
дивізійних штабів В’єтміну, 2) побу
дування і вдержування телефонічної 
сітки на теренах, опанованих пов
станцями; 3) постачання повстанцям 
автоматичної протилетунської арти
лерії, амуніції, середників транспор
ту тощо. На цю акцію СІЛА відпові
ли організуванням протикомуністич- 
ної східньоазійської оборонної спіль
ноти (на взір НАТО), із країн пів- 
денносхідньої Азії, під проводом СІЛА 
та за участю країн зацікавлених у 
тому просторі. Крім цього, міністер
ство зовнішніх справ СІЛА підготов
ане спільну декларацію Англії, Фран
ції, СІЛА, Австралії й Нової Зелан
дії, Філіппін і Сіаму, з остереженням 
червоному Китаєві, що вся його ін
тервенція в Індокитаї або на якому- 
небудь іншому терені, стрінеться з 
негайною й колективною відплатною 
акцією, що не буде обмежена до те- 
рену боїв. В цих справах міністер 
Даллес вів переговори з представни
ками зацікавлених країн і, власне, 
неприхильна реакція в Парижі й 
Лондоні на ці пропозиції стала без
посередньою причиною надпрограмо- 
вої візити.

Мету своєї поїздки міністер Даллєс 
визначив при від’їзді з Вашінґтону 
такими словами: «Я радитимуся з
урядами Англії і Франції про най
важливіші проблеми, зв’язані з утво
ренням очевидно потрібного фронту 
проти комуністичної агресії в півден- 
носхідній Азії. Дуже потрібно, щоб 
вільні народи порозумілись саме те
пер, щоб наступна Женевська конфе
ренція не призвела до втрати свобо
ди в Індокитаї» — і по прибутті до 
Лондону: «Факт, що я тут, має дві 
причини — поперше, ми переконані, 
що ситуація в Індокитаї становить 
собою небезпеку для наших^країн, як 
також і для інших; подруге, ми все 
радо радимося взаємно, коли нашим 
правам грозить спільна небезпека. Я 
думаю, що наради будуть корисними 
для обох сторін, як також для важ
ливих справ, що стоять у розгрі в 
світі».

Наради
Таким чином, на нарадах, які від

був Даллєс у Лондоні з прем’єром 
Черчілем і міністром Антоні Іденом, 
мали за головне завдання розв’язати 
всі вище поставлені проблеми, зо
крема справу Індокитаю, а конкрет
ні^«» »формування східньо-азійської 
оборонної спільноти і ^формулювання 
спільного остереження червоному Ки
таєві та врешті, узгіднення становища 
й спільної лінії поступування на Же
невській конференції.

В момент, коли пишуться ці рядки, 
остаточних результатів зустрічі й 
нарад Даллеса з Черчілем та Іденом 
не маємо, але є вже вістка, що в 
Лондоні осягнено компромісові рі
шення, які створювали б сприятливу 
базу для спільних поступувань СІЛА, 
Англії і Франції. Та спільна база 
трьох великодержав мала б обмежи
ти свободу дії совстської і китайської 
делегації на Женевській конферен- 
ції.

Конференція в Женеві відкриваєть
ся 25. квітня 1954 р. Які реальні ви
сліди матиме дипломатична сесія 
американського міністра Даллеса в 
Европі, — покажуть хід і рішення 
тієї Конференції. Але українська 
політика навряд чи може сподіватися 
будь-яких реальних позитивних для 
визвольної справи наслідків, доки в 
міжнародній зовнішній політиці за
хідніх демократій існуватимуть су
проти СССР хоч які малі компроміси 
й злагіднення.

Тиждень політичних подій
-X* Совєтський зверхній комісар на 

Німеччину Семйонов повідомив альянт- 
ські військові місії, що перебува
ють у совстській зоні Німеччини, що 
СССР вважає тепер уряд совстської 
зони За суверенний і що тому сам 
лише він може надавати тепер вій
ськовим місіям права на перебуван
ня в східній зоні Німеччини.

■X- В США, недалеко від м. Пітс- 
бурґ, розпочнуть незабаром будувати 
першу електростанцію, що працюва
тиме, кориетаючись з атомової енергії. 
Станція могтиме продукувати елек
тричну енергію для забезпечення мі
ста з 400.000 мешканців.

■X- В Берліні зник один із чільних 
керманичів російської організації НТС 
д-р Трушновіч, а рівно ж і німець 
Ґлеске. Західні зверхні комісари твер
дять, що д-р Трушновіч був викра
дений большевиками, що його зама
нили в засідку, побили до непритом- 
ности і в такому стані забрали до 
східнього Берліну. Совєти, проте, ка
тегорично заперечують ці тверджен
ня, говорячи, що Трушновіч сам утік 
до них, щоб «не мусіти більше пра
цювати для американської розвідки».

*  Автора відомого белетристично
го твору про італійських комуністів 
«Дон Камілльо і Пеппоне» — Джо- 
ванніно Ґварескі міланський суд за
судив на рік тюрми і 100.000 лір гро
шевої кари за наклеп на колишнього 
прем’єра Італії де Ґаспері. Ґварескі 
вмістив був у своєму публіцистич
ному часописі «Кандідо» зфальшова- 
ні листи, що їх нібито написав 1944 р. 
де Ґаспері з Ватикану до англійців, 
просячи їх бомбардувати Рим, щоб 
тим спонукати римлян до повстання 
проти німців.

•X- Єгипетська Революційна Рада 
схвалила ряд нових рішень, що 
скріплюють військовий режим Б 
Єгипті. Серед тих ухвал є мі:

ним селянам (до 2 га), друга — серед- шим рішення, яке забороняє всйнн ц і

лишнім міністрам політичну діяль
ність протягом 10 років. Ідеться про 
міністрів, що були в уряді від 1942 
до 1952 р.

■X* Бої навколо фортеці Д’сн-Б’єн- 
Фу тривають далі. В’єтмінцям вда
лось у тяжких боях здобути частину 
летовища і в той спосіб загрозити, а 
частинно навіть перервати зв’язок 
між східньою й західньою частинами 
твердині.

■X* Шеф совстської шпигунської сіт
ки в Австралії Владімір Петров утік 
із совстської амбасади і звернувся до 
австралійського уряду з проханням 
уділити йому право азилю. Він пере
дав австралійцям численні таємні до
кументи, в яких розкривається со- 
ветську шпигунську діяльність в Ав
стралії. Дружина Петрова залиши
лась у совстській амбасаді.

■X Президент Айзенгауер запевнив 
Францію та інших членів майбутньої 
Европейської Оборонної Спільноти 
(ЕОС), що Америка залишить Европі 
частину своїх військ для її оборони, 
коли вони нарешті здійснять цей до
говір. Подібну заяву склав іще ра
ніше Черчіл від імени Великобрита
нії. Він навіть заявив готовість під
порядкувати командуванню ЕОС од
ну британську панцерну дивізію, що 
перебуває в Німеччині.

*  в  Теграні розпочались розмови 
між представниками 8-ми великих 
нафтових товариств та перського уря
ду, в справі перської нафтової про
дукції. Розмови триватимуть, мабуть, 
кілька тижнів.

X Британські спроби нав’язати кон
такт із провідниками терористичної 
організації Мав-Мав в колонії Ке
нія не вдалися. Після першої Зустрі
чі провідники терористів на означене 
місце більше не прибули. Після цієї 
невдачі британці посилили свою про- 

і заарештували 1.020 прихиль- 
або членів Мав-Мав.

-X- Широка дискусія світової преси 
над справою нової, ще страшнішої 
атомової зброї — кобальтової бомби 
— закінчилась заявою американсько
го представника оборони Кворлеса, 
що хоч технічно кобальтову бомбу 
можна збудувати, її не можна буде 
практично вжити, бо її дія шкоди
тиме не тільки ворогові, але також і 
тому, хто її вживатиме.

■X Американський уряд усунув із 
керівних постів в установах, зв’яза
них з дослідженням і продукцією 
атомової бомби, відомого науковця й 
будівника атомової бомби Роберта 
Оппенгаймера. Його обвинувачують у 
зв’язках із комуністами та в гальму
ванні продукції водневої бомби.

X В британській Лейбористській 
партії виник новий гострий конфлікт 
між лівим крилом Еевена і правим 
крилохм Етлі. Конфлікт загострився 
особливо в наслідок ставлення до 
американських політичних заяв сто
совно до Індокитаю та водневої бом
би.

X Швейцарський і шведський ам- 
басадори звернули американцям ува
гу, що на Женевській конференції 
повинна також бути вирішена спра
ва перемир’я в Кореї. Обидві країни 
вважають, що вже найвищий час 
припинити діяльність невтральних 
контролерів у Кореї.

X ЦК компартії Чехо-Словаччини 
проголосив порядок денний 10-го 
Конгресу КП ЧСР, що має відбутись 
11. червня. Порядок денний майже 
не відбігає від схеми нарад у Вар
шаві, Софії та східньому Берліні.

X 3 Ню-Делі повідомляють, що між 
Пакістаном і Афганістаном ведуться 
таємні переговори. Ціллю переговорів 
має бути затіснення співпраці між 
обома країнами, а можливо — на
віть певного роду федерація.
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Творчість унраїнсьних повстанців:

П існ і  герої|в и с а н к а
Перед нами лежить невеличка 

книжечка, що в ній, крім нормально
го формату, все інше — незвичайне. 
Власне кажучи, це й не книжечка, а 
обгорнений тонкою палітуркою зо
шит, на 150 сторінок прозорото папе
ру, задрукованих з одного боку зви
чайним машинописом. З належним пі
єтизмом розглядаємо окладнику з тон
кого картону, що на ній в найпримі- 
тивніший друкарський спосіб — ком
бінацією умовних машинописних 
значків — гарно відтворений україн
ський візерунок оточує лаконічні 
слова заголовку — «Збірник пісень», 
і під цим — «1950 рік».

Оце і є машинописом надруковані 
десь на Рідних Землях, у підпіллі, ті 
пісні, що їх співали і співають до
нині героїчні вояки УПА. Не слід ду
мати, що ці 144 сторінки машинопис
ного тексту, датовані наприкінці — 
«Постій, дня 24. січня 1950 р.» (і ще 
б сторінок оглаву), становлять скрізь 
твори упівської пісенної творчости: 
збірник був надрукований з суто 
практичною метою і містить у собі 
приблизно все, що в лавах УПА спі
вається або декламується, незалежно 
від місця й часу походження.

Із 213 поданих тут текстів щонай
менше третина є значно старшою за 
заснування УПА і була співана ще й 
десятки років тому. Маємо тут, зви
чайно, і «Ще не вмерла Україна...», і 
Шевченків «Заповіт», і ще дещо з 
Шевченка, і дещо з І. Франка і Лесі 
Українки (на жаль, не з найкращих 
творів), і навіть дещо з національно- 
патріотичної лірики з-поміж двох сві
тових воєн (записане, очевидно, з 
пам’яті і без зазначення авторів). Чи
мало текстів перейшло сюди і з по
переднього вояцького та загально- 
пісенного українського фолкльору. 
Було б, безперечно, цікаво просліди
ти, в який спосіб той чи інший на
ціоналістичний вірш, приміром, М. 
Гриви фактично перетворюється на 
народню пісню, яких ритмічних та 
текстуальних змін зазнають літера
турні вірші, або й народні пісні дав
нішої доби, в сучасному партизансь
кому оточенні. Проте до таких філо
логічних дослідів надруковані тут 
тексти не надаються безпосередньо; 
їх друкувалось, очевидно, в загрозли
вих умовинах підпільної політичної 
діяльности, у великому поспісі, без 
жадної коректи, і друкарських по
милок у них так багато, що раз-у-раз 
доводиться, читаючи, міркувати, — 
наявність якої саме друкарської по
милки слід пропустити, щоб той чи 
інший рядок взагалі був подібним до 
певного віршового розміру? — А ча
сом про це й міркувати не доводить
ся, бо є й тексти безперечно складені 
для самого лише співання, а до аби
якого правильного розміру більш- 
менш байдужі. Тому обмежимось тут 
на розгляді самого лише ідейного 
змісту пісень УПА, і то толовним чи
ном тих, що в самому середовищу 
УПА й народились. *

Треба підкреслити, що саме для та
кого розгляду подані тут тексти ста
новлять, попри технічні недоліки дру
ку, цілком певну основу: той невідо
мий друг — або подруга — що при
святив був у січні 1950 року кілька 
днів своєї героїчної і, в умовинах 
московсько - большевицького терору, 
саможертовної праці друкуванню цих 
текстів, не мав часу перевіряти їх 
правописну, граматичну або ритмічну 
досконалість; проте за точним пере- 
данням змісту текстів він слідкував 
дуже пильно, так що, за вийнятком 
двох-трьох до невпізнанности пере
кручених чужомовних слів, ніде не 
знаходимо в його передруку чогось 
такого, що затемнювало б або калі
чило б ідейний зміст тексту. За це • -  
честь йому — нашому невідомому 
другові — і слава!

Під цим кутом зору, ця співана по
езія є різноманітна своєю тематикою 
та формами вислову не меншою мі
рою, аніж сучасна українська пісня 
взагалі. Переважають, щоправда — 
згідно з безпосереднім пісенним за
стосуванням цих текстів — широкі і 
оздоблені рефреном ритми нашого на
ціонального співу:

Ой, вітре мій, вітре, повій по
[чужині.

Про славу козацьку скажи,
Що на Україні Армія Повстанча 
Звільняє з кайданів братів.
Хай ріки і моря цю вістку розне

суть,
Рідням України скажи,
Що на Україні Армія Повстанча 
Звіляняе з кайданів братів...

Проте, поряд із цим, раз-у-раз на
трапляємо на цілком модерний, не
мов карбований, енергійний ямб, що 
стоїть десь посередині між потреба
ми властивого співу і деклямації:

Ось день війни народної,
Ось кари, помсти час,
Нема вже сили жодної,
Щоб стриічувала нас.
Повстань, повстань, народе мій, 
Кидайсь до зброї вмить,
За Україну в смертний бій,
Свята війна горить.
Ми йдем, ми йдем, ми йдемо в бій 
З ворожими полками,
Ми віримо, що зможемо 
Звільнити Край з кайданів.
Повстань, повстань, народе мій

(і Т. д.)
Для нас неволя-панщина — 
Неначе та тюрма,
Не хочемо МОСКОВЩИНИ,
І польського ярма.
Повстань, повстань, народе мій

(і. т. д.)
З огляду на літературні жанри, ці 

пісні охоплюють собою весь вели
чезний діяпазон ліроепічної творчо
сти, від чистого епосу аж до чистої 
лірики. Ось, приміром, зразок чисто 
літературного епосу (про Базар), оче
видно, придатного радше до декляма
ції, аніж до співання (наводимо ли
ше початок):

Мов олень той, що загнаний в бо-
[лото,

Зацькований собаками в лісах, 
Боролась там ватага і піхота, 
Кіннота йде за ними по слідах...

А от, навпаки, вірш так само суто 
епічний, проте аж ніякою мірою нз 
«літературний», а, сказати б, «епос у 
стані народження» — складений ли
ше кілька тижнів, а може й днів, 
після зображеної трагічної події:

У Боберці при границі,
Хатина стояла,
Там, де наших славних стрільців 
Могила чекала.
Вийшли наші стрільці з ліса, 
Кругом було тихо,
Бо не знали, що в тій хаті,
Чекас їх лихо.
Соловій стояв на стійці,
Решта була в хаті,
Аж тут Соловій приходить,
Дає ддоузям знати.
Аж тут Соловій приходить,
Дає друзям знати,
Що кати йдуть границею, 
Окружають хати.
Похапали хлопці зброю,
Почали відступати,
А совіти з кулеметів 
Почали стріляти.

Відступали наші стрільці.
Та і боронились,
Засвистали острі кулі,
Стрільці повались.
Засвистали острі кулі,
Стрільці повались,
Та й за славну Україну 
Життя положили.
Трьох убили, двох ранили,
Одного зловили,
Назад руки му зв’язали,
Тяжко го побили.
Як забрали тих побитих,
Ранених забрали,
Та й повезли у Яблінку,
З радости співали.
Як привезли у Яблінку,
Скидали на купи,
Вибігають кати з хати,
Дивитись на трупи.

Серед ліричних віршів значне міс
це займають традиційні мотиви во
яцької пісні, успадковані ще від ко
зацької доби, а насамперед — безпо
середньо пов’язані з споминами про 
козацьку славу:

На Дніпровім побережжю 
Трава зеленіє,
А по степу України 
Буйний вітер віє.
Розкажи нам, буйний вітре,
Про давнюю славу,
Як по степу України 
Козацтво гуляло...

Звичайно ж, раз-у-раз трапляється 
й мотив прощання вояка з коханою 
дівчиною — такий природний у во
яцьких піснях усіх часів та наро
дів:

В бій за славу коханого 
Проводжала стрільця,
Цілу нічку прощалася,
Цілувала в уста.
І шептала коханому, —
Не побачиш мене,
Як колись у садочку 
Обіймала тебе.

Зійшов місяць, обсвітив все,
В саду місце пусте,
ІІе побачиш в обіймах вже,
Слід травою заросте.
Де ходили їх ніженьки,
Заростає трава,
Не жди свого коханого, —
Вже могила сира

Не менш поширеним є й мотив 
«передсмертного бажання» вмираючо
го вояка:

Як я, браття, вже загину,
Занесіть м’я на Вкраїну,
Занесіть м’я на Вкраїну,
Дем родився, най й спочину.
Там тепленький вітер віє,
Сонце світить, сонце гріє, 
Прийдуть діти зілля рвати, 
Будуть стрільця споминати.
Там і мила спогадає,
Хто в могилі спочиває,
І заб’ється в ній серденько.
Піде сльоза по личеньку.

Проте далеко найбільше — і кіль
кісно і якісно — вражають у цілій 
збірці гострі бойові мотиви, заклики 
до збройної боротьби:

На червоних бісурмаиів 
Нарід хоче пімсти,
Буде крови, або й більше,
Щоб волю принести.
І ми, сини України,
Здобудем державу.
Проженемо всіх ворогів,
І вберемось в славу!

Ані в бою, ані в підпільній криїв
ці не забуває вояк УПА про провідну 
акцію ОУН у національно-визвольних 
змаганнях за Українську Самостійну 
Соборну Державу:

Нехай вульканом ллється пісня, 
Від гір Карпат аж по Кавказ, 
Нехай кріпшас борня грізна,
Для нас ОУН — один наказ.

(Закінчення на 5. стор.)

ОКСАНА ЛЯТУРИМСЬКА п
Писанка, писанка! Наші народні 

поетичні вислови: «нива гарна, мов 
писанка», «світ красний, як писанка» 
— чи можуть бути добірніші порів
няння?

Є казка про заморське яблучко. 
Покрутиш ним — і цілий білий світ 
стоїть перед тобою на долоні. Там 
різні дива: невидані квітучі кущі й 
дерева, жар-птиці в золотих клітках, 
царівни в перлових намистах і під
вісках.

Як я в дитинстві хотіла дістати 
таке яблучко! Але ніхто з моїх крев
них не їхав до заморської країни, де 
скільки хоч, росте таких яблучок, 
тільки збирай.

Признатися, і досі я тужу за тим 
чарівним яблучком. Та якось, рию
чись у прабабиній мальованій скри
ні, що, до речі, дісталась у спадщину 
не тільки мені самій, а багатьом, ба
гатьом кревним, своякам і посвояче
ним, а ще й на неї зазіхають таки 
вже зовсім без жадної підстави чу
жі, — я знайшла писанку. І вона ме
ні чи не цілком відбила моє дитяче 
бажання допастись заморського яб
лучка. Хоч, правда, писанка трохи 
надбита і дещо злиняла. Тяжко вста
новити в цілості орнамент, прочитати 
знаки на ній, обновити кольори рос
линних барв. Ще б пак! — Та яке ж 
це вже тисячеліття, відколи ми спад
ку ємо скриню?.. От уже й забули!
А записати — ніхто не записав. А 
може хтось і здогадався, та де б той 
запис зберігся, коли ж [споконвіку 
нашу прадідівську хату грабували 
прабівники.

Дещо підсказують знахідки з пред
ківських давніх, давніх могил, де 
знайшли вже не одну писанку і точ- 
нісенько, як зі скрині. Її клали і те
пер ще кладуть до труни, як символ 
бічного життя. Небіжчик не помер,

ВЕЛИКА ШЕВЧЕНКІВСЬКА МАНІ
ФЕСТАЦІЯ В НЮ-АРКУ

В неділю, 28. березня ц. р., в Ню- 
Арку (СІЛА) відбулася велика Шев
ченківська маніфестація, в якій взя
ло участь біля 2.000 українців та пред
ставників інших національностей. 
Свято відкрив адв. І. Романишин, а 
з відповідними промовами виступили 
республіканський кандидат на сена
тора з Ню-Джерсі п. Кейс та ред. Б. 
Кравців. В мистецькій частині про
грами виступили: хор «Дума» з Ню- 
Йорку, під диригентурою О. Микитю- 
ка, баритон Осип Стецюра, піаністка 
Дарія Каранович-Гординська, скри
пачка Донна Гресько та декламатор
ка Л. Крушельницька. Акомпаньято- 
рами були Леся Вахнянин і Ольга 
Дмитрів.

ШЕВЧЕНКІВСЬКА АКАДЕМІЯ 
В КОВЕНТРІ

Як кожного року, так і тепер Укра
їнська громада в Ковентрі (Англія) вро
чисто вшанувала пам’ять великого 
Шевченка, правда, дещо запізнено, але 
це свято було краще, з більш добірною, 
багатшою і цікавішою програмою, ніж 
минулих років. До збагачення і до 
різноманітності! програми спричинив
ся недавно відновлений чоловічий хор 
під керівництвом п. М. Костюка.

Академія почалася співом «Запо
віту». Потім були такі точки: інсцені
зація п. н. «Молитва» (з матеріалів 
СУМ-у 1950 р.), яку гарно виконали: 
пані А. Рибак та діти Ганя Дзундза, 
Ярослав Дзундза, Мирон Максимів і 
Ігор Коваль; реферат виголосив п. С. 
Сенів. Хор відспівав три пі-оні, що 

були переплетені декламаціями. Декла
мували: пп. Я. Прокопів, С. Скалець- 
кий, панна О. Демчинська. Після цьо
го група дітей виступила з короткими 
декламаціями: М. Максимів, Я. Дзи- 
дзак, І. Коваль. Вкінці на сцену вий
шов, поважно і досить впевнено, най
менший з учасників Володимир Про
копів (неповних 4-й роки). Малий 
Володимир в такій же поважній позі 
продекламував «В далекій чужині» 
здобувши найбільший успіх серед 
всіх присутніх.

Академію влаштував місцевий Від
діл СУБ-у. М. Л.

його життя прийшло до початкового 
стану — зародку, що проб’ється в па
ростях, пупянках, розів’ється квітами.

А з цією скринею було у нас так: 
прабаба залишила було бабі, баба — 
мамі, мама — доньці, донька — ону
ці і так далі, аж прийшло до тепе
рішнього покоління. І дивіться: в якій 
частині світу це покоління не було б,
— усюди везе зі собою щось із недо- 
грабованої прабабиної спадщини, а 
найперше з усього — писанку. її по
казують людям, нею хваляться. І хі
ба нема чим? Подивіться на неї: барв- 
ність, ладність, свіжість. Так, як що 
Великодня оновлюються кольори на 
ній, — оновлюється життя, затриму
ючи вічну молодість.

Хочете бути гарна? Хочете 'бути 
тілом і душею чиста? — Наберіть у 
коновку чистої джерельної води, по
кладіть туди писанку і на перший 
день Великодня до схід сонця вимий
те цією водою лице: Не забудьте при 
цьому промовити молитву світлобожи- 
чу: «Дай серце ніжне, око чисте!..»
— і будете красна, мов Дажбожича 
онука.

Не кажіть, що Дажбожича онука 
відійшла з поганським мітом і що, 
власне, вона була негарна. Це так 
опаплюжили її нетерпимі фанатики, 
обмовили незнайки. З незапамятних 
часів вона перейшла з біосом, етно
сом, етосом, із негинучим флюїдом і 
досі живе в нашому народі в крас
ній вроді, в лагідній гармонійній вда
чі, В душі, що кличе до великих по
ривів.

Читаючи про Ярославну в «Слові 
о полку Ігореві», пізнаєте Дажбожи
ча онуку. В саґах Гарольда Сміли
вого, де він, перелічуючи свої геро
їчні чини, говорить, що він переплив 
моря, доконав того й того, «але дів
чина з золотим обручем не хоче на

ШЕВЧЕНКІВСЬКА СЕСІЯ КАНА- 
ДІЙСЬКОГО ВІДДІЛУ У ВА Н

В неділю, 7. березня ц. р., у Вінні
пегу (Канада) відбулась традиційна 
сесія канадійського відділу УВАН, 
присвячена роковинам Т. Г. Шевчен
ка. Першу доповідь на тему «Шев
ченко і українська мова» виголосив 
проф. д-р Юрій М. Луцик. На тему 
«Неопублікована Шевченкіяда в Ка
наді» виголосив доповідь проф. Я. 
Рудницький. Виступали також ди
ректор Школи Славістичних Студій 
Лондонського Університету проф. Роз, 
голова Сесії проф. Вол. Кастюк і інші.

Сесія була супроводжена декляма- 
ціями Шевченкових творів та вистав
кою видань УВАН про Шевченка. І

Д. Святогірський
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

І знову Паска. Все святкує,
З’єднався спів землі й небес.
І я святкую та й сумую,
Бо рідний край мій не воскрес.
Бо там іще Голгофа, хрест, 
Синедріон і кустодії,
Ми ж тут, кого Господній перст 
На землі скерував чужії.
І там і тут усіх живить 
Свята надія Воскресіння,
Та чашу горя і терпіння 
До краю всі будемо пить,
Аж поки в той воскресний день, 
Коли впаде тюрма народів,
Усі зустрінемо свободу 
Під звуки радісних пісень.
На нашім полі, щедро встланім 
Добром від Господа чудес, 
Надіюсь, вірю, він настане 
Той світлий день.

мене глянути» — ця дівчина Дажбо
жича онука. І тепер деколи можна 
заглянути ясне личко Дажбожича 
онуки, що все лишиться як ідеал.

Але дивімось на писанку і спробуй
мо прочитати знаки на ній, що під
тверджують нам її давність. Ось ду
бовий лист і жолудь. Це мужеський 
первінь, знак нашого поганського гро- 
мобога Перуна. Наш сучасний поет 
Володимир, можливо навязав би цей 
знак на фалличний культ старогін- 
дуських богів. І чи не мав би більше 
ірації, ніж мас багато вчених, які, 
йдучи за авторитетами, легковажно 
й не по праву віддають наше пред
ківське добро то на церкву, то в мош
ну візантійцям, грекам чи римлянам.

Виводячи на писанці знак Перуна, 
чи не прикликала ним прабаба грім 
і блискавку, перший весняний дощ? 
І чи перший дощ не був чародійний, 
як і весняні потуги Індри? — Все 
зацвіло, зазеленіло так барвно, як на 
писанці. Одначе нестриманий Перун 
може й навитворяти. Розійшовшись, 
своїми вогненними кіньми (їх також 
можна знайти на писанці), розторо- 
щить не так свої любі дуби, як за
любки столітні липи, виб’є стебло на 
полі, змиє зерно ярини. Треба його 
наперед якось укоськати. Чи не тим 
сонце-знаком, лежачим хрестом щед
рого Дажбога? Цього хреста, що до 
речі ввійшов в основу т. зв. Андрієв- 
ського хреста і пізніше — Запорож- 
ського, на писанці рясно. І досі в нас 
тільки таким хрестом перехрищують 
лопату й коцюбу, щоб припинити гро
зу.

Ось півник. Це знак вогню, а тим 
і сонця — його джерела. І досі в нас 
кажуть образно: «закласти півня»
рівнозначно — підпалити. Півень і 
досі фігурує в нашій обрядовості, на
віть стоїть на наших християнських 
церквах. І зовсім не годиться вже з 
огляду на освячення традицією його 
усувати чи навязувати недоречно до 
відречення апостола Петра.

От сарна. Вона зображує зиму, що 
втікає перед стрілами першого вес
няного бога — Ярила. У старих во
линських народніх піснях збереглося 
закликання до Юрая-Ярила «відімк
нути небо, випустити росу — дівоць
кую красу», щоб він вийшов парую
чими весняними полями і де ступнуз
— П ІД Н Я В  зело, куди поглянув іг- квіт 
зацвів.

Стій! От кажуть мені, що я виду
мую. Мовляв, жадних давніх знаків 
на теперішній нашій писанці не існує, 
що більше — нема пощо їм існувати. 
Адже не той тепер вік, не та вже 
віра. Є грабельки, хай собі це буде 
миленький символ весняних робіт; 
є, правда, хрест, але він напевно 
грецький і прийшов щойно з христи
янством; є багатющий український 
орнамент — пощо бажати чогось ін
шого? Хіба не виб’ється і найбуйніша 
уява, як глядача, так і лисанчарки 
в тих строкатих закрутках, перепле
тах, лініях? А скільки-но тих барв!
— аж око вбиває. Та ж  призначення 
писанки — веселити людські очі.

І правда ж, що веселити очі, хоч 
веселити очі можна всяко. І правда 
ж. що багатющий орнамент, а поде
куди аж надто і то чи все україн
ський. Кажете, нема символів? Ви, 
мабуть, не вмієте їх читати. Вони на
певно ще є, хай закопичені й забрі- 
хані. А якщо справді нема — мусять 
бути! Інакше відберете писанці ду
шу. А писанка — наш предківський 
скарб, мов жива, конче мусить про
мовляти, як із давен-давна, до кож
ного з нас про Еесну, про онову, про 
перемогу добра і світла. І не тільки 
сама по собі, а й пошаною до того 
що зклала до неї прабаба.

Міннеаполіс, у квітні 1952.
(«Наше Життя», 1953)

Н а ц іо н а л ь н і с в я та

За правдиву науну:

п. КУРІННИЙ

Провідні ідеї і люди української науки
Сесія УВАН в Німеччині, що від

булася 29. 1.—1. 3. ц. р. була при
свячена трьом циклям доповідей: 
вшанування коронації короля Данила, 
700-ліття Львова та пригадка 35-ліття 
з дня заснування Національної Ака
демії Наук (ВУАН) в Києві.

Славній коронації короля Данила 
була присвячена доповідь медієвіста 
проф. Володимира Мацяка: «Справа 
королівських коронацій Данила Ро
мановича та Юрія Львовича», на під
ставі найновіших розробок, — та до
повідь д-ра Михайла Гоція: «Корона 
короля Данила, її історичний та ху
дожній аналіз та реконструкція її по
чаткового вигляду» (багато ілюстро
вана діяпозитивами).

Цикль доповідей, присвячений слав
ній річниці м. Львова, складався з 
таких доповідей:

Проф. П. Курінний: Археологічне 
минуле м. Львова» та «Чи мав Львів 
свого попередника?»; проф. Дам’ян 
Горияткевич: «Львів і Київ в історії 
українського мистецтва»; д-р Михай
ло Гоцій: «Назва Львова»; проф. д-р 
Зиновій Лисько: Музичний Львів».

Цикль 35-ліття ВУАН охоплював 
22 доповіді на тему: провідні ідеї і 
люди української науки, що згасли 
передчасно в умовах нищення укра
їнської культури в УССР московсько- 
большевицьким окупантом. Доповіді 
ці такі: Галина Селегень, канд. екон. 
наук: «Демографічна наука на Укра
їні»; акад. В. Різниченко: «Акад. Пав
ло Турковський — основоположник 
українського антропогеографічного 
знання».

Діячі краєзнавчого дослідження
Проф. П. Курінний: «Заслужений 

дослідник Переяславщини і Полтав

щини проф. Василь Ляскоронський» 
та «Аркадій Верзилів, дослідник сі- 
верської землі»; Аркадій Верзилів: 
«Чернигівські археологи»; проф. д-р 
Михайло Міллер: «Дм. Яворницький 
— дослідник Запоріжжя»; проф. П. 
Курінний: «Сергій Гамченко, незабут
ній дослідник Волині»; проф. Михай
ло Міллер: «Проф. Павло Козар, ін
спектор охорони пам’яток Запоріж
жя»; проф. П. Курінний: «Петро Хве- 
дорович Курінний, літописець гуман- 
ський (з нагоди 100-річчя з дня на
родження)».
Творці Українського Національного 

Музею
Проф. П. Курінний: «Акад. Микола 

Біляшевський» та «Данило Щербаків- 
ський, найбільший етнограф України». 
Видатні археологи землі української 

Проф. П. Курінний: «Катерина Ан
тонович» та «Микола Макаренко, що 
згинув захищаючи храм Із’яславів — 
Дмитра в Києві».

Видатні історики землі української 
Проф. Наталя Полонська-Ваеилен-

ко: «Проф. М. В. Довнар-Заполь-
ський»; проф. В. Дубровський: «Акад. 
Дмитро Багалій»; проф. П. Курінний: 
«Як працював великий історик Ми
хайло Грушевський».

Видатні економісти 
Проф. Микола Величківський: «Не

кролог акад. К. Воблого».
Видатні творці української школи 

і українізації
Проф. Г. Ващенко: «Володимир Ще- 

потьєв»; «Воропай»; «Чаленко».
Основоположники українського 

мистецтвознавства 
Проф. М. Макаренко: «Проф. Гри

горій Павлуцький»; проф. П. Курін
ний: «Акад. Олекса Новицький, шев
ченкознавець, дослідник св. Софії».

Секція медичних наук
Проф. д-р Василь Плющ: «Охоро

на здоров’я на Україні в часи НЕП-у».
Комітет Охорони Пам’яток Україн

ської Культури
Проф. В. Дубровський: «Охорона

пам’яток культури в УРСР за часів 
НЕП-у»; гіроф. П, Курінний: «Все
український Державний культурно- 
історичний заповідник — Всеукраїн
ський Музейний Городок — Києво- 
Печерська Лавра»; проф. Юр. Бойко: 
«Творчість Антоненка Давидовича»; 
гіроф. д-р 3. Лисько: «Іонійські лади 
в українській народній пісні»; Наталя 
Дорошенко: «Українське національне 
вбрання»; проф. П. Курінний: «Істо
рія українського національного огля
ду», і інші, про які скажемо окремо.

Якщо дві перші серії доповідей і 
наукових розробок мали на меті від
повісти на чергові, продиктовані річ
ницями події нашого історичного ми
нулого і кинути жмут світла на дея
кі не досить досліджені факти нашої 
історії, то третій цикль має на меті 
принципово визначити наслідки, що 
випливають із страшного соціально
го лиха наших днів.

Однією з основних властивостей 
комунізму с зневага до людської осо
би, її праці, та потреба брехати, щоб 
існувати. Московсько-большевицьке 
фальшування науки і громадської 
опінії, поширення фальшивих відо
мостей про справжній стан на Рідних 
Землях, замовчування й паплюження 
справжніх заслужених творців нау

ки, їх досягнень, і, натомість, при
власнення їх здобутків випадковими 
авантюристами і піднесення їх нік
чемних імен на недосяжну височінь, 
як справжніх творців тих не належ
них їм цінностей, а самих большеви- 
ків — як творців справжньої науки, 
антитези «буржуазній» науці, — на
було нечуваних розмірів. Вони фаль
шиво твердять про ренесанс больше- 
вицької української науки й культу
ри, як вислід їхньої «інтернаціональ
ної» політики, про занепад і примі
тивізм буржуазної культури, її загни
вання, як ознаку її розкладу.

Освіта і наукова кваліфікація до
слідника — це були тими цінностями 
і прерогативами, які большевики в 
Україні не могли вивласнити у влас
ника, зробити їх колективними, а не 
індивідуальними вартостями, які да
вали можливість людям НЄКОіМуНІ- 
стичного думання залишатись авто
ритетними і незалежними. Щоб віді
брати цей скарб у вченого, больше- 
визм вживає особливих заходів.

Перше, що зробив комунізм, це ви
лучив з бібліотек і шкільного вжит
ку ідеологічно ворожу йому літера
туру, що вийшла до часу перемоги 
жовтневої революції. Існують цілі 
книги — реєстри вулученої з бібліо
тек літератури. Релігійно-моральна 
література і книги Святого Письма 
та богослужбова література негайно 
були спалені.

Вилученню і повному знищенню 
підлягали всі книги, що були напи
сані «ворогами народу», авторами 
арештованими чи репресованими, а 
також і книги, де зустрічалось їх 
ім’я.

З метою передання цих людей за
буттю, було заборонено цитувати їх 
твори навіть з метою їх критики. 
Праці «небажаних» авторів не друку
вались, забирались до архівів, і на 
підставі їх складались праці інших 
авторів, що тим часом були в фаворі. 
Згадування імен репресованих авто

рів заборонялось навіть в історії на
уки та в бібліографічних показниках 
літератури.

Для знищення індивідуальних по
глядів і висновків визначних особи
стостей не лише застосовувалась сис
тема директивних ідей і висновків, 
що їх мусіла доводити вся наука в 
певні часи, не лише жорстока цен
зура, що дописувала до праць ідеї і 
вислови, що не належали авторові, 
але навіть більшість видрукованих і 
апробованих праць наукових закладів 
просто не виси лається за межі СССР 
(напр., видання наукових інститутів 
АН УССР), як не публікується й прі
звищ авторів і наукового складу 
установ.

Натомість фаворитам широко доз
воляється пляґіят чужих праць, ідей 
і матеріялів, створення фальшивих 
авторитетів і рекламування нікчем
них осіб.

Кара мовчанням і забуттям ішла 
нерозривно з пляґіятом і привласнен
ням ідей навіть давнопомерлих ви
датних особистостей. Тому зовнішній 
світ нічого не знає правдивого про 
справжній стан науки в СССР і не 
може його знати навіть з оголошених 
друком матеріялів.

Дещо подібну картину використан
ня спадщини минулих поколінь ми 
спостерігаємо й на еміграції. Новіші 
автори пишуть часто великі праці на 
підставі праць вчених попередніх по
колінь, не роблячи на них простого 
посилання, чи відзначення цитат із 
них, чи посилання на здобуті ними 
матеріяли, місце їх лереховання, не 
застерігають того, що більшість по
силань на джерела вони беруть з ін
ших рук і ніколи тих джерел не ба
чили.

Це покриття забуттям славетних ді
ячів минулого й сучасности, творців 
української науки і свідомости, що є 
характерне для тоталітаристичних си
стем і, в першу чергу, для комуніс

тичної диктатури, супроводиться не
знаним досі фальшуванням фактів та 
експропріяцією чужої праці. В Німеч
чині почався вже рух за відчищення 
історичних досліджень від фальшу
вання, такий рух має бути переведе
ний і в нас, бо для народу поневоле
ного правда служить лише йому, 
правда є його найсильнішою зброєю.

Найкращим зразком для вивчення 
фальшувань є тепер такі праці:

«История всесоюзной коммунистиче
ской партии (большевиков). Краткий 
курс под редакцией комиссии ЦК 
ВКП/б. Изд. Госполитиздата 1950 г.

История СССР под редакцией А. М. 
Панкратовой. Учпедгиз 1946.

Большая Советская Енциклопедия».
Фальшування в тих працях, що 

призначені на плекання світогляду і 
неправдивих понять всього людства 
цілого світу, легко виявляється при 
порівнянні перших і останніх видань 
цих «безсмертних» зразків занепаду 
історії науки в СССР.

Спотворені «факти» стають основою 
для праці європейських дослідників, 
публіцистів, університетських курсів, 
а через них входять у фактичне оз
броєння вчителів, через них — шко
лярів, і закріплюється у майбутніх 
поколіннях.

Настав час поважно задуматись про 
отримання джерел фальшування, про 
відсвіження зв’язку сучасности з іс
торичною спадщиною і правдою 
нашого народу. От саме цьому відсві
женню теоретичної правди і була 
присвячена сесія УВАН у Німеччині.

Серед творців науки існує два типи 
вчених: перший — найпочесніший, 
справжніх вчених, провідних твор
ців наукової цінности, вічних. Від 
природи вони мають гострий дослід
ний зір, це визначає, що вони спосте
рігають в явищах ті закономірності, 
біля яких проходять байдуже всі ін
ші. Це визначає, що вони знаходять 
великі й малі відкриття там, де прой-
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З матеріялів / / / ,  Нонґресу АБН

Заклик до західнього світу
Лист Джона Ф. Стюарта

Голови Шотляндської Ліґи за Європейську Свободу
до Голови Антибольшевицького Бльоку Народів (А Б Н )

В характері координаційного центру 
руху спротиву та визвольних органі
зацій поневолених советами народів 
в самому СССР та в його сателітних 
державах, Антибольшевицький Бльок 
Народів (АБН) звертається, стосовно 
до свого III. Конгресу, з таким за
кликом до західнього світу:

1. Вже більш за третину цілої люд
ности перебуває під комуністичним 
ярмом. Герметичне ізолювання 750 
мільйонів людей від вільного світу і 
використання цієї велетенської маси 
людей та економічного потенціалу 
має на меті, насамперед, видалити 
Захід і зокрема США. в характері за
хіднього конкурента Москви, щоб, 
завоювавши цілий світ, утворити сві
товий Союз С оціалістичних  Респуб
лік. Світова держава під пануванням 
російського «обраного народу» була і 
незмінно є кінцевою метою світового 
большевизму.

2. Часто заступлена на Заході по
літика двоподілу або триподілу світу 
означає зберігання совстеько-росій- 
ської імперії, а так само й комуніс
тичного режиму в Москві та її сате
літних країнах, в найкращому випад
ку — за умовою ілюзійної еманцила- 
ції від безпосереднього панування 
Москви. Таке вирішення було б, од
нак, тільки на користь большевизму, 
бо Москва зберегла б за собою й на
далі можливість руїнницької підрив
ної праці у вільному світі, тимчасом 
як сили національного антиросійсь- 
кого спротиву в СССР та в його са
телітів були б послаблені, а совєтсь- 
ко-російський імперіялізм і надалі 
висів би над усім світом, як Дамоклів 
меч.

3. Москва провадить свою світову 
агресію двома шляхами: через «гро
мадянські війни» з-середини і через 
збройну офензиву з-зовні. Практика 
партизанської війни вже стала в 
большевицькій стратегії в Азії систе
мою. Політично-ідеологічна офензи- 
ва, моральний розклад, посилення 
внутрішніх антагонізмів, соціяльний 
хаос, збройні зудари та нарешті пе
риферійні війни — складають в боль
шевицькій тактиці засадничі елемен
ти третьої світової війни, яку в Азії 
вже ведеться. Тимчасове припинення 
периферійної війни, як от у Кореї 
або в Індокитаї, нічого не змінює з 
засадничій наставі Москви, що праг
не до завоювання світу.

4. Большевицькі ідеї самі в собі 
втратили насьогодні притягальну си
лу. Тому російсько-большевицький 
імперіялізм маскується перед народа
ми Азії та Африки гаслами за на
ціональну свободу та соціяльний доб
робут, при чому західні потуги ха
рактеризується, як «колоніяльно-ім- 
періялістичні експлуататори» та єди
но винні в поширених матеріальних 
злиднях між тими народами.

Ведений західніми потугами суто 
оборонний бій в Азії та Африці про
ти большевизму не може загальму
вати його аґресії.

5. Большевицька система означає 
не лише нечуване соціяльне та еко
номічне гноблення народів та людей, 
але разом з тим і передусім націо
нальне пригнічення під російську чу
жинецьку владу. Для мобілізації та 
організації сил до боротьби проти за
грозливої для світу большевицької 
тиранії і для її подолання, розуміння 
цього факту складає вирішальне та 
незміренне значення. Це вможливлює 
зробити коло 200 мільйонів не-росій- 
ських народів в Совєтському Союзі і 
в московських сателітних країнах, за 
певних передумов, союзниками захід
нього світу і призвести їх потен
ціал, вже за холодної війни, до екс- 
пльозії, як величезний вибуховий ма
теріал в самому серці советсько-ро- 
сійської влади.

Передумовою для цього е однознач
не визнання Заходу, стосовно до 
принципу поновлення національної 
свободи та державної незалежности 
всіх тих пригноблених народів. Але 
ж і навпаки: визнання «неділимо- 
сти» великоросійської імперії та під
тримування збереження колгоспного

господарства та інших форм сучасної 
рабовласницької системи большевиць
кої влада — здатні паралізувати ве
ликий революційний процес у совєт- 
сько-російському обсягу влади та 
скріплювати московське панування.

6. Політика Москви е насьогодні 
однозначно скерована на те, щоб роз
бивати єдність фронту вільного сві
ту. Саме для цього служать система
тичні запевнення можливости «мир
ного співжиття» комуністичного світу 
з «капіталістичним» та «мирного вре
гулювання всіх спірних питань».

Москва намагається всіма способа
ми використати розходження інтере
сів між західніми великими потугами, 
торпедувати озброєння переможених 
за останньої світової війни націй і мо
білізувати т. зв. ко л о н іа льн і наро
ди проти Заходу, аж доки назріє час 
до вирішального московського насту
пу. #

Советсько-російська держава ли
шається тим часом колосом на гли
няних ногах. Її потуга полягає голов
ним чином в необ’еднаності та слабо
сті Заходу та в його нерішучому став
ленні суптюти національно-визволь
них прагнень пригноблених Москвою 
народів. Кремль прагне тимчасової 
передишки, щоб по змозі перемогти 
напружені національні та соціальні 
стосунки в країнах своєї сфери па
нування. Від Заходу залежить — ви
користати сучасну внутрішню кризу 
в СССР, або ж допомогти советським 
владарям вийти з неї.

7. Поборювання та знівечення на
ступної московської воєнної аґресії 
проти вільного світу повинно поча
тися з негайного координування по
літичних та мілітарних акцій Заходу 
з силами спротиву гноблених совет- 
сько-російським імперіялізмом наро
дів.

Передумовою для цього є визнання 
та оголошення принципу розподілу 
великоросійської тиранічної велико- 
держави та поновлення національної 
самостійної державности гноблених 
Москвою народів.

Тільки в цьому полягає запорука 
кінцевої перемоги над советсько-ро-

27-29. березня 1954 р. відбувся в 
Мюнхені III. Конгрес Антибольше
вицького Бльоку Народів (АБН). В 
урочистому відкритті прийняли уча
сть, крім представників уярмлених 
народів, численні німецькі почесні 
гості, репрезентанти суспільного жит
тя і представники тутешньої та за
кордонної преси. Поза тим, прийшло 
понад 160 писемних привітань та те
леграм від визначних політичних 
особистостей Заходу, зокрема з Ні
меччини, Великобританії, США тощо. 
Найрізніші організації наших наро
дів у цілому вільному світі передали 
Конгресові свою заяву про солідар
ність та найсердешніші побажання.

Вступне слово на відкритті оголо
сив Велі Каюм Хан, голова Турке
станського Комітету Національної 
Єдности.

До засадничих політичних питань 
зайняв становище Ярослав Стецько, 
кол. прем’єр-міністер України.

З принципових воєнних питань ви
словився генерал-полковник Фереиц 
Фаркаш де Кішбарнак, голова Ма
дярського Визвольного Руху.

Про боротьбу своїх народів проти 
большевизму промовляли:

проф. д-р Ферд. Дюрчанський, кол. 
міністер зовнішніх справ, голова Сло
вацького Визвольного Комітету;

проф. Р. Островський, голова Біло
руської Центральної Ради;

д-р Д. Вальчев, кол. державний се
кретар, член Проводу Болгарського 
Національного Фронту;

сійською тиранією та тривалого виз
волення і миру для вільного світу 
супроти всякої евентуальної небезпе
ки нападу.

Закликаємо міродайні чинники на 
Заході до відповідного розуміння по
літично-психологічної та воєнної бо
ротьби проти Москви і до погоджен
ня проводу тієї боротьби з психоло
гічними і політичними потягненнями 
наших народів.

Передумовою для цього є поборю
вання большевизму не лише як со- 
ціяльно-політичної примусової си
стеми, але також як посиленої фор
ми відвічного російського імперіяліз- 
му та месіянізму, з усіма, що з того 
випливають, наслідками; це означає 
— поновлення національно-державної 
незалежности всіх гноблених совстсь- 
кою Росією народів, в їх етнографіч
них кордонах, з можливістю для них 
визначити свій соціяльно-економіч- 
ний лад та своє духово-культурне 
життя за власним вирішенням.

Разом з цим — повернення всіх на- 
родніх мас, примусово вигнаних або 
переселених за большевицької влади, 
до їхньої батьківщини.

8. Реасумуючи, вимагаємо таке:
Співпраця Заходу з нашими при

гнобленими народами, з їхніми під
пільними рухами та їхніми перебува
ючими за кордоном речниками націо
нально-визвольної боротьби.

Ліквідація большевицької тюрми 
народів — СССР, і знищення росій
ського войовничого імперіялізму, од
наково — якого характеру та кольо
ру, що був і лишається вічним спри- 
чинником неспокою, вічною загрозою 
аґресії та тривалою небезпекою для 
цілого світу.

Знесення всіх штучних державних 
примусових побудов, що суперечать 
етнографічному принципові, що с не
згідні з волевиявленням народів і 
служать тривалому національному 
гнобленню, як, напр., ЧСР.

Закликаємо народи та уряди Захо
ду засвоїти собі ці кінцеві цілі АБИ 
в своєму власному інтересі.

Застерігаємо проти всякого компро
місу та всякої угоди з большевизмом,

ред. Й. Ґітіс, голова Литовського 
Руху Відродження;

П. Бієзайс, представник Лотисько- 
го Селянського Союзу;

Й. Мислівец, представник Чеського 
Руху «За Свободу»;

Всечесний д-р д-р Степан Куколя, 
представник Хорватського Національ
но-Визвольного Руху;

кн. Ніко Накашідзе, член Президії 
Грузинської Національної Організації.

На закінчення маніфестації був 
прочитаний генеральним секретарем 
д-ром Чтібором Покорним Маніфест 
Свободи, ухвалений через акламацію.

•К
Учасники Конгресу складались у 

цілому з 15 національних делегацій, 
з 40 впоноваженими представниками 
Альбанії, Білоруси, Болгарії, Грузії, 
Козакії, Латвії Литви, Мадярщини, 
Словаччини, Туркестану, України, 
Хорватії і Чехії. Крім того, естонці і 
вірмени передали вповноваження до 
представництва. По звіті ухвалено 
Послання до уярмлених народів, За
клик до західнього світу, резолюції, 
політичні засади і доповнення стату
тів.

З виборів 29. березня увійшли, із 
характері нових органів АБН:

до Центрального Комітету:
Президія: Ярослав Стецько, як го

лова (Україна);
генерал-полковник Ференц Фаркаш

Едінбурґ, 12. лютого 1954 р.
Дорогий Пане Голово!
Я дізнався, що АБН відбуде за

гальний з’їзд 20. числа наступного мі
сяця, при чому будуть обрані його 
урядовці на наступний рік. Надсилаю 
Вам свої щирі побажання, щоб той 
з’їзд був успішним і прийняв ті 
ухвали, які виявляться єдино пра
вильними.

Праця Шотляндської Ліґи розпоча
лась 24. серпня 1939 року, по підпи
санні російсько - німецького пакту, 
який, як ми зрозуміли, становив біль
шу російську небезпеку для світу, 
аніж німецьку. Ми ніколи не зміню
вали своєї лінії ані на волосок, а то 
було — свобода і суверенна незалеж
ність усім націям всередині їхніх 
власних етнічних кордонів. Коли пі
зніше утворився АБН, ми щиро віта
ли це і робили все від нас залежне 
для постійної з ним співпраці та для 
подання п. Стецькові всієї можливої 
з нашого боку підтримки, бо ми ро
зуміли, що він розпочав боротьбу, 
яка — як і моя власна на початку — 
натрапляє на міцний спротив в різ
них країнах.

Політика АБН — це політика Шот
ляндської Ліґи, і її провадилось дов
гий час проти байдужости або пря
мого опору в дуже міцних середови- 
щах. Але, як я ніколи не припиняз 
боротьби, так і п. Стецько ніколи її 
не припиняв, і я певен, що Ваш з’їзд 
надасть йому такої самої беззасте
режної підтримки, як і ми.

які допомогли б йому перемогти сьо
годнішню кризу та закріпити тира
нічну владу над нашими народами.

Ніякого перемир’я з Москвою — 
тільки рішучий удар проти москов
ського бастіону совєтсько-російського 
терору може звільнити світ від за
грози большевицької небезпеки.
Антибольшевицький Бльок Народів 

(АБН)
Мюнхен, 27-29. березня 1954 р.

де Кішбарнак (Мадярщина) і міністер 
Хрісто Статев (Болгарія), як містого- 
лови;

генеральний секретар: кн. Ніко На
кашідзе (Грузія).

Разом з тим представники кожної 
національної делегації стали членами 
Центрального Комітету..

До Президії Ради Народів АБН:
проф. д-р Ферд. Дюрчанський (Сло

ваччина), як голова;
проф. Р. Островський (Білорусь), 

як містоголова;
генеральний секретар^: ред. Й. Ґітіс 

(Литва).
Далі утворено виборчим порядком 

5-особовий Третейський Суд.
&

В улаштованій 29. березня 1954 р. 
пресовій конференції взяли участь 
представники західніх пресових аген
цій, як от Асош’ейтід Прес, ДПА, Ка
толицької Інформаційної Агенції, Го
лосу Америки, а також численні 
журналісти німецьких газет і преси 
уярмлених большевизмом народів. 
При цьому розвинулась жвава диску
сія. Представники преси виявили ве
лике зацікавлення і ставили запити 
про становище АБН стосовно до різ
них міжнародніх і політичних подій, 
а також про сучасне положення поза 
залізною заслоною. Голова Ярослав 
Стецько та інші національні пред
ставники подали про це просторі по
яснення.
Мюнхен, 30. березня 1954.
* Пресове Бюро АБИ

Надзвичайно велику турботу вик
ликає в мене те, що, наскільки я 
знаю, в кожній групі політичних емі
грантів з опанованих росіянами кра
їн існують внутрішньо-групові анта
гоністичні партії. В Шотландській 
Лізі немає антагоністичних партій, 
кожен член дбає лише про її спільну 
справу, і ми всі знаємо, що боремось 
за одну лише мету — за свободу всім 
народам і, скільки єдиним джерелом 
нищення свободи е Москва, за те, щоб 
скерована на лихо сила Москви була 
раз назавжди зруйнована. Для цього 
треба міцного узгодженого зусилля; 
внутрішні розходження між пригні
ченими народами можуть напевне по
чекати, доки ця мета буде осягнена, 
а вже тоді партії нехай розходяться 
між собою, як їм завгодно. Така є 
політика Шотляндської Ліґи.

Я свідомий того, що, як у цій кра
їні. так і в Америці, є організації, 
що, бувши підтримані необмеженими 
фондами, мають інші цілі, аніж ми, хоч 
вони твердять, що вони йдуть до тієї 
самої мети. Але насправді жадна з 
них не мас тієї самої мети, як ми — 
свободи всім націям, — і ніхто з них 
не може сказати — як ми це кажемо, 
що нас ніхто не фінансує ані на мі
дяний гріш, і що, як ми відмовляє
мось одержувати абияку фінансову 
підтримку від будь-яких партій з- 
зовні, так ми відмовляємось фінан
сувати абияку іншу організацію або 
особу навіть у розмірі мідяного гро
ша. Ми робимо свою справу за під
тримкою від наших власних членів і 
оплачуємо це лише внесками від на
ших випробуваних членів. Прийнят
тя фінансової допомоги від будького 
вже означало б утрату нашої неза
лежности — нашої найбільшої сили.

В цій країні утворились фракційні 
організації з метою визволення різ
них поодиноких народів, і нам про
понувалось долучитись до них або 
підтримувати їх, з обіцянкою значної 
користи для нас самих; ми вперто 
відхиляли ці пропозиції, і я надіюсь, 
що АБН діятиме за цією самою за
садою, відхилятиме подібні пропози
ції і зберігатиме свою незалежність. 
Я випадково знаю з приватних дже
рел, що, під претекстом діяльности 
заради тієї самої мети, робилось спро
би зруйнувати або послабити АБН, 
або ж змінити його політику в такий 
спосіб, щоб поставити біля прилюд
ного керма людей, чия справжня ме
та полягає лише в тому, аби фігуру
вати прилюдно.

Тягар і трудність буденної праці 
несла на собі в цій країні сама лише 
Шотландська Ліґа, і натепер, коли 
світова опінія зазнала певного впли
ву і коли первісну працю виконано, 
с безліч осіб, що саме тепер хочуть 
виступити на арені. Я певний, що всі 
члени АБН добачать мету цих лю
дей і спротивляться їй, так, щоб отак

Відзначення
Заходами 2-го відділу ООЧСУ в 

Ню-Йорку, в суботу 3 квітня 1954 р. 
влаштовано святочні сходини, при
свячені 25-літтю створення Організа
ції Українських Націоналістів. Вели
ка заля ООЧСУ була вщерть випов
нена громадянством, яке прибуло від
значити цю світлу сторінку новітньої 
української історії.

Сходини відкрив голова відділу 
ООЧСУ дар. Комарницький, а свя
точну доповідь виголосив д-р П. Мір
чук.

Доповідач в своїй промові прекрас
но насвітлив генезу створення ОУН, 
її ріст, досяги і надбання, вводячи 
присутніх думками в порівняно не 
так давні часи, коли то виключно і 
завдяки ОУН та її борцям наш на
рід став на прю з ворогами.

Спиняючись на жертвах, що їх за
знала ОУН з тих безприкладно ідей
них членів Організації, між якими 
впали і Провідники полк. Є. Конова- 
лець і ген. Чупринка-Шухевич, —

прегарно розпочате діло лишалося в 
руках тих, хто його вів, без будьякої 
винагорода з абиякого джерела, а за 
те — з великим при ділом неприємно
стей, пов’язаних із тією боротьбою, 
яку вони провадили; ми самі спізна- 
ли це на власному досвіді.

Звичайно ж, я не маю права втру
чатись у внутрішні справи АБН, про
те, щодо виборів його урядовців, ми 
підтримуємо, наскільки це нам нале
житься, збереження п. Стецька на 
тому становищі, на якому він так 
мужньо прислужився справі. Я кажу 
це тому, що він єдиний провідник, 
якого я дуже добре знаю особисто, і 
я е найвищої думки про його здіб
ність і патріотизм, і я знаю від своїх 
особистих приятелів у Канаді, з якої 
надзвичайно високої пошани він ко- 
ристається в тій великій країні, на 
яку, як я гадаю, ми всі повинні по
кладати свої надії на майбутнє.

Я нічого не знаю про фінансовий 
стан АБН, але він повинен залежати 
— як і фінансовий стан Ш отландсь
кої Ліґи — від зусиль його власних 
членів абиякої національпости.

Лише об’єднаним безкорисним зу
силлям нас усіх можна надіятись 
зруйнувати потугу найбільшого лиха, 
яке будьколи існувало в цьому світі.

Прошу передати мої найгарячіші 
привіти всім членам Вашої організа
ції.

Щиро Вам відданий
ДЖОН Ф. СТЮАРТ 

Голова Шотляндської Ліґи 
за Европейську Свободу

Привіт до борців 
за свободу

Прилюдна маніфестація, з приводу 
10-річного існування АБН та III. 
Конгресу АБН, надсилає сердешні 
привіти до належних до АБН органі
зацій і повстанських частин усіх по
неволених большевицькою Росією та 
комунізмом народів Европи та Азії, 
що борються проти тиранії, і 45ажас 
їм тривалости та успіху в їх ге
роїчній боротьбі за поновлення не
залежних демократичних національ
них держав.

За Бога і Батьківщину!
За свободу націй і людини!
За свободу цілого світу!
Сподіваємось, що всі свободолюбні 

антикомуністичні сили Заходу під
тримають боротьбу народів та їхніх 
національних рухів поза залізною 
заслоною.
27-29. березня 1954 р.

III. Конгрес АБН
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25-ліття ОУН
прелеґент заявив, що сьогодні вороги 
взялися іншим способом нищити ОУН.

Другим доповідачем був проф. І. 
Вовчук, який вияснив присутнім 
останні події на терені Мюнхену, ви
світлив усі дії «двійки» та її розби- 
вацьку роботу, фактами й документа
ми ствердив, що Матла й Ребет ви
конали «роботу», яка ні в якому разі 
не е в інтересі Проводу ОУН на Рід
них Землях. Навіть в той день, коли 
відбувалася конференція ООЧСУ, м. 
Матла в тому самому домі, лише в 
іншій кімнаті, скликав т. зв. збори, 
щоб, розбиваючи З’їзд ООЧСУ, при
тягнути людей до «двійки». Одначе, 
це йому не вдалося і навіть ті люди, 
які ще вагалися, після доповіді Матли 
зрозуміли, куди провадить «двійка» 
— обезголовити Організацію Україн
ських Націоналістів.

Обох промовців нагороджено бурх
ливими оплесками. Святочні сходини 
закінчено загальним співом «Не пора».

Г. Ц ій

К о м у  н і к а т
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(АБН)

шли аналітичним зором сотні дослід
ників, які бачили справу під іншим 
кутом. Справжній дослідник не бо
їться конкуренції чи того, що хтось 
працює над його темою, навіть на 
тому самому матеріялі. Коли Бог 
благословив його радістю духового 
яснобачення, він світлом своєї про- 
зорливости зробить чудо і розкриє ті 
сторінки закономірности в ході речей, 
які неприступні іншому. Ті вчені, що 
досі е представниками найкращих 
традицій старої науки з її об’єкти
візмом, досконалою методологією, всі
єю спадщиною попередніх поколінь 
учених в межах свого фаху, знають 
все, що було зроблене до цього часу, і в 
духовому єднанні з попередніми по
коліннями, знаходять ґрунт для сво
їх праць, шукають і знаходять все нові 
аргументи й факти для своїх студій, 
для своїх узагальнень. Це Гарантує 
їх від відкриття старих «Америк» і 
від фантасти чности безпідставних 
концепцій.

Вчений цього типу не боїться зга
дувати своїх попередників. Навпаки, 
він їх ретельно відшукує, бо знахо
дить у них або нові додаткові мате- 
ріяли, або помилки, на яких може 
вчитись, або матеріял проти своєї 
концепції, або нарешті підтверджен
ня своїх ідей і нові нитки для роз
в’язання своєї проблеми. А тому, що 
праця цих учених потребує в першу 
чергу критично перевірених фактів, 
то з діяльністю саме цього типу вче
них пов’язана організація відповід
них наукових інституцій, лябораторій, 
наукових архівів, музеїв, інститутів, 
академій і т. і. Вони завжди пишуть 
про речі дуже конкретно, про те, що 
знають і можуть довести, і ніколи 
про те, чого не знають, чого вони не 
спостерігали. Тому їх праці у фак
тичній частині мають значення віч
ної вартости, а в частині висновків 
— довготривалої. їх праці легко пі
знати з того, що вони мають чітку 
термінологію (плутана термінологія е 
доказом плутаних уяв), супроводжу

ються добрим викладом історії і сту
дій взятого питання, з пойменуван- 
ням усіх праць своїх попередників, з 
детальним посиланням на авторів і 
їх твори, дається досконалу публіка
цію нових, здобутих автором фактів 
— обов’язково, з науковою атрибуці
єю їх — і окремо обговорювані влас
ні висовки з них. Теми тих дослідів 
завжди конкретні, науковий апарат 
посилань — чіткий і дає змогу пере
вірити кожне твердження, кожний 
факт, а висновки з фактів завжди е 
послідовним вивершенням, в позитив
ному чи негативному змісті вивер
шенням, попереднього ходу науки, 
вшануванням, признанням праці по
передників.

Напр., ніколи не вмруть праці на
ших літописців, «Історія Русів», тво
ри Бантиша-Каменського, Костомаро
ва, В. Антоновича, М. Грушевсьхого, 
Н. Болонської, О. Оглобліна і і., бо 
вони є документальні.

Другий тип учених починає з то
го, на чому кінчить перша категорія. 
Вони ніколи нічого самі не шукали і 
не віднайшли, нічого не дослідили і 
не створили ані однієї документаль
ної праці. Вони ніколи не створюють 
ніяких установ, не знають, як відчи
няються двері до наукових фондів, 
архівів, музеїв, і не вміють нічого са
мі знайти або зрозуміти. Проте вони 
нишпорять по чужих збірках і біб
ліотеках, списують звідти ідеї й фак
ти, роблять компіляції з багатьох 
джерел. В своїх дослідах вони вихо
дять не з матеріялу, а з робочої гіпоте
зи чи апріорної ідеї і збирають факти 
до наперед визначеної опінії. Тому в 
доборі фактів завжди подають їх од
нобічно, роблять часом ефектовні ви
сновки, які на деякий час завуальо
вують правду, в гірших випадках — 
виключають з досліду одні факти, 
надають значення іншим. Вони боять
ся подавати джерела, з яких кори- 
стали, не люблять подавати поси
лання на попередників і все, що во
ни сказали, підписують своїм ім’ям,

роблячи вигляд, що все те, що вони 
подають є лише їх праця. Малюнки 
не підписано (звідки їх взято), ідеї 
подасться так, начебто вони нале
жать авторові, хоч ці ідеї вже давно 
існували в інших авторів, і автор їх 
лише знову подав до користування, 
їх теми — переважно ґльобального об
сягу, не конкретні, без попередніх 
підготовчих студій. Весь дослід їх — 
дуже часто, цікавий — висить ніби в 
повітрі, є часто лише ніби теоретич
ною будовою, що створена з ідей то
го часу, коли він писаний, і тому та
кий дослід вмирає разом з добою чи 
проминанням «мода», і в наступних 
поколіннях вартости більше не має.

Нарешті є ще третій тип — науков- 
ців-популяризаторів. Вони не став
лять своїм завданням створити щось 
оригінальне, цінне, нове, чи в фак- 
талогії, чи в синтезі. Вони компілю
ють з чужих праць надбане раніше, 
без подання джерел без посилання на 
джерела, і подають це за своїм ім’ям. 
Але тому, що й добру й вірну компі
ляцію, з природи речей, може роби
ти лише людина високої кваліфікації, 
що довіряє авторові-фахівцеві, з яко
го компілює ті компіляції, — звичай
но це виходить повним перекручен
ням першоджерела, суцільним фаль
сифікатом і лише в кращому випад
ку — пляґіятом. До того ж, популя- 
ризаційна, така необхідна нашій гро
маді, праця і відповідні видання мо
жуть бути корисними лише при умо
ві, коли існує велика наука, ко
ли автор визнає останні досягнення 
науки, має добру світог.лядову основу 
і кут бачення, який спирається на 
глибоке розуміння метод досліджен
ня тих матеріялів, про які він пише. 
Інакше ця важлива праця популяри
зації знання, до якої є здібні лише 
одиниці в нас, може стати джерелом 
темряви й неуцтва, що принесе гро
маді більше шкоди, бо до незнання 
додасть упевненість у фальшивому 
знанні, яку викоренити буде тяжче.

Щоб пов’язати сучасну українську

громаду безпосередньо з найчистіши
ми джерелами української науки, на
ціональної самосвідомости, щоб від
новити в пам’яті славу й діла справ
жніх творців українського ренесансу, 
виявити пляґіяторів, — сесія УВАН, 
що відбулась на початку цього року 
розпочинає публікацію, з рамени Ін
ституту Краєзнавства, матеріялів про 
тих учених, іцо їх большевики й  П.ЛЯ- 
ґіятори намагаються стерти з лиця зем
лі й з людської пам’яті і привласнити 
собі та уквітчатись славою їх дорібку.

УВАН особливо буде дбати, щоб 
нагадати українській громаді їх здо
бутки і зродити для них в шляхет
них душах сучасників і молоді вічну 
й святу славу.

Особливу увагу УВАН приділить 
там вченим, що творили ренесанс ук
раїнської культури в часи царської 
реакції, наповнили змістом розквіт 
української державности і творили 
його доти, доки не загинули перед
часно в наслідок комуністичного і на- 
ціонал-комуністичного лихоліття, але 
загинули, як світочі українського на
ціонального ренесансу.

Вони відійшли з життя і самовід
даної праці на користь України тихо, 
без належного вшанування. Засягу їх 
праці і наслідків покищо не знають 
ані їх спадковці, ані в належній мірі 
самовпевненні фахівці Европи. Бо їх 
невмирущі здобутки будуть впізнані 
і оцінені тоді, коли наука й громада під
несуться на ту височінь, аби вміти оці
нити їх працю і бути здібними викори
стати їх дорібок до всієї його глибини.

Най вічна слава сяє над їх ділами, 
а майбутні покоління най піднесуть 
за них свою чисту молитву і вчаться 
бути працьовитими, шляхетними й 
великими на служінні Україні, як і 
їх попередники, в наступних числах 
часопису буде поданий зміст рефера
тів, що були предложені сесії УВАН. 
Вони стануть початком акції за зла- 
мання змови мовчання стосовно до 
дійсних творців української культури 
і науки.

Справа відшкодування 
перед німеїі

Під час останньої світової війни 
німецьке господарство, а зокрема під
приємства воєнно-важливої проми
словосте для поповнення робочої си
ли, у великій мірі користались при
мусовою працею полонених, примусо
во депортованих з окупованих тере
нів і в’язнів концентраційних таборів. 
Особливо ця остання група робітни- 
ків-невільнихів працювала в нелюд
ських життьових умовах і не одер
жувала ані відповідної заплати, ані 
рівного з німецьким робітником хар
чування. Німецьке законодавство до 
цього часу не вирішило ще питання 
відшкодування за примусову працю, 
а крім цього, великі промислові кон
церни, як наприклад, І. Ґ. Фарбен, 
Крупп та інші, що найбільше кори- 
сталися з примусової праці, були ще 
донедавна під контролею окупаційних 
властей ( а свого часу були призна
чені на демонтаж і виплату воєнних 
відшкодувань) — тож і не було до кого 
подати претенсії. Тепер, коли всі під
приємства воєнної промисловости 
звільнилися з-під альянтеької кон
тролі і одержали повну незалежність, 
деякі з колишніх примусових робіт
ників зголосили свої претенсії до 
фірм, в яких вони працювали (а не 
до німецького уряду), за невипла-

К О Ж Н И Й ,  ХТО СТОЇТЬ НА ПО
ЗИЦІЯХ НЕПОХИТНОЇ, БЕЗКОМ- 
ІІРОМІСОВОЇ БОРОТЬБИ ЗА САМО
СТІЙНУ СОБОРНУ УКРАЇНСЬКУ 
ДЕРЖАВУ, — П Е Р Е Д П Л А Ч У Є  
Й Ч И Т А Є  Г А З Е Т У  « ШЛЯХ 
ПЕ Р Е МОГ И» !

за примусову працю 
ьким судом
чену заробітну платню, фізичні й 
моральні знущання, пошкодження 
здоров’я тощо. «Manchester Gaidian» 
від 5. квітня наводить три випадки 
оскарження концерну І Ґ. Фарбен, з 
яких один — п. Волеймана (на тепер 
громадянина США) — розглядався в 
червні минулого року німецьким су
дом у Франкфурті. Пошкодованому 
припало відшкодування у висоті 
10.000 нім. марок. В інших обох ви
падках, в яких пп. Вахсман і Ріттер. 
колишні в’язні німецьких концентра
ційних таборів, оскаржили І. Ґ. Фар
бен на 530 і 150 тисяч нім. м. відшко
дування, суд здержався від видання 
вироку, чекаючи на вислід відклику 
в справі Вальгайма. Від прецедентно- 
го вирішення справи Вальгайма за
лежатиме вирішення всіх подібних 
справ у німецьких судах. Дотепер 
зголошено понад 2.000 претенсій. Що
правда, більшість із цих претенден
тів — німецькі громадяни, однак у 
цього роду індивідуальних претенсіях 
до працедавців, за конкретно зазнані 
матеріяльні втрати й фізичні по
шкодження, справа підданства не по
винна грати жадної ролі. Що німець
кі фірми ставляться до справи від
шкодувань дуже поважно, видно з 
того, що до оборони своїх інтересів 
вони притягли найкращих німецьких 
і найкращих, що с в Европі, амери
канських правників. За перебігом 
справи повинні слідкувати і україн
ські громадські установи (ЦПУЕН, 
ЗУАДК) і своєчасно дати евентуаль
ним українським кандидатам на від
шкодування потрібні роз’яснення.

Родоиський



Ч. 9 — 10. ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ — Великдень 1954. Стор. 5.

Видатні постаті театрального мистецтва:
СЕРГІЙ ЖУК

Мої зустрічі:

Микола Садовський
(СТОРІНКА СПОГАДІВ)

Мнстецьний репортам:
СЕВЕРИН БОРАЧОК

Лист із  Парижу

В часи жорстокої царської реакції, 
кали темна ніч московської сваволі 
нависла над Україною у вигляді за
кону Юзефовича, промінь світла про
різав темряву — українській трупі 
Ашкаренка було в 1883 р. дозволено 
міністром внутрішніх справ театраль
ні вистави.

Від того моменту починається трі- 
юмфальний похід Українського На- 
роднього Театру, під режисурою «ук
раїнського Сальвіні» — Марка Кро- 
пивницького, що об’єднав блискуче 
ґроно славетних акторів, які дістали 
в нашій історії назву корифеїв укра
їнського театру.

Так, Український Народній Театр 
став джерелом національного усві
домлення широких мас українського 
народу.

Серед корифеїв Українського Теат
ру одно з почесних місць, безпереч
но, належить Миколі Садовському.

В 90. роках минулого століття, ще 
невеликим хлопчиком, я вже багато 
чув у своєму родинному оточенні про 
Український Театр.

Поруч з іменами М. Кропивниць- 
кого, М. Заньковецької, завжди зга
дувались імена М. Садовського, П. 
Саксаганського, І. Карпенка-Карого, 
Г. Затиркевич-Карпінської.

Вперше на кону Українського Теат
ру я побачив корифеїв 15-літнім 
юнаком, в 1901 р., в Катеринославі, 
коли вони знов об’єднались під ке
рівництвом М. Кропивницького.

Епічну постать М. Кропивницького 
в п’єсі «Дві сім’ї» я не забуду ніколи.

Після революції 1905 р., тсоли по
слабли утиски царської Росії, Україн
ський Театр дістав право мати свій 
осідок у Києві — це був театр Мико
ли Садовського, що взяв на себе ви
соку культурну місію.

З М. Садовським я познайомився, 
ще студентом, в літі 1909 р., в Сим
ферополі, коли трупа М. Садовсько
го приїхала з Києва на ґастролі до 
Криму.

Я прийшов до готелю, де зупинився 
М. Садовський, щоб познайомитися з 
ним; мене зустрів високий, гарний на 
вроду артист, чиї карі очі дивилися 
з-під напівспущених повік, що на
давало його обличчю гордий вигляд; 
розмовляючи з ним, я відчув його 
приязнь, і мені здавалось, що ми дав
но-давно знайомі.

В тому самому готелі мешкав і ак
тор Северин Паньківський. М. Садов
ський познайомив мене з ним і за
просив мене, разом з моєю дружиною, 
на театральну виставу.

Ґастролі почались славнозвісною 
«Наталкою-Полтавкою», в якій М. 
Садовський виступав в ролі виборно
го.

Від того дня впродовж цілого міся
ця ми зустрічались щодня з М. Са
довським, С. Паиьківським, М. Ма- 
лиш-Федорцем та іншими артистами. 
Ми перезнайомились майже з усіма 
акторами трупи М. Садовського (Л. 
Ліиицька, І. Мар’яненко, Ф. Левпць- 
кий, С. Тобілевич, Верховинець, Пет- 
ляш, Карельський, Бондарчук, Бу- 
товський та ін.).

В міському парку, де стояв літній 
театр, ми зустрічались перед почат
ком вистави, в антрактах і після за
кінчення вистави і провадили безкраї 
розмови.

Після*'вистави ми йшли з М. Садоз- 
ським до маленької молочарні, що 
містилася в підвальчику, коло саду; 
там М. Садовський їв свій улюбле
ний кисляк.

Того літа в Симферополі трупою М. 
Садовського було виставлено чимало 
відомих п’єс, і М. Садовського можна 
було бачити майже в усіх його ко
ронних ролях.

Репертуар складався з драматич
них і оперових вистав. В ньому були 
п’єси на історичні сюжети: «Богдан
Хмельницький», «Сава Чалий», «Гаи- 
дзя», «Бондарівна», «Паливода XVIII 
століття», «Маруся Богуславка»; по
бутові: «Суєта», «Безталанна», «Ха
зяїн», «Лісова квітка», «Бурлака», 
«Ревізор»; опери: «Продана нарече
на», «Сільська честь»; оперета: «Чор
номорці» та ін.

Історія Українською Театру вінча
ла лаврами ім’я Миколи Садовського 
в ролі Богдана Хмельницького, Сави 
Чалого, полковника Пиво-Заполь- 
ського. Тараса в «Бондарівні»; але не 
можемо обминути зараз мовчанням 
М. Садовського і в ролі Бурлаки і в 
ролі Городничого («Ревізор» Гоголя;.

Образ Бурлаки — поборника прав
ди, коли його тягнуть на линві п’яв
ки суспільства — «представники вла
ди», врізався навіки в пам’ять гля
дача; його левина міць, його віра в 
непоборну правду живе в душі нев
гасимо. Так втілити трагічний образ 
борця за правду міг лише геніальний 
актор.

Створений ним образ Городничого 
в «Ревізорі», в момент монологу: 
«Бийте в дзвін!» — лишиться назавж
ди плястично-опуклим у нашій уяві.

Прекрасний був М. Садовський і в 
ролі Кецаля («Продана наречена» 
Сметани), його колосальні музичні 
здібності, попри захриплий голос, ро
били чудо — здавалось, що якраз та
ким повинен бути живий Кецаль.

Танок М. Садовського — Тараса 
(«Бондарівна») становив непереверше- 
ний зразок українського клясичного 
гопака. Та легкість, з якою М. Садов
ський виконував той танок на шо
стому десятку свого віку, не може 
бути змальована словом.

Смерть Мирона Серпокрила («По
над Дніпром») лишається міцно по
в’язаною з незабутніми нюансами в 
голосі Мирона — для кожного, хто 
чув і бачив цей момент у виконанні 
М. Садовського.

А Сава Чалий — зрадник батько? 
Можна без кінця говорити про об

рази створені Миколою Садовським.
Трупа М. Садовського закінчила 

ґастролі в Симферополі і поверталась

до Києва. Ми проводили М. Садов
ського. На двірці заговорили про без
соромне обкрадання нашого мистецтва 
«братами». М. Садовський згадав про 
«позички» російських композиторів 
М. Ґлінки, П. Чайковського — і тут 
же проілюстрував ці «позички», спі
ваючи відповідних пісень.

Через деякий час ми одержали від 
С. Паньківського листа — він пові
домляв про прем’єру «Гетьман Доро
шенко» (Л. Старицької-Черияхівської) 
в театрі М. Садовського і запрошу
вав нас прибути на виставу; але, на 
жаль, обставини так склались, що ми 
не змогли поїхати до Києва.

В літі 1910 р. моя дружина зустрі
лася в Катеринославі з М. Садов
ським і його трупою, що там Гастро
лювала.

Із Симферополя я переїхав до Пе
тербургу, і мені доля судила зустрі
тися з М. Садовським лише в січні 
1919 р., в Києві, в час готування до 
зустрічі Директорії Української На- 
родньої Республіки.

Ми зустрілись в Українському Клю- 
бі в час засідання, присвяченого 
влаштуванню зустрічі Директорії; ме
ні, як голові Українського Літератур
но-Художнього Товариства, було до
ручено декорувати Київ, М. Садовсь
кому — керувати походом під час 
в’їзду Директорії.

Як сон, минув день зустрічі Дирек
торії. Разом з від’їздом Директорії 
залишив Київ і М. Садовський.

В 1925 р. М. Садовський повернув
ся з еміграції до Києва. В час його 
відсутности совєтська влада зреквізу- 
вала його коштовне театральне май
но. Не маючи трупи, М. Садовський 
не мав заробітку. Іноді можна було 
бачити на розі Хрещатика і Микола- І 
ївської вул. сумну й горду постать 
«безробітнього» М. Садовського (на 
Миколаївській вулиці містилася 
«Спілка Робітників Мистецтва»).

МИКОЛА ЗЕРОВ 
(1890 — 1935?)

Чистий Четвер
«І абіє пітел возгласи...»

Свічки і теплий чад. З високих хор 
Лунає спів туги і безнадії;
Навколо нас кати і кустодії, 
Синедріон, і кесар, і претор.
Це долі нашої смутний узор.
Для нас на дворищі багаття тліє, 
Для нас пересторогу півень піс 
І слуг гуде архиерейський хор.
І темний ряд євангельських історій 
Звучить як низка тонких алегорій 
Про наші підлі і скупі часи.
А за дверми, на цвинтарі, в при-

[творі —
Свічки і дзвін, дитячі голоси 
І в теплому повітрі ясні зорі.

29. VI. 1921.

Страсна П’ятниця
Блаообразний муж з Аримафеї, 
Поважний радник, учень потайний, 
Господню плоть повив у пелени 
І до гробниці положив своєї.
І от під чорне сонце Іудеї 
Мене провадять невловимі сни, 
Хвилює образів наплив рясний, 
Сумний ексод святої епопеї.
Спустилась ніч на Гефсиманський сад, 
Горби і діл, і військовий наряд — 
Все спить, все снить під синьою імлою.
І в теплих сутінках, мов ряд примар. 
Несуть жінки свій вікопомний дар: 
Ливан і нард, і мірру, і алое.

Здавалося б, що жахливі переслі
дування польської католицької Цер
кви в Польщі спонукають польські 
еміграційні католицькі кола до більш 
ґрунтовного вивчення причин цього 
переслідування. Здавалося б, що по
ляки нарешті пізнають помилки сво
го донкіхотства 20-30-их рр. та по
думають нарешті над можливостями 
направити зроблене ними зло супро
ти українського, білоруського та ли
товського народів і шукатимуть друж
би та проситимуть прощення в тих 
народів, яких вони думали згладити 
з лиця землі.

Але таких кроків можна б вичіку
вати від людей і народу, що має ре
альних політиків, а не фантастів — 
Дон-Кіхотів чи Заґлоб. В польській 
пресі аж дуже часто віддзеркалюють
ся впливи на польське політичне 
життя тих запаморочених політиків.

В 12. (352) числі польсько-католиць
кого тижневика «Жицє», що вихо
дить в Лондоні (за 21. 3. ц. р.) стрі
чаємо знову статтейку, мова якої 
спонукує нас призадуматись глибше 
над проблемою польсько-українських 
стосунків. В цій статті, що має заго
ловок «Для Польщі», є поміщений 
повний текст листа якоїсь пані Rose 
Bailly, французької професорки, що 
переконує поляків про потребу про
пагувати польську проблему серед

Тут до речі буде пригадати про три 
вулиці в Києві, що одержали свої 
назви від імен трьох кирило-методі- 
ївських братчиків — від Шевченка, 
Куліша і Костомарова — Тарасівська, 
Паньхівська і Миколаївська — наз
вати вулиці прізвищами братчиків 
натоді й тепер не було вільно (нині 
Миколаївська вул. має назву — 
Марксівська).

Від часу до часу М. Садовський, ра
зом з своїм братом Панасом Саксаган- 
ським, виступали у Києві як Гастро
лери. Пам’ятаю дві таких вистави, на 
яких я був присутній — «Гандзя» і 
«Бурлака».

В «Гандзі» — М. Садовський був 
знов неперевершений полковник Пи- 
во-Запольський, а П. Саксаганський
— гетьман Ханенко; в «Бурлаці» — 
М. Садовський — Микола, П. Сакса
ганський — Писар. Під час вистави 
«Бурлаки», в Київському Оперовому 
Театрі я зі смутком відчув утому у 
виконанні незрівнянного Бурлаки — 
Садовського.

Пригадую собі ще один виступ М. 
Садовського на вечорі Української 
Академії Наук — М. Садовський за
співав свою улюблену пісню — «Ой, 
під вишнею, під черешнею», але ви
сокомистецьке виконання несподіва
но урвалось — М. Садовський запла
кав.

Хоч совєтська влада й дозволила М. 
Садовському повернутись до Києва, 
але не обдарувала його своєю ласкою, 
з огляду на його національно-держав
ницькі переконання в українському 
питанні. Вона нагородила його почес
ним званням «заслуженого артиста», 
але не дала йому звання «народнього 
артиста», на яке він заслужив, як ко
рифей українського театру. Нетоле- 
рантне ставлення совєтської влади до 
М. Садовського виявилось також і в 
час ювілейного свята «Наталки-Пол- 
тавки» — совєтська влада не запро
сила М. Садовського взяти участь у 
ювілейній виставі, і це так вразило 
М. Садовського, що з ним трапився 
перший удар — ранком його знайшли 
на підлозі, коло ліжка, в непритом
ному стані.

7. лютого 1933 р. Микали Садов
ського не стало між живими.

Як бачив його востаннє в труні, в 
залі «Профспілки Робітників Освіти»
— Микола Садовський лежав гордий 
і неначе молодий, як давно колись.

західніх народів, видаючи різні кни- 
ки світовими мовами. Пропозиція 
зовсім шляхетна. Чому ж би полякам 
цього не робити? Але пані професор
ка пропонує розпочати цю акцію як
раз виданням книжки у французькій 
мові про Львів і «героїчну боротьбу 
поляків за це місто». Вона також не 
забуває у своєму листі і за «Ґалі- 
цію» і «польське Вільно». Виявляєть
ся, отже, що цій ласкавій пані зов
сім не йдеться про пропаганду поль
ської національної справи, але їй хо
четься скомпромітувати поляків, пи
шучи в чужих мовах про польський 
імперіялізм та польські загарбницькі 
війни з своїми сусідами. Ми не знає
мо ближче цієї французької про
фесорки і не знаємо, який дух їй 
підшептує такі пропозиції. Думаємо, 
що не з симпатій до польського на
роду вона хоче його компромітувати 
і хоче кидати нові колоди на шлях 
польсько-українського порозуміння. 
Ми й не дуже дивуємось їй.

Дивно лише, що польська като
лицька редакція помістила повністю 
цей лист, додаючи ще від себе комен
тарі в дусі «не дами ані ґузіка». Ре
дакція закликає читачів «приготов
ляти ґрунт до повернення Львова для 
Польщі». Вона закликає читачів по
силати гроші для пані Rose Bailly на 
її книжку про «Польський Львів».

Високоповажаний Пане і дорогий 
Редакторе!

Звертаюсь до Вас, Пане Редакторе, 
і пишу «дорогий» не з причини виді- 
стати від Вас грошей на поїздку до 
Парижу, але підчеркую тими слова
ми Ваше цінне заінтересування мис
тецькими справами. Ви одинока лю
дина, що перша загостила до мене на 
Рамерсдорф і, оглядаючи мої образи, 
зажадали від мене пояснень — чому 
я так малюю, а не інакше?- Яка є 
ціль моїх змагань з тією так химер
ною музою, що, як лише сонечко за
світить, то малярі хапають за пензель і 
наслідують поетів чи музиків, чи як 
то на далекій Україні висловлюють
ся — «писати» любовні листи чи 
картини, зідхаючи до цієї старої му
зи.

Так і є, попавши до тих романтиків, 
хотів би радо поділитись своїми ли
стами і враженнями з Вами з подо
рожі моєї до Парижу. Ви мене зму
шуєте написати цей репортаж — ін
когніто з Парижу — мене відпрова
дила на двірець лишень моя дружи
на і мій приятель Крук. Але що я 
довідався з Вашої Перемоги? Ви ме
не підглянули десь через маленьке 
віконце на двірці, що я сідаю до па
ризького експресу, і давай одразу 
нотатку до газети вліпили: «Борачок 
поїхав до Парижу оглядати Золоте 
Руно». А, може, я мав замір що ін
ше оглядати?? Ви мене поставили ці
єю заміткою в газеті в скрутне поло
ження і тому я буду дуже обережно і 
коротко з’ясовувати свої спостере
ження, відвідуючи Париж. Оскільки 
пропущу підсвідомо мої деякі пере
живання і в тім так великім місті, як 
то деякі говорять — здеґенерованого 
міста — де повно в ньому розпусти 
і зрезиґнованих життям сартристок, 
— прошу вибачити.

Я Париж впізнав тому 17 літ, де й 
прожив в ньому від 1924 р. по 1937. 
Скромно кажучи, пізнав я Париж за 
цей час від самих сутерин по самі 
вершки життя тих людей, що неначе 
б в горшку цієї вавилонської зупи 
варились.

Тепер почну з перших моїх вра
жень з Парижу. Висідаючи на схід
нім двірці в Парижі — мав вражен
ня, що я приїхав на Остбангоф у 
Мюнхені. Неначе в сні пробудивсь. 
Вийшов на вулицю, та давай до бу
фету, випити кави — чи не змінивсь 
посмак її по стільки літах? Ні — це 
все неначе вчора. І люди — ті самі 
як на Рамерсдорфі — лишень скорі
ше рухаються і чогось голосніше го-

Сумна це робота польських католи
ків. Сумна й трагічна в першу чергу 
для самих поляків і для їхньої Цер
кви, бо коли б на Сході Польща ма
ла сусіда — сильну Українську Дер
жаву, то не треба було б їм правити 
панахиди в Лондоні, Монтевідео, Аде- 
ляїді та інших закутках кулі зем
ської за мільйони замордованих мос
калями земляків.

Як довідуємось, 15. червня ц. р. в 
Парижі в ґалерії Сімон Баденіср Rue 
Laffîitte, Paris, 9-е, відкриється ми
стецька виставка різьб Григорія Кру
ка та картин Северина Борачка, ук
раїнських передових образотворчих 
мистців, що живуть постійно в Мюн
хені. Виставка відбудеться завдяки 
старанням проф. Олександра Шуль
гина та при помочі французьких при
ятелів українського мистецтва.

Велика заслуга в уможливленні ви
ставки належить інж. Євгенові Суми- 
кові з Ню-Йорку, США, та Святосла
вові Гординському. Інж. Сумик, що є

ворять і веселіше. Хотів всісти до 
трамваю та поїхати до центру — але 
їх нема — зліквідували й сліду не 
стало. Пішов до «метро», якось сим
патично проїхав неначе учора — ті 
самі вагони, лишень трохи підвищені, 
але запах оставсь цей сам задушли
вий, специфічний, Парижу.

Заїхав до ред. Голіяна та й просив 
про нічліг. Дешево! Бо за одну марку 
переспав у нашому рідному сальоиі
— як пробудивсь, то подумав, що я 
на Айнґерштрасе в українському 
бльоці в Мюнхені. Ранком сумління 
меиє гризло, що я на Айнґерштрасе, 
а не в Парижі. — Раннім-ранком по
несло мене по Парижу — спочатку 
дививсь і оглядав прохожих — шу
кав оком різні й гарно убрані жінки
— хотів заглянути в серця Парижу — 
не запримітив, на жаль, якоїсь дами, 
щоб мене заінтригувала не лишень 
серцем, але тією модою, про котру так 
славився давніш Париж. Все якесь 
мені знане з Мюнхену — спортове, 
повсякденне — без люксусів і екс- 
траЕаґантности — якесь ніби провін
ційне. Бо Париж був і е сьогодні ве
ликим містом, зложеним із маленьких 
провінційний містечок, а ці містечкд 
складаються з дрібненьких провін
ційних домикіз, в яких живуть па
ризькі люди, маючи характер кон
сервативних міщухів. Вони не люб
лять екстравагантних змін життє
вих — наприклад, рекляма за 17 
літ змінилась на вулицях дуже 
мало. Ще досьогодні пишаються рек- 
лями старого випуску мила «Savon 
Cadum». Француз не любить гострих, 
модерно крикливих реклям на в у л и 
ці — це його денервує. Він хоче мати 
спокій у тому великому селі.

Зайшов я до Лювру... Тут запримі
тив великі зміни. Передусім, очисти
ли стіни від давніх припалих поро
хом, золочених штукатур, накопиче
них віками, що притуплювали своїм 
блиском з-під пороху зір оглядача і 
не дозволяли оглядати спокійно 
мистецькі твори. Заля великих кар
тин Веоонеза спеціяльно відновлена; 
картини Вєронеза зробили на мене 
небуване враження. Неначе сьогодні 
мальовані, свіжі і ясні кольори — 
неначе сальон найбільшої опери ма
лярської. Називають це оперою у від
ношенні до сьогоднішніх т. зв. модер- 
ністів-абстракціоністів, що дійшли до 
т. зв. упрощения гри красок і кри
чать плякатово по вулицях, що во
ни є «генії». А в суті речі зійшли до 
примітивізму і кричать ординарними 
красками — сирими — без гармонії, 
без любови, без чуття, забуваючи 
старих майстрів, які стільки віків 
прожили, і досьогодні лишились жи-

Пісні героїв
(Закінчення з 3. стор.)

ОУН на шляху авреола 
Ввела рідний нарід у бій,
Лунає пісня доокола,
Ми йдем за волю всі якстій...

Серце українського повстанця па
лає гнівом проти окупантів-гнобите- 
ліз та їхніх посіпак, проти тих, які —

Хочуть з України весь хліб поз
бирати,

Хочуть на Вкраїні колгосп за
снувати.

Хочуть на Вкраїні колгосп за
снувати,

Хочуть українців з собою зрівняти.
Багато знаходимо в тексті сповне

них щирим пієтизмом згадок про жи
вих або вже поляглих на полі чести 
командирів УПА, — але ні одне ім’я 
не згадується так часто і в такій 
аьреолі беззастережної патріотичної 
відданости, як ім’я провідника Сте
пана Бандери:

Думав я думи про Україну,
Про Україну, »рідний край,
Я бачив Київ золотоверхий 
І ті полки, що йдуть у бій,
У бій святий за Україну,
За Україну, з ворогом,
І нас веде Степан Бандера 
Під синьо-жовтим прапором...

В цілому збірнику панує непохит
ний бадьорий оптимізм — непохитна 
віра в прийдешню національну пере
могу:

Повстань, Україно, повстань,
Весну стрічати поспішай,
Бо сонце сяє вже для нас,
Для нас надходить волі час.
Юпаче стрункий, молодий,
Ставай зі зброєю в ряди,
Жде нарід — жде наш рідний край! 
За Україну все віддай!

Д.

власником будівельної фірми і вели
ким любителем мистецтва забезпечив 
покриття перших витрат, зв’язаних з 
улаштуванням виставки.

Ця виставка є поважною спробою 
увійти в центр світового мистецтва та 
нав’язати контакти із світовим мис
тецьким світом. Виставка мала б три
вати два тижні, а після неї пляму
ється зорганізувати другу виставку 
українського мистецтва, в якій взя
ли б участь усі українські мистці з 
Европи й Америки і також було б 
представлене українське народне ми
стецтво. ЛеВ

вими їх твори! Це не «джес» із ка- 
варні! Це справжня «опера»! Стрінув 
я тут мого друга Папського в ка- 
варні — це людина з чуттям і друж
нім відношенням до всіх .людей без 
різниці: маляр це, чи письменник, 
критик, чи знавець життя; пізнав йо
го під час воєнної завирюхи; скита- 
ючись після виходу з Польщі, попав 
у большевицький полон, перейшов 
Україну і Росію аж до Сибіру, опісля 
подорожував через Китай, Персію, ' 
Ірак, Африку, Америку, вертаючись 
до старого Парижу, де осів знову і 
малює. Я його ледве впізнав. Посивів, 
як голуб, висох, але серце лишилось 
те саме, як і давніше. Недавно видаз 
книжку своїх споминів «На нелюдсь
кій землі», подарував її мені. Читаю
чи цю книжку, мені сльози заливали 
очі. Багато спом’янув про моїх зна
йомих, про Україну, і т. і. Мені ста
ло радісно, що стрінув старого друга, 
бо за той час воєнних подій багато з 
моїх знайомих вже відійшли у віч
ність.

Зайшов я до нашого маляра Кри- 
чевського. Постарівся він, ледве мене 
впізнаЕ. Говорили ми про минуле і 
згадували всіх наших змагунів ма
лярства. Найшов у себе знимку всіх 
давніх друзів, що спільно зійшлись 
були в мене. Вони розбрелись тепер 
по всьому світі. Третяків помер на 
сухоти. Кричевський малює багато. 
Мас замовлення на декорацію «залі 
прийнять» в Женеві. Виїжджає ча
сто до Венеції і малює пейзажі.

Зайшов я до старих друзів Хмелю- 
ків. Василя-маляра не застав, — ви
їхав на пейзаж за Париж. Він уже 
відомий у сальонах парижан. Відві
дав його брата Ілька; обложений 
книжками, тисячами томів французь
кої літератури, починаючи від старих 
архівів готики і кінчаючи на нових 
письменниках. З любов’ю і фанатиз
мом очищує з пороху старі томи. 
Приємно було посидіти тих пару го
дин у його бібліотеці. Згадував мені 
про історію великої нашої бібліотеки, 
що один із наших емігрантів під час 
війни вивіз кільканадцять тисяч то
мів українських книжок із Волині. 
Це все лежить у французькому пив- 
ничному складі, і французу зверта
лись недавно до Хмелюка, щоб він 
зайнявся тими книжками і впоряд
кував їх. Він наразі відмовився, бо це 
справа довгої нудної праці й часу, 
а він зайнятий своїм крамом. Яка 
шкода, що там не мас нашого д-ра 
Гоція!

Відвідав я наших молодих малярів, 
як Кульчицького, графіка, і л. Ів. 
Нижниківа. Вони в тяжких умовинах 
сидять під Парижем, але не кидають 
мистецької к и ст и  поза себе. а йдутї» 
сміло вперед. Кульчицький має дуже 
багато праць в деревориті. Ів. Ниж
ників сильним кольором ударяє в 
струни полотна.

Опісля відвідав я Національний 
Музей нового французького мистец
тва. Нова будова музею — велика й 
монументальна — легка і не пригноб
лює своєю архітектурою відвідувача. 
Там знаходяться всі твори найнові
шого французького малярства. Все 
зібране — почавши від 19 ст. посьо- 
годні, кінчаючи на ГІікассо і Матісі. 
Давніше були ці речі порозкидані по 
цілому Парижі, і тяжко було орієн
туватись. Сьогодні вже зібрано — 
гарно й чітко, як на долоні. Зайшов 
я також до музею, що розташований 
навпроти Національного Музею і де 
знаходяться твори старих майстрів 
усього східшього мистецтва. Огляда
ючи це все, освіжився я і впевнився, 
що мистецтво добре було, є й буде 
живим і свіжою поживою для моло
дих, що чабто потребують вітаміну 
при сьогоднішньому нервовому жит
ті при гуркоті машин і фабричних 
заглушуючих гуків.

Відвідав я потім нашого любителя 
мистецтва й науки проф. Шульгина. 
Він дуже був зайнятий у своїй кан
целярії опіки над українськими емі
грантами. Побачивши мене, все відки
нув у сторону і почав мене інформу
вати про дуже важні справи, які 
днями щойно дозріли і набрали не
абиякого значення. Це справа вистав
ки Григора Крука. Піднесеними сло
вами він заявив мені, що Крук є ве
ликий український скульптор, що 
французькі експерти з мистецтва 
оглядали його праці і без комплімен
тів узнали за дуже цікаві твори по 
формі скульптури й духу українсь
кого майстра, що по оцінці експертів 
зацікавилось ним міністерство закор
донних справ і директор Національ
ного Музёю в Парижі. Вони запропо
нували проф. Шульгинові улаштува
ти якнайскорше виставку в сальоні 
Сімон Баденьє, в центрі Парижу. 
Проф. Шульгин був емоціонований і 
піднесений на дусі. Але чоло його на
супилось журливо над тим, що роби
ти, де видістати грошей на ґалерію, 
що коштує 150 тис. фр., а до того ще 
треба оплатити друк каталогів, пля- 
катів, запрошень. Ну, а також хоч на 
тиждень привезти того нашого Крука. 
«Ну, а Ви, пане Борачок, а Ваші кар
тини Ви не повісили б над Галеріею з 
Круковими? Будь ласка, і Ви при
таскайте хоч кілька обпазів до Па
рижу, то буде нам веселіш утрійку 
говорити з панами міністрами! Як Ви 
на це задивляєтесь?» Ну, мені два ра
зи не говорити. Помахав головою, та 
й приобіцяв усі свої сили зібрати та 
й заглянути в це паризьке віконце. 
Написав одразу до нашого доброго 
знайомого інж. Е. Сумика, що живе в 
Америці, щоб був такий ласкавий 
прийти з поміччю. І «не сіло ні впа
ло» — надіслав на руки проф. Шуль
гина 400 дол. на оплату ґалерії.

Проф. Шульгинові прояснилось ли
це і я радісно попрощався з ним — 
«до побачення на виставці». Думаю, 
що знайдеться ще пару дружніх рук, 
що нам допоможуть матеріяльно до 
нашої поїздки в Париж. Але я вже 
заздалегідь просив п. Крука, щоб під- 
найшов мені добрих золівок до чо
біт, на випадок, коли нам обом до
ведеться пішки мандрувати до Пари
жу. Це нам не першина.

З паризьким привітом вітаю Вас!
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Українські мистці у Франції 
мінч двома світовими 

війнами

1921 або 1922.

(З архіву Кричевського)
Зліва направо: Андрієнко, Радько, Перебийніс, Глущенко, Ємець (бандурист), 
В. Хмелюк, д-р Лагушенко (історик і любитель мистецтва), Кричевський, 

Савченко-Бельський, Р. Турин, Третяків (помер), С. Борачок.

Польсьно -  унраїнсьні відносини:

Польські католики в запамороченні

В. Подолянський

Виставка українських мистців 
у Парижі
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Проф. Г. ВАЩЕНКО

Релігія  і большевизм
На енономічні теми:

А. КАРАТУЛЬ

Совєтська додаткова вартістьВ святочні дні Воскресіння Христо
вого слід нам, українським біженцям, 
згадати про своїх нещасних земля
ків, що там, за «залізною заслоною», 
живуть в большевицькій неволі. Ми, 
терплячи матеріяльні злидні, все ж 
таки не відчуваємо над собою гніту 
морального, можемо вільно вислов
лювати свої думки і проводити раді
сно свята відповідно до наших націо
нальних традицій. А там, на рідних 
землях, наші брати й сестри мусять 
ховатись з своїми думками і віруван
нями — особливо в дні релігійних 
свят, бо саме тепер большевицьке око 
найпильніше стежить за ними.

Вкінці другої світової війни боль
шевики ніби об’явили свободу релі
гії і навіть дозволили відкривати 
церкви і відправляти ь них Служби 
Божі. Але це був лише підступний 
крок. Большевики завжди були й 
залишилися далі запеклими ворога
ми релігії й іншими вони бути не 
можуть. Ворожнеча до релігії і за
пекла боротьба з нею — це одна з 
найбільш характеристичних рис боль- 
шевизму-комунізму. Ще Маркс нази
вав релігію «опіюмом для народу» і 
закликав пролетарів боротись з нею. 
Але ще більшим ненависником релігії 
був Ленін. Релігію він називає «си
вухою» і вбачає в ній найбільшого во
рога комунізму. У своїх «філософіч
них зошитах», написаних ще до ре
волюції 1917 р., він, роблячи виписки 
антирелігійних висловлювань Фоєр- 
баха, на марґінесі з захопленням за
значає «Очень хорошо!» (Партиздат, 
1934 р., ст. 71). А в 1922 р. він пише 
статтю «Про значення войовничого 
матеріялізму», в якій вимагає видан
ня в СССР творів атеїстів XVIII ст., 
як одного із кращих ефективних за
собів боротьби з релігією. «Завзята, 
жвава, талановита, гостро й відверто 
нападаюча на пануючу попівщину 
публіцистика старих атеїстів XVIII 
ст., — пише він, — виявляється в 
тисячу разів більш відповідною 
для того, щоб збудить людей від ре
лігійного сну, ніж нудні... перекази 
марксизму, що переважають в нашій 
літературі» (Збір, творів, т. XXVII, 
ст. 185).

Запеклою ненавистю до релігії про
йнята і промова Леніна на ІІІ-му 
з’їзді комсомолу 1920 р., що стала 
ніби большевицьким катехизмом. 
Тому то один з перших декретів, 
большевицької влади був декрет про 
відділення церкви від держави і 
школи від церкви, що вийшов на по
чатку 1918 р. Але це не була проста 
ізоляція Церкви від політики і на- 
родньої освіти, а початок запеклої 
боротьби проти неї й релігії. По ціло
му СССР в перші ж роки революції 
большевицькі банди убивали свяще
ників, часто задавали їм страшних 
мук. Були випадки, що большевики 
навіть розтинали або вішали свяще
ників. Після громадянської війни 
переслідування церкви, духівництва 
й вірних набуває систематичного й 
плянового характеру. Особливо жор
стоким воно було на Україні. Десятки 
українських єпископів, тисячі свяще
ників і вірних були заарештовані 
большевиками, розстріляні або за
гнані в концентраційні табори, де во
ни майже всі померли в тяжких му
ках. Так загинули славетні українські 
архиєреї Липківський, Ярещенко, Бо
рецький. Разом з тим большевики 
руйнували церкви або обертали їх на 
склепи для збіжжя, на антирелігійні 
музеї. Так, напр., на антирелігійний 
музей була обернена найбільша свя
тиня України Києво-Печерська Лав
ра. Разом з тим відбувся грабіж цер
ковного майна. Большевики забирали 
церковні ризи, хрести, чаші, шати з 
ікон, архиєрейські мітри і значну ча
стину цього всього спроваджували до 
Москви. Шукаючи золота і взагалі 
дорогоцінностей, вони часто розкопу

вали навіть могили. Так, напр., в 1922 
р. большевицькі бандити у Великих 
Сорочинцях вдерлись в склеп, в 
якому був похований гетьман Данило 
Апостол і його родина і забрали з 
нього всі дорогоцінності.

Руйнували іноді навіть цілі кладо
вища. Так, напр., було зруйновано 
велике кладовище в Полтаві, де було 
поховано багато видатних українсь
ких громадських діячів і письмен
ників.

Разом з цим большевики уже з 
перших днів революції розгорнули 
широку антирелігійну пропаганду че
рез школу, пресу, кіно й т. д. Шкільні 
програми складалися й складаються 
так, щоб кожна дисципліна, навіть 
природознавство і математика, слу
жили засобом антирелігійного вихо
вання молоді. Крім того, видавався 
епеціяльний журнал «Безбожник», в 
якому провадилось найобурливіше 
очорнювання релігії; були організо
вані спеціяльні гуртки безбожників з 
метою боротьби з релігією, як серед 
молоді, так і серед дорослого насе
лення. До боротьби з релігією притя
галась і притягається молодь. В перші 
роки революції комсомольці і піоне
ри під час великих християнських 
свят організовували обурливі антире
лігійні демонстрації. Одягнені в цер
ковне вбрання, вони з вигуками і ко- 
шунственими піснями ходили або їз
дили вулицями і зупинялися перед 
церквами якраз в момент урочистої 
Служби Божої. В церкві підносились 
до Бога молитви, а під церквою від
бувалась дика антирелігійна оргія.

Але большевики зрозуміли, що такі 
демонстрації не досягають своєї мети 
і тільки викликають обурення серед 
суспільства. Демонстрації припини
лися, зате посилились доноси на тих, 
хто тримався релігії. Було не мало 
випадків, що діти доносили на своїх 
батьків.

А наслідком доносів були арешти 
і заслання в концентраційні табори. 
Тому люди почали боятися виявляти 
свої релігійні настрої; знімали обра
зи зі стін, не святкували релігійних 
свят, не хрестили дітей, не вінчались 
я церкві і т. п.

Не обмежуючись цими засобами 
боротьби з релігією, большевики вже 
з перших років революції намагають
ся розвалити Церкву Христову з се
редини. З цією метою вони знаходять 
зрадників серед духівництва і з їх 
допомогою організовують т. зв. «жи
ву церкву», що пориває зв’язки з ре
лігійними традиціями і визнає боль- 
шевицьку владу. Це була велика ком- 
лромітація Церкви Христової.

«Живісти» знали, що їх завдання — 
служити большевицькій владі в її бо
ротьбі з релігією і діяли відповідно 
до цього завдання. Ось що розпові
дали мені про одного з таких свяще
ників Беневського, що походив з Во
лині. Ставши «живістом», він з ве
ликою упертістю боровся з Українсь
кою Автокефальною Церквою, вжи
ваючи при цьому найбрудніші очор
нювання, наклепи й доноси. Коли ЧК 
визнала, що він свос завдання вико
нав, Беиевський зрікся священства і 
перейшов на іншу «роботу». Але він 
зробив це найжахливішим способом. 
Закінчивши Службу Божу, він вий- 

| шов на амвон з євангелією і хрестом 
І і звернувся до народу з промовою. В 
ній Беневський заявив, що він довгі 
роки дурив людей, що релігія це 
брехня, що Бога нема, і після цього 
демонстративно розірвав на собі ризи, 
кинув на підлогу євангеліє і хрест і 
потоптав їх. Після цього він керував 
антирелігійним музеєм, провадив анти
релігійну пропаганду, ходив як се
кретар одного з житлових кооперати
вів по кватирах і зриБав ікони і т. ін. 
А під час німецької окупації цей же 
самий «протоерей» Беневський надів 
на себе митру, очолив т. зв. автоном

ну церкву і провадив запеклу бороть
бу з Українською Автокефальною 
Церквою.

Під час другої світової війни, коли 
совєтська влада під ударами німець
кої армії дуже захиталася, большеви
ки вирішили використати в своїх ін
тересах релігійні почуття, що зберег
лися ще в народніх масах. З цією ме
тою вони дозволили відновити церкви 
і відправляти в них Службу Божу. 
Мало того, вони відновили Москов
ський «патріярхат». А що багато свя
щеників, боячись переслідування, 
зреклися священства і стали урядов
цями, НКВД викликало їх і приму
шувало їх знову стати священиками.

Всі Ці заходи викликали у декого, 
особливо у людей наївних, думку, шо 
большевики припинили боротьбу з 
релігією і що в СССР існує тепер 
справжня свобода віри. Але все це 
було і є лише большевицьким під
ступ ством і то підступством пекель
ним. Боротьба большевиків з релігією 
в СССР після другої світової війни не 
тільки не послабла, а навіть посили
лась. Щоб переконатись в цьому, 
досить уважно переглянути больше
вицькі газети і журнали, особливо 
журнали для молоді. Але найперекон
ливішим доказом жорстокої боротьби 
большевизму з релігією можуть бути 
події в Галичині. Большевики зруй
нували греко-католицьку церкву і на
сильно приєднали її до церкви Мо
сковської. Великий церковний діяч 
Митрополит Шептицький був боль
шевиками о т р у є н и й ,  єпископи 
були з а а р е ш т о в а н і  і заслані в 

(Закінчення на 7. стор.)

Минулого року американський Кон
грес створив спеціяльну комісію, що 
мала б дослідити насильне включен
ня Литви, Латвії та Естонії до СССР. 
Коли комісія почала досліди, вияви
лося, що йдеться не тільки про важ
ливе, але також незвичайно велике 
завдання, що далеко переходить 
передбачені давніше розміри. Праця 
комісії розпочалася роз’ясненнями мі
ністра закордонних справ Даллеса і 
продовжувалася не лише у Вашінґ- 
тоні, але також у Ню-Йорку, Клів
ленді й Чікаґо. Після першого звіту 
комісії перед Конгресом, її працю 
схвалено та надано повновласті для 
комісії продовжувати досліди та по
ширити їх засяг.

Ця нова постанова була схвалена у 
формі резолюції число 438, яка зву
чить так:

В неділю, 11-го квітня ц. р., проми
нуло 13 років від великого дня в іс
торії хорватського народу — Прого
лошення Незалежної Хорватської 
Держави. Цей день рік-річно святку
ють хорвати, як день державности, в 
усіх закутках, де б вони сьогодні не 
перебували.

Мюнхенська громада хорватів від
значила цього року сеоє національне 
свято аж двома академіями. їх  улаш
товували дві різні політичні групи, 
шо між собою ривалізують.

На академії, зорганізованій союзом 
«Об’єднані Хорвати», що є політично 
пов’язаний з рухом Усташі і визнає 
своїм керівником і головою Хорват
ської Держави поґлавніка Анте Па- 
вєліча, було присутніх понад 60 хор
ватів. Між ними було видно пере
важно молодих людей, колишніх во
яків і офіцерів харватської армії, та

Для того, щоб розпочався процес 
виробництва, робоча сила повинна по
єднатися з середниками виробництва, 
а в першу чергу — з засобами праці. 
Робоча сила є активним елементом 
виробництва. Вона урухомлює зна
ряддя праці. В процесі праці виробля
ється та чи інша продукція. Продук
цію виробляє не тільки фізична, але 
й розумова праця. Таким чином од
ним із складових елементів продукції 
є праця. Праця, як витрата людської 
енергії, повинна компенсуватись, від
новлятись. Працівник за власну пра
цю дістає певну компенсацію. На ви
робництві це заробітна платня, в 
сільському господарстві — його про
дукти.

Але праця не вся винагороджуєть
ся. Частина її, силою соціяльно-еко- 
номічних обставин, іде на користь 
суспільства чи держави. Цього уник
нути не можна. В суспільстві існує 
низка суспільних функцій, без яких 
життя суспільства неможливе. Му
сять, напр., існувати школи, лікарні, 
санаторії, залізниці, державна тор
гівля, установи управління, армія, ор
гани безпеки і т. і., що утримуються 
за рахунок праці суспільства. Таким 
чином у кожній державі, навіть з 
найкращим суспільним ладом, части
на праці населення не винагороджу
ється, а йде на користь суспільства. 
Але кількість тієї не винагородженої 
праці в кожній державі різна. Що 
більше праці держава забирає без
платно на власну користь, то більше 
вона грабує населення, то більше на
селення ожебрачується.

«Комісію уповноважується та їй до
ручається провести широке й повне до
слідження: 1) нападу і насильного
включення до СССР Литви, Латвії й 
Естонії і трактування цих народів 
під час нападу, під час прилучення 
та після того; 2) відкинення й зни
щення вільних інституцій і людських 
свобід в усіх посередньо і безпосе
редньо контрольованих світовим ко
мунізмом областях, включно з трак
туванням народів цих областей».

Комісія може тепер на основі цієї 
ухвали досліджувати також стано
вище й інших країн, як от України, 
Польщі, Чехословаччини, тощо. Ці 
досліди Комісія може провадити і 
поза територією СІЛА та незабаром з 
цією метою приїде до Европи, а та
кож Німеччини.

кількох представників від українців, 
болгар, словаків та албанців. Програ
ма академії була досить різноманіт
на. Крім виступу оперового співака 
(до речі, його виступ випав дуже ім
позантно), в програму входили також 
деклямації та хорватські народні пі
сні у виконанні групи молодих хор
ватів. Представники окремих народів 
виступали з привітаннями.

В другій академії, що її організував 
опозиційний «Хорватський Націо
нальний Комітет в Европі» в той са
мий день і в той сам час, взяло уча
сть коло 100 людей, але серед учас
ників майже половина була чужин
ців. Програма цієї академії була 
більш академічна. Мистецький виступ 
був тут тільки незначною частиною 
програми. Виступав тут також той са
мий оперовий співак Іво Біндер, ви
конуючи той самий репертуар. ЛеВ

Теорія трудової вартости була вста
новлена і зформульована не Марксом 
чи Леніном. Вона була встановлена 
«капіталістичним» економістом Рікар- 
до. Маркс ту теорію лише перекрутив 
і пристосував до свого комунізму. Рі- 
кардо говорив, що вартість краму ви
значається працею і що це є невід’єм
не правило в процесі виробництва, 
тобто в процесі трудової діяльності: 
кожної людини. Але большевики з 
тієї теорії зробили для себе цілу «на
уку» про експлуатацію робочої кляси 
капіталістами в такій мірі, що немов 
би лише через це наступають проле
тарські революції, і комунізм є неми
нучою структурою майбутнього ладу. 
Комуністи твердять населенню, що 
за комунізму кожний одержуватиме 
повністю свій продукт праці. Це 
абсолютна утопія — хібащо люди 
житимуть не державним життям, а 
так, як, напр., Робінзон Крузо.

Рікардова теорія трудової вартости 
стала в большевицькому перекрученні 
середником незкінченного грабування 
всього населення СССР. Московські 
теоретики твердять, що, в залежності 
від форм власности на середники ви
робництва та від стану людей, соці
альних груп і кляс, у виробництві 
усталюються і визначаються цілком 
певні відносини в розподілі вартостей 
праці; в капіталістичному суспільстві 
середники виробництва перебувають 
у руках капіталістів, тому ціль ка
піталістів — якнайбільше мати собі 
прибутків, тобто якнайвище експлу
атувати населення; в соціалістичному 
суспільстві неначе експлуатації не
має.

Ніхто не заперечує, що в капіталі
стичному суспільстві існує експлуа
тація. Але коли порівняти капіталі
стичне суспільство і «соціалістичне» 
совєтське суспільство, то такої без- 
просвітньої експлуатації, яка існує в 
совєтській системі, світ іще не бачив. 
В сучасному капіталістичному світі, 
не зважаючи на експлуатацію, жит
тєвий рівень населення набагато ви
щий і зовсім не нужденний, як він 
існує в СССР. Капіталісти а *  ніяк не 
привласнюють собі весь прибуток від 
виробництва. Тепер кожна капіталі
стична держава здійснює забезпечен
ня робітників на випадок хвороби, 
інвалідности, безробіття. Школи, лі
карні, клюби, бібліотеки, театри і т. і. 
не будуються за рахунок робітників 
та селян, як це тепер робиться в 
СССР. Народню школу колгосп му
сить збудувати сам за рахунок влас
них прибутків. Отже тим самим кол
госпник в силу необхідности одержує 
на трудодні менше прибутків. Підпри
ємство будує собі власну лікарню — 
тим самим від платні робітників стя
гається певна кількість заробітку. 
Профспілки, комсомол, партія утри
муються за рахунок держави. Хіба 
тим самим не грабується населення 
для їхнього утримання? Армія пропа
гандистів і агітаторів наводнює кол
госпи та МТС. Всі вони живуть за 
рахунок праці населення. Всілякі 
партійні та профспілкові з’їзди, на
ради «передовиків», збори активістів, 
інспектори, заготівники, ревізори, на
глядачі — все це утримується за ра
хунок праці населення. Зрештою ве
личезний МВД-івський апарат теж 
сидить на шиї населення.

Чи є це все в капіталістичній си
стемі? Якщо й є, то не в такій вели
кій кількості, як в СССР. Тепер в 
усіх західніх країнах населення одер
жує частину своїх прибутків від пра
ці у вигляді безплатного або здешев
леного лікування, курортів, безко
штовних проїзних або удешевлених 
квитків під час відпустки, свят і т. і. 
Власник підприємства мусить також 
начисляти від своїх прибутків капі
тал у державну скарбницю — для со-

іїіяльного забезпечення. При звіль
ненні з праці власник мусить випла
тити робітникові заробітну платню за 
З місяці вперед. Крім того, держава, 
шляхом оподаткування власників під
приємств, у великій мірі втручається 
в розмір їхніх прибутків.

В СССР зовсім інакше. Неначе зда
валося б, що по знищенні капіталі
стів, поміщиків, «куркулів», мусіли б 
з’явитись ліпші умовини для зростан
ня заробітньої платні робітництва та 
прибутків усього населення. Та воно 
так не є. Кліка московських волода
рів, компартія, совєтський уряд за
ступили капіталістів. Так звані «пред
ставники» народу, «вибрані» самим 
народом, стали найгіршими експлуа
таторами, які існували до цього часу 
в світі. Бо ж не грає для населення 
ролі, чи його експлуатує капіталіст, 
а чи «свій брат». Зрештою всім відо
мо про правдивість отих «виходців» 
із народу, які керують державою.

Отже так звана (економічною мо
вою) норма експлуатації в СССР знач
но вища, ніж, наприклад, в США. 
СССР спеціяльно не публікує абсо
лютних цифр своєї економіки чи за
робітної платні, за допомогою яких 
була б викрита вся жорстокість со- 
вєтської експлуатації в умовинах 
«нового соціялістичного» суспільства. 
В СССР не оголошуються складові 
частини вартостей, які складають усю 
вартість продукції. Але в газеті 
«Труд» за 1952 рік, у статті «Режим 
економії», знаходимо випадково та
кий розрахунок собівартости продук
ції заводу «Шарікоподшипнік» в Мос
кві: матеріяли — 6.500 карб., заробіт
на платня — 1245 карб., цехові ви
трати — 5.200, загальні заводські ви
трати — 2.620 карб., втрати від бра
ку — 1.020 карб. Отже вся продукція 
(одиниця) коштує 16.585 карб. Таким 
чином заробітна платня в загальній 
вартості варстату складає лише 7,5%. 
Коли ж взяти американську продук
цію — там частка заробітної платні 
досягає аж 29°/о. Міністер продоволь
чих товарів СССР Косигін, на нараді 
передовиків легкої промисловості за
явив, що тепер частка заробітної плат
ні в усій вартості продукції складає 
не більше за 9—10°/о. Але дуже вели
ку частку складають т. зв. накладні та 
інші витрати. Це вже саме за себе свід
чить, який великий рівень експлуата
ції існує в СССР. Це вже свідчить, 
яку велику частку робітник не одер
жує з своєї заробітної платні у влас
не розпорядження. А коли візьмемо 
ще до уваги повідомлення Статистич
ного Управління СССР про виконан
ня державного пляну на 1953 рік, то 
знайдемо там, що середньомісячна 
заробітна платня виросла за цей час 
лише на 2°/о, але видайність праці 
піднеслась на 6%. Це свідчить тільки 
про те, яку частку прибутків не додає 
комуністично-московська держава 
підлеглому населенню. Враховуючи ж 
те, що в СССР існує так звана ди- 
ференціяція заробітної платні по зо
нах і що Московщина належить до 
першої категорії, а УКРАЇНА — до 
другої й третьої категорії, тобто до ка
тегорії, що за її системою платня на
багато нижча, ніж у Московщині, — 
можемо собі уявити, який жахливий 
розмір має експлуатація населення а 
Україні. Але большевики той стан 
експлуатації замасковують тим, що 
в СССР, мовляв, робітник і селянин 
має власну державу, і всі середники 
виробництва та багатства є його влас
ністю. Отже, за теорією большевиків 
робітник — чи населення — не може 
сам себе експлуатувати. Совєтський 
економіст Струмілім навіть був виду
мав формулу, «самоексплуатації» са
мого себе для побудови комунізму. За 
таку формулу він пішов туди, де па
суть білих ведмедів. Пішов за ним 

(Закінчення на 7. стор.)

Конгресова комісія в США досліджує совстські 
злочини в країнах Східньої Европи

Хорватське державне свято

З матеріалів революційного підпілля в Україні:

м . Б.

Формуймо сильну волю
(ІЗ ЖУРНАЛУ «ДЛЯ ВЕЛИКОЇ ІДЕЇ», ВИДАВАНОГО В УКРАЇНІ)

Великим скарбом для кожної людини є її характер.
Що треба розуміти під характером людини? Під характером людини 

розуміємо: сильну волю, витривалість, певність себе, вірність ідеї, почуття 
чести, мораль, карність, безкорисність, почуття виконання своїх громад
ських; обов’язків і т. д.

«Амбіція, навіть геніяльиість — ніщо, де нема характеру. Твердо йти 
своєю життєвою дорогою може тільки нація великих характерів. Суспіль
ність безхарактерна навіть при сприятливих умовах, навіть при чужій до
помозі, не створить нічого. Завжди перекидатиметься від захвату до 
розпачі, тратитиме голову при перших невдачах, перецінюватиме силу пе
решкоди, не довірятиме власній силі, хоч би і як «свідома» була свого 
«ідеалу». Сама свідомість не поможе, ні сам запал. Великі речі в цьому 
світі стоять твердими характерами, бо й світ цей не є м’який» (Дм. Донцов 
«Про характер»).

Як бачимо — добро нації залежить від характерів її членів. А треба па
м’ятати, що в житті ми все мусимо керуватися тільки добром Української 
Нації.

Темою цієї статті є вказати нашим молодим кадрам, як формувати одну 
з найголовніших складових частин характеру — сильну валю.

Заки приступлю до обговорення самої теми, як саме формувати сильну 
волю, скажу коротенько про значіння сильної волі. Сильна воля грає ве
лику ролю в житті кожної людини. Вона визначує моральну вартість лю
дини й вивищує її в очах окружения. Люди з сильною волею вибиваються 
в житті понад пересічний рівень чи то в ділянці культурно-духоЕій 
(Сократ, Аристотель, Рафаель, Леонардо да Вінчі, Шекспір. Ґете, Шевчен
ко), чи то в ділянці економічній (Форд, Батя, Нобель, і багато інших) чи 
то в ділянці військовій (Александер Великий, Ганнібаль, Цезар, Богдан 
Хмельницький, Наполеон, Гіиденбург і інші), чи то в усіх інших ділянках. 
Майже все в житті людини рішає сильна воля. Люди без сильної волі 
звичайно нуждарі, що цілий свій вік тільки плачуть та нарікають на всіх 
і вся. Люди зо сильною волею не плачуть і не нарікають ні на кого, але 
самі пробоєм здобувають життя. Вони ніколи не зневірюються хвилевими 
невдачами. — Невдачі є на те, щоб їх поконувати — кажуть сильні волею 
люди. Сильна воля — це мотор, що жене людину до чину — боротися і пе
ремагати!

Тільки в цьому розумінні слова «воля» не можна утотожнювати зі сло
вом «свобода». Тут слово «воля» означає те саме, що «хотіння». Отже «хо
чу», добровільне «мушу» — це головні вияви сильної волі. В людини 2 
сильною волею не існують такі слова, як: я не в силі... а я знаю?., я не по
траплю... а може б... тяжко... не здібний до цього... хай робить це хто інший 
і т. д. Для людини з сильною волею очевидно ці неможливості мусять бути 
під міру духовим здібностям даної людини та її фізичним спроможностям. 
Певно що несправний хлопець навіть зо сильною волею не скочить 3 м. в 
далечінь, а неграмотний хлопець, навіть, кали в нього буде сильне хотіння, 
не напише наукового твору. Але зате цей самий хлопець, коли буде мати 
сильну волю і буде солідно вправляти, може здобути добрий осяг в скоці. 
Так само цей* неграмотний юнак, коли скаже собі — я хочу вчитися, я 
мушу навчитися грамоти, може при солідній і послідовній праці стати 
навіть ученою людиною і писати у майбутньому житті наукові твори.

Як приклад людей зо сильною волею можемо взяти Шевченка, Едісона та 
Демостена. Очевидно таких людей сильної волі можемо навести чимало, 
тут є грубі тисячі. Але ці троє великих людей дають нам якнайкращий при
клад, що значить сильно хотіти, або інакше кажучи, мати сильну волю.

Тарас Шевченко до 24-ох років був грамотний, можна сказати, тільки 
в часослові й псалтирі. Але по 24-ім році життя, коли викупили його з 
неволі, він так рвучко взявся до праці над самим собою, що став не тільки 
найбільшим українським поетом, але й одним із найбільших поетів світу.

Американський винахідник електричної лямпки Едісон здобував собі на
уку майже самотужки. Тільки сильне хотіння вчитися зробило його одним 
із найбільших учених та винахідників світу.

Старий грецький бесідник Демостен народився з вадою неправильно ви
мовляти букву «р». Але він постановив собі стати бесідником. Задля цього 
постійно ходив над море, вкладав собі під язик камінець і кричав. У по- 
чатках йому ніяк не вдавалося добре вимовляти слова. Але Демостен не 
зражувався початковими невдачами. Він ніколи не говорив — шкода мого 
труду, з мене й так не буде доброго бесідника. Через цілий час його впер
тої і послідовної праці керували ним тільки два слова: хочу, мушу. І ця 
сама сильна воля, оце сильне хотіння зробило з немови найелавнішого бе
сідника світу.

А тепер застановімося, як практично виробляти в собі сильну волю. Але 
доки приступимо до цього, слід вияснити ще одну справу, що тісно в’яжеть
ся зо сильною волею.

Уже з життєвого досвіду знаємо, що в людині є якісь немов дві невідомі 
сили. Одна сила каже людині робити добре, а друга намовляє до злого. 
Людина часто стає роздвоєною. В її душі повстає боротьба цих двох сил. 
Приміром, добра сила каже ученикові — йди до школи, а зла сила під
шіптує — от краще йди купатися та вигріватися в піску. При цьому треба 
пам’ятати, що ця зла сила в людській душі звичайно діє сильніше й біль
ше пориває за собою своїми облудними принадами. Щоб людина зуміла по- 
конати в собі цю злу силу з її ненормальними принадами, вона мусить ви
кликати в собі сильну волю.

Розуміється, кожна людина повище 12-го року життя вже вміє відрізня
ти, що є добре, а що зле. Буває нераз, що людині важко відмежувати 
добре від злого, але це дуже рідкі випадки.

Ось приклад, як внутрішня боротьба ведеться в людині. Перед бойови
ком Завзятим лежить книжка і карти. Його більше кортить грати в карти. 
Але в його душі відзивається ця добра сила, або як її інакше називаємо 
совість. Ця совість підшіптує Завзятому: вчися, будеш розумний, Україні 
треба розумних людей, будуть з тебе люди, а карти тобі нічого доброго не 
дадуть. Але рівночасно відзивається тоді і ця зла сила в душі Завзятого. 
Вона каже йому: нащо тобі вчитися? Може завтра впадеш і пропаде твоя 
наука. От краще грай з другим в карти, буде тобі з того весело і радісно.

От і ведеться в душі Завзятого внутрішня боротьба: вчитися чи грати в 
карти?

Коли друг Завзятий піде за підшептом злої сили й зачне грати в карти, 
тоді скажемо, що він людина слабої волі. А якщо ця зла сила буде в ньому 
завжди брати верх, то сміло можна сказати, що це людина маловартісна, 
безхарактерна. Коли ж у ньому перебере верх його добра сила, це є його 
совість, і він буде вчитися, а карти кине в кут, тоді ми скажемо, що друг 
Завзятий — людина сильної волі.

Щоб виробити в собі сильну волю, треба її щодня вправляти. Кожна 
людина майже кожної днини веде зі собою якусь внутрішню боротьбу. 
Очевидно ці внутрішні борні є малі, але нераз бувають такі важкі й за
взяті, що від висліду цієї внутрішньої боротьби залежатиме дальша доля 
людини, її життя чи смерть, її добра слава чи вічна ганьба. Треба пам’ята
ти, що внутрішня боротьба, або, як ми звичайно кажемо, боротьба зо самим 
собою є найтяжчою боротьбою. Ось що кажуть великі люди про цю внут
рішню боротьбу. Великий французький полководець Наполеон Бонапарте 
сказав:

Великих діл доконав,
Хто себе поконав.

А наш великий поет Іван Франко писав:
Ти сто врагів побив у бою 
І тим пишаєшся герою.
А той лиш власну пристрасть поборов 
І над тобою він герой!

Пристрасть — це є та зла сила, або інакше кажучи це, що нас тягне до 
злого.

Нехай ніхто не думає, що, коли він не виправить та не загартує своєї волі 
в малій боротьбі зі самим собою, то він зможе перемогти себе в якійсь ве
ликій внутрішній боротьбі. Ні. Так само, як м’язи, пам’ять, бойсвість треба 
виробляти поступово і послідовно малими заправами, так і сильну валю 
треба заправляти малими пробами. Таких проб можна знайти дуже багато 
в щоденному житті. От курець може сказати собі — мушу перестати ку
рити. Картяр може постановити собі перестати грати в карти. Лінивий до 
науки повинен кожного дня сказати собі: нині мушу навчитися те й те. 
Розгнузданий розпусник повинен сказати собі: досить, я хочу стати мораль
ною людиною і так далі.

Очевидно, це все приходитиме декому спершу дуже важко. Ми вже ска
зали вище, що перемагати себе, це є поконувати свої злі навики — дуже 
важко. Але ця перемога самого себе дає людині правдиве духове вдово
лення. Коли ж молода людина переможе себе один раз, другий, третій раз 
і т. д., тоді її воля з дня на день кріпшатиме. Така людина за якийсь час 
стане людиною сильної волі, людиною направду вартісною. Людина силь
ної волі здобуде собі велику пошану серед свого окружения, здобуде знан
ня, а щонайважніше, принесе користь, славу і честь рідному українському 
народові.

Але це ще не все. Велику ролю у формуванні сильної волі грає самокон
троля. Людина повинна кожночасно контролювати всі свої вчинки, пляни. 
думки, а навіть кожне своє слово. Часто самоконтроля стримуватиме лю
дину перед кожним нечесним вчинком, а навіть перед висловом кожного 
нерозважного слова. Самоконтроля все держатиме нашу совість у натузі, а 
совість скріплюватиме нашу волю. Практично це виглядає ось так: друг 
Завзятий має йти до села Н. по харчі. Йти туди можна двома дорогами — 
ближчою, але розкоиспірованою і дальшою тяжчою, але законспірованою. 
В його єстві відзивається дві сили. Добра каже: «Йди дальшою, але безпеч
нішою дорогою». Зла сила каже: «Йди коротшою дорогою та менше змучишся. 
Чому якраз сьогодні, коли ти будеш іти цією дорогою, мають большезики 
робити засідку?» Друг Завзятий контролює свій плян: як поступити? Ко
трою дорогою йти? Короткою дорогою легше йти, але можна вилізти на 
большевицьку засідку і загинути. Дальшою дорогою, вправді безпечніше, 
але тяжко йти.

Розбуджена самоконтролею совість починає переконливо наказувати дру
гові Завзятому: «Хоч тяжко, але йди безпечнішою дорогою. Не легковаж 
життям, коли цього не вимагає добро Справи. Бережи життя, бо воно по
трібне Україні».

Скріплена голосом совісти воля друга Завзятого наказує йому: «Довший 
і тяжчий шлях, але певніший. Ним іди! Ти український революціонер, а 
український революціонер вміє поконувати труди!»

Друг Завзятий вибрав тяжчий, але певний шлях. Отже, як бачимо з 
цього прикладу, самоконтроля є конечно потрібна при формуванні сильної 
волі. Самоконтроля створює процес внутрішньої боротьби, в якій звичайно 
перемагає совість людини. А совість — це добрий будівничий сильної волі.

Тож усім, хто любить рідну Україну, кого болять рани, терпіння і зне
вага рідного українського народу, кого соромить ярмо любої української 
нації, хай їм станеться святим клич: «Сталімо свою сильну волю! Куймо 
залізні характери, бо це наймогутніша і найпевніша зброя в боротьбі з мо- 
сковсько-большевицьким окупантом». Це головна запорука волі і слави 
України.
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В боротьбі за волю України:

Звернення до українців
в Америці

В 25-ту річницю організованої бо
ротьби українського націоналізму со- 
вєтська імпеїрія — СССР — виповіла 
черговий наступ проти України і її 
народу. Цим разом наступ ведеться 
проти історії українського народу, 
проти слави його синів, батьків і ді
дів. Московський уряд постановою від 
9. грудня 1953 року наказав святку
вати 300-річчя прилучення України 
до Росії, як велике свято Советського 
Союзу і т. зв. країн народньої демо
кратії. Російський уряд хоче перекре
слити історичну самобутність держав
ного життя української нації, а націо
нальні форми співжиття, накинуті 
Україні 36 років тому большевицькою 
Росією, наповнити російським змістом 
«нерозривної дружби» з «великим ро
сійським народом», в авангарді якого 
е комуністична партія.

В цьому наступі Москва намагати
меться перекреслити самобутність 
української культури, національних 
дум — упокорити душу народню і 
накинути нації «всеобіймаючий», 
«животворчий» вплив культури «ве
ликого русского народу». Урядові по
станови не заперечують національної 
української держави, але підкреслю
ють, що та державність, як і укра
їнська нація, стали можливими завдя
ки «великому» російському народові, 
його дружбі до України.

Маскарадою дружби, яка триває по 
всій імперії від січня до травня 1954 
року, Москва хоче обдурити світ і 
показати йому, що українська нація 
хоче бути «навіки разом з Росією». В 
бучних святкуваннях з нагоди Пере
яслава, Москва пробує показати сві
тові морально-політичну присягу 
України на нерозривність з москов
ським імперським центром.

Немає сумніву, що ті імперіялістин
ні затії є зумовлені наростаючою на
ціональною стихією, національним 
спротивом, організованою національ
но-визвольною боротьбою українсько
го націоналізму, яка від другої сві
тової війни набула форм відкритої 
московсько-української війни. Тому в 
постанові уряду і в тезах ЦК кому
ністичної партії про святкування 300- 
літнього ювілею «воз’єднання», уряд 
закликає і наказує посилити боротьбу 
проти українського націоналізму.

Москва знає, що організований ук
раїнський націоналізм чверть століт
тя стоїть у безкомпромісовій боротьбі 
проти окупації України Москвою, за 
відновлення Самостійної Єдиної Ук
раїнської Держави, з справедливим 
соціяльио-політичним ладом — без 
хлопа й без пана, тому Москва й ве
лить посилити боротьбу з ним. Мо
сковські володарі розуміють, що на
ціональна ідея, за здійснення якої 
склали голови отаман С. Петлюра, 
полк. Є. Коновалець і головнокоман
дувач УПА ген. Т. Чупринка-Шухе- 
вич, віддали і віддають життя най
кращі сини української нації в під
піллі, стала всенародньою, нею пере
йнята вся нація, яка у відповідний, 
слушний час стане до всенароднього

Успіх драматичного гуртка 
С У М А .

Сіракюз, И. Й., США. Драматичний 
гурток СУМА вже відомий в Сіра- 
кюзькій громаді (США) попередніми 
поставами ряду драм та комедій. Дра
матичний гуїЛ’ок вже здобув собі 
признання місцевої публіки.

4. квітня ц. р. на драму з часів 
визвольних змагань — «Брат на бра
та» — п. Степового, зійшлась числен
но громадськість. Заля Українського 
Народ нього Дому була зовсім повна.

Вже в першій дії, актори прику
вали до себе увагу глядачів і викли
кали в них захоплення, яке не змен
шилось і в другій і третій діях, а в 
четвертій — на очах глядачів з’яви
лись сльози.

В бурхливих оплесках публіка ви
словлювала своє захоплення і приз
нання драматичному гурткові, подив
ляючи впевненість акторів на сцені 
і вжиття в свої ролі. Чимала заслуга 
в цьому — їхнього режисера п. Ігна- 
та Зе.пьського і голови драматичного 
гуртка п. Степана Грицика, що вміло 
зуміли розподілити ролі і кожному 
вказати на суттєві речі.

В. Майкович

бою проти московсько-большевицької 
тиранії за права і вольності свої.

Щоб угамувати наростаючу націо
нальну стихію, Москва визнає укра
їнську державність, але нерозривну 
від Росії, а щоб задовольнити націо
нальну гордість повертає, як дарунок, 
Україні Крим, а разом з тим наказує 
посилити боротьбу проти українського 
націоналізму — формотворця укра
їнської державницької ідеї на протязі 
останнього чверть-століття. Прикри
ваючись маскарадою дружби, комуні
стична Москва веде посилений на
ступ на націоналізм, проти національ
ної ідеї, проти українського народу.

Чи можемо ми, українська спільно
та в Америці, стояти осторонь від 
червоного наступу московського боль- 
шевизму проти України? Ні!

Повідомлення
В місяці листопаді 1953 року ЦУ 

ОДВУ опублікувала звернення до 
українського громадянства в справі 
відзначення 25-річчя існування і ге
роїчної боротьби організованого укра
їнського націоналізму — ОУН.

В місяці березні Головна Управа 
ООЧСУ проголосила заклик виявити 
демонстративну волю українського 
громадянства в 300-літню річницю 
трагічного Переяславського договору.

Проводи обох Організацій по дов
гих і вичерпних розмовах рішили од
ним виступом відзначити 25-річчя 
існування ОУН і запротестувати про
ти поневолення України Москвою, 
проти намірів кремлівських сатрапів 
Переяславським договором закабалю- 
вати український народ.

Виступ цей призначений на місяць 
травень.

Ню-Йорк, 27. березня 1954 р.
За ЦУ ОДВУ: За ГУ ООЧСУ:

/—/ Ярослав Гайвас /—/ Іван Вовчук

В травні, в Києві і в Москві, ео- 
вєтський уряд буде підводити під
сумки імперської маскаради. Органі
зації визвольного фронту закликають 
усі організації США і українську 
спільноту організувати в кінці трав
ня ц. р. масовий, всенаціональний 
протест проти московсько-больше
вицької сваволі і заявити світові, що 
ми протестуємо проти сатанинських 
плинів Москви. Одностайно, однодум
но станьмо в обороні національної ідеї 
і заманіфестуймо свій протест проти 
ламання Божих і людських прав, 
проти насильного загарбання України 
і перетворення її на російську коло
нію. Московсько-імперській сваволі 
протиставмо нашу християнську на
ціональну правду, наше одвічне пра
во бути господарями Землі Україн
ської.

Скажім світові, що доки він ми
риться з рабством, з сваволею мо- 
сковсько-большевицького імперіяліз- 
му, він не позбудеться загрози раб
ства в себе.

Ню-Йорк, 27. березня 1954 року. 
П і д п и с а л и :

Організація Оборони Чотирьох 
Свобід України 

Спілка Української Молоді 
в Америці

Приятелі Антибольшевицького Бльоку 
Народів в Америці 

Союз Українських Політичних 
В’язнів

Т-во бувших Вояків Української 
Повстанської Армії 

Т-во Української Студіюючої Молоді 
ім. М. Міхновського 

Організація Державного Відродження 
України

Український Золотий Хрест
Молоді Українські Націоналісти 

— Молодь ОДВУ 
Легіон Українських Повстанців 
Представник Т-ва Українських 

Політв’язнів

Мосновсьннй большевизм в Унраїні:

Як Москва руйнувала українське село
Невеличке, але чисте, все в квітах 

і садках, в мальовничій лісовій око
лиці розташоване було українське се
ло Байрак, недалеко від Полтави та 
від гоголівської Диканьки.

Але ось прийшли большевики. По
чалась доба так званого «воєнного 
комунізму». Голови ревкому часто мі
нялись. Із місцевого населення не 
•знаходилось такого головоріза, щоб 
обняв цю посаду. Нарешті появився 
нікому невідомий Тацій Григорій, як 
пізніше довідались, — під час рево
люції випущений із Полтавської тюр
ми, в якій сидів за вбивство свого 
рідного батька, а згодом прибув і 
спецупоЕноважєний Полтавського 
окрвиконкому і окрпродкому «това
риш» Щупатинський, чистокровний 
москаль. Вони негайно постягували з 
довколишніх сіл різний «люмпештро- 
летаріят» і злочинців, які дістали те
пер свободу. Зорганізували волосний 
ревком, «комбед» («комітет бєдноти»), 
комсомол — советську владу на міс
цях. Всякі темні кримінальні типи: 
Грубичі, Морози, Бабенки, Кулики, 
Маренці і Ко., під керівництвом мос
каля Щулатинського на спілку з Та- 
цієм, шаленими темпами розпочали 
руйнувати село, його культурні, по
бутові й релігійні основи.

Родини духівництва Української 
Автокефальної Православної Церкви 
позганяли до однієї кімнати, а решту 
зайняли большевицькі володарі і ці
лими ночами влаштовували п’яні ор
гії. Майно реквізували — «соціялізу- 
вали». Вчительку вищепочаткоЕОЇ

Релігія і большевизм
(Закінчення з 6. стор.)

концентраційні табори, було зааре
штовано й заслано також багато ми
рян. Греко-католицька Церква при
мушена була відправляти Служби 
Божі таємно від большевицької вла
ди, так би мовити, сховатись в но
вітні «катакомби».

Але цього мало. Большевики навіть 
саму церкву зробили знаряддям сво
єї пекельної політики. Під їх впли
вом московським патріярхом став 
Олексій Симанський. Він закінчив 
юридичний факультет Московського 
університету і приблизно в 1899 році 
вступив до Московської духовної ака
демії, де зразу ж прийняв чернецтво 
і став ієромонахом. Тоді ще він ви
явив себе, як огидний підлабузник і 
кар’срист, чим викликав призирство 
до себе майже всього студентства 
академії. Така людина ради кар’єри 
може піти на все. Правою рукою йо
го є архиєписком Микола Крутиць- 
кий, судячи по його писанням, такий 
же хитрий, здібний на все кар’срист, 
як і Симанський. Як і за царського 
режиму, церква має тепер світського 
доглядача, що безпосередньо підлягає 
НКВД. Перебуваючи в такому стані, 
Московська церква виконує завдання 
совєтської влади, як в галузі зовніш
ньої, так і внутрішньої політики. З 
допомогою церкви большевики перш 
За все намагаються зміцнити свої 
впливи на Близькому Сході, в чому 
вони, доречі, мають значні успіхи.

Щодо ролі Московської церкви у

внутрішньому житті населення СССР, 
то вона дуже подібна до ралі «живої» 
церкви, про що ми згадували вище. 
Працюючи під впливом і доглядом 
НКВД, Московська церква фактично 
компромітує релігію і вносить роз
клад у релігійне життя народу.

Цим завданням відповідають і ор
ганізовані большевиками духовні 
школи, академії і семінарії. Всі вони 
перебувають не тільки під пильним 
доглядом, а й під керівництвом НКВД. 
Добір професорів і студентів відбува
ється за участю цієї пекельної уста
нови, під доглядом її відбувається й 
навчання в духовних школах. Не мо
же бути сумніву, що вихованці цих 
шкіл проходять епеціяльний вишкіл 
щодо використання церкви для роз
кладу релігійного життя, використан
ня сповіді, як засобу доносів і т. п.

Ось в таких жахливих умовинах 
живуть наші брати і сестри під боль
шевиками. Не може бути й мови про 
те, щоб вони, так як ми тут на емі
грації, в цей час урочисто зустрічали 
й проводили свято Воскресіння Хри
стового.

Але Христос сказав: «Збудую церк
ву Мою, і сили пекла не подолають 
її». Не подолають вони Церкви і на 
нашій Батьківщині. Віримо, що, не 
зважаючи на жорстокі переслідуван
ня, віра Христова живе серед нашого 
народу і що скоро настане той час, 
коли наша Батьківщина воскресне 
для нового, вільного життя.

школи — дочку священика Д-ко, під 
«акомпаньямент» фортепіяна, замучи
ли майже до смерти. Секретар ком
сомольської «ячейки» Василь Кіб- 
лицький приводив під час вечірніх 
Богослужб зграю комсомольців, і нав
коло церкви свистіли та виспівували 
безбожницькі пісні. На хуторах май
же кожного вечора горіли селянські 
оселі, підпалювані агентами ревкому. 
Хто не давав для Москви хліба, ху
доби, масла, збіжжя, того брали, як 
закладників, садовили до волревко- 
мівського підвалу і били до смерти. 
Особливим звірством відзначилися — 
Щупатинський, Яша Маринець і Са
ша Мороз, який пізніше був суддею 
Полтавського Окрсуду, а потім про
курором у Харкові. Селянську чесну 
бідноту нацьковували на заможнішу 
верству, а потім на середняків, ви
творились страшні стосунки, один на 
одного доносив, організувався спеці
альний «інститут» донощиків і сексо- 
тів. Щупатинський виробив сам «най- 
мудрішу» форму обкладання продо
вольчим податком («продразверст
кою»), за яким селян обкладалося не 
через кількість землі і членів родини, 
а «з скірди», цебто, в кого біля сто
доли багато соломи — хоч хліба дав
но вже не було.

Петлюрівців і свідому сільську ін
телігенцію, як «контрреволюцію», а 
також тих, які творили опір больше- 
вицьким грабіжникам, заарештовува
ли і відправляли до Полтавської Губ- 
чека, для розправи, яку робив сам 
голова Губчека, старший бандит і са
дист Гуров. По селах почали появля
тись грабіжницькі банди, які підтри
мувались большевицькими червоними 
загонами по боротьбі з петлюрівцями 
і «буржуазною» контрреволюцією. На 
чолі загонів стояли бандити з села 
Решетилівки: Огій, Скрипка, Горо
бець, та з села Піщане — Іван Фе- 
дорченко. На початку грабункові бан
ди влазили вночі до хати, грабували 
і мордували на смерть безвинних лю
дей. Захисту не було з боку влади, 
бо власне сам Щупатинський з Тацісм 
були духовними надхненниками цих 
грабунків.

Так большевицька Москва за до
помогою українських комуністів, на 
зразок Фітільова-Хвильового, запо
чаткувала нищення українського се
ла, яке пізніше доконано під час ко
лективізації. Вже в 40-х роках ко
лись чудового села Байраки і довко- 
лішніх хуторів не можна було впіз
нати. Церкви зовсім не стало, а на 
тому місці була площа для «колгосп
ного базару», навіть позрізували то
полі. На старій базарній площі ріс 
великий бур’ян, будинок кредитової 
кооперації стояв в занедбаному стані. 
Хати селянські виглядали, немов піс
ля пожежі. На все село залишилась 
тільки крамничка споживчого това
риства, та й та була порожня. Не 
стало колишньої веселої усмішки на 
обличчі в людей. Похмурі, невеселі 
обличчя в кожного. Народ обдертий.

Дивує тепер, чому тут на еміграції 
різні Панченки, Бабенки і Ко. опла
кують за українськими комуністами, 
типу Хвильового, Скрипника й інших, 
які допомагали Москві знищити Укра
їнську Державу — Українську На
родню Республіку, українське село!

П. Власенко

До"проблем советсьної молоді:

Криза в комсомолі і теніс
«Хто зуміє приєднати собі молодь

— того майбутнє!» — каже одно ду
же поширене гасло. Відомо, що завж
ди, всюди і в усі часи, йшла безпе
рервна боротьба за здобуття собі при- 
хильности молоді — тих, хто мас 
прийти на зміну старшій генерації. 
Про цю важливу справу ніколи теж 
не забували советські диктатори; про 
неї не забувають вони й сьогодні. На
скільки та в якій мірі їм пощастило 
цього досягти — яскраво зобразив 
XII. З’їзд Комуністичного Союзу Мо
лоді СССР (Комсомолу), що зібрався в 
Москві в другій половині березня ц. р.

Йа цьому з’їзді, з одного боку, ви- 
сокопарними словами в конгресових 
промовах було прославлювано «ге
ройський» тип совєтської молоді, не- 
зрушимих «синів і дочок революції», 
які себе належно «по-соціялістично- 
му» проявляють всюди там, де при
значить партія і уряд, де життєві від
носини найпоганіші і найневідрадні- 
ші, де робочі відносини найжорстокі- 
ші і найнесприятливіші.

На XII. З ’їзді Комсомолу було з 
гордістю проголошено, що за остан
нього півроку поверх 200 тисяч юна
ків і дівчат, членів комсомолу, «доб
ровільно» зголосились для праці у 
відсталих районах тваринницького 
господарства. Згадувано там також і 
те, що від кінця січня ц. р. біля 60 
тисяч комсомолок і комсомольців ви
їхало на працю в Сибір та до Казах
стану.

Однак, з другого боку, — що було 
багато важливішим, коли міряти за 
розмірами — XII. З'їзд Комсомолу 
виніс безконечну листу закидів і на
ган, зроблених в сторону духового і 
морального стану, організованої в 
комсомолі совєтської молоді. Ці заки
ди були червоною ниткою, яка 
безперервно пробігала -почерез усі 
з’їздові промови. Передусім, вона ха
рактеризувала всі головніші промови, 
зокрема, промову, що її виголосив 
найвищий функціонар комсомолу — 
А. Н. Шелепін.

Окремо та незвичайно гостро бу
ло нап’ятновано недостатню робочу 
дисципліну, різку відсутність за- 
цікавлености у державному та госпо
дарському будівництві і взагалі недо
статнє політичне заінтересування. 
Дальшими тяжкими закидами в сто
рону совєтської молоді — це смер
тельна нудота комсомольських вла
штувань та імпрез, безмежний егоїзм, 
велика неморальність, сильне пияц
тво серед членів комсомолу, серйоз
на, сумнівної вартости і зовсім Еоро- 
жа та шкідлива наявність «чужої мо
ралі».

Крім того, в цих промовах не за
були також і про таку важливу спра
ву, як «повністю помилкове і шкід
ливе розуміння та інтерпретація по
няття дружби» або, іншими словами 
кажучи, недостатня і вповні незадо
вільна готовість комсомольців до до
носів і брехливих наклепів на своїх 
друзів. Однак про причини всіх цих 
«крайньо негативних» проявів серед 
совєтської молоді, яких насправді 
требе дошукуватись виключно в цій 
злорадній та протилюдеькій комуні
стичній системі, що повністю стоїть 
на послугах російського шовінізму та 
імперіалізму, — з’їзд, як правило, ні
чого не сказав.

З усього сказаного вище виходить, 
що Комуністичний Союз Молоді в 36- 
річницю «переможної» большевицької 
революції перебуває, очевидно, в на
скрізь загальній кризі, що, безсумнів
но. дуже гостро заторкуе непересічної 
важливості! питання — відношення 
тоталітарної держави до молоді, — 
питання, яке в усій його повноті ви
ринає в яскравих кольорах саме сьо
годні в СССР.

Та не зважаючи на все це, всі спро
би йдуть в тих напрямках, щоб там, 
де цього треба, переймати з-за кор
дону цю іноземну «чужу» мораль, ті 
капіталістичні і буржуазні здобутки 
в ділянці виховання молоді, а зокре
ма, фізичного виховання — в спорті.

Буржуазію в СССР знищено! Хай 
живе буржуазія! І хай живе спорт, 
тому, що він знову зробив надійною 
буржуазію в СССР. В цьому якраз, 
як і в багатьох інших відношеннях, 
російські комуністи мусять признати 
тріюмф-перемогу по стороні «гнилого» 
Заходу.

Не зважаючи на сильні недомаган
ня в цілій структурі комсомолу і по
важні серйозні відхили від намічених 
комуністами напрямних, поруч духо
вого «перевиховання» приділяється, 
зокрема, немалу увагу всім родам 
спорту. В перші післяреволюційні ро
ки з огидою відкидувано різні ділян
ки спорту і їх називано буржуазними 
і негідними совєтської молоді. Проте, 
останніми роками ті заборонені чи не- 
протеґовані роди спорту, послідовно і 
щораз то частіше, пробивають собі 
шлях до совєтської молоді.

Про останній тріюмф західнього 
спорту — тенісу, якому тепер приді
ляють в СССР першорядну увагу, пи
ше просторо офіційний орган по цьо
му питанні — «Советський Спорт». 
Теніс — цей найбільш бюргерський 
рід спорту, відтепер поручається со- 
вєтській молоді, і можна з певністю 
очікувати, що вже в скорому часі він 
зробить совстських спортовців — се
ред яких чільні місця зайняли укра
їнські спортовці — першунами в сві
товому маштабі. Може статись те, 
що відбулося в цю зиму, і що здиву
вало весь спортовий світ, коли со
ветські змагуни - спортовці здобули 
перші місця в міжнародніх змаганнях 
деяких родів зимового спорту.

В СССР почалась простора і дуже 
інтенсивна кампанія в користь тені- 
сового спорту. Керівники совстсько- 
го спорту їздять по всьому СССР в 
пошукуванні за такими дуже потріб
ними для нового ваду спорту в СССР, 
новими талантами. Нечисленні со
ветські тенісисти, на яких весь час 
дивились потроху скоса, сьогодні вже 
мають поза сороківку. Сумнівним ви
дається, чи на міжнародньому форумі 
їм під силу добитись ще якихнебудь 
поважних досягів. Проте з доростом
— стан катастрофальний; його зовсім 
бракує.

Спосіб, яким СССР намагається пу
стити в хід цілу спортову машину з 
ділянки тенісу — гідний докладного

проаналізування. Науково - дослідні 
інститути в міжчасі дуже зайняті 
переводженням різних дослідів та 
студій. Це призвело до незвичайно 
цікавих результатів, а саме, що те
ніс можна тренувати й грати не тіль
ки літом, але, щонайважливіше, та
кож зимою, при наявності снігу, льо
ду та навіть досить сильного зимна.

Як подає совєтська преса, в місяці 
березні ц. р. почались вже тенісові 
тренування в Бабушкіному (північні 
області СССР) при 25 градусах зимна. 
Тенісисти зовнішнім виглядом і вбран
ням, між собою дуже схожі й нага
дують лещетарів. Зодягнені вони в 
довгі штани, а коли ртуть паде по- 
нижче 15 градусів — вони натягають 
вовняні светри. Замість тенісового 
взуття, вони носять сильні шнурові 
черевики, а голови вкриваються теп
лими капуцами. Коли зимно починає 
занадто дошкуляти, вони накладакт 
навушники. Тенісовим плянам при
діляються точні вказівки, які йдуть 
до найменших деталів. Насамперед 
ідеться про те, щоб гру зробити при
ємною й такою, що може дати належ
не задоволення.

«Теніс є одним з найтяжчих, проте 
одним з найгарніших родів спорту» 
— пише «Советський Спорт». — «Він 
вимагає дуже старанно й детально 
розробленої техніки та прецизії, і 
тому йому треба приділити більше 
уваги та вправи, ніж якомунебудь 
іншому родові спорту. Ми мусимо 
перемогти кліматичні труднощі і пе
решкоди, які є наявними в нашій 
країні (через довгий холодний період). 
Це значить: Нам треба тренуватися 
впродовж цілого року, отже починати 
вже взимку».

Далі «Советський Спорт» заявляє: 
«В майбутньому відбуватимуться зи
мою на вільному повітрі змагання за

першенство між найкращими спортов- 
цями. Це є вже дальшою метою, про
те, перші змагання цього року мати
муть місце вже в наступному році».

Очевидним е, що закриті місця для 
гри в теніс — в СССР майже неві
домі. Тому тенісисти змушені в першу 
чергу прочищувати сніг з площі, 
однак не сміють грати при замерз
лому снігові саме тому, що цим спосо
бом можна сильно пошкодити і м’ячі і 
ракети для гри в теніс. Принаймні, 
один м’яч повинен постійно держа
тись у кишені, щоб бути теплим та 
елястичним, а разом з цим готовим 
для вжитку.

Взимку повинно гратись тільки 
одинцем, а не подвійно. Це тому, що 
через потрібну перерву в грі завжди 
другий грач перебуває в недостат
ньому русі, і тому це може призводи
ти до серйозних відморожень різних 
частин тіла. Також цікавою е ін
струкція, щодо того, як грач має себе 
поводити після тренування: «Добре 
помити верхню частину тіла, по змозі 
й усе тіло. Вдягнути на себе чисте 
білля і нагрітий одяг. Це діє дуже 
добре на м’язи».

Таким чином в СССР, всіма доступ
ними засобами йде дуже інтенсивне 
вербування до цього — ще так доне
давна погорджуваного — буржуаз
ного спорту — до тенісу. Пєеним є, 
що одного дня, зовсім неочікувано, 
советські спортовці з’являться вже в 

І фіналі світових змагань за чашу 
Дейвіса.

І так, з однієї сторони, комуністи 
засуджують усі прояви в себе буржу
азної моралі, з другої, присвоюють 
собі здобутки — в нашому випадку, зі 
світу спорту — тенісу, якраз цього 
«буржуазного» західнього духу. І в 
цьому відношенні нічого не поможуть 
ні з’їзди, ні критики. М. Б.

Гуморесна:

Колгоспна спартакіяда
Було це тоді, як я ще жив під 

гарячим сонцем «сталінської консти
туції», під таким гарячим, що не 
тільки влітку, а й зимою доводилось 
ходити голим. Так ото, кажу, в на
шому районі відбувалась колгоспна 
спартакіяда. На спартакіяді виступа
ли колгоспні футбольні команди.

Виступала і наша команда, колгоспу 
імени «Пролетарської Революції». 
Грав у тій команді і я, на обороні 
стояв. Капітаном нашої команди був 
Гриць Свербигубенко, бідовий такий 
хлопець, здоровий, міцний. Грав він 
у центрі нападу. Удар його по м’ячі 
був такий, що м’яч летів від одних 
воріт до других і вертався звідти на
зад. Через те ми не раз казали Гри
цеві Свербигубенкові: — Грицю, не 
бий так сильно, а то за одним уда
ром два голи сиплеться: противникові 
і нам самим. Не м’яч, а бумеранг!

Але діло, бачите, не в тому. Наша 
команда перебила всі інші команди і 
вийшла переможно до фіналу. В фі
налі ми повинні були грати з сильною 
командою колгоспу імени «Незамож
ника». Щоб легше було висловлю
ватись, люди просто казали: зма
гаються пролетарі і незаможники.

Так от, одного дня (це було в не
ділю) відбулась фінальна зустріч 
двох футбольних колгоспних команд: 
пролетарської і незаможної.

Перед зустріччю зібрав нас капітан 
Гриць Свербигубенко, та й каже:

— Знаєте, хлопці, я побоююсь, що 
ми можемо програти. Проти нас ви
ступає дуже сильна команда. Я її 
знаю. Там такі хлопці, що як не ви
грають правдою, то неправдою візь
муть. Проти ніякий суддя не встоїть
— обмануть.

Ми були сильно зажурились. Як 
Гриць Свербигубенко каже — значить, 
знає, що каже. Але що ж робити?

— От що, — каже до нас Гриць 
Свербигубенко: — Нам усім треба взя
ти з собою по коробці товченої ма
хорки. А щоб кріпша була — перцю 
туди додати.

Я питаю Гриця:
— Що ж ми з тією махоркою на 

футбольному полі робитимемо?
Гриць каже:
— Ми держатимемо ту махорку в 

зав’язаних хусточках, а хусточки — 
в кишеньках штанців. Як бачитимемо, 
що незаможники на нас напирати
муть, тоді ми їм ту махорку під ніс 
із хусточок! Вони будуть чхати, а 
ми — голи забивати! І перемога буде 
за нами. Незаможники будуть розбиті!

Підготувались ми, забрали з собою 
товчену махорку з перцем, та й ви
ступили на спартакіяді в змаганні на 
першість колгоспних команд району. 
Народу зібралось — оком не глянути! 
Та куди не глянь — наші симпатики.
— Пролетарі! — гукають, — не під
дайтеся!

— Дідька лисого, — думаю, підда
мось, коли тут бита махорка в кишені.

Суддя дав свисток. Гра почалась. 
Незаможники, кляті, виявились справ
ді сильними. Худі такі, ребрами сві
тять, а як поженуть м’яча, як поже
нуть...

Наш воротар Семен Довгоногий 
стрибає, наче йому хто вилами в бік 
товче. Я вже не годен м’яча вдарити
— так швидко він крутиться, бодай 
він тріснув був. М’яч, звісно, круглий, 
це вам не колода дерева, що сама за 
ногу вчепиться.

Бачу: непереливки. Гриць Сверби
губенко вже не м’яч б’є, а бігає по 
площі від грача до грача та на вухо 
шепче: — Махорку давай! Давай під 
ніс їм, бо програємо!

І тут ми дали незаможникам чосу. 
Підбігає до мене незаможницький на
пасник з м’ячем, а я, в обороні, йому 
з розв’язаної хустки під ніс товченої 
махорки з перцем як сипну! Неза
можник кинув м’яч, та й чхас. Стоїть 
і чхає. І вся команда чхас. А Гриць 
Свербигубенко, бачу, біля воріт «не
заможників» орудує, гол за голом 
сипле та й сипле. Публіка кричить, 
регоче, а ми б’ємо, а ми б’ємо! Ми вже 
на полі з м’ячем не граємо, а танцю
ємо. Мистецтво футбольної гри пока
зуємо. Перша половина гри закінчи-

лася з рахунком 37:0 на користь ко
манди колгоспу ім. «Пролетарської 
Революції».

Але друга половина пішла нам 
тяжче. Махорки на всю гру не ви
стачило, довелося грати навспражки. 
Але перемога нам вже була забезпе
чена, бо нехай би команда «Незамож
ника» спробувала відбити назад 37 
голів! — та цього й капіталістичні 
футболісти не зробили б!

Певні своїх сил, ми боронимося в 
другій половині, як можемо. Більше 
б’ємо м’яч по боках, у публіку.

Коли це бачу: Гриць Свербигубенко 
впав. Впав, сердега, і ноги повідки
дав, як батоги. А суддя свистка не 
дає, гра йде далі, через Гриця неза
можницькі футболісти стрибають, як 
через колоду. З публіки кричать: — 
Припиніть гру, бо чоловіка вбито! 
Хтось інший протестує: — Хіба тс 
чоловік — то футболіст, нехай грають! 
Вони живучі, тільки прикидаються. 
— Я й сам думав, що Гриць прики
нувся, аж бачу — санітари поволокли 
на ноші з поля. Капличка, думаю, 
Грицеві, і махорка не помогла.

Коли тут наш воротап Семен Довго
ногий упав, як наче його косою з во
ріт хто зняв. Озирнувся я навколо 
себе, а воно вся наша команда ле
жить на полі, санітари тільки всти
гають виносити геть. Глянув на ра
хівничу таблицю, де голи великими 
цифрами виставляються, а там 
стоїть — 37:137!

Отуди к бісовому батькові, думаю, 
програли наші. Але будучи спортовим 
патріотом, я бився сам проти цілої 
команди «Незаможників», ставши від 
оборони на воротях. Незаможники й 
суддя згромадились біля мене, та 
тільки те й знають, що б’ють та сви
стять, свистять та б’ють...

Не знаю, з яким остаточним ра
хунком закінчилась та наша ми
стецька гра на першість футболу 
колгоспних команд району, бо коли я 
в передостанніх хвилинах гри боро
нив свої ворота і ловив м’яч, мене 
котрийсь із незаможників гахнув 
ногою в зуби. Я впав на землю, зби
раючи в руки повибивані зуби. Разом 
із зубами я знайшов на землі загубле
ний черевик одного з грачів команди 
«Незаможник». Я побачив, що в пі
дошву черевика були повбивані 
цвяхи. І я тоді зрозумів, чому ко
манда «Незаможник» у другій поло
вині нас перемогла...

Цвяхи виявились міцніші за ма
хорку.

Відтоді я ніколи в футбол не грав і 
в жадних калтоспних спартакіадах 
участи не брав. Петро Кізка

Совєтська податкова 
вартість

(Закінчення з 6. стор.)
і інший советський спеціаліст — Ла- 
рін, який написав: «Нам кажуть, що 
прибуток від нашої промисловости ми 
маємо. Так — маємо. Робітник проду
кує більше, ніж одержує платні? Так 
— більше... Живе він не розкішно, а 
прибутки від нагромадження, за ра
хунок недоданої платні, ідуть на поши
рення виробництва?... Так — це все 
правда... Але це не експлуатація. Хі
ба в родині, коли за столом мало їжі 
і батьки віддають дитині кусень хлі
ба, відриваючи віл себе, можна ска
зати, що дитина експлуатує батьків? 
Це ж буде смішно...».

Так, для родини це дійсно буде 
смішно. Але СССР не родина, а су
спільство, з усіма притаманними йому 
функціями. А в додаток — з такими 
«новими» функціями, при яких парт- 
кліка і партуряд виступають гірше 
за екеплуататорів-капіталістів та гра
бують населення в такій мірі, якої 
ще капіталісти не цосягли, не зважа
ючи на капіталістичні монополі та 
централізм. А все те робиться, щоб 
СССР залишився й надалі великодер- 
жавою з багатонаціональними коло
ніями та запанував над усім світом.
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Мосновсьно-большевицьнв видання:
ЗИНОВІЙ АЛЬТА

Збірник зфальшованих документів
Академія Наук СССР в кінці 1953 

року видала в трьох томах збірник 
документів і матеріалів під назвою 
«Воз’єднання України з Росією». 
Збірник підготований і складений ра
зом Інститутом Історії Академії Наук 
СССР, Інститутом Історії Академії 
Наук УССР та Архівним Управлінням 
МВД СССР та МВД УССР. Таким чи
ном керівну й спрямовуючу лінію в 
збірнику надавало МВД СССР. Збір
ка документів не тільки перекручує 
в- московському дусі всі документи 
про Переяславську раду, але й фаль
шує всі події, які в ті часи відбува
лись, та навіть друкує документи, що 
вже «ловкістю рук і нікакого мошен- 
ства» написані в 1953 ооці і... пода
ються читачам, як документи старо
вини. Не даремно ж участь приймало 
Архівне Управління МВД — епеція- 
ліст у фальсифікації всіляких доку
ментів.

До першого тому збірника належать 
«документи» 1620-1647 рр. Другий том 
містить документи 1648-1654 рр., і 
третій — 1648-1654 рр., охоплюючи й 
Переяславську раду.

Головний напрям збірки — довести 
документально, що Московщина віді
гравала та й тепер відіграє найпро- 
ґресивнішу ролю в історії України, 
та що український народ від віків 
змагається за воз’єднання України з 
Росією. Відомості про те, що від 
України до Московщини виїжджали 
дипломатичні представники в різних 
державних справах (бо ж це нор
мальна річ між існуючими держава
ми), Академія Наук СССР тлумачить, 
як заходи козаків, ще в ті часи «во- 
з’еднатись» з Росією.

Архівне Управління МВД СССР по
дало «документи» про те, як «укра
їнське населення», ще за часів Міні- 
на й Пожарського, приймало участь 
у ліквідації «смути» на Московщині, 
і як, мовляв, ще від тих часів, під 
впливом Мініно-Пожарщини, розпо
чався в Україні визвольний рух проти 
февдалізму й поміщицького понево
лення. В 1632 році, як оповідає укра
їнська історія, в м. Корсуні зібралась 
козацька рада, на якій були присутні 
представники від Києва, Білої Церкви, 
Чигирина, Корсуні, Переяслава, Лу
бен, Черкас. На раді вирішено «від 
православної віри не відступати, на 
ляхів війною йти, Україні волю здо
бути». Отже цю подію Московщина 
розглядає, як волю ради до «воз’єд
нання» двох «земель руських» під 
єдинодержавною рукою царя москов
ського — «православного».
В збірці пишеться, що «рух за воз’єд- 
нання України з Росією відповідав 
життєвим інтересам українського на
роду, бо він базувався на міцних еко
номічних зв’язках, які ще в глибоку 
старовину, ще за часів існування 
слов’янських племен, міцно існували 
між українським і великоросійським 
народами».

Як відомо навіть з російської істо
рії, між Московщиною і Україною 
декілька сторіч ніяких ані політич
них, ані економічних зв’язків не існу
вало. Російська історія пише: «Між 
південними князівствами, що розта
шувались над Дніпром, та суздаль
ськими землями .лежали непрохідні 
багна, лісиста й дика земля в’ятичів. 
Вона заваджала сполученню Києва 
з Суздальщиною. Лише в 12. віці з’я
вились перші торгівці з Київської 
Руси на Суздальщині» (Платонов).

„ Із старовинної історії України нам 
відомо, що українські торгівці в ті 
далекі часи торгували з норманами, 
скандинавами, з заходом Европи та 
Візантією. Російська історія про такі 
зв’язки Московщини ані з Візантією, 
ані з заходом Европи не свідчить. Але 
Архівне Управління МВД перекру
чує всі українські документи про тор
говельні зв’язки України з Заходом 
і в збірнику тлумачить їх, як зв’яз
ки не України, а Московщини, в яких 
Україна брала участь, як складова 
частина Московщини, хоч тоді ще 
об’єднання немов би й не було.

Далі збірник накидає читачам дум
ку, що українська культура розви
валась і виростала під впливом та 
за допомогою російської культури. 
Цим самим москалі заперечують 
власну історію, в якій вони ж самі 
пишуть, що православіє на Москов
щині розпочало розповсюджуватись з 
України, і саме в зв’язку з тим у 
Московщині з’явились перші релігій
ні та церковні книжки, які були за
везені з України. Український митро
полит Максим, рятуючись від татар
ської навали, змушений був шукати 
собі тимчасового пристановища в м. 
Володимирі на Клязьмі, і він розпо
чав відкривати там школи та сіяти 
науку. Митрополит Петро — теж з 
України ;— заснував у Москві Успен
ський собор. Зрештою, відомий укра
їнський вчений, автор «Лексікрна 
слов’яноруського» Памва Беринда, 
був запрошений до Москви для ви

правлення друкованих книг. І росій
ська, і українська історія свідчать 
сотнями фактів, як москалі з України 
силою вивозили до Московщини най
ліпші культурні сили України. Петро 
І та Катерина II мали при палацах 
українські капелі, українські театри. 
Українські малярі, різьбарі, компози
тори, літератори, поети, яких Москва 
приневолювала служити їй, розвива
ли й підносили російську культуру. 
Зрештою, про стан культури в Мос
ковщині свідчить ставлення «куль
турної» Москви до друку книжок: 
перший друкар Федоров мусів з Мо
скви втікати на Україну, де йому не 
тільки дано притулок, але й розпо
чато справу друку книжок.

Але збірка всі ці факти замовчує, 
зате з скаженою люттю нападає на 
«прислужників поміщиків і буржуа
зії — українських буржуазних націо
налістів, які всіляко викривлюють 
визвольну боротьбу українського на
роду та нацьковують український на
род на великий російський». Таким 
чином Москва ні в одному випадку 
не може проминути «українських бур
жуазних націоналістів», бо українські 
націоналісти, як дійсні представники 
української нації, на кожному кроці 
здемасковують московську облуду і 
фальш та доводять до свідомости 
українців правдиву історію України 
і правдивий характер Переяславської 
ради, яка ніколи не була радою 
«воз’єднання» України з Росією. Ав
тори збірника пишуть, що Росія зав
жди уважно слідкувала за станом 
справ в Україні: «І коли між Украї
ною і Польщею розпочалась в 1651 
році війна, Росія стала допомогати 
Україні порохом, оливом, зброєю та 
продавала їй хліб, сіль, мед, шкіру, 
одяг. Московщина домовилась з Укра

їною, що з московських купців не 
буде стягатись торговельне мито, і це 
давало можливість московським куп
цям продавати крам українському на
селенню досить дешево». Отже вихо
дить, що Московщина вже тоді гра
бувала Україну, торгуючи товарами 
без мита. Це й є «уважне слідкуван
ня» (московською мовою) за подіями, 
які розгортались у ті часи в Україні 
— на нещасті сусіда багатіти... При
таманна московська психіка!

В збірку увійшло аж 747 докумен
тів, з них частина тих, які Польща 
передала для використання Архівно
му Управлінню МВД. Ставлення 
Польщі до України відоме давно: «од 
можа до можа». Тому не сумніває
мось, які документи передала Польща 
для збірника!..

Журнал «Комуніст» (ч. 2 за січень 
1954 р.) містить на своїх сторінках 
найліпшу рецензію на збірник... Ще б 
пак! Лише... автори збірника, як пи
ше рецензія, зробили одну маленьку 
друкарську помилку, цебто, замість 
слова «воз’єднання», написали «при
єднання» України до Росії. Це якраз 
і відповідає історичній правді. Нія
кого «воз’єднання» не було, а було 
дійсно приєднання України до Москви 
збройними московськими силами, а 
звичайною мовою таке «приєднання» 
зветься окупацією, поневоленням, за
гарбництвом... В зв’язку з совєтськи- 
ми святами на честь 300-ліття «при
єднання» України до Москви, ціль 
збірника — затуманити розум укра
їнському народові, відвернути його 
увагу від національно-визвольної бо
ротьби, нацькувати на українських 
націоналістів та підкреслити «провід
ну ролю старшого брата» супроти по
неволеної української нації та інших 
поневолених Москвою народів.

Аргентина:

Впорядкування громадського сектора
Третій Конгрес Українців в Арген

тині, що відбувся 20-21. березня ц. р., 
завершив розмови різних українських 
організацій, що проводились в остан
ніх місяцях в Буенос-Айресі. В Кон
гресі взяли участь усі українські ор
ганізації в Аргентині: чотири центра
лі організацій: Братство Святої По
крови УАПЦ, Т-во «Відродження), 
Т-во «Просвіта», Українське Като
лицьке Об’єднання та Спілка Укра
їнських Науковців, Літераторів і Ми- 
стців, Український Інформативно-Ви
давничий Інститут, Українська Гро
мада, Український Допомоговий Комі
тет, Союз Українок, Т-во «Сокіл», 
Братство УСС, Союз Українських Ве
теранів, Братство кол. Вояків 1УД 
УНА, ДОБРУС, Український Клюб. 
Український Пласт, Студентська Гро
мада і Кредитова Кооператива.

Конґрес відкрив голова уступаючої 
Української Центральної Репрезента
ції (УЦР) п. Іван Григоращук. Прези
дію Конгресу переобрано: предсідник 
— мґр. Роман Голод (УКО) заступни
ки предсідника — інж. В. Левицький 
(Братство СП УАПЦ) і п. І. Чарнець- 
кий («Відродження») та секретарі — 
п. О. Кузьмич («Просвіта») і п. Л. 
Філь («Відродження»).

Звіти з діяльности уступаючої УЦР 
склали пп. І. Григоращук — голова, 
інж. Ю. Шепарович — зовнішні зв’яз
ки і пропаганда, інсп. І. Стернюк — 
фінанси, О. Бандура — реф. жіноцтва, 
М. Рубінець — секретар і д-р В. Па- 
лашевський — Полюбовний Суд.

Уступаючій Управі УЦР уділено 
абсолюторію без дискусії 61 голосами 
при здержаних 73 голосах представ
ників організацій, які не брали учас
ти в уступаючій УЦР.

Проект статуту УЦР, опрацьований 
чотирма центральними організаціями 
та узгіднений з усіма іншими органі
заціями в Аргентині, реферував п. І. 
Чарнецький («Відродження»).

Чужинці про українців:

Пані Ґерлянд «виправляє» себ е

«Партизани загрожують 
совбтсьнє постачання»
Під таким заголовком вмістила ні

мецька газета «Нідердойче Штімме» 
— орган партії християнських демо
кратів в Нідерзаксені, 1. 4. ц. р., стат
тю, в якій описується діяльність поль
ських і українських партизанських 
відділів. Інформація походить з ав
тентичних німецьких джерел, а са
ме — з розповідей німецьких заліз
ничників, які їздили в поїздах, що 
курсують між Берліном і Москвою. 
З їх розповідей виходить, що на за
лізничних лініях Мєнськ-Брестя, Вин- 
ниця-Перемишль та Ковель-Рівне 
майже кожний сьомий поїзд є об’єк
том нападу партизанів. В своїй бо
ротьбі українські партизанські відді
ли тісно співпрацюють із польськими 
та чеськими партизанами, які також 
дуже активно діють на цих теренах 
по той бік залізної заслони.

Українська преса вже не раз пи
сала про німецьку журналістку Брі- 
ґітте Ґерлянд, що була заарештова
на большевиками в Берліні і перебу
вала кілька років у різних совєт- 
ських концентраційних таборах, а 
особливо у Воркуті. Повернувшись 
разом з останніми німецькими поло
неними, звільненими при кінці мину
лого року, вона широко розписува
лась про той страшний московський 
концтабір, про страйк в’язнів, а зо
крема про українців, що там станов
лять величезну частину всіх «меш
канців».

В перших інформаціях пані Ґер
лянд, що їх, наприклад, видрукува
ла була мюнхенська газета «Зюд- 
Дойче Цайтунґ», говорилось виразно, 
що у Воркуті 80°/о в’язнів є українці, 
що велика частина з них — це «ко
лишні члени підпільного руху, очо
люваного Степаном Бандерою», що ті 
українці дуже ненавидять росіян та, 
щоб «забити свою безмежну тугу за 
Батьківщиною, працюють дуже від
дано, чим викликають погордливі на
смішки в лінивих росіян». В тих пер
ших оповіданнях пані Ґерлянд вираз
но відрізняється українців від росіян 
і зовсім немає жадних натяків на 
якийсь поділ між українцями.

Ця інформація, видно, не подоба
лась деяким силам. Вже через кіль
ка тижнів після того, статті пані Ґер
лянд підлягли деякій зміні. Напри
клад, «Остпроблеме» (інформаційний 
журнал, видаваний американською 
армією в Німеччині) пише, між ін
шим: «...між в’язнями Воркути існу
ють три головні групи: 1. Студент
ський Союз т. , зв. «синдикалістів» 
(150 членів), 2. «Віруючіє» (5 000), і 
3. українці. Третя група — це «бан
дерівці». Вона складається виключно 
з західніх українців, що їх останні
ми роками запроторено до Воркути 
тисячами. Вони обстоюють створення 
самостійної української держави, яка 
має нараховувати 40 мільйонів насе
лення».

Далі пані Ґерлянд, якщо вірити ре
дакції «Остпроблеме», договорилась (в 
березні ц. р.) навіть до такого: «Дер
жава має бути демократичною, що, 
за моєю думкою, суперечить концеп
ції Бандери. Російські таборяни, а та
кож східні українці ставляться до 
Бандери критично».

І далі знову пишуть «Остпроблеме»: 
«Масу таборян називає Бриґітте Ґер
лянд «росіянами», на відрізнення від 
західніх українців. Східніх українців 
зачисляє вона до росіян, бо «вони го
ворять по-російському і тримаються 
разом з росіянами...».

Це стільки «Остпроблеме». Тенден
ція дуже ясна і, гадаємо, коментарі 
зайві. Для порівняння, до цих двох 
діяметрально протилежних інформа- 
цій пані Ґерлянд в «Зюд-Дойче Цай
тунґ» (перед трьома місяцями) і в 
«Остпроблеме» та в «Социалистичес- 
ком Вестнике» (в березні ц. р.), до
дамо ще декілька цитат, так би ска
зати, «серединки» з часопису «Ню- 
Йорк Гералд Трібюн» (5-6 і 10. берез
ня ц. р.). Там українців вже не так 
дуже ділиться, але подасться досить 
туманно:

«Майже всі українські в’язні рек
рутуються з підпільного руху Бан
дери (українського національного про
відника). Вони воювали роками, як 
партизани, в лісах Галичини та Во
лині, проти анексії їхньої батьківщи
ни Совєтським Союзом.

Розповідали про їхню хоробрість, 
їхні історії, як у казці. Однак, деко
ли здавалось, що їх у боях опустила 
відвага, і вони кинули кріси.

Коли росіяни виявляли свій, спро
тив, якнайменше сповнюючи припи
сані норми, то українці старались 
відбути сумлінно свої працівні нор
ми.

Цей конфлікт довкола найбільш 
пекучої проблеми таборового життя 
відбивався більше, ніж будьякий по
літичний націоналізм, і втримував по
стійне напруження між росіянами і 
українцями. А все ж таки ці україн
ські селяни ненавиділи совєтську дер-

жаву, яка прийшла до них, як чу
жий завойовник, і знищила їхнє жит
тя. Ця ненависть українців — така 
велика, що вона для російських в’яз
нів зовсім незрозуміла (чужа — fo
reign).

Українці не знали нічого, крім сво
го поля, худоби і лісистих лугів, 
на яких вони співали своїх народніх 
пісень. Вони зовсім не були в стані 
розрізнювати між носіями тієї недо
сяжної і абстрактної влади, яка дає 
свої смертоносні прикази з далекого 
Кремля, і останнім неграмотним вар
товим, який нічого не знає про ту 
мету, якій він служить.

Якщо українці працюють з таким 
несамовитим запалом для зненави
дженої ними держави, то причина 
цього є ясна: праця стал-а для них 
просто ліком. Втративши свого ко
ня, свою землю І свій плуг, вони те
пер знайшли в безконечному копан
ні, ритті та ношенні каміння однісінь
ке джерело самопошани, однісінький

протилік проти їхньої невгасаємої ту
ги за вітчизною, однісіньке задово
лення своїм життям».

Не знаємо докладно, що спонукало 
непересічну журналістку пані Ґер
лянд до раптової зміни в насвітленні 
дійсного стану, що панує в совєтських 
концтаборах. Помимо наших нама
гань, нам не вдалось зв’язатись з нею 
персонально, хоч деякі українські 
журналісти розмовляли з нею в Мюн
хені, в той час, як вона приїжджала

Новий схвалений статут УЦР вно
сить ґрунтовну реформу в побудову 
Української Центральної Репрезента
ції в Аргентині, яка згідно зі стату
том, являється репрезентативним і 
координаційно - роз’ємним органом 
українських організацій в Аргентині. 
За новим статутом далекойдучі уповно
важення має Головна Рада УЦР, якої 
не обирає Конґрес, але до якої вхо
дять кожночасні голови, заступники 
голов, секретарі і по два представ
ники від 4-ох центральних організа
цій і кожночасні голови всіх інших 
українських організацій.

Листу кандидатів до Президії і Упра
ви УЦР зголосив ред. М. Денисюк 
(УКО), яку намічено у висліді перед- 
конґресового порозуміння, за згодою 
всіх організацій, які беруть участь у 
Конгресі. Зголошену спільну листу 
схвалено 108 голосами, при 12 здержа
них. До Президії та Управи обрано:

Голова — проф. Євген Онацький, 
1-ий заступник голови — мґр. Роман 
Голод (УКО), який є рівночасно голо
вою Головної Ради УЦР, 2-ий заступ
ник голови — інж. Віктор Левицький 
(Братство СП УАПЦ). Секретарі — пп. 
Осип Кузьмич («Просвіта») і Михайло 
Рубінець («Відродження»).

Члени Управи: Василь Магденко
(Братство СП УАПЦ), Юрій Сікор- 
ський (ДОБРУ С), Яромир Фесолович 
(«Відродження»), Ольга Бандура (Со
юз Українок), Григорій Голіян («Про
світа»), інж. Омелян Пєсьцьоровський 
(«Просвіта»), Олександер Ласовський 
(УКО), д-р Василь Іваницький (УІВП.

Заступники: Роман Дрібниця (Брат
ство СП УАПЦ), Методій Вертел ець- 
кий («Відродження»), Володимир Ко
лодій («Просвіта»), інж. Осип Іваник 
(УКО).

Другий день Конгресу почався по
кликанням Почесної Президії, до якої 
увійшли представники всіх організа
цій: п. І. Григоращук (голова уступа
ючої УЦР), о. д-р І. Патрило ЧСВВ 
(оо. Василівни), протопресвітер о. Б. 
Арійчук (УАПЦ), пп. Ст. Паславськип 
(«Відродження»), М. Хамуляк («Про
світа»), М. Данилишин (почесний го
лова «Просвіти»), М. Денисюк (УКО), 
Н. Онацька (Союз Українок), проф. 
В. Ласовський (Спілка УНЛ і. М.), В 
Римський (ДОБРУС), інж. Дм. Рома- 
нишин (УІВІ), проф. І. Голоцван («Со
кіл»), М. Василик (Пласт), В. Цимбал 
(Українська Громада), інсп. І. Стер
нюк (Український Клюб), д-р Ст. Біян 
(УДК), інж. Ю. Шепарович (УСС), 
д-р О. Зота (СУВ), А. Коморовський 
(Братство кол. Вояків ІУД УНА), 
дир. Б. Яхно (Кредитова Кооператива) 
і п. Коваль (Студентська Громада).

і побажання) промовляли: пп. проф. 
І. Голоцван (про потребу підтримки 
праці нової УЦР), проф. Ст. Липин- 
ський (про потребу активізації шкіль
ництва), М. Грай (про працю на ни
зах) і М. Денисюк (про перебіг довер
шеного порозуміння, за яким повинен 
прийти етап громадської відбудови та 
про потребу плекання товарисько- 
клюбового життя, яке у великій мірі 
могло б спричинитись до закріплен
ня започаткованої консолідації укра
їнської спільноти в Аргентині).

Перед закінченням, конгресовий се
кретар п. Л. Філь відчитав надіслані 
привіти. М. Д.

(За «Українським Словом», Буенос- 
Айрес).

До п о є дн а н н я  
в Аргентині

(Від нашого власного кореспондента)
Вище інформуємо про відбутий Тре

тій Конґрес українців в Аргентині. 
На ньому затверджено новий статут 
Української Центральної Репрезен
тації в Аргентині, вибрано нові керів
ні органи Репрезентації та накресле
но. плян праці спільними силами ук
раїнської колонії.

Цей факт ми вважаємо вартим то
го, щоб його відмітити. Бо слід за
уважити, що Третій Конґрес врешті 
поклав кінець ненормальній ситуації, 
яка від років існувала серед україн
ців в Аргентині. Вона була того роду, 
що вправді існувала УЦРепрезента- 
ція, але її респектувала тільки ча
стина громадянства.* Друга частина 
не хотіла погодитись на ясно одно
сторонній політичний характер того 
громадського тіла. Справа в тому, що 
сторонники УНРади вважали, що для 
української справи буде найкраще, 
коли УЦР буде певного роду підбу- 
дівкою УНРади та сповнятиме ролю 
її допоміжного органу.

Минулий Конґрес тільки тому 
припровадив до повного двоподілу, бо 
саме чинники УНРади заступали 
думку, що консолідація має йти в 
парі з «визнанням» того екзильного 
середовища. Очевидно, на таке «ду
хове насильство» не могла погодитись 
друга частина українського громадян
ства, яка заступала в громадських 
справах повний невтралітет і потребу 
всеукраїнського діяння, без орієнтації 
на якийсь один центр. Вислід був той, 
що існувала «Центральна Репрезен
тація», але вона не тільки не репре- 

Наради почалися відчитанням про- , зентузала всього тутешнього грома- 
єкту конгресових резолюцій, які були ! дянства, але навіть не могла з браку 

туди, щоб нав’язати контакти з укра- також вислідом перед конгресового по- і відповідних сил, розвинути належної
V т тт т гтл#тх  і  о  »«-»т ТТ І Г» 'Л тттг»  т о ї гг \~ лг  »-»л» о ж* і і т и  СІ Р р т п  п і т и  т і ї  П Р г Ь Р П Л Г И Я П  І И ’Ж  •  ______ __  . . . . .  /Г _  : ________________  _________їнцями (а ми сподіваємось, що також 
і з нами). Нам про це розказали щой
но тоді, як її «відправили» з Мюнхе
ну. Тепер нам також розповідають, 
мовляв, пані Ґерлянд має вже сти
пендію від московських імперіялістів 
з НТС. Можливо, що це мало вплив 
на її «поправки». А можливо, що ті 
«поправки» — це лише поправки ре
дакційні. В сьогоднішньому світі все 
можливе.

В. Іванівський

розуміння. Резолюції реферував інж. 
В. Левицький (Братство СП УАПЦ). 
Від УІВІ д-р В. Іваницький зложив 
заяву до зголошених резолюцій, за 
цілістю яких УІВІ буде голосузати, 
однак із застереженням до резолюцій, 
які з’ясовують становище українців в 
Аргентині до питань української 
внутрішньої політики.

Резолюції схвалено 107 голосами 
при 14 здержаних.

В останній точці програми (внески

СШ А:

Працюємо спільно
ОСЯГИ НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДСЬКОЇ ПРАЦІ УКРАЇНЦІВ У КЛІВЛЕНДІ

(Від нашого кореспондента з Клівленд, Огайо, СІНА)
Він розглядав питання, що наступові залю по береги, конгресмена Михай- 
матеріялізму, большевизму і атеїзму ла Фейґана, котрий у своїй промові 
може протиставитися людина, котра перетканій вірою в самостійність Укра-

Праця для добра українського сус
пільства, що її виконує Українська 
Громада в Клівленді, може не дого
вірними актами, але сама собою роз
поділилась в поодиноких організаціях.

Організація Оборони Чотирьох Сво- 
бід України пожвавила свою роботу, 
влаштовуючи публічні доповіді на 
різні теми. З них звертають на себе 
увагу доповіді сотника Гончарен
ка, провідні думки яких були пов’я
зані в одну тему «Криза духовости».

спирається на християнському світо
гляді.

Клівленд не бачив вже давненько 
виступаючих перед українською пуб
лікою представників американського 
світу. Останньо це однак дещо випра
вилось. Організаторам свята в честь 
сл. п. генерала Т. Чупринки вдалося 
представити публіці, що заповнила

Німеччина:

Громада в Л і т і  організується
До казарм в містечку Лінґен, в 

Північно-Західній Німеччині, ще в 
1950 році звезено кілька сотень чу
жинців. Були це переважно хворі на 
туберкульозу, і інваліди, що перед 
тим жили в Ганновері. Між цими чу
жинцями різнородного національного 
складу начислялося коло 230 україн
ців.

Зараз, після перевезення, українсь
ка громада розпочала культурно-ос
вітню працю, що була ініційована в 
першу чергу сумівцями. Але незаба
ром вони всі майже виїхали з оселі 
і разом з тим громадська праця май
же зовсім занепала. Не було кому 
працювати.

Все ж  серед громади знайшлись 
активніші люди й культурно-освітня 
праця знову поновилась. Не було 
жадної національної річниці, що не 
була б відзначена рефератом, акаде
мією, або й виставкою.

Громада включилась також і в по
літичне життя української еміграції, 
забравши голос в протестах проти 
зрадництва Гулал і Ко, а також сво
їми скромними пожертвами долуча
лась до загальних збіркових акцій.

Новий удар по громаді і громад
ській праці принесло розпорядження 
нім. влади у місяці вересні м. р. про 
перевезення частини таборовців до 
інших міст, переважно до табору 
Дібгольц. В Лінґені осталось лише

около 50 українців, більшість з них 
хворі і тому громадська праця знову 
занепала. Цей застій тривав однак 
коротко. Вже 19. січня ц. р. до табо
ру приїхав о. Іван Кульчицький, свя
щеник УАПЦ, і відслужив Богослу
жения, що принесло велике душев
не задоволення для таборян всіх ві
ровизнань, які рідко коли мають 
можливість вислухати Богослужения.

Отець Кульчицький скликав після 
Богослужения таборян на загальні 
збори і заохотив зорганізувати Ко
мітет МПУЕН. Громадяни послухали 
доброї ради і вибрали п. І. Сеніва 
головою Комітету, п. П. Голосниченка 
— культ-освітнім референтом і секре
тарем а п. С. Гуменюка — реф. 
суспільної опіки. Всі українці актив
но піддержали нововибраний Комі
тет, за вийнятком п. Скорохода і п. 
Шкрабиця, що керинили в громаді і 
їх одноголосно виключили з член
ства МПУЕН. Тепер Комітет зорганізу
вав вже станицю УСХС, в яку впи
салося 20 членів. До Управи станиці 
вибрано п. Канцера, паню Дзюба і 
п. Скоморівського. Також жіноцтво 
зорганізувалось в Делеґатуру ОУЖ, 
яку очолили пп. Скоморівська, Гусак, 
Грисюк, Голосниченко, Кушлик та 
Дзюба. Вони вже постаралися від
святкувати пам’ять Ольги Басараб 
та розпочали організування дитячого 
садка та суботньої школи.

їни, між іншим, заявив, що «Україна 
має бути для України, але не для 
Кремля». Промова була не один раз 
переривана оплесками.

Між молоддю працює активно Осе
редок Спілки Української Молоді ім. 
гетьмана Богдана Хмельницького. На

діяльности, хоча б в інтересах свого 
середовища.

Цей стан тривав роками і врешті 
змусив тих, в чиїх руках була ініція- 
тива, зревідувати своє становище. В 
наслідок зговорення кількох найбіль
ших організацій в Аргентині, що по
передило Конґрес, вдалося знайти 
базу спільної громадської співпраці. 
Новий статут УЦР вже не вимагає від 
товариств, членів УЦР, ніяких полі
тичних деклярацій, та в цей спосіб 
дає теоретичну можливість до справді 
консолідаційної праці всіх українців, 
без огляду на їх переконання. Пише
мо — «теоретичну можливість», “о 
ес я к і словесні^цеклярації і статути ли
шаться без значення, коли не буде 
дальшої доброї волі їх респектувати 
та реалізувати в житті. На самому 
Конгресі були прояви того, що ви
кликувало побоювання, що гарні за
яви про консолідацію лишаться 
тільки гарними фразами. Намагання 
вислати привіт одному політичному 
середовищу на еміграції, при рівно- 
часном\' зіґноруванні інших, викли
кало навіть прикрі моменти в нара
дах. Але кінець-кінцем здоровий 
глузд і патріотизм та бажання дійсної 
співпраці перемогли. Конґрес пішов 
по лінії дійсно громадській і загально
національній. До Управи УЦР вибра-спеціяльну увагу заслуговує Відділ 

Юного СУМ-у, який об’єднує більше І 110 представників різних товариств 
40 юних сумівців. Під керівництвом (х°ч не всіх політичних тенденцій, 
енергійного керівника п. Кужіля про- ІЦ0 нуртують в українській суспіль- 
надиться курси українознавства, пе- ! ності), а головою УЦР вибрано проф. 
ріодичні сходини, як також влашто
вується вечори, присвячені пам’яті 
великим постатям історії України.

На зовнішньому відтинку в амери
канському світі, а спеціяльно між 
студентами і професурою високий 
шкіл провадять працю члени Україн
сько-Американського Студентського 
Товариства ім. Адама Коцка. Головою 
У ACT ім. А. Коцка є енергійний сту
дент Борис Плюйко. Він бере жваву 
участь в студентському університет
ському житті. В студентській пресі 
поміщуються статті з українською 
проблематикою, як також інформу
ється чужинців про українські спра
ви. Нав’язавши контакт з Лігою 
Північно-Американської Молоді, та 
маючи своїми членами більше число 
тут роджених громадян СІЛА, У ACT 
ім. А. Коцка може розгортати працю 
в нав’язуванню контактів з амери
канським світом.

Більш як сто англомовних книжок 
з українською проблематикою розі
слано вже до бібліотек університетів 
і коледжів стейту Огайо. Десятки ли
стів приходять з подякою за ці книж
ки і з проханням про дальшу інфор
мацію.

Скупість місця не дозволяє ширше 
зупинитися на зв’язках, які маеУАСТ 
ім. А. Коцка з американськими сту
дентськими товариствами, як також 
з студентськими товариствами амери
канських чи азійських країн.

В першому кварталі 1954 року по
явилось в Клівленді перше число 
кварта льника У ACT ім. А. Коцка (це 
число в англійській мові) надзвичай
но цікавого змісту. Про цей кварталь- 
ник згадала місцева преса, а статтю 
«Students Commemorate Ukrainian 
«Alamo» передруковано в інтернаціо
нальному студентському журналі 
«Students Mirror».

Життя Клівленду, хоч може не так 
буйне і голосне, як в інших містах 
СІЛА, одначе систематично й жер
товно вносить свою цеголку до будо
ви для добра української спільноти.

А. Б.

С. Онацького відомого кол. діяча ОУН 
полк. Мельника, а тепер, по його 
словах, симпатика того середовищі. 
Але вибір проф. Онацького був дик
тований тільки громадськими й за
гальнонаціональними інтенціями, в 
ніякому випадку він не повинен бути 
інтерпретований, як якась політич
на концесія. Кінцеве експозе нового 
голови, що мало виразно односторон
ній політичний характер, викликало 
серед слухачів найбільше огірчення, 
і тому вважаємо за мужній і гідний 
признання крок голови, коли він не
гайно після Конгресу, помістив у пре
сі заяву, в якій він пошкодував сво
го виступу.

Хочемо сказати, що консолідацію 
дуже трзтщо осягнути, але далеко 
тяжче її вдержати! А те, чи вона бу
де вдержана, чи навпаки перемінить
ся на ще більший заколот, ніж той, 
який був перед нею, в дуже великій 
мірі буде залежати від голови УЦР. 
Тому українське громадянство з до
вір’ям і надією прийняло пресове за
певнення проф. Онацького та хотіло б 
його бачити на відповідальному пості 
дійсно як безстороннього громадяни
на, який мас на увазі добро цілої 
української колонії, а не тільки по
літичні користі її частини.

Не маємо найменших сумнівів про 
те, що на базі взаємної толеранції 
дійсно загальних громадських і націо
нальних інтересів, так голова, як і 
ціла УЦР, знайде підтримку цілого 
організованого українського грома
дянства. Перед українцями в Арген
тині є стільки спільних всеукраїнсь
ких завдань до виконання, що всі 
спірні моменти повинні бути повністю 
зилучені.

У вірі, що Українська Центральна 
Репрезентація стане на шлях даль
шого зцементування українців в Ар
гентині в одну творчу і корисну для 
української справи громаду, ми тіль
ки можемо побажати новій УЦР пов
них успіхів у праці для добра нашої 
Батьківщини.

Б. Вітошинський
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В під’яремній Україні
За совєтською пресою і радіо

Фейлетон:

„Аж серце
Ви їдете поїздом до якогось міста 

в Україні. Звичайно — в команди
ровку. їдете і хвилюєтесь. Аж серце 
захоплюється. Та й як не хвилюва
тись, як не захоплюватись? Як не 
буде хапати за серце? Почитайте ли
ше газети, послухайте промови «рід
них» керівників партії та уряду. Ли
ше самі подумайте! Хіба ж  це не 
життя? Радість, щастя, добробут, ен
тузіазм! Ви дивитесь у вікно вагону. 
На очах ростуть великі будівлі за
водів, колгоспів, клюбів, готелів, їда
лень, театрів. Хвилюються пшеничні 
лани, курять мартени... А трактори, 
а комбайни!.. Орють, сіють, косять, 
молотять! Обов’язки перед державою 
виконують. Нарешті ви приїхали на 
двірець. А далі ж куди? Що за пи
тання? Звичайно — до готелю. їх 
тепер багато набудовано. Як маєте в 
кишені великі «командировочні», їде
те таксівкою. Не маєте — виснете на 
трамваї. Але їдете, і щасливо посмі
хаєтесь. На правій Еашій нозі стоїть 
сусід по трамваю. Він теж висить 
на поручнях.

В готелі напис: «Вільних кімнат 
немає». Ви робите ще раз усмішку і 
їдете до іншого. Там теж: «Вільних 
кімнат немає». Ви знову «усміхає
тесь», та їдете до третього. Тут напис: 
«Запитайте в портьєра». Ви запитує
те. — «Вільних кімнат немає». Порть
єр робить виразний, багатозначний 
рух трьома пальцями. На совєтській 
мові це означає — «гони монету». 
Та ж на вулиці ночувати не будете. 
Тичете портьєрові 20 карб, «в зуби». 
Місце знаходиться...

Нарешті кладете свої речі, приво
дите себе до людського вигляду. Сер
це відходить. Згадуєте знайомих, що 
живуть тут, у цьому місті. Знов щас
лива усмішка: а якже — знайомі! 
Треба повідомити, що ви вже тут. 
Йдете до телефонічної станції. А там 
народу... народу! Всі з шкіряними 
течками, суворі, поважні, ділові... Всі 
дзвонять, говорять службово. Вирі- 
шають державні справи...

— «Гальо, гальо... Іван Іванович, 
Іван Іванович... Гальо, слухайте! Він 
говорить, він говорить... та він же, 
він... Говорить, що наша артіль «Со- 
вєтсьний Посуд» вже заслужила від 
споживачів на осуд... Не посуд, а 
осу*! Зрозуміли — осуд... Який суд? 
Су* буде потім. Так, так... нам...».

— «Березань, Березань... Гальо, Бе
резань! Хто говорить? Я — Горобець. 
Інспектор по заготівлях — Горобець... 
Та не жеребець, а Горобець. Прізви
ще таке... Горобець, Горобець... Пти
ця така... Птах... По заготівлі. Та не 
горобців заготовляти... Я сам по за
готівлі... Горобець... Кажу — Горо
бець, а не кіно»...

Нарешті заходите і ви до телефо
нічної кабінки. Кидаєте 20 копійок. 
Відповіді немає. Кидаєте знов 20 ко
пійок. Знов немає відповіді. Ви ду
маєте... Нарешті — геніальний вина
хід. Прив’язуєте на ниточку 2С ко
пійок і вкидаєте до телефону. Відпо
віді немає. Ви витягаєте і знов ки
даєте. Так кидаєте, аж доки не до
дзвонитесь. Хіба ж не геніяльно? Хоч 
до раціоналізаторського бюра пода
вай! Можна стати лавреатом сталін
ської премії...

Знайомі повідомлені... Ви заходите 
до універмагу. Треба купити подарун
ки. Черга. — «Хто останній?» — Ста
єте в чергу. Стоїте довго і... нудно. 
Черга рухається позолі. По телефо
нічних розмовах хвилювання заспо
коюється. Біля «прилавка» — бабуся, 
мамуся і мала донька. Вибирають 
мануфактуру. — «Хай йому біс! Ку
пуй, доцю, вже якенебудь. Подешев- 
ше. Нащо мені оті крепдешіни?» — 
Продавниця накидає на бабусю якусь 
квітчасту матерію. Дівчинка весело 
стрибає на місці і плескає в долоні. 
— «Бабусю, бабусю... Ви схожі тепер 
на татові штани. Вони теж у квіт
частих латках».

Стоїте в черзі три години. Ось і 
ваша черга. Подарунків не купили, 
їх іще не виробляє «отечественная > 
промисловість. Інші — вже розкуп
лені заздалегідь. Повертаєте з «ус
мішкою» до готелю. У вашій кімнаті, 
на вашому ліжку, стирчать чиїсь чу-

Нотатни журналіста: * і

в. ЛЕНИК

В ці зимові й весняні місяці минає 
якраз 10 років, як на битих і не битих 
шляхах Польщі, Словаччини, Чехії, 
Австрії й Німеччини тягнулись далі 
на захід, в незнані чужі краї, довгі 
валки збідованих українських родин 
возами, візками й на піхоту, а ща
сливіші — автами чи у вагонах. Мало 
хто думав, що йому доведеться в цій 
часто непривітній чужині відзначати 
аж 10-літній «ювілей», бо майже кож
ний з них вірив, що промине небез
пека, розіб’ють червоних окупантів,
і він знов зможе вернутись у рідні 
сторони. Та Господь вирішив інакше.

Сьогодні в 1954 році ситуація ви
глядає не інакше, як виглядала з 
1944 р. Дехто з цих втікачів просу
нувся в цих останніх роках ще далі 
на захід, на південь, чи навіть на 
схід (окружною дорогою), і пробує 
серед американських хмародерів чи 
австралійських пустель розпочати но- 
ви життя або, принаймні, забути що
денні турботи та цю невеселу дійс
ність.

Ми не відзначали того десятиліт
нього ювілею жадною імпрезою, ані 
вечіркою. Ми лише згадали його в 
скромній хатині українського емі
гранта, засівши при простому столі в 
оселі «безхатніх чужинців» — 
Людвіґсфельд, коло Мюнхену.

Наш ювілянт Аврам Гончаренко 
глибоко задумався на згадку про цю 
пропам’ятну річницю, а в його очах 
відбився жах тих днів мандрівки 
з-перед 10 років.

«Це було в січні 1944 року. Я був 
вже — розповідає п. Гончаренко — 
від кількох місяців у дорозі. Хоч вже 
в літі 1943 року довелось мені зали-

заходить”...
жі ноги. Згадуєте, що «вільних кім
нат немає». Немає, якщо в кишені 
немає... 20 карб. Ще не так пізно. 
Можна піти ще в кіно чи театр. Мо
же до того часу ті ноги виберуться 
геть...

Біля каси черга. Квитки вже роз
продані. Ви йдете до кіна. Тут квит
ки продаються на третій сеанс. На 
11 годину вечора. Знов черга. Підхо
дите до каси. — Що сьогодні йде? — 
«Три друга». — А де йдуть «Три тан
кісти»? — Запитайте довідкове бюро. 
Але... «Три друга» і «Три танкісти» 
— це одне й те ж. — Як одне й те ж? 
То таки «Три друга», а то «Три тан
кісти». Це не одне й те ж... — «Граж
данин... це пахне контрреволюцією. 
Я подзвоню до МВД. У нас танкісти 
і друзі — одне й теж. Ви що? З Мар
са впали, чи з еміграції поверну
лись?»

Присутні дивляться на вас підозрі
ло. Ви зникаєте в натовпі...

По «кіні» треба повечеряти... Захо
дите до ресторану. Вільних місць не
має. В ресторані — задуха. Смердить 
якимсь «духом». Немов би старою 
гнилизною. Покидаєте ресторан, бо 
вас тягне геть.

Йдете до каварні. Замовляєте каву 
з булочками. — Булочки всі «вий
шли», кави немає. — А що ж є? — 
запитуєте ви офіціантку. — Нату
ральні напої. Руская Горькая, мос
ковська пшенічная, московська 
житня, московська солодка, москов
ська... — Не хочу московської... Да
вайте... нашу... київську. — Київсь
ких не маємо. Не положено по пляну.

Змученим вертаєтесь до готелю... 
Бо ранком буде знов те саме: «пов- 
тореніє — мать ученія»...

Аж серце заходить, як глянеш нав
круги... І чого тільки немає?... Нічого 
немає. Хіба ж не радість?

Дарка Ольбія

Унраїнці на еміґрації:

Доповідь для чужинців. Діловий 
Комітет для відзначення 300-ліття 
боротьби України проти Москви в 
Швеції влаштував на початку берез
ня ц. р. для чужинців доповідь д-ра 
Б. Кентржинського на тему: «Полі
тичний вклад Швеції в боротьбу Укра
їни проти Москви в 1655-1721 рр.». На 
доповіді, яка відбулася в одному з 
стокгольмських готелів, було присут
ніх понад 30 осіб, переважно з кіл 
професорського складу шведської 
столиці. Про цю доповідь написала 
шведська і балтійська преса.

Діловий Комітет визначив провести 
цикль доповідей на тему протимос- 
ковської протиімперіялістичної бо
ротьби України.

Загальні Збори Видавничої Спілки 
торонтського тижневика (Канада) «Го
мін України» відбулися 27. березня 
ц. р. Збори обговорили низку питань 
видавничого характеру, дальшого 
ідейно-змістового напрямку самого 
часопису та обрали новий склад Ди
рекції Видавничої Спілки на 1954-55 
рік. До нового складу Дирекції ввій
шли: мґр. В. Кліш, д-р Р. Малащук. 
мґр. Я. Спольський, п. В. Дейчаків- 
ський і п. І. Бараниця. До Контроль
ної Комісії обрані: д-р М. Гута п. В. 
Макар і д-р М. Кушпета.

Комедія Бранда Томаса «Тітка» в 
перекладі П. Гурського з повним ус
піхом була виставлена 28. березня ц. 
р. в Українському Народньому Домі 
в Торонто (Канада) драматичним ан
самблем «Заграва», під режисурою 
Слави Теліжина. Рецензент вистави 
В. Макар у «Гомоні України» відзна
чає добру гру В. Добрянського, А. 
Ільківа, В. Довганюка, В. Рогульсь- 
кої, Тарновецької та Н. Миколаєнка.

Відкрито Дім ЛВУ, СУМ-у і СТ 
«Україна» в Монтреалі (Канада). Дім 
має три поверхи, з кімнатами для 
праці й розваг. 21. березня 1954 р. 
відбулося врочисте посвячення Дому.

шити моє тодішнє місце перебування 
— Никопіль, але шляхи мої вели че
рез українські рідні землі, і воно не 
відчувалось так болюче, бо до ман
дрівки вже був привик. Але тепер у 
зимову пору, коли треба було виїж
джати вже далі в корінну Німеччину, 
в грудях нам немов щось обірвалось. 
Стало болюче. Двоє малих дітей і 
дещо з харчових запасів треба було 
везти з собою, а транспортових засо
бів у нас не було, бо нашу підводу з 
парою добрих коней забрали від нас 
іще на Буковині румуни, переки
даючи нас до залізничних вагонів.

Але Бог милосердний. В одному 
селі під Краковом, де ми були вкінці 
1943 р. зупинились, стояла також ча
стина українських поліцаїв із Захід- 
ніх Земель України. Вони допомогли. 
Роздобули десь пару хирлявих коней 
і воза, і дали нам.

Дорога наша була не легка. Серед 
незчисленних німецьких військових 
обозів ми днями були наражені на 
летунські атаки, а вечорами з усіх 
чагарників чатували на нас польські 
партизани. Коли через тиждень ми 
в’їхали на територію Німеччини, то 
всі відітхнули. Тут, принаймні, можна 
було ночами спокійно їхати, але наші 
почування не змінювались. Відходити 
чимраз далі від рідної землі було не 
легко. Ми не один раз у розпачі зу
пиняли підводу і призадумувались, чи 
не вертатись нам назад. Але там, по
заду — смерть або заслання. Там 
жорстокий ворог. Ми його добре зна
ємо. Був час пізнати.

Ще в рідному селі — Дудчині, в 
Олексіївському районі на Слобожан
щині, довелось нам пізнати його

Розбудовуйте фонд ДБН
«АБН-Кореспонденц», що вже шос

тий рік безперервно появляється, 
став вільною трибуною в співпраці 
наших свободолюбних народів в їх 
боротьбі за державну незалежність. 
Вже від 1. числа своєї появи викри
ває фальшиву пропаганду російських 
імперіялістів усіх мастей про наші 
народи та е помостом між визволь
ними силами наших народів з наро
дами Заходу.

Дальше регулярне видавання «АБН- 
Кореспонденц» через фінансові труд
нощі е поважно запрожене. Тому за
кликаємо всю українську громадсь
кість на чужині своїми масовими по
жертвами на пресовий фонд «АБН- 
Кореспонденц», підтримайте такий 
потрібний для української визвольної 
справи, як теж і для інших не-ро- 
сійських народів, журнал.

Пожертви на видання брошури про 
III. Конгрес АБН і на пресовий фонд 
«АБН-Кореспонденц» просимо пере
силати лише на адресу:

Jarosiau Saewezok, München 2, 
Dachauerstraße 9/II, Zimmer 8, ABN. 
Germany.

Фінансова Референтура 
Української Делегації 

Центральною Комітету АБ11
В квітні 1954 р.

Одержані видання
«ABN Korrespondenz» — Monatliches 

Informationsblatt des ArutiiboLschewisti
schen Blocks der Nationen. 6. Jahrgang, 
Ne 3-4, März-April 1954.

«L’Ukraine Libre» — Revue mensuelle 
politique et culturelle. № 3, Mars 1954, 
2me année.

O. Hancharuk: IF WAR COMES TO
MORROW — The Ukrainian Insurgent 
Army (UFA), the Standardbearer of the 
Ideas of Liberation and Friendship of 
People. — Published by the Society of 
Veterans of Ukrainian Insurgent Army 
in Canada, Toronto, 1953, page 63.

ближче. Ми не належали до «буржу
їв», хоч батько мій був заможнім го
сподарем. Ми всі тяжко працювали, 
щоб мати хліб і сало для себе й бать
ків і щоб забезпечити родину на го
лодні роки і на майбутнє. Коли ви- 
бухла перша світова війна, мені було 
14 років. Для мене вона, як також і 
революція, не принесла нічого над
звичайного.

В 1918 році я одружився, але мос 
родинне життя не було спокійне. Вже 
через рік мене змобілізували в чер
вону армію. Радше — хотіли змобілі- 
зувати, бо я на поклик не пішов; за 
ворогів моїх і мого народу не варт 
було воювати. Після відступу дені- 
ківців мене таки забрали. В Олексіїп- 
ці нас усіх судили. Кого піймали в 
саду чи в лісі — розстрілювали. Хто 
був заарештований у стодолі чи по
вітці — ішов на заслання, а таких, як 
мене, що були взяті з хати — післа- 
ли до війська.

Червоноармійська служба була в ті 
часи повна пригод та небезпеки. На 
півдні ще йшов фронт проти Вран
геля, і з наших відділів залишалась 
після боїв часами лише половина. 
Довелось мені тоді побувати і в 
штрафному батальйоні, а в Бахмуті 
призначили мене навіть ротним (со
тенним) старшиною. Коли я відмовив
ся йти на курси, то попав у Губчека, 
звідки заледве вирвався через три 
тижні. Надивився я за той час на 
большевицьку діяльність: по 30-50
чоловік розстрілювали після кожного 
засідання т. зв. колегії, а засідання 
відбувалось 1-2 рази на тиждень.

В 1921 році мене з демобілізували. 
Я знов вернувся додому і став т. зв.

*  6. 4. З Рогатинської школи ме
ханізації сільського господарства «ви
їхала» група молоді на освоєння ці
линних земель і перелогів на Дале
кий Схід; а також, треба гадати, і з 
Городеської подібної школи, що випу
стила тепер чергову групу механіза
торів, велика частина випускників 
опиняться поза Україною.

*  7. 4. На пленумі Вінницького обко
му партії, що обговорив питання під
сумків 18-го з’їзду компартії УССР, 
вирішено, між іншим, звільнити Буб- 
новського від обов’язків першого се
кретаря обкому, в зв’язку з перехо
дом його на працю до ЦК КПУ, та 
призначити на його місце Дорошенка.

■К- 7. 4. Галас про зниження цін про
довжується. Колгоспників змушують 
везти на сотні кілометрів свої про
дукти і продавати їх там щонаймен
ше на 20° о дешевше, ніж досі; на
приклад, на новий колгоспний базар 
м. Сталіно везуть продукти з Сталін
ської, Харківської, Курської, Орлов
ської, Запорізької та інших областей. 
Серед продуктів переважають кар
топля, цибуля, борошно, свіжа капу
ста, м’ясо, масло, сало, птиця.

* 8. 4. Щоб дотримати «соцзмагання» 
з шахтарями Кузбасу гірники шахти 
ч. 15 тресту «Шахтьорскантрацит» 
мусять щоденно видати «на гора» 150- 
200 тонн вугілля поза пляном. В квіт
ні хмісяці гірники «вирішили» дати 
7.000 тонн вугілля понад плян.

*  8. 4. Подібні пляни с також в артілі 
Облпромторфсоюзу Чернігівщини, шо 
розпочала новий виробничий сезон 
видобуття торфу. В багатьох районах 
створюються нові торфоділянки. За- 
пляновано видобути в 1954 році 320.000 
тонн торфу. Це хоч один раз подано 
конкретно, а не у відсотках.

* 8. 4. В колгоспах Вінницької, Чер
каської, Хмельницької, Харківської,

І  * _

«культурним мужиком». Працював 
тяжко, але й жив непогано. Аж у 1929 
році почав знов зазнавати «благода
тей» московської совстської влади. 
Нас розкуркулили і вивезли на край 
села, в бідненьку хатину. Четверо ді
тей, нас двое і двое батьків — ро
дина, яку тяжко було виживити, не 
маючи нічого в запасі. Найменшій 
дитині було тоді 2 тижні, а старшому 
синові — 8 років.

На моєму господарстві розмістився 
колгосп. Щоб не вмирати з голоду, 
довелось мені вже на третю ніч після 
нашого переселення йти у власний 
двір, щоб украсти власної картоплі. 
Але злодій з мене поганий був, від
разу спіймали. Лише вартовий був 
добрий — допоміг мені втекти, і за
лишив я рідні сторони та цілу ро
дину на призволяще.

По довгій мандрівці я примістився 
на Дніпрельстані. Почав працювати 
будівничим столярем. Большевики, не 
заставши мене вдома, не вивозили 
моєї дружини й дітей, а забрали, за
мість мене, іншу родину — Дяченків.

Я працював тяжко, вислуговувався 
перед ворогами, щоб не попасти під 
категорію робітників, яких легко за
мінити. Мене зробили навіть брига
диром. З родиною я мусів перервати 
всякі зв’язки. Лише через знайомих 
з віддаленого на 40 км. села переси
лав я відомості додому і довідувався 
про їхнє життя. Але їхнього буття не 
можна було життям називати. Хоч 
добрі люди допомагали потайки, боль- 
шевицькі активісти не давали спо
кою. Нападали на хату, забирали все, 
що було під руками, навіть дітям з 
рук виривали кусень хліба, якщо ди
тина на той час їла. Хотіли всіх за
морити голодом. Аж через півтора 
року мені вдалось перевезти дружи
ну, дітей та батьків до себе, а мати 
загинула на вулиці під тином.

До 1935 року мене вже не чіпали. 
Батько помер, а діти підросли. Коли 
покликали знов до себе і, як соці- 
яльно-ворожий елемент, звільнили з

Полтавської, Дніпропетровської, Оде
ської та Миколаївської областей роз
почалася вже сівба цукрового буряха. 
При тому міністерство сільського гос
подарства УССР похваляє, що кол
госпи Кримської, Одеської, Херсон
ської, Миколаївської, Кіровоградської 
та інших областей республіки на 5. 4. 
ц. р. значно перевиконали плян вес
няної сівби.

*  9. 4. Український державний інсти
тут проектування іригаційних споруд 
і сільських електростанцій закінчив 
складання проекту зрошення Сіро- 
гойського масиву Херсонської обла- 
сти. Проект передбачає зрошення 
14.000 га та обводнення 1.827.000 га 
площі.

* 9. 4. «Ізвестія» опублікували стат
тю заступника голови совста міні
стрів УССР І. Сєніна. Він пише, що в 
1953 році промисловість України мала 
виробити понад плян 35 мільйонів пар 
взуття, до 70 мільйонів штук трико
тажних виробів, більше за 80 тис. 
тонн товщів, до 250 тис. тонн рослин
ної олії, 300 тис. тонн кондиторських 
виробів, 2,5 мільйони тонн цукру. 
Він пообіцяв, що в 1956 році вироб
ництво низки харчових продуктів і 
товарів буде збільшене в два або три 
рази.

*  10. 4. Висилення українців до Цен
тральної Азії провадиться під різни
ми видами. З м. Хмельницького та 
з Тернополя, напр., виселено, для 
опанування цілинних і перелогових 
земель, нові групи молоді. В кожній 
групі е трактористи, агрономи, меха
нізатори, слюсарі, токарі та інші фа
хівці.

*  11. 4. На стадіоні «Авангард» у 
Харкові розпочались чергові змаган
ня з футболу на першенство в СССР. 
Участь прийняли команда «Динамо» 
(Москва) та команда «Льокомотив> 
(Харків). Гра закінчилась у нічию.

•X- 11. 4. В Києві відбувся 6-ий з'їзд 
профспілок працівників початкової 
та середньої школи УССР. Голова 
ЦК профспілки Нечипорук у своїй 
доповіді за традиції викрив багато 
недоліків у праці початкових та се
редніх шкіл УССР. Мабуть, в першу 
чергу дісталось свідомим українським 
учителям.

■X- 12. 4. Багато реклям робиться з 
нагоди будівництва деяких домів. З 
тієї хвальби виходить, що в Києві 
будуються нові учбові будинки для 
Київської Консерваторії ім. Чайков- 
ського, Інституту харчової промисло- 
вости, Фінансово-економічного інсти
туту, Інституту кіноінженерів та ще 
інших «вузів». В Харкові начебто бу
дується державний університет, а при 
Одеському університеті розпочато бу
дівництво плянетарія та стадіону. 
Обіцяють також будувати нові гурто
житки для студентів Дніпропетров
ського гіркого, Львівського політех
нічного та Жданівського металюрґій- 
ного інститутів. На всі будівлі при
значено 120 мільйонів карб.

•X- 12. 4. До Києва прибув камерний 
інстпументальиий ансамбль Чеської 
філярмонії, що Гастролює іш СССР. 
Ансамбль дасть у Києві 2 великі кон
церти.

■X* 14. 4. В областях України розпо
чався відбір кандидатів на участь у 
всесоюзній сільсько-господарській ви
ставці в Москві. Вже відібрано 80 
колгоспів.

■X- 14. 4. Як пише передова «Радян
ської України», Дніпропетровський 
завод сільсько-господарських машин 
ім. Ворошилова працює незадовільно. 
Він не виконує пляну виробництва 
запасовпх частин. Одеський завод за- 
пасових частіш зовсім не виконав 
пляну вироблення штокових кілець 
для тракторів. Ціла низка заводів 
працює на сільське господарство ду
же незадовільно.

•X- 14. 4. Для «300-ліття воз’єднан- 
ня» робиться все. Для «300-ліття» 
прибула до Москви велика група 
майстрів мистецтва з Києва, Львова, 
Одеси. Вони приймуть там участь у 
вечорах присвячених Переяславській 
річниці, що розпочнуться в Москві 
15. 4. Для - 300-ліття» колгоспники

праці. Довелось переїхати в Никопіль 
та знов починати життя спочатку.

Прийшли німці — ми відітхнули: 
нарешті позбулись того постійного 
страху, що большевики таки вивезуть. 
Але в 1943 році довелося й Никопіль 
залишити. Попасти знов у «червоний 
рай» вже не хотіли. Хоч загубили 
старших двох синів, —. з меншими 
дітьми поїхали на захід.

Як бачите, наші враження з «раю» 
були такі сильні, що заглушали на
віть безмежний біль виходу з Бать
ківщини.

Першою зупинкою в Німеччині 
було м. Тропав. Тут кас відділили від 
військових обозів, згрупували 40 та
ких українських підвід, як наша, і 
відправили в Пассав. В місцевій 
школі задержались ми півтора мі
сяця. Наші коні розмістили по довко
лишніх селах. Згодом нашу валку 
вислали далі на Мюнхен і біля Ер- 
дінґу розділили між окремих бауерів.

Не встигли ми розташуватись, як 
через 9 днів прийшли американці. 
Вслід за ними з’явились большезиць- 
кі агенти і почали виловлювати нас 
«на родіну». Ми почули, що в Авґз- 
бурзі с організований український та
бір; що там збираються українці і 
бороняться спільно БІД московських 
окупантів. Але туди дістатись було не 
легко, бо американці «е давали пере
пустки. Згодом у пригоді став нам 
один поляк, який таку перепустку 
для нас роздобув, і ми вкінці доїхали 
до Авґзбургу та замешкали в укра
їнському таборі Соммеказерне.

Життя на чужині тяжке. Тяжке 
воно для всіх скитальців, але для нас 
воно особливо ускладнилось. В 1947 
році в мене відкрили туберкульозу 
легенів, і я почав свою другу Одиссею 
по санаторіях: Нойбурґ, Амберґ, Ґав- 
тінґ — це місця, де я пролежав 6 
років. Моя родина теж мандрувала, 
із здоровими скитальцями, з місця на 
місце, щоб укінці зустрітись і осісти 
вже в Людвігсфельді коло Мюнхену. 
Спочатку вони переїхали з Авґзбургу

Велико-Токмацького району (Запорі
зької области) влаштували соцзма- 
гання з колгоспниками Звенигород
ського району Московської области.

*  16. 4. На ті «цілинні землі» виси
лають також і москалів. Але, як по
відомляє московське радіо, їхнє зав
дання с вже наперед устійнене, а са
ме — на кожні 4-5 нових радгоспів 
призначено одного вповноваженого 
ЦК КПСС. «Перед виїздом на місця 
вповноважені ЦК КПСС були озна
йомлені з досвідом роботи передових 
колгоспів і радгоспів Московської об
ласти. На всесоюзній сільсько-госпо
дарській виставці вповноваженим 
була показана нова сільсько-госпо
дарська техніка: трактори і с.-г. ма
шини, які скеровується в райони ос
воєння цілинних і перелогових зе
мель. На всесоюзній будівельній ви
ставці вони ознайомилися з взірцями 
місцевих будівельних матеріялів, що 
їх вживається для будівництва МТС, 
колгоспів і радгоспів». Видно, що їх 
фахозість дуже мало мас спільного з 
сільським господарством. Для них 
утворено спеціяльні бібліотеки з сіль
сько-господарської літератури про 
передовий досвід у колгоспах, радго
спах та МТС, і кожному вповнова
женому приділено легкову автомаши
ну — «Ґаз 69». (РПС)

По СССР і саіелітних 
країнах

*  7. 4. Москва обіцяє, що харчова 
промисловість Молдавії в цьому році 
випродукує консервів на 38 мільйонів 
доз більше, ніж у минулому році. 
Натепер провадиться підготовка до 
нового виробничого сезону.

*  7. 4. В м. Бильні розпочався пле
нум ЦК КП Литви. З доповіддю про 
завдання парторганізацій республіки 
в світлі рішень лютневого пленуму 
ЦК КПСС виступив перший секретар 
ЦК КП Литви Снсчкус.

*  8. 4. В Татарії розпочалось будів
ництво залізниці Аґрис-Проніно-Сур- 
Гут. Нова маґістраля перетне східні 
райони Татарії та Куйбишевську об
ласть. Вона з’єднає в одну систему 
три магістралі — Куйбишевську, 
Уфімську та Казанську.

*  9. 4. Газета «Комсомольська
Правда» вмістила велику статтю, при
свячену тій молоді, що закінчивши 
середні школи, далі не вчиться у ви
щих школах, шукаючи, мабуть, но
вих оправдань для виселювання. 
Стаття пише, що таку молодь треба 
включити в активне виробництво на 
заводах та в сільському господарстві, 
головно, переселювати на опанування 
цілини і перелогових земель.

•К* 9. 4. Голова Калінінградської 
міської ради Павлов в одній своїй 
промові заявив, що Калінінград (хол. 
Кеніґзберґ) за 9 років від дня «визво
лення» від німців перетворився на 
великий культурний та і н д у с т р і а л ь 
н и й  центр. Там побудовано ніби нові 
промислові підприємства, «яких там 
раніше не було».

*  10. 4. В СССР тепер будується 40 
потужних гідроелектростацій на най
більших ріках. Вони споруджуються 
на ріках Волга, Дніпро, Ангара, Амур 
та інших.

*  10. 4. Москва дуже старається 
засвідчити свою демократичність. В 
Москві відбувся вечір присвячений 
совєтсько-данській дружбі. Вечір 
відзначив 30-ліття «міцної дружби» 
двох «демократичних держав».

*  11. 4. Бюро ЦК ВЛКСМ затвер
дило виправлений статут для дитячої 
організації юних піонерів ім. Леніна. 
В статуті говориться, що організація 
с масово - політичною організацією, 
яка об’єднує в своїх лавах школярів 
та працює під керівництвом компартії 
СССР. До організації приймаються 
школярі віком від 9 до 14 літ.

11. 4. Президія Верховного Сове
та СССР утворила нове міністерство 
рибної промисловости. Міністром но
воутвореного міністерства призначено 
Александра Акімовіча Ішкова. (РПС)

до Ляйпгайму, в 1950 р. — до Нового 
Ульму, в 1951 р. — до Бад-Айблінґу, 
в 1952 р. — до Фел ьдаффінґу, а звід
ти в 1953 році сюди. Дочка в міжчасі 
вийшла заміж і виїхала до СІЛА. А 
ми лишилися з меншим сином на 
ласці німецької суспільної опіки».

На обличчі нашого ювілята від
дзеркалювались при його розповіді 
всі його переживання за тих 10 років 
мандрівки, а також за 20 років 
«райського» життя.

Тяжкі переживання закрили імлою 
його лагідні й доброзичливі очі, а 
кожний м’яз сухого обличчя зраджу
вав сильну волю до життя, що допо
могла йому пробитись крізь усі жит
тєві перешкоди й перевести крізь них 
родину.

Життя родини Гончаренків сьогодні, 
не е рожевим, як і багатьох тисяч 
українських скитальців, що залиши
лись з різних причин у перелюдненій 
Німеччині. На цілу родину, як хво
рий на туберкульозу, одержує він 
місячно 145.- им, та 33.- нм на кім
нату. Дещо допомагає йому Союз 
Українських Воєнних Інвалідів (по 
15-20.- нм місячно); на свята одержав 
він від УСХС 10.- нм. Однак усього 
того замало. Та все таки це більше, 
ніж було в «раю». Тут він може жити 
в свободі і в спокою і не мусить хи
литись перед московськими посіпа
ками. Хоч як тут тяжко жити, на тій 
чужині, — вертатись у неволю ані п. 
Гончаренко, ані інші тисячі таких 
юзілятів не хочуть.

До нашої «ювілейної» розмови ці
каво прислухається весь час малий 
пластун Анатолій. Він має вже 13 
років і сам небагато пам’ятає з своєї 
подорожі з України, але він знає її 
добре. Він часом пригадує батькові 
про такий чи інший епізод, і видно, 
що переживає знов в своїй дитячій 
душі ті страшні дні. Він ювілею не 
хоче відзначати. Не хоче цього також 
ніхто інший. Всі надіються, що, мо
же, таких ювілеїв більше не дове
деться відзначати нікому, навіть ота
кою газетною нотаткою.

Ювілей, що його ніхто не святкує
(В 1944 РОЦІ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ БУЛИ ЗМУШЕНІ ПОКИНУТИ РІДНУ ЗЕМЛЮ)

Короткі вісті звідусіль
В посвяченні взяли участь широкі священиків і вірних, які загинули 
кола українського громадянства Мон- або стоять перед загином під моское-  
треалу і околиць. Посвячував Дім о. сько-большевицьким окупантом. Мо- 
М. Кушнірик. Відбуто товариську гу- литовний здвиг був організований 
тірку присутніх, де члени всіх трьох Союзом Українців Католиків «Прзви- 
організацій обмінялися думками про діння». 
минулу й майбутню працю. | Книжка Ів. Стоцького «Потолочені

Визначний еспанець серед україн- і хліба», переважно з тематики життя 
ців у США. Відомий еспанський свя- українців під московсько - больше- 
щеник і редактор Сант’яґо Мурільо ; впцьким і німецько - гітлерівським 
23. березня ц. р. відвідав у Філядель- , окупантом, — вийшла друком в Ав- 
фії (США) Централю Союзу Україн- стралії, у В-ві часопису «Вільна 
ців Католиків «Провидіння» і редак- Думка». Цей часопис рекомендує чи- 
цію щоденника «Америка». Отець ре- | тачам книжку Ів. Стоцького як при-
дактор Мурільо перед другою світо
вою війною був на українських зем
лях та вельми прихильно ставиться 
до українців і їх боротьби за визво
лення. 'Відвідуючи «Америку» і інші 
українські установи та інституції, о. 
Мурільо провів із українцями ряд 
теплих, дружніх розмов на різні теми.

Нарада УКК в справі Пан-Амери- 
канської української конференції від
булася 27-28. березня 1954 р. в Ню- 
Йорку. Нарада відбулася з представ
никами Комітету українців Канади. 
Головну доповідь на нараді виголо
сив голова УКК проф. Лев Добрян- 
ський.

Молитовний здвиг у Філадельфії
(США) відбувся 27. березня ц. р. В 
Катедральиому Храмі була відправ
лена Архиерейська Служба Божа за

ємну до читання.
Український вояцький хор в аме

риканській армії. У військовому в и т 
кі льному центрі Америки — Форт- 
Бреґ. Кароляйна — українці, які слу
жать в американськім армії сгшіцили 
український хор, який тепер з успі
хом виступає* не лише серед війська, 
а й серед цивільного громадянства. 
Хор складається з 13 вояків-співаків. 
Керує хором капраль Осип Кібала. 
Американська місцева преса неодно
разово подавала дуже прихильні від
гуки на виступ цього хору.

Літературний Конкурс на оригі
нальний сценічний твір оголосив 
ЗУАДК. Тема твору: проблематика
української еміграції. Перша нагоро
да визначена сумою 600 до л ярів. дру
га — 300 і третя — 100. Конкурс три
ватиме до 15 жовтня ц’. р.мучеників — українських єпископів,
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Веселих Свят і сповнення Ваших надій!
В день Світлого Христового Вос

кресіння Команда Братства б. Вояків 
УПА ім. св. Юрія Переможця шле 
палкий вояцький привіт Головному 
Командуванню Української Повстан
ської Армії, Українській Підпільній 
Церкві; Українській Головній Виз
вольній Раді, Організації Українських 
Націоналістів, всім бійцям УПА й тим 
незчисленним українським патріотам, 
що стоять у важкій боротьбі проти 
московського окупанта.

На чужині вітає ієрархів обох укра
їнських Церков, Закордонні Частини 
Організації Українських Націоналі
стів, Т-во б. Вояків УПА в США, 
Т-во б. Вояків УПА в Канаді й усіх 
колишніх вояків УПА взагалі та ба
жає їм усім багато сил у праііі-бо- 
ротьбі за волю і самостійне держав
не життя Українського Народу!

Хр и с т о с  Во с к р е с !
Команда Братства б. Вояків УПА 

ім. св. Юрія Переможця 
■Xі

З нагоди Великого нашого Празние- 
ка Христового Воскресіння складає
мо наші щиро-сердешні побажання 
Високодостойним Ієрархам та Всечес- 
но.му Духовенству обох Українських 
Церков, нашій Многостраждальній 
Воюючій Україні, Високим Науковим 
Інституціям та Високим Школам, су
спільно-громадським та військовим 
установам, ОПУЕН, усім МПУЕН, 
Уповноваженим ЦПУЕН, всьому член
ству, Українській Пресі та всій Укра
їнській Спільноті, розсіяній на чужи
ні —

Хр и с т о с  Во с к р е с !
Центральне Представництво 

Української Еміграції 
в Німеччині
*

Настоятель і Рада Церкви св. По
крови у Мюнхені щиро вітають пара
фіян і все українське громадянство 
Мюнхену з великим Святом Христо
вого Воскресіння та бажають їм вся
ких благ у Бога та скорого повороту 
на Вільну Батьківщину —

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Настоятель парафії УАЛЦ 

прот. Ів. Заяць

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ УАПЦ 
СВ. ПОКРОВИ У МЮНХЕНІ, 

ДАХАУЕРШТР. 9/1. НА ВЕЛИКОДНІ 
СВЯТА:

Середа, 21.4. — Рання і св. Літур
гія Напередосвячених Дарів — год. 9. 
Четвер, 22. 4. — Рання год. 8. Св. Лі
тургія — год. 10. Страсті Христові — 
год. 19. П’ятниця, 23. 4. — Години — 
год. 10., Вечірня і Винос Плащаниці 
год. 14. Субота, 24. 4. — Єрусалим
ська Рання год. 8., св. Літургія год. 9., 
читання Діяній св. Апостолів год. 20., 
Полуношниця год. 23.30. Пасхальна Ут
реня год. 24. Неділя, 25. 4. — св.
Літургія год. 2. ночі, після св. Літур
гії освячення пасок. Вечірня год. 16. 
Понеділок, 26. 4. — Рання год. 8,30, св. 
Літургія год. 10. Вівторок, 27. 4. — 
Рання год. 8,30, св. Літургія год. 10.

В ОСЕЛІ МОЗАХ
22. квітня: Страсний Четвер —

о 5 год. вечора Страсті Христові, чи
тання 12 Євангелій.

23. квітня: Велика П’ятниця —
о 2 год. пополудні Винос Плащаниці.

24. квітня: Велика Субота
о 8 год. вечора — Дії Святих Апо
столів (Діяння);
о 11.30 год. — Північна Служба (По- 
лунічниця);
о 12 год. вночі — Світле Христове 
Воскресіння. Світла Рання Служба. 
Св. Літургія і посвячення пасок.
Церковне Українське Православне 

Братство єн. Покрови в оселі Мозах

З нагоди Празника Христового Вос
кресіння, Головна Управа УСХС — 
колишній Український Червоний 
Хрест — дякує Високодостойним Іє
рархам і Духовним Пастирям Україн
ської Католицької Церкви та Україн
ської Автокефальної Православної 
Церкви, громадським, політичним, на
уковим і допомоговим Установам і 
Діячам, Українській Пресі, Всім Зби
рачам та Жертводавцям, за добросо
вісну і безкорисну співпрацю та мо
ральну і матеріальну піддержку.

Головна Управа УСХС бажає Всім 
щастя в приватному житті та най
кращих успіхів у праці для добра 
Церкви та українського народу, а 
всім хворим, інвалідам та іншим 
ебездолешім, щасливо перебути мо
ральні й фізичні терпіння і спільно 
з цілою українською громадою раді
ти Христовим Воскресінням.

Головна Управа УСХС 
*

З Світлим Христовим Воскресінням 
вітаємо українських Преосвященних 
Владик і Духовенство, Головний Від
діл і Відділи НТШ в Ню-Йорку, То- 
ронті й Сіднеї, всіх Членів, Добродіїв 
і Співробітників НТШ. українські 
Установи й Пресу, та всіх Українців 
на Рідних Землях, на засланні й на 
еміграції, найкращими побажаннями 
і радісним —

Хр и с т о с  Во с к р е с !
Президія НТШ і Виділ ЕВ ІІТШ 

Сарсель, Франція

Головна Управа Спілки Визволен
ня України вітає з Празником Вос
кресіння Христового і складає свої 
найщиріші побажання Представни
кам обох Українських Церков, Укра
їнським Громадським Установам. На
уковим Установам і Українським По
літичним Організаціям та всім клі
тинам, членам і прихильникам СВУ.

Хр и с т о с  Во с к р е с !
Головна Управа 

СВУ
.V.

З світлим Празником Воскресіння 
Христового вітаємо Ієрархії обох ук
раїнських Церков, українські цент
ральні, наукові й громадські устано
ви, Проводи українських національ
них організацій молоді. Крайові Ко
мітети, Комітети Осередків та Відді
ли Юнацтва Спілки Української Мо
лоді і всіх наших членів та бажаємо 
веселих свят.

Х р и с т о с  Во с к р е с !
Центральний Комітет 

Спілки Української Молоді 
-X -

3 приводу Світлого Празника Хри
стового Воскресіння вітаємо Ієрархії 
обох українських Церков, українські 
наукові й центральні громадські уста
нови, Крайові Управи й Представниц
тва та Управи Філій ЛУГІВ і всіх 
своїх членів та бажаємо всім веселих 
свят.

Х р и с т о с  Во с к р е с !
Президія Головної Управи 

Ліґи Українських Політичних В’язнів

Тіто в Анкарі шукає Вашінґтону
(Закінчення з 2. стор.)

во тоді, коли з Веоґрада почали чим
раз частіше підноситись заяви про 
бажання відновити торговельні та ди
пломатичні стосунки з Москвою та 
її сателітами. Недовір’я та незадово
лення, що не зникало на Заході ні 
па хвилину, відчулось скоро в Юго
славії досить сильно і примусили Ті
та післати нарешті в Атени своїх 
військових експертів, а тепер навіть 
самому поїхати в Анкару і тим себе 
практично виправдати.

Про ціль та час поїздки Тіта до 
Анкари ніхто багато не говорив. Але

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 
В УКРАЇНСЬКІЙ КАТОЛИЦЬКІЙ 

ЦЕРКВІ
ОКРУГА МЮНХЕН

МЮНХЕН МІСТО — Капуцінер- 
кірхе — 21. 4. (Велика Середа) год. 9 
Служба Божа Преждеосвящених Да
рів; 22. 4. (Великий Четвер) год. 9
Служба Божа св. Василія Великого з 
Вечірнєю, год. 18 Страсти; 23. 4. (Ве
лика П’ятниця) год. 10 Царські Часи 
і Виставлення Плащаниці, год. 18 
Єрусалимська Утреня (співає хор); 
24. 4. (Велика Субота) год. 9. Служба 
Божа св. Василія Великого з Вечір- 
нею; 25. 4. (Світле Воскресіння) год. 7 
Вескресна Утреня і св. Літургія; 26. 4. 
(Світлий Понеділок) год. 9,30 св. Лі
тургія; 27. 4. (Світлий Вівторок) год. 
9,30 св. Літургія.

ЛЮДВІҐСФЕЛЬД — 22. 4. (Великий 
Четвер) год. 18 Страсти; 23. 4. (Вели
ка П'ятниця) год. 11 Виставлення 
Плащаниці; 25. 4. (Світле Воскресін
ня) год. 5,30 Воскресна Утреня й св. 
Літургія; 26. 4. (Світлий Понеділок) 
год. 8 св. Літургія.

МООЗАХ — 23. 4. (Велика П'ятни
ця) год. 10 Виставлення Плащаниці; 
24. 4. (Велика Субота) год. 18 Воскре
сна Утреня і свячення пасок.

ніхто не сумнівався в тому, що голов
на тема розмов обертатиметься нав
коло питання військової співпраці 
балканської «трійки». Тіто е свідомий 
того, що коли Москва захотіла б уда
рити на нього, вона могла б дуже 
швидко за допомогою болгарських та 
інших військ пробитись через Маке
донію до Альбанії і певною мірою 
відрізати Югославію від Середземно
го моря. Коли б, однак, ця остання 
мала забезпеченого союзника в Туреч
чині, то просоветські агресори не 
зважилися б вириватись заскоро 
вперед.

Поїздка Тіта, як заявив його сопут- 
ник, міністер Поповіч, закінчилась 
певними рішеннями. Поповіч сказав 
на одній конференції в Анкарі, що 
справа турецько-юґославеько-грець- 
кого військового договору є вже спра
вою тижнів. Ще в цьому літі він по
винен бути підписаний.

Поїздка Тіта до Анкари мала ще й 
інший дипломатичний сенс. Поба
чивши, що на всі його заклики до 
відпруження між Югославією і сате
літами Москва практично не реагує, 
Тіто вирішив звернутись знов у сто
рону Америки й шукати там ласки. 
Туреччина тішиться у Вашінґтоні в 
останніх часах особливо пріцспльною 
опініею, і саме через Анкару Тіто, 
мабуть, сподівається знов здобути со
бі Вашіиґтон. Леї!

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК
В числі 6. «ШП» вкрались дві прик

рі помилки у прізвищах, які просимо 
справити, як рівно ж вибачаємось пе
ред покривдженими нашими читача
ми.

На стор. 5. в підписі під листом е 
написано «М. Шписцінські», замість 
М. Пшесцінський».
На стор. 6. в дописі з Франкфурту 

написано «П. Барґ», замість «П. Бард .

З днем Христового Воскресіння ві
таємо Українську Підпільну Церкву. 
Українську Головну Визвольну Раду, 
Організацію Українських Націоналі
стів, Українську Повстанську Армію.

На еміграції — обі Українські Цер
кви, Українські Суспільно-Громад
ські Установи. Українські Ветеран
ські Організації, філії нашого Т-ва в 
Канаді, Т-во б. Вояків УПА ім. ген. 
Т. Чупринки в США, Б-во б. Воякіп 
УПА ім. св. Юрія Переможця в Ев- 
ропі та всіх наших Друзів на чужині 
радісним —

Х р и с т о с  Во с к р е с !
Головна Управа 

Товариства б. Вояків УПА 
в Канадідг.

Управа Союзу Українського Сту
дентства бажає обидвом Українським 
Церквам, українським високим шко
лам, Комісії Допомоги Українському 
Студентству, українським інституці
ям, всьому українському громадян
ству, членам Союзу Українського 
Студентства в Німеччині і всьому 
українському студентству веселих та 
радісних свят Христового Воскресін
ня.

Хр и с т о с  Во с к р е с !

З нагоди Свят Христового Воскре
сіння пересилаємо всім друзям, крев
ним та знайомим наші найщиріші по
бажання
Дарія, Оксана, Наталія, Ярослав та 

Михайло (Іґель) Шевчуки
.V.

Веселих Свят та всього найкращого 
бажають для всіх своїх знайомих та 
друзів

Ірена і Володимир Леник
.у.

Веселих Свят та всього найкращо
го друзям і знайомим бажає —

С. ІІовицький
Вітаю зі світлим днем Воскресіння 

Христового всіх знайомих та друзів 
по зброї —

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Степан Якимів

■Х*
Зі світлим Празником Христового 

Воскресіння вітає всіх клієнтів і 
працівників та бажає їм веселих 
Великодніх Свят

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Дирекція друкарні «Ціцеро» |

Вітаємо зі світлим днем Воскресін
ня Христового та бажаємо Веселих і 
Щасливих Свят всім нашим знайо
мим. та видавцям, управам видавни
цтв і книгарень, з якими ми є в тор
говельних зв’язках.

Наталія і Михайло Гікаві 
2334 W. Auigiusta Blvd., Chicago 22, 111.

.V.

Веселих і Щасливих Свят Христо
вого Воскресіння бажає всім рідним і 
знайомим Григорій Шмігуль з Горо
жанин Великої, п. Рудки.
176 Newton St. Newark N. J., USA.

*
Побажання Веселих Свят пересилає 

Друзям і Знайомим
М. Ломацький

Lindorf b. KirchheLm-Teck, Germany. 
*

З нагоди Великодня вітаю всіх Рід
них, Знайомих і Друзів, розкинених 
по всіх континентах.
Христос Воскрес! —

Воскресне Україна!
Д. Червінський

З днем Воскресіння Христового за
силають Родині, Друзям і Знайомим 
найсердешніші побажання Веселих 
Свят та вітають могутнім —

Христос Воскрес!
Гриць, Дора і Олеся Цебрії

Всім українцям на чужині і в Краю 
братній привіт — Христос Воскрес!

Тарас, Віра, Іван Маковеї

З нагоди Христового Воскресіння 
вітаю всіх знайомих друзів, односель
чан і кревних в Кіхлей та розкине
них по всіх континентах — 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
І. В. Щур

*
З днем Світлого Христового Вос

кресіння вітаємо всіх друзів, близь
ких і знайомих нам людей та бажає
мо їм щастя, радости й добра!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Олена і Петро Кізко з сином

*
Усій рідні, друзям та знайомим, з 

Христовим Воскресінням — Веселих 
Свят — бажає

І. М. Карпинець
*

Всіх рідних, друзів та знайомих з 
днем Воскресіння Христового вітає

Мирон Гада
УГ

Друзів, приятелів і знайомих у ці
лому світі в день Христового Воскре
сіння щиро вітає

О. Я. Запорожець

К О М У  НІ К  A T
СПРАВІ КАТОЛИЦЬКИХ ВИСОКОШКШЬНИХ СТИПЕНДІЙ В БЕЛЬ

ГІЇ І ЕСПАНИ НА АКАДЕМІЧНИЙ РІК 1954—1955.
Централя Комісії Допомоги Україн

ському Студенству (КоДУС) в Сарсе.лі 
приймає зголошення на стипендії, 
фундовані заходами Високопреоевя- 
щеннішого Архиепископа Кир Івана, 
св. Апостольським Престолом для вн- 
сокошкільної молоді на акад. рік 
1954-1955 на студії на університетах в 
Бельгії і Еспанії, зокрема на високих 
школах Лювену і Мадріду.

1. Кандидатами на ті стипендії мо
жуть бути українці обох визнань.

2. Від кандидатів вимагається за
кінчення середньої освіти клясичного 
або математичного чи природничого 
типу, з добрим успіхом.

3. Заавансовані у високих студіях

Червона зірка над єгипетським сфінксом
(Закінчення з 2. стор.)

В напрямі советських тенденцій до 
поширення торгівлі, про арабські 
ринки збуту сильно стараються також 
і інші східньоевропейські країни. 
Єгипетська преса- подала сенсаційні 
вістки про сильну конкуренцію між 
цими країнами та їх намагання роби
ти великі капіталрвклади в промисло
ві та будівельні проекти.1 '

Східньонімецькі відвідини в грудні 
та лютому були попереджені чехо
словацькими та мадярськими вистав
ками в Каїрі. Навпроти репрезента
тивного готелю «Семіраміс» над Ні
лом, уночі червоно палало неонове 
світло советської зірки з серпом і мо
лотом, перевершуючи своїм блиском 
більше ніж скромні чехо-словацькі 
та мадярські емблеми.

В минулому році велика західньо- 
німецька виставка мала спричини
тись до зростання сгипетсько-захід- 
ньонімецького торговельного обміну. 
Проте арабські ресентименти з при
воду неприемного для арабського сві-

ту німецько-ізраїльського договору 
про відшкодування кол. німецьких 
жидів в останній годині зовсім роз
бив вже далеко посунені підготовчі 
роботи. Тепер, як видається, советсь- 
кий сателіт — Східця Німеччина — 
випередив свого західнього конкурен
та.

Чи цей комунІстичтГий йасі.іи не -
загрозою для Єгипту, країни, яка і 
так вже від кількох років переживає 
різного роду внутрішні потрясення і 
труднощі? Чи економічною експансі
єю Москви не готовиться шлях для 
політичного послаблення та вкінці — 
падіння в обійми комунізму? Певним, 
однак, є, що й тут російські комуні
сти не мають щирих намірів торгу
вати, але, за своєю вже так добре 
випробуваною практикою, вживають 
торгівлю, як ширми для своїх справ
жніх цілей, щоб за допомогою кому
ністичних партій різних країн заво
ювати й підкорити собі весь світ.

М. Б.

повинні виказатися успіхами в доте- 
пфішніх високошкільних студіях.

і. Кандидати мусять мати деяку 
підготовку з французької чи пак ес
тонської мови, що дозволяло б ім ро
зуміти виклади.

5. До уваги входять кандидати: по- 
чаткуючі до 24 р., а заавансовані до 
28 років.

6. Признана стипендія обіймає пов
не утримання та студійні кршти в 
акад. році 1954-1955.

7. Невдача при іспитах, як тчкож 
невідповідна поведінка, потяга\ за 
собою втрату стипендії сей час Vço 
на наступний рік.

8. Кандидати на стипендії надсила-\ 
іоть свої прохання негайно, а не пі
зніше ЗО. червня ц. р., на адресу:

COMITE DU SECOURS
AUX ETUDIANTS UKRAINIENS 

KoDUS
27, rue des Bauves
S a r c e l l e s  (S. et O.)

FRANCE
Зголошуватися можуть кандидати з 

європейських і заокеанських країн. 
Кошти подорожі до місця студій і на
зад оплачують кандидати.

(>. До- ир: -шнь слід ирпложпти: 1)
власноручно написаний життєпис, 2) 
відпис свідоцтва зрілости. 3) зааван
совані у студіях — посвідки (свідо
цтва) високих шкіл і професорів, 4) 
опінію Обнови та інших студентських 
і громадських організацій, 5) посвід
ку місцевого душпастиря.

Представництво КоДУС-y повідом
ляє, що прохання до КоДУС-y нале
жить вносити не як було зазначено, 
до 10-го квітня, а до 5. травня ц. р.
Сарсель (Франція), 20. березня 1954.

Централя Комісії Допомоги 
Українському Студентству

Пожертви
НА ПРЕСОВИЙ ФОНД 
«ШЛЯХУ ПЕРЕМОГИ»

АВСТРАЛІЯ
Збіріцик Т. Васьович. Жертводавці. 

З ф. — Д. Марчук, по 1 ф.: Т. Ва
сьович, 3. Ґрабик. інж. М. С. Магна- 
теско, І. Юзич, Й. Неколин, Ф. Марти
нович. Е. Горбаренко. Г. Кононенко, 
В. Гаврилюк, П. Полянчук, Г. Рожук, 
пані А. Марчук, М. Таранець, Н. 
Атаманюк, В. Сушко; по 10 ш.: В. 
Буряк, Р. Шока, С. Демчина, М. Оста- 
шевський, Е. Романюк, Т. Цигилик, 
А. Атаманюк; по 6 ш.: Г. Панасюк.

БЕЛЬГІЯ
Збірщик О. Хімчак-Любська, Льєж.

Жертводавці: (продовження списка,
що був поміщений частинно в ч. 5. 
«ПІП»). 300 б. фр, — Філія УДК Льєж; 
200 б. фр. — Осередок СУМ-у Льєж; 
по 100 б. фр.: М. Білик, інж. Соро-
ківський, В. Савчин, Б. Сверил, І. 
Стадник; по 50 б. фр.: Т. Буйна, О. 
Вархоля, В. Старик, С. Пронишин. В. 
Гриненьків, М. Москаль; 30 б. фр.: В. 
М. Савчук; по 20 б. фр.: А. Копани- 
шин, сот. Т. Бидловеький, В. Савчук, 
М. Гарейда.

НІМЕЧЧИНА
Оселя Амберґ, збірщик В. Боднар.

Жертводавці: по 5.- нм: С. Михаль- 
ський, В. Боднар, М. Павлічко, М.

НОВИНА! КНИЖКА ДЛЯ ДІТЕЙ!
Референтура Юнацтва ЦК СУМ ви

дала нову книжечку для української 
дітвори — передрук крайового видан
ня з 1951 р.

О Р Л И К И
Журнал для дітей 

Книжку вже можна замовляти за 
попереднім надісланням готівки.
Ціна: Канада й Америка — 0,25 дол.; 
Англія — 1 ш.; Бельгія — 8 6. фр.; 
Німеччина — 0.50 нм; Франція — 50 
фр. При дрібних замовленнях просимо 
долучити 0.10 нм на порто. Замовлен
ня слати на адресу:

Nowickyj, Stefan 
München 23,

Belgradstr. 152 a, Hauis D/6 
Germany

Г О Л  О Ш Б H Н Я
Caca; 3.- нм: В. К.; по 2.- нм: М. Мо- 
золюк, А. Ненчин, П. Зуляк, І. Самій- 
лів, М. Хомутник; по 1.- нм: О. Муха, 
С. Клиновський, С. Бохонок. М. Мов- 
чан, М. Чорна, С. Демчур, М. Ба- 
шуцька. Д. Гіча, Б. Вуйців. М. Сікор- 
ська, Е. Хабін, І. Кучваль, І. Пегухів. 
П. Комендант, П. Дутчак; 0.60 нм — 
Г. Тимочко; по 0.50 нм: П. Каглан, Р. 
Кукурузь, К. Губіцька, О. Стасишин, 
Г. Врублівська, I. Гуменюк. Г. Яроць- 
кий, Т. Пархомик; по 0.40 нм: I.
Деркевич, С. Гарась; по 0.25 нм: О. 
Моторин, А. Чарнецька, М. Білас, Г. 
Ковальчин; по 0.20 нм: А. Гальчук, Г. 
Магала, М. Гавкалюк, М. Похила, М. 
Гу.льчицький.

В таборі Гоеляр — Гарц на пресовий 
фонд «ШП» зібрано 27.10 нм. Жертво
давці: по 5,- нм: А. Гірняк, М. Буль- 
бан; 2.60 нм. — М. Бубатюк; по 2.- 
нм: I. Журавель, М. Димитрук; по 1.- 
нм: П. Сойма, Ф. Іванечко, В. Кан
цер, С. Бігун, М. Тонюк, П. Руденко, 
А. Ґораль, П. Спольницький, I. Дут
чак; по 0.50 нм: 'М. Дуб, М. Лисун, Є. 
Главцева.

Оселя Шенауер в Ляндсгуті та
мешканці табору Генкасерне. 1.50 нм. 
— I. Худий; по 1.- нм: М. Фарима, В. 
Левенець, С. Черпак, Я. Пономаренко, 
П. Сікорський, Гр. Попович; по 0.50 
нм: Е. Гаврилко, Ф. Козлівський, С. 
Книш. П. Тарнівський.

Оселя Мюнхен — Людвіґсфельд. 
Збірщик П. Липа. Жертводавці: 10.- 
нм. М. С.; 5,- нм. Т. Спортон; 3.-нм. М. 
Микуш; по 2,- нм: М. Матійків, Я. 
Данків, Г. Дячок; по 1.- нм: М. Дир, 
М. Грабовський, Ф. Коваль, I. Шарак, 
М. Гузан, П. Липа. В. Т.; по 0.50 нм: 
I. Головка. М. Грицик. О. Томорук.

*
Ст. Лібгольц (німець з Волині), 

Мюнхен — 8.- нм.
А. Мнкулин, Мюнхен — 10,- нм.

*
О. Тюшка. Інсбрук, Австрія — 

10,- нм.
АМЕРИКА

В Сіракюзах за ініціятивою В. 
Майковича зібрано 75.50 дол. Жертво
давці: 10,- дол. — ООЧСУ, Відділ
27-ий; по 5.- дол.: М. Дмитришин, В. 
Гук; по 3.- дол.: П. Пічкур; по 2.-

дол.: К. Бусько, М. Годжак, Т. Іва
нів. Е. Машталір. І. Миколасвич. В. 
Равлінко, П. Ткач, І. Шушняк; 1.50 
дол.: В. Бойко, П. Башуцький, А. 
Бусько. І. Бурак, Г. Базар, І. Голи- 
борода. М. Голь. Е. Гусак, С. Грицик. 
М. Гаргай, П. Гаргай. В. Ґузиляк, А. 
Динька, Я. Динька. В. Жмур, І. Зель- 
ський, Н. Іванів, В. Лукачик, В. Ле
бідь, П. Луцишин, І. Луцншин. С. Лу- 
цак, В. Майковнч, Д. Майкович. І. 
Пиндус, М. Проскуренко, Е. Пропанів, 
М. Павлів. В. Сушко, Я. Трач, М. 
Тимків, А. Урдяник, В. Фенцар, Т. 
Шоробура, М. Шуль.

АНГЛІЯ .
З нагоди вінчання П-ва М. І. П. в 

Нотінґгамі, з ініціятиви В. Калинина, 
присутні гості склали на «ШП»: по 
1 ф.: І. Підгірний, В. Калинин; по 10 
ш.: М. Коропецький, С. Гуменний, М. 
Кривінський, І. Дмитрик, П. Квате- 
рук, І. Парубочий, В. Калинин, Б. 
Піддубрівний, М. Розумний; 8 ш.: Г. 
Гуцаль; по 5 ш.: М. Гуйтен, І. Гайда
ра, М. Тимош; 2:6 ш.: Ф. Грушецький.

З нагоди хрищення донечки Лесі в 
П-ва М. І. Тимчак в м. Гуддерсфілд, 
гості зложили на пресовий фонд 
«ШП». з ініціятиви п. І. Склінар, ф. 
1:9:0. Збірщик М. Чернюх.

Кольпортер О. Романюк переслав 
від читачів «ШП» громади Морістон 
на пресовий фонд ф. 11:13:0.

З ініціятиви М. Кравців у м. Дон
кастер прихильники «ШП» зложили 
на пресовий фонд ф. 11:8:6. Жертву
вали: по 1 ф.: М. Кравців, М. Мико- 
лишин, І. Варлан; по 10 щ.: Т. Дуран, 
І. Янів, В. Ільницький, В. Ґемваров- 
ський, Ст. Михальський, Р. Флюнт, 
П. Гнатушка, Т. Вітрецький, М. Бе
ляк, А. Макаруха, Радишин; 6 ш.: І. 
Дуда; по 5 ш.: П. Біловус, В. Моров- 
ський, Д. Луцак, В. Червенчак; 3 ш.: 
— Ст. Жмут; по 2:6 ш.: І. Крайник, 
П. Сисак, Р. Шагала, М. Заяць, Миль- 
кович, Ст. Вусько; по 2 ш.:С. Ладнюк, 
Д. Захарчук, П. Кошак, М. Мазур, С. 
Ждан; 1:6 ш.: А. Павлик, 1 ш.: — К. 
Кузьмюк.

Осередок Гул, в якому начислюеть- 
ся 19 українців, дня 28. 3. 54 р. захо
дом місцевих організацій відзначив 
чергову річницю смерти сл. п. ген. Р. 
ІІІухевича-Чупринки спільно з Шев-

УВАГА! УВАГА!
Українська кооперативна друкарня 

«Ціцеро» приймає замовлення (також 
з заокеанських країн) на друк різного 
роду книжок, журналів, газет, ре
клам, оголошень і інших друкар
ських робіт.

Замовленая виконуємо скоро, де
шево і солідно.

Кооп. Друкарня «Ціцеро» 
München 42, Friedbergerstr. 13.

ченківським Святом. Після Свята пе
реведено збірку на «ШП», яку пере
вів Т. Камуницький. Жертвували: 1 
ф.: — М. Клімович; по 5 ш.: В. Бур- 
бела, П. Богайчук, П. Медвідь; 3 ш.:
— Т. Камуницький; по 2:6 ш.: С. Дяк, 
П. Бурлак, Б. Дяк, Г. Федорчук; по 
2 ш.: В. Ґренда, Б. Рокицький; по 1 
ш.: Е. Римчук, В. Гальма, Д. Римарук, 
І. Савущак.

Дня 28. 2. 54 р. на хрнстинах Лесі, 
донечки П-ва Шмодраків (Дербі), 
гості склали на пресовий фонд «ПІП» 
— ф. 3:1:0.
С. Остапчук — ф. 4:5:2 (збірка). 

Приятелі «ШП» з Лондону — 6 ф 
В. Федак — 5:7:6 (збірка). П. Баглай
— 10 ш., Ю. Катаман — ф. 6:4:6 
(збірка), С. Гевка — 14:2:4 (збірка),
B. Крупницький — 2 ш., В. Іван
ків — 5:2 ш., Г. Семенчук — 2 ф., 
ків — 42, кІе.П Д Хявішх
Іванків — 5:2 ш., Г. Семенчук — 2 ф., 
Я. Стецик ф. 1:19:0, В. Кравчук 10 ш.,
C. Микитин — 10 ш., Г. Кішко — 1 ф. 

Всім жертводавцям щире спасибі!
Видавництво «ШП»

НА БУДОВУ ДОМУ ДЛЯ УСТАНОВ 
ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В МЮНХЕНІ 

АНГЛІЯ
Переслали: П. Балабан — 1:0:0 ф. 

М. Цепенюк — 3:15:0 ф.; М. Кобе- 
нецький — 5:0:0 ф.; Й. Дидина — 
1.0:0 ф.; І. Крутиголова — 0:10:0 ф.; 
І. Романів — 4:9:6 ф.; П. Плещук — 
2:8:4 ф.; О.' Видра — 3:1:6 ф.; Г. Ви- 
соцький — 7:0:0 ф. (в тому Відділ 
СУБ Флеттон 3:4:0 ф., збірка 3:16:0). 
А. Куниця — 1:0:0 ф.: П. Кузик — 
0:10:0 ф.

Всім жертводавцям складаємо щиру 
подяку.

Фінансова Референтура 34 ОУН

АДРЕСИ ПРЕДСТАВНИКІВ 
«Ш.І1.»

Австралія: D-r В. Umrysz, — 3, Rose 
St., South Melbourne, Vic.

Англія: Ukrainian Publishers Ltd , 237 
Liverpool Road, London, N. 1.

Аргентина: Sen. Witoszynskyj Borys, 
C. Valentin, Virasoro 1 004/III 
Buenos-Aires.

Бельгія: pour le compte № 5557 27 de 
Kowal Omelan, 72. bvd. Charlemag
ne, Bruxselles.

Бразилія: P-e Metodio Netchka, c. p. 24. 
Prudentopolis, Parana.

Венесуели: Iwan Jareminskyj, Avenide 
Zukre № 248, Bomba № 14, — Caracas.

Голландія: Kuschpeta Omelan, Postbus 
534, Tilburg.

Канада: W. Makar, 140, Bathurst St. 
Toronto, Ont.

Туніс: Kaspryk Roman, Boite Postale 
15, Ain Draham.

Франція: «L’UKRAINIEN», Hebdoma
daire, 26, rue de Montholon, Paris 9.

Швеція: Jurij Kostiw, Box 14, Hôger- 
sten 5.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ 
«Ш. H.»

Одно Піврічна Річна
число передпл. передил.

Австралія -:1:- 1:5:- 2:8:-
Австрія 2 ш. 52 ш. 96 ш.
Англія -:-:10 1:1:- 2:-:-
Арґентина 1. пез. 25. пез. 48. пез.
Бельгія 6. б. ф. 146 б. ф. 286 б. ф.
Бразилія 3.00 крз. 74.00 крз. 144.00 крз.
Венесуеля 0,40 Б. 8,60 Б. 16,80 Б.
Німеччина 0,50 М. 12,00 М. 24,00 М.
США і
Канада звнч. 15 ц. 3,50 дол. 7,00 дол.
лет. ЗО ц. 7.50 дол. 15.00 дол.
Парагвай 0,50 13 24
Франція і
Туніс 40 фф. 970 фф. 1920 фф.
Швеція 0.60 к. 15.60 к. 28.80 к.

Банкове конто «ШП»: 
BAyERISCHE VEREINSBANK, 
MÜNCHEN, KONTO № 333 508 

(Е. REN)

Розшуки
Пошукую односельчан, Лютого Ми

колу, Олійника Володимира, Мандзін 
Степана, Ііавлінського Степана. Про
шу писати на адресу: I. Pin tele), New
gate St. Hostel, N. R., Hertford. Hert’s, 
England.

Петро Задорожний зі Львова пошу
кує свого брата Андрія Задорож
ного, сестру Марію і швагра Романа 
Шведа (Львів). Хто знав би про їхню 
долю, або вони самі, прошу писати на 
адресу: Р. Zadoroznyj, 208 Moor Bolton 
Rd., Thornton Lodsc, Huddersfield, 
York’s, England.

Пошукую брата Федора Даішлюка 
із с. Троянівка, район Маневичі, Во
линська область. Хто знав би про 
нього, або він сам, прошу писати на 
адресу: Wasyl Danyluk. 9851 Queens 
Blvd., Forest Hills, New York 74, N. Y.

Друзі і приятелі з 8361 Лаб. Іф. Ко. 
і односельчани с. Пасічна, п. Надвір
на, прошу відізватися на адресу: 
Mychajluk Iwan, Wasserlos, über 
Aschaffenburg, Germany.

Пошукую брата Петра Турбая із с. 
Корналовичі, п. Самбір, та Евдокію 
Борковську із с. Гординя, п. Самбір. 
Вістки для Йосифа Турбая слати на 
адресу УСХС.

„Шлях Перемоги“
Ukrainische Wochenzeitung 
«SCHLACH PEREMOHY» 

München 15, Lindwurmstraße 205/1 
Germany (Bayern) 
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