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KOJIEHTAP 
ДВА СВІТИ У ЗМАГАННІ 

R холі o;in<:>ro noa(lctmoro р(Ікv. J:tІОІtство 
ІІХ<Іtn<><::R ~ Т3І<ОЮ нарnПІ"ІО: іс11ус >ІІQІІІ8118 
ІІ<Івk;.<. Rна no.11rnч110 no;i.i.~Re я~"!ІІО на 
дпа сеіт11 - rм1стrь~о-бо.1r.wьа1щ~.~11й і !1~· 
ІІ«ОНрВТИЧ!ІІІІ. ПрОТІІГО\І UЬОГО рону наnру· 
юrnrtл WPii tttt\l.it А&Ом-111 с:nітачн nf"lcтinuo 
оосп ,"~а 1І)(ь. Б~1ьm т~ІСоtра>1tкт11і 11.іж 
на.111 J{')xn;i.u:ш 11~ n1;irт;ani сn<>стеr~ж~нь 
rого, nn.·r1nao з1н1ет~10ч.-.rо 11аСІружекяя 11<> 
<t<"TA fJ 11 і Х ІІ"Ш.11!8ІІХ 11\ІСН(ІВІ<і В j І\у.ш 
CXIL1bRi Ч!ІІП)'8атt1. •к<>JІИ бу111• ~іВ11а ?. 
Пиnнmя 'ІfЧ'ХІ• П•'\IO.:t'Іacnt. яка:'> n1:1 віn· 
R(JJI) рооу111т11 т 1 п r. ни 1111р1w-ння а'Ір~1 . 
Та«" Palln" - цt а~.1~тенс•ке пі;хор11сJ<ст110, 
ЯF• aбr1'J'l"Y~ ВСІ ".>r•pill.'1J.11i і Д.)"ХО8і сn.1и 
ЦL1П ЩЩІІ\ І І<<ІНТІ!ІІtКТіІІ. і та н 8 811\.ia 
>tОЖ$ r>yr11 зяшо ост 8 1111 і" apr)-,.PUTOИ. 
{•/\r.;J.BІ ~•ОГ•ОКІJ, ПОІ<ПЩО, ШІМJІrаtоТЬСЯ 11 
Y f!Ut'J1Y'7'11. 
А. nрот•. ІІІf"f\У 1<е'4ІІ~ і. rа;цсІСо. н• б'':!&. 

Ти"W часом. r,i111tr с щОС"ь tі1.1ьш11:. яіж ті..,ЬЮІ 
· 11ощ1311 n•r·~aa~<~toчol абр•ч. В1nи~ - ц• та· 

1<<>:.i; 3"~гаинп 1;x•n. І\оf)'ІтьІ\а аа np11xn>І.Ь
Нl•n :110:1.CJ-юrx ше с~рі3• ~· сваті. фор1.1у· 
вauun n<>r:щ:i,in .1ю:~.rтва. фt>рІС)·uания ~х 
nunoni;щoro rт11.110 ЖІІТТЯ , ІХ nо:rіТІNІПІХ 
і cycn1:rьmn: уст1,011. Саіт llyl~ танпІІ , яно11> 
б~":І~ DІІуУ'J)ІШІІЯ фор,ц І 31t1CT ІХ ЖПТ1'А 
j lіуттп, Іх RO.ПR ЖІІТІt ТІІ" ЧІІ і11wн11 R"
f'П:$0>І. 1 JJ~IUO 11&11а•. аб<- TOЧRiJ:ue . UI е 11"'· 
ше в11ріwt11ь зGр"'· то 11"'т11'1 б1R 3JI .ож11~· 
<>кре"у 11аnіІО. л~о;щ11у, аа ІХ rn<>ciб і в.,;.rт 
~uUІІЦ. D1руАіІНКП R ІІІ.:ІЧУU3ІН<Я, с;І>ОТ(>;\НІ 
11.:it" у Ui-'ТC.Ny ("'l~lri. 
у оіа 8~-1ІІ"іЛ ~OJ>(ITJ.lli ча nущ~· .1ІО31ІЯП 

фроR'Т 110 11:1." no т1n :ii111t, н~у ""'пачають 
.ІНІС.упtні R•1'1.1~1i Нй 3.JХі:І ПОСТR С('ІІІ(!ТСЬJ<('ІІ 
q к МU.1ЬВІІХ МоснвІ •J>Vill. по 11~• і 11/\ 
тоn ІІін •3&.Jіант оа~ J<>нІІ• о6нІІві СNJЮ1<ІІ 
М;ІІОТЬ cnon СОІ(І11111111•. Cllloltll\Tllkill. ~01 
•n'nтi 1<1)1'І11к•. каоІть alni са111 арчІ!. В w& 
жdх c.cr,p іrнуютh, PJ:IW~ ж11аvті~оть, :~.t-
<'!І?КІІ наро;ІJІІ, ІІ>;І 11 своІn wacl ;rуиа11>ть т:~1< 
mi >ІП - """/\~rнuчнп .. 11/\~р;11ь11". н~щ<>· 
ІJ1!ІЬІІ0 , "·"''11<''111 :11'1 С""" Т•~С>І ж П<>ІІ,·зовя 
tв1ту. m.;;i ісл~·а 11а Захоз1 Іх иr :х•rRТ"ІІ. 
т1віть нt сот111. ~ "і1t.ІІ»н11. Отж• :t1:r1;i 
kt!Є: Hf' т1.1ьw.1 (17"1'800 ,У (.1._.Vf.\•, BRl'"Ol<lfЙ t11· 

~·t"тrіп1~.нnй р1"~нь. ~1ет•'11rь ,. нонu"' · 
Тf,aЦJW') ІQ.ПІТі.1\'. Т3 111Wj n1'1TJ'~t'. ;t :t.1A р 3 

rpJІ 11.~т rняnьuа а to/111 Ва" "1е т~ ож Іt• 
СІ\І'· ... У бuц1 ;JТШІ І З)'\fИІІ ... ~ьn ЩОІІІІХ ~11'1.:Х 

CW'11~ ''""· тобто D~J"JI ІСІ>Г)'ТНІІUf DI~ "т •• 
м.r.а()1 fмJuГ.11 J 1.:aan1.&1 Ct:-cern 't.\inть nn 
nаш "·1.к •І, 11.зноа а:.,~ :roнn таw1 н· YL.l.t.:R 
Яt')8j Ш~іІ (11.ІІП ТНА1а. ,:CUJ А r:o61 :~.1аот~ ;z, lH 
8..18oIOD3HltA' f'81f)•. 

Bn:iiшnn фро11т тасІ <'><0рr.тьб11 - ц~ х~ 1-111 
J\nr" r,is, 81) 11 nмажЧ.fХ .:10 K;.fRlllfЩHX ф Р" 
орг: ІJІ tОІІОГО "t·t,.,._.;J.11.:>rn ЖИТТА. ('t-:ГІ "n 
f_!l"U )І)' (t>ІТ,)'. l1r,..e1Lotl8 r1111 3JХІ'tА\'.Я к 
jrн)'ft ;J f0D(T.ll>f;'(\Г0 'юК\ *-ЗJ8JСІІ•, nр1ит.tЧВі) 
нер ООf•ІІІІ.t. :}~т·. вн'·"РІІ "ІІІ~,. ro І' >V 
да:tа Т-1~ .У 1::;.~рт11и,\~ r.тo1т1sr111•11r.) rt~1·1rн1 ~1•Г• 

&11.lІf&~·, t нr•tr!IJJf • t~Т'аІІ~' П•( J;{JHHff Нt'\ЧУ 

ю~nо v Ер ·nr: r.CCP- ~'J 2•.: ~1ьІІ~кія 
= 1~"o'n. Г)І1,1ГJJ')ІR =- ')0 6 О• Юr"r'Т ВІН -
9'1 •": 1Jex·~(':-Jr1.Ga.'1'1111•a - :t8h0 6• Фр."tннія 
- :'!?,;,:1> 41 . rt,i11.1R1t,'1J1t - ::!і 6 1,, Іт11jА .-. 
1ач •,,: ~A.::tПPWІfІJ:'l ~ 11°., )11н1я -
f~. f.6 "," , Ш · •1н1 11 ,я• 0 ~ g,..,,a.r1н ~ 
1СІ,', 010 : .11f)1,r•нr1ypr .- 1(10 11 Гt1л.11нз.1я _, 
НІ•'.,: Г/>• UІЯ "" ~.~ •r.; І! ·Р••r1я - в•, •. 
AncrJ)iя .'1 1 ~"'<1: Іі~ 1І1t-,\ І~ріТ'СІн ія -= 3°10. 
- {{іh...1АИП \, l!o'h: CTJH hn~Yll~CTlfЧHOГO 1(н
('j.1aHJJS1 " Н1. І• ЧЧІtН) о"~, ; c~1ne rrt"н t QнH.l 
-=- :; ~ ; "'..,,. rн j нcttt-t і - ІJ, 2 • '• Фr } н u:.·11.ьІ<tt• 
6.'І • • Г.г1таu•ьк.1 s s • •· [і. р:1111 - ~11",. 
}і. 11• •• flof<tiltf', nІJ.1І•ЖflttJlfl fll П11:rr,щі, j)y 

"",," І Шu.1nt1Jr11, ІІІ' 011 •1n11i щ" не r.1·1" 
n~r· 1111•11тар111н ~ИІ•срін. Іlои.1є 11n111J : Р· 
rанаЗJНJ.н ro ro.,.ynf3M)' т1 ІЬ$<1І в Тур1·~·t11ні 
Т 11 11 11я»-v.я cьoru;i.ю фро11т1t. Бо· 

f'(T~r R. u 01. 
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Значення перемоги респуоліканців 
У виборах до обох американ

ських законодатких па.~ат, які від
булися 5. мстопада ц.р., псре)1огла 
Респу~нська Партія, здобува
ючи рішучу бL-~ьшkть так само в 
Конrресі як ів Сенаті. Демокрзтич
нІІ Парті.я, я.ка в ході останніх 14 
роКів неподільно прави.1а Сполу
ченими Штатам:и. зійШJІа ;io ро,1і 
пар.ляментарноі: опозиuії. Одначе 1Ї 
п-редстави:ик ще два роки очоJІЮ

ватІ01е стансхвище Президента США 
Перемоrа Респуб-'Тіканської Партії 
особливо виразна у важних, про:.rn

с.nових, півючно - східиіх сте1ітах, 
як Нью Йорк 1 Пенсилвенія. Але 
й у традиц!ЙRій твеДJ1ні де:-1ократів, 

на Півдні, вою1 потерпіли ці.лу ю1-
зку невдач і поважні виборч~ втра
т~.t. 

Парламентарні вибори в США. 
тепер найпотужнішій. великодержа
ві св1ту, с факто:.1 незвич.;~йно v
ликокоі ваги. Ви<'-'Тід виборІв може 
у ВИРІШНІЙ мірі впдинути 11е ТІЛЬ

КІ( на внутрішньо - американський 
тюJ1іти'!КИЙ · розвиток. а.11е й нз 61 r 
.'іtіжнародніх под1й у на116111жчих 
роках. • 
щ&пра.ада, ттоr.rіж ДеМократичною 

і РеспубJr1канською Партісю :к,..1ас 
ІІJ{р8зно1 ідембrічної чи прогрзмо
ІЮі різнищ. Об1 в •RИ, кажучи евро
пейс!.кою rt·" 1 пtчною термtно110-
rісю, буржvазю.. Вони обі опано

вують на. зміну усе П•''НТІІ'!Не Ж)1Т
ТFІ США усі інш1 а~·ерлкднськІ нар
ті~. здабу.1и по о.:rном·; мJндатові до 
Конrр..су В kropu пnmтii•шorQ 
жит-rя Спо.1у-;1;:ю1л Штаnв т~дьки 
т1 оби:;-а1 ве:~и"1 конк;-ренц ю пар
nї. раз-~·-рзз .mня -~·ся r:ри к р 11 

;:;t>ржзnноrо кораб..1я 
Р :І1JИЦЯ' nomж д ·1 крат 1 ~ ре-

сm'6 ТІканцямн не г.:·· 1 т во-
на фзкткчна Во:ш р. нлт 
ТІІЧЮІ:\! ПІДО!ІО~ ::t•) 
фактів копuючзІ'НОІ а р~ t"'"''"" 
виутріШИЬОІ І ЗОВИІШНОІ 
Хс,ч . як каж" в1дг1•ш 1 • n 1к 1-

ськии пуб7tіuист Герб.:рт Er р. сто
тою американських парпt1 с 1 
ЗДІбШС'ТЬ до KOMrтpr>~·1cv. п т . 11 

протя1! свойого довrмо істо1,ичноІ'J 
розв11тку, кожна з ш1х стn ,, 1111р -
зником ІНТ<:ресіо І ПС>Г'!ЯдІв 0111)'1{:
ЮfХ сvсmльюс·~ rpvn. 
Предками тепf'р11uн1х rеслуr\11і

ка•щіа була політична rpyna 011r ·
сапдрз ГемLлтена, яка праш11D С'по
'ІVЧІ?НИМІ1 Ulт<~тами в перu111х ро
ках їхньбrо держазнон1 іс11\ вJю1я, 
сnар<ІІОЧІ!СЬ на тодішнJv ам ри~ І'І • 

ських капіталіст:~х прnмнr11 оцях, 
BPJl'JІIOIX куттцях та ба11кир11 . 

';f \ 80(1-му році Трt>Ті:о.І Щ> ІІД<"Н
ТОМ США став Тома Дж ф рсон 
батько теnер1шньпі Дсмrжр11т11ч1101 
Парп~. якого шддr-ржува ~11 ronos
нo зt>м.'1ев..'1зс1шю1 та :.1\ське рещс

ю1птво. Він вщС'\'lfУВ 01д вnл11вv 

групу Г~:.tі.ІfТРНЗ, ВИСУВЗ.ЮЧІІ ДІ)В().11 

рево~rІ"Іціt'іну Н3 тnй час проrрамv 
та ж'І:rаючи створення ~вобідно1 
!\Е>ржзви ct>"mm і ре·~ісників , в:1з
nо 1"ІІ'JІ в1д nп 11n1n ка.шта.'!v. Шо
nр;.11д.1, в зvстр1•1і з практичним 

ЖІ1Т'І'ІІМ, rpynn ДжефсрСQНа ШІІІІ:1К•1 

ІІТрАТИ'Іа <:Hu< рвkІІ•' pnnnm<1шf111e 
яІстnя Пр...,т.-, Лt>мQкрnтачна П11r
тІ 11 І!ИШІ1 vн·11 1шrщ•j1t11K'>'I 111• ~ІІК их 
1 м~ 1111с x~•l\of>t1r. r1 т-1 р· ~111·11111,і11 

r1 1t11щ<) 11р1.~м11• 'ЮПІІХ r•·Г,Jтю1кіr1 Л 
11 !J ПfІІ'JТІ11ІІ/11КіІІ , f•''І'Іtуfl~ІІ;l\ІЩіn, 110 

сьогодн і помітні вПJІиви великою 
кал1талу. катт1танів іидустрfі та бан
кнрІв 1з Вол-Стріту. 
Демократ11'utа Партія, хоч вона 

ліберальна і власницька, дава.ла не
раз докази свойого •лівого• настав
лення у внутрішні~ і закордонній 
поттиці. Цє ж її п-редставниl(, 

Франк..1ін Д. Рузвелl', у свойому 
•Нью Діл• перевів обмеження сво
бідної rри капіталістичних інтере
с1в. завод11чи свосрідну контрольо
вану й nлянову rосnодарку та nід
держуючи соц1ядьRі здобутю1 про
летаріяту. Це з·с;~иало йому таю 

си~1пат!Ї роб1тничих мас, що він, 
yncpwe в ам.ариканській 1сrорії. три 
рази по черз~ був вибраний Прези
денто:.1 США. 
В зовнішній політиці ттре.зидент 

.Рvзве.~т nроводнв лінію консеквен
тної пt>ИFІЗні й співпраці з СССР, 
яка, 11к відо~tо. нarrwлa свое завер
шения в Теrєрансько:о.~у, Яптзнсько
~ й По>тсдамсько~1у доrоворах. Мо
же власне ця совєтофільська по;rі
тикз nокійноrо Президента. що в 
своіА остаю1ій і невідхильній кон
секвенції довела до тепері.J.и:ю,оі, 
н<> f..1оаірно :наrrружеяоі, міJЬ.-народ
ньо'і ситуаuіІ, була одною з причин 
актуальної виборчої поразки демо
кр.'Ітів. Тепер у США йде хвиля 
сильної протисовєтсьн:ої реак:ції. 
Вона захоn1111а не тілью1 всю пресу, 
а.1Р і1 широк~ нЕІродні маси. Один 
ті 1ЬКІІ .11вні1 від-•ам Демократичної 
П:~рті1, що їroro представ~mко:-~ с 
бvвш1•1і ~11ністер тoproВJri Воллес, 
обоrювнс дальше порозуміння •за 
всяку ціну• з СССР. Але по;~авля -
10•1:~ бt 1ьшість а~1ерик.:~нськоrо на

роду р1ш\·•1е ;~о~1nrасться по..'1ітики 
твср .• 01 JІІІІіІ• на ('ОВЄТСЬКОМУ ві;~

ТІ1НК\'. H:i ц:о ПОЗJfЦОО станув та
кож тепt-рішній де:>1ократичний 
vpя;i в особ~ свойого міністра за
кор;~онннх справ Джімl Бернса. 
л '1е, як т1ше в СВОІЙ У.Орі>СПОНден
Ц! з В >Ш нrтонv ШR'\ііцарсь.кий 
жvр111лkт !<:. фон ШнаИ;~ер. 11 США 
пз11 ·с псрt;.1:011ан11л. що республі
к,1кц1 uн• (>і 1Ьше рішvче боронити

\! ·ть т ~r ТВ('рдоТ .1інії•. Тому вла
<' !" ТІІК ІІЄ'ПОИХІі ;ьно прнвіТВ.!13 ви
І'іорч11 і ус-пі~: рІ·t•луб11.іКІНЩІВ кому
ШСТІІ'ІІІn преса всіх І<раін. назива
ю 11 їюrо псрс\1оrою рсакцІІ та 
тр <:'Тів 
у 1111утrІ1111н,()-!ІМІ"РІІКІіН('І>КІЇ! по-

1 і тю І П"r.1"\ІОГ•l рССПУбліканців 
fТТ'ІtІtЄ'С(' 11,П ВІІР Щ~ 611ЬШС ВІ!'ОВЗ

НІІ 1 ·ч:\орот 11n пра no Pt>cnyб 'І ік ан

С'І к іІі ~ьшість у Koнl'Dt><'i rr Сснзті 
\{ ~11Г ТІ1М b('fl 1!rlKDIJІVВ4Tl1 такі 

1111/tllll r В 1ЬТІГЗ'І\' , ЯК дерЖ!ІВ-

11' n, І'VВ,І!НІІ І\ ГОС!ІОД!Ірці, обме
Жf'ІЩn пр11в11тно інІцІятн!'и та кон

Тр'Jлю ц 11 1 n :~11тt>нь. Воно поведе 
т~КQЖ rопрю1 настvл проти тепері
ш111.n\ Я1fІН ...,""""І~!)С'ЬКОГі) ЖJП"І'Я 

США безуп11111шх робітни'!Их 
cтn11'11:1n 

Дехто пnбоюсться 1110 ре<-n,•б -~і
канс1.1<,1 П"рсмоrn в СШ А озн'\чати
м<> 11nВ'ІМТ до ізn 1п11іо1<!"._1v Спра
nді ПІС111 Пf'D!U 1і ('RiTl'noЇ віr11111. 

J'І"С'Л\•t\-~ікІіІtІ'І,КИЙ \'f'\'1'1 щn ПDІfЙ-
1unn то.tі ШІ 1МІІІ\' ~('МОКр3ТНЧRІ'І~!\' 
rip ·11111• 11тn111 R1 -it·nнnni. щ1п111m ізn
, 111 \І fіні ТРІ l /\l' 1 llt і Ї. 'Ш1'1ІІf<·'1 І{)Ч1! ('J, Н:І 
~1in"n•1v 11)11111!1• нтІ ,.,, ni~•···"'"'\\'-
1n•1111 1. 11Ід ~:11р111111 Л11•• ІІ< щ• бvлn 11" 
rnмy, щп 1111 11rщІ1 •\1м r ПІІТ'•>~шіІ 

Р[І{ І 

саме для ресrтуб.r~І){аяціа. В то й. 
час такий саме курс, як реак.ц!я 
проти мрійницькоrо всесвlтннства 
Ві.леона. відповідав консервативно

му характерові РесnублікапськоІ 
Парті\. Але той: же сам:иІt консерва
тивний ресттубліканізм сь о r од 11 і 
якраз зацікавлений у тому , щоби 
активною участю в заокеанській 
політиці боронити інтересів амери
канської держави й американсько

го капіталу. 
О. П1rтлнр 

Комув:і3м в наступі 
Перша пєрємоrа комуиістів у 

партrмєвтарпих виборах у Фра.s
ціі. - Радихалізаціа прWІЮд.аоrо 
ЖИТТ!L 

У в11борн: :1<> І·rо mr:i.111<•1t'ТY І\'. Фра11· 
пу~ь11111 Росnу!І1Ікu. 111<1 ai.1"y'u'ь -'""· !О. 
.U<cтonJ.;ia ц. р., кохуні•Т1І 3;1nІ\у.1п R.Jllr.1..1ь
шy ~ілЬ-"ЇСТ'Ьо ГОJОСіВ і н;.inl-;\..1b1Ut _q;1с:то 
>&а.ніLJтів ;хо uoooro rur1a11~11Т)'. Пn;i.1..1 c1t--r 
а ноІІ(І"у щр.1m1сип т~1:11n: но"у11і<-~t: 1 і2 
)(ЇС!Іl> (ор11ріп ~~І; u.)po;tш ~rпуб.11к.11rо.і 
163 fо('І!ріст З): cooi11nirт11 (Іf) (отра.та ~•J: 
коа.nіція nрав11х n:ipт1n ?8 Іор11р1ст И), 
pa;tm<8JІH 1;2: 1'0.1icrn ?. ПРр~моrа t<O~ni· 
стів ста.1а мож,u~оа ч~рРЗ Т•'. що nо111рно

вані ~11oмeft-тtt1 маса т. вв. acтaтt"tfн1tx :гроаа:а
дяІІ• н~ nрнRпя,1а у•tа(ТТІ у onfюp.1x; ця )"ta· 
сть яе АО<'><rда 11а оіть ~0,1•. Тан rnиo 1<с.>>1у
nіс.т~ ян і 1101щiut" np3Bll:C парті!\ а1rсн.-шя 
ГOJioc'tt 110Ш'І'О1о1 ао"ІрноІJ.1110 1 соціял істоq11?Т 
Ct1JI0JIІJU11; у DІІ!k•pai: yп;i.r:rR!l,tlllOCll. ІЦІК.1111 
ІtО раІІІІІ'8.:1із;щІІ фра ·цу;ьноrо r1oл1mч11oro 
жит•и . f{o"ynlтn млoryna.nrr 11~аnи<ПВ110 
a;wcttпn:ri11oвцoo, txni орrа1ш n пресоnі a~c11-
цjf 9 ropitiCТ10 QО8~:t·ІІL~ЯІОТЬ. ЩО •ое i:riю
na в акі 0)(1111 ко~1у111ст11чн 11n rолос•. П •с:-•11 
мр•"оrн 1<омупіс;11 011маrаюn .дп ceGc по
ста преw'ера. 

У ВЛАСНІЙ СПРАВІ 
З сьоrоднішним ЧJfCJ10~1 •Украtн

ська Трибун.ас буде поsrвлятися 
двічі в ти:жн:і. кожноrо четверга і 
неДLЛ1, в об'см1 6 сторіt1ок кожне 
чис.по. Зв'язані з wвs Т<')ОDЧиі ко
нечности. зокре~~а перекід на друк 
ротаційною :.taWJШOЮ, прІ!НЄВОJlІО

ють нас перейти на 3111енше1tий, 
стандаризоваю1й форшт. 3:-rіну 
формату . як теж обмежене 'UІС.'10 
сторінок, накладає на нас також 

розпорядок американської пресово'і 
контро..11ьн.ої з:шди:. З жалем розст:~
ємося з дотеперішнім ВІ:'JІІООІМ фор
мато~1 •Українсько! Тр11бу1ш•. Про
те, також у її З1'Пненому в11r11яді 
будемо старатися. як і досі, втрн
мати нашу rаз.-ту на можливо на!f
вищо~1у 1Jубліцнстнчному ріnсні.. Гі 
ПОІ\'Ва двічі в тижні )':\10ЖЛ'ИВІІТЬ 

нам подачу біжу'ІОГ(І інформ:~ніfІ
ноrо матерія.'lу в більш безnосеред
юі't l актуа.т~ьній формі. Техні•ші 
:~міни: ЗУмов..~яють. що Іл 1о<'тр:щііt
НJ1Й матер1ял зможе:110 розв1111ут11 

і поширнт1t послідовно тільки в 11n
СТ\'ПН11х •шслnх. 

ВірІf'ю, що великn rро~шда Ч11т'\
чів І Пр11ятt>л1в н<1шо\' rnзети і 11:\
дnrii за..'!ltШІІТЬСІІ вірна і прих1111ьна 
•Українській Тр11б\•ніс. В11дзвю1ча 
Спілка кк і Редакц\я •Українськоі 
Трибуни•, ЩО ПОЧАЛИ бут! ('110!0 
ттрац:ю ). н~>11шчаfІ110 важю1,_ ТІ.•-t

нічюt..х і поб\"ТОВИХ ,~.10D:\X, ДОКrІ:\
дали і да '11 ДОК.'1:\Д1ТІІ\І\'ТЬ ус-\'( :~v

силь. щоби - в11хо~·111 я цc1rrpi 
Ев!Х'пи - 1із!Іnв.,т11 н,1111111 \"Кр.t111-

с1-кій га"Jсті C'np.1nдi І'ІІі><>Л<'ІІ''t кнn 
nиrл11:r Kpi11t СJІП'('"ІІ 11n11111x t '11'1\ 

і notJtftДIB, " "кІ nІрІІ!\10 І \ ЛКІ ІІо
Т'"'Юt'/1 , fІ, .111кNо ni ~тр11'1коk' І 1-тІ· 
М\'.~()М \• llalltlli НІ' щі І' 11>1 11 І(' t' І~І~ 

ttll nf' 'JІІ"' t1111'P1t\11 Іt і ІІf'ІtІІ'\ІІІ" Щ('І 
\І ~111 1'11rl "-'\'11111nr111 !ІЦ 11.11111ч •11•1-.~
ючf'і Гf"'~П ~111 Рt'І\t\кціа 

\ 



УКРАІНСЬКА ТРИБУНА 
= = 

НАСАМПЕРЕД - ДЕРЖАВА! зречемося світу ti філа<:оф!ї ідІ'В.дl
з~1у. Було б тр11rІ•1110 І ми Н!І завж
ди мусі.пи б в11рІ!чис11 іде~ б• ·дози 
Самост іЮtо1 Укра1нсь:1t<>І дері'к;нш, 

Мюнхен, дня 1'1. 11. 46. його керівна соцJяmстична б1ль- І во:1яють розвинути на w ої соці- лкби єдню~м стІмулом дпІІ цього 
Гоnірка про •ІJ.ІЛоз:н~тну• консо- шість, пснхо,;оrію українських на- яльноі ко~щепцJї. Проте, аизна~о моrли б і мусіли б бути ті..1ью1 ео

п!;~ u1ю аж• 8 партш в КУК-у, з р<.>дніх мас, колн д}'Має, що ці моси дуж~ означену єрархію вnртостей. цtяльно-матер~ялькі мотиви; 1.1с оз
•п1·1, WC'•TUІW..'1! один• (себто 0-УН можна захоmпн до ве.,11кt1 х no.11- Перед •наfU1овніш~ІІ'І черевом• , пе- начало б, що наша нородня ма<:.а 
- СБJ за.1.ruш1вс11 на боці, створЮС' ТJІЧІlІfх, в ТОІІІ)' І визоо11ью1х рево- ред • :inrlpнoю комуноюс, І взаrалl. взаrалі не с державотворча . А.1е 
ці.1кс ВJ[Т'О скрюпєи:, перслект11ву .пюцііших дій .'ІJ!.ш е соці11пь1mщ-1 перед лкнмнебудь соці11льиии вла- ~ш nсрекона Ііі. що так не с . Ми ві
в оц1 Щі.. фак-п1 шоrо ро'Зподілу ук- ст~п1у.1а·111 В 1111х це називастьсл 11е- WТ)·ванш1м. нде в нас найперше дер- рИNо. що поnри всі, зреШ'І:ою пр~r
ра\'кських політ;1чних сил на емІ- змін.но) що масам •треба щось да- жовно сnраво сам а со б і . ?.1и родні матері11льні інтереси, ці маси 
rрац1і. На :ttлi , проти себе ке стоять ти . •обі 1~11ти •, на дLno •nІднест1н, nизнасмо: насамперед - держава! є здатні дn найвищої ідеалk111ч~10І 
партu в проnорІ(Н 8: 1, а.пе проти се- і •розrоІщатн•. Інакше, момяв, во- Це озн.:1чає · насамперед націона.пь - напруги. І І' тому сенсі. заЮі 11аеам 
бе стоять д в а та б 0 ри, визволь· н1r •нс ТТІJ\)'"ГЬ• . Ч::~м - мnв.тrяв- ці но - ви:~вольна ар~1і 11. Насампt•ред щось общІt)в:~ти і іх в L'f'11 цих 'Гіль
ю1цьюі>Ї тз опортунімІt'іЮ!t"r. Про- гас.ла й аб1ц11нки р11днка.пьн іші, тим служба бе-зпеки . Насамперед_ кор- ки мвтсрілльних об1ЦJJНок •mдиі
ТJ>"WОВі й с~ітогдядові рі3ІUІЦІ м~ж ycnix пt>nю1ш1А. Ul'ft опОрТ)'НІзм, пус здисциттлfновnноf пn.~1І 1 tІї. На- •1вти•, український державний та
поо~tноки,Іи т1ртіяма внутр~ КУК це і1дсн11я 110 лі11lі найменшого сt1мперед основи адмlтстраціі. На- бір м Ус ит ь і бvдР на'Іпсрше ви
-у (за в11с>ІКО'І СГД) насті.'!ьки н, - спротиву, цей в!дю1ик до виКJІЮ'ІНО е&мл'1ред забезпеченк11 кордоні в. м а r ати, mt зрсuІ'!'ою внмаrає вtд 
істотні і, до pc:•ri. н11сті.'!ЬКІІ опрсді- ма-n·ріятrьних cr1~1yJ1iв у ЖJ.І'І"І'і мас На...амперд припюдний .пад, безпека своїх rромадsщ кожна д"ржава. Він 
Jl!Qвщn соція,/\іс-rнч:ною б1.11ьwістю 1 с лерворо.'\! rим rрІхом цьоrо світу. ж~1'І"ГЯ й маІ1на громадян, наса~mе-- буде вимаrати жертв'кроnи І J.tайпа; 
КУК-.}', що NОЖ"\ІО с~н.,иво говори- М:1 nже м:>..111 раз таку .11\цнтацtю ред уnор11дкована функutональ- буде вимагати праці; буде вимагати 
ти про ю1х, лк тількн npo 0 д ~1 н між щоr:~з pnдi1кo.1ьнiuJit111и coui- ність nІдставоuих служб при,"юд- респекту для ІfІІ казів держаnноrо 
та~. 1мьн11ю1 обіцлн1<а~1 и ; nci ці с-р, ноrо :ж~sття, ІЦе 1 ще р-3з : насампе- :~акону і 11р:1ва. Всі ці реч1, най-
В чому по:1JР'ас істотня різниця с-д. р-д 11 т д. це n1асне ті.'Іьк11 ре-· ред дер ж а о а! А щокно потім більш самозро1умілі для: навіть 

м~ж ctrcтe :.ioю д\·маю1я і діІІння їх- М'ІНІ'НТ - добн ixн t-t)i ве.ТІ11кої соці- виповнення 1ї форю1 означешrn со- най"1івішого европейськоrо д<!мо-
ю.оrо опорт~'НІСтичноио кaworo я.тrмю! ліцитації 111 17 - 1920 рр . цІя.'Іьн11м змістом. крата наші опоне~tти назнвают~-. це 
державющькоrо свіТ\·~ Ії можна Зrідно з трад1щісІ() ми знову Ч\' - Том у нашою найбільшою тур- Н" де!ржавю·щтвом, а-'ІС власне -
сформулювати u основном·; ось-лк : rмо з цього серед!'оиша вс.чч1шу ботою саме і с побудова підстав ор- фаш11З.\:ОМ ". А 1е не с важні іхні 
Партіі КУК-у ц в більwості пар- npo • іН1'оrральнС' вклю•1е НІ ІR• укра- ган'tзаціі\ного о л а р а т у , який ля- дискрнмrnанії . Важне є в цих пер
тіі rrоб,уде>ванt на суто ~1атерія1і- інської справ11 іо • 1·•·нера.тrьної пі - гас в основу кожної, вартноУ тієї сnективах виріш!'ння с11рзвді nід
стичноМ}' соц і л л ь н 0 му д>>ман- ні\ вселюдського прогресу• . (Вчора назва держзви. Але в..1асне з w1м СТІ\вовnї прt)б,1е:.rи да.1ьшоrо роз
Ві. Не ;:t11ве> . що в К~'К-у '3rуртува- це - словами пок. М. Шаnова.па - •аnарві'ом ~ , отж~ оиконністю будь- витt<у нашоі націошальноі історіі: 
.--:ося аж 5 різн11х в1л:.rін соціяліс- иа111ва.1ося •прачеп 1енням україн- якої украінської в_1ади. Rt> може n11- ч11 •тр11би• цього а п а ра т у вилв
тів: с-р, с-д. р-д, й тд.Масмо право ськоі справи до експресу світового годитися ко~щентруюча себе в КУК .1лться тим ра з п :.r досить ·~щні , 
говорИ'І'И. що якщо КУК вЗ.:Іrа.:~і С<Jція.n Ізму•) . Ці партії, • ві.;тьні в ід ·у укр1інська новітня •ЗA:rlpt1a ко- щоби нnpeцrrt опануs!ІїJІ укр!Іінсь
l4ас Р.Кісь i;ie:, то с.1асне 1~сї t.oro туr11 за мнн\•Jшм і ·макснма.тr~,но муна•. Ось так орrан нзuщх есерів, кv h~ll110 sin" сар і1~. безгnловv ~с
соцtллістнчної бі.тrьшостн с іде11ми no1Gy7i вr.нк~•х )'11Ср!!11'tРНЬ• знову красуrольних С'І'ОDПів КУК-у, ("На т1ю украІнської сти~ії. чи 'южс hel
K~'K-y : інак11Лfх 1дей, ях ui , зокрс- кnм пишуть про •ПРf!СТ)·ва1111я вnе- Чужині• , в 23 ч . з 20. 10. ц. р.) вnж- 1110 знову з ірве 0с-1 ланцюг11 і щІ" раз 
ЮІ ;~ей УРДП, в цьо~1у сер.сдовиЩІ ред по лінії максw..~а.'tьно .тrівої про- ко бідькt1стьс11, мов:11rв, • 1fаше жит- 3:1тош1ть ui 1а!І нарід і ca:.1v себе в 
не проrо.'!ошустье-"І. отже дозnо.nено гр:~~ш· ; ( •НащІJ Боротьба •, орган тя котиться по nо)шлій площ~ в черrов<1м.v бvнті і ~юрі кровн. Ми 
іх прай\!аТtr. як д.1R К~'К-у керум- УРДП, ч. ~). На,..1 знову верзуть безод!fЮ б~ виходу<. Страшно таt<е пов1rнн1 роб11ти .все. що тількн ле
кові Цю різющю двох світів :-.fl.I всячину npo всякі •"'згtрні к<Jмуюr•. чнтати Чо:.1у ко-нsтьсл? Бо: т~'Т жить в наш~sх си 1~х. щnби •трибис 
добачаrио в ТОМ\', що вони, партіі •ІПІіtмоrучіІШоі сті~.1у.ТJ у ,пвиrаннІ діє з верху до нн-:~Іо ро1будовзний І u>-oro нашоrn зпар~т;.· не то шоб ла
К~'К-у. (яюцо на підставі того. що внзво.rrьноrо nр<1цссу Укр:~\'ни· Во- апарат • , я н: 1 1~! як ремствує згаданий мати. 1111е нaP •HrtH, їх якнайбільше 
вою~ mrшуть і говорять, можна ни rовnрять. що вощ1 і ті.~ьки вn1 п1 орган, •Н '\І<.~адас податки. розб11в1є скріп т~ювзти Шоt111о ц11 nрацч ,ю~
:взаrа.лІ зрехонМ'руйоnатх щось в ро- мож~'Ть в•10С'СТІІ робітюrк!о Донба- українські установи, мобt111:1у~:- бідь- .1а б r11раит\·,~тн. що прн чeproвirr 
ді їх m1зво.1ьноі конuепuії•), хо'!уть су. Крнооріжжп. Х<1ркова та аграр- шість n·ри вс.Rкю• виборах; аран- нагоді рсnктиаіззції українськоі 
ЙТ1! в.:.:~; СОЦІЯ-nзмv. і взаrал1, •в11ко- но-і11дустр111-1ьного З11поріжжя, ·на жус спонтанні вияви•. і в:111rа_тrі. по- сnравн. :i rrрихід т~сі нагоди реа:ть
растаНRІІ соuія.'Іьноrо сті мулу•· до В)'.тr1щ1<н. Mnжmmo. У цьому не бу- ловнює всІІRі tнш 1 тоrо роду •:JJto- но nередб'1.чІІємо, тим разо~t nере
ВО-'Уі і самост1~11ос-r.1, а держав- тrо б нІчСІrо нnnnro. М11 'і_-.: уже раз чинства• . Розумієт 1,ся, аж так rpi - може не h~ІІ 11 а, a.1te сnме uei1 так 
ннцью~й табір нв.впаки . щоііно -.е- бзчи:ш на ВУ.,tщі, 11і мас11. розаrі- зно з цим апаратом не с: не такий нещвисно о~~інювзюrй а л ар а т: 
рез державн:ість прямує до соц1- тоnдщ fr розnаJJІ"•ні до б1.1ого нічам І він ;:пке •жорстокий• . Т~мчасом МJ.! Укра!нська Держава. 
я.,rної справед.111воСТJ 1. 1Н1m1ч, n 11е т І .11 ь к 11 вс1щ1 тими rадаа.10 що за1сновvоання j дІя~u1я. Зt>нов Пслепський 
Низько it зrір~їJІВО оціНІ<Іс світ ЇХНІ\111 1nг1рнщ,111 ко,1ун"'І11с, вик он н 1 сть цього апарату, річ 

зrурто.ваЩJіі в КУК-у, а зок~1а Одначе в щ.011у д) чан111 і ді11нні досі небумла в системі нnшої по,1і -

.&.1~ МЕЧ ПЕfІІІlШПП! 
-'· ~ 1~ .. 

' • 

• 
"~ . , . ... . · . ·" , 

яе було. і 11іко'!н не 111оже б\'ТІІ. міс- nrчноі орrан:ізованости, далеко не 
uя ;:рл 1д t cn 1 \СТ! 110 , націон~ 1Ь- с •скочуванням по похи~1ій площі•, 

ноі, 1н11окр<>м 11' 10·1 n• ,1 \'С'І-Х Інuщх· І а~е t1з11n:1ки . про11вnм н~ш~rо пu-
,:1rір1:щс ком 1 Укр:!Інсько\ в1.1ьноrо держ'Івнnrо дозр1ва1іня , 
Дrржавн А.:::· ж п м'ят смо 1 111- про11во~t пості \ного повишvвания 
І(ОІJИ НІ' з, !\уд• М<'І: в •1.1с К<1ЛІ! Н'І!Тр, НАІUОЇ ;(І'ржавноі' ЗДQ'!'НОС"ТИ. -

п· 1 Кр~"Т'З nr. ~'кра нсь ·1Qщ Тt>рмо- Прав'\а, розумісмо добре борС'ан
п1лячи, n11P·.1t) ia Ук~ тськ: Со- RЯ зrа :\:Hroro есерівського орrаку 
борну Снм'>С1'іІІfІу д, рж:~ву 300 rt>- 1 прnти виконнQстн цього •апарату• . 
ро1в - х ••ПЧІtК в !ЦQ х бр 1И 113 ЦеІі тил СОІ\іЯ.ІJЬНО •розrойданої• 
шт;1ю1 крnнп т JJ. ~,к no ш'щню1 оце вперше в нашііі новіт-
К1 еві рп·1ва11юnа ~ас'1, ж се- ніі1 1сторії лочинас відчvвати ме-
м ЯЧКІ!. ri 111< а 1"11 1а ж V Д.'111 про11вів свосї •СТJfХІJtНОСТИ • 

сnр1111ма11а щ ра1 р 1 ьн ш1 1 розгоиданости• . межу кладену 

rac: 18 ЛЩ.!НОГ'І І 111 tnr)JШ ІІІ •Г<' {('- ТІ1М ра1ом вже R!.' ч у ж и н ц 11 м И, 

рЄ'ва 11'С~ч1u і т 1с11 І.'\ с " атськ11 а ~е так11 са~шми украІнцями; nочи
маса, укр а 1 н сь ко i:i р 1, KJ- нас розу~ти, що йо111у вже білІ>Ше 

муш1• тог о ч~су, 1 n 1~1·n <оц11111,- нr дозволять мобілі·Jувати мас, ви
ю1х rac 't анJ ,-г 1 ти ;i.o аодати їх на вулиuі, роб11ти дер
бою за якус1. нав ть •И 11u1ш ~"· 11·11 ПІ'рІ'вороти, бунтув .ти проти 
Украіну•. Bi1n,1a ц · І еж~ ;юсто rv І ~"п.сних н;щІо11.альннх зброІінкх сил, 
досв дЧ"ІІа c:-.paD.1· лкщn ftдe't' л ф<дЕ'р.:!л!Jуuат11 з москаJtлми, вІд
лро noBH(• "' f\' В<І і т "'І К'! про НЬО· ('1'\'Па.'ГІ! ЛО~ЯК3~! цІЛі частини Ук
rо. тоді ІІС'" о.1нn, чн Їlorn наnх -rн рзіJПІ Іі т. п 

т1 ;f,к11 -з укра111с1 коrо ш "11 сnі.1ь- В тому поллтає І вся різниця в 
ноrо кnт1.n.1ка . Сащ т1 ,f,КJt сrщі- нашому i tхньому ПІД'ХО,ді до основ-
11.1r.r1і мn1·11в11 н1ко'ІІІ не "ож ть m1x np<111rreм nобудоnи Украінської 
трnат11 11с д > •)01') "In сnмост~Іінv держав1r. Ма в1.:n> 1:tкас\Іося не до 
Укр::~·1ну Т.1к 15y.7t) то,11, і и·· мnже МІраж\• •заnрншс комун та інших 
бута Ішшше і о буд'"'"'1·1; к.~тt,(1- т1rп pr:i·1v І:t•0 Іі •и11rтовп1wоrо жи
лск •t~c rсою JІ..1'1СН\ н"-з1І)~ШУ ЗІ\- !IOT.l , о" до л ат р І 0 т 11 3 му \К

КОІІ()~1ір1<11"Т~.. fIC' 1c11Yr. 1 11, r.11JЖP рnі11с:ькr1х нарnдніх. мас ,до іх Ло-
,. • lMf\'B !T!f ll\•1Ch ТаІtС. І!К >ИRІ!і ОІІQ'1(,- 'І'{М'R nrюn'11-iкy, ДО ІХ ж~·рТВСЮJОС-
•.s&~r.~ . юn КІ)~І Н1"3М : КОЖІ/3 І<О~І\'На НГР- ТІ!, до х nюбов1 дn Рід11оі Зt!млі; 

• , ," in 1'he м1117 "1171" рРнтнп. rи <01ю111 вн.\тр1ш1111і натvпІ, f! nрот11с-rав1tr-н11І .цn nкорінt:ноrо 
Пl'pt'1noc11 nac іС11•:оа111111 С'Т1Ільнnrо мптРрІя1;1му, 11exni1 nін і Сі'О разів 
кnт~.n1ка . ОТЖl' ІСІІ "111\IПfR штер1t<:1- будt> •д\ІІJІРКТJ.1•1ниtі • МІ! НІКО.,.111 не 
UіОНІІ 'Іу; 11 !\<' 11!\ЖІЩ б\'ЛО і MYC!lfTb 

!Іvт11 СМ"І'ТІ<> с~ •tnм-1 ІІ<•СТl1 Украї1111 П pнl!'t:1P\t() nt•n"pc .1ні з:iмr\t~m·шin 
Ч11м по1:і11 ш lЗt ~ •б дnв 1 крзін- 1 11"1" ДІІ 1 ту n , журн~., 
сr,кnї Дf'prtaoн,..rтa т1 r rn мРто'1•11<1, "УКРАfн:СЬКИЙ ГОСПОДАР•• 
про 'І<' ВЖ" ,наr наш<' rrxщ 111•1стn" 111.1111 nнх .. 11111. щN•irnu11 " Р<Ф•ірі \!1 _ ~ 
аж ІJ!ІДТО .1nбрс 'JТЖС r1orn П() -~"Р- rтt>plJ"'" :11-к11r11 з.v~-"~· І &1іо-11нь фах···· І 
ЖІІ!НІОМУ ЛVМ'11<\ЧО •t:~стина вже ")'АНТІІ'І"' rт<tмі СІ n~r11r11 по l•rlx 11\JІV~ІІ 

11 р !: 11 у Н n '1i'11.UJ(" ІІІ' І"Р'>І!!ІЛЯС Л !І Ті І' І •дСр- r .1ЬСЬІіОГО r.\cnoз..1 pcт11t Hd \11pniнri.~11 Х 
•І J11 fl 1 м, · 0t-w111x_ І 8 с~іті. Х 
1" 111 ",,,,,.,"11 І іІ! ІІІОТІІ'1р 11кт11 особ1нuоrо зро·1у- '·"·' ~11 nщ.ia •·~ткrн~ чнr 1а w ,. ~ 11"н І І ' t ,,,І," І •.11.111111. 11•·1·1111 Tp it pun 1ft111.1a1rн ПliltltC ' Tt(t 

r у І с ( 1111 IJt• р1нrоГ1д~п:11111н М(ІС ІІ •ІІJ І>,ЩОГ<• llJ.lкtltf'lllJ• ... ~ "" 
!# 

111 Р r,. 11." f І ftijlX ;Jrt tJit"\01 ··н)1t11н J rr,16·,•,r1,- 111• 11 • 1·п1°"Х з.1"un"11 ннnх _ 1 .. 
_., fІН1і1І1 І 

ІІ>f укрn1111 1.1иr1 ;1•·ржn1111u1.-т11 МИ ІІt 1 ·'І"" 1 '' 111 1 " "11"'С Vl\HTfl І ГfJІJІІІІ 11.1•1,." 1, 1,, 
f' ((IJt 11 1111 р<ак11Іп11t·р11. Нвопакн 11 "" h-" ~ 11

11'' ",," ,., 
На ЖІІ н" рямцІ цІс1 t т ІТ'r\ 11<' д•> І І kri•l11 •' m. ··hlnv, ·~••u І \І!~ І • Іt 

J.avnr, IJat•~a !І/ F.lui111 ІІ І 

. ,rо:тос· • 31 ,шлх плцхn 

11-11<1мr1n П11р11•ь1о1 \ІІУJ•ОІІа 1:011•f-·p.-1111i11 0u• 
ft.VІL8...1 ІHl"A на ",,, 1цоб •:tVf1~" f'1''11 tl no Г(.І .J°' ... v" 

'lf\ 1і нnні1 . •1!(і (,1,:t:i11 учас.~"ь ~· rtiilнt npoiu 
~·ОХ ~1 •• н11н('т1~·ь101~ ·'' р~к'1""··~т ..... 1іт1н На 
:\!.11, 1•11Іn ro10<" "'r Г.р11 ті1~1111 дорцчп.'\І 
f.11 or·rnTt'l ' fH•' ~}11fl0 yri1r\Ht"t64TH noro11f\pM 
\ttІІІ .в. 1111-оіа ~l nтн«•. Н1н·окt" 'syci'ln 1н1:tря
n~ 11rn,~n ча.,1 Н:"Іцн 1 .tv я•~ rо1ск 110 t,pn"\aro. 
що~ 1х '10>1<1111 r.y.1 0 11Ї~•1)•-,.11 . І хо•с 111: крrr
чц_ 11t. n11отР t\ tl\ 11.1no1·() po.:\n\\•HY no.~in оr1-
х-.•11пь. uto н-:о ІН•• :t l't nо~а-~з111. н о..:тз"о вift 
ft• Jdrн\1 ~\OrUHHf•ІH н·· tЇ\,"(1· tt=)ЯTt" ;tt' \"nзrn. 
А І•ТО() :111' t 'ft1\t~1y \1a.l. ЮНІ ( ~' 1а r n l(HtOlt; .111 г1uа. 
АО 111 n1•1· H• 1.r>HT4 p,....,tt• \ tJ; C1н._1tto:t:\ ~ :1С)еа• 1 
(ІІщ~н" ч )'J ••t 10•11" ,\\·.1,l11111:1un l'o•t') 

. -~ 
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УКРЛТНСЬКЛ ТРИБУНА 

Перед обличчям наших великих завдань 
Допові.;t~ Се&ретар• НДОУЖ ред. Ромаяа ОлійВИІ!а, вsnoJiomcяa ва П-му Заrаm.вому З'їзді oprui:Jaцii 

На перелом.і світів 

Cn. n /(І . .'f11n:1 11a~on11 1«>1111cL пr111.11.v nin· 
n' -(ІФ'('" ХХ сто:1І'М n•. Cnj)<lв:il. рвдu· 
xa:'th lri •>І IRn , ЩО n r11l11u."ttt n 83f1f,10!C ЦЇОі 
111J11n. nn~ 11a•111 1nc11 не nrlx ;iin11пnax. А.'10 
~ °"І"~-1•ІІRП ю . .111n11 "ожоо. 8 11•>1~ІtllllfM 
)'cnixo" п1111rтоr~-аат11 танt>ж .а.о ;ip~rol ~•і· 
товоІ ni/11111 \ <ІЗ!! - '•·~ fl·: вопа rтаноn11ть 
СПJ'Q~ЖІІ ІО м•нп· mllttoro сто.1tтт11, ..s•жУ о.то· 
мовоrо nl"'" Ронn між of.011a ~Ull!Rll4 11 , 11~ 
плщо• " "l":x i:i11u!I пап . n RKQ'>J)' 11азріnал11 
~;оnф:tіМТІІ :між ПОО,111 ІНЖИ'4 П clliтoran:\O!<R і 
пoпfmч11m.n pyx;iw 111 noon11oнu>111 r11rтe
иa11n ПJ•ІL'ІіНь. 'І ц~.о"у 8'48Г&JІІІІ NГПІІ~'В 
8.!!ip nчnn 11аці-t.аш111щ. 1:t•nпo nporpa• ста~
К." І бО.'ІЬІП~nІ:ам. .t,м n .11 і !І1 pa.1 irTl1'!ARn 
с.аіі в - n••p~;i ""РUІОІ rnітооої uiR1111 теж 
вс n l:t11nncR В!!і• GІ.~ ьшr ла н<>rп. 
УкрtІ1n~МС3 П{ІХіТІІЧnо д.v"м у СІІй1Х '!"О· 

P"TTNПmt 11nRвax ~ в орактпч110>1у pra.110)._ 
ea11n1 n1н111ш:~а т~но~• у цІn ein111 oorп•ny 
п~юбу Кощ na rхід11ьо-украt11~ь.1щх OC•<.1RX 
иаро:tш маrп уnі Ош:ш 11 nryry с"ітооу nin11)' 
!f<'llt~n rуці.'ІЬн1111 Фrонточ п• го.nіf д111автор
сЬІ<О·7Отn"ітnрно1 tІІ•Т"МИ бо.1ьUІ~DІІ'1'1У ' 8 
rol! Ч8t RO 88,Х ЩІІLО·УНРtІись11rо: a.i1:1nx, 
крі>І щ.оrо аов:uішньоrо фрон 'tу, 0;111очаr110 
ЙШ"~ ~оn!fо,ічт "і.ж :t•·1tО1<ратuчнІDІR nарт111· 
мп 1 rа>е~тt"пи111>1<11\І таборо>1. В ц~.очу кои· 
сГ,;mт1 П 111.10, як цt>ri Пд•'DІ>СІ'І , не та11 ун1е 
про ті, 'ІІІ іІІІUі м:еТО;\ 11 RIП!&~ll ~ROI бороn.· 
бп, т. eri. om до 11я о1оr 11і11 11 піц•мо •.сар
шеІІО10 t«1.,011ОІОО , чn ІІ•)ТО.1&"11 nо~ о1<ро тпч
ІІJІХ nQpтin , rуттn11 ... nмru&:t.XR 01~т.~ 11кя n 11 -
в в о .'1ь11о 1 КО 8 Ц~ П 11ІІ Г9.>ІОі по roC\1, nn
тaв11R n~o fl 11r.r ,•11•1111n І npo ІІоротhб~· ао 
uю нn1111•nni 1• . I(pyro с11ітом 11iR11D nокаВА· 
43., tno n наr 11A111om<.1 n " ,, Jr.rme "'У°'", t.:одн 
ПfЮ»Ови.10 ец1.1і9о, nn• п ЛRnІІі nо.1Іт1N11 і nnp
'lii . щn n"3ІШІІІR С<'Іі~ 11~piв111ruaw1• унра 111-
СЬ1<оrо ПQ тіт-nЧRОN 11 rроІІІІ.'ІСЬ><оrо >ІІ ІІТТR. 
є:u111ою tnрзн1v.ньою ;~" мо1(р;атичною "wona
цlcio )"І<рАІІІСЬ.11'81: ІІQр.І.:ІМі Х M:\r. Hyn ІІt Ч3r 
h'O., n Dfl '>Tn reC~ ета.1n nna наJ\G•1L>ІІІ nою
ючі тоrа.11sмn і Tl>~r.з Іі~','10 наоітh т 11ттn 
СТ<І~І\111 ІШ nar~· в QiSQpo111 гмош• 11 11х ід1·n . 
ЯІ<UІ!' 11~ :!l:Oтl.!lo.·rt n о І1'~rт1т nід розчон., ~u юч1 
i.-n1era ноr11.1ь1111цьн11'1 r11•T~!-I. Мо»:о· оз по
Сh'ОТО" 0,"t Пll;\IRRR :t•PЖ8fl і нap11:tifl дехто 
n~~o·1vмn. " " UХІІТ81 1\СП і ~8.10'ІІІ.1RСА nро
гра'!!ОЇ.О-Орrакіаа11іІІ nі о.-ко~п :111~11іх у11ра· 
Iuct.кnx 11е •ю~<раm'ІНПХ napт;JI. n r~,<>'Ot ~ 
'n!М, 11~1100 ТІІfІІ< а[ СТІН йО"!)І,ІрJІО8Q ІІО1 (І~'.11П· 
;irl , о.міта.11 11 псі зоеніо111 і qужі . •iarтo ny:><c 
ФОr~~.1ьt1і n noe•pxo~i наеі1tп11n н у1<р11Ін· 
еь><1R w1ci.o.1ьiri1! нон 11,n ц11 , 'І'QЧНІІІІ•' и liy;io-
111 y1qJalиrькoro wp»<RRROГO ду-..о.н1111. t:ьо
rо;ші -~ ""'ІаЖКР , щn 11 111et віІ\пн nощ11-
~=10 mt1\'tll tll1Q1'11 ПОО;uіВОІ<RМ 'ІJ1,Н8>І. 
унраІ11rькmс napтin , о .,Р оожне . щn 11rl 1хи і 
i.aPf . 1.злнrrnr.1пrь .("d\f, /J/' 11ояп 1:х. nnк11н~1.11t; 

в ру"ООІ1ІJІ3Х друrо1 світоnоі ~іІІНІJ. Во1111 " . 
i YOr:tn npNtтn •пorora rто.1 іттв•, бt1 R~ бу -
110 n i;<,1 тr юшJІ 1111 nо11Іс ці і.1"1. 

'ЬІ П0'1.&ІНЧНQ rocт1f, J•V3Dnn:it-1fcn і JJ)'X;JTf_f 

U10 nІІ~ІІІ).ІhН,У (>U)'(IT~(,)' СОі;{<)ІоС(), pn~>''111~ і 
іІ С:І Ї. \'Т\ ' ГІЧІttJ•). 

Цt' ~1HCQHHJ1 ніцН•) n1i'11'l.\H'~ о1 41-Qp'8YГІ4ІtUftW 
)'1:рn11tс.·~н11І '1іі~іtІІ'ННІ) e1)"NHH ПU 11j Q ~іК 
•nopt1rм •·т,, 11rтн• 1 ·111 , ,1чувu111nн шr 1Xin 
а м"то.а.іn н11Dr1o:ia.no1 r. rvтi.{111, 3 ф(Ірuу1ю
nан11.1м r·н11т- 11 1 rт '1t•\ 1ь11t•І 1:nн11• 111ti1 

ІН І ЧІІ t ll"J tІІі 11 (\,1,Іj11Чу D Іtjf1 ttpJ1\,, HJ. 

1н",~,,~ 111.1т1tнну , нtt111 t1r &ІІl•!іІІtl 11111f·. тоt 
nµ 11 ннn'І11і, nttж 1нп• r ttнio 11n.11 'н11ть унrа· 
1.irt.• • .:»Ч) ж~·рtнt1•1 тtч1І, 

І 1\ т, ан~ ;tP-i J,1•. аtри тvn І ova11a. І nru· 
чuа=- ··таuреннч ІІм11Іо11 11.111.1 ·;1 N JІ~тцчпо· 
го (.)(' .tІІ41fUJ1 ~ ... ,Нt1ІІСь.&ПСХ: if\,ypJІ іс:тіи 

Дещо з lсторІі НДОУЖ 
C11i.1f.)r..ti .111'11oro rт •ІІV ,·нpafнrL1;11rн Пt>:'JI" 

Т1ІЧІІОГО 11 Гf'U'1>~дrм •>ІО НІІ1'ТІІ 11• :иіt раці!. 
~ftil.O\ІI ~r~ 1160 1

1
R І щ іХ 11 1, 1f1:iac 

у1<р.1І11с~~:11І1 Нр.~11 1а у1 pa111r у no 1тпчиу 
""І!')lJІІіІО, П•'[1Ші 11 1.11 тор11 ~f.OJ """ ~ра· 
ІН· І·І\{'ІГі'І JR\'pao1ir.'f11'(Jlt1Гil t1!i едl:ІRІІІІЯ nr ••r· 
р:!ІІ•>оог,, хі~ рант· 11у. ri< ·11r" • ІОТЬ 11а ~" трn· 
ОІІrІ 19'16 r " n М/()ІІХ ІІІ i11•\!"111~11in IV Іrі1р t· 
:ty ;нy·p113Jfj(-tin, n~rt l11\~stІJ.)" "!~')rf1t U .іІ ЦП• 

'1rl ТІ >1.1•111. Д11с1:у ln, ~1·1·1 RB І 1an 111Х 11 ~(r 
"il<in ~·i:pal11cь1:oro ~'1ІГJІ3ці11 юrо n..,.r ro 
Н<llТТІІ, nи11nn:ra u"n1111R ra3 І М.JНУ'Ч) П)Т· 
fl<-Gy rтлор~І!ІІЛ nІl3Р.01ЬИПUЬІt••І ІД•Q 1orl ІІІ<~ 
n poa Г:'t.\ІОеоУ f1pra.11i1н1{1f у1.рІ).tН!"[•І;ІfХ ,нyp11e-
1trтln. З чuма 1010 шнu;~ою дс1п u1• І 'пр Jno 
ТОДІ ЩО 11~ діRШ.1'1 ІtО ~о-·~1і33.ІІіІ UI І 1}•аtн.~. 
Це t;~·.10 :ж.ва ;tJ1j П<"р1..1 1 1з;~ои ;н ,ур 1 \.11··тsо 

О !ІоuОІІ\' У.1~і що tlvru •'H:tUІ<I ( У.1П, 
таяоm nporp11.>1011~ орrа11Ізаці11. lln 111 • ;t11<v 
;;б~т11.01111. сор~з 11т1х орrз11 '" ,. оз oor rt ц it 
~·1~ RHl1!d1! cnoeoGa>m; )\111 ІІІНІХ IІl;f"n. 1(1 

pcq l 11ідс"1і усім з 11уІі. 1і1{о1.ц<n у DP""· На"1· 
Ht' Т•', ІLLO :з'із;t ІН' \t;]ІІ х.11 1;11f'Т•'р~· ) 1r :11f1 Jff' -

y1\pз1r1rr.1toro rYirpn1tin11r•ro f·o н,.. r1•11 ~;:to.'t
.1•110 про uo 1оеіх y11pu111с~.ю1х ;t<У/•ІІ3 11~т1а, 
а. ті."ІЬНІІ CAOJO ).Іt'ІІШ1сть. 

Не>ж110,,.у у1<ра1urькuму ~:\'r1н.1іо тuв1 J!J<,. 
з~·ні.1t'\ С rt11ttt-Чftir:т1. і norp~cin i1 ... t1yu.нrн11 t.';J:" 
11 i •' f унр о \нсьноr п porJ1••1· itt нСІ1 н~;· 1111,1.1 ir1'11 t1· 
11of n p rn 11 i:toпit, нн,1 З!н 'yna.aJ б i1rr,..p .-··<'"~ f 
u~i x YBJJ~ IH('bhH~ н;у1 1 11 1 1іl"тів. 11~ 1 а.1";.t->но 
Di!t Іх111Х. nl).1fтa•1111• t 11'-'fJ· і>UНЗ.ІІЬ 1 rpynvB\.11 
ПfНІ ІІоІ 1•':НІІ0t"ТІf. t :11, ;ti r.ан1111 ~ Щсt ноьоr,:ТR("•

рена yrт:iІІQl!Q С~їІ-\ Gy.1~ пrІ)с\е rіRІІ"І<І Піі• 
ІJ0;\П•1JІТІR11ою устзu<>ООЮ - З~НМ"111' "" тa-
1\C.Oitt 11aot:.'1 н nci комп ро1н i roв_j сп р1.1Gи 1 1,•JJФ8t
cт11 (:~.' ; І< 11 а Оf<'.\'НJ.ІО.Їисьнj ос·нnnн праu і . 
/ 11іц 1 <та11 11 rІ 1·rоупою СУДЛ. - Q';t{ tтав 
WОІІ<ІП" ІІР.І"> ціе1 rr:mн11. ЩО n ПС'8' ~р П•J>е
nо;щтп на 11ьо11у свuІ r1<с!J~І!".':'".кт11 . 

ll<~ti:t аа оuану1ц111ням t;~ ,f"y 11!111:ia 1 

npr~ooa 1<~11а11іп, що ;щ.;1е1<u nPp1·llw.1a "' · 
>ні 11.t~тіnн"1·0 с~'"" І'"" ІІТІЦІ і ст. 11 ~ 11·1 nn1111n 
н11:і..( 1 1 1 1н1.t-•" f1 rtJ 1нх. 11 нri~1 naн i1 'fіІ 1 •r.н-тtr 1.1I1 
)·нрu\11• 1.н\JІ t•\1JГpJ11iftнur r1pfr11 'J,1n• р1 "''lf(l 
унрв1111.:ьку fНІ:'ІDа.1ь11~· tiupt;Т"J..tiy· :\') - .\iti рр. 
І ПО•"ТЗН J1•HQ Пt..1 \)'WHit І йQ(.11,:,11~· ЦІІІІІі ТЬ 
нар•·:..~· 1 :1 1r·;н11tf"'Tf• nc.1 n AJH:thн i1.11ok G(l
r1r1тt.r.н. "lf.1 · Hvt 11 :t рідtІ 1ІХ ;'-' . !ІІІ 1 • І"( 

Рt'ц1·ніr1 .v\\patнru1atx f·a.1irra 1J 1n 111'! 'ta.~. 

.1~ ,п11 r~~e. J щ& то.11 "' ІІрОІІІJUІ s r1Іхто 
ПО І f'ІСІІІR nrOl'll lll•ON\, а rpO.,.QJll! Rrno М08• 
ІІQ'Т<'І. floдiR суоrнА, МІ~ Пр8RІ\RВ&. 
h0П1 ІІІ І)QГНОО ІНО HJtOY>Н. ПІЛІІІІВ( ІІ ra-

1.ir а,, q ІІону ro"~ 1\horo нечnr.л•RІІОN rур
ту. flno11~1cя '"""""!" у Іхпі~ чtrom1~u. 
~" 11~ ІІ• ;r.opax І 11 tnтанА no т.1бор1х. І 
;rн~110. П 1,1яя 111•11 no11тwчni ба1111110Т1r І О!<· 
pnчn·111 rofit llOJ'IЦfllolll u 11ол10: ~'І'ІІІGТП І 
11~'ТІ1·І"11і i11n11!J>t'pr11n1 ста.111 ~ ~ponl мо
ра~! 11 ~ір11; nepnrR1c.'ТI 'l"Q'Тaniw11~" nооутч•· 
1<n 01 1сІuо.1и ношпоrо. хто н• • 11 111о1и, 80· 
poro11 ;tемонратіl. Жа11 ТАкtІ• с.ч•ruко с;КІ· 
1JQ11 •ЖRХ..,ІJМ ~·ІІ·1а. що оі,,б1.••r.ІІ " І'І'я 
гаr10: •Hin• ОІ'~І!"~8 ~~coG11•. 11ano11a TO'f8-
1Іт3f•11n1o1 Ц)'ХІ>V /ІМІШХ l\ІОі!•І, які 11Ір11ть. 
11(0 • 01111 J{OlilOНpUТllt. 

Т.11· АІJТ11ор11лаrfІ r1tтyt1n/R, UІО тр~ІS• fflS(>o 
~·"1111т11 cю6":tr о~nnннІ nepe:i. дJІктаТJрОІО 
та1шх ~ІD:~"в, що ІІорІІТt.еІІ о~ 11І.і111010вао~r'І 
noшtrtlA. n1~ DOua irrr1т11.111 у 11111 аІІнІ д.'І ОІ 
ІІЬОГ') ~І;ІООІОRа"ІІR поn1щіІ 8ІJІ!pІJ8)11Qlnefl 
ф;~ т11, rпr еп,1рокуетьrк 1>(7.nооІ11нІ raJe'l'ui 
··татт1 Д1111 тіа\ 11І!1і rн•зrідно о nрацоІО 
1u11r11n•11 оІст111r, що НДОУЖ. 11, •конН}'· 
ptu11•ri11a• уста1101111 д" r.vж. мoWl!fo ндоvж 
nн:ож np~cillna 11<урн.:~.,І•Т11'1>1а oprao l:Ja· 
ціR lli.tD08Uh ІІА І\•' ;iat ~OТll'fllltR J(o"yul· 
1. т rtr~a.1;ii1 llrpшoN :111;1у Н ДОУН\. 
М • ще ра3 11йuп11111 r1<оватn н111ком ясно : 

ІІД<)1''іt: е opr.iвieщitІD 11<уркал~11чно~о 
1,11•0 н1rІ•шо пp<>rp.,..011or0 Х11р31<теру і допус
нае ТІ·<>Р•ТІf'ІІІУ ІІ011СІІНОІrт-ь тnорt;НІІА rті.1ь
ІІІІ н:урпа.1Істич111<х 11porpawn•нx сnІ.~ок, 
скІ~w nо.1Ітичн11х 11aop1t11ia 41 • ,111ра.1ксь-

1 apo:tl. Інша v••, ча потрібне нцто 
І1е f oзq:ttl!)'IJ• 1111 У .ра/11.-LНОГО Ж)'р· 
11111 т11чr оrп Ж111 n 111 rwJrp~цlt , 11, .1win• 
~-з.а 61'а11у 1<аа.1іфІио1ал~а робіт111rшо п~ра . 
11е 11 TOWf, ЩО DO"H е форІІJU&ЧRW!І Пр Іt · 
~ю 1 оІ om111i. та 0:111мас110, u.11pa~11111co" рd-

ьnо-:11ІDЧ 1х по.,Ітnчп11х cnn 1 t1acax. І 
ТІІІІІ p~a.JІL О·ДіІОЧІ ('\tRR, а о~ ф1КЦІІ, І\ІІDТІ. 
ripan nopirтn т , •111 іJІШІ> жур•а.1ісnrч11• 
nІ\'сз11а111111. О:111а 10. t1<іл•н• ІХ •• Іс•)'в.1.1u 
r.. 1,, онu nом111111 об'о.щuпс~ 11 одu~й 
с 1!1' 1u;tl np*c1f\11in І 11u11аJшартіІІніІ opra-
111Ja11il ур11о:~Істі11. І:Іоно мее омтvnатв Іх.-
11 і11т• t-~"•, то11у що аон11 е унр8Іnс•ка1111 
.1,урн.1.:~ктUІІ І 'IJI• каt111 u1~І 11р<Іфо11~.1к11. 

T.i1 11w rармоп18УІО'ІВ>1 ча1111а><О11 п о 111-
п ~ 11 nуТІt С).'іІ\, an• дО<'і 11іи ще таш1ч ur 
с. П oro :1от•п,рі ПJІІП дІ"11.ь11 rrТІ> r.y .1а OJІIJO
rтv роиют . пар rill 11a 11 ра.во вincaraт11, що(І 
Ві11 стаn nо11адWІрТІRRОКІ )'ІІРІІІІІС•КОЮ исур
ІІіІ..1ІСТІІЧ.UОЮ установою д;ІЄЩR І'ОІКВОNУ 
у~rа.І11с~.но ... у ж\·р11а.1Істо.і, а •ом~wа nnr. 
що зоrrааі"ован1 " ІЖ~мІ 0~·~:1"'"""· S-1 
з·1а~ 11до~·ж nовкнеи в 011 справ! с~ва-
111 CІrfl.fJ с•:tО:В(). 

l(vv1·0 11Jж11ш.. ІІ"іІ<>ІSачуо. •1 n 110 хоче до-
r. •1ра.11 >'npnPa І\П~'F:, 3 r.011y Уп]Юuв 
11.:J.L•~;\i t>y:iu ~роб.тrпо 1ахо;~в. щоб nonQ -
1 (>;ІJІТІІ ~;о11ф.~ 1ит ІІ І П~(ОВОІОУ • L1W1RI<)" 31 
11Ос•1>· ;\ННІІТDО" цrн· є. як к~руюqоІ rpo
\t.i.:t• ЬІіVІ )r• таnоьн 11..t е"іrр.ацН. Г.~з вuсу~ 
11••1111n про~'"' rт"or1rт11 1.0"Jrlю s n' nт11 •1.~•-
111•: _,11nx nр•:~•т.1 • 11щн 1в Н.10УЖ. nnox вІд 
1.~·11; та о;щн пp".1c1.innt11< ві;t ЦПУЕ. Uл 
НО\І і( ІІС ІІОВІІІСUЗ r.y.~~ G poз1·nn 11yтrr cnpaoy 
с~·;!і і ;1оuсст11 no ni:;iю•1e1111я ІІДОУН\ до 
бїІ\-~'. пк до np'*"rinnot }'Стакоа11. Не 
n~~т1.r11 npo .1І11nі:1аuІю 1<ироІс~. 3 уставов. 
а 1• про те. щоб С\'Ж яа(\/)118 хар&J.-теру 
СТІІНО•Оі Dрrа1н1аціІ . ДnА І\ЬОІ'О nотріGво 
ni . 1 14•11rтн у cuo1 р11:111 ІІС!х у~рn 1 11•ь1пrх 
1к~· p11 в:1 ir rln н а ~11 irp4u!I. n~p cnernr ааrа.'!Ь-

J<J ,r,'•JIM (Yfl' V та 1,f,pa. І 
~*'•lf~Y«~t• r •11t111 "1Jr 
Т 8 111r1~ ЦіfІ Till(J 3 У 
•11 ~;~І) ~1,1"" n n 
11 ;1nwaa'tfr1J pral u 
.1cr.:ile " СУЖ І 

Y11palr1ri.1•1 • 111rrr.in.J1n1 " 1 V !11м 11 
npн1 r1nьrro r~ '•/JP111111 ll;(OYtl, n І 'l-
rl•1110-щюrpa,,.t;101 >1<yprra.1\'1TM 1<> l)f>МІir • 
І\іІ. СОІІ.:І,УО(ІІ1RП fp<)\!AДWOI І 3J8, 
DІО 11.JOYif( ld8 111.:tf J>fl!lh)' 1 ІХ ША· 
rІn 1~Pf.1Ur•i<OI ryrnl 1~11"'"'1! J w rpa І 8 
lllмtq'r1111І. л..-,v11. Г.•д"r!І, Фpair , Л11r· 
'Ті!, Ітапtr. 11 тt.но111, oa<i. •а11•ІV :Wrr.-r .,.,. 
раІнства uQ;1Juтvn, 1по 11,101.Н ІJІ!""~ "" 
мало 1101!or o n u.1opol)Q1'0 J rпr"ЦІІ17м111111 
у~сраІnоьноІ 8HJІWJ1~ПOI 00.lІTR 111'>1 '1JI0!8. 

ГІоrтаа:~ робІт1111кІn пера fl!J 11 ДОVЖ U· 
111n :иr 11 1 масо1шх 11;1,11 u ктузу i o 
ІІДОУЖ Ci.oro;iпi НД()УЖ oll'Qna;i~ 
87 дiJlt'l'l nx ЧRФП!І. &І 001111 D І!І:nw1І '1Jll 
O/Pnrnil 1о1ІрІ. DP3UlDIOТЬ T<'n•p 11 пр•rі і б1· 
1111. І в arypтoмrrt ПІІJІНО.113 танІТJ: ~е~о
мwх oprautв: •'Vкpalnc.L1tn Тр11~::rп~•. • !а.о•, 
•У кра І п~ьк~ Спо о см, •У 1<paJ11ci.нa Д31о<:н, 
•Наша пошта•. t.1Ітопис rto.1iтn·я~11 R•. •Пе
р•се11евець•, .Ci.oro;щtc. •ВІt1111н УАПЦ• 
•Blcrntк CXCt, • Honnnn•, •УПС., •ВІстu (• 
l>tn•гi1}, tY11pal11eцi.y ФршцtІt, 1Н:~ш Н.'ІІІ'ІІ 
(Лоnдоп}. 

Наші за.вдаяш1 

Ми о;щачс, саІ.'Іо"І, що пf>о yrnix 11;0111-
uouy u>йrannl 1ярІu1)'10Тf- :~1ц11 і ті..11.1<0 .'UO
:i•. 801111 са;иnь аа p•,:ia1щ11l1111>1 eтo;iov 
Т1'ЖПРUІІ!'JІ, що~•nнuна . журп11у ; DOUЯ е 
нор•rnо11деятt.11п 11 n~.'\e1mx 11р'І.І11ах; оопя 
а 0~11рача-.ш rро11адсь1<01 пр11.1Jtц1101 опlвtІ, 
о O!UIOЧactto, ф0р11ум.чаu11 П Jl'Y•r1:11 Вонп 
nоw11рюють rop~;i ~unщь.кRх "~' ПО.'ІіТІІЧ· 
11і НОІІЦепцІJ . ПІ;ІІІОСІПЬ ІХ 1111 в11щ11Q i;lвeni... 
()рrа11ІзGаопІст&. у цІD р()І)оті. фахове зоа11· 
11n ді 1а, а. nорРд yri11, 1111r.o•;I\ 1,1"n11Ість, з io
Gon І nошзла до свого пoi1.1;1 1:a1111n, е o.
Jl(':tyмon3М'11 )'~nixy. Т• ·"У· 11в іІ'Іаr1нп111 ва 
тоІ , •111 1111111<1! np1•r11юt1! Of>r;111 , с110, чп ln• 
1111 таборооу rо~Рту, 0.1•' 6111 n~ i;i"tln()ro, 
м11со11О1<111UІфjщ•в.11ог<~ у1;р·йнс~.t<ого журна· 
.'Ііста 11а nl;inoki:Іi.'1ь11011y 11~n1i.11" 'ІЬП·"<У оо
rтІ, 14\)4h"І•)'ІІЗ>''- ПІ\~ПІО І r.удо пр11ю.по1111 
,І.ІІІ да.%ШІ1Jt /ІІІ! І\ДОУЖ. l:to Іі11! ІІЗ ОО· 
р~Ді 1~1ІПЯ Tltn)' у11 роІ ntЬ1<0i"O ;к1r11a:t ЇСТТІ, 
що ~Y"liO cnol'< l11тnn•i.-«;•J , х~р;щТ!І рu~ і вІ· 
р0 10 у ВRСОІ:е n<1.1Ітичn~ Г1f'І13ІІ'\'1~DШІ Ук
раІп npичпнirrncn :to Cltf•in 1"1111n прІDІ.:1· 
Ran11A укра1JІСЬІІОІ ПО.ІітПЧІІРІ З)'\tІІU, ,10 З;\0-
рОІОІ с11 н~зr1 н а о.1нтфорuі унrщrнсьноІ ока. 
~GІІЬІІОІ бoporLбn. 
За ціСІО n~прЛ\ІІІОЮ lm.1a :'(Осі і праця 

Уnрааи ІІДОУЖ, що вn11 вn.цс11. 111, Ів., у 
стооре rшJ Cтпnc 11;tlduoro фq11~ ІіДО'УЖ Ім. 
Я. Пооичапюка І Ю. ,ЛПпn, о 113nо<tаТІІОВ3n· 
ні op~J ЖУ'\)ІІLLІС'ПІЧ ІІОГО r" !<WJ.tiП, RR 
ТІІ<ОІІІ у ІJВ'n;ІІ':ІХ о '/yІКR\lll lnl журоа.1Іс1'1ІЧ-
111111 свІт<ім. 
За цІею rмов11ою nзnpmiпoio рмцІ1rюсvо 

R 110 111! ч~рrооІ оаодзПІІя. По м~:t усіаІ 
~IirA1Фa.uiA11e ~f>op>1.1 r n11я по.шоrо об'tдпаr1· 
11я " суuі..1и11у орrапЬацію, сп щну o;uriєJO 
i."tPwio· ;~p11yQIO y11palnrew<y д"рж.лnпІ{ЬІ{у 
0111nо.'Тьu у по.1іт11ч11у :lj}O<~'. Д 111 11ь<>rо пе
ОДІІінпо треба AбQ't11 про nоrТІІІа11 В зріст 
>1o:ionnx фахоn11х 1нурпа..;іс'l'nч1111х 0:11.1. Не-
0Gх ід11 11 >1 е 11остіІІ11е ru.:tтnryoo 11 11JJ ca.11ux 
• 1.1&ніn, WІІЯХО)І об>tі 11у 11.'і'МОІ<, • aonoвiд.tJt І 
;щснусtn по об.1ас111~х o.·cJ"':tкJX Н Д.ОУНt, 
а, аонреха, еустрІчі о чужuх жур11а.1JСТUІІ· 
111111 овіТО>І. 
Все цІ', о;шзче, час з>111с.1 .111m11 '<Ori.'tЬ1<1J, 

осмL1ь11n ol;iбyn:icтr,.•n JJ.a n.111тформі j о~ 
11уто~1 яuзоо.1ьио1 но1щепці r y1:va1111·i.1:oro 11a
poJІ;v, що 1) форІІ)'О нnш 11арі;\ у ІІаІК· 
мо:.у D'8ara1111i па nopo:ii 11oooro стu!ІіТТJL 

... 

"Вол. варода."І - воля mодцпі'' 

В Іпп1пх щ1рО.!!іВ і о i111n11x чаrах тnп• na· 
11ownннn 110;1lтt11.{ннх 11артіn v:iнta. ·н.1.1v ~ Н"'· 
mco..111>1y катаttрофу ц 1.1оrо ІНІJХ',\''· .\з", 
ПВ npO.:ТOplt УJ<рОІtІСЬКОІ 11113ВОm,пОІ оорОТЬ· 
б11 nрораа.,псл і'\Р\ о•.111ні , c0<1Go:i,0:11oб11i 
сфор>1у.1•оn11І чіТ•«' в 1<.111ч;;х : •Во.1~ 11аро· 
na.м·otJ.1 A' :. ю=i.nнit, 1цо е так G:i1t-a1tи1 у11ра · 
Іип"іJІ nc11xtцl т:~ " " ur11" іСТОµ11ч111 1 " трв· 
)ІlІЦ{ЛJ.І , ЦШ411 i.:t" ILlll1 ni;ipn;ЩDl'П уо;р3 11 Іt~· 
юrІ\ 110 рі.!І рм 11авз nж:111 ui:t заrарІ!111щь•111х 
mп~ріn.1 1~м Іо і в11 111аn n p n n<> ~ всІ1н1 11аро!1-••• :111 :t•ржаи11nгn tR'l~iD11<>ro ж~1тт11. 
Bi:iwea1)·aaecn та1:<-ж ~1з ти.).1"ч)· уся1.11х 
npon ~in І Ф<>J''f . шо n 1уть 113 3анріпа•1•1111R 
0.:111 •1111!. І ІІ і;t•ї. ц1А 111ооанІ 11L111м ~·1:palr1· 
СІ>НІ<" 11аро;tом nос.1 І,1оnко о щодсн11 ІR І'J!ІІ · 
:ваJ!І .іІ Of)poтьr;J, аумое11"'tн, шо )~1~ rнi1 11cь1a1tl 
J!Qf' i;I.. 1111 щ.1іеть, зуwІн ПІІІІtСТU D І• f')'Ті:ку 
1111 щівноІ r.in11n rв•>111 11al!f.L1~m~· u1111rість: 
s !itplr ІІ"ІІІ 1fЖІ!1СТЬ CllOl:t ОІІ~ВО1Ь1ІІІ Х :tм~.
nі!ІЬ і 11е СТ8R TIU'.10>1 • 111оерІя.1 1СТІІЧІІІІХ 

t'ачв" ох cyci;i.1 ~. 

ІЦV щ" Jl'l/)r;j Н.16\"111Іt1 ІІ ( І\.ІІ1 '11СІ. нput,IJ·ІUR."1tfr 

~10 Пf•,t1n r: l .\J •.1.IO і Gui,r•1J".-;i1 DJJ"TІІ тот·1J11-
тзrн111х ~1зr1рбнн1;іn, НІ .1·L.1J JJ•I r·'", . tООГО 
'1"1<1Т1t . B:rnn11.1~rL 11r1н:1 °1 rrн.J1n nІ't '-tйro. 
fІІ~ 1J"1r!lf:tX прот1•r1іІ', 1110 .1an;:a 111 грунт :~1я 
f•і3ІііІІІІІІІХ ІJПСТ~'rІЇН flll \1jCllHX:. l ft•З).OpUDЇ 
~;;t11 ІІ 1 ll!llt ІІЗ n 1J1 ·1· 11ttQ\ty r·i,lтtfHH.\" r1.1.1p 11"1 ft 
,t,~f•1нн' 11~1 if'ttrinrs n y1:p:~Jr1('r__. 1.;н,,1~· f'l\lirpa-
11in 11""·'' 1 ')'CП J.l&1:'ru i . 1 1 1 11~=1·11 f(J('(J , HttJ .lУ"М'Пf, 
nнс.10:1 1t-11i на І1нt""І''' Lrtin ;;n паr.1 t i 11 тр.\n· 
t•i І( r· .• "~'"ІН н111:•1:\.І rir н·н іЬНі і І", p~·11ru
oa11i. \• r.-i111rt.И.\ f'_)('ПЇ1t.ІІО ·Пt\,1і1'І1'11111 1.V~t· 
1:А ва <'""ІГJ•J.uir n Р• :н11оі.1С :t4.1LoІU)' нріа~· і , 
ннщо tlf"' li~·:i...oi ст•н•р· 11•' Іt нтр,у, лннn n.·1\.'к .10 
fiJt uю UІJ 1 1TH•ot~1 ,i~r\tHY І hП1НШІ.U бJІ 11;.. п 
ilIOJ1W'\' f111HlfH, ('r~ · · "1ІІ) ' f(ІІ І{1 о f:.І")бі нс t Т1І(')J'Чі 
.:11.111 >ftypнn:1icтп•11101·t• ('ні1'~· 11 t t'чІrро.нП, 
то ЦЯ П()1JТ1ІЧІІ3 :t\'\fl(J '.1 1 ·~1-{Р "1іfітн )f.~ ман іо· 
ні. С">'і-1\, нн у.;т·1н~, tlit ч1•rtl) n,,,,-t" ( 1n.r 1 uж~. 
<1 р"1111 r.ooro 't<1.p н:1•·,,,. 11~ f.y.1a '' ПoJ1t.11t· 
нана ;io ць,оrо, а ,-т.1n11111 11'1 np"rt1.u,1 r•11C1•1~~ 

r·рунтt од1-с t~1 ті.11,к11 групп . щtt (•J1u111r- nв~·· 
HJl.l !J r nu'-' UІ1 3'1 \J ltHJ1 . 

НАВКОЛО ПЕПОРТАЦІЇ НІМЕЦЬКИХ РОБІТНИНІВ 
• 

Боротьба зв політmtве 
оформ,'Іеквя єм.іrраці1 

Оз11 к в фІ)р111111.1111'0С ~акІнч"1111~· 1n1111 
ше н• ~МІІ ЧИ:'І R('ІІ t,;~рмь<Sа lf8 ;)(\Ю1ІUІІ'Ь<>ІС )І 
а\;!m 11иу. ан\ нриаа e11vтpUDoьo-n'1.11r11•111oro 
)'11ра1нс&1<'ІГО ><<;~ття. Ло11а•ОІІ uь1>1 ,, " "пор· 
mv ч" рГ)' да 1•1118 lc11,v na 11111f о C:ti.t11ill F.nr••: 
п( 31rapll11J1 Іf\»<Ott\ Jll(ІІT3TOJ'tl"І"rr'I рrнтиу І 
тота 1 ітар11t'Іrо rніт1 Qr 11<>011иОІ np<1нno" 1111.V· 
TJ.li WJtl.0~ J\ pat:tИ i.; ІІ.іl.Н оПІf narтin П~р~ДR()~ІІ• 
ного т11 nу 11 Іх 11Qu1111 1< , ... пер• Ч)'В<ІІІИ 1,,. "'І.'•· 
ео<>І GuJ•orьG!f І · 11) у"1 ~11 щ1 Схо.'\! тот:о 111~ 
щ~ щ1 nnrяy 1 11·oi;ta11l14 ~·1,ра111.·тnа .,.,аг.111 
а n"pP:t .vс-ім Qf)ro FІ..1 tt•· 11 r.r r1 '-"1iїrPrt1«11 д~· "'нп . 
Борот-1,6:'1 3 w-rм H8r"1',\ nf1M e11~or..ii:: Н•' 1н 1~нrп 
8YCf1 :'J.,1n і HQetp.1;Hlf4 1\fl І Іі іХ Х.І1' І '511 n Hotft 
мt-яrлн• ,.,,. p,a.-rt.11н liJr ) 11н 1 r .1t:-1 t• ~ p .• i.1 І 
cw:o~v 11& '1"'.:ri. f-.f" utJ.н1 J •'~":\Ч r . • 'З.ТН, 
шо r; l~11(\("1t 1tИ fl у {r-a.f tlf l·~'''' Y . 1ir r IJin І(ІЧУ 
11~-uт:1 .:хаюn-. np11 •1. 1'~11f'рі1н11~")' U'І f.ti'Jf 1" 1t-JІ· 
ві "Оііt' 111І tІСТЬ rDГJH'dY ,1111 !'\.!J-tЦ~· , 1tp•t'l1111 ltt·i 
H.3.Jtfl'JHO. '"Jt, lfi i' l-f.'IH J'R І\• n ь 1 ; 111ТІІU1 1 "" llQ ЛJl
t:QO..'Тl.tl ! Y " ' 'ftfl1 ft)·· 11.v~аю А !ІЬ'·М~І ~ 1 11nA;t1 ,y . 
z111111· "Р" .-"іrрацію, ~о н Hra~. ~" 1.111111ть 
G_94nн.- ·111•111J (;орот.а,fіа Тd.КІІfІ •' :' Wt11 -

~1; G о1 1l(н:зч1•т111!n l.Jy.1 час cтuty;t11тa1 ntu 
ЇJt-o,,.-,r 1ftl (' \tЇtрацjП 111 1'1:'\ПОt ИІІІJ 0РІ.1.'tЯІ ~·t-'>Tb 
вас ~ l, r:vтт~rwro nп 1ріІІ•11111ь. 1111 Jlll~flt>.JL · І 
но! ll"Jlt.ТLr.п ;io вІ:tи<JІ•1Ю М>ІІІА роаторощ~. 
)fИХ. Л-1 р І in і D4Х(•П 1ю 11а 11 11 fТ тvro . '-НІ і llf~l(it(J 
D~ї'І НІ'.)' 1н .1 1;'Тл .:is:нr'8 •С'• 11r:tvo11~._1u~. 1," 1и 
~ •1 rн . 11н1 ,;r.uь nз:.~t 11.11:.1..i.A.ac 1,p,..n 11.J 
"~;аю n , нn1111У' 1·"11rранІю. Tt1 tt'І~вis;a.111t\f '. 
UІQ У• D•'t у .1:зІJ1с~ :•Л в111ьо.1ь1101 G11poт1,r.u 
Ч:lІ\11.1 н 1r1І-СІ І-ТЬ 'ГІІІ 1''": 1"1.1 vfJ..tur1111).'1 1'ІJlfH 
Y l•f•;.J.1111• ul• ) ;-ІОІІ1'1 І•! f)tit('ti ЦIІ , J .J І і.1 Їft 
ro. чн 1 1111 ry L" l'f 1fliJ· • 'I'~ та1 1і •i.-н~(·1~f ~юr·~111 
я внrJ 11•1 Jrн О Іt,i l••f t)(•rt1 •t 1 1'1 11 ~ ~HnrT1t . А · І !t J' 
1JM (, W Olf'(")' у1і,• 11 ІС L' Ц \.І +"Y)1~r a ri 1n fl l ~ І 

J(vrp1f,1ro. отнн1 . f•)'J 1 н~:rьА 11 .1 ~ рі 1нуч1:1 
.)ІаtіІІ. 

Tot-1y ~8 r•·pnнn 1t. р. :i··a ,~~r·11111r1. :rt~ :нуг · 
11o:tif"T~І1 \" \fю11Х"!1і ~оч і 1 11••nп\1tt()"\ ··t<,,,_ 
::ti 1~1·8;\ •• ." ... ,·1:i•<1)Іt1n НІХ Tf1~·;t1тOШin , t ~ІІJ·18JТТЗ: 
o p Qf111 ta or,r.111irt•lt1нl 1 11 11 J1є.-p111.· tr•1t1 1 rt 1~1 ··n t 'J· 
ri•tнQ~Пpt.1ГJ'l.1\І •1r:(•f(! or.- ' (ІJ;\f(JO-l, •н1r11 ІІ І ' Ір~ 
rін 111 нn(І;\.1.1 tt тr ·, ti І т 11: · 1. 1 •с11 " 1 '1:1 1 1 0 
lf "1с1 ~·,, ~ І пr.,._ІНО ~ ""}"·'': ~ l l ~·1t1rf'T,:J 
Оі ре\ і І (1ІJ!r1 1ІО-ц11 11 opr~11 t1~н1n1н1~ t ІІ•) ri· 
т11•СІt• 1ti·VrJJ"8!110R1І1. f'flJ•' .-.х f• ІІІ'JІХ 10.1,1 ··е 
.1(·110 І І,)ІІf1/1И!!Ї tJt ,oГ•1 '(. · tH~llJl:1 :)"І.J)Р"Іt 
~~' 1 --. t fl(11. Іd11 Іі.1) ПJ t ~ ,,r;l)R'пrioн: .1) t1XJ'I~ 
ПІ1 1Н 11~ ~a, ,·,),JІ, pif1 ІІ 11t1 1І10:.-1і t.'J1Г1,11 i 11Jn 1 on· 
нн у,1ра1нrt.ннх. J1t,,, 1•11 . 1 1 i 1·тr1, у 11r1 ~ vмirpu · 
JtHt н нx r•, r· r••'.1•· · ~ . ,-; вi.tr· 11-~ ,. 1T1f t fU>І 1нн.1· 
rн І і І Jl "L()~'iJ: І І ІІ "( .111.НІІJJ ·-1·r 111 i J1 ніn 
1;0f noft\ ((.) іІ f t І. ( ,.., 1.-·itlPI ІІІІІJІ1fІ'.tІІН~ 

.J.a 1t.11101 нр.1111. 

H am1 позиція 
(~нт v. 1 н і tо • . 11 fн, 1n ,. 1.(lrt1, 111 fн1 н tn ~·n :lJr.1 ..rть

ннn ~j·r 1,1 ІІJ!ОУ ні 11l.1".1 "nro ,.,,,11 11щ>&JІ11, 
rre/111 f1tдr:11цn111 J т.11;11х TOlJOH. 1 ВІ~!ІО-
111•' 111111 ;\U C}';i;.~· ~ JІІ.11•ulІІе!ІІІІ\ 10 1 (11 ~ !'" 
3. (:т .1 1101111шt.~ Y••J'dl = І•· •· а х ··чн І' •UІR нх мас 
;iu 1r :tn~· ;1t. '•· C:1111c.·1111 11tf' y1;pa111r.ь 1 i 1 1 t н~ур-
11n.,1rт1• ,10 11 Д())' іІС • 

І 1.1 11 "•1а1 кv 0~11 0 ", ,н pдa;r-1111n: f ,n,111 nесиою 
1,. f1 Г,і.1 д ц~(':)l'tHU .l I0,1• А :)ЇQlfr, (HCtl у }'._•~JІ· 
1 .~,"" 11 і ;d0C l1Yll'8..111 і;, 1•0 lt.•f l'lll~ПJ• nrp11 •LOf\llЙ 
,·~'!(tl i"•;ti 1і йтv ·1 і1111 1 11х " ~~r."1°11 Ht' npG· 
, .·н111 11 a..:1tr1 оvото ньс11 , ) ~11і· -1 1 )"І 1 J.tJІН~ьно-
,.\) rpo11a..lflttC't11~ np~ · n111og ).10111t1 11 aon1 аtю 

r1u.:t1to, , ~Оні~ і 11-. 1 ••t. 111 · t'~Uf'H'111110 11 . 

ІЦоСі r1"pi 11u1н ct іІІ :а11орн1,·т l 1 1111111 .: •~ 1 · 1·. ~ 
унрn 1 нr1,н rt tQ r(,t)' 1nнn tt•' 1·111'l, нн r p)'' н1: 1 ЯQ.
;ty'IH H u 1хм111т11 СУЩ Лн /Іу.10 rнамно 

J!UI' 11"11 ' !lor'\ cor•n ср)·м.1.1 І 811~01'UC'1'n· 

Cnp.1nn "'nronoro n11оову 11 ІмnЦhНІІ1С 1<1я1;1! · 
tfii"Ollll HUX pof.i т11111<in. ІІІЖЄRРр Іо, Т« ХкІк!n ТІІ 
1••1!'11 11..; до СССР np11n"ac q1111po~ ru11pw1 
pn.1•-t;•pи . В но~і ~ 21 ro н::~ ~2- rc н<OtJ1"11n 8JJЙ 
i:• f•З••ftO роtіі,.-uннІ9' К6 т111 ь1rn а COBf."fCbl<OI 
)Qll 11 еrр.1іну, 8 г • •• • 1' l'Q Є1111, а .1е '!'ОІ:ОЖ 
" a n11;r ~ yr lx >i irт rоn,тсьноІ оиуп<щІnnоі 
0011 J1 н і '1•'1'11~1111. ()щ1 oчnruo Р09>ІОНТ08JІ н о n 
ПІ'ІfІ'()1'0(1;) 110 зо ЩІІІОJУ фабр111111, а RHIU. nl 
роГ.іт11111< 11 П!J3ЛІІО8 J1ІІ . Це r,~·11 11 ІІ• Р•Іr.ІЖ80 
1 11por.н 11 11r1•.a J.ІОСи11оrо ana11~uuя . Зо данн.110 
"r1·1111il tPc•nH'J'+, ІІІ !ООЗІІТЬСА, n•p•·:iyc iv. ф-аб
J>І\1111 , АІІ• n рп.1.т~уn11.1к РІ\1<~т11:v ~r.po10 тn 
П JІОТІІРІ\І<tТlІР в11apn;un, а ТQІІОЖ DllDOЗRTЬ· 
.•11 n ІІАУО:О~і ,1аuораторі і. Ця QНІІі <І 0Jt0RK111\ 
т111:nщ фа~р111;н МNНР ІІЧООrо n 011TІf•ІU OrO 
"iRo·i.o;o"oro пr1113;un , фотоrрафі•11111х аnа
рзті11 та i11 n1i. Лн Rlrt0;\ПТ1t ~ ІЦІ Н ~ІІ ПіІі!~ЦІ>· 
1 ого .1 іна!'(ь1<оrо Со10ау о Sер.1І11 і. ОІІаез~во 
H•& flt; тi. Г.аг:-1то ~1 iJ1t\ fJІI та М~ДСІ)СТ~J'. 

:З.11·,.1 , ,11" •111~.10 u1111~мш1х: до СССР робіт-
11111 1 і 11 і Т'ХІІ І 1;111, " rlitІІ <J nou i;io ~.~-llb •Ю11аІІ · 
1 • '. І 11 P"r· V• rт~1н11111п 150 тщ· 11ч. А R r11in.-ь-

' . б 1 > 0,,,1 n11111nн1 •шн 11111111 о р11хо11уооть чnмо 
І•ІІ 11~· Іt1 ttНХ u i.t :.!tU ,tt.) ~25 1\l~ fl'C. 

1 Іро м t.•T 11 ь " 11111. 11иttoai;a 8 piJRI 1.20ГЗ;\іІ . 
І Jс..ІІu ttOІH npк•flttlOІV 8, (.11'3 L')fі1П ІН\', сове,.... 
ci.11r ~.l)КQПІІП ~~ІІР3П ЄЧІІТ'fІ rt~e 11odpи11n 8і · 
м•ц1.1;11~ 11 сnецІRІІі"та•ш оброеоо\ Іи~устрі!. 
:11111.•:tІІі ІІ0'1СОТUТОР І1 .!IOraдyюn.cn . ЩО СО· 
JІa' rt'"bi~I 'IЛ IТtlU HiJ XO'IJ'Tb 1 ;fU..J1 l ti~C1'П tuipOб· 
ІІІІЦТІ•О Пі '1~ ІІ•1>оrо nос1111ого OR3PR!UR у І'.18• 
r.11111 rnoel r<pn\1111, 8.'\Q.'1e.:a в1-' 11евкrІ;~о~п 
n~с•р11&торіА. 

t\118 lrirye 'tІІ.І<ОЖ ~~всуw11 ів1111ІІ OO'R80N DО
міНІ "а.·оАОІО JІР,DОртоцІсю і пе:111енІ" 11nс.пІ;~-
1щ~ ~"рл1ммt11х vri~opio, t\o ж nереоtд:епо 
11і 1111110111 шt :\'ІІЗ :1111 n1c..1n ннОорІs, nкі, RІІ 
~і;ІО\ІО, :r :r .1н доно". що Gщ•шіr11. 11LІC •at.1t0-
1 о 11apo~v i;t~ аа 3axo;i0>c. а нt 110 соаето
фІ:t&.п11І n .~і11і1 СF.Д-у. ДехN Іі~ч 11ть у 11е-
11 01н•11іІ р~оросі10 прощ ноедух11яи11х 1~І· 
"1н1и, 11J1111 'І'І:}' \Jаь 1т1), ~цо ЦІ;) 1tІ 11t:цL , · oncтct. •• 0-J 
"~11 111<11 11u ІІ 1 11е·1 111111у f <i оочато1111ouoro, r!>
'Tpiшoro нурсу r оаІІТеьно! nмl'rttни 11а 111· 
"enм;owy в1а1nю<у. tli111ae. " · ін. , таи'111< оо 

nino\lneнun arennil •Енr.чеnпд•М'. про те шо 
11а ,,.icne внn~о•11nх пі"еrrьких робіnmкІв 
npnмae110 ;io "~ст• Ь:il!J!-xepo;i трnс'Т>\ со
нстf"Ькrtх cntцin .1 1,..тiв . 06."тaainru оnsозів, 
ІІІЧR І вi;xai;niAR 11 nB.:t авта, лмі ~•>t3ІОТЬ під 
r.pa ... Qoo, 11aiщu u n1111ду за з»і rо.:ш1111, -доб
ро !)lf8.R i fЦ"ЇЧ tiyn нlft 'l.f •Щ(\С'Л ІІПИ \Іf rpOЩ'],Jt· 
11а " Соn~1,но1·0 Сою.1у. А.'І•' !\д А Ні>rеч· 
•1m1r1 11 Европ" 110110 ноеІ І тоuу ~ро!Sи.111 
8е:t1ше uраж~ннn . 

Рtан!UОІ 11а 111 оод1 1 в ІІ 1'0С~-.~1ші -;~уже 
е11.!ІЬ11а. ІІ" Т1.1Lю1 соціА.І·.:І~ І<ОІ;ратuчnа пар
ті 11 n еахізкіх оош~х в:is.onyu;i 1, nротєст;~.-
11і nн1 віча, а 11 111011 по~Ітr~чкі п~рті1 , nроф
соІОзn і uавІть ".~cp:iincьюi ско>1у11іаооо.nа 
СЕД. Ц~•JІІ! nроrе~Т1'щ1ІІ11uІІ стр.1ІІк а.1ащ
туоап.n в М1>еба~)· ( Ь.ц• 11) та~;с>;н 11ічецьЮ 
роІІІт11"""· що працю~:ш np11 ро 1/\1 рці ni.t
;ie.,.1101 Фа/ірnнн . орнзпа~uо1 на р~nар:щію 
A-11f CCtP 

ІJ l11ru11x t-1'alnax світу ніисцL1:n :~•порТоІ-
11ія оробU11а 11у.111 ~І nьшо' t•рuщ1щ11п, 11іж ті 
... nN11i •ІІDОаu n rоло:щ11 '-"" ІНІ• ~1.ri.nor1i• 
ІІІО:І~ІІ . що :i1 и.11rrn n~10 ро~;а'ш n .'\fcяnc:i
_.,t рокіо -;J:Аt(і.1ьн~ Т[Іі'RЧ HІ4'tOЧt-"tp11t ;rа,ті 

11а cxi.:t, ОфіціІІuІ r.р1тапсь1<і n °1'сrр11r;авсЬІ<і 
ЧІІRІJИІШ СК..18.111 nrотест ороТІІ ІІоС! ~ІЩіJ у 
Мі>1<со.ооющькі О Но11 троз 1.ніn l'.t.1i . Преса 
всІх anxinнix крu\ 11 nonna ce ucnц1n11 11-,: І aoo
pymnaon.x ІJ81.'\О"ЛеІ1Ь і3 ИіV~ІІЬІ<ОГО T<!p~ u y. 

B••m:ia 3 :tPY•> І opo,xaen.t• 
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ПІ:1ручнn'І< ;t:tll rl1111a~[I (<'т. t ев1. ІІін~ І ~ НМ 

Зnерт$тІІся 11n мр•·"·'' : 
\'ІЩ f \ ('; .;RІD'\ \'і( ІІК;Ч, \ " 

Jl1nno~~~. 'І "k('·n • ~"~ 
І'Іщ k Ri, 11· 1'. 

П 1\'f!PpПH-:.t 11 1·t.. 1 irt r111•1 , 'PTilT«rч 
\І КПАІ\1\~С ІІ~- І ' і'!'ІІІ І \ '>РІ \' "1" 

\н І t1 ~ tl1нr~1"'~ 7 
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Важко захитати повагу золота Три держави, де ціни падають \ 

G t:uг:;т1> кpnftt. ;ir· ці1111 11~ ror 1р11 о<> .1nм І До Ливану прИХОДJІТІ> а:мєрихавці 
QрМТ>Іо'Т1;. 'Фр.ІІ!tІ\.JІІ І(' ~"r.r щаю'!"І. ~ 1\(.0: та~fІЖ )' С11рі 1 .1 .1щiaut DО•ІІ"І" !;j,rf\ rюз.in· Ч<111у ANєrnк3 ~ar \І~/Іже r•rr м oпi..- нn:1 

r:віТ(\ІІС? lliJn('lai .:тn ""''Ж 11:'\ ~ • Tot.t ,,. • що 1н1-
гр11. 1а 11.n11y .. \ atrrpaц в11\ну •"'"". 111n 11а.1а 
8f.1RI()" ~асу тобто баrат<> rrour•n. on•pmx 
lf.j\ З''·"nт1_. T;i.1< ~а.ана •Нов.t r.~рОПА• 11на ~rr1· 
ву.1а па мп: (ВОl'І: ТВ/\f'ЦІІІ "·'""СО.1і11і і Гі1· 
.1•ра)' Rt ><а.13 CIL111 ІІ3ВІ7Ь ••"І:ПТQТ\І, а ~· 
ТР, m<>~ nona.11n11 ena•1rнR11 •o.1nx•r u(\i'(l н•· 
та.:~ю - ~М<>та. Ko.1n світ пр110011а ао:tото 
u >1ір1цо p1~вicr аартост~ІІ і ко.111 nя :NOn· 
па a;ipricтi. ста:~а D ЦІ:\О)&Т ЦІІВІ.lІ~ОВ&u•'І!" 
сві'І'і 11еnnrушнЮІ иконо11: то, оч~n1ц11о). що 
свр<>П• І\сь1ч :хт<татор1t liv:rв ~спаб1 ма>1~н1 
u~ІІ сві тов11n аакон . Во111і cnpN" or;11Jcи :шmе 
ва тt-. Utl> в своіх .~t ржава.х аав;-., 11 npUM)'CJ>
вaa 1<)-рс rвoti U.1ІОТП, яку T<-Ol'tTll'n/O 0011· 
p a.U< на вартс-сn npaai чи янпхоrь вurn•)· 
peнrrx w nт•piя.1ьnu.i: :хобrа.х. На ао.1ото во:>111< 
11е wоrл н <tn·'Pтnr.ь, бо не wa.._111 RoN. а ru; і 
МQ;'1.И, 10 :хуже wa.1y ~;ІльЮсrь. 1-\0.111 11•111<1 
fІ>11сійнІ ІІ~ющ A>1,pn1111 a~no.1я:tu со~І по
нрnаТ11 rвоІ (Іаикнотn 8 100• • оо.1с:>Т/\Ч, то 
Ніwеччnиа n Ira.:iiя wor.:i:11 3J""б11т11 а• ;щm• 
tІІІ ~ •. Як 6ач11wо. •Hou Еиропа• -ж" 
брак у порів11явиі а CUIA, а же~rакоnі Піхто 
nr дасть кр~;шту, бо ко~<•ІІ бо1тьсrт noro <>анк· 
}>ОТ'ства, то;11 ян ІSаrач•ві ножи11n JІОс'Ть еві!\ 
а;арб :хо :~•пошту. Та>< бу.:~о R е ~ Аwср11-
11ою. П1t11нппі аN•рu1<анс.ькnх банків уже 
пере:х вnr.,-xo:i. віnяn І q3' r. е нt1ж11иu зве" 
побі•/Ьm)-М.111 смІ заоастт »<>:tота . Во110 
м11.10 rо:1овоо а Евроц11. А:АrлІя псресп· 
Лu'1а Bt:\111<)' І<і."ІЬІ<іс:ТS. еn-'ІО!а В )ІОПО>ПТ )10 
.Ак~р111<11 1 то 11& :шmе з своu мас11ю: за· 
паоа. а.1• І\ в1.;. сиоu: е11ропсnсмоа та аФ
рп>:;111с~.юц сусфв і •~саnів, Rні, ;ionipn· 
ІО'І'И AJJг.1i1. cк:tUІІ:rq своо ао.1ото о 1І iri:i· 
JIA;\8.1: . ClllA . ](ОЧ І ne 118.Q ваJІ6і.1ЬwОf Пf'О
;ІQ1·Ші І nО.'ІОта, все ж nt pr:i в11С.~'ХО\І оіnип зі
(. рада noпu бо>• усього ао.:~ота о со1ті. а в 
<ше;.~ 8Lll11 u :та:~ і lloro вбі:п.ш~'ІІа.1п. HaR· 
Gільmу npn;Q·кniю ао.1ота мас П1nд<ппа АФ· 
p1n<a rмпад 50" • світоаоІ opo,1y1rni1J, и11::~обу· 
nаючл йi>ro 310 1ови piЧJJo, а ClliЛ ті.1мш 
1201., тоRто ~ І тонну рі•що. Евроn~ в1111ш:та 
• ве:хавво ..wнy.1or 1іІІ1ш иа.11-~<~ ці.1коnпто 
oro.:i<-вa. 111 ратю1m11 aanacn <10.'Іота. а в аа· 
GаІ~Он •І<Rlll~UBR in;iycтpt1, тopriB.Ji та B:i:t· 
ГLit• гоrм~~рства п~ иао з чпи в.з~тися до 
lll:<C.~;ioв11, n то111у маnж• ~і enroael,\cмri 
:iep>+<atw ~вертають.сл оа nозпчною д<> США. 
Т11м'І8со1о1 Cna.:Iyчoni Штаtп . .U.1·p111<11, 110-
ІІ(ІІи~'8Ш'ІІ те. шо 11а.1 п 11птµт11 на nо;;впі 
aorpt"11 в кі.:~ьності ЗSО 111зь.яр:хів. ще мож
уть nо~11•1.а.тн евр(\/І~Dсь1<п1' ;~~ржавам. за· 

м11нп твср;~і!І (тvбrо ао:rотіІІ) оtпові ;io.'Inpa 
ВіІІиа ne 11a:ia св.:н~ вах.иrатп вар1·асти :xo:in· 
ра . . Ко:~ п в багатьох свромІІськпх :х••Р· 
жавах бр&к ;:~овір'я ;10 паперових rpowrn. 
wз ПОІ<РR'І"ТЯ в зо:~оті, DBК..llll<aJI ДЕІ!іІ.1ІО<І· 
цію та 111ф.1ящю, (ІІо це ;~ві 11сві;:~пу1ші 
се~трв, nю іс.пуюn. моnже в усіх rcpont!\· 
с:ьких дtржщ~ах!. і 111<що оа и• ni;:tll11aal/Тh· 
cn оа офщН!шй бІр1щ, то 0011іт110 у eo,"tn· 
•:ому роохо:t»;епнs u1в wіж оф1ц1nп1110 •" 
чорною r,, р>t<іІІІВ, а ц~ е DOІ<a'lJ1ttк :t· &lr.! ... • 
a uil. Haвn.i1<n, ;:tО.'ІІ!р СШ." cТf\trь r11.1ь110 
11 n~[!11pywнo . noro В3f\ТІ'1Ь всю;111 оз.пакова 
(0'1011.:по, & (ВОІІ\ кра 1ні} 11 тому qop11a 
~;:oprin.111 & СШ . .>, ве 1cu)'C. О.:~п~ )1І!ІІЯ ао· 
:JО'І'ОІ а США r<omтys т1:r.ькв 35 :io.1npiв 1 
іпшоТ п1вu uewae. І вt orrpaв:uino, 11а >ІОІО 
Д)'J<1<)", n.1nт11n. по рі~ІНІХ ринках с11ту, ro· 
ловuо .D Европі, за оо.111Т1 11.o:tnp11 ;ia.1r1<0 G1.'Іь. 
ш'. ян 84 nаперовJ, "" и•мае nідтаnп 1 Г<\ТЮu 
11овір 'п no баюн1отіо СWЛ і мernтn ~~1;і впrо· 
111 ц1u11. ааnво тратнчк rроші . Ост.111ні" чаr.0>1 
novirne а al.1owy сиіn P'>3XD.:t>1«11нn ц1в на 
ао.1 ото, тоf.то Інша 1ti11a о.~щіnн:~. а ік:uа-

"~ чr0 р >1і~ r11н1.;v. !І д Іj,111,ьн<>"У · i1ann~o111;v 
C1<~;ii . е 1,аuша11, Б•N(.оІ і Шr~ш:аІ o;i11a yuu111 
i)(llOra fі\Іцrт~·1. ;\О і.\ J<'.1np1n. )' .:tf J'lft.1В.)~ 
n1в;tt1t1.1C\1 \\JР}\1ІИІt ui_,, ;J"Щ\• nuжч.1 о Б)·~. 
11nr .\J!r•r 61.1 R !,n :1<>.1nрн' о )J"хн.1> ;n 30-
111r1в. nrQ 11аr~·wошл ціu о Европі наnіть 
rоді r~pop11 ПІ - тут 'ПJ>Rn>&•nin 4•іІІАІ!<'0DІІІІ 
.1лf1:\p 11u1', а ннnrо Jtt3.ti~ 'АнХО::J.У . 

c11om. ;i.oc•І:tY ІІ.1;~прп n1;i•l\'8.H•Jt1. tt" щ~ > ~'1 'J0.1013 11 roprн1.,1. л.ле "Іn.111 0_1rr,:+11ть •гру 
61.11,анn ~ІJ'Н ~ n nnчar1.;"v к11т11n 11. . р .. 'fРі\Ч· ni.lh•'l\1 iнtti1 nр\NІІ JІJІ. Т,У'Т nt1ц17.н0' ,o.aJ.a)')тt. 
мn1111І1 бІ.1-'Т \' \fЦПfІІІ\111• ""N''"Іctll ,nлno lllUll lt' 111nорто~І nr<i;;,,vнm. Т<>рr1&1~r'('("ИТІ. 
пtiir. ТІ'ТІ•р >nUІT) 1 Ь ,"11.1Іn111в 1 нn1"':i111n пцщр оро~·нт~в 1м :Х't<Ї.1ЬН~ рnюа, Q\Прнч"-
tt1нк у і-~~·з:\n('111т1 ;ip}"t.:V9 11н1" {..а,11н.но1~t u.1. rr:t Ut.C\r'• t::: та, m() ."1ива.нr,.ь1::1 ~·nц1 пt11 ча~ 
бt.1hЙ!\n, тpt11hl\01! І Н"1.ІР" Іhllml n ІІГ< nійІНІ ~І!ЯD11.111 со/\• 3'1Rit;l;TO Р:"J:1111ШІІ\І. т~п~р 

Нм11 я зr~:щn nro i:np~n)'. D'1)ІІА'ІQІП ІІІ. 
що no1~:--. !-ІВІІ;н - u1.1woм Q('l\f,an.,f'lнa DtJ:'JOТ-:\. 

то Пf! nнач1tть. ІUІІ') Т)о"'Т 10.1oro n w:in~мii th11iA 
Щ.lЬІ<О<'Ті. Trn"'" nr· nч1ro>1, n oкynnn.1111:1: 
1\0118.Х fli~i•·'f'tlfHll нan1u.111 tl~liЯUitf :.!і? ТОRП 
nо.1ота. А.1• p1n11i ;stJ'l>i<.11111 Еер<11щ дn>ІЗП · 
••ТЬ('Л Ui.1. 11 і'1''ЧЧ!l'~ІН 'оо ТС"ИН 11,1.1nta. бо 
>JІ<)' 1tі.1hні.-ть n 1111х naGN.H Ні"•ч•щш1 в 
•н•r a1ttнr1. t<'f•r-O :~абр.1 ,а з"nозкr-11 чи я 1;,,r_ui 
aanacn pi1R1t\ r;"11кoon't. 1ucтnт)"Din. Ці ;io-
1'(aranнA б~··'"' розr.'1я;rатн ""~піRльл<l ном і· 
rія . ск...1цt'1 ІН\ о пр.t,!СТ«.~'НН~~іо Aмrp1JfHf, Br· 
.ІІІІКОІ Брітn1111 і Фраю111. :'!o:.oro, anr~ecr(>O· 
NHt" 7і·П('р n t:opvn1, ц~· \1UR11<~ ИІЩО D ПОJ'Іі8· 
n11нui ;io 11• :i111<11x госпо:харсьно-фіяаuс<>вuх 
потр•r. Европа. 

І І рот~ о т~І<'•ж 11•р1ш1а11, ·'' ~rn··1;i111111 111>1 ~rr• •ж:vr. r<>eor,.:i.1 prь~a кр~rч. А'"'"; 11~aQ 
~~·n111нt1О<'Я І :t~ ІІ"1І•6ІJІП Пf'І1П1118 Nl.1F1TU М· ІШХ!\;І\·. І ні:~ьnо11 rro тв<;ІІ• .'ТІІІ"ІІІІ\18 бу;~уть 
U8 Ri;tn.1HD4Tll ~J.fVrlJ~lff ЛJ(ЩО Н·· '(n~А.ТЬ 6Vт1' t21:tt<u.t3 ~·~~ 

(oO<J І<J'~ІnІ•, 8">')'ПІІТU 3 ауЖКТ\! "8 0;11UІ JІІК 
;i. •1п11.11т11 n мпас тоІQріе, 1110 .1еЖІrТь на 
СІw1В1.ІХ ,. іJ"ІІрут1. 

A:re Rpi\f офщіn110 мr1•0.етроваnоrо ао:1от:~ 
с щр значnо (, 1nьШ11 ні.1ьиість о;ова.11мо np1t· 
uатпо во.1отn. Яt<!.' ч•иnс rnofiillпor~ часу 11 
сrабі.1іаац1і roc-.no.:iapoьt<Oro жuпя n Є11рооі, 
щоб 1101"111 nоказа.-11с11 ua свіr. 

С. Роиваlв 
• 

Аurлійці відход~rть з Єnmту 
Anr."fiR~ь.JCI n1n,..t.нt)oi q:i, t1111u noRH.Jrt'll'1rь 

Єr1in••r. Еш!ну1<1ть Н:щ><>, Л.1,н1 a11:tf'ІW> І 1.:V" 
~цhннn IOUJA...1. l\i.lгri~м"ь в ror~"" тnt1\.1;i~ <"•~• 
отРr.1Інr11. Dnpn;1nrщ Pillнit f.r •rІ•т f,) ~11 
СЦ"М, ;i.· 11.рм11 R"TГ:1'1:VВ:.L.11t 1)(:J11'fe.alfl ()·ин 
rpoш•n. Ці1ш nш.111 11rupy, а 1 pan а.. 11an .J.<> 
6р<1r')-ту, аноrо J!ІНО1И Щ• 11~ >r.1R у ~JІІЩ! 
Істор11. Сt1•1<у:11111Іп туr ro1нRIT·1-'18 о р1n11ІІ! 
wlr• з п»r~.'ІЬІІОІn тnrria.•~ІO. ТІ ІІ"Р cnФt<y 111· 

ція в Сrпnті BtpaчJe са1А rr•)'l•T. ~ D· "'"~' 
Ч"('Іf"У ПІ;t88~KIL13t"n торrІ!\.1R ~І(їffіЧ. ('rf)
б.1ttOI) ві:~:чуа.ttоть ц- nlj, І'\1р•н1 а _\.111 кrА~· 
.1p•f. П()Я.8.Іt.."Т1!( п саиmо•и н••1f()р\tа.1ьноГ1' .rn1-
na111JЯ ці11 і У!'hд бу• амуw»1111й ;;зnМ01rтп 
;t.a.11tWCi\IY &п11 нtr•t 1 н10 tx" 1цоr1 :'\уnнннrп nан111· 
onl\ n11npo;i:1ж тnмріn. TfD"JI ~ (:r1шт1 '""СТ~· 
pirat. \ІО 'fЗJ.:P. ІІtО 3.'tfюрон1·но ціна)( n,1.:l,.'\T\I~ 
аате 00011 :..ожуть ві..Jь110 DІ;\ІІІ\І.ІТU'Я р•,ру. 

К.атастрофlчиа недостача робітии:ків у ЧСР 

• 

Чеська преса вже довuтй час 
присвЯ'Чус бзrато місця питанню 
заrроз.111воі недостачі робочих люд
ських с11л в республІц1. Чесь1{ому 
nром:и:с.~rові бракус щонайменше 
300,000 робітютів, не roвopR'D'f пже 
лро сільське господарство. Масовий 
відхід судетських ні~щів спричи
нився до того, шо баrзто nрикор
доН.ІіИх сіл за.hишилося буквальtю 
без .mодей і не мас ю1м їх заселити 
наново. 

З проrолошенн.ям цр}'t'ОІ Чехо
словацької Респуб.r~іки, де, f!'К відо-

• 1 
.\10, захопи.пи в.ладу кому1:11сти. ви-

творилася сприят.пнва наrода ви

пливати -н.;вер). рІ1юш кон'юнк

турним ('.1t'МСНТа)І Ще з ЛОЧЗТКОJ.1 
літа шшулого року помітна була 
масова втеча ~юбітюіків з підзем
ЮLХ шахт, з фабрик і uіmтрисмств 
до розу~1овоі праці в різних дер

жавних уста.новах. Це •nept>cyвaн
Hfl« з низів на вищі с~·сm."tьні щаблі 
бу.'Іо, зрозуміло, обrрунтоВ<Іtt!' при
на '!ежЮС'ТЮ ::о КО)І)-Ністичноі пар

ті!, що nотяr-~о '3а собою uі.'1КО'8Ите 
З.'ІЄ'rКОВ!lЖЕ'ІІНR ф,1хоІЮС'!'И, ЗHQfffi.R 
даної ді.r~1111ки праці, тощо. Партій-
111111 ющт!н< тепер 11 Ч"хос.,оваччи
ні. П().:u,бнn як в СССР, став в11ра::~
ю1ко:.1 С) сnІ:тьноr•) становища і фа
хово~ Р.vт~нш. Ht•тoro ,з:и,вноrо, uto 
в Х"дІ T/lf(llX в11утr11:.1ніх ЛО.'ІІТИЧ~ 
ю1х 1·•ін, 110 Шсw1 дирскrор!в фаб
р11к 'ra дсржаВ1іИХ !нсокrу-.лй nоза
с1д,1 :ти вчорашні п1:::14 rачі фзбрич-

В ПОЛОНІ СТРА~УУ 
(Вражі.я:н'я ч.'!ена комісії УНРРА в справі Рзrт1ду над ро:то:~ілс:.1о1 до
помоги УкраіЮ, Джона Ф\.шера, nіс..1я двох м1с11чноrn лер21Sува.нн.я в 

СССР. Подасмо з американського журиа.11у •Harper's magaztr>e•) 

них галь або нзr:1.ядечі мlськJ1Х пар
ків. У вз'.язку з ти,1 чеський хра
стшmсько - деиоr.~>атичниf! часопис 

•Лідова Демокраuе ось що пише: 
•Згідно з держав1,rим дскретоЬІ всі 
приватні асекурац11іні товарИС'І'ва 

~1ають зіллятися з державною асе
кураційною конторою, яка вже ~rі
стиn в собі 300 ~1 ! 'Іuйошв кором 
асекураційних вклад1в. На нn.11з1ш
чайно~ звсІцанні асекvраційноі 
ради вибрано за директор:~ цісі ве-
11єтскської інституціl доТ<>пері.шньо
rо шоферськNо nом\чника, а на 
місце його застув:11ка - нс.nавн~.оrо 
фразісра. Що воно так стз.'Іося, в 
цьо~.~у н:ічоm дивного, бо иі панове 
належать до одної порт1і! (ко~т,-мі-
тичної - примітка nвтора). З ін
ших чотирьох начмьників відділів, 
тільки один мас середню освіту«. 
Шоби притnшти да,1ьшу вте•~v 

робітників з підприємств, чеський 
уряд розпочав ревізіfrну акцію '8 
усіх установах штатних ~юзумових 
Пр8Ц1Вюі;Юв. У наслідо1< перев" ~е
них ревізій. 12 жовтня ц. р. чес1.ке 
радіо заповіло ве.лнкЕ' скорочення 
урЯДОВЦіВ, щnr)и бЗГRТІ•СІХ З НІ1Х ПО
верКVТИ до ф1·шчмої праці в rтpo~nr
c..1i і сі:1ьському rоспо~'lрстві. На 
одній тільки залізниці бvдЕ" скnnо
ченn nон..'Ід 20 тисяч урлдnnпів. Пе
редбачається також немепш1 ре
дvкція працівників на пошті, в 
банках, тощо. 

Фецір Одрач 

му з.-.асться зовсім прав11.ТІью~м бу
.:tе висновок, що хтось у КреМJ1і чо

гось боїться. Під ч3с наступних 
трьох ~іспцІв нашої подорожі ло за
ХІДІ'Іій Росї1 ми завв!Іжнли furaтo 
інш11х ознак цьоrо неймовірного 

Наше авто затр1u1а.лося перед ву- ховна Рада СССР. Нас зустрL'Іи пpif страху. Нанбі.1ьw наочш1~1 доказом 
зькою p;wnoю о,:rноі з. брам Крем- вході 8 старцrи:r НКВД. П1сля ше е Червона Ар~tіл, яка щ1: 11 зараз на
ля. До нас під~йwов у суnро.вод1 одної перtсntрки нз~их перепусток, раховн~ білл 4.5 мІль.іо~n1 жовнірів, 
трьох жовнірів, озбросю1х автома- 11~с ззвс.111 на tалср1ю, звщти ми мо- не зважЗючи на те, що Росія конче 
тичюmи крісаІІІ'И, по:тковн11к. Жов- rщ1 див11т11с.я из ВІ)JІІfКУ за;.1ю, в ' лnтрсбуе рооо•юі' си..111. Озброею1х і 
кіри на:тежа.1и до час1"ИН внутріш- яюй ві;tбуват1ся сес1я Верховної YJUфop:o.ronaш~ ..... чюдеІ! можна поба
ньої безпеки по.1ітнчноі поліції Ради. До щ1с при1:,"Чився :;~у-..... чs1на. чит;r nсю:щ. Сидяч}І в театрі ~южна 
НКВД. Коли жовніри ревізувал.11 в цив~..1ьному о.ця:н, що виr.1мав як бvrю ду!>Кс •rзсто з:~вв:~жнтн біля сс
наше атво. полкопюш nорівнюnав 1 кожн11й інший деде>кт11в зсмно1 ку- бС' :1ол(Ідця. в якоrо 110 ко,1інах лс
ч:исла наших посвідок з вщповідни- лі. Тяжко сказат11, щоб в\11 м1г нас, жав 11nт'О:.1зт11чн:r!і nіст.:>ль. Bocюrl 
ми числами в сво(10~.JУ б..1ьок - ноті трьох а .. 1,•р11канськ11х пре.:tставн.1кlв авта І'І .яю:х наfі,1енше Пс>е'ІОвкна бу
!, трю1а1очи Lx навn~юти св1т.ТІа, УНРРА. з нашим перекладачем, вва- :та В!І1ериканс~..кн.х шту-rё\ керів і жі
с..контролюsав їхні водяНі знаки ж:~ти за 11ебезпечю1:-. осіб, а.1е він ПІ.В, дост~в.'Тених Росії під час ві1і11и 
Потн11 докладно nrре'!11'ГЗВ кожну ясс таки си,цІв б_tизько від 1111с про- нn під("!'ІІІІ\ лсид-тпу) ск.'!ад:\.n>І 
JІІтеру совєтських віз у 1н11uих rта- тлrом ці.1ого часу 11nшої пр11~утно:,

1 
бі.nьшv чаt'ТІшу вуm1ч11оrо ;\!Отор11-

=~ортах 1 nор1вн.яв фоrоrрафії з нn- ст11 в за.11, в якій було б1.1я 1200 де- зовапоrо руху. Доказом страху бул~1 
шнми об.1и•rчя!ІІJІ. Нарешті, мзХJІув- л1.:гатів, що за совстською консn1- тnкож коннс11трnцШ11і табори д.1п 
ши рукnю, до:п~олив їхати далі . За- туц\сю ТВ()р11.'Іи кrpyinчy владу ц11вІл1.иоrо 1t:1c, 1еннн СССР. зар:~1 
J)a'J ЖР в 6рамі, то'Шіше в тунелі СССР. Во1т проводили своJ нnрад11 Ж<' rюбІч ru.iІR 'У '3 харкіаt"ькоrn лс
Чt·ре'І м;;с-,~ану серед:иьов1чну вежу під Іfаr.1.я.:хом вsртnв11х у синіх уні- товнща, .як і nслнка к~п1.к1сt'Ь М/11111111 
~ чr-рZІОІІ(ІfО nісковшса, стояло зно- cfxip~ax, шо столл11 кругом стш на з ц11nі'ІЬЮf}І11 nrсита~ш. що ескорту
sу 6 Р.11к11nи~ст111, озброс1111х авто- ві.;цалі двnх '1t>тр1в оnин від од11оrо. вал11 -'ІІ~!V'Іинн вс1х n~•"1ш11•1х соnrт
и"т;.ми Авто к()т11~nся поб1•1 rшсо- (В ~вгне, с..1ово •llC1pnJ1J1 ~ало тут сьюtх бюрократ~ в. ЦРІ1 ~vrpax внд1rо 
мТ .,.. , но1 oroptJжi, m<.11 тяrнуJJасл пІ 1ходить, бо дРЛ!'fати зовсІм паси- бу.~о так,..,ж :s того, щn кожпюі n~д
~r.иною rто:u11р'.я. Кс.'Т'И J.1И nис1- 1шо ті.11.окн с.1ухал11 в11rо.1оwені про- мов1явс,s1 скористатнсл з з:~просин 
ли чоrv.ри ВSІртт1І, (yci старшииа) мови, ІІІС.'111 nких автоматично ro.10- до наших кімнат нn м11('НЬК\' роз
' .6,Vf"д11 автr1~~ 1ти•11111.:Аи п~стс. ~11м11, cyn:urи •ЗЛ Тут не було деб::~.т і Щt' ~noy і LLrк,1nнк.v •тnІО. К<1ж11оr•) м~·-
1:.;, р;п /І( ,"."111111111 ІІ:"ІШ1 JИУ.V/Іf•·ІІ'ТИ. 11(' бущ 11ІІГІА.11<'.у, Ш(1б хтnсь \') Дt'Ле- С!!ТЬ д1rву11;1т11, ЩО лкн!Іс~, ''РІ1д 11•)
f' ЦИМУ І!!І,УТ[І1Ш 11..r,14.y по:~вІр І r.1- rатів IJ()('MiR ГО'ІОС)І111\ТИ •ПРОТІ1 ). тrr~бус та1-t'1і І)С'ЛИКОl t<IJ!h!((>("!'H 1'1-

" КШІШНХ вхr1:- вих :tB• JJ('И АО жr,- fii.1n кnж1t11х ДІ\•'Р<;l1 СТО.ЯЛІ! лn:tnт- собІD ПС'рСС'ТС1рог11 і то \'Р<JД. 'ІЮІІі 
втr,тr1 f, :t/1'ІІКУ цrо TJ)f)pi•ь n1;uc..,11·.-. КСJІІІ в •rтоні Я ш·~ ніде не б.••11tв щnІі1т ЗдQбvв лt•pc'1ory 111 :t rn.1\\1н 
C"f'rl' 11• () ІірО('ІІ У.рІІ" ми lt рт~ и 1 Т~К'>ГО 'р.1 !•>n irn (jу;п 11гку (/ІІІ ,"кn ()j\lfllOKl1'11І 'І<ІІ«'Р!РІІІІІІ 'НІ B"por ''ІІІ 
11 щли n 11:1r1р11мку (-r,1р1н т11"ти І" ,І'()JІt'>DІІІІ1 1шат11рІ AJi·Jc11ra111-p,aJ, т;1 мас no11v111111:1irть !'1 Р•'д nлnС'1 1щ 11 
pr ман:<,w.х, д'· T"fІ'1J ~иr,,.u1.e11 В Г>· ЩІ)\ т '" i:тnr"1mn 1111л1.11vвавrn І n- 1rnсе11сн11л . В м11 Цt'Dщ~11х, де> л пра-

Нк ""тооршрrя цfІ rятуація? В1 nца at.iara
~11.1., .1н11-111. Фра11nv•ь1«1 і oяr-1Іncьf;J ар>нf 
nрИе<-'1.111 CIO;lfl 6'~11Ч Tf'OiJ/Єn .11111<11ші rapR•J
J:l)Г./) н1Г~~'Чl!t ··1r11() 1 c:1i"p.11кnt. V a.tp ... -r.н! 
1%; р opull;v~11 .:10 Беаруту з..:pr'!'i11rь1<1 
торrО11<·.1>11і DJ" ;1rт~111m<11 .l11111111Gt.1<1 ~<упц1 
n•дl'anv ж n<)<!l!:ll! 'fl~ 11их rорnутиrя'.і кожяuй 
~ ІІІІХ 'у 11(1 1!/\iлi.win таn11і pt1(;ft'8 М>ІОD.11"ІtІ!Я, 
w<>6 в1r><очщя сво1х коnRУР"І<Тів. Нас.ЩІ<п 
цr.orv. таt<>. шо ш1тоq1~ ;х') gyr.ia моr~а ІЮШ"rТ· 
аат~1 вд~нь 20 Фrанк1е, І; увt•1•р1. а "~ ;1~-rno 
.:t•riь pn11r1 tZ. Змото nочз.10 .nт11 ш~ц;wо внщ. 
Тяжно poororтa<.n.<~R бороть6а м1ж r<Xlr(•;I)IP
cьк111111 rоітоSJ<мІІ noтvrn.1ш :ia в:х~Gутr11 рnкку 
аІ\vт''. :u1ер11калці оСс•б:шао J0r0•p•::111.1.11 tll/\I) 
угЗr)• 11а С рп!·щ~"У Cxo;ri .• Б11ь11J<> <ІН 6~ .J.". 
l<<l.'JJ! а". pu><a.ИJ:Jot<I 10рІ'QВ"-11'RІ Dl:ui]'';'•>tt'Тlla 
св1:хо"і aari1 т11:х нра111' - onm• Фр. І:\у1< :x<>
rn1o·v.1•1 часопису tlв11111r С{<111:nрт<. . 

Вр<'ІІJ1і (\ ПР:Х!І..1еІ!О ІІі.ц ІІЗе І<р~n. :te nroбy· 
nако 110(-орюватІІ 011111, ц~ - Б•:,~nn. 

}'па:~nк 111в в Sr.1ьril не е С3JІОВL'Іьв11О, ІІК 
ваnр .• а Єn1nті at;o .1ю1аяі. Б~-1ьr!ІськuІ! )'!'":! 
CaJ< •орІ!,:tП& ЗНf!llllll ІХ J>ll.J.0>! )І•І<р&ТІ1!· \3. 
'І'рмnл а. r· вi;illy.1ar11 т~:.s 1<011фе:ренu1я Щ>І'.:t· 
С1&8ІІІ•><ів уряJІ)" і 110.'ІІТІJ'fНИХ ро~ І ТНІі'ІІІХ пар
ті n. llJ ц1n 1<nнфеJ"' нuн Gмьr.11trь1<a 4"':t•рац1 '! 
прАЦІ Bl(CVR\''13 ;!O>Іar3RRR 01;tн•cc11n1t 0.1.lTUI 
:х.1я yrn;ioiщiв на 100 ,. Шtф~·ря;1у. Ван Акх~р. 
nн,отуn11е ;io ро!І1rrшкrи а npowt1ioю 1 8ІІt;І<)-В 
;tpyr11n ПfЮЄЮ. ' . 

·ПІ:t•Шt1fН'ІІІІ n.1111·111• - sannи~ ВНІ, - ще 
at<~q11.10 t\ ві:1•11впт11 :tlk'Pi :х.111 і11ф:111аіі. З:\· 
111.-ть цьоrо, уря.~, pa;usrь знІ>Зnr11 па 10 •.'• 
f.:OttC.\""\IUitt ні ЦJВас. 

П•рш11r~ ;i•t<JI' т про ;mnЖ~RRn ціп /І~·е ~~
:tnimn :i.111 ~1.-~і;;н1щі. ПотІм 11рІІ.1\ш.1п нae'f;'ll1n : 
~1л1и-.11н nowюв11n т~рnФ. г1ш.Щ.,но пі !!\• :-t)Y, 
е.1ектr11ч 11nl 9Ие rri І, B)T).l.~R TCl!l\O. ~ ВІ:tІІС>
Ш• ИН тrнc:nt.'I!.UJIX nро~'Jо.<ІІІ,nу-п.І\ І ІQІИЖОІ< 
3>1•nш•110 ПІНО 113Btn бL1ЬU:Е:. як ІІу.'Іо П"Р":І· 
f.а~•ІІО ;:~ерж~01111м д•ирето"'. T•QтpD 1 нІна 
nровиш та ~;ож ре&1аі ю ціu i<p•C<Vr" :X"'f P• т11 
D'po а"'rж.}пвя цім oxonr!...11I т-n нож weuw.i• npa
&ttf>І<i, ІІІt'ЩІ>І<і та інші &арСТ3ТІІ. 

Р\'ХО'ІІ в1:х:tі.111 no.1шil б1'.1П п~-n11f аа гра
п.шхіо 8 WttOIO DO.:iLte/IRJ{ фів~RСОІІОІ сrорінюr 
і т111• t>"ю.1 :Jа(і{.рон•оо иe:iern.1ьue вп~ви11 
бe..11>r11\cs.юrx томрів. Драко1ись~<І 1111рп оере
спі~·1<1ть чорютn р11по1< . • ~' ціn nсштпоі бу;tо 
б~nue~11111! llE>m.ri!lc~1ml! тра11н,-ОО:R81!!) ypn~ 
- І:tt 11ро т•, щоб н~ ~nycт111 cr JtO JІРR.'Шац\1" 

ОГОЛОШЕННЯ 
Пt>яв1111е11 в npoд.ili<i жпн1а.1 

Л JТОІІ І ІС Yl.\PAJHCDKOГO ПО:J. !ТВ'ЯЗRА: 
ч. 5 - 6. з~і..'Т: тт. Турніж: •Ч<ІТ1УрІІ роЮІ 
с.1щтаа•. Д. К: •Б•r:~ІNівськ.' ніч•. Сова : 
•ГQ.1n:t" УнраІuі в 1933-иу роц1<, О. 1-\ова:~ь : 
•В иата><О>t~~х Aewoiay•, о. Ю. І-\о~.1Lеь· 
!іІІЙ: •Cn~r'!l.Щ ,·AЯЩ<'ltlfl<Q<, з. м.: •д~/fІ> І<ЇІJ· 

часn.ся тparittttOt, •Гіl'р()nм r. ... 1au !а 
Uіва Іt<)'p11a:ry • НМ. 

Набут11 ... ожяа n А;:NінІrтr~п11 •.1іт1>n11су 
nоз1тв'яаи.11• - :'.l~опип, Ф~ор11:штр._ 58 . 

цював, майже всі були переконакі 
в ТО~ІУ. шо їхніrt )'РЯд все ж 'ГЗl!И є 
наfutщwий в світ1, проте страх є, ~ш
:<~о всього, ОДНИМ з ДОМЇ!і)'ЮЧИ.....: фак
тів у СССР . Він творить і формує 
ці.лу совсrську -еакордОяну nоліт11-
ку. Хто ж в.дасне с так на."!Я1'!1Юtіі 
і чо~1у? Подібно як кожюtі! важні
ший i~myJtьc в СССР, т~к і дер.жав
иа нервова хвороба страху може rто

ходнти тільки з одкQrо джерела : тієї 
чотирнадцятю~. що стоїть н.а чOJli 
Совстськоrо Союзу - Dоnітбюра, 
ronom1oю особою якоrо с Ста.пін . З 
rхн іх канцелnрі.їт в Кремлі, точне мі
сце по..'1ожент якоrо три.маєтьСІt в 

тзє~шиці. Ідуть всі накази, .що руха
ють кожне кмісце совстсько'і ад:\rІ
ністраніІ від ду•~аю до морської про
тока Бсрінrа . деяю-rм цщросердеч
ним амер11канцям здаІ"tься:, що ця 

чот11рнз:ruятка боіться ті.1ьІ01 атQ:,10-
воі бо~1бн і, колн б ~щ цю тасмющю 
видnл н. то всі російські nІдозрlяня. 
зю1юrн б за одну ніч. Така в!.цпо
ВlА~ напевно недостатня. Адже взр
тов1 ко.10 крем.'tівсь~mх мур1в не сто
wrь д..1я охорона від атомово'і бомби. 
Чужинці не можуn, більше як '!'іль
ки nrадуВ.'ІТИ, ЩО в1дбj'81Н'ТЬСЯ 11 
~10Зках кре~tJІівськшс во..'!nдар\В Пра
в1t..1ь110 ЗО::}'lІ<\ЖІ!В 0.:{1111 Ж\'рRЗ 11('Т, 
кажу•щ, щ,.., нс~щ пра11дщщх eк.:-nt-p
т t e .У сnравах Pnci'i, а існУють тнuе 
різні СТ\'ПСІ!і ІІС'ІІІДСІ:'<\0~11. F\(\' ж Т:І• 
к11 з1~стьсn. Щt'І ті дамі !!КІ с rт! 1 
f'\"K•)lt>, Ді1К"\'І\'1<\ТЬ. що nрнчщщ ц1"~

rо М"\'·8')' 1'1\•'І'ІtТЬ ЦІ.'ІІtІ1 К•''ІП.'І!"К\', 
>ІКІІІІ \'К 11~1'\\'Л1t'ІІ 111\!"І\ІNІЦІt' ::) ГІ'ІІ
ТJ,tЧС рі:111нх ('1!\'МС'НТ1о І1tнІ ~,.\~І 

• 

' 



\ 

>>УТГІ<< 
tfІO\ ЧOTt1rn "!frll І'rІІ).~ІІ.'111 І\>Іі "'"!'•1 

~-i.;fl 1 11 •ьіі°('І''' ' п !1. ·1в:& n tttt· nrtJ?"-' "ГО· 
\t&..."" 1 тnа t 1111 r.-n н1t~·1 11 аз 11 • f ~nat. 

tJ'C\ 1 ."\аН"\іІ.'" f".' о-,;Ф flJ·t1 ~ i'J'''н 1-н11n Г""Х
м110я(І.r,,, n~';~р1·ьн11і1 Іtпт1нн 1~·тr11. 1cьo
t1).J.t1i n1))ilJІІJA•''f' .,.11-~рІ11.:1 1111· ... н-rs""" ~о ц:~ 
nup • .,..,,. 110 ... ,. rt .\' ·.i;,1 a1HAf''t r· ч t а.І· 
(')(а ... 1ІСО ,!\ 11f', ІJ11\ ~·нp.\1ІH'l.J(Utt , • '" Іоf:ІJО
ГОІ·n(\.:І.4'r•~ьннn l1н~·1t,~·т1tr 1 нo·r-r1·1p ц.-~ 

3-нр.11111·1.ка. Jtl1ГIJH" t ІJ}(0.11.1. НІС! НННІ "' t~ n..i.o 
" 2.~·П гін rnoІ"<> ІІ'R\"МІІНА ~)зrн1>nа11~ ~l":tO 
і~ю 1111. 01:v ш~:он в 4,. :!.<)<",or. '"'•nu1 Іn 11.Jз.е· 
бра...'"' • ~- J ·~~2· rн,ui, :t·· u11н.а 1..-н,·u:r:i ~JC 
широко ві;.О'НІ }'нpt1..111('hH~ ГncnOJl}f''·&t~a 
Ak&.tf'MІR ~ Цlf.Jfl llQ:JJ\Ofl• І•ІІі(\;1..~ nvoirt1)1 ... 

щ.1а І u :1іт І en11~·rш::iu 'JtiO •ІНІ•'ІІ"РІU -
8.rpPtH.'1'\11~ .1irf'f'ltti1ц, Xf'1,HIH [\]ftt'!1~'(t1itt10 
І "'І<ОН\.'\tІСТ-·н J'llHlt~ ,"'n-u.n 1hЦf'. Т• n U(•) np.i
ЦIOfl1Jt 1ІІ_JП1 Р lf, І'' JllltX. ..1''P:t<tt'80.X.. 1'J t '1.\,: 
poui, Н~~1Н {,~·.10 n11·1"РП~НО 1't;1n010.iJ,J1t l(A_1ptJ 

П'•РІlІОІ ~ k pR\11r 1"'4)1 ··мі Гf'Q 1\11, \ К8..11'6ІіЮ фор
" •• 11.?tО (·~·,;уо .1іН"іЗ.<'ВЗКt'І (.l.1~~ 'f~антnЧІІ \) n••· 
p0ф<\fuoьatto 11 11r··ти1~ т ,а~ 11.-го tІaf!•ta.н
вn. UСіИr~·т •aT}JVЧA8 Stt QКUІНКЇ,1.ь11~· ор1 .• \~ 
иІsа11110 АІі3;11'~ІІІ ІОПІІRКІІІІІІІІІ 1°001 проtрVІІІ 
JJUA1"11 ') 1't'J'ttt-1;·oт~·rм.1нooпx 1І1зх:оІ"нх н~·рс.•ів. 
lftl" JJ 1 ут n~itІ;tJ 11"1Т"І1 ftH ІІІНt'І, 1 :\Зt'ІЧІІ1t'( r:т, ... " 
зіn. ,\ C\l)ro ст,· , tiт ... ~n \O'l't•·•n ''1..i·.,·ri)", 1 
l\.Yf'• Rнтa~tt tV,~11 "•-:-.урм ,..~ 11u чи· "1• нкі 
J\a-p1t Іt:.1ff1П' .'Jfi,) ~··rt, tJО.."1КІІдnна~ fL() pІJHJIX 
s•м.1Ах 1Га.10•11111о1, fj,>,1u11ь. \опчu11111а, Б~" 
но~1шо. ІІ1.1><ар11~тт11 1 о '1111"'" 11а ••ІІІ pn111i. 
ц, r,~·" :r'·ж.· нн' 'flнn n р J.t tl1111.11ocтrt 1u
<.тпт~ · \ -- ..-. •r;i а 1. 1 · :,!. -~·· 1 .1і;, f'"'"Y 
"'~Р"• пi.oro n•r-· n 11.н по11•1 &\ОО ст~':!~птіо 
І к~-pcnnr11', np11 1101'~· r.~·.10 тут ,1.-.:111 in 
Фр&яцІІ, Н н11··q11111111, L~11щ11.·ьюн ~·rн1ав, 
І! Ач~рпн11. На11а.111 і 11J.aiтi. а Па."rт111111 та 
hв'т&ІО. Роз''»"·· "с". a·;i •1ar 0<·та11RІ·ОІ віІІ
нn, а D,Р•··;.-і1··11нnч фронті•. ~11.1а). 1 н1.1ь
J;ість сту;~іюю•111х н111лвrq, а.1~, -гр•Оа aa
a11a'ltlт1t, J11rт11ryr таю1 n•vnтерпів тn>1<1<і 11 
Иfбf'JПt''ll!i qa. м ні'W"аьноrо nnнvеаннп то.. о 
яас.11J\.•К D.i;iow11x пс).\й, '~І~·ско оnr111ктuс-ь 
). Б•ааr•1. Тут nоч1ш:.•т1.r11 uo8иn ""І"о;\ в 
жпnІ НСі'ІІІt~· ту. Еrону11ціR :i:~~i•' nt.1if~ 
вапа rn.111 luсшт.vт~· : 0!11 отратпu іІnr.нм1'С 
оотрІМпn~ :~ю~· 11 - upr>фt>copia, u.i 111111110 
с.н.1а.:r.и h"В11;.nои-nі.1р\.·чu11кі~. Ьі6.11от· н,· та 
uara.11 ИчЗ....f():tж· 11~1n апар~т. -\.1 ~ н"111t•11·р-

оава с11.1а ~·1<r.>.111.-ь1101 ІІаці1І! r;"·'"· Ч<\
&a:ioci.. )"С~ nri>ra.J.11:>, l11rr1JT~"Т ІІ~t\111110 на 
вові П .ti-Ni1~pani1 а1·-111кt (·~apr.": ЦfІ rн. 11• 111tJna. 
ti'~u;и.s yt-.iJS.i11t 1jH\fX 1rn)'Hl)U11x. 1r..1. npo ~··,..о· 
рІВ 811COl<JU: WІ<і.1 і 811..І~ТПІІХ ф;~~ЇВUІІІ ~· р13· 
ЯТІХ :ii:tJІІJKl1' т"1п1ч11оrо 311~1111я. І о.1р63У 

BCCMJ.111 Gi чрІІ n І"' п рщuО>ІІ< "" n " llt;\11011:1 ~u. 
кв праці І11ст11т~·r1· u 110011х уиооах, що :цa
a<1.1rr.:i. ~ .1ітнs І :i1,5 р. alko.1iorвoю фaura · 
818ІО Hof•J'a.1n р•·81Ьf!Оr(/ 8111ІС'Т)", бі:ІЬІU• ТОГО 
- прющн1rоч11с~ до воnих обста6.ІІо, J11пн
'І'}.,. 811ptwao, OOp_l"'q 3 1}8\J'П1ІІ•.ОJ С'І',V;ІіІІ"11, 
аі.:~вовнт~r ав;щторпt яnвчв111т. Поча.таrн 
ГІІ.РІІ'ІІІООО ПГ3І1ІІ. З 11 :tllrтona:u tq•,~p. }'11ра 
\ІІСЬК>Іn Т охu1чuо-Госnо);І.ІІ.рс ь~.'1іІІ Ін rтu .)"Т 
D0'-1&8 ;tiЯTlf, АК 8U"JВ3ІІ3 і 3QTB•'p;ta;,·u..& O.Ja· 
ДQJO DJICOKa DJl<().:ia D с1<.1а;1І тр~.ох фаК)'.1ь· 
пї1в: orpo11J)мiщ1u·дi~ooora. i1Jн:~u~p11orv та 
e11011o)liчtroro. І{·· бу.10 0•1:шю1" ,·uJІN\I 
Наці\, що о """ r11жчі1n 11u1"·11т св011 1стор11 
sy» 1а ьт(',rч;~т11 • nvю ВІf("ОК~· [ПкСІ.1~· 

Hi.Jf• Цf•;J!U;ІП 1111t. n"pHJИA r1к tiy1) .t:·a\o;; 
t11rнкпn і ).1f'I 1 ту.11•н.,-тоа 1 ;i.111 .rrpoф•typп 
б~·.1а ЦЇ.'Т4 ПІ/ЗІ<~ 11dP•ІJ11:0;J. t ll";J.9"T'1'1, А 1і' 
про Qt~ r.~-J.t" І:o~l\ICL [Jtl•.JTЯi"'h OKpt"WO. як 
етаrrпі )·нpa1ora,1.t .1.W"'~t~ ' Hl'>l.'Jt:a i,l..,.ЙHlt \10-
DO.$ 6;<11;0:;.1и на ч;>1<nоІ в траrіч1111n "о
М('"Т XKJJaiнc-кoJ істор.і ~ , оrки11t" с-зQС1 наці ~ 
ORS.ff,JІ\)I вnr;ot•Oa Ol'BinJ. 11 t~Ht l-fJtt'01!\ "*' 
пtp•11or11n перші труz~11•,щі 1 у .ip~•rttR рок 
свого ІСR)'83ПВІІ вrТ)'ПАС rнpin:t•H<>IO та 1ІІОр 
ІQl<ОвааоІО. 11 uш /о"т11тут opauюt "" оя· 
с.ока ff'.Uftчнa шиu..1а\ w:aю'fl' Т J 1И ф.11t)'~льт~т11 ~ 
аrрономі~tПО<1lіССІІІІfЛ. і R)tfІ·Іtt· rн111n ТО. f' коuо
м.ічоІІ'.І! Urv.1u1J1•11<> .~аnІІ• 11 на І, 11 і І І І 
сешстрс зсіх wrs фе.J<~·,14т•т•• їа и" \'. ~·-
11ecrp аr/іі)нонічнuru і .11ro1oru 01;1.оі.1д1аіи. 
Тут TtJIІ.RO тr··Сіа ;io;iaт11 'І'іІ<І no11r11n1111н: 
агроном1ч11~аі< on11n фшу.н.т~т 11р.щІVО не 
rі.t~КІІ о Pereнrr.ypзi" і\.1<' 11 & \Іюпх•·11<. де 
аі;v:р11то ВdnMc п~ \'!І r:t'll' -.тр аrропо11і·1-
11&го l\i.Ui.1y. ц~ ароб;х~nо том~-, що на l'\ti· 
rpaw1 Qnnвк.1.;~ь п"вна кі.1ьанrть ~ту.1мтіu· 
arpo11uм1n uuщп:r. t•'ІІІ'~трін, nНІШ тр1 ·6' 11.ат11 
110;11.111віr:т1. вані11•1.n-f1 енді!. .~влJ , 8 ~І .... и" 
а.еві ж, аро.цІОс а.>rер11Йарпо-;ю.)т1•х111•1111111 

"; t't~. nкпn '"к'' '138 еа rо~ою '"'"' wнf.1h· 
инn рtн і 1111яІ np11n11at ст;:tевт11 ма І І 111 
•'\ft'rтpn. 

/11ж"н•р1111n ')/іІ<,' ll>T"T MQ.8 ;iяn RІ.1:\іІІІІ -
х• '1іІІО·r<"х110. 1 оr!;щ1JJІ ' llv;1iв•.:iь111rn ц, n 
Ql'TM111iil \ІІІr.. ~ t"OQ1') •.-pry, Т}ІІІ ІН.l~іuі.111 
•РХ1Т1 J(!.YPHHA, WОІ"''Т\}і Іtn і r.L:t.J"nf• Xtt,•11t11A ~. 

Jl;1f'• UІТІ, РНОНОЧІ'ІПІІD '·•·· \"lb"tf'T. noчitff:1k.•'111 
1 \' 1'!1114P•~r~~·. рс•:trа.1.\·н1,·1;тьrя JІ1J п r~ть rn' 
ui11.1tJaцl11 · n1111кJuti. 1t"" нuм•r· rт1n11~, nро!.І•І· 
.~·тоn~*. t .... r4т1t··ти•:r10 · O•·"нyr;:t.цittu,·, tc~o11 cip.1· 
тnв11\· і ч1~tt••1toro raчonp.t.\~~e.1tt1111. Те1с. ~ 
1J~Г3.1~11R~ p1fra1. ПVr;\rT81<.1RCTt,,·n КІІ 11 
t'TJ'Yli'r~"P·.l tн fltT}"' )' ян f•ЯС'ОНі'' Т• -x_uj•1нo1 
llJH0.1 н ;~U н1.01'(J ,- f't" na (ІJ lR Tif. IJtO 1 н r ГІt І ,. t 
МІ\'! nже 11-11\І'ІІ.І х•ч1 •1<1~· .1А~<Ч>атnрІІІJ,'1 Т8НО>І< 
nрн::tІ"ідв ;r1)('нт1. 111ІJИ\" І1іfі.11о"'к\ І ()1••&Rою 
n··pt·HІt\Q tO•• np1111.1nn)· tт)'lt..1iTct11a "'О 1)· 
rr н.·"~·рг~· r.~·.11 u1·;1СН'Т&'ІА t1v-&1~rrrк 1нь та тр,· 
ц11"щ1 а ;10А11~.1011 оа ~н11п.11 в І " r-·1"·Ayp~1. 
ІІ 11ц І Іtі;\ щ1м or 111;10" 1·1rpoo 00111. чюх11 
11р.\щ~: ,, ІJВ.ІіІІ. wn R r..111:.'''"")' АІ<а.\ " І· 
110":v році wн·u•м ~ 11 РР \ а11м1 пц свою 
ОПІН)" (XJlf"I і О<'N•ІDК&НІІИ) П•МІІ\ Н ~J.t< tTJ. 
cr"д•щтr'foQ ~·тп · 

, {ori •нt rt.'1•orl!nri про І П•·тuтут, пк ри,%)' 
1111;ony ~ Q1'\.1rrrf'llp11.nм 1rя111•1ан-1rям А,..., ",."r.1 
1._k IІfQЧ~r1'11. 11\11 HIJ\4 ІІ• H!('f• рп\·, 7М'4' З.JГІІr 

.tilf.,btt\)\,· 11 } ТГІ. ІІ· V .(t•J-•t •• •UІO'IQ тr" 
11а.щят11.~11111R П"3Іf1118ІІІІІІ ДОС8ІJІ f• f"ЗJІУ" 
oRoчooro ntut'taю111, l11rтt1тV'I' 1111111n111~ 11 
:-i:.a1(t1~arn rtit!f ;a,i:t11нwn nр~н11, а. r1:.tвn11,rц . 1 
"Ri.1Іt00MTJf ;!О."'Ї ПІ"рtЧІІJ<V'\(\ІО ;1n ~f•Y"\:t•Y 1 lf• 

нн НІ•ОГ(• t"'t'h.,.Op~· '·у.11 8І;t('~"Т1f•rт1. ПІ:tf'У'І"" 
нннав (снрн11-тн''· я1tі :,1н1'tnnяo nnг 11~:.t~т,..,..11 
r!ІtІ)ЧН НМ rT.\" ,l rЧІ То1 М: . ..-\.1 СІ П pOT1tfDH ro1.: ~ fll' 

3UJH-fQIO'-IH н~ 8P"11JHi (f)\';lПOUti. 1'1t~Ut·i··· тн 10 
ТJІ<П нa.13ro;i11тn ІЩІ:.10<ТІІ-1•РИR .ІР)"І< LIR~ 
).l.J'ffl'J'iя:r•R і "~:" пп1J~ .-та.10 'to·. · 111 1и•1 oro· 
,,Ot"Іt1R :тниr n.1 заочн11n t..:~ ре ;.t;yp11.1.1i.·rn1t1t 
ru nо.11тн 11111 1 ,;нono!tait. r lor«1.1Jt).1 •1rF1, щ" f·:1· 
rrt'l"O п ln;tflA хо•1)'ТЬ RПНСІ(\НІ~іlТИ- 1rну1nчі tІІІНі 
WOЖ}\HOOrT" (":Т~·;iitol!J.ltfflf, r~o ltl1 f~i Nyprн 
OOMІЧQ.!:"'rb("R "' ,кю.n ПIJJІnnuв \IO:lO:tn:t і ('T\f ... 
auirx ианз.tцатів. Та.110~< багато r.т~.1іюе М· 
о•rн:им ч1<то;~оч авr;:~Іnськ,, ~оJв,·. :1ttnn..- яа 
і 11н1і :заочні нypt:"tl б~'. І " Ого"1о;н:'-'·в1t·rмс1. no 
"І-fі~·і DІІХО.1..\' J1 r-оіт fJi.н1c>oj1HL1X ni;.tf•\''f1-rИJ<•B 

Jlf'" І11r;11,туті opraи1·to11;1no 1,""ІИt".t• t11 (t 
".11.н11fІ 11•yaooo-ao~1J:\•1tA r· ·нтоr. Р1ч "11 1 
tІLt), ни мit ~.11в11aчrt.11f UИ ІНР . Oi.1R 1пстиr)'ту 
. 11 fl}П.\,81).l'fAC I· lt>їне 1rot1n'J.H RQ KiJihKirтt. ІІОJ· 
К(JАЦіз - rтор11111 х і м<1.1u tJГ(. .\.11• t.araтt> n 
нІ1\ иааоть '•ІІТ~'\ rl! ("ВОІ tІH~ЦllfLliKK lRUtt' п;. 
г1аршn r~ч•·..:тrах. а нині вови noикrno 11 

ПJ•JЦІDton. ~· ·1o·nu1r~· ~ ЦІІІ•, о І11стнт~·rі 
DІІnшла ПОСТІІІІОЩ, ЩО ЦІ оі.1м1і c11:t11 .111\1\>ТЬ 
(і~1тu DUJCOpt1rтa11i jL"(R H.1ft-:080 ".ttOC:ti.l'I0'1 

праці. Р<>1р1і• ТЬ<:Л, що цю працю, А >ІіІ•У 
М011<:1ІІЄОМ'•fІ ПfІОВ!ЦПТt. і nраф<•rорп. 8А!ІfІТІ 
ч11та11ням п•1щ1ІІ, ІІf'3ІІR uиro or1<тnp~· 

"""'" ь пoчttтJ<~t . 11де до портфс:rю Іистлту· 
"ty' 'Hfl1'"flol11Іi1dю·r-. и.цхб,!(ІІ'rН · О1<р~~1і РУ· 
,to1rкtк n:..~·кoniп nprнtь. 

І 11ар"шті, при ІІІСТІІ'І'уті Jtr• m~ О;J.ІІН 
с•нтор: маf.О~о1 о~ре1<1111.1ІфІ.ицІf. Він вин11х 
)' ІІ3С1ІДОК ОІІМОГ С3МОГО ЖІПТЛ. Ваmто Т8· 
боріа , орга111оую•ш ~· r.~бе к,Vрс11 о ;!і.1111.вок 
rідьrь-коrо господа!'<'тм т~:r.нік11 т;~ •1:оnо
м1ки, noч:i.;111 овертатпс• цо Івсп1туту оо
момrt 1ч .:11· 1t•rува.янRм <"R()tX ен1<.1а.1,ачіu. nн" 
роr..1•и1нн1 11рогр11.м . н11r.1я.10>< ftrd:\ к,'·Р.са
"'111. n тa1-tottt 1\"ч:н~т:n о 1rнн1"<>1.11tж кuм1сJях. 

l •tt·tHY~·1', 8 ІІtІРУ мож:r111rост1J , 8QJ.ІJU.0JtUПRO 
ІІІ nотреGн. а виuі .УР· Г~".1ЮІіаВ І(ІО Clljl<IB~· 
створ•ІJІІЯN tR"l\l>l.l~ROrO с~ктору '1~С0U(>І 

n•·11"ква.111"ка11іІ ва чо.н з ro'1vtt11ки 1 трьо11а 
фJН)"ІІьт,•тсью•"" 11tcnu1cтopa.1111 . Gе1пор , u 
nupO•y"i8ІtIO ' І!ПVЕ. маа, 110 ІJOiK~JfOl)QT[, 
у111 р1куват11 nporpa"11 uкрои11х. нурсіо 1 щнr· 
,тос~·nат11 іх .10 uотр•/\ ма.11•1> тнwrо жпnR 
у1tра1нrькоі .-міrраан. С.'1)'"'-3Чі цнх J.;;.· pt1в, 
що н~р•б~·оают~ пі;~. 011і11ою :У1'ГІ, дістають 
coi..to11тua від І 11.'т1путу. 

Та11, а нuІІГ.і.1мu зard 1•н11х. ри.·ах. пр";~· 
('їО.н..,лt.-т~я 1111н11u11я сr1•у1:-т~·р.1 , nр,tця Ін· 
.-т11тут;. ІІ•·ІJ»І ~·т1·1 11 11ш1 ''''оl~11ня 1 ••· 
.1111"' п0-10 :11я.~ьност11. ІUко.1_. cnl1ou.1 ", .• 
"' он0<:тп cyчur1101 с11туаці 1 і тщt ТР»>ІнОщіn. 
що сто11т4 ""f"''- u•ю. O;i.кaqt, ~poб:tfІJ,1 
np~o11 n1ко.111 к• ороn;І.'Ізс. W110.1a гот~·· 
1ua:~u~p10, що мог:~я /\ 11ра11юоат11 11 ч~·ишх. 
)·мооах і в чу;+іім ото•t"nпі, а 1-' озrа.зьнс~ 
сnою арацю n•рсоо.щт1. n ка;tіІ, щ~ •11\•1 
WІІІІ"' і 11ц ш11рокrrм11 101щ'ІR УкраІnп тащ1 
ІІІ' 31tt;te au.lOfo coon• cuor.o;us. 1:1. fi. 

Переселення до Північно-Афринансьиоrо Союзу 
Від УкраІнськоrо Доnомоrовоrо 

Комітету 11 Лондоні одержано лові
дом.'І.ення лро те, ЩІ) Півде11но
Африкзнський Сою·s Ш'ре11бачас 
вже найближчими рока.мн 01дкрн· 

ти 111.асову tм.trрацію. 

В першу ч;рrу мають ттри..11..няти 50 
тасяч осіб з бріта11с1.к11х островів. 
Да."ІЬші 50 тисяч б)"де набра110 з (Оро
nейськ11х ск11та.пь1~ів. J!к ловLдом.ття.с 
nредС'І"аВнІЩ'rоо ПівдРнко - Афри
канського Союзу в Лондоні, є лІдста 
ви rsмт1t, що щорічно будуть брати 
20 т11сяч пересе.'lеНЦІВ з Еврот1, ~o
JІOB!fltM •rкном кза.ліфіковапих. роб1т·
ників, ремісяиків і фахівців, бо ріль
ників иеnотрібно. 
Цьоrо м1сяця. до Европ11 приїздять 

три комІсіІ які в nopo:iyмiIOfl '3 вій
СЬК()ІJИ'wІИ ypR;tA'1K окупnцій.НІІХ :ІОН 
будуть uб 1здЖІІти табор11 і вербува
ти .-rхм1:й л.:~я 1міrраці1. П1вд<'нно· 
Африкnнський Сою:J зобов 'язусться 

оплатити транспорт та нести всі ін
ші ви1·рати пс-реїзду. 

АуЖІJнці мусять лрацюunти 

В деяких н1мецьк11х rазетsх з'я-
8Іf.1!11СЬ · поаідомле.ннn про те, що яа 
вимоrу ам(;риканськоrо вІйськоІЮ
rо управління в амср11канськІй зоні 
вс-1 ДП мусять працювати. В1дло
вІдне дорученм аже дано м!ністер
стау внутрішніх спрзв Бnварії. яке 
rадае прІІТІІМ'Н ДО праці 5f\ TftCЯ't 

ДП. 
Дуже важm1в! маркувsиня WQ,ЦO 

onлam робіт1н1кІв. Усі ДП МВІО""ТЬ 
одержувати німецькі харчі з дод
датком УНРРА та з"робіт11у =т
НІО (половину нім1щькию1 марка~.ш 
і половину чужоземною вt1лютою) , 
як.а виnлn ч_>•ввтиt.1еться КОЖfІому 

окр<'!<Юму робітникові лнше тоді, 
колн він в11ізджати.ме з Hie.ieч•JИIOt 
до '\удь-яко\' .країки. 

№ &- Сі щ 5 

І 

;ю 011, 11, Д'J 11 І 1 І ІІН 
І, крtм к11.1жv11: т ж 

Г.~І ДО КЬО « І"ІИ И 1 
1:ст я ІЦот11Ж1'Н о.І и 

B.ii:I 11ра(іл:UІІ'J 111 )fІ, ка f'l[J!И -

61д1.ш._. 11,ж Jtкa11 б1дь ф 1 м •ва 
зіrкn В .1хстах в н от и 11 по ;;. 
СОТІ\1(1 подjlу .ки :'{ пс, ::и tJX в :.i 
рі11111х 1'КІНОІ{, як.і, 11 ЖМІ>, .Мj'C!U 
ВІДКІ!І:і\"ТИ, бо був уж одруж !'НИЙ, 
Жебрак - сnск)·лпrст. П р.11 .:а 

по1!ц1я арсшг•ва.•ш н дQщ·о Qд1!'>-о 

• ж~;Gрака, щv ПО\.-ГІйно жеОрлв rte• 
pt ~ од.ною :J парн:~ьких церУ.оа. 

Ж('бр '" цеfІ r.остіnно нос-и!І '!op1d 
ок 1<1рн а нз гру.:t .; 1аз таб:щчку: 
•СІ1ІТТ1111. Кожна :щ.~осер11<..1 (ІСоб.11, 
ш<> ж~p-rnyc менj 80 франк1а. 0_1ер
ж11ть 1чд ІІ'ІІС поч;-у 1,нrарет • Оче-
пи :tІІІ), зна. t:L~ocь б;~r·1то :ш.;,о~~р
них nt.:iб. що 1а свое щиос•-рдя отри-

1 
мvвали no•tкv циmрст, але такl 
•боrо\ТОДНІ діла н ттодо6'1.-шсь 
по11 цtї і 11"110 ~рештува..,а с.,іпоrо 
СП(.к~·ллнта 

Д.)poroцjщrn зпахІ111щ. 'Урядовець 
fам ;ie .tliv ~р·~~Іч.~е~ьrм 1 .Jt1:11""' к1ч1•1іна.ль>Jоі rтолІ.ці1 11іnкрив НР'1а

в 10 в Нюрнберзі дороrоцію1у зб1р
ку оОразів вартістю понад чверть 

Ч~·дr~ 11 .1юрд. З Пвр11ж,1 пов!дои- мільїtона нjмсцьt."lІІХ марок. Збірка 
ляють щQ в с.1авнш французькні ця бУ.1а в руінах поза мура1ІИ 
вцп:уст вш м1сц вост1 .аюрд ста ·:!r Нюрнб1:рr~ 
ся li'.>Dt> ч:удо. в чудоrворю. і cnot:J.6 Д<Jресо твср1і1.пе ~1етато. З Mo-
1101.JepH\ а соб~ ;)Ір ь:о_ю,µм хлоп~ ць СКІ'JІІ nові.:~.ом.л"Ію-ть, що в о.пному з 
Франс~ а П:н: "'1 '1Ь Уµл,:.tовс свtд,1ц- .внробш1чо-доt' ,ід:иих іисти-~утіа ви
тво п.-о h.2.:t:.. ирод.чс у::sдоров..1t:н1111 

1 
нarrw•ш спосіб nиро6.-rювання пра-

хлопІJЯ r. ,.., ... > .;) о.:ин.~дцять фр'ІІі· сояRноrо ~tnт piя.iry з ;:~.еревг. що е 
цу1ью1х .111 р c11'11.нiun11t 1 таердішщІ МЕ'Т8JІЮ. 

З611ра't ш111.>е~1нчю1х мотузків. Honнfi 011стріtіськн/і' rmm. З Ві.д-
А~щриканськн. сt-рж І т д і(ОН ня 11овL1ом .я.ють. що австрійська 
Буде, що ви tон з присуд см ртп рес.11~[1.'1іка 11p1t.1R.R.1a новий д..,ржа
над 1асуд;-r:єюtн:и в Н1vрнб<:-рз1 1 (). 1 в111111 r11мн. ffк ~1елодію до новоrо 
ма воо1ю::"Іff ')JJ()ЧІUіш1ми, одсрж,1n І ns-щy вз!Г"о комnо1нц1ю Моцарта 
від одноrо W.1ріі'І д,11воD11ж1шх. р • 1 •За'п:~коза п ~н.'І•. АвстріJісьюdі у
ч<:н пропо:т.ц ю проді! 11ом :мu- рнд ':І-о.1ос11в конк\-рс на иовніі 
тузк11 на .яких були повt11х.-ю 3,1с\·- т f(C1' державного ги:-.tпу. 
джені в Нюрибер:sL За ц1 ШНУLJКІІ 72 мІльи11д11 pyб;riu па оборову 
запропонував Вудсовt 2,~ т11с.яч1 СССР. Верховпа Рада СССР схва
до.1Rр1в. На жа.1ь Вудс- не може 1х :1 t з б~одж т, в RКІ)М)' передбачено 
продати, бо МОТ)-ЗЮІ спалено разом 7~ •п:n.яр;щ р;,'6.'ІІ Я на оборону 
1 тpynnмJt nов1шсrщх, J<раї 111 .В бюджеті за=лновано 

rреn,,тщія nотапnс. Данськ.а на.- збільшити в 2.5 рази видаткм ~ta 
уковз ексnе.:uщ1я стаердИJЮ, що скр1п 1ення rоспо.:\ІІрської і м1літар
остр1в rреалянд1я протягом 100 літ но' СИїJІ СССР. 
біля твтори метри занурився в Вибух__амуяІціі. БілІ!' острова Ют-
море. ллнд виб~·к~о недавно двадцять ти-
Зрада жінкя. З Франкфурту по- сяч тонн амvніuії, що бу.'tа затоn.'lе

відомдяють, що один 1.П:.1ець вбив ва в морі. Вибух спр1fЧИНн;11а мор
на T.'li заздрост1r амер11канськоrо ська магнетична ~rtнa. 
вояка. Цей німець .павно мав відо-
мості про зраду соосї жінки амер11-
канцеві. Одного вечора він зайшов ;,t:111н1r:)t I'fl:JPllB.\IOTh '.11Т.1ЬІі.\ С \)U.1 
до хати, в якій перебува.ІІЗ. його 
жівка в т<>варнств 1 американських 
во.якШ. Ст-ріл.амн з пістоля він :.~а
биа коханця своєї жінюt та нама
гався как.пасти руку на себе. · При 
цьому його о6е1зброuш та переда.пи 
по.піuіі. 
В'язuп~t стр1tжуn. ~:о.1ови. Bci~t 

в'яз.ням, що будуть засуджені в 
по_т~іт~1чних 'процеса х.. які відбува
ються в Нюрнберзі, сrригти~-!уть во
.1осс.я та о.:vrrатимуть в тюремний 
nо.~ос11ст11іі одяг. , 
Биб~·х еулка11у. На ттівосrровt 

Камчатк11 вибух вулкан Петерсков. 
Під час вибуху були сильні зем.1~ 
трусн. 

СмсртЕ>льuе отруепЮІ ніко1'11uою. 
В мtс--ті Констанц помер.па жінка. 
що продовж кl11ькох rоднн в11кур11-
1а 50 грамів нсфермеН"І'Ованоrо ТІО
тюну. 

М:l.'Іьйон во.тт1.тів. Лnборзторія 
vtriвC'pt·11тeтy БірмІнrен збудувз :ia 
нову :\ІЗШ}ІНУ д.пя ДОСJІІДіВ над роз
б11ттям nтомовоrо ядр<~ . 1\Іа.tшшn 
ва жит~. 1 ООО тонн і продукуват11м1: 
елек:Ур11чну енерrаю 11ппруrою в 
ОДІШ ~Іі ~ЬІіон ВО.'ІЬТ. 

Сто nодр)'жнІх nропоз1щіІІ. Од11н 
nолк iн 11·лilkLкoro гарні'lону, Ш" n<'· 
рс-був~о У Па.1сСТІ 1н.і, зnерн_увсn з 
проха.щnч за посередшщтво~1 ан-

1·11ійськ11х часот1сів до своіх зеьт.я
кІn, щоб йому 11рИСJІ!І.'І ІІ щось ДО 
чи1'ВН!rя. Чtпа•rІ rазет1t, особ.лнnо 

ПОШУКУЮ 
П. д11R013Л 3Jtl\OЩl1 errria l'p11ropl11. 
м.110 М.>ІШІ nІ'ІОШ>t'ТІІ "і' nиro Ро;1111111 
J \ \ft'flllHП. \ 10 tИ1ar nt1r11 S!fJІ• ··•)• -
upuІU)" П<·,"t.~ТІІ. 

Р<•ІІІІJ<UІR ·~·кр11111сьноІ '/'p11t1~·11110 
Па~Ічняк В•І'nЗЬ 

ЛІU<'ІІНІ<аtІСLМ ро\'Ііт1нщ11ІО е nopra11 i•ot1tRt 
n ;iиv...: ""r)"111~ ()І\'с:111а1111я'( ІІ'J'ОФ- "іО1111х 
\"ПL1('t~ •.\mt)ГІ• .Jr1 Fo:lie .• ,11.10 or 1 •~lJJ'C 
• .\fl 1 ·~un,г .... ",. 4'f 1nt111 .... 1r1.1I ()~ .n•'\st 1~nsc 

(CJ\,)1 .Н 1,~;бо,;~11а11нл Іі/,'1.ЬІUе кс.;11с•рьаr1Пt11е 
і c·rp1t1'fd.ne. Hi\t • СІО 1ор'оптоовн 1 J'(\')Б• 
си.'lЬІІО ш1 Dino І rri:<.н1ra~ моr~ ї""' r. 01ь
m·\uaцi.нu"' вrr.1и11uu. Uбтt~11.:t 01~•t.111 ,,tUl'l е 
opr..t11~ ·3т.:rp..1\fn щора:} и,1111tt ~1:t1 pat\QJrl"'1.1{иx 
ма1·01•11х t:'TPO.HHtR. ЯkІ Jta:f<H(t nutpR·-~Jdti. 

Г"O('П();t~pi;Ll;ll~t ' r•i"IЦЇMUtJ fl'1 .-ttf11"tn\t •;Jt.1\ti& 
~• 11~ 1103Do:iнao·rь )'<>JВІІ111 r11 ІD '~~' 11 no
.ttП·'lf"ькy пpv:\y><шnuy 11~ '"-. Іі .111 w.11io
uul:{ tІOK.t't)"'". Hoi• 11,;iн-[t "',_п 1ь~fQ1 ІH}!11ttma 
oGoA. 11}J(k1)• с.:~А•ІІ1\ 6.11,t.І1t\Іff. ttn )\1:1ГU (qJ 
1111трш1111с •.lІЦІ•Іt'-' с~}І• Or\' w.1r11 нuuy? 

(~~ •.'<~"' \ мL 'Г1111~• \\ ,,~kJp) 
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З життя таборів 
Сусtdл.ва. Спу.wба 

(Корt'«"ПОІІ;\РІЩ!JІ 3 .\ nrтpil) 

• 

C.yroi,ьRa С.ч·жба Пr~смеnох ()сІб уФn
Г111'-1ь№раІ. ЦА орr~11іаація rpO"'\;\Cl>KO-.T<onO 
мoroDoro харахТfру. Поtта.1а ••нц з і111111· 
ІfТІІ/11І фраІШуаМ<ОІ окуnац•ІІІІ<>І в.1.1111 3 
of\e::r1111u1111 аервіс11nх папі<>ка ~ьявх ;1оnо
мого11n коЮnтія І, 1фі..~ г;то ц.1по:>1оrо110! 
a1<n11, проааЮІrь nр1щ10 також у 1<у.1ьтуrно· 
oc.Dirиit, спорто1111І та івІІПfZ .1і.1"в><ах. 11.Ш· 
'ІІІс:І~ВІ&ішою 8 ваціОІІа;ІЬUВХ rpyo а У••JЧ· 
tв•ЬІ<8. 
Нещо111в.во а Бреr~впі Gy.10 niaari:1чe11•' 

вер111у plqв11tt10 Суrпіnьноі С.1у:1<(\11 . R 
обох церквах ві:І,булися уро•ІRсті БоtQс.1ущ. 
6n. Д:Ія ун-е_аІвців о. l\~·ui ть (narox Дорн· 
біри:с-) та о. Добр11вськ.nfІ (na1•ox БpP.ren11y) 
а :tІ\ІІІ<ОВО!І п. ЯІ<ІDІОВІUІ N,~рап11.111 r.n1· 
88RY СІІужбу Божу в nРркаі оо. Ііапуцn· 
• 111. Cu~ МіtІІ8ВІІІІ хор І ror~H•''f< у ni 'І 
;ІfІ1р11rуваватс .коиаоептора Б~•морооо111н'Т•' 
і n. Б1.1111ка. Піг:111 Б<1rос..1ужб у ве.111к1іІ 
u;ori Nісь~<ІІ С11ортrа:~зе ві;t6у:~о.·я річu• '1і· 
бра11в11. 
У 8d f_УІІНіІІ !!рОІІОаі фр;ІЩV':\ЬЮІІІ ТУ~•Р· 

иаmр Фора·р:r~.6'-ргу no..11<. Юнr ni:tІ<P"r· 
.!lfJI! /tO~py ISO:tlO і ~YCWl'1R фр11яп.-.Jм<ОІ 
011уnаціtпоТ вJІ.1Uf8 "cnpaRi поnіnш~в11 no1i 
Сh"ПТА 1•ЦІ8. 

ПрtаІQ~ІІт Qvcпl:rьir<>i СзужІіо Е. С"<·· 
RІ3t:еWІяй ~;оротно а'яс:n11в :~,\пльпість та 
B.B~'ll'BUll ціс1 opraвi•au1i в ЖІІТТІ CJ<!1"rt\,h· 
ціn та пo:tJU<ytia.8 окупаційu1п і аюст['іІІ· 
~кіJІ в.,-.:Іі аа тх nі,прВ"1<.)'. 
r~и~ра:п.вd ге1<ретар о. Ба.:попас nмІ

JІОмк•. що а 8500 11•рвісно еар~сстровnню: 
І! СуспізьвіІ СпужtІі чуж11нціо част11110 
111rЬ:а.1а І naep е ще 6.2!18 осіб, & я11х І. ~~1 
у..раІаців, 12і ttG.1.ІtJ<iІІ, :)20 росіяо. те>щn. 
Всі 8ОJІІІ аа1ру:~н•пі, нрім хвор11х та пь~:t
rатьt'х iirre:iireнтie. що п~ зпаІtш.111 щ• 
со6і еL<повіз:RоІ праці. Проае:<N10 wиrot•) 
.!ІіІ<&РСЬІ!О • :tOПOllO'rODY ахціІО, Ot'J>r~111· 0-
UІІО BIQ)<Y awбyn.ятQpiJt, nр1щбавQ П<·О~· 
хід"' .:тіІ<п. ДУже ма.111Jі відс.ото~; ;~здрі!ІU· 
'І"ОІІІІJІВJІХ та понаравmс СЮІТL'Іьців ствер
:~жуе б~>зпі.:Іста вn1сть вак1t:1іn про re, що 
віІ>я c•pe;i вв:х поmирева а.1очnннісn.. 
Цii:au та повча.~rьва іяформапія п. Sn:i111· 

вае<t бу.1а. иажа:~ь, щс;,..о укра1нuів ri• • 
noima. ВіВ вrа11.а11 лпm& про »вm хор, Q.!IO 

в• rJ<aaaa 'І[Їчоrо про ;tiл:i hІІ ir.тi. 11а11111х 
1111с-тпів, про орrап1вомві 11в1ш 1111cmnк11 
обрааоrоорчш-о lt варо;1иьоrо ""стсnтNІ. про 
У'NРЗІВСW-7 pi11J.6'Jpcь11y К<ІОDератu.оу, а 
!'аJІ<ІЖ про зlісІаву працю ваmох :tікаріп 
no D'<llynитopi.Jlx CY:cninьFtOI С.1ужбн. Ly.10 
D.ll'JofABY-ТO 1 ·ба rато .апwя.х. важ:t\fВ(ІХ МО\JІ·Н· 
m. Н"nр11ехво враеи:tо і те, що, хоч Y><P:t· 
IJrai С ваАQЯС.:ТtВВіWОІО иаціОИА.1ЬВОІ<.~ rrJ· 
по10. а..1е при ara;iyвaПRi оро 11m< аГ.о npil 
Bt!'IИC.1tJrBi аа пор11:u<о>1 ріаи1rх яаці<.'ваnь
JJОСт«t, укреJвnів вrаду:ва:ш '10\!УС.Ь а.1в
ІІІ.'ІІІ орв ~а.І. 

Bi.'IJ>U :~11с;.7с!л вс бу:~о. non:rni~нa. В11· 
с-rуиапо .1u111e кі.1ька вro.~011Jt нn.: .raшro• 
ПJ)о..оацІв, а украfвСЬІіОИУ пр•;tсn.01111І<Оаі 
П• J)('шно;,n.1\1 аиступити . 

В onorQ.ilOCllO npnltnm-itl J!Р11'>.1І'>ЦЇЇ Пі.\· 
ирьслево, що пересс::~епці хо•1,пь uр;щ1<1· 
ааrи, :tвme до"аrа111тьел ;1111 r•б~ 11і;щr< 
ailmo1 працL Ухаа..1сво також ;i.o~r ~1· л 
ІІОЖ.1\UІОМ'і'Й 8JІІа:(у СНП'ТаІ!ЬЦІR до i111u ·•Х 
1<ра1в, аокрсш аа океан. L ЧсрпJ8'.••о:JІІІ 

ВшавуJJали пам'пь ПОJІЯГJ1Ю[ 
борців 

Спі:111а УараJясьноІ Мозо;rі R таоорі l\r ,". 
tiypr І\1.1я ML1o;topфy, 1iШ'1R)"l\'l:Z1 І·rо ~11· 
стопца ІU."'ять t;орців..L що п1m'1г.111 ;ia ao:i~· 
украІнськоrо варо:~,у. ІІісJ"Іл ПJ.u.1:riqa в Т3.· 
бороа[J\ цер!<J'Іі, t!уло В.18111rом110 aн3.:r~"iin. 
У В11r~:10111евім ~~р;~ті ЯСІ<раво 11·ясоn.1110 
вва•"111111 по;U.ІІ І·rо :mсто11;1:1а. 
В n•t Attl[Ь Спі.1.ка У><раІRrькоТ !lf"'-'"І:ti 

в:Jбр~:U JIAR (;aRІ'f'lljЖl)-Xapп7;tTilD1!<11 t:1~·щ. 
бп 1000111<цоброnі:~ь11n.х ;~атків. Пе<Иоm~> 

Украhпd :а Фалькеяберзі 

Фа.'fЬІС'"вберr - ОJІJІЯ ;i н~n "о.1о;r1ш1х і 
ОJІВК • RDlt"'1.1И8KJNimиx Т.1боріn .1Br.:inn
KOI ІІОІІИ. Прnмі~тоnся він r~r~;i ч;1рі11н"N 
нр~ев11ду на уоrір'І, вкриточу ,іОО>'ІІ. 
~лнк! бас•йн11 R 80;~ою no;ri1Aюrr. т,,r.1r 

ва :<•І Bt.'lnкf lfacrnви, al;r чоrо (>rтnщ1і 
о;r~рж~.1111 11ааеу •.lіаоб~р~ж1111• T<i •Пр ,. 
6ер•ж11а УкрзІна•. Част1111. т.16')рv н~ 'а· 
rirІ пі::~ nісом 8ВФТ1>с11 tЛр11н~рп~т~ька ~' ,. 
ран1А•. Та• стsор11.~11 еві.О курінь n:to1r.тy1111. 
Тах жt, оа п:~ощі~ вФ-6УйJ).ІоJтьс~~ cnopтoni 
вмаrа r1u11. 
В nаборі wtwкae повnд 1 S(ll) уJ.р,11пц1в. 

Ві;rrу~аtтьен брак іпт~!Ііr~u1111 "<ІІ<Р<'>U :\О· 
сеі.t'І'"К1ІХ учит~111а. Тому wn:11>;tt. m rp ,, • 
'І"JНИ O~O."tlOf)Л. Т3боfоОМ 1<уа1.турНl' »Шtin. 
т"n"р rотуетьеІІ ;io поста1н1 •H•l·HP Cтn:t~· 
.rt•t. 1<1.1ьна рааІв у та.б~.rі оис1'}'nзо х r 
мr.:ro.V. 1. (І, 

МолоДJ. Берхтесrадеву вшаво111ус 
Ben.koro Камея.ра 

!.о .11тт11 иаро::rж~н1111 f:&all<) Фраm.;4 n ~fl. 
ain• lnt"(' ~"'"'pn1 ai.:uuaqн.1.a r1"нd'з~I!JL1 tto· 
.";n. • таборі •Op.:iuк• С8Я1'0ЧІІІІІ( t<NЩ•I'· 
1'08, ІІV• tr;if,)'hlf8Іt 26 :f<oar11я я аа.11 r.1бо· 
~~r" Teirpy. С.цtяа т~З'І'J'У fiy1, 11r"1t1p ,. 
~ "•1•11нJІІ '~ 1111nиw;i"11, о 111Jri·p•,1eиi 111· 
d8 !!СЦ>І'f ~~ХІ<М'І ІіhWСПІ!ра fi"11Ц•f'T І!U• 
•КІІ nі•и•І> tD!чн11ІІ f'<'ЯО ТІйІJІ'•І<•р• \• ", 
W>П8ІUІІ "Ю.ІІЬ8''ІІ)r0 'Ж,І)f•У n1.:i .&і'f'ІІІІІІУІІТn '" 
"'8"' 7 ІІ-1• .1-." .ФИ.'І"RЛОU l(vR r 1\<UI\ XOf• 
!ІJWЛІІМ8 111" .... ~11~J'"І!ІН'• (Іа~"ІІ f.рнтп• '·· 
lkf!""t'"Ra114 f •~U'ІNІ."f't 11 rs1н~ fJ.):J:y fl~" 
U"!l17.w ,","м - H1щиtrr J.кor". с ~ 11,fJ f1 н1А 
1!(11••!JI nlt'm Е>І!І( нам уч•иr, 7 ІІд. Юр R 1 
'r.O{)l'ltlffl!'J, 1d/ІUJ KJlll llJ<JfJ13IA НІІІ X"f• ІІр • 
tl ". А•І f!ylfi .• ~~шучіJl<і JlщlltfOJIJL • тu 

.~,.,"""• •1'""'"'1' У•1• н~. n "1 ... ,"", ·!!'11111 ;r"." Пf"•зtк1111"1•~~ Фр:JІІк''"~ .r ~ '"'' , , 
~ta.tntІ' 'ІА•, ltJ" t<f1R,Wf'L aar" І •• Htf r ІМ 
аьеr 8 /l&TQ,111 ~JJl.1ellUfX С8ІІТІ УШІ"" 2" l/r 

УКРАІНСЬКЛ ТРИБУНА 

!" n'P .11 rr·p t TY(Нt••i ді•.U.ІІ<'ОТІІ у -1ьмnі . 
• J ;i 1я 111n"11 І»рпнn т~ Фrar11•11rio ~ твo
f'tn 111 1І 1 р 1ПНd D11r.t~'"na.,;1 Т;"\Н~ у·1е11uці та 
~·чні: f)r.1 ·•н1 t;·111•.11\\. Xr-1i1~mн.t В·"ртпnі).о 
ГQ'Х:. t 1р1 t.'Т П".11"ІІn, rtp('l(:;]rlR f>1'\:\(ot)M. ()ettJJ 
.:f,·cin т 1 Іщн .l\y1in. Щ1rro 11;i;,xnn.11111~ 11p1r· 
tнf.t.1ІJ s· І ІlіЧІ 0111 t~·н 'f\."ti'10)·111ro J'BttJтY't)' 

n г.1·п1»n >. ~ r ... 11ду(• 11i;t 1:r('iв11rщro'>'1 уч11n 
Ь І< 1. 11. тр1 t~nrarт-.н~(). r!t1r.-1 чRt:.-т,_w.u·.ro 
1. р1з11.:, , ( ·1: втt~ ніf r1'i J: 1ni'1i ~.1н;t,.vрттстіn 
Гр_ l~ttr.11·~1r,. f;11ін1•+т у c:t..;_1, ,1i; 11. 1-.;"Т'\
rnrП. <.. Ф.-,щпнr в, ~). 'І'ю1чо1111n, f!. K,v 111· 
rr1p Т\ іІ. Ctt'11.·'ІІJP•, ~ilH('OIUlQ ttn1 IL:1pt•;t•Іi 
пі..-ні: .t\·,·-1n10 н ·n1:з t:lчPpt1н:\c і 10n. н;1 
r-•ri, T..J. ч ;.t~ н11t а,11, ть•. l-i;.>ort ... rт npnQwt)n 
n U· ottн\t ) ·n1:x. .,,# :i n•,";tnнoнi nом тo•fнtt 
t1y:t1t І'ПJІ.\' :ti ДJ,~1.\І} n:t1.~i. в Т~)\СУ ri.r::)}"'40Rи 
11.1 ч1f\1·1.ц :i.11' 1.vr.i п. Г'омu Д 1юІ!1тсь"'" і 
oJWф. 11. Ф· .1y,'0DІl't1, щn nr.щю~,"111 :i ц•· 
1.:..111 ••t.ТО(1.1.~1( Т.\ olk.1x '!0.1 '.lUX r.).1.-ІJІ\')і!ПТlІ~ 
"tllf\tlN}Пl 1J. 11~·' 8JIUIHO.ІIOUJ..11f соів.аr.:ів 
~' /,•(Ь nr1111yr.1н tJ l"•"tHІtt.pтy G)'D npп-aкatf/\" 
Jr.иn п.1 1•11trJ\!t)Г~" )"fiнrнi.t yq(:Іn''· Цtrt caмun 
\\О t!ПС(1Т - ,\>.,1.,f11Ію п Іt••П!)АІІNІОЮ та D<J• 
1u11pt"R1,к1 1ipo1·p.11t1t'HO 11.1n.wтon t11('1 о бJА"Пff
и~· тafi·'r· 11·1і ri'llttl. tii ;~.1л c.awnx y•inis та а..1 -
проПІ• "" i.;; rост,·11. І. К. 

ДО ВІДОМА ВСІМ 
ПОJПТВ'ЯЗНЯМ ЮМЕЦЬКИХ 
КОНЦТАБОРШ І ТЮРМ 

.'lirn ~ 1·r-1ін<1>1111х Пo:tiтuqrшx 'В я~uів в 
n VР4'З)'\ІіІІІІ с R J-Ii't ltJOJ1.1. н.нSr"-..Jit <•pra Іtі3аr1іЯІ):tП 
ПQ:1і111~1нJІ'ІС: П

1

1f~J.iil\ іІІННJХ Пйf\C':tin nepeRO· 
;tІJТЬ П ДОТОМ}" рОГ.<>ту ~ (Ораві rrnapaц\!I 
- ni;tut ·о, ?Т'~І(Ь - wi'°' n'яанJJЧ', що (1Qі..1и 
і) ПоJ.1ІТИ-(ІІ''"t '10ТІІВ18 11 nUІCЦJ..l\lf.X коuцеu" 
траціІ\1111х r.i6op~x і 'юрмах. 

'f("Ічу 1~1rн1:tеrьсн ~1Ci:-t по..1іт11чпн-,: ''яапіо 
1ti.•1~ц•.rt1r'; >:оrп1т.1r.nрів і тюрм , щоб пай:~.1,1і 
;icr :1,J:rt •1(t .• Lп~1··011~1i1.:l 19~6 н~1ir:ra.1Jt своf 
ВІС!ОГН :.- rтр"ІІЧ• tL11it "lol.t , :1).0(\QS'R j .Y;І(tt()}(, 
щ9 '1·• о " сц•J в 11ac:.1i:tvн ІХньоrо ар~шту
тшнл. 

Щt,Г) J.-Y('ГJU1fTI( (\f5 11tJt',.ТjІ:l[Jll'Т r'Трат 33.ЇНТС· \ 
'(\~1"·01'o1:1ff!f\І~ •. Jira УІ1R uн.'l.a.1:\ i f1ІJ•OJ)ЧJ.Ui1':H11n 
.1ucro1<, "111.1111 rносіС. а:а.н~11 nі;~.Ш"(І;t_уD<І..Нь, 
C-1i'!.,.JfJЧ(ll'U ~\Іі•. tV ~ 

•fi 111rн:че 111д111і .. 11111n ... (npi~l'UЩ<') ... (Ь.'н) 
-· (;мт.1 11~1'!).JЩС!ІІІ'І} . (:J:ІУ<'ШІ'~-11111 8) . .. 
(·1ісц~nіrт1.) ". п11рrr.уом " c.1i;1yiuч11x 11і· 
~4'1-ltf}J{ІtX 'rk'f'VH~ t І\І•ІІЦ';<),f~орах ". (DlfЧП~ ... "l'U· 
тп ктщтаr.,1тн1 1 т.-р~ш) •~1 ... до ..• рмоІl 
;111111 .•• (no,1"rn с: ~1Іо1'11 :111і11}. В чясі "or<> no
r.yтy 11 tJСІГ\1:\Х і І<f•ІЩТ.1•.орах пrацІОваВ па 
r.114,fJnЧ.llX 1\1"•\!.1:1:t.1~ npntti ... (rrr. Р~:t.іЯ 
РАГ.. 111. 1n11r.p}':X). lln ІІПХ КО:>1ап:~,1х nр3ЦЮ· 
мn п (Щ ••• (1Jv.нr11 ГО;\І!RИ П}J!Щі ;\ft!ПO). 
ІІ•'f\<д 111n11oio ~ч·о•' ~яв п ден110 ... (no;rom 
11~а1пю n І' чn~~tІІ)' 1, '"lJ>K.U. кур- 1 Н~1 
f'i8BR•TLCЛ І 8:) 31. І ІВ!.= о··~о ру(с1я1. 
З.. rтрач 11·:n qзс n тКІрv1 m ко11uтаоорі 
н::i.:tJ.111 . 1n 111тtt "" (ту:- nv.:tJ.Tlt r.31м~r, Я).(••і 
д .. -.-."~rJ.t.1'1·•·ir по:"пт, il 11 vfiqнr:.1нтп ~ тci!t 
cn.;;r11"1, Щ() ··1r1'-it 11t ;u 1 -.1яo.1.-.i.::r:t1 'І:арез :i;:r. 
84 1СНИ 1n ІfПи :tp ). 
Б 1-0 1 т ор. н /\ \"u11:0~~1111я тіза, 

та и:-1f .1• 11 :~.1т х rt,-:J r ... (nачпr~пти 
)' ІПІ:О,.І,ї.f• tІІ І J n ltJ ~j ТОГс) ПрНР.0.1.,). жа-
;.'\=•ІD O~t11'tf1J ]11f.t 1..:.\. І•· О;J.УВ.!\ПІІ.Н - f!ЄПТП 

n ":-. ·11 
li 

~ ~1.tDnr- 1 'fR"-1('1 

в УП.В. 

Того r І n ' ·Х І " а •. "'\'А J ;r.~, n·~ 
~•с11 f-'t 1І·Іf;(ІІІ ., if1' 1r 11(.і:І ч І -1.ry У1:рз.-
rи~ьпrх ( fo\ llt ' ІІХ fj Я І'<іТІ у ~\ 

R >Іі t\ о n.x, 1 І, П J1. 
!І.А.ТЯ ;(О 111 1::1 n 1 

ІІПJ'{)(Т Jt • Іt І І\< І 

X«tY· r,n1тp rr: r 11. ttn fit • yt;rn~ 
t1!(1.1,•1ІО МІJ!!О"''"'~ · 11n.J І•, 'il1t.Ti_I 1 11•' jo') Щ.J і(О 

зvir:тv. r 
ЗRir1r.t,._.O уюr ~· Ц1' DU~ • НІІІІ П~;;аПНR 

"~ 01ira~A 011 п п:r.у н 11 ІІ 1,,1ч р· 
J.d(:\tn. Ut•) ц~ е QГUТО 14 .[!111 ::.о 
J1Am11x f) r..1.1i.1t.t1Л\: •• u 1 " 1 u 1ШОГ{) t"П& ІЬ· 
1(Gl'11 п111·т' цу о. н1n cnp i. 1 ;т111~•J 1] ro11~" 
r.т.1nt"lf1111н1, ~1\n 1111.1it11"11 JJІi ян Сі1 .nt1r11редньо 
no1n1:oд• ні J.tJrt 1(-;о, п. n .в.їr·111 110 ті.л.!- :н 
мат р111 ,. Іl'І і r ·, t• ІU'8 (l:rtf..'! т Ні · 1ilt"11 ... )f(' 

8;tflfl4 ·я J~ по • пр 111) д_, маr•""UС'ІІ ю11· 
нrn6.1\' 1 1 , , . 11х •тр ". )J•-mt•' 1tu~1 и~ц1n 
н• уrн1 11 t• ,,,,.." • nr 1н 1ь.~·1tч ~·rн~x'}'r• .tf;}C"...t\'1 
І'""і J,tiil и 1 1~·, Щ() J.tr111u. оі;~,не1· 1111u11ttlt мo
f•<U'hl І Іі \' ІІіХ. 

:\"права • !lr11 }·п n. 

ЧЕРГОВЕ ЧИСЛО ЖУРНАЛУ 
"ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ" 

Цmш ДRЯUІІ L.!lt о 'f r ·с.· -t1tt 1n жуr11а• 

.1)' '" r " t .tY .о цінам, ;i.tв grJ.X 

х ,, ain•. 1 •J~ н,іт11 :J f\,111·'~'11. 

В ~HlPB • Іі l(,\.J.Г\'i\Ot\ 1ІІЇ Оі. і n1 11,, r ІНС"JDИ ftt.•p" 

п1•1riJ н І н•ft•Г1• а'1 ~~tv. ·1 111ноа~ ме110 

р ... :1І~111.І. J~. JJ"1• 11•} ' Лf~ VII JU&Гfl.J. ціі Дн 
j~н ~11 ,..1 JJП"'PH16 JIHt,10•-' ПІ)r;а,а._,110 фіи.ан 

r:t)8j flJІ06 !У ·~ J" r- .l(·IІU:ft Т;} Ll(),1,QН"O pH:t 

нс.нннr, 

:J.1 n) fІ() )i(J r l І lljJtOI ffr-rr1~1' 1(JІ1r-l(~1 Г-uлн 

rt 1 1 •І·• •f 1 1 t 11 tt І 1 ,.. "е t ' 11 ц п• 
>І il1f't Н l 11 І .31)*/о 

J • •111 І ІІН.11 ІІ \ il.YJ111.1 1 JІ 1,11·111. 11'11 

; t~1 1 HI fl~fJІІ•1J .);І•Іі, 

~ПОРТ 
з УНРАУпського cпnpnr 

3 ~1п.-тщтn n~pmyutв 
Дпя з. ХТ. 1%6 11i:tGy~,.,. о Б~nronТ'I \.\іІТЧ 

м n•rшrнc1·no 3ou11 nоміщ УСТ БLІПJХ•Пт -
~·ст Вн16'>рr ~ рзху111<оw з: о. Пер1·vота 
Ьа"б•рrу n11;111a у n11~.1i;ri • 

G.1йІ:Іt;ІІr 1 О. ХІ. ~6. Л~0 (.Uiтreun.1:iь;t) 
YCT (БаІ\рQ!Іт} 1: 1 (1: О). в :Jea1 !ІРДОDИС311 
D поршу ~'-'PfY 11ааад. llL,a ~ІіТ'Т•ІІІІ<І-1Ь,:ХСЬRа 
1<О:иан.:\іl g,irpa.1a CJ1.11'in. Rnroт:i 11'"' .І11•ва .ю
Г.ув Світ•11к11, ;i111 В..ІІrс•І\ту М~rоаью1!1 г 
т;vюрітuоrо заІІішзю1л. Су.ия n. ПроцШ· 
Co/<u.Jl. 

Табем 

І • .Лев< Mineв111UП>;t 
2 •• УССК• МІІІuХ6В 
З. УСТ Б3nponr 
~. УСТ Sepкyr 
5. aЧopuoropa• Азrсбурr 
6. ~·ст &11б•рr 

rри ;о•шn 

' 7:1 
~ S:З 
5 5:S ' ,,, 
5 4: 6 
'· 1: ' 

оо рота 

11.: з 
8:11 
'І: 11 
7:6 
6:8 
(о: 9 

В 1'аІі<1.1і 11<> уnглл;~неяо заnро'!"'с-товаrm'Х 
аш~rnпь 1-'СС!і - УСТ R•pi<JT Н. У.1ьw. 
ФR ,_,~'краІва" nrо;ж11nжує CD'>IO ;iiir:iькicь 

поза ря>щІ'Тч11 yкpa.Тurьiroro оорrаrоізовапоrо 
rn"'pтy. ц11ч J'a:v:>" у фopi.ii тур11е no a1.rrлilt· 
rh~11\ ІЩ'1і, J-іопупн з Pc11i0rou . nні nомр 
І!.V1ІІ аже :tu111in, urJ>..iпrчyмa.11rcя ті.1ьюt :t? 
сrрічеІ\ з v11paluc1»'1!'411 номаuдW!. Всі ~.воУ 
~уrтрічі в11rrз:п~. иіж 1шчn a>!зraвun nрот11 
n•pwj·яa '1<Іщ1, a.]иinr3• trанповер) 2: о. 

",!Xo:Lupn" r111Rl)S<JJI r1>no ДІІЯ ~," ХІ. •6. 
а n°•'j>шу11ом nмсрu~<;1нrьно! аонп •Л•&<''Іt о 
\fІттеuва 11,)і. В1;щ."1з1ні nwaraнnл nідб>"!І.JТЬ
с~t 8. XlI. ;6 11 Гa.uuon•pi. 
Пepe'mra СІ-rІ {P~re11cбypr) ua;t росіnськям 

Л"'І!_U1 ~ИІ'\І. 
дші З. ХІ. 191,s rост11по реrенс~)·рсько 

СПОj'т<•М TOR.']ШGfBt' .Сі•1• росі!ІСЬКОГО ПО.j)
ш~·uа СІ\ •f')'<Ь4 і J'>О3іГр310 3 ІІПW ВІІ'1ГtІlВІІ 
а ""nа1111чу 11'лчі. "" у ui;i.l'iяeanni. 

~· футІіо.11 n"re.u~r.,a Січ з р:~хункои 2: 1 
(1: О). Il<p<·•ro.-a n111 niк11i!tm~. щ11 в Січі 
tіра1<ум.10 /U!OX 0:>1ary11 iP. В<· ротА дл11 Ciqj 
nof•ya:r \f.1p11rn11'1 та Дормu з 1<Ap11(1ro копу. 
Су;ию0311 ;~м;р1• n. f\'i>1apu11cью1n . 

l!i.'1G11єn1n<y 111trp;s..1u С1qоuиня з рахуІІНІJ)І 
,·стів ~ · 1 11.1~1 П•)BRJ[.\UI. erfif' росіЯТТЗ\ІТТ. 111!){0 
ві,1r)"Т1tост11 •1oтJrpь<J.i.: O\la.ryuin перанн .:WY· 
ІЮІПU. 

~·i:paTorw:irlt roi:~lloвirlt 8'f\Об 

:t iнщi~•:f"jf ])Ї).OMf'tro )~J")tH('ЬKOro f'OKf\.. 
1. та r,"~ 11111, F>}~11цьнnr(> n<'.cr.iє п~rш1111 
111 e"'11rr;aui1 ~·;ср~1я<"''ьn11n к.1юfі ru.-~A: нn .1~ді. 
()"~ 1І'Тп С:!о""І цi.к1tn, по11у :i11p111rl\ •М і.1.ьа< 
ПЕ я~а ncn н:t;/\ оі "1JU1 \111 n.ниrі):(О к:1 ю<Ю on:m1 

01rri.Nlt ffiH,'te1n~a 1 • P~•:J<•\1 !) '(flf\HC TP(;r 
раті:> н.1юft, 1цо 11оі·нrа~с .tuiзuy; •Іt.\рnатськ1 
.ВvІJ .::t. 
О i;t"' ,. тю бу Г.у;t' n \Іітте111'!І'fь;~і. 
Or0 r.н1iJ1nin пнрз11~n·1 щ\ Ч))'JІ11ощі. а 

r.rтя;ry 110 r.111' &П,І'ІІ':tJ. Rci. :\:ТО 3<1ttlкan
• н_ІІ о n~т t1І'ІІ й р<>~в11т.-у y1<pa111~ьh'ON 

к1К•t•,У. ) 111е -.1m11e ЦІ~} npf'a-;p..1c;1r)' .11.1янку 
ІJtr::uonor,) с11• рту - nовuнні U(• raoin 3\IOJ!i 

i'lltt с 1111,1,t д· nr:•t()Mi1 11 pn..1нuтttv н1юб.)--.. 
J>.1юG 1.111.- І\tЛАУ rPІ"Tp11ti 1 ;\О f'>ФІ\. 
1' І t} ННІ І ·І ni.t,fl.HU<"T! ' 3..~ИЯіt {'., 1.i t!"llpn .... 

\СІ\ .уьа.111 на u..1p~.:y · r,.,.f'_1s:1н. J;у11.11111кпй:. 
М1~"111<а 11>.1, 1.t~p-1,, •r1re :. :9. 
І" Іс щ 1 wt•I 11.1~, ~порrу :u Ва\111 С:.1080 І 

ІІІМЕІН,І\ІІТТ СПОРТ 

{І~р.1Іrа 

Піс.1n tJrт..11111><>i 11~:1111 І!d qo.11 .~irn в;rtp· 
:на кс л І ФІ t II юpnf,,.r1· "'' n•p~"" 11 "'щ Б~· 
<р11 (Мю11х ·11} S:n \~:n,. На ;tpy111&1~· ";~ц; 
rтнnї1.> !!:.1 p rt) t1~\1f~A]'li"v ti tІІт)·тгарт~·. нк і не 
Пр~грз:rа .tt'•T• П f1 t•t 0,:{ІІІІХ. C\JdF.\Hb. •Kin\)pCt 
н11r1•a.1u оі ш..,..-:. н• ( \1orrr.ypг} 2. t (~:О). 
•Фl! н,r:1r•Y• дон:.,"1'> ~пою к.1нсу H)RRO· 
nj111oю n 1)~\tor, 11'1 n.•;i Е-1~1берrои яниn npor
p;tв ua1" трtту ~тr·~·ry з рн7:ун1trн.t :.!:О. 

1111пІ ,1,·n11i п11(_Jf;ш: В.111о;'\1vФ - <ч~·11ІІ.1х 
о· 1 · ш ... ,n,,ф,·rт - ФІі '1.1пг.1n•1 о: 1: ьц 
,\nr~f·:·pr - ~ 11." ~'1 • о; Фf'lfi•'-1~ {І.Уr.1...,.~-
1'.' "'! Фо>рr І: о; n11.-т•ч•і1t (AwaфNrf.~·rrJ 
ФФГ, І!Ітут1 •rr І:~ ІІ11.тn11Іn trrl111 11 ··111\і 
'·'"'·' і\Оро1.1 lt Or-f,tHHІH ,,'llf1ft11L грн 

Jt ~Ію1•'\•'ІІі tІі:1f1 у11в·1( н 1·1 0.~І!І·Іі~ ~сІ:НН'1і"І
(ІГJJ1і t)Y..11.t ІІНІІ •1o:н.1t)J1.l1• і НС1СІІJІ( Jt,\ UltИt.)Plt\ 

n:таа:~льні. В rуп•рnпnтаі 'ІІІ:тов!кія п•Р"-U. 
МСФ )lюnх•п. n r.yn•pmщтR.,x жіп<'" .s •. 
~р11 07• Н10р11б•рr. МdТ'Ч у nо:~,яому nмьо 
ганінчnвся ouc:tl.цoi.t S: 5. По3еІ.І :ш.irn rr.Іtt 
n11 ес юtй:. 

Гаррt ПLTh el;\n'f1111 фІзь"nm аs:то.Р І І'П'>ртс
мtо, JUt воротар абІрп9Т аsторІ.8 n!;t'la~ зx~

rnmл. протп жypпiulcrio а Гооур;~І. 

СВІТОВИП СПОРТ 

В Ц~орі~у відбуласп 10/11 19~5 uіжв:а · 
ро;rщ футбо:~оRі І/\ІаІ:'іІю1я ПО•rіж вб ір1111>111 
ШовІІuаріІ та Австріі. Персмоmu 11111.1!Іц.1рnі 
з paxyll1't'M 1 :О. до'5уьаюч11 воро1а n.1 nві 
хо11з1шu п~р•;t 1<івnс11. Вщщіо '.O,OOQ. 

Ріоночае110 ;rpyr;i шва!\ царсь1;а ко
"а о да пer•)IOrд:i ТирО.'ІЬ 6: І. 
Збірuа Іlюріху 11 ганівці па 1и:~:і uope

)!Or.ia, 10 /11 ц. р. tГЦ. Дnвоеt в р.1Х\'ІtІ<01( 
& : З. Був це тp<'liiu:r nepe;t 3"arJ.JІRЯ\111 '-Іе-хо
с:rова'І'Іпоо - Шаа!Іцарія, 1110 аідб)·1уТLСJІ 
11аступuої 1re:ti.1i в Пр.~аі. 

Чссь~;ос:~ов:щь~.."tІQ. футбо.1ькuй к.1Р>б 
•СК БратіСJТn11я• up11n11nв ;ІС1!1JЮШ""'"т u;i 
тур110 по Ла!!<'СТІШІ . ч~хосс1омt>1t ровіrра
ІОТ'Ь в rp-y!ttti аять ua'Nin в То>.1ь - ,щ. та 
Єрус~:11ті. 
в сОDЄТСЬ1'11't '>ІU.С1'ЕЩТП.\Х ri>1•eR ~з l<'IП~;ti.lt· 

r.мшм11 ІТJ'аn11111м11 пр1fІІ>цс )~~ть о ЧW'<У 
році дваиа:~п11ть ноч.<•L.1.. В rон•п ю '""і 
Ut(I t\(•r v rрзют1" 1't!n~p n C.tiR1. -r .• ~ ~ тач1•rtІІІL\ІВ 
nr~nll.Ur.111 ІІрtІІ\М~С ~-qмrь О;\ІІtІ;І.,!11ІТЬ 
3•ІJryuiв" ,;<1и.1н,..1. Р<)сіl\ську r;i.кu•"Y ff'..Іюtь 
також тіuк11 . 
в r1жею u~ лr~ 8Пр00.ЦЖІ\П'І ІІОІІ~ ПРlІ . 

RІІJІО, жющ11\! nepon~eeite з фу'f~,1у. ц,. а 
niд1>xult у iиn;нrvvy мr~ч1 •карппn кмн, 

О:tJІІІ.1ЦІ\ЯТКй: noro Пf'ІІ\!ШЮСТЬСR Bl:tTOR р 
у ro~·!O ТО;\І. 1;0.111 зuary11a ЩО RaXt):t!ltt>CЯ 

n :to6pill по,,.щі! :tfl ~L1}" а a.t:t)" ({'tMin· 
юr,, По~;р11офІ'(.•ш1n м~r, np:tвo з f11:<>ro aan
r.-•11.110 иі1щR остан1tЬоі 'f'P•'r1111<1 г-рпщ:t crri· 
Лltrll 11;'\ RС•)"{)ІІ<і nого·ц. Люnо DіІІ ІІЕ• ;i."r.v
;t~ ц11" cтpL1ow оорі'І', то;~і ~щн)"иа що ефав
.:тюn.11t уrувастьсn нз ;tni 1:a11..11шtt 3 rрuщя. 

Пі:t час n,~1чщь1;nх а~1rанш. n І\.1іро 
р~иорцnст Фrе\1щ1і Ж:\ні дhLЧt npor1"1 n: Ні! 
50 \І~тріа. ц~~ ~r1:iot11'ЯRtc1ra T.tra t' .1.Ь r.~\S.)AЬ., 
як11n ПeJ:ю:.rir о •1асі 26.1 rv1<. На 100 м. n~
r•oцir ФJJcJ.li~~a a:.ropnк:11tN\b Гіг''"'' о 'І"(І 
~8.8.с~н. 

Футбо:rь1rпІ\ \!!ІСТ~І\Ь Пlntui1 Hnp•-.•ni11r 
n~p• ... ir nіцчис ··nl)ro T>l'H•' no> f)ріт:ш11 'l:.ir.1· 
f(j 11 3 ; 2 і ОСТQ u НІ.О Ul1<1•І.11 ~ : ~ . 
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Друш1рпл Р. О:1ьдг11\1урrі1 nр1111ч• Щ•• 
гnІІщ, АО npn1ti 1юf'ііт111t111. і p.)l'o1t111щis 

;\О Пt'Г-Г>П"11"'ТІІІ, 1f;\(\..1,\,"\,\'tPI{ і tl\\1\H.t 1і1J1Ї· 

НІ'ІВlІНІІХ J'<•61т11111,in. ~;\'(o.1L>ll11'1t1111 •'C\'>

ri111·ti n 1'\ІІр1чщ11 ·1р\ 1, 1р11і: R. 011!1'!\• 
І••ЧІГJ::, М11111·ІІ<Ч\, \ """'''""[» :.,І 11. 
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