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Потрібна рішуча акція! 
Пра ианеІІвість масвв•х захваів an• усаіІDваrа асеnав• УІРІінсьuі еміtр"Іі 

В ІІІІіі ІІІІІіІІІ 
Поміщуючи в нашому часоппсі матеріяли 

про потребу рішучої акції в спр~ві ви: 
•снекия праввого становища украІНськоІ 

еміграції, ми цілком. і повністю !Іідтриму: 
вмо думку і напрямПІ Ав110ра в ЦІй справІ. 

Редакційна 1\o;teriя. 

Існують усі причини для того, щоб 
ми вже в найближчому часі взялися 
з усією е~ерrією за справу вирішення 
•альшоі збірної долі нашоі еміrраціі. 
Рішуча акція потрібна тому, що наше 
збірне правне і матеріяльне станови- · 
ще стає щораз складніше і важче. 
Отже, найперше правна сторінка. 

Надії на те, що вирішні світові потуги 
і мі~-народні організаціі з влсtсного 
почину полагодять позитивно долю 

нашоі еміrрації - не справджуються. 
У цій справі, -як потверджує досвід, і 
досі ще не має - ані між обома 
світовими бJІьоками, ані між самими 
західні ми аліянтами, -ніякого уагід
неного пляну, ні акціі. Правне стано
виІЦе ·переміщених осіб (ДП) не з'ясо
ване і, наскІльки знаf:мо, мало що Jt'!Я 
того робиться, щоб його як-небудь з'я
сувати. Недавня заява ген. Мек Нернея, 
про можливість залишення нас; влас
ній долі аж надто вимовно свідчить 
про цілков~:tтнА брак узгідненого мІж
народнього становища щодо того, який 
правний статутс цій еміrраціі треба 
було б надати. Немає також познак 
того, щоб ця справа мапа стати пред
метом уваги і вирішень у блюкчій бу
дучносrі. 

Паралельно, щораз більш безвигляд
ний стає також наш матеріяльний 
стан. Як відомо, УНРРА припиня~ з 
кінцем цього року свою діЯ.ІІьність. 
Невідомо, що далі буде з нашими та
борами, отже, чи з припиненням ді
uьностн УНРРАбуде створена і почне 
діяти якась нова міжнародни органі
зація, яка перебрапа б на себе мате
ріяльну опіку· над нашими біженець
кимн масами. Але, якщо навіть прий
мемо, wo така організація повстане 
і буде tде квартал, чи пів-року тур
буватися за прожиток нашоІ еміrра
ційноІ м~си. це так само не внрішає 
нашого життєвого питання. Поволі ми.: 
нає вже й другій рік нашоt еміrраціІ. 
Одного днІ вся ця допомога мусить 

прнnннитнся. Було б абсурдом прий
мати, що цей стан міг би nотривати 
ще А третій і четвертий рік. Набли
жається час, що щось з нами всіма 
мусить статися. Але, оскільки 
не внрtшується у загальному наше 
правне nоложення, стає невідомо, що 
вЗагалІ з нами може статися. 

Це якраз є, ті умовинн, що з невід
хмьною поrік'>ю стаВJІять нас перед 
траrічну перспективу матеріяпьного
і, мабуть, правно- державного вклю
чення в німецьке та австрійське на-. 
селення. Ми знаємо, якоІ жимовоІ не
хіn і, нерідко, ненависtи, сповнені ці 
rромаJІянства до чужинців узагалі, а 
до слав'ян зокрема. Ми свідомі того, 
що з ходом літ німці та австрійці 
зискуватимуть щораз бі.11ьшу свободу 
рухів, і разом з тнм, діставали б що: 
раз більше право нами по своІй ВОЛІ 
розпоряджатися. Ми не маємо чого 
доброго від них чекати. Вони - при 
вdй Іх ній "демократії"- зіпхнуть нас 

на становище своіх гелотів, "остовців", 
призначать нам найгірші становища і 
функції. Наші чоловіки мусіли б піти на 
наймитів,а жінки на служниць. Нас че
кала б швидка і неминуча .германізація 
наших дітей. Тим часом нікого з нас не 
може манити перспектива віддати свою 
дитину цій чужій націІ. Це був би за
суд на довге, повільне і неминуче осо
бисте і збірне загибання. 
Ми му сим о виІхати з Німеччини 

і з Австріі. Всі. Ціла наша маса. 
Оскільки немає реальних виг.пядів на 
те, щоб ми могли у проглядиому часі 
~рнутися на рідну землю, ми мусимо 
добитися того, щоб збірно переїхати 
в якусь іншу, більш приязну країну. 
Досі ми пасивно чекали, що з нами 
зроблять. Як бачимо, ця пасивність 
до нічого доброго не доводить. Ми 
не можемо бездіяльно приглядатися, 
як нас хід подій зносить все нижче 
і нижче. Це й є ота ситуація, де м н 
самі мусимо активно включитися у 
нирішення нашоt збірноУ до.nі. Це тнм 
більше, що немає ніяких nідстав прий
мати, що ми сам і не можемо нічого 
вдіяти, що наш а акцhІ не мо~ее в 
сипу обставин мати yc;nlxy. Навпаки. 
Гадаємо, що при розумній, МІнова
ній та енерrійній акціі, маємо всі да
ні на те, щоб опануватй некорисне 
положення і вийти переможно з без
надійного, здавалося б, стану. 
Найперше -не віримо в те, щоб не 

було ні-це мя нас місця на землі. Ми 
не віримо, щоб не бу11о десь краІни 
на світі, яка б нас не могла nрийняти. 
Мусимо бути передусім свідомі того, 
що ми, як маса, є наскрізь реальна 

в ар т І с т ь, - І ця вартість, наш най
більший арrумент. Цей арrумент - і 
тільки цей арrумент І - ми повинні 
і можемо кинути в розгру. Нас 
250.000 людей, у більшості ще 
розмірно молодих і здорових, які хо
чуть, ~ожуть і б у д у "J ь працювати. 
Ми не хочемо добродійности. Ми хоче
мо, що б иам булодана шансу, мож
ливість станутн на працю. Ми дока
жемо, чого ми в ар т і. Ми не тіJІькн 
віримо, ми знаємо, що будемо ДJІЯ 
нашої прибраноІ батьківщини не тяга
рем, але добрим і корненим набутком. 
Уявмємо собі ситуацію, при якій Якась 

· мало насеJІена краІна, скажемо, Кана
да або Арrентіна, .вІддала б у наше роз
порядження шмат неаасе.~~еноІ чи ма
ло заселеноІ земJІі, головне, аби хоч 
у сяк-так прІІ"Ожому кпнматі. Наших 
людей, здебільшого сепян і робітників 
- напевно не манить перспектива 

опинитися десь на бруках Нью-йорку 
чи Фі.nядельфіІ. Нехай дадуть нам 
з е м .11 ю. Земля- наша мати. Місто 
нас розіб'.:, розпорошить. Земля нас 
збереже вкуnі. І не~аА нам дuуть 
хоч сяку-таку поміч 11 с-rрументах та 
засобах пересування. я гадаю, шо ми 
докажемо, що в наших жилах nливе 

здорова і міцна KJA>B піонірів і колоністів. 
Можна бути neB!'fHM, що ми за розмірно 

· короткий час перетворипм б приділену 
нам землю у квітучу колонію. Аби ми бу
ли тільки разом. Це є так, щоб ми бра
лися взяти до рук сокири, плуги і ло
пати. Ми знаємо, що спочатку буде 
важко, що будемо заломлюватнея під 

тягарем завдання. Одначе, це не буде 
ласка, жебрачий xJtiб, пайки ДП -але 
будування в.1асюt~и рука"Іи власної 
долі. Хай би доводю1ося руки зроб

лювати до крови, але хай би ми зна.111, 
що робимо на себе і для себе, що, при
наймні, наші діти матимуть будучність, 
виростатимуть серед своіх і на своІм, 
і будуть- вільні. 
Н і що нам не перешкоджає підняти 

в цій справі наш у рішучу збірну ак
цію. Жи~мо в умовинах пере"Wожної 
демократії. У цьо:"ttу скривається наша 
шанса і можливість серйозної акціі. 
Як відомо, кожен ДП має право звер
татися до Об'єднаних Націй. Тим більше 
це може зробити наш зорганізований 
загал. 

І тут приходимо .10 найважнішого. 
Ніщо нам не перешкоджає з верну
т н ся д о у ряд у К ан а ди а б о А р
rентін~t з масовою збірною пе
тицієІб усіх 250.000 ,,южей прий
НІІТИ нас на свою територію. 
є для цього пеrальні wn11xи. У ціІ\ пе
тиціІ ми мусіли б представитися, хто 
ми, скі.ІІьки нас, чому мн на вигнанні, 
чого ми хочемо, що ми можемо, що 

ми варті, що ми нашій прибраній краї
ні обіцяємо. Цю петицію мусі.JІо б вне
тн за всією формою наше Центра.JІь
нt' Представництво. ТІ ~r.,иб ствер.m
ти наша кількасот-тисІчна маса своі
ми підписами. Це буа би акт без пре
це•енсу 1 ІсторіІ, ue теж акт, сnів
мІрниІ до вимог JІQби. Мм моr~н б ІQ
бути по наших таборах і орrанізацій
них скуnчеНJUІх сопtі масових пети
ційних ві'І і мітинrів, ми моr.ІІИ б звер
нення ЦПУЕ підтримати COТ1ni!Ut те
леrрам, у 1кнх мотнвуваJDІ б і обrрун
товувалн б наше проханІОІ. І цю ак
цію так само моrJІи б піJтриuти всі 
наші товариства, преса. ВСJІКОІ'О роау 
установи. 

Ніщо нам не перешкоткає napue.~~~t
нo звернутися до Oб'QtWtиx НаціА з 
nроханням, 111об І"І()UИКані AD цього 
установи ОН І&JІИ нам на nочаток нашо
го КОJІОНЇІЩ»НОГО ВJІаtптуванм. nрмиаА
мнf мінімаJІьну техничну Jonoмory. Ми 
ці кошти і затрати зrо~м вiJIPO(Stuи б 
і повернуJІН б. 
Ніщо нам ме ntрешкорає зирну

ТИСІ з таким же збірнИІІ прох&НИtІм ао 
reнepua Мек· Нернn, щоб він ~ 
JІІ8 нашому ЦПУЕ увіАти в зв•ІЗОк і 
переговорити в ціА cnpui :=- И8111010 
пресумптнвною прибраною батьківщи
НОІО, як також з Об't::~нанимн Наці1ми. 
На що ми маємо ще чекати( Як 

довго ще маємо •итн 1 uiA непnио
с'rі ? Не чекаймо wa Боже ЗIIUU)'88IIInl, 
бо Бог любить сміливих і насампереа 
тому помаrає, хто сам собі nомаrає. 
йде про те, щоб ми &іон му•ньо і 
ініцІІТИВНО, WK свf,юмі .110.111, tІК ЗІИС· 
цімінована сусnіJІWІість. Така акція 
справить напевно иаАкраще ІІрUdиия. 
Зокрема нapoJUt Ноеого Світу, Ікі uас
ним пром~ зробІuи з nустирів мо
гутні А баrаті краІни, призвичавні і 
розуміють тип JІЮИІ, •кі самі npow
n•юn. ініціЯ'ОUІ)', С&ІІі стають на заг 
з труJІнощами, не б<иrтьа хватати би
ка за роги. Таке наше заерн~.. не 
може бути і нanfltнo не бу~е зіnюро
ване. Го.11ос і за1ва 250 тмс•ч .1110~ 
не є щось, на.а чим краІна нашого 

вибору, і Об'єднані НаціІ могJІИ б, ! 
навіть хотіпи б, переІти .ю &енного 
порІІ,u<у. Зокрема Об'ЄJІН&Ні Hauil на 
те ж, і optaRiзyuJІи СІОі комісії, ІІК 
напр. ГоспоJІарсько-Суmі..1ьну Ko~kiJO, 
щобзайматися такими питанtutІІІи.~ 

Рік І 

за все, акція вже з чисто форІо'Іально
го погляду створить справу, дасть 

точку зачепу для іхнього І становища 
і акціі. Адже ж не вони, але м11, копи 
чогось потребуємо, маємо до них звер· 
татися; таке водиться у світі, і з нами 
не може бути інакше. Зокрема, на від
тинку Об'єднаних Націй воно не може 
проминути без вnливу й доброго вра
жіння, що до НІtх з довір'ям і льояль
ністю звертаються в масі потребуючі 
.1юди. Очевидно, дуже багато залежить 
від підходу і форми звернення. 1 

Вже майже цілий рік існує і діє 
ЦПУЕ- визнаний украІнським зага
лом громадський провід нашо1 еміrра
ційноІ суспільности. УкраІнське гро
мадянство вповні свідоме тих трудно
щів формального і nолітичного харак
теру, серед яких Центральному, Пред
ставництву досі приходилося діяти. Не 
зважаючи на малу поінфор~юваність 
широких мас про його працю, грома

дянство наділювало досі ЦПУЕ певним 
довір'ям. Серед досить скопоченоІ ат
мосфери наших по.nітичннх і групових 
стосунків, супроти ЦПУЕ не nідняло
ся досі ані одне слово критики. Хоче
мо вірити, що цей величезний капітал 
JІОВір'• був досі і є далі вдобрих руках. 
Але ж тепер підходить час, ко.11н ЦПУЕ 
-і. за його проводом, ціла суспІльність 
- мусІть здобутися на цю велику і 
рішучу акцію. Не віримо в те, що до
JІЮ наших мас можна бу .1е в Д&ІІьwо
му вирішити тихцем, закулісово, яки
мись тільки зручнимни диппоматнчнн
мн хоuми. Натомість віримо, що ко
пи не буде нашоІ рішучоІ масовоІ rфн
JІІОдноІ акціІ, справа нашого пtресе
JІеНЮІ з Німеччини закисне; мине ще 
o.uta зима, ще одне .. іто, і в ВНСJІЇJі 
сnравді І самотуwки почІWrЬСJІ процес 
вuючуваня нас у німецьку масу. Як· 
IQO не почнемо акцІІ те п ер, то од
ного аня можуть заnасти фатальні рі
ш~нІ про нас б е з нас і - може бу
ти заnізно. 
Ми також саІ.цомі, Іка велика віJ

повІJІL'ІЬНість лежала б на ЦПУЕ nри 
устіАюованнІ таких питань, ик напр. 
АО • ко І З краІн світу мусимо з на
шим аnелем звертатися, так само прн 

визначенні тактики, яку в цій акціі 
треб8 стосувати, і зокрема, при устіА
нюванні всіх пропозицій щодо фізич
ноrо І матеріяпьного ~арактеру на
шоІ масової емІrраціІ. Через те, ЦПУЕ 
мусить вимоснти своі вирішення на 
наАmиршіА громадській базі, при сnІв
Аіланні та при скоординованій опІніі 
ц і а о г о украінського за гапу. Специ
фічні стосумки, серед яких творилася 

в •инуJЮму році ЦПУЕ, не були того 
роJІу, щоб МОWНа буЛО ПОКJІНКаТН J0 
•нтт• цю нашу найвищу громадську 
установу на форммьно наАшмрш.ІА де
мократичній основі. ц,. моwпнвкть у 
значній мірі є тепер. Тнмто прна'R
зуємо ао заповІ.цжеАого з'Із.Іау ЦПУЕ 
найбільшу вагу. Покликання ~ ЖНТТR 
Центра.~~ьноrо Лредставннцтм, nобу.ао
ваного на найширшій rромцській де
мократичній основі, треба б у цих 
умовинах ІВРСаТИ першим наАСSільw 
необхіJним вступним актом уdєІ ве
JІикоІ акцІї. Че~з т,е, що справа 
ПНJІьна rа.ааємо, що покпикаиІ органи 
UПУЕ 'поаннні поробити найінтенсив
ніші заходи, шоб сnраву з'Із•у, яко 
моn, првспіwити. Гаuємо, що не ка
ж•мо забагато, стирuуючи, що в 

грі є дОJІ• або tteAOJUI кількох сот 
тисяч украtнuів; 

Зеаои пе .. евс•к••· 
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СВІТОВІВ сценІ 
ВІйии не буде - Війна триває - Б8JІК8.Нський котел - Далекий Схід -

В СССР чистка 

ВІЙНИ НЕ БУДЕ 

Думку Сталіна, що в теперііІІ
ній момент війна світові не за
грожує, підхопила з захопл~нням 
світова преса, державні мужІ, дип
ломати. Коментуючи це тверд
ження, забирали голос на цю тему 
майже всі визначні керівники 
світової політики. Ця загальна 
дискусія мала доволі корисний 
вплив на паризьку мирову кон
ференцію, що приспішила свої 
наради. 

Зі слів таких державвих мужів, 
як мів. Бевін та кол. мін. Іден, 
зі слів през. Трумена, ген. Айзен
гауера, "приватної людини" Чер
чіля, виходить ясно, JЧО політика 
великодержав взагалІ не йде в 
напрямку підготови нової війни, 
та що "сіра тодина" боїться і 
війни не хоче. 

ВІЙНА ТРИВАЄ 

Проте, війна триває у багатьох 
частинах світу. Про це пише ко-

. меитатор американського часопи
су для німецького населення "Ді 
Нойв Цайтунг" (Мюнхен), ч. 78 (з 
дати 30. 9. 46.) Спектатор: "Пе
ред 18-ма місяцями закіцчилися 
воєнні дjі в Евроnі, а 13 місяців 
тому ва ~але кому Сході- офіцій
но. Проте світ не знайшов ще 
остаточно миру. У ее ще втрача
ють тоди свов життя через на- -
сильство, усе ще скорострільний 
вогонь і гуркіт гармат заколочу
ють мирний спокій, за .mtИW ліо
ди туж~ть. 
В Греції шаліє громадянська 

війна. На югославсько-італійсь
кому кордові 'Свист.R!ь ~~ді. В}ра
н і воюють, в К и т а 1 ЦІЛІ apМll ве
дуть проти себе війну. Індонезія є 
видовищем кривавих боїв. ~ Па
ле сти11 і вибухають бомби, 1 ~Ін
д і і по великих містах тисячІ лю
дей, ріжуться між ~обою палять 
доми противників. Жах~и~~й не
спокій все ще панує у свІтІ, 1 люд
ство й донині не може спокійно 
спати. 
Характеристичним для цих не

порозумінь є перш за все :е. ~~ 
вони розіграються на r' р. а н 1. А зн. 
За виїмком Палестини ~ ТрІєсту, 
можна розрізнити в загальному 
дві верс'rви, що воюють з собою: 
пролвтарську, що дуиав по-кому

ністичному і намагається витис
нути досі соціяльно-паиуючу вер
ству а її панівного становища та 
в західньому розумінні демокра
тично думаючу верству, що в~ 
погоджується на панування в 11 
краІвах однієї партії. В Трієсті 
стоять супроти себе дві нації, що 
боряться на цій території аа врли
ви· в Па ле с ти в і йде також про 
пи'тання каціовальних проблем та 
чи жидівство мав одержати там 
батьківщину, йде цро територію, 
що її авrлійці, ще аа павувавия 
турків, призвали арабам, а два 
роки опісля,......_ жидам. 

Веmпсодержави заінтересовані 
в цих непороз~ннях частиввоз 
державиях причин, головно, одна
че, а мотивів ідеологічних. Вел. 
Бритавія напр., пімержув г~~ць: 
кий уряд, а8.JІИПІИВПІИ в Грецн двІ 
дивіа1І. СССР використав цю наго
ду кІлькакратно, от хоча б вазасі
даннІ Ради Безпеки, та обвину
ватив грецький урЯД і Анr'лію в 
тому, що вони заколочують в цей 
спосіб мир. В подібний епосі б 
СССРподає себе за оборонця ааер~ 
байджаиських самост~цьких 
змагань в Ір ан і, ва помічника ки
та:й:ських комуністів, індонезького 
самосТійницького руху і аа друга 
Ю г о с л а в і і. Москва користуєть-

ся прицьому не одним корисні
шим становищем. За сценою мо
жуть існувати в Москві рівниці в 
поглядах щодо вживавої тактики 
в закордонвій політиці, але на 
вовні СССР виступає, як щось од
ноціле. ЗакорДонну політику в 
СССР веде павівна комуністична 
партія без притодноі опозиції чи 
критики. З цього приводу, - ко
муністичні nартії закордоном слід 
підтримувати, як ць9го вимагав 
недавно "Економіст". Західні де
мократії, натомісць не обіцююгь 
підтримки спеціяльним партіям, 
навпаки, згідио зо своїми принци
nами вони домагаються свободи 
для всіх партій. І, дійсно, в цих 
країнах нема віяких парті:И:, що 
мали б про:аиглі:И:ське, чи про-аме
риканське забарвлення, тоді як 
комуністи підтримують про-совєт
ські. Совєтське наставлення ува
жають ліві партії за частину сво
го "вірую". 
Ліві r'pynи в Аиr лії чи в Аме

риці, а не тільки властиві кому
ністи, симпатизують з комувіста
ми в СхідRіі Европі, з огляду на 
їхню боротьбу проти нужди, ко
рупції і nоневолення. Західвій де
мократії з цієї причини багато 
важче вести закордонну політику, 
ніж Москві, ще і тому, що парт
нер, який підтримує західні демок
ратії не є так добре зорrаиізова
ний, як комуиісти. Західні країни 
мусять мовчати, коли безпарrій
них, що а ними співпрацюють, ко
муністи вазивають реакціонер~, 
а навіть "фашистами". А це пщ
СИJІ108 Ще.бі.ІІьmе опозицію у влас
ній країні". 

БАЛКАНСЬКИЙ КАЗАН ... 
В Г р е ц і і почали діяти наново 

групи партизан ЕЛАС: і ЕАМ. .во~и 
створилися в боротьбt проти НІМЦІВ. 
Хоча в горах, де вони перебувають 
панує голод і майже неможливо роз
добути там будь-які харчі, п~о:е т~ 
групи зуміли перебороти н.аибtльшІ 
труднощі. Часи, коли харчовІ пакети 

сющvuано з союзних літаків - ми
ну,1Іt. Сьогодні не падає з неба нічо
го такоГо що можна було б їсти.За
те перест~вилися вони на кора.блі, що 
прибувають з Анrліі. В кожн.Іі\ при. 
стані Греціі, також в Атена.х 1 Саль?
ніках, ліві партії мають СРОІХ аrент1в. 
ЯК тільки приплине корабель, зразу 
;,'являються на nристані робітники, що 
виладовують товари. За свою працю 
вимагають вони в загальному 10°/о 
корабельного тоннажу, що його при
значують для партизан У горах. Ко
рабельні аrенціі та і,wюртні фірми 
мусять платити цю данину, 6о інак
ше ні один корабель не був би роз
вантажений. 

fІ<Міція не змогла JІ,ати собі ради з 
групами спротиву в Мак~~~іі і Те.: 
саліі. В самій тільки захІдНІИ Тесал11 
прийшлося вжити дві бриrади реrуляр· 
ного війська. Вони здобули наново 
Де ск анте, одну з трьох тери!~рій! 
що іх опанували партизани. _дв~ ІН~І 
точки опору партизан є на ПІВНІ~ _вІд 
Яніни на аль6анському кордоНІ 1 в 
околн~і Олімпу. КомуністнчнЮі ко
мандувач партизанів поставив собі _за 
цuь зв'язати ці три точки опору 1 в 
цей спосіб відрі3ати Македонію від 
решти Греції. Партизани прекрасно 
озброєні. Вони мають не тільки руш
ниці, машинові пістолі й рушниці, але, 
nравдоnодібно, й гармати, панцерні 
авта та іншу тяжку зброю. Дві ан
f'лійські дивізіі намагаються втримати 
країну та охороняти Іі кордони тоді, 
коли ззовні, від Болгарії, Югославії та 
Альбаніі, грозять напади. Анrлійських 
військ, що-праРда, не мають вживати 
до поборювання теперішнього повстан
ня, проте прем. Тсальдаріс звернув 

увагу на повагу ситуації та заявив, 
що грецький уряд зробить усе, що в 
його силі, щоб приборкати "цю вІАну 
з-закордонну·',, орrанізатори якоі на
магаються здобути доступ до Еrей
ського моря. Грецький Уряд, всеж, пе
редав анrлійсько"у уряд~ві доказовий 
матеріял, що повстанці одержують 
зброю з Югославії та Альбаніі. Що
правда- ще не ясне, чи допомогу 

одержують повстанці за відомом і 
дозволом альбанського і югославсько-
го урядів, чи ні. 

УКРАЇНСЬКА ДУМКА Ч. 2. 

політики читачам, як це вони JЮб
лять з питаивями політики інших 
держав. Часоnис пише, що уря
дові оргави "Ізвестія", "Правда" 
і орган проф. союзу "Труд" імо
вірно мають мізерно зорr'авізова
ну закордонну службу, коJІИ во
ни не мають змоги зразу зайняти 
ставовища до найважніших подій 
у свіrі та іх аналізувати і комен
тувати. Головно, "Іsвесrія" виз
начаються "непростимою нездіб
ностю" - пише часощ1с. Читач 
шукає в газеті огляду питань. що 

_ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ ними цікавиться російська закор-
В Китаї розгорілися боі майже у донна політика та шукає роз'яс

всіх провінціях на північ від Янг-Тсе. неивя атак міжнародньої реакції 
Ці провінціr були перец війною і n:еред nроти СССР і проти миру. 
сппюндроранням японцями чи не най- Ці жалюгідні недогляди часопис 
багатші між Великим Муром і Китай- вважає за вину редакційних коле
ським морем. Комуністи мають в своіх гій, що не хотять особисто за:И:
руках майже цілу М а н дж у рі ю. На мати становища до різних питань, 
території, де йдуть бої, великим ма- а тільки передруконують офіцій
сам населення загрожує голод. ні державві комуиікати, чи корис-
В Індоки та і .....__ ситуація неясна. понденціі ТАСС. Совєтський ор

Військові частини, що там воюють, гап нарікає, що в совєтській пре
складаються з різного елементу. сі немає цілком сттатей на тему 
Влада уряду Анн аму не сяrає далі повоєнної господарки та про по
як до більших надбережних і nорто- ложепня в Америці, Aнr'Jiii та ін
вих міст. в пралісі Аннаму, Ляосу та ших країнах. "Маf>уть", пише ча
Камбоджі не сягає вплив ані уряду, . сопис далі, редактори- "Ізвестій .. 
ані колоніяльного фрацузького заряду. цілком не розуміються на тих пи
Недаремне намагают~ся війська . пере~ таннях. Не краще, до речі сказав
могти ці банди. ПодІбна ситауц1я є 1 ти діється з питав~ями внутріщ
в голяндській Індіі. Там борються дві ньоі політики, подіями в СССР, 
ворожі партії проти комуністичних та з інформаціями про поступи 
китайських частин і проти французь- промислової науки. Статтям . цих 
ких військ. Ця скомплікована грома- веJІиких часописів бракує наявво 
дянська війна замотується ще й тим, пропагандивного матеріялу. Авто
що заважає в акціі чистка, яку ве- - ри не-здібні роз'я~иювати теорії 
дуть війська Сіяму і в цей спосіб ви- ~аркса і Леніна. Ім бракує ідеа
кликають nрикордонні зудари між Сі- л1зму і політичного розуму". 
я м 0 м і французьким І н доки та є м. Ця а;ака совєтського часопису 

на ІНШІ центральні органи кому
ністичної партії і совєтського уря
ду є надзвичайно характеристична 
і вона збігається з веЛІІКою чист
кою • .цо проходить в цілому СССР, 
головно в Украіні, Кримі, таКав
казL Треба сподіватися. що вслід 
за чисткою колгоспів, українсь
кого літературного життя, та по
літичних керівників приіде черга 
і. на основну чистку преси. 

ЧИСТКА В СССР 

Офіційний орган для пропаr'ан
ди і аІ'ітації російської комуві
стичної П&JWii-, "J\.yo'Jt)тypa ·і ·Жwr· 
тя" у вступвій статті виступає з 
тяжкими ·закидами проти більшо
сти совєтських часописів, обви
нувачуючи іх у тому, що вони не 
аналізують основно міжнародньо
го політичного положення і не 
вияснюють достатньо совєтської В. Лод. 

ИОНФЕРЕНЦІR 
(Париж) Генеральний секретаІ' па

ри:іькоі мировоі конференції здійснив 
постанову пленумуконференціІ пропри
спішення нарад· конференції. Поодино
кі комісії одержали точні вк.tзівки, на 
основі яких промовцям вільно буде про
мовряти не довше, як 1 О хвилин, в~ру
ге-не довше, як 5 хвилин, а в справах 
процедури - не довше, як 3 хвилини. 
Промовцям не вільно забирати голосу 
більше, як двіаІі в цій самій сrіраві. 

В неділю радили комісіі, приспішую
чи працю над мирними · договорами. 
Комісії повинні закінчити наради до 
суботи. 
На засіданнях комісіі для підготовки 

мирного договору з Італією не вине
сено остат()чних постанов. Югослав
ський делеrат заявив, що Югославія 
не підпише такоrо договору, який не 
буде складений згідно з П бажаннями. 
Італійський· делеrат ВІдмовиася також 
признати пропонований проєкт дого
вору. Головною; переUІкQАою в складан
ню цього до1·овору є різниця в погл•дах 
на· проблему Трієсту західніх. дер
жав і СССР зП сателітами. Спра
ву Трієсту вирішуаатимуть чотири мі
нісТри закордонних справ. 

І 

На засіданні комісії для nідготовки 
мирового договору з балканськими 
державами ухвалено вставити до до
говору з Румунією пункт, що іі внес
ла :t>ранці~, аби д у н а й був доступ
ний для мІжнародньої плав611. Тому, 
що внеєок цей принято 8 голосамtt 
проти 5 а не більшістю 2/3 та що за 
внеском цим не голосvвала ніодна над
дунай7Ька держава, совєтський деле
rат виступив проти ухваленого проєк
ту. Американський делеrат, В енде.r 
б ер r, підтримав внесок, заявл~ючи, що 
ЗДПА не мають ніЯкого зацікавлення в 
Дунаі, але велике зацікавлення АЛЯ 
миру. 

* * • ЧСР- відмовилася від дем1дітаріза-
ціІ угорського кордону. • 

* * * 
Американський делеrат запропону-

вав, щоб ао договору а Італіею вста
вити пункт, якнn зобов'язує Італію та 
Югославію шанувати статут иі..1ьноrо 
міста Трієсту. Югославський делеrат 
-запротестував проти цьоrо пункту, за
явлиючи, що Югоu1авія не бажає бу
ти трактована так, f\K колишня оо
рожа держава. 

ВІд Редакційноі Колегії 

В доповнення нашого оповіщення "До Бп. читачів" з дня 27. 9. 
46 р. ПОВідОМЛЯЄ?-ІQ: · 

. 1 ... "Наше Житх:я" n~реста.1о .виходит11 з моментом уиеважненвя 
лщеизн:, на ~ідстаВІ яко1 ~.оно виходи.,'ІО до дня 24. 9. 40 р. 

2. УкрашськВ: Думка виходи:~. ва підставі діцензіі УНРРА 
Теам 114, уділево1 Таборовій РадІ 3омме-Касерне•· в дні того ж 
24. 9. 46 року. 

Редакці~на Ко~еrія 



УКРАЇНСЬКА ДУМКА Ч. 2. 

НотаАвrпіі.-оСССР 
(Лондон) АнІ' лійський уряд вис

лав до СССР ноту в я_кій прига
.д;ує що на конференції в Потсд~- · 
мі постановлено трактувати НІ
меччину, як господатську цілість. 
чого СССР ніяк нехоче дотриму
ватися. Нота підкреслює, що потс-

, дамські угоди не ·вільно ніякій 
державі виповідати односторон
ньо, ані односторонньо іі ламати. 
Анtлія домагається роз'яснень у 
цій справі. · 

Нота СССР до 
Туреччввв 

(Москва) В Москві оголошено 
"ТеКСТ НОВОЇ СОІІfТСЬКОЇ НОТИ ДО 
Туреччини яка п~вторює совєтсь

кі домагання спільної контролі 
д,рданельсквrо проливу. Совєтсь
ка нота підкресJ110є, що спільна 
турецько-совєтська контроля дар

дан~лів забезпечить найкраще 
інтереси надчорноморс~ких де,
жев. СССР не дУмає вщступити 
від своїх домагань. 

"Таймс'' вро 
Совєтську зову 

(Лондон) Спеціяльний корес
. пондент лондонського часопиGУ 
"'Таймс" повідомляє у великій ко
ресІіонденціі з Берлін~·. що в со
вєтській зоні майже вся промис
ловість працює для воєнних пот
реб СССР. Сов. Союз забірає з 
цієі ,зони 70°/fl товарів біжучої про
дуь:ціі, а .ао зуживає на потреби 
совєтсьь:оі армії. Крім того оку
nаційні війська харчуються з ні
мецьких запасів. Совєти зоргані
зували гостру контролю всієі ні
мецько! nромисловости за допо
могою німецьких урядів, совєтсь
кої окуnаційної влади; частинно 
промисловістю ь:ерує ба:)посеред
ньо Москва. Велику кількість nро
мислових підприємств та заводі~ 
nерейня.і"ІИ совєти н& свою в.'Іа01-
ність. Добре поінформовані кола 
впевняють. що ма.Иже 1/2 всіх 

· промислових заведень та промиа·
лQвого устаткування розмонтова

:во та вислано до Сов. Союзу, mc 
заплата за воєнні довги. Решта 
nромисловости працює цілою па
рою для сов. воєнних потреб. В 
цвх заводах робітників дуже доб
ре dЬлачують і добре харчують. 
Частина фабрик, що виконує за

мовлення для СССР, працює зав
дяки тому. що сирівці прислано 
з СССР. Прпходять сирівціз Поль
щі і ЧСР. Більшість товарів 3 цієі 
продУкціі йде па потреби соввт
ськоі армії, німецьке населенн~ 
одержує наВбільше 1/20 товарів 1 
'ТО тільки ті, що працюють для со
вєтського воєнного паТеиціона.лу. 
Кореспондент пише, що спосіб 

оргаиіауванвя промислу в 'СОВ. зо
ні ·суперечить постановам потс
дамськоі ковферевціі та створює 
_грізну загрозу для майбутнього. 

• . • . І ВСЄІ rYCI ІІІЕІСІІІ 
Го.11ова ПрезидіІ Верховноі Ради 

СССР ШверІІік нагородив у Крем
..лі орденом Трудового Червоного 
Праnора патріярха м:ооІЮІЮІtКого 
і~всеи Русі Алексія. Швервік ОJС&
.зав: "уряд вкгоко оцівив Ваші зас
..луги у справІ організаціі патрІо: 
тичноr· роботи в перІод ВепкоІ 
ВІтчизвявоі війни." 
Алексій вІдповів: "цей ардеи го
ворить про те, що У1JЯд відноси- . 
ться незмінно благонадійно до 
вашої Церкви і П с.луавтеJІів." 
Як бачимо Алексій, зовсім ще. 

не довіряє урядові! 
· А -m.о-до "всеJІ Руеі"то і орд-е
нок нІчого не допоможе А.'Іек
сієві. 

УЬІІІ 44 CRfМIIII 
(УПС) Пере~ІПJІЬ, 9. 8. 46. В 

перемиській дієцізіі досі вбито 44 
греко-католицьких священників. 
Польська .АК (Армія Крайова) 
складає вину за ті вбивства на 
щюрганізовані польські банди і 
зАперечує поголоски ніби цих 
вбивств допустилося польське 
підпілля, 
В кожному разі ·стверджено. що 

вбивства докопано в жорстоко
дикий спосіб. Між убитими є такі 
свщеіІики: о. Войтович Петро, па
рох с. Негрібка-Пікуличі (пов. Пе
ремишл;) в МаJІковишах замор
довано дружину 'о. Дмитраша. 
нервове потрясепня дістав о. Гри
пішив- рарох Дусівець, о. Треш
невський"- парох Тисової, пов. 
Бірча; священика 3 Вірчі топили 
у відрі з водою кілЬка разів, ро
били штучне fдихання і знову то
пили. Так І замордували. 
Польский суд у Перемишлі за

. судив пароха с. Іскані о. Нука на 
5 років в'язниці. 

ааЗІНІПОЧНІR НІІЗНЬ•• 

" У зв'язку з посухою в ряді 
областей СССР та скороченням 
державних продовольчих запtfсів 
ПрезидІя Верх. Ра,Q;и СССР поста
новила задовольнити прохання 

Ради Міністрів СССР про продов
ження карткової системи з 1946 
на 1947 рік". "Прав.:щ" ч. 205 1946 р. 
А може це у зв'язку з тим, що 

українську пшеницю відправи.JІИ 
до франції? 

СПІПЬ 60RЬWfBifUЬHOI POiOJI· 
В гааеті ,,Правда" ч. 205 1946 

~штано: "Кримський обком пра
цював не годними методами. 

він не оргавізував і ие первві
ряв виконання директив своіх 
власвих постанов. Кримський 
обком та облвиконком аа пів
року nрийвяв 1549 постанов
по· десятку постанов на еднь!., 
Але це був лише папір, що сипав
ся наче з неба на район~вих ро
бітників". 

За•ва Хррqов~ 
"ВІдроджев:ня буржуазного націонSJІfзму" 
(УПС) "І справді в УкраІнІ було 

.nомітне жалюгідне відроджеІІНя 
буржуазного націона.лівму. ~ціо
налістичн1 погляди, ВІ!І.. істор\ю і 
КУ ль туру Украіни ВИСЛОВJІЮВ8JІИСЬ 
в літературі й пресі. Зроблено 
навіть nоважні помилки націона
лістичного хараптеру в першому 
томі .Історії Украіни, яку видаво 
Історичним Інститутом". Також 
багато письмеивикШ виявлвли 
злочинну тенденцію до иеаацікав
леввя сучасними проблемами та 
ідеалізації NJПІулого Украіни. Тре
ба жаJІуіІати, що ці nомилки й пе
рекручеВВJІ не були паборювані 
орrаиізоваиою криrикою. В зага
льному- партІJІ заиедба.аа ідео
логічне питааня. Стверджено та
хож uовЩІЩі аедQл1ки JІ . .JWlrJJi 
діJІявцІ, а саме в дlmnщi дІсЦип
ліии й видаtиости гоеподарства ... 
("Комба" ч. 601). 
UЦо до цього можна додати? 

, . lrEUПYIIB І. KBR 
(Вашінгтон)- Дипломат11чний пре~

ставник еспанського еміrраціRного 
уряду в ЗДПА, Хуан Меана, пише в 
звіті, що ·ген. ~ранко наказав ареш
тувати в останніх 3-х місяцях 262 
республіканців у півнІчній ЕспаніІ і 700 
в КатальонІІ. · 

Уряд ген. Франка відпоьів Бельгії 
на ноту в сnраві кол. rір<1відника бель
rіАських Стів Дегрел\f!ОЄНного 
ЗJIOWMttll. · 'f. 'С Ц91'· 11 ~ не 
вдовопила бепьrіАськоrо уряду, б() не
ві.аомо, що сталосft з Деrрелям, що 
21 серпня зник з Еспанії. Бельгія пе
редає цЮ справу ОН. 

8 

З украівськоrо жвтти 
ЮВІІІІЇІІЇ 3'іза ІІІІСТJНІІ 

• ІвrсІУІІІІ 
В днях 28 і 29. 9. переживав наш 

табір "Сомме-казерне" великі дні, пов
ні святочности й поваги. Вже наnере
додні почала з'їзджатися молодь обох 
статей і будувати на RJІикіІ шющі за 
мешканевимн куріня~и свій пластовий 
табір під шатра~и. На цій площі, 
вкритій де-неде деревами і горбками, 

' що імітували природ~іА лісистий те
рен, поставлено кі.1ькадесять різних 
шатер, в яких жюtи учасники пласто

воі стрічі, а в двох містилися - ко
манnа стрічі і nоготів,1я. Увесь час при 
входах по табору, при шатрах і ват
рі, пластуни і пластунюі трималк варту. 
На офіційнім відкритті 28. 9. о год. 

15 було зголошених 717 п.1астунів 
(-ок) з 63 осере!Іків. У відкритті nриА
няли також участь пре,.,ставникиУНРРА, 
nластових централь білорусинів, по
ляків і приба.'tтійсьюtх народів - а 
з українців -- 'ІИС.1енні де.1егати цен
тральних і таборових орrанізацій і 

прес11. 

Стрічу ві,.,крІІв ко:\tан.:tант Союзу 
Украінсьюtх П.1астун!в- Е"ігрантів 
(СУПЕ), д-р Опанас Фіго.1ь, привіт:w 
по черзі приявних, ~іж ними в першу 
чергу пластового ота~ана, проф. ~
верина Лев1щького, та скавтмаАстра, 
Леоні.:~а Бачинського з Гайденав, та 
заподав, що стрічу цю відбувають на 
відкриття юві.1ейного року в 35 річ
ницю (1911-1936) заснування д-ро"І 

Олександро.,. Тисовсьюt'оІ украінського 
nласту. З черги, ni.1 спів п.1астового і 
національного гімнів, пі.1нято націо
на.1ьний і · n.11астовий nрапори, а на 
окремо приготовлених дротах вивіше
но знамена поодиноких курінів. Опіс
ля вЩОwаа~ довша ~ уqих і 
nисемнИх п"j>н.Атів ві.:t установ. ' · 

Поо6ідню пору пластуни використо
вували на взаІмні ві.ІІВі.ІІини, збирання 
nідписів, nрикрасу шатер. 
О год. 19 поча.1ася велика ватра. 
Досі наw nласт ві.абув 5 ве.1иких 

ватер в лісах ріJІинх Карпат {Від за
борони 1931 р. польською uцою ПJІа
сту - організація iCH)'83JI& в Польщі 
ще коротко нелегально, а збільwИJІа 
працю cepe.:t мо~10.1і Срібноі Землі і в 
еміграцінних скупченнях усієї Евроnи). 

При ватрі учасники з'із.ау поnису
валиси різними виступами (танцІ, співи, 
дімьоrн). Ватру закінчив коротким 
закликом пластун- сеніор. о. Б. Га-

УКРАУМСЬКИЙ ТАБОР 
в Іиtо.льmтадтt. 

Хвальна Рrдакціє! 

Просимо не віАмовити нам на сто
рінках Вашого ціниого часопису nо
містити заяву слідуючого змісту: 
У відповідь на безnіпставні наІV1епи 

та закиди "Спї..аш УкраІнськи~ Жур
налістів", що іх ого..1ошено в ч. 39 
часопису "НеАілі" 4НЯ 15 .. 9. 46. Уnрава 
УкраІнського Табору в Інrо.1ьwта.дті 
заявляє: 

а) неправдою і ЗJІобною виаумкоtо 
f,: т~ерJnКення СУЖ, що Управа Укра
JнсЬІ~ого Табору в Інrо.льwтuті при
власнює собі nраво цензури і не .ІЮ
пускає украІнськоІ преси .10 чмтачів. 

Одначе оравдоео с. що а НUІОІІ)' та
борі розходяться масово слілуючі ча
соnиси та журнмн бtз жцноі якоісь 
цензури зі сторони УnраВи Табору : 

1. УкраІнська Трибуна .. в 180 прим. 
2. Час ................ в 200 ,. 
3. УкраJнське Слово ... 8 1 !10 
4. Укрзінські Вісті ..... 8 100 .. 
5. Неділя ............. в 100 .. 
6. Християнський Ш.11ях в 300 ,. 
7. Hawe Життя ....... в 180 
8. Христос Наша СІL1а в 1 ОО ., 
9. ЖуриалиЛУПВ .... кожний випуск 

1 О. Журнали МУР. . . . " ., 
11. Рідне С.1ово . . . . . . ,. .. 

нушевськиЯ, після чого гімн, молитва 
і слання в шатрі (міщеві п.11астуни 
також жили виключно в пластовому 

таборі). 
Наступного дня ранком - збірка, 

молитва, спільна полева служба Божа, 
опісля-участь в заf<інченні мистоемх 
міжкурінних легкоатлетичних змаган
нях (про які містимо звіт окремо) і о 
12- святочне закриття з'їзду. його 
довершив знову командант, д-р Фіголь, 
відповідною промовою, вручІівши де
легатам і курінним, як символ, смоло
скипи (смолоскипи горіли увесь час 
з'Jзду біля великоі nластовоі лi.ttet з 
тризубом на почесному місці). 
Ми навели хронологію-програму 

з'їзду. В загальному треба сказа111, 
що була це діАсно велична, вдала ім
преза, яка залишає в JYwax масту
нів і глядачів тривалі спомини. Момент 
відкриття ватри, виrтщ усього табору, 
ЧІіС.1енні маршові кольони з украtн
ськими могутніми піснями на вулицях 
да.1екого Авгсбурга -- це все такі ба
.1ЬОрі МОМеНТІі В ЖИТТі ОТЯЖіJЮГО ДП, 
що не одному додало нової охоти до 

життя і 11раці за ідеали, а для самих 
пластуніо-для кристалізації іх ха
рактерів і свідомость відбуття такого 
зїз.rtу має національне значіння. 

Командантом з'їзду був мrр. Я. Рак. 
господарем Авгсбурзьк~tй Кіш. Вибір 
нашого табору на таку nоважну кра
єву і.\шрезу з одної сторони вирізняє 
його, з другої вважаємо за влучний, 
бо терен і всі інші умовнии булн від
nовідні. 

Окремі комісії оглянули всі шатра і 
за найкраще лобудовані nризнано: 8 
таборі юна'Іок шатра коша з Міттен
вальду, в таборі юнаків шатро коша 
з Регенсбургу, а таборі старших ПJІа
стунів- шатро коша з Авгсбургу. 

Український пласт, ІІІЮГО стремлін
ня до добра і краси, вітанн• СКОБ
Сильно, Красно, Обережно, Бистро і 
оснОВІіа девіза: "Бог і УкраІна"', гово
рять самі за себе - являється повно
вартtЮю організацією нашої моJЮАі і 
заспуrовує на всtЦілу підтримкv і при-
знання суспільностн. · 
З нагодИ ювілею бажаємо вІд себе 

Укрвінському Пластовому УлаJЮІІі 
дальших.добрих успіхів по думці ба· 
жань і Ідеалів його творців. 

С. К. 

12. Вісник СХС ..... . 
" " 1 3. Переселенець ... : . 
" " 

Заокеанська npec11: 
1 . Америка . . . . . . . . . . . 1 О прнмірн. 
2. Свобода. . . . . . . . . . . . 1 5 " " 
З. Шлях . . . . . . . . . . . . . 20 " 
Крім цього в таборовій бібліотеці, 

що начислює 410 книжк, знахомrться, 
здебільшого, книжки видані теперіш
ні!'ш ви4авництвами в Авrсбурзі та 
Регенсбурзі. 

б) н~правдою є, що Управа Укра
інського Табору в Інrопьштаnті до
зволяє собі на якісь "тоталістнчно
.tиктаторські вАступи проти украІн· 
ськоІ преси. Але правдою є, що Упрааа 
УкраІнського Табору в Інгоnьwтцті, 
на домагання читачів, ІНстуnила nро
ти бувшоt редакціt 11Наше ЖИТТtІ" в 
Авrс6урзі за невідповіАаJІьниА пере
АРУК статті nід загоJІО8ком "Анонімно 
.n~ржави ~ теорtІТЬО'І" з оаного не 
украІнського хоч По украtнському 
писаного часопису в Америці, (гляди 
"Yкpaltte~tкa Трибуна" ч. 6. за 1 5. 9. 
4б.). Уважаємо, що того рола статтІ 
ЗOtsCi,. не. відпові.nають стиrtеві укра
Інського журналіста ані не причиню
ються JIO у;цоровленнR наших еміrра
ційних відносин, але навпаки є водою 
на м.1ІІН для наших ворогів та nіАКО

nують престі...: крівавоІ боротьби 
украІнського нарщу за незележніпь . 
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Ми знаЄмо один тоталістично-дикта
торський режим, де всіх своіх против
ників, що не йдуть по його прямій 
чи кривій лініі, підтягається під руб
рику "фашистів", "реакціонєрів" Tfi 
"ворогів народу". Останній виступ 
СУЖ, в якому зовсім безпідставно 
осуджено Управу Украінськоге" Табору 
в ІнІ'ольштадті, пришиваючи ій "то
толістично- диктаторський" виступ, 
уважаємо за грубий нетакт, продикто
ваний вузько-партійною засліпленістю. 
За таке становище СУЖ Управа 
Украінського Табору в Інrольштадті 
може відповісти тільки словами Еван
rеліі: "Прости ім Боже, бо не знають 

.- що роблять". 
З належною пош&ною 

За Управу Табору: 
Д-р КОВАЛИК Ярослав 
ГАЙДУК Антін 

Культ.-Освіт. Реф: 
Mrp. БОЛЕХІВСЬКИЙ ]ван. 

Jнrольштадт, 21. 9. 1946. 

Ва аопомоr7 вашій 
ВВСОКОШКІJІІtВЇЙ 

• мово.-• 

J :тову 3аповнюються українські та чу
мииецькі університети та висоКі mко.пи 
вашою молоддю. Гомовить веселе, життє
радісне . етудеиство та скув пляви про те, 
як вайкраще використати в цьому акаде
мічному році •tac, як вайкраще підійти до 
справи своіх студій, щоб добути фахове 
звания, так потрібне ця наших майбутніх 
молодих фахівців. Та &е ті.tьки дл.ІІ вих 
потрібне це зваин.ІІ, ва нього з вемеJППОІІ 
увагою чекають теж Іхві батьu, а з ними 
також . усі ті, що у BRCJІIJtl праці нашого 
моnо-'ого інтелігентвого покоnІвщ_r вбачають 
твер.Іd вартості для вдер•аив.ІІ 1 роавиnу 
вашого ваwовuьвоrо &ВТТJІ. 
Во ж вайбільша uІввІсть вашоі екіrраціі 

- це· каша ІІОJІОдь. Monon -'- це маІбут
нІсть нац/і, а що еміграція уяВJІЯв собою 
частиву иародвьоrо масиву, то • і для всі 
молодь nовнива бути тівю ваІбільшою 
вартістю, JІJtОІІ треба опікуватися, щоб від
дати рідному краеві в СJІушвий час цю 
моnодь, JІJt належно вишколеиих фахівців 
J арІ.пих гроuад.ІІН. 
Наша високошкільна ко.nодь, що студіюе 

ва украІвських та чужих високих mко.пах, 
уже в cawiA осиові не мав тих даних, що 
об.ІІегmуваJІи б ilt cтy.ttli. Далеко від рід· 
вого краю, позбавлена теп.nоі опіхи рід
ного доку та вкорІневоrо в рідну землю 
громад.ІІRСТВІ\, ваша ВИСОКОШJtЇ.ІJЬІІа ІІОJІОДЬ 
на екІrраціі має переборотв ще й охремі 
трудНОЩі, ЩО ВJrПJІИВаІ>ТЬ із ЗJІИдеRRИХ 
уковин ек/rравтськоrо 8JlТТJІ. Більшість 
ваІІІоі високошкільвої коподі не мав в осе
редках своіх студій забеапечеиого належ
вого прожиnу, відповідвих мешкань, біnь
шісТІt Із неі вс мав чим: rr.nатити .високих 
шхІльних оп.11ат, вс мав за що купити 
вайховечвішнх підр}"Івиків чи при.паддя, 
nотрібного до науп, не говоряЧи вже про 
те. що чимало є таких, JІJti а острахом че
мють Ва ХОJІОдИІ місяці ЗRІІВ, не ІІаІ>ЧИ 
ва.пежвого Otnii'Y та взуття. 
То ж, хоч як радіє ваше серце, що, вс зва
ааn,.и ва емІгрантські злидні, ваша ввсо
кошхі.ІІьиа ІІОJІОJІЬ не покwдав висохи:х шкіn, 
а, навnаки, добивавться аавз.11то до іх поро
гів, .щоб продовжувати чи заJtіичити своІ 
студіІ, то в ;tpyroгo боку ваше громадян
ство туr ва еміграціІ мусить відКритики 
очима іtодивитис.ІІ ва справжні потреби 
ціві молоді та ne ховатися JіІд правди, що 
ця молодь nотребує вашоі mирохоІ і ве
rайвоі доnомоги. У місяці вересні А жоJІтні 
ва всіх високих школах та університетах 
починавться навчання. Ці два кісяnі при
значено нашими уставовами на допомоrу 

студІюючій молоді. Треба радіти, що блнзь
Jtо трьох тисяч украІвськихстудентів студі
юв, або в біжучому роцІ студіюватиме ва 
високих ппсо.вах екіrраціІ. AJJe рівнnчасво 
треба :1118ЖИТR, ІІІtІ BCJIИІtl ВИМОГИ СТОЯТЬ 
перед тими, що з дор}"Іеиня укра.Івськоrо 
громадниства ВЗІІJІИ ва себе обов'язок разом 
з проводом украінського студеи~ дбати 
про те, щоб усі баааючі студІювати а-за 
матерІяю.впх причин не лиmияисs поза 
такою ІІОJURВІстю. А цей обов'язок прий
ти з дonoм:oron нашій ввсокошкі.иьвій ко
лоді, .11u беа своеі вини, а ті.ІІ'Ьки у виСJrіді 
по.ІІІтичввх І воеввих подІІ опвии.пася 
ва емІrрацjі, JІеавть ва всьому , вашому 
громадянствІ. Току закликавмо всіх, кому 
дорога JІОJІJІ ухраІиськоrо сту девства, кому 
бnизькі Ідеали боротьби І змаrаивя ухра
івсІtкоІ ІІОJІоді за 1111соку оеаітJ, кому зро
зумілі високі uичі, що ті.пьки висококва
JdфІковава І належно підrотоваиа ко.nодь • 
це Ті правдиві майбутні провідввхи иацІІ, 
на вzвх ми чекаємо, щоб им! иоспІmuи, 
та )tpyrиx заохочували допомоmr ціt мо
лоді •родоваувати своІ студіі. 
Є ДОDОІІОrа, ЩО дав ТИІІЧ&СОВУ JtOpRCТІt, 

в допом:оrа, що мав добродіІввІ харuтер, , 
е допомога, що мав відвервутн хвИJІСІІе 

нещастя. Але є допомога, що входить у 
народню скарбницю, та помвожується у 
своему висліді стократ для добра Цілоі 
нації. Тахою допомогою в допомога ухра
інському студРнству, яка допоможе нamitt 
молоді перетривати важкі хви.1иви в час 
студій ва еміграції, щоб колись віддати 
евіжими умами та пильними рукамп наро
дові увесL досвід і ананна, яке вона добу
де тут, на високих школах. Тож усі щед
рою рукою ва допомогу українській висо
ткільній молоді. 

Комісія Допомоги. 
Українському Студентству. 

В річввцю 
На З. жовтня ц. р. припадає річни

ця заснування в таборі "Сомме-касе
рне Украінського Театру під мистець
ким проводом високо-заслуженого 

мистця украінськоі сцени Пана Воло
димира Блавацького. 

Протягом року Театр давав украін
ським скитальцям духову розраду, від
ривав іх від тяжкого буденного життя, 
скріпляв віру в сили украінського на
народу, зогрівав серця надією на кра
ще маМутнє, промінюючи любов'ю до 
рідного мистецтва. 
Всю цю віддану працю Театру ба

чили і по заслугам оцінили не тільки 
мешканці "Сомме-касерне", а й інші 
укрзінські осередки на гостинних його 
виступах. 

З нагоди цієі Річниці Редекційна 
Колеrія "УкраJнськоі Думки" Таборо
ва Рада й Управа Табору від імені 
Укаінського Громадянства "Сомме-ка
серне" вітають Акторський Ансамбль 
Театру в цілому та його Провідника 
пана Вмодимира Блавацького зокре
ма й бажають надалі щастя, здоровля 
Я сил у дальших великих творчих ус
піхах на добру славу нашоІ багато
страждальноІ Батьківщини УкраІни. 
В Час добри Я - щасти Боже І 

Редакційна ~олеnя "УкраІнська Думка' 
Таборова Рада 
Уnрава ТаОору 

В свІтпі рамІІІІ 
Ансамбль украІнських акторів під 

мистецьким проводом\ В. Блавацького 
в днях 28-29 вересня б. р. виставив у 
таборовому театрі "Сомме-казерне" 
п'єсу М. Куліша: "Народній М111ахій", 
траrедійне (4 картини). 
Цю п'єсу-сатиру в рр. 1927-29 ви

ставляв у Харкові й Києві театр "Бе
резіль" під мистецьким проводом Кур
баса Л. 
На вимогу большевицьі<:оІ цензури 

авторові довелося кілька разів пере
рабпяти п'єсу і, все ж, в р. 1929 
виставJІяти Народнього Малахі•" було 
заборонено. 

В теперішній постанові В. Бпаваць
кого, що в свій час грав 8 "Народ- . 
ньому Мапахієві" 8 "березілівськмх" 
постановах, які відбувалися при без
посередній участі самого Автора, п'єса 
йшпа в самому первісному, нескuі
ченому цензурою текстІ. ЦІ ра момен
ти - КО.ІІИШНЯ участь У "березІJІіВ
СЬКИХ" постановах при участІ в них 
М. Куліша й ниніІІІня незапежttість 
режисури од втручани• ворожоІ цен
зури - дали В. Блавацькому змоrу не
вимушено! інтерпретації авторськоrо 
задуму. 

ДоКJІадніше про постанову "Народ
ній Малахій" - про саму п'єсу та про 
іі прем'єру подамо в найб.ІІижчому 
числі "Додатку". 

В. Євтимович 

.............. ІІІаІІІМ 
(Лондон) - На заdданні Суспіль- · 

но-Господарськоі Ради ОН дискутова
но знову про долю еміrрантів· пересе
ленців, втікачів та насильно nривезе
них до Німеччини. На одному з остан
ніх засідань ухвалено приймати .110 
майбутньої орrанізаціі, що опікуват~
меться еміrрантами також не членІв 

Об'єднаних НаЦіЯ. 

Проф. Дматра БАРАБАША прОСІІКо ао
•т• СВ9,!» __ ІЧQНЮl. ....,. ІвфокаціІвоrо 
вІАІdлу щдк ~ PeA&Jadl ЧВСОІІJІС)'. 
1-1 ~ 

Підпівьва ·Україна 
rоворвть 

Під таким наголовком найновіше 
число польського журналу "Жицє ТІ1-
годнs(і (Видання Нью- йорк Лондон 
Рим-Каїр ч. 34 з дати 22. 9. 46 у 
відділі .. з цілого світу" (ст. 9) т<fку 
вістку: 
"В найбільшій таємниці прибули до 

Парижу представJ:Іики 'українського Під
пільного Руху в СССР і передали мін. 
БевіновІ і Бернсові меморіял, що його 
цідписали представники підпіль:шх ру
хів спротиву Украіни, Литви, Донсь
ких козаків, Лотви і Естонії, Білору
сі, Грузії та народів Середньої Азіі. 
Шеф делеrаціі' один з провідників 
українськоі протисовєтської підпіль
ноіакціі, заявив, що в СхіднійМалополь
щі (цебто Західній Украіні-прим. 
Ред.) партизани мають під своєю 
контрплею цілі повіти. Цей українець 
впевняв також, що 90ofo членства 
українськоі комуністичної партії вби
то або депортовано. 

------~---~---------------
Заеqві курсІ ІурнапіеtІНІ в УПІ 

По поставові Сенату Украінського Тех
нічво-Господарського Інституту 5. 9. 194~ 
вілкрито при Економічному факультетІ 
УТГІ курси Журналістики, яхі входять в 
прvrраму студій 3аочноі Високої Школи 
Державвих Наук при згаданому факультеті. 
Навчання па курtах Журналістиh буде 
провадитись ааочво, (коресподенціtвоn) 
методою. Ці курси призначені для тих, що 
бажають поважно просту діювати ваукові 
підстави журиаліаму і журналістичної 
чивиости та хотять застосувати потім своі 
теоретичні звания до прахтичної журваnі
стичво-громадсьхоі праці. В курсавтв првІ· 
маються особи, що мають иа.пеаву попе
редкn загальво-щ:вітn:n підготовку. тобто -
вищу або середнЮ освіту, а при відсутиості 
тахоі· освіти - прахтичвий досвід, набутий 
в кі.nьК&JІітвІй громадській чи чльтурно
освІтиіІ роботі, або придбані знавив шяя
жок довго.nітиьоі самоосвіти~ооі nраці. . 
Курсавтв студіюватим_уть в П!JРШУ чергу 

такі двсципJІІни: 1) Тесретичйl' ОС'ІІоз11 
журва.:rізму, 2} Повітичпу EJtoиoкin, з) За
гальну науку права, 4) Історію украінської 
преси, 5) Ангнійсьху мову. В міру виrото
влевв.ІІ скриптів "лекцІйного матеріялу", в 
вачuьву програму будуть поступово вве
дені Інші предмети, які палеж~&ть до Кур· 
сів .Журва.пІстики та начальних промра• 
Заочної Високоf Шко.nи Державних Па
ук при Ековом:fчиоку факультеті УТГІ. 
Завви про впне на сту діі Курсів Журиа

ліетихи подавати на ік'.ІІ Декавату Екоио
кічиоrо факу.пьтету УТГІ з зазвачевиям 
аер<:ОlfалЬних дат і mхіnьвоі ос:віти, або 
прахтичвого rромадсьхоrо . досвщу чи са
коосвітвьоі пІдготовки. Заяви кадсв.пати 
ва адресу: Uhrainism Т ,..<flntsd!-WІf'fldlaft· 
llches1nstitut, ReqensЬurg, Ganghofer:Siedlung 
P8uІ·H~-StrІ8e 2. . 
Шврвrі іиформаціІ та тахс!І оп.nат за 

сту.ІtІі по.1аиf в проспеитах, JІKl Інститут 
ввсвJІав ~платно. 

11і.аІ QJC1 ІnіЬІІf МІІІ І УІП 
Недавно в УкрзІнському техиічно
Госпо.ІІарському Інституті закінчено 
ЦИКJІОСТИ.ІІеВИМ друком ПОВНИЙ ПОЗа
ОЧИМА курс лекціА анrnІйськоІ мови. 
Деканат Економічного факуnьтету 

УТГІ продовжує нині дальший вnне на 
позао11ні студіІ цього курсу. 

Заяви надсилати до Деканату на ад
ресу: UIU'alniacl\es Т echnlвdt - Wirt· 
sdtaflidtea lnвtitut, Regensburg. Gang· 
hofeniedlung. Paul Hey~e-Str. g, 

Наклцом кооперативи 

"УКРАІНСЬКА КНИГА" 
вийшла з друку книжка 

О FAІRYTALES О 
18 казок англійською мовою. Уклав 
дир. Штефан А. д11я навчаІіНЯ в шко

лах, курсах та Д.ІІ~ самонавчанн,.. 

Книжка багато ІЛюстрована. 
Ціна З рм. 

ЗамоВJІення слати на адресу: 
V erlag ,. Ukrainska knyha" 
AugaЩlrg, Somme-kaaeme 

ReaJQimnaвium 

ДО ІDКЛУВАННЯ двох дІтей ириt~ ве
rайво старmу, с&ІІітву aiuy. Повне 
забеапе'Іевня І · •кваІхраще відJІоmеввs. 

ЗІ'6.1ошеввв с.нтв до Адмів. ·~ .Д. .. д.1s Ф. Г. 
1--2 741 

УКРАЇНСЬКА ДУМКА Ч. 2. 

СПОРТ 

Пегноатпетика 
27. 9. відбу.1ося .легь:оат.'Іетичне зма-

гання дівчат і хлопців в 10 змаrах :між 
"Чорногорою,' і "Дніпром·' з Нового У ль
му. При точковапні перших трьох місць 
-змагання виграла .'Чорногора'' 57 1 2 
(".дніпро") 43 1 5). 
МJж змагунами відрізняється моло

денька Олена Корсунь (ч),яка в бігу 60 м. 
постійно бере перше иісце в середньо
дистансових бігах добриМ змагуном є 
Омелян Дроrобвцьзий (ч) 
Інші внеліди - непоказні. 
В кожвому змазі виступало по 4 змагуни. 
(Про змаганняп.пастувів в наступи. числі) 

ОГОЛОШЕННЯ 

Вийtшrи з дРУJ(f3ІСНВЖКИ п. з. 
"В. ЛИПИНСЬКИЙ. та його думки 

про українську націю і держа ву·

М. 3АБАРЕВСЬ~ОГО, вакладом Украін
ського Літопису Авrсбург 1946, стор, 51. 
ціва 3. 50. 

Набути можна у всіх квиrарськвх 
крамницях і кіосках. 
1-1 775. 

Незабаром вийдуть друком нові опо
відання 'LЛева МУР'у Васи"1я Чапленка 
"МУЗА'·, ввдаввя Івана Мавв.ла. 
1-1 7М 

Українське будівельне підприємсТВ() 
приймає ва постійну або часову роботу 
фахівців та будівельвих робіТJІВІСів. 
Працюючі мають право ва приватве

мешка.ввя і додаткові харчеві картки, а 
табороникв-одержать таборові гроші. 
3ГОJtошеивя: Інк. Пе.vевськвй, Авгс

бург, Доваувертерштр. 50. 
Від ГОД. 17-18. 

1-1 ч. 752 

ВИЙШЛА З ДРУКУ -і продається 

aUIIIIIIII YUI іNСЬІІІІІІВІк 

1-3 

проф. п. kовалева 
Гуртове замовлення приймає 
кооператива "КОС", Мюнхен, 

РозевгайІІР.рпляц, 46а. 

РЕСТОРАЦІЯ КАВАРНЯ 

))Г О В Е Р Л Ясс 
АвrзбурІ', Лінденштр. ч. 9. 

ДоІц трамваєм ч. 4 1 2 до Вертах
брІке. РозпоЧJІІІ&Є .atc.u: ремонту 
працю. До DOCJI)'J' rроМ8Д8JІСТВа 
смачні украІвсьхl страви. 
ОбІА вІд 12-14 ro,11. ВечерввІд 18-20 г. 
РесторацІа приакав аамоuеІDІЯ 
ва пріdв&'ІТS, вeci.JLuя, хреСТІІІDL 

ВІдчивеио вІд 10 ,110 21 rод. 

• ПОВІДОМЛЕННЯ 

743. 

У ав'ааку аі амfвою ваuв часопису" 
аовІдоКJUІвмо: 

1. ПереДDJІата вма•ева ва часопис 
"Наше JК.Іnта" Jdlcвa й дu •асопису 
"УхраІвсwса Думка". 

2. ГDoad аа продіud aoвepeJOd ЧІІСJІа 
час. "1іаше Жвтrа" і в каІб~ому аа 
часопис "УкраІвсьха Думка просимо 
с.uтв беапосереАJІЬо ва адресу. А,JІІdві
страцtа "УкраІвська l1Укк8", Авtсбурt,. 
С0101е-кааерве, а.. l1tl~ • 

з. 3aмoueJDUІ ва часоавс "Украtвсьха 
Дукха" прІІЙК88 BIIJCJDOЧIIO AдldJdcтpaцis 
часопи~. П. Ко.о.аортерам-rуртівІПІК&К 
авпска 15'/ .. 

AдкiJdcтpauda 'І&СОІІІІСУ 
"УхраІвсьва Дука." 

"УКРАІНСЬКА ДУМКА" 
"U К R А І N І А N ТН О U ОН Т·' 

AUOSBURG 
Sonune-Kaaeme 

ВИДАЄ: В-во"Укр~иськаДукка" 
РЕДАГУЄ колmя: В.Євтимовц 

В. КоВ&JІЬ, М. Дольиицький. 

Редuціа прІdЬІав сторови в rодвнах 10-12 
АдкіІd0'!'р8.Іdа УРІЩУЄ вJд ІН! і 14-17 

(курtвь 1/27). 

Првм&ІІJІХ рухописів ве аверrаsмо і в цій 
справІ ве .о:стувмоса. IIWarcaвi ста'ІТІ 
ВВСJІОВJDОІО'І'Ь пorJJaд автора а ве аавждв 

lJYКI'Y рцакЦіІ 

Wlth PermiNion of UNRRA 
ТЕАМ 114. OctoЬer 1946. 

.... oclleNIAat. ~. A ...... tCI00/5. 10 •• 



•• 
КР4ІНСЬК4 

• • 
UKa4ІNI4N TI-IOUG~T 

Аодоток 11. а 
Сп. 

в~()~~,щ 
•1.,.g 80~00011 o.ar.au rоІАа•. 
J •о.аоаа ао.а.,..м• • 0111. 
І 7 oeg•e ІІD8 аа амр awa.1 • 
ІІа'ІІе о•і Ьааа•• • 8CIU. • 

Ilp•AN&•c• мев1 gaaoa IJ90aogd 1 
В.е роа•і••о• • uo~i •JМ&•, 
С~»·~ z .. a aJI!) а• CRit080~81, 
11 6оІJ gавеваІ - ard.,u. 

В ftPJA&X ,рака aiua а:І.АаgJІІМ. 
Xgoa с.іаеаа ttepaoвa rroм, 
•~•с.:І.~• •о~оаа 1 •п..а• -
Іепо.і~• aacon1 re•a. 

8 oaol u..aaa Іоrо аапоhа -
.8АІ8•&еА•е DОІ1аа •1АараІ, 
J oc.u81• araoa"DЧa аореіа 
Вів ~аич81 ІміІ обІ1І. 

!1.ер пес••• PfOJІJe ІО&ОСОІІ, 
І aa-.paкetr 011 ІІсв1, 
І• •PJI'O• auee.1.ao .о.аосо• 1 • 
,. ао& ао &.аме., 1o.aoua ••1 eu. 

О.сава С • J • о •. 

• 
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U 1 • а ·~о""'.АТІ.У• 70 n~. 

DrCSYPr, 13 ЖОВТНЯ 1946 

r•~"lиc~a11 r~o~1 CS;r.ua acJ.a ~1~ 1 6.а••• -
сп1&ІІІІа хон. М&ао .,. ~•• •-'и•с• аа upa•., с• 
•і•·•о•••1•, upaa• nм.,..аі• ао ао&а, аам&ао 
oCSкn••ac~ АО •oro, ~. повgа•аое 1110108 "".Р• 
•• АР .... ІІ'ІІІІі JІJP••• поааа,_ •• ..,... као.••~•1 
-.,.а, аак&J.о, аре .. 1, І .-oro, ~ Ag1JEo•an сао 
•о CS7J4.e м:а uoups••· ~1•ер••7Р• •s asru~*o -
ya~aiJic~ae. І ICIIOrO ..01'0, 108 • A,Ze •1\.10. Во 
• roaogмao .,. ugo cn1&•11f ко.,- ве • t1.вet&or1•
aoК7 ааа"Іеа1 tаспе .. 1 '• аае •а• ба кОІJІ.•а, 1 
С7СШ~~еоq. Ж'о9о.ао: ІАе про асе "• ~б J8.&J&
t .. 16xo~C5a І аа ~•ох ~1авмх ао .. ааев•ах цреа_рао 
110 р ~.Jid .. a cecse, CSo ао•• •ам• опі.а~ІІJ моаl, 
ІА8 JЧіО .Є, ~CS 1111 CD1JІil88 11088 - AJ'a118 88 ti8J 
Jt&aa CS 101 о.- •ц1 • rр"к"""1 1 о~ ку 7К!1&1кс ~•1 
J~poaaog1AQ' І по ~ухо11 ~акаw;у, а 'lfe~ea .е са
"~117 cnh~.,•J· Reae • вас ае •t\• cn1.awкol ко
••· веаае s .ааа ~реба сrсп1.вьаам А1JІ'Іf~к про ue 
І'ОІ".Р"•· n.-ca•• І :ypill'acil"t 1а суко• ~eo.o~w~
CJІ nом-о~•••· ~ •1.а~ cycп1.u~w1c.• •а оарек1 11 
пре...-,с.аІиuм au~o J.OU~.дtt~• eyou~ A..atr ••роб 
~•• .. І аміuвеиак •1е1 сп1JІІІао1 моам •·•· .,~. 
1'0 114C.O,POSeaoro B'\C~~h8!1JIJt ІС1Х fZ~'\l.BC~8U 
іІас, _,е aou ~~еом ~ІІ!А1.аа сп1•••мм• _p~o•u•. 
сШ•во ,peary.a.aa Е cn1.aila1 Х.РJІІАа а ае &!іка· 
•аа•ск • оообас.кх ча пар•1Іао·п~оІlва1Іа.х аао 
по•аж. 

U;a...u~~JІ а rос.9ам о.в1Іцек •• в •~~ ... 
I'OAUaA808 8 ~JXU АО ВС1Х 88~88~ В&аІІХ JCn• 
ао1: сп1.ао•, ocs•e'-"aaa~. м6о9оап ~-.. аоІd.м
•1• 1 DJ.~as,.,.. са1аака •о traCJ аа•}а•а".ь ао~ 
ІОВА U IC.JUI', .00.0 ,а 81'010~~&1188. "tao.O а• 
roJog~~•c• .аа Ao•ro. ІР ае •~•а~а• ••от ••· 
аес•к посмаоаr 1 а ва саму П,&)аце ue ае ••011a
traІ 8111 11aeJ au са.п. 1:foq~ Ио • ••• оп1 .. а.ао1 
коа а! !аба 1011а CSy.aa, ие .,..,. ба CSy•o б ~.&1 Aoa-
r1 ~1 poa•aza••. а аrоІо;юи&аkСJІ CS ••~ао •• 
t ,робо.а Іuа б r.в~ко. Ба0'1'1U&І х .. ос• пере.д 
rpOII&AOr .ааа ze u a1в,yxpnlwщ1a, 11а •о 1t ~а
А1, tВ .,о • cпut~!, 'І'О васамnере.ц .~ta• бо.uаІ п1а 
ro""'.l&88d nep~•c'I'Yn, sа;еб•о 8C'I'fD .цо •~1П1. а 
nо.1к uac.ual ае'ІІ}'П, ае •рохк A.erpec11 цtr 
ngacмaay, по•1к осnо~~аава nor~~1• ~о•••••- -
аа, ~!ао n1e&~ •oro ••~чаІво б•а себе • r~JAa. 
вааааае ceCSe беаnа~1Іамк 1 осs••х~kІВам, •об 
уе1 Іоку noa1pua ! ве aan1""08JI)Daua І •е~еа
•1Іиос•1, аа •.t~e••1 П&А&І схроквІІІ, вc.t~o~ad • 
П8&~8 Cf'l''r88MI IlpOIJ['I' sбо І 18&r&.a1 R1ІІХО1 
80ИХ~ •во1 П~ОП08КJІ11 1!18 88'0Сі4'І'іІ 1 бо ""SKO еа• 
u•• С'ІІ81108}6• • мхп ·~у~п. уко•ах •в - .цо
хо~и.• uобо"•акп, ~б ве Іаuа !oro .а "А• •~ ~
ааа• 8'\ "! •о а1а X01fe nе.і)епер•• саоІ' думку, 
аа м · ~ • • В!\С1ІУП&І вscu•в•u•ad св1'І'оr.ац 
1 ••А••• аа АО •~м•. Б1~п~.аа б ус1 •1 ~~с 1 
ае рв а nozм,t) " ...... 1 aroao;> ~~ІПІІІ І •~сиі•• "8!\ПІІ 
спраsа - оба еr.в~ сІ11.в•11а мо•~. яаба бул1 у , 
•с1х АОбра ао.а• •т сu1.в~.у ~оау а іоs~ак ya~~
lat~eк иа~••· Іо~аІ сусn1.ваимІ n;:в1\1евма, ба 
ко~аІ ~лев сусп1.в-.оо.1 мусм•ь ка•• АОб~у ІОА" 
ааІ ... .а cni.a ••1 моаr а •о~ ак 1ааам uеаок cycu1· 
.а•ао011а • .Ваа~а-.оs ~"І" мaвo•.nslf• .амае АіІсао аАО 
чu.и е.-еме••· Не ка~ иald,pJ воrо-аебуАь »ga-
• ма. Аае -.е МDZJ apoeJ111••· чоку ayze чаС1'О • 
•аСо_р1 .аи.А.а, $ 1к 011а~аск •раца ае '-"1"• а,ра 
мо АО •п,х.о коае ци ~Ісау 11а td8J xp~IAJ 
аах:wааиа, а аа .,. DOU.-JJJ"~ • .,1aau rур'І'В&Х 



z 
• 

бу~ася: • 1948 році. З оr~~у·и~ ~е. ~ xizи~po
Allfl са,.уа~1" _є А.ОСі:'І'.іа Re'ICJt4\. 1 пor.aІrAJ а Aмe
.PJ!Jt1 аА ~ЩtOjA('~y 11. n{'.n!•кaJ г At'CIIII'. ;1зв:1, 
.._о tt 8&бо~11 Ао 81жоиоА!!l'JІJІ~і П-'1.11 ~"'• 1•иJІуwrІІ п1д 
'І'Ь KY'J'OK. 

НаІ!ха,РаJАІеі).І4С1'»ЧІІ1ш• ~а с ьо IOA81JUІJ.oro 
!!JIY'I'giuao- поа1'Р:t1ч!К'rо zи~"• • З~А с "е. IDfJ 
nркха~~Вkаи •.ва. 1во~~ц1ов1аку, ~еб.о п~ахмл• 
•~км ~1Аоко1 АОR'І';иаа ~ов~о. лха ваказу~ала а
:ме;JМкаІЩR:к ае JІІ.1араІJІася: ~о єІроаеІськu cn;a:a, 
с у ве~акіtt kеиаос•1 1 8'Рра•~~ каІае'ц1лsок ва 
:an.u.wвax. СІJІа.иоаlіще прее.Ж~укева 1 м!в.Ве~вса 
п~о ахиама.w~ае еаціааааеавя еаропеІськаки сп~а
:аака евахо~~.,ь аа'І'е поаае а~оау.міВJІJІ 1 nі~'І'рІІХ
иу бі.ll.ЬІІІОссРІА цр -ш ~во1 аке_р1іхавсько1 оn1и11. 

ос .. аав1 ПОА1~а2·я:~аи1 а аеtорІJІуиа~·~ ~во
•упака ао.а .к1а.Воuеса ,ваu11аа.а11 :а Акерац1 а :ао
ро" nсш1ІJІ&:аа аа п~ :ао, • а auopA,oaaoк:r ;озу• 
к1иu аааІrL~а•ь Іоrе к1ава~оА& к 1кпер1я.а1акок• 
У в1~иеав:1 до СССР цett Ку!)с, 11.0 ~сг о a~c'Pynac 
праsе tсрм.ао респуб.п1аавсь~rо1 n~p'P11 С'Юсуе ке
ВІ'ИУ'J'У' 1 р1шуцу ПOJL1'1'hy • lipO'I'& ц1е 1._ ПОСТ~ ІІІ CIJ'O 
1•~ СИА~ва ~1~а оuозмц1R, ~ kОк~rає•~с~ мси1.о 
:воrо 8О_роаум.1JПІJІ'1 1 _.в ~JІ'РЬ ~ аааІ'Ра спі~~аиу 
ко~у а СССР •а КО&l1і4:віОІ'ь cnp1~n;&It1 а а»к вс1· 
ка ко_z.пІі~ЬJ& васобахм, вав1'1'~, аа жt1ву А.1>1 аби 
а .A!!r.-1•"-'· 

По~1ба1 ро~б1&80С'Р1 ПОВС'І'&пМ 9&80& і І АЄКО 
кра'РltЧа11 П~'І'11. СІJІзе RСJІМІІІ, що :ае•а кому зао· 
•уnи'Ра Loмep~oro п~еа. Praвen~a 1 oua&y~a•• •.У 
ІJІ~1жвьо-ао•ві•и.ьо·по.&і'І"&~ву с JІІІУ9Ц1•. Hattcu~a
~•~мa ос~бастос~яка 1 ~емок~а•мчв11 n~~•11 е 
Трухек • Берке, AOJJK.PYJ'~ __ 'Ікп скупчу~ьсR .~.ио~ 
аа.к ~І.&аом, П.РПІІ.11ьuки •· -. JІІІtеА>ІІ'lJІ1ок~1аку11 • .L1~e 
R.P і~.~ о ~ eкox,tJ NJtмvиo 1 nepc11 ї а 4іСtІІуп'\е Гевр1 'ВоJІJІе 
с, що ~а~во !.ИС'І'уnзь 1а ~і~око11'\ прокn~""• АО
кзrаr-»сІІ uo~y с~1•У_иа А•~ поn1~~чв1 с~е~а 
вnnкв1:а 1 rocno~apc~a~~ї •~воа'І'а с•і•у. Б1а Аомв 
raJJCR '1'6:КQ~ беа&В.С'Ре~е.,шп D00'8'Yl108 8~BOCJID 
СССР, взвіrР-~а, ІІКJ;f)б це :аі"ба.nоса aeкo!Ja&CJSO аа 
вкермкаисько-авr.ІІ11с.wсu :аааєк14R:1Х. Го.D.осаа Al4· 
сиус1 ", ар 11 ІІІІ..U •аа к1УІ.Во.uес пgо..моао ... , сп
gа~аваАа ~1~е о:кgес~еаии ~еракаасько1 еакор
~овво1 по~1•~хм ус•ак&·~еа.f~укеиа 1 мів Верв
св, у ~КСJІ1д1 чоrо dв.Во.п.и.ес мус1• Y'C'I'Jn;"a зі 
c:aoro C'P8!IOJS111.щ&. 

Веа суми1•у в ве"а.uеаІи.Х · Ііібо;ах 1 2JIY'I'.t}J. о .о• 
nо.u1'І'іІ.ЧІІ1 raCJla a1,;.1r;:lВS·I'&к1'f'ь авачиу ро.nю "а 
асеа! n~oб.n eu.a аакСj)"'оаоі ПОА1ІJІ.маJ& ІІ&rІ'ііМJ'Р~ ' 
et!6 .uь•е аизчеви. ВіА IJ'Oro, JІKJ&KJІ ІШRХS.МJі п1-
Ае ие~еА•або»ча какиаа1~ •а ва чаD с~;ову cxa
.ua•~cJІ прк.а!'Ааа оп1и1~r, а~еzІІ'І'ь - ча ..ц.екокрмаа 
1111& па~'Ріа n1с.аУІ 13-•а PO~ti• nа.а~аІІК~r кусіІJІье 
ві~мwа керку АЄі1Zа:ао r- д.ос.а.,ь »ух.n:а:а1І ресnубл1 
каас~к1U опоавц11. 

Вас.піА 8:абоl>1• ..ц.о п~а..к jz)еп;еаеиІJІзи•1• і 
сека•у AкegQia ка'Раме ВJrІ.а)іІІЗ.UWІ~ ~Il.Jlu ва амбt' 
ga каttбУ'І'аао ro п;еаМАев'Ра, 1. що в.аrа:ааzи1 11е, аа 
прJІки1 акерJІ&каис~акоl аакор~овиоl uo.U.,м.кJr&. 

в • .і о Jit.. 

''УКРАУНСЬКА ДУМКА'' 
иuкRАІNІАN тноuант· 

AUGSBURG ' 
Somme-Kaaeme 

ВИДАС: В-во "Украінська Думка•· 
РJ<'ДАГУЄ КОЛЕГІЯ: В.Євтимович. 

В. Коваль. М. Дольницький. 

Редакція ІІJ•ІІnміl~; сторони в rодІІНІІІ\11·12 
ЛдміністІ'ІІЦіJІ 1PHAJt: Ri.l( 11-1~ і 14-17 

("УРі 111. І :!7 ). 
Приr.n&RІІІt р~·коnиt·ін нt: ан•·rтмt!мо і в ціt 
СПJ'ІІІВЇ Rf' ЛИСТУt!МО<'Н. '11і.tІІІІrІLНІ І"Т&ТТі 
B8r,lOR.11•11TL !ІОГJІЯJІ IIITUJtll, 1~ ІІІ' :Ja&a ... 

1\fiiiX.\" JIC.I\ILKЦif . 
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• "'О;І_АТОИ • 11.2. •ЛРА1ВС~ і..1~" t!.З. _ ·-~:. 
-~=--------------~~---------------------------------~-jiif~~jji---~~~jц;iil 

· Уkрdїнч111 Парuжі .1 :ІЕІЬrіі 
u!~ .ааам ваrоАоаком часопмс 7a9&1•c••oro 

~01»1101'0801'0 ІСо:м1ІРе'І'J' W ВeJtJ.r'11 8В1С'Р18 ПОА&І 
1ІІФормаzt1~t аро u ..... .r J11Ра11!0ькоі e.1rgs~11 • 
СІr~а-ц1 Фрава11. 

3 ае.аако1 пеgе~оаа~і . АОІ1~,..юск: :В уо1ж 
ОІІ'О.иацо IJpona - Jt.8 ~аао .uІЩ·аам і вazow · CJO· 
С5ОА8 DOJa&ai • 8ІІUО~W8СІІ euoІJ ІРеперl ЩlUJ: 
о6омІJІІІ ••а' ••а ек1rрц!и. uo »ееІІJІ11. X"f~'I'<J 
ІМИ1 каnааа 781)811Щ1І АО і!J&ІІЦ11 ·aб1.aІtltПCJt ... 
Осе~ЄАхак• 1 оаJПче ... •• ••ol eair~aa1!. 1 •.Ра 
ва11 • Щ)ОМ4ІС.аов1 ld.e.& •а иопа.а•в1 •1ri~Jr, · 
Jxpalacaxa 9!)У"А01& 1aM.a1r'eQ1R JSaб,tJI! as Па~ IIZ • 
llapu !Се • ..,. иааu .-~еІ. 

7xpauc~~aa ем1rрц1• 1 'gавJІ11 e;exoa;re 
~о 100 •ао•~ oc1cs. Jio ••~ysyJdмe~~~-o-Фpssn,aь 
ко і J1ba со~· •••as .Zfl,&..el аrолс-сІUНІсf! доСSро
аі.а»во • pery.ufiPIQ" Фpa.~&J8AJr1 арм1" ча • 1f1S.•-
вe•••*! .aer1o•. . · · · 

U1~uac 111кеа~акоі ·OJr1Uf:\ц11 ~.Р •uщ11 Jlra>~i·иcJ..• 
кІІ! .. u.aa рааох е Ф.P!\JI!t181\K11 CSpaa JЧ'1Q8111~ J п1А
п1.аІаІІіІ .@С\60.1 ! ·а .Gо90•ІІб1 аа ЗВUЬІІІ!ІЬІІ! ~.PU 
ц11. Баrа•о ук~а1~1• .ало~М&О rоАо•ак~. б~rа
" ааповІІuо в:1хецwr~ •".РІІJ& •а кoq'l'aCSop•. 

Шм• аu1вttеІІІUІ аЦ!)о,~о~,іІ.&асJІ JХ.Р&іасьае а• 
911 • n&i1 В&! • JiS~ б1.UЬ801' 1 ll&t1fliC.ІL8Иd801> 0.Рr&
&18Ц1І!' у 'gац11 а ос~ио• 1 .Uap.a1 ••JlJІI'I'Іt
cs •ocs•eAИ&DJІ 1к9а1вс~еа Jro61•a•a1a 1 'gaa- , 
а11• ~ .а ва.аеz••~ АО '.Р!UЩ18•:коrо X,paO'I'aoc~tao 
ro Роб1•nчоrо C•~••••f• loro п_ре;со•ак o~ra· 
иок • чаооuмо •fкpalaeu• '1 '.Paи~ll". ~1f'OIJ 110 
JU8)1' 1 JС.&ВО.ОІ' І "1K.P&lll)•ad АОПОКОJ'О.аІ Jo 
кі•е•• • Хр1• •oro іСІІJМ•: •IJo•a.*» J601P.O ~ а!и.с~t 
:au С.JА8JІІР1•", •Jи,раS..с•иа коопеl>&Ц1JІ• 1 •!-ао 

ИО.а.уи~аlвс•акz ІОJІИ1а•.•Сеаа JИр&1ВОК8 ~ "1z• 
ра іас .аа ІІІ .Ьа.деJd. чuІ "'onoкoroJSal КоІd•е.,• • 

По61ч er~aиu yttpa1вo~tnx 110•~ DC'PB виuо 
~••аси маоа а liapa1 р1ноrо .L)O.V.f груnи• 1 
•ArAa•. ІР ••о;и•ь 1 •со61" ов~і ~onoкoro•1 
ІоІІім•а". с:воl •oьjJ ао.• а. 1 сво і пресові о~· 
І'&ВіІ. 

Часаеп1е.ь вuо1 eк1r_t)aa11 у '-раиц11 1 уа 
gаlис•хмх ro.aaoa J li&,i) u1 ••кarua 5JІ:е »1А ~о 
ваоrо qacJ скуn~е•ва 1Zs~aoi upa•1 • о~и1І уиg
а1всJ.віІ 7018&.081. П.Р• ,;..ОП«*О81 ecs··~IISIIOI'O 7• 
~аїао»аоrо ~опокоrо•оrо 10м1~•У Амер .. • І Ка
ицк •••d ooe_t)eAOit м•opeRQІD: у ll9p u1 28 .а~ 
1111 1946 рОВJ 1 к}Ш1ево uscвldl бl;.авох. Itel 
""ев.ь осІJ'аиеІJІ~ОІІ м• уар~1ц1І у рава11 урС'ч&с 
•ак ~ае• 1 і% ааа1ова~•во-r~м~с.аому zи .. 1. 
м. ае сукв1JSа~мос•. ІР ае! бу~аиои буАе ••еРА• 
Ке!' ІІU&Х ІІtЩ1ОІІІUІ.•ІІІіХ ~1JІ&е<?МІ 1 В~tІП: •P«lA8 
ц1І м •u•к• АJІІІ уж.Р" 1вс.ьаої ек1r.Р~жt11 у \!)~ІІ 
а11 а І •1JІі!І ТКР~ївс:•хіК CIW!\B1. С.ауаио вау·_ 
ааа~а Ф~ацуаwr1 І'СІС'І'1 B!'l са.11•.1 І1дкркмJІ ~ю 
ro yxpalвc»xoro осе_ре~1. 8Р ВDІО~~!) иd Уа 
!)аікс~tкаІ "...1:м" по•пев с.а•• 1а;а1исаао . ." АІ&ба
са.до r 'дре~с.аN•а••~мІ т •р~11. ВазсваJrама 
цьоr<' BJAIII.KJCf • україкц1. І'!)Ом~~ак ~е!>а••· у 
XJІ&n1 !01'0 51А:Кі)ІІМ11 1 118.А BJUI П~JІ188J JІ1JIJa881. 
88~ J4KUC~B&I праПО.Р • • . 

lle_p~&!3Чa цеІ ·~111 І(у.І..,..У.РІІ" _уи_раЇВЦJrІІ 1 
wpaaa11. ro~o•a Об•еАВаJІоrо Ух,Рзїис~оrо Іок1ІJІе 
rpy ·в Акеращі п.А.р. И.ГА.а"11 о:к"з~t~. ІІР п1А оп1· 
ко~ амер:r.какськоrо Щ>апоg·а· noJІ~a!IJ'I'• .. аи1 •Уи 
~аі•ськ1 ~омам 1 в 1аакх кра~. 

~В1а.1• •.22. 1946 Р•/ , ~, - ., 

евJ. 15 ceg•• 1946 poaJ •• AO•ro .11••••~« 
w ~ ... .,1 N&1sc~tиo1 .-1еzсько1 rрокцм. '1 •еІ 
~esJІ ~аЇВС.іt:К& ~~yna І 150 ОСіб •в~~а JV~O.~ 
1 •·••· •n.Pouec11 вос•а~1~а· • Aac1l Ае cuo
~••a• 500 re~ol• беа•r1Ісіаоі ааа11. ~an;o.ea
u АО J"'SC.a ,.КJJ)81a~1· Щ>dUO 8 BJ&II)a CSe.n•r11 
с•п ..ц.rхо»вu кu. 

Uoxl.t. ворrаи1ара.&а со••• B~.&oacьwd ... 
ro&osa tu11 7...JC і хокбиаІІ'Р1• у JL1es1 •• па
рох .Іі. ••с•801 ox;yr• 1 ~е• 7пра•• J~JC • Ір~ 
сеаі о .І.r .. egaa. aaue!}e.A1 ,-.,.>alвc.DІto1 r~JD• 
А1а~а•а • ~atac~tк~ вац1ов~••хх о.;оих • 01 
Щ)ОJО-'1 АІОХ кrо&ба'І'dс~tап uр,.пор1•. обр~а СІ. 
JSo~OADapa аах•1•1'Іа ... ;>С\аьа. ~~1 І•о• "••· 
88! Х2е~ 8)'rЖ«~1І. JRpqiиc•x~ ро61~в~1JІ 1 
коаац•ааr OAflrU • По З':К1атrе_. Ц)Оцесі.1. yzp~-
1&•1 ва~оаеи1 •~ oG1~ ~~.ua 6еж•r1Іс.а.кмк ~с
по~lрих иеJІе&іїtТкаІ ховце~•· no об1•1 ya_vs1ц~ 
авuм )"!&0'1'• у ·~~ма1!віІ ІJ8)Оцес1ї АО "'о~.-, 
• .Іовсеа. В1А m~11tCJ.X..X хомба'І'аа'І'1І CK.As.ІL8 
rap•ll!! аіво. ва мora.ni .re~o1a со•ва• B~o•
Cilral 1 DO~Г'QIU З;у6аче•с•:ааІ. 

7ира1ас•иа np•••a1c.• ва обох с•••ах •••
~ава.аа пок1•ио·r~ае ~;aaJ ... ее~~ 6аа.а.r1Іо•· 
:к oro мееае !II!JI • 

Шс~е• 1 01ІО.uІLчаа ~са Щ>Uал~ао ar""ua 
Щ)О rrac.• ~а1ц1І 1 '1'4 "'o~oru C8i)~t8a1 Oe
AJar1Іit1a. иеваб)"І'а1Х f~OЧJІC'I'Oc•u. 

~· вac,1JCJJJ&l~a,a1 с••.а.сІJІ&.&• ra~ao~ 
пак" JrNOtt .еаае1 ~O~J&JІao1 ммос..,е,ра cn1az•"• 
в rоспоАарпа .ero roo.JUUIOro к,ра.,.- м rog"o
~ • ва себе, ІР иs а f'I/'1 па в -по :Мі а 'lac.ueuu 
~уха~1• иalwpazr себе uокаеа.11а. 

~10:.1• ВeJtЬr'11c~xoro У-"'!{ .. ч .23 1946/ 
І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І І 

···" Х.о 7•paiu aS"XO .. Je - мІ вае. OC'I'S'PACfl • 
111! І&JCwtt•. бо •t~l'lle І аова tcOП<'ro В:1(ОА1 .п ~·
rq1 fiK маrаес аа.аі ао. l&j> j6Ч .о., •ому re IIJ.yc d 
ou.•l!' t • Ywpaia по.а.оаеІUІК саое ае Ш.""' aece.au 
ве6о7&; • no•~•g~ ~об~h·. 1 aeu1 .. аа i)O~mi~ 
•• к.а•~ •оа 1 JІс1ж дgмаа~ ~ ~о еебе. 1 o;l~o 
моs;у АО 7ира1 .. праQІМсrа'І'а C.aOJa fi~ua СІ ... 
ro. ••wJ. 111-" 1сса1: 811 оас ае бача.ао, зи1 7Xt:'. 
ве ~r.ao. зв1 11 ее;це ~о~оІі~е ве у!і&&о 'І'е, •g 
ГосnоАь· азrо•о~а• 'І'ам • Уи~а1JІ1 .. ь. _, Іоrо •W"' 
CJIR'I'~ ••• І UR 'І'О Пі)еа~аеІІа 1к;аіІІа no•agaaa ••· 
пер аа r~1x• саоі, 1 в пус'І'1 по.uR•обер:кева ~•
рев ocnaa1c•• •~ веАб~ьс.JІо в~~е ••• 

Пр J4"'Т шm •ort' '1''\ZI\ С'\мз, яи 1 СоАом1 1 Гомо· 
р•: !SЄJIJ4R8 ОбКJlЬВіС'І'Ь Х.П1~s.. І RИ1~ Wll\l~a 1 
•і."1МВСЬ лr"'8 у.р'11ас•к1 с:. 8'U:~p'l'1• С'Р~М 11~8-
Ч'а!а•rаСЬ ГСІсuо""у. 3 а ~ &r, uopy;JLeU~ r••••• 
ва аах иа ~ а~заосв• 1 ме~ах1 uocтyn••• з•-.•• 
їх д eL)&a.y, і роаиоu іх, а сакам • :ае80•" ~о 
~У• поrаксьхах ІІ1~&!18JІ• о6е~вуа·Уа_ра1ау ва па
РУ со'І' ~і., ~о-аав~у • цус~авоD •• ~·· 

t•~ora nena". nе}е•в~аJІа А.В. С'І'ороа: ~· 
J1 мс~оркмtу" И818СЬК. а;хеоr~.ком1с11. Іku.l. 
Ккїа 1911./ І 

~n~cиon 1оса4 »е;еЩJІВс~tкаІ. 
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•.JUA1JE,gXA jJ."fr»ЖA" ч.з. • ;ді..А!ОІ • ~.2. -----·-·-~: 
•· -··---------------------·-------------------------r·----------------·"~~~- aa•u об011а••• або "д.обрІІХ a'Ud.p1•", ІР аеца 
Нр~ит~нт~ зно-Іr 

~ C/IIIBV 

11 UрО~ІІJІЗІ•е аВDВУ "'УТ' C:.UC\BY 
та "ІІ"І1~.,е 81д ~o•s. ,дt\ c.noJta 
ве .ua•aІ•e.Aw1 •~~~ ~1 •1ї··~~· 
Бе е l>" ~ (;е .Р • ~ ь. 'І'О ! ПС\ б аuиІJІЄ ••• 

.І" По u slli І.. .І 

••• 

&8Ctl •а 1118П BUpft'~ ., 1 "18~88 1,8 11 OCJAa аа• 
аА• ев"rиь иa•erog~ao, •• ngoaa ОJмі. 

lli)a•uo, -.о •про покер.ап моnа \ro.з;a'PJ4 
•1al8a JІ.,Обре, 840 !Ііа - roaogиa", ОбО8"JІ8J8 
%0118 upa CUSAaDI' 88Jti)OAИr1• М. DOXO,PODP. 
жwомо•, ue Jd.n ае ос5о••••71 CJК.a1••ro 1с•ора• 
аа· ча АОс.&1дааа, аео а U1"18 про ue uiiea• АР• 
~~oauo•: ·· 

•tu, IJI)O покераu •ge бе. ro•o;..,• •1~и 11 АО 
CSge, аае •14••• .ОА1, воаа •о•• • • • u-~oбge ue 
.ераа ••• • , 

Че,рее 11е S.o.opt• .111• ocs• ...... c•oro AOc.at
A7, о~1пм І OCJ'AJ, liip•n• ІХ м1gов .,. •aroe 
АОаоаав~ ааа Фав•1•, ugo••.Aм • ••е~А1 .а1111е 
111а ., ... , коrо •о•а хма••• 1 .... , aoro raP-
68'1'• 1 раа !І& 88-АВ с•а•••• ОАІІU DO ОАІІОКJ 1 
А.РУJ'П по•др)'t'О•J боці •!А .-181 роц1аІІ801 а1• 
1111: ЬежJІ 1 !аіаа, аеаиа:аоrо CSJAi•иnoro ар~ 
~ti&K • ~еа~ ~ IIOlUJIВ8 repoc.pa .. a, ~ .01 spu 
сп_.•• Ірмс'ІІ6 1 1\ду !'ettt~tкaaa І•аи" llt.'\aeПJ' іі 
JoчJCSe!•, lioc11• .а fа.ааtВІІ1•, Твор~1• 1 Ру1а
иак1•, »7АІІ~еа1• 1 rac•.aa1•~ ~~1, re;o1• 
1 В1аqек, 1!1р!ІП 1 3~~··u, ~е90В,&)&'Р1• 1 11• 
жебеі• ~уха. 

Вамоrа потrам'І'е.а1• иeycrtta.neao1 11а І суки1•ио1 
8/>іі.О д1Ісиоі-деАМІlІJtО~ ВІ\р"с"'* поlсь 1C90j)Jrtr• 
во1 пос .. а•1, _. •npo ооке_t»JІп •u•u Аt\б.Ре•. а 
_p1no61zв• 'І'~t\і>еПJІк АОВ.с>.аа •зиоі шста•S. ~а.а •••t .uere~a, опер'І'О1 аа ••r~aau Фаамх. с81А 
ча•J. •д.•ае. ІР а st1Іtt •еа••аоІІ ие асе rз.psa.A.. 
Тао_ра1 ta.n•••o1 .uеrеІІА• рС'б.U'ІІІІ 1110 '1'1.u••• в1 c
•Ptrx7. DP u~a сум.п1поку ••~еп"" t!іи.1•, t11t~ 
.-& ПОСІJІМ'Ь ~ОКОJІ~а. KC'ZY"II •прJІІІІКСа Ai~OJI1 CJ.S 
"•• що ~ааааа.аа иезба.о·иеrtа•а•111 11•aWI\ І u_pa 
8ЄЖ8 /Jtt\ 'I'JIZKO•a1~JІ·IIX 8~1CJ11AJt18 1 ~О ttO~ :ІС.О 
ro спрк~аааАІІСR І сак1 uо~мт~...еа* •1•1 сукв1•
ао1 BЄJJ.8'lilll СП~8+ИД1 •п А0К'ОІІ8UХ В1А •емап 
Фав.1• - 'І'ВО.tЩ1 ~·a.uaaвu: .nereц, ва ввu .оиа 
спеа,хr"'••· l).allf"Jt рецеu11, в пах а8'І'о~1• ко
_,.ь poax•u••• "~• абеМtа••; 8.Jt'llo;o•1. сп1•о.ков1 
11а кraau1 моz,..ь рукоn.аескМtа, аасмпа•• іх ••1· 
981dj. а ча іх ос:~ас•••• І вuцма •,х.аьа JJtt.,. 
••••• 

Особ.аа•о а п1АП&.і\&І)JІЬ n1,.. сувоgу &А>Иаку, 
oa~ur І OCJA .аЦіі.а 1 cr-a..,a, .- каиqа •Шtаа аа 
аа"" І АО.&~ иа,роА1•. р ааом cu~al)llacs аа S.СІJІО 
p1r •aoroc• иарод7, да~ь •11 1с...о~11 вan4)JIIiOJt 
1 'РЄМПО • п1А!ІОСJІ1І'Ь аиа!с~t В&,рОА, ва ІІd·Іі~ •асо 
ИООІ'1 DOC1'yny, .P08JIOI), АОбgобJ"ІІУ KO,PUII1101'0 І 
ма•ер1uьаоrо 1 КОІ')+ІІО&Іtа ! ~бl)оі ~а•• •• с
пuа!"І'.ь ttoro ка аа!!иаn1 Jf'C5.a1 yna.д.Jty • ие~оа1. 
аа~а1•, 911••. ~ра•• и.аасио~е~sа•аос.а - роб· 
.UII.P!t 'РОІ ВрО~ Ц?JІ'І'ЧОr • ~8JЩ1 1 1It'CK1X08:.1Cil~l& 
к1• CfCi~au. 

!c.og1JІ кі~ае, ~оац1а~ •• •миос••• св~І беа 
С'І'ероп11 OCJ.it к1ро" "а мror (·аа•і• і JІ•к-. JІВ1 
~а• ;а !'АІІJІа ,ij.OJtO~a - •lUI&..a АО 1011'0!)11 c•oro 
~ОА.У чк І ~iJioro .u~с•ва. J '1'1.u~~Za • с•1•.а1 
~ах - оц1и~а І OCYAJ. •••е~еиах м1g~~ .,. 1aror 
Д,J)ВОІІQІІХ t:·ак'І'18 - 888ІІІаt:мо 10ifiO,a>18 ТСfа'І'е.&іІВОІt 
z'll ...... f! !І IIC\SeJIO Від. ае1 "tO!'OC!t 8a8'1'!11'1'11Ct1 8 

Саме а ~аа .. о ~овук1~ 1с~~11 по•с.ЗАО 
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вц.ь:ка gy:aa, хо~ ба І yc'I'&IIJi Co:&eJІi.n.ьn:x. ук~а 
1ц1•, с~к)'ЄІJІJ.С• ..е cuo сn~ак~а•к ~о мо•ао 
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.а- а !\і••· .. CSoae•1.aJ.a. о .М.Uuil С.ваа~Ааа. 
tu, age .. er, ~t••••c• • •• І аомJІІ10fіа,._ ма ... 
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іРб беадоrtUІІІо. ве ІСЗZJ'ЧІІ 2.ае. щоб Ааобое с
прsвІі'І'ІІСІІ а ПОС'І'8JІО80!! "Н~gо~иьоrо ~a.uax1•• вп
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l)ІІа, lll.O а..ор o::rзc'rO 8JQ'1118 1Х O'I'Ofi'P~ ие!>JХОІІО 1 
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аві~ Аr--бов1" • R:К '1'01"0 :вамагає s:в'І'О;. · 
Ок~еко ІР_реба :Вkріzви•к п.Го;о~lе:вхо ~ 'Рд..-1111 ;..О 
в~кок~икfІ ролі uро~аи•~- "Aran1i". Из!~кща 1 
'І'ОМ}" JІС\!!П}.ІІ_і)С'І-"НіІІа Пі)ОС'І'О"S :В11KOBSJ!II" АRЛВ КІ'С 

тец.і:Іку r~;'l~Y- -"a.na ие,...е:вр. Jrx ;:.е 0АІі11 оІо\О'К:'\sІ:...(\ 
c"aporo DpSa&na. ~ "вемg слаб~ ;о.n1в" ~л~ ••• 
Cli.Jl-Daoro ахто; fl! 

І І 

25.9. аі-"брс1r в· •msxeв1 • n~ам1щеак1 ОІlП 
ІІSАвак"СІаІuІ заrа...ьиаІ а"18А Ра.м.в •1вм.чDО1 ~· 
'f1урк. тР А1• в ~~кеин ULYJI. а цеІ!'ІІ;&.UІІ pJXU
xoao•cno~•o:вax •о~а~мс .. ааr~1Ісьаоі •а sмер•-
какс~иоі аоа. . 

,~ Учас•ь • e"la.A1 п.-.•!uво 30 •o2!.JJiC•~ ~& 
ас1х 34 ч&ІІВD І а вuоі аоаа 1 2.-о:в. • ·9ІU'А1І
с.ько1 аоа~ .. !аа :всіх 12. / 

з·1~ •lAJCPU ГQаС'8а. Пj,)Oq·.~~.A.~yai•aeuo. 
п1с.Jнr -.ore· 8Ебрз.ио п;еа~1ІІ Імr~.;..,..уааІІ -~ ro
~o•a •або;~ 1 "~»ва• в ~'Ртеа:вальА1 1 Aa~.B~Ie
pett - ro.uoвa •Чо_р:воко~" • B1cCS~en 1 АК.Р .~с 
~~~ - I'O.no~s •с1~1 .. в іеrеисбr_ра1І •~ аом1с11: 
M~JI'.ФIPOWY • .-,.пtr про вірка I&O:ВSOSJL'\C"el 1 ча~а I'O.UC 
ro.noc1~. С'РІ1"у.<)»7 .м..ufl ne;er.a~y Ill)Ot:и.y ак1в 
у с•ма1"'1 ~~. кок1с1 r-м!JttВf ~ R а!UІічеІІD кзи 
~~мі-. ~.о• во~о1 !)~» І peao.u ... uilsy д.nfl в·~м1чеа 
в11 ~еао.А .-ц,1а. · _ 

Ollic•" MJUІ.a зsк'""' .. .:.ІІІ1 •о~к •о~а.х в6о;і в: 
'В1 .... ".1i.t111.iiJI І! І CiJJii!B'!I'I"I'R Lj)~'I'OКO.ny 8 YC'1'!1.!10:ВtJ01'0 
а"1~у 25.11.45. • зв1.,• ...,иово~і:в:К1а.а. Щ~J 
xosa~s. К"Р!\СІІіl•~· Сз.st:!~к~. І; 'i~Чk&iLK'\ 1 Pu~, 
81!1~ аои•~С'~.Dио1 кокісіІ Іrea.ue•J1•-' '""' .ІІСаус~• 
~~~ а81'І'ака, y,...1JLeJOШ абсоА'fІІРО,.Іі. 1. ааu.ІІА с•а•у 
•У Р*І в ~O"ТJ[U 11 о;г!lи1азціІио1 no6y o!IIJ)aa 1 
CJC.U~Y .)'Х8здеИН.fІ BLCO'I'II BJUL~K~ JJ1A ,_c>~~:.;QIIIa 
•~ ~~!р ково1 ;~а. Го.nовои об~аво .._,Ja~~_.&a
~цьROro 1 3'1СЧ'УП&09d llJ?')Ф .K~COS8•1U'~ ,}Jua 
1 д·j?В ~WІU.R 'Ра 18 тr..uеві 11 а yclt:i еоа1і a-UDJda . 
Іа.р08О.,..і8 II'OS-spMCIJB • 1 СПО_.J'І'01Щ18 1 -"іt.ШЬОМ.О•&JІ.ІіХ 
'І'А n_paRtititJd•• _ . 

З"іаА 'Ві,-.СSу:вси 11 AJ,.noa11 аІJІмосQ:Іе~1 і доа1•, 
• 8 СІ!Ор'РОВіИ О~rав1аац11 U&JI18 ~88~i.a.DJIJdl Ау7. 
ко18)tІ';ук~~:вкоі n~ац1. ~~t.fX c~yxlJDlJI а усіх уко.•• 
иах саоеку и.~о~о•1~ 

Пgі.пив1 о,...иоrо.посао ,X8aAA.x:w '1'&•1 ~eao.u ~~: 
n~e,...cтa'!ІWXJi 32 ух;~Jв сьакх cnop'Pv~tп •о•а

J.)1&С'І':В. __ зі6;ак.-х аа J:І.'З.і~.ЗИІ&чsІип Заr~.Dкп· З6о_рах 
РІіІ • ~~-ахеиі • оІІо\в1 25.9.46., C'J'J!e;~~ І"РЬ, .,о 
пpo'Іtf!J'OJІ 10-м1crtrиo1 ,.~о.1и.nМІОС.,а Р'І• · JІИ цеа'І'~g 
.vr, мао _;j.aвoro ~о~а аови1а111х 1-81Q'P;1u1x , 
'І'.РfАІІОІd. • в ut,риоку -еnп1 ~ац1 В Ііа• аз~ас_и 1а 
сиоіх з 9.~ fllt.Ь. 

-- .Jiel! JIЦbKtl - jwo.a вa.,tJa C'l'IOJ?14.n8 АО~Є,t.~ІІе
JІІ/ІІ ••ш " .... ак•" , u ВОР •те.u .DR J.L • ,...1Іо чоrо 1ис••'~' у -
".1 ~ев Іuн•с•чвп коа" sахабво·цjів1чко1.rRоао
~rбаоі • обл ес J!IQ1 'І' В u~CІJtJШI01. 

u.aaaap~•c•aa ~ •о~•· - пожааа.а б :1rа'І'у с
кu~ х;е_реаа•а•Ь .з;~еао"І ~1na:aA1 11 .,..;іаІ) 
бО,а?О'Р~бу п~1ІDUІ. 11.0 _~о:ве.а.о 1.1 А• .иІJиака~у· І 
".е~А1 g{.ycr1c•• •е»'81"'•с• ~о 11е~1101 upa~t1 ••• 

U.!!ac'l'egaaи • ,роА1 •IIA'I'JiiJL•""~ вa•eJta rp~n 
"ngottec1oиuaa•, JІd.l 8.ІА11МО, все иаСS!)КАJІО, •• 
я:ка оz111:вае .aue •oJ.1, ~· моае aacs,...a про ак•
... .АМае з.а ча_р:коr. 

З6і;И1 сцеик•. ии ·у ne;ail кs~аа1. ~а~ 
вiiUiiefll "сус1А~". :в аа~•ми1 A~yr11- к1z пер
совааамм. я.~..х i..LSJ1a.x12 88JI.a?C'•~ ~ "('І PRI 'ІІЗ • 
к&78'kІИ1 ~e•:вe~rr11 - сцев:аа "neнc:-.oae.a.JOK• 8 "ro 
С"І'!ІkJА"·~.ІLИ goa1r!)aвi а кас•ец.а.JСо'f) n~a~cuoA1 
би! С'І' :- ! 'f&B09 h ~ Gе~оrЗВJІе ІР.nо. І ва f!JtOкy в1А 
буааА~Си А11 rо.uо:вв~ n~~соиаа1в. . 

В ці.nоку "Ha;cAJU.I ~u11" ЛІt Ч'О ГСІІ!О!)К• 
6оо" ІСОJ1.Ю.Ь м.1z Мt'l't'~C1tXCІ" CS_t~ а'1'!е !' • 'Ве.;з.wх11 
YRJ~iи1. n~о~•~в "14кхасом•.·~~б~о а rjдвам 
J:",1l rr ., ~JJ. ~OBll'I'Or<'· aJ!'I'C'".> а. с:в. n .l... І!уJ;1ІІІ!:\. ~·сіtіхок. 
Зac.nyr~ JІ..Ь('ІГС\ успіху n1лковаІJІе 11a.nezWP.ь 1вте
па>е-r:wо"ь>ам-m<'РО)С'М 1. ,о~.<'Іа~олw:ваи сСІ~і nереФ1)ч. 
ау•а'І'И О.Х<'шаце~~:"Сnів·:є Uil ие хор. "·~~ра
rеи'Р" .t cJt~З'\'I'i1 n~? _Б~ Б.t ~: -~n~~oro. ~ "~~ noc"·1 
воиі Н~JО~и.ь~rо U·A -~q r~ .:в Jе4мсе; • 

~~. Т~О BJil"t • 



!: ________ -· ____ • .~~~~-:-~;~: ____ .. __ ---·--·--- ·• 7UШС~ J..JU .. ч.з. 7. 
·---~-----------~-------------~----~-----------~--

1.а•ІаА с•ве~І, •о о~вор1чва ~1~~•к1 .. • 
•1сцеІІп ус.ао11 •1аnиоі X7.a•'I'JP& ие вахааа.иа 
6еамо.ере:сво1 nр'авu.DІІос•• uay 1& п_рs ц1.!о
-q a•la.t. •ааІІа8 rc .... ~o•• • и~ода~о•у .РС\а1- в 
пера11 к1р1 8:Верву.к :ве1 своі аПОАа иа в•єАаав 
Bfl 80811Х & .. 81184 "!JieJ!18• ~ЄП'Р1:В1.АО.і)ОГ811 11.11ЗJІІ~ 
"ІІJВSDfr_Іnpaв .Ufl по~!\•КУ!'ЧВХ nер•вх крок:.в 
амаrаа.ь. ~о ЦК'І't' •,ре б~ &'lsar'~zpn•• К8:'1.А~Ф•ко
аава І nотт:вик1 в, xow б .в JІ1.ІІ1'1' ь чу& ми.1в. 

2.з•1ц уповuиrє Рі.К, ае а:в~а'l .. r.м :в~ ие
:х1•• Авп.nоховаuх Ky.ll Ь'І'Уk'ІІU1в, cuaкw• в ІЮ
gоаrк1вИ1 8 ку~а·о~18~ се~е~х ак1а U~1E a"l&A 
•в, оФо~квr.r~а • ох~еке•об·~взква, 8~••1вувs 
•• 1ж Jl8 по.а1 t1а.ку.а .... з•1ц ll~&I'8AJ8, .о коа 
8.81 rgo·~IIDИ ПОІІUеJІ П!)&ЦІ')ІІS.ІІ J С808К)" 811ЗJI
Jd., Ае •abga• ааоае пе~е~и• 0808 аакп а ко 
~ МО.'!'' А.И 11 !IS,P 0Af.._ 

· з .з•івА ~о~,.м Р~1, а no~oaJ»iaae а ІІ1А
по81~ваu BS1JEOIIWJIJII 1ВС'РІІ .. 7Ц1fІІ&ІІ• П0Ud&'ll8 Оа 
ре.у иом1с1" •е•оававц1в 1 Фах1ІІ~1• АЛ• ус.1І
аевв•· Jlf.;A lкоько.о criOJ?'I'OBOI'O вааовв.щ•Іа. 

4.З•ім c.ae!),ii.zye, wP сьом~І ~еао.аDц11 поnе 
рец.ооrо а•Іму~ про cneц1uьn nocueau ІПОІІ 
ап: А1.аfІвок Ф1а. куж.ЬІР. •а KJ.A~'Pypвol пра JP, • 
1C118J!IOMX 8888 ие ІІІІИQМКО. 3"1ІUІ. ~te р.аа с•вер 
AZJ8 roc•~r 11 ~!М'fUІІ'І1е1'_. •з p1ayqe Іаа!'•с 
rc.aao•a 1! вакоиs.к. 

5.З"18А А~ру~ас npOBOASК 'РОІІ,РИСТ~ р18ВКМИ 
впл~вам~ 1 еаеоба.а ке AOnycxs~и ~о аеаво;~ов~ 
ВКС'Руn1ІІ иа п.аощах, а РіІ 1 оуNІІ.1 ае. .-.oaoaaJU 
nро~иаа в111'ІІМІІІ fiK xalr8c'Pp181 І.tаевовк•. 

6.3"1ад С'І'вердz,.с, що ао»в1а1 обс~а:віо.ІІ& 
иааоrо •• ...," ~а 2иу"І'р1~1 cwrya~11 в ІІ'!ИС\ІІ.У r~o 
кад~и~в1 ие дonycRS8'~'~a аоргав1е~авs~ в ~А:во 
111 ІJtабо~1' бiJLЬm~, !11• ОД!ІО~ YOP<la<'BM AJl.Я. Wl~
JI&-tl, Ф1в .аtль,.. І а A.PJI'01 с"рова д.<'свм аа no 
.аі ПОІІК1)ЄВІІІІ Фі з .ку.ам-. в мас~ •~казус ~ Jlf) 11 
ІІП,рав.а.JІrrЬ Л8ІІе •1 OAІDІJ1tt1 ЩС\ :М~Т'1'Ь З'МОГУ 8M1.
r89•C,t, в nерш•х APJSJІІІSX. fоку ІJІеz. е"1зД изllВ?-Є 
1 АОручаt YC'f'awoвu Ф1а.•JІІ м. орr'U!1зув~"'• б• _ 
.&Ьsе р1ь~р АНХХ АРУ••• .,O.CS tt.u ..і,'\'1'11 8ID ry 11 · 
праааR•м m~рmим •руrак моло~1. 

7.3 огляАУ аа ВSАХОАК"&І а~мо•кІ сезои а"1-
ІА аак~кае yct устаиоак пос~а•~а :ва а~ехв11 
·~1 ВКМОJі CnOP.'1'JI •а ДO.UOZWI'JA ,.С1Х С'І'~,t)З!tЬ1 
.-cs пркrо&1 за.n1 і ;u1 • '1'860~1 11110., ""'&7·~· 
Аа• аммоаоrо користУJtаиu. а Ае •• .х ве, кае .. 
АОrоІІор..,асR а театрuьи&~и r~Jnua • С1І,Р8ІІ1 
cnlaьaoro хорис.увавИR. . 

8.! 8 18д,доn1иеа~• аиа~е88с ІІаеАевоі ~~ааа
•• Ф1а.спрuк_с'f'•, а середива АО D1Aиecellld 
а~ОАВ.ІІО1 Ф1sмаво1 'I'YJ'OC"a• ••••• 1 ~Оі)~~· 8С1м 
..ь армОРІІ&ІІ ве г.siJIO пе_р а ОА JІІІМ п_ро б7 аа 11 м•- • . 
cs,..... •. - ar1AI!O а •цаха• Ptl аааа1•кsка. 

9.З"і8А uponoa,.e ас1к '1'8ва.рмс.аак пj,j..rо'М
&аJІІІtк 1 ne_pe8QA JІ'ІІІІ ••c...,.ua 8 в1.&~tвo;rza~• ІІJі& 
•ак• 8' 114АИ r.PYllU. 

1 о .з •1м ••au8, .,о 11 aozxoll)" иsІмеи•окr • .. 
r,p уповакІd. .,._~ 1:всько1 n1r;a~11 noaii!Die CS)"IIa 
nиеаава Ф1а.вахоаакви 1 •o•J АОручае РІХ поро
бм•а С'І'а~аиня nge аорrак1аJІІавв• 11 ус1х осеред 
au сааосІJІ11 вмх ~ухsоово-спор.,о8ах •оа а~ ~С'І'JІ. 

11.З•1аА аакаааае n»o•~• ас1х 'I'Ora~•c.,• 
поса.п.,• n,t)a~r 11 с•оіХ осе.._;)е...,иах • ц1.а1І а~Ш, 
бо aCS1li.DSЄDfl U181 П1JS~1 8JUI8ГSMa CyoqaCJІ1 'І'Sбо 
Р881 Z Ji'11'1'C 111 JІІОВ JQI8 • 

12 .з •tм ••asa8: а ІиrР и1 OAJIO 1а споg..оао-
рухапо11ах •osapilc•• ие xs8 u_pa ІІ!і ае а АО~учеа
ВІІ ааr9.11.оио • n !ВІІОrо вaJIOrC' neи~a.n~taoro пр ед 
СІІІЗ.~а•Ц'Р•а •aaza•• себе eADD реnрезеимJІ'ІІОк 
1JC~ 1 всьиоrо сшg•7" б 1111.0 • в1 ОА• о 'РОІІ8.JН4С9ІО •е 
коzе аос.,.а JІааІІ• Аерzав" • 

1з.з•18А ааж~акsе усі ус~еко~и Ф1авяво1 ху 
~...-ура JІаАСІІ.Uа'РВ аи1Аоuеии" 3 ycRJІ:Ja 1мпреа АО 
ciІDp'I'OJIOro ~aconacy •rap•", а ус1х спор'Ровu.1• 
1 щнаuьаu1s· Ф18.ку.аиурІ& nenиpa•• ~е аормо· 
ве 2Ц!lв~•во. І 

• 

Лонос К}Іt'ІєЬсJkнй 
~po.aor ~емаву 1 

ttu. • • І - ае ~1*81& 1 ие ІЬ.а ьк~ІІ'І'! 
·:J,...i.A11 11ае аакр ••• !.:. ба! І І І 
~· :вах•црос•і~,ц~rаае,"n&аьм~· ••• 
~е:в1 ж х1ба сn1:в&,.• псS&к•: 
1Ае а~мо•а Аоб~ ••• 

~1. 1 ХОЄ,РІі u1 бara~d * 1 І 
Rexoa yкj)aiacud •ес-ер• ••• 
ае - ~eJIOJt~8.,111, П.Иf'РОИ}!\'1'1в. І І І . ' ... 'аааа~і• •1а~11" •ес-ес-е!• 

•Кс·ер• ze z а ·~~о~" - паевwц -
~ав cou1~1ay.~8 ••• 
А no•1• • "ШІЩа• ~ asr7\ в~&ц1 
З ка!иок Ae;~a2av~ сх~~бвкu1 
В ;ево р~ • п" "., ~tк и·1к • • "'-!і • 

А • Yк.t:>~llf~ • роаnак·1...,..Ь 
1 &а~2е;хому І~~~" ••. 
Ра t • А!\; емао &о !С'1' · 1 :в ru~.к · І • 

І c..en Jttiaa.o r.oJl••~к ••• 
А •1, Ф си1• велк- "110 :В1Іs.Аа" 
1 r&A рзо1аму •~;(\о~а•··· 

!ieaвaJd eк1rRau1~ "'~~~! І • • 

Св1• BC"'t-11 x~at! • u вакu1~;. •• 
% Ao•o~aaocR - ~о ·УНР~•;.;.;. 
1 ~ОХО .. ~ОСІІ • АО "~e-fi1"••• 

fa •ое Щ}О ue шеа•• ве :вh Jaao І 
~-.е·,ааsоваІ &'PJULИ! 1 
А· ..0 8S JtOJL1v СХОU.Т.R"Ь :М.І4.&аІІО 
•• К08ЛRІІ 8 MOCR02C~& 8 аааах вє~• ••• 

Веапр~•·~ - • ~~в1 - сеас ~с1х ;ац1І! 
/Веап;аааd _...е& 'І'Є~} no&rt 1 
В АОС51 •~е-~1·, ;еиз~;1«~1І, 
Хок1с1І. к1е11 1 aue•... . 

Ro.и~cJ. п1;;. небом At»reи'l'in 
Uel ~оа~1А • ~yвrLffX A(\n•~Y. 
~~ •1~ м~в;11 ве аr,ау·
Р1~ве•••1~ •;••kЦ1 L~шу. 
ІНахаІ ае су ... ""••"!JОГ.l1СІ"'1тж. 1 
!• ае а•~ить м~ие ••• •моск•!••"' 
!а а ск~ - ~•б• 1 хо;еІ, 
Q)- fl у 111•к1иа ·~~7 ••• 
ІВ вас 8Cfl~ а І а 1\:В~к • акахаі)і ... L • 1 
1 аrаиу 8 r.хеи1 аа i.t.e1! , • · • · · 
j.RS ~С\:81 Z :ВС1а С8R~ІХ:м:В аду"•••/ 

Таи О'І', ~АС\ коrо repo~ ••• 
Ніяк ке моа7 n1А1ІІ'І'•/~ І • 

Веру а•рамеВ'І' 1 uepo ~ ••• 
О, ~у9о, помоак к хоч Та! 

Віи ві~qае п•саас.о:Е~rеи1м 
Неnоє~ачао a!e•c~:naaac. 
Ale і"А1ВіАук 1 ие •евіаt І · · · \ 
Jswe ~YJO - &.аОС'Р.'І'ЬСІІ nарвас • • • 

С ~і~ь неие,ооr• расо~• 
•. Я -.. в J:p•al.i С.n1мІ / 

УА•'І'Ь! .QApeca ,.ІІМчасова: 
11с'І'.ь. wrpм, ОАМИ •• ·•••сгаІку·Т1к • . 

С.А е • ~ е а а о. 
\ 



8. •JІPAI!rC.iaiA .JМ,U •• 3_.• • ...A.II!OJI' Ч.2. І. 
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Число З. Неділя, 13 жовтня 1946. Рік І 

Кінець мирової К О В ф Є р Є В Ц і Ї ·~~~~~~!~і: .• ~~~і!ленІ 
В суботу мали закінчитися па

ради мирової конференції в Па
рижі. Поодинокі комісії передали 
свої рішення під розгляд плену
му, що зчерги має іх ухвалити, 
або відкинути. На одному з остан
ніх пленарних засідань промов
ляв міністер закордонних справ 
Англії, Бевін, домагаючись вста
новлення миру на справедливих 

засадах. БельІ'ійський міністр за
кордонних справ критикував про

цедуру дискусій і голосования, 
заявляючи, що конференція при
святила надто багато уваги дріб
нішим справам, і під кінець нарад 
мусіда обмежувати дискусії вад 
справами важвіІШіми. На ного 

думку в майбутньому слід цього 
вистерігатися. 
На nропозицію мін. Молотова, що 

проводив в цьому пленарному за

сіданні, Греція відкликала своі 
домагання щодо деяких частин 

альбавської територіі. 
На останніх засіданнях комісів 

для Балкану ИІталіідискутовано 
над висотою відшкодовання. Іта
ліямаєзаплатити 325 мільйонів до
дярів, з цього одержить Греція і 
Югославія та СССР по 100 міль
йонів долярів. Абісініі визначено 
відшкодування на суму 25 міль
йонів долярів. Англія й Америка 
відшкодовання зреклися. 
Болгарія має заплатити Греції 

Ковферевців У краївських Допомоrових 
Комітетів у Парижі 

(Париж) Дня 29-31 липня у Парижі 
11і.11булася конференція представників 
Українських Допомогових Комітетів 
Америки, Англії, Канади, Австрії, 
Бельгії, Голяндії, Франції, Швайцаріі 
та в характері гостей були присутні 
nредставники українців з Німеччини. 

Бракувало офіційних представників 
ЦПУЕ з Німеччини. 

Конференцію відкрив Голова Укра
інського Допомогового Комітету у 
Франції ( VССОФ) о. Мітрат Перрідон. 
l:a почесного голову було обрано Го
JІову Украінського Комітету США 
д-ра Галана. Конференція заслухала 
доповідь проф. Галана та пр.едстав
ника Центрального Допомогового Бю
ра в Лондоні - сотника канадійської 
армії, Фроляка, а так~ж звіт Голів 
Краєвих Допомогових Комітетів; крім 
того вироблено напрямні майбутньої 
праці Українських Допомогових Комі-
тетів у різних країнах. · 

ких країв, які б нас не віддалили на 
завжди від рідного краю. 

У сnраві доnомоги-керуватися за
садою, що еміграція є складовою час
тиною українського народу, а тому 

доnомога мусить охоnлювати всі ді

ляню1 життя нації: культурні, науко
ві, мистецькі, фізичні й 11олітичні 
цінності нашого народу. 

Конференція nрисвятила особливу 
увагу nитанням допомоги українській 

студіюючій молоді та вирощуванню 
технічно-фахових кадрів. 
У питанні преси Конференція 

~тала на становищі, що друкова
не с.11ово на еміГрації має завда
ням відзеркалювати сучасні зма
гання українського народу, вірно 
інформувати про сучасний стан 
на українських землях та Доклад
но ВИСВіТJІЮВаТИ ДОТепереШНЇЙ і 
сьогоднішній вклад боротьби ук
раїнського народу за здійснення 
передових ідеалів людства. · 
·Для здійснення цих завдань конеч

ністю хвилини, як схва:~~ено конферен
цією, є розбудова українських пресо
во-інформативних станиць в Европі 
та за Океаном. 

Всі згадані резолюції були nрийня
ті одноголосно. 

125 мільйонів до.'ІЯрІв. Фінляндія 
Сов. Союзові 300 мільйонів доля
рів і Мадярщива стільки ж Сов. 
Союзові. ЧСР і Югославії. Прий
нято комnромісоне рішення що
до Братис.1авськоі об..1асти, на ос
нові якого Угорщина віддає ЧСР 
кЛаптик зем.'lі з трьома сеJІами. 

Після горвчи..х дискусій прий
нято французьІ\'ИЙ компромісовий 
внесок щодо вільного міста Трі
єсту. РадаБезпекизабезпечує са
мостійність ві.1Ьвого міста та іме
нує губернатора. Трієст мати~е 
в..'Іасннй пар.:тмент та РеІ'енщи
ну Раду. 

Совєтське домагання, щоб спра
ви інтернаціона:Іізаціі дУнаю не 
дискутувати. кL1ькакратно і оста
точно відкинево. 

Мів. Молотов їздив до Москви і 
повернувся на п.1енарні засідання 
мирової конференції. П.1.енарне 
засідання мирової ковференціі 
обговорює проєкти мирних до
говорів в такому порядкові: Іта
лія, Румунія, Бо.1гарія. Угорщина 
і ФіН.lЯНДЇЯ. 

16. ЖОВТНЯ Ч.1еНИ ПООДИНОКИХ 
делеГацій від'їжджають до Нью
Йорку. де 2.'3 жовтня nочинаєть
СJІ сесія зага.1ьних зборів Об'єд-
наних Націй. к. с. 

ПРОМОU МІН. ЬЕРRСІ 
(Париж) Мін. Бернс промов..1яв 

у Парижі в американському К.і'ІЮ
бі. В цій промові мін. Бернс ще 
раз підкресдив, що Америка не 
думає повернутися до ізо:шційиоі 

політики та що американське вій
сько залишиться на довший час 

в Німеччині. Америка хоче, щоб 
створився німецький зв'язковий 

уряд, а.ле є проm того, щоб Ні

меччина ма.1а Центра.1Ьний уряд. 

Він підкрес.'Іив також конечність 
порозуміння і співпраці з СССР. 

На конференції прийнято ці,,у низ
ку резолюцій. Іх короткий зміст 
такий: Друга світова війна украінсько
~1У народові не принесла здійснення 
тих ідеалів, що зазначені в Атлян
тійській Хартії і декляраціі Чотирьох 
Свобод през. Рузвельта. У висліді цого 
український народ на рідних землях 
далі провадить визвольну боротьбу. 
Українська еміграція, невідємна части
на украінського народу, вважає своім 
обов'язком віддати всі своі сили до 
його послуг. Найбільш важливим пи
танням українськоі еміграції є зберегти 
поза межами Украіни свої національні 
надбання. 

Пере~ виковаввв~ врису~у 

У ділянці роботи Комітетів конфе
ренція стала на становищі іх центра· 
лізаціі в поодиНDких країнах та апо
літичности у діяльності. Центральне 
Допомогоне Бюро в Лондоні, як керів
ний орган украІнської еміграції в 
Европі, має право контролювати ро
боту українських допомогових комі
тетів у поодиноких державах. Намі
чається в короткому часі створити 
центральне керівництво українськоі 
еміграції в цілому світі. 

У справі переселення намічено за
ходи по створенню переселенчих ко

місій, що дбатимуть про забезпечен
ня національного обличча українськоі 
еміrраціі на нових теренах, про 
фізичне здоров'я та оборону nрав бі
женців. Шукати для nереселення та-

Після -закінчення нюрнберзького nро
цесу в цілій низці держав, головно в 
Німеччині, відбулися численні проте
стаційні збори протифашистівських 
організацій та організацій кол. полі
тичних в'язнів і концентраційних та-. 
борів, на яких домагалися nрисуду 
смерти для Шахта, Паппена і Фріче, що 
іх міжнароднІй трибу11ал в Нюрнберзі 
звільнив від вини і кари. 

На домагання баварського міністер
ства чис·rки від нацизму про негайне 
арештування трьох звільнених, амери
канці відnовіли, що німецька проку
ратура мусить спершу укласти акти 

обвинувачення nроти звільнених ·в 
Нюрнберзі. Шахта, Паnпена і Фріче 
звільнено від тих закидів, що іх ви- · 
сунув міжнародній трибунал, але це 
не значить, що вонu не винуваті су

nроти німецького народу. 
Ні~tецька nоліція арештувала Шах

та,:'\ що виіхав був до Штуттrарту. 

Фріче перебуває в НJ()рнберзі, заяв
ЛЯJ()ЧІ1, що він са'" ставиться перед 
німецьки" судом. Фон Папен все ще 
перебуває в бу;щнку в'язниці в Нюрн
берзі. 

Колишній ве:шкий з.:t"іра..'І німецької 
фльоти, Pe;J.ep, вислав .:10 КонтродьttоІ 
Ради прохання, щоб вона за:\tіюtла 
пр11суд досмертноі в'язниці на кару 
розстрілу. Це прохання пі.щиса..1о 1 О 
німецьких адміралів. Редер хоче за
безпечитися в цеіі спосіб ві.:t nовіль
ноі СМерТИ і ЗГІ1НУТ1t ПО-ВОЯЦЬЮІ. 

Прохання nrю по•.шдування BHe\:.11t 
всі засуджені в Нюрнберзі за виім
ком: Шпера, Шіраха і Ка.1ьтенбf1ун
нера. Контрольна Pa.:ta ще не визна
чила дати, колІt засуджених на оtерть 

мають повішти. Правдопозібно, при
суд смерти, якщо Контро.1ьна Pa;J.a 
засуджених не по~м.'Іує, внконають 

пізніше, а не 16 жовтня, як ue nо-
чатково n11яновано. к . .1. 

Перші багато повчають, менше 
роблять і чимало хитрують. Пре
тендують на авторитет, провід і 
пошану. 

Другі- перших слухати не пос
пішають, науки іхньої не сприй
мають, провід виконують самі ..• 
Від пошани не відмов..'Іяються. 
Перші мають в собі багато від 

гоголівського Голови з "МайськоІ 
ночі" і кожну свою оповідь-роз
мову обертають на нудну пропо
відь. Завжди іі починають: "Коли 
я був міністром ... послом ... ди
ректором"- точвісевько як той 
Голова: "lЦе як вови в я царицю ... " 

"Зелені" від таких розмов од
махуються і роблять своє так, .як 
умtють. . . Не раз nоми:шються, 
але тим не зраджуються ... 
Перші з того зляться, а дrугІ -

сміються і ... далі цо своему роб
•lЯТЬ ... 
"Досвідчені .. , це-- ''батьки", а 

"зелені"- їхні "діти", ч'и, мовою 
сучасного еміграційного життя 
сказавши, це- т. зв. "старше гро
мадянство" і в окресленню одно
го з "досвідчених",- ''зtшукурічt'
на м<шодь". Дарма, що тій "мо.1о
Ді", часом, за сорок нt•p('BR.1И.llo 
та що вона ВJІасних дітРй має. 
Що б ''зелені" ne зроби.1и, то 

"досвідченим" ніяк не догодять! 
Бо, на іх думку "at'.1Jcui" всt• 

роблять "не так ... вс з того боку 
підііішли. . . не з того кінця по
чали ... " Та це ж- фашисти! ... "-
риплять-скриплять "досвідчені" 
без кінця. 

* * 
Коди вже когось вчити, то ніяк 

не посилками тільки на енНі вік, 
ва ВJІасний досвід та на в.'Іасну 
практику десь з-перед :ю років, 
як це роблять наші "досвідчені". 
Той їхній досвід і практика з 

часів коли вони бул• міністрами ' . ~ 
.1ідерами провідвих парт1~, гро-
мадськими діячами, народюмитри
бунами і т. п.- коли вони були 
"головами" випали дуже не - б.тtи
скучо, й пішдв в порожнечу, бож 
боротьбу за українську во.1ю~до.:1ю 
вони програли. . . Тому, не бувши 
авторитетами вчора, не можуть 

бути nрикладами до наслідування 
сьогодні. "Зелені" nідчувають це 
інстинктом. 
Чесно признатися, чому саме 

вони програли, "батькам" не ви
старчає відваги ... Противно, ще й 
сьогодні вони уперто не переста
ють вихваляти свій ''багатий дос
від'', "непомильність" методів 
"сnасевність"' рецеnтtв-програм. 
Свої невдачі вони старанно замов
чують. Натомість, дуже багато го~ 
ворять про 1 •·великих будівничих", 
про "nеличні проєкти", про "ен
туаіям мас" і т. п. Ко.ли ж іх запи
тати про "nел:Ику будову·• -де ж, 
моВJІяв, та ··ве.11ика Україна", яку 
вони своїми "методами И рецепта
ми" замість "ма..11оі" збудува..тrи -
тоді вови "викручуютІ)ся соломою" 
И х~>ваються за "вор()жу акцію, 
нешдготов.1еність мас" та за Інші 
"несприят.1Jиві обставини'· -- не
мов Ма..'lий• пустун од батІ>Ківсь
коі різки за мамину сnідницю.-
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Позиція для "старшої людини з 
досвідом" -за-легкQважна, щоб 
бути авторитетною. Тим більше, 
щоб іі наслідувати! 
Не дивно, що "діти" шукали И 

шукають авторитетів і прИRЛадів 
поза збанкрутованими батьками. 
Один час, засліплені бувши 

блискучими початками чужих, "ді
ти" пробували наслідувати чужі 
nриклади, часто приймаючи на ві
ру добре і зле. Скоро, однак, ін
стинктом відчули, що чужа наука 
може "боком вилізтИ". nрозерли
віші швидко зорієнтувалися в не
безпеці И почали шукати власних 
шляхів. 

Коли чужі авторитети не доd:и
сали, частина "дітей", що іх до 
кінця наслідувала, опинилася ва 
роздоріжжі. Мимоволі мусіла ек
спсрімеиувати. В зударі з воро
жИми силами мусїла й мусить, 
як це заnжди буває, вчитись у 
ворога. Явище цього порядку
законне й оправдане. Цього ви
магає розум і підказує інстинкт. 
Поруч із тим починає шукати 

відповіді на пекучі запити дня в 
минувшині, яка була перед бать-· 
ками -,шукає тих відповідеі у 
традиціях. які тридцять літ тому 
відкинули "батьки", як "шкідли
вий пережиток''. 
От у цьому й криється подраж

нення "досвідчених" і тільки цим 
пояснюються їхні нарікання на 
"зелених", що "не з тою боку під
ходять ... нас не шанують- "фа
шисти!" 

* * .,. 
"Досвідчені'~ не хотять, чи бо

яться, заглянути до дзеркала іс
торії з-перед 30 років ... 
Коли б вони до нього заглянули, 

то неминуче побачили б у ньо
му "зелених". Вони побачили б, що 
30 літ тому вони. самі були "за
кукуріченою молоддю" -не ша
нували власних "батьків", аи~х
тували їх авторитет, відкинули іх 
досвід, висміяли випробувану в 
історіі традицію, методи і способи, 
безкритично визиали чужі авто
ритети, пішли за чужими прикла
дами - "совремеииими огнями"
тоді зрозуміли б огірчені "батьки", 
чому вся ЇХ одчайдушна боротьба, 
в якій не бракувало найвищого 
подвигу, посвяти й героїзму -чо
му та боротьба зійшла па "шпик!" 
А самі вони опинилися на еміІ'· 
рації ... 
Коли б вони спромоглися порів

няти власне минуле а власним 

сучасним, то побачили б, що ще й 
сьогодні вони думають і говорять, 
повчають і пробують діяти мето
дами й рецептами засудженими 
історією і, може, усвідомn:либ, що ... 
"нічого не забули й НІчого не 
навчилися" ... 
Тоді вони, не нарікали б.нВ: "аа

кукурічену МОJІОДЬ" і саМІ Пl~О
ДИЛИ б до неі а іншого боку, юж 
вони це роблять ... 

* * .,. 
є приклади що де-які з "бать-

, " І • 

ків" оглянувшись, на задНІ 
коле~а", заговорили з дітьми, як 

личить говорити батькам*) з до
рослими Дітьми, отже, заговори:
ли гідно; без непотрібного под
разиеиия й без неоправданих 
претензій. 

Свій досвід- "тяжкі д~ла" з-пе
пед 30 літ вони представл~ть 
без прикрас: називають речІ на 

імення, не вдаючись до баєчки про 
"бузька". Мужньо признаються до 
власних помилок, не ховаючись 

'') В демократичній Франціі по "Bem:udй'' 
і менших революціях зберігся "аристо
кратично-панський" ЗІІИЧай - "пережи
ток" що до дорослих дітей батьки звер
таються на "В11". В Украіні, В районі 
Білоі Церкви, Чигирина й Умані, до са
моІ "Великої Безкровноr• революції 1917 
р. також зберігся "перестарІлий - пан
ський" звичай, що батьки звертаються на 
"Ви" до жонатих синів і замужніх дочок, 
а нежонаті брати й сестри до жонатих 
ДИвно чути, що серед украІиців між бать
ками й дітьми поширило~ .. демокра~
пе тикавня",аапозичене вІД ... москвин1в. 

Автор. 

за ",спідничку несприятливих об
ставин". 

Спільно з "дітьми" шукають від
повіді, як бути й діяти сьогодні, 
що~ здобути вимріяне "завтра". І 
знаходять не лише зацікавлення! 
-Іх уважно слухають, ставлять 

запити, просять порад і цілих 
вИІtJІадів. 

Поради вдячно приймають, хоч 
над кожною річево дискутують. 

І не-удавано шанують! Як до
рослі Діти гідних пошани Батьків! 
Від цього Батьки . . . молодіють, 
а Діти- дозрівають. 

Покіііиий. генерал, сл. п. М. Без
ручко говорив: "Можна й з чортом 
договоритися, тільки треба поча
ти з ним говорити". 

До всього слід додати пораду з 
"Притчів Соломонових:" "Батьки, 
не дратуйте ваших дітей" ... 

Варфол6мій Євтимович 

3 УСЬОГО 
ПРІЦН J1J1R 100.000 ЧУІНИНWВ 

~-..0:::: 
r:смюнхен) ~ ~а домагання аме
риканського військового управ
ління в Баварії сто тисяч чужин
ців - ДіПі мусите ме працювати. 
Державний комисар для жертв 
фашизму при військовому управ: 
лівні опрацював проєкт на !>сновІ 
якого, в наступних трьох МІСЯЦЯХ 
в господарськи:И процес мають 
включити ·5О тисяч чужинців в 
Баварії. Щоб заохотит~ чужин
них робітників до праЦІ, платня 
буде виплачуватися наполовину 
в німецьких марках і наполовину 
-в закордониііі валюті. . 

І 

ЗМІНИ В YrJUII ІНГПІІ 
(Лондон)· В наслідок змін в анг

лійському уряді · перший ~орд 
Адміраліції, А. В. Александер, Іме
нований міністром· оборони, яко: 
му підпдрядковані армія, фльота І 
летунство. Премієр Єт:Іі, що був 
досі міністром оборони, задер
жить найвищу відповідальність за 
національну оборону імперії. Но
востворений комітет оборони, що 
підлягатиме премієрові, складає
ться з членів різних міністерс:в. 
Дотеперішній міністр колоНІй, 
Джордж Голл, став першим лор
дом Адміраліціі (міністром фль~
ти.) Зміни відбулися також в МІ
ністерстві летуиства, вt.йськово: 
му міністерстві, та в міНІстерстВІ 
краєвого цивільного .'lетунства. 

ЧЕРЧІП НІ 3'1311 НОНСЕРВІІИСІІВ 
(Блекпул)-В Блекпул вJдбув~я п.~Р

ший, після програної у виборах, з ІЗд 
членів англійської консервативно! nар
тії на чолі якої стоіть Вінстон Чер-' . 
чіл. З'їзд відкинув. проnозицІю тоо-
рити єдиний фронт проти держ:шного 

соціялізму, але nрийняв ухвалr._, щ<;Ю 
облекшуuап1 встуn до пар:гн . всІм 
тиt.., що протиставлятьс~ соцІЯЛІстич
ним розпорядкам теперtшнього анr
лійського уряду. А. Іден висловився 
nроти державного соціялізму, а В. Чер
чіл, щ8 nромовляв ~а масо_ви~ з~ора~, 
ГОВОрИВ ПрО ОПОЗИЦІЮ СОЦІЯЛІСТІ~, ЛІ
бералів і консерватистів Анrлн су
проtи комунізму. Він ствердив, що 
його партія nогоджується . з закор
донн·ою nолітикою уряду 1 ?добрю~ 
намагання вдержуват11 й надалІ дружнІ 
взаємини з СССР. Черчіл гостро скри
тикував діі теперішнього англійського 
уряду, заяв,1яючи, що становище Ан
rліі в ціло.\1у світі nогіршало, та ~~ 
доказ цього навів приклади з Індн, 
Палестини та інших краін. 

СССР І ЗбРОЙНІ СИПИ ОН 
-~ 

::снью-Йорк) СССР прислав до 
ОН евіЯ: плян, щодо зброііиих сил 
Об'єднаних Націй. Наслідком цьо
го віііськовиіі комітет може тепер 
продовжувати перерв~аиі иар~ди. 
ОН звернувся до своІх члеи.J.в з 
закликом щоб вони розважили, 
чи слід dтворити краєві комітет~ 
"цивільних свобід", що повиин! 
збирати і публікувати інформаціІ 
про насильства над свободою, ре: 
ліtією, расою тощо. Совєтськии 
делеГат, Феонов, заявив, ~о де.Іl
кі країни потребують таю ІНфор
маційні бюра, але що стосується 
до СССР, то його громадяни ма
ють повне довір'я до свого УР1!
ду, і то.му творення таких • комІ
тетів не повинно бути обов язко
вим для кожної держави. 

rОВШ: МИ НІМЕUЬНОі ПРЕСИ 
(Берлін) ДиреК'!ор амер~~аис~

коі контролі і ІиформацІ_І в НІ
меччині ген. Мек Клюр повщомив, 
що всі' ліценційовані часописи в 
американській зоні мають право 
користуватися від тепер закордон
ними джерелами та одержувати 
вістки від '-закордонних пресових 
аІ'еиці:И:. Часописам дозволяється 
також цитувати авдиціі чужого 
радіо. Ліценціяити німецьких ча
сописів відповідають за те, щоб 
-кожна вістка мала точно подане 
джерело і щоб кожна передова 
стаття мала підпис його автора. 
Пресі не ві~ьно і надалі вис~у
пати проти вн\ськового управлш
ня і союзників. Преса пов~шиа да
вати на своіх шпальтах. МІсце J!.Л!f 
вислову різним ~артшм. ~Іл!
таристичиі та нацюи~-соцІялІ
стичиі статті забороненІ. 

ІРУМЕН ПРО НІИІіВ 
(Ваш\нrтон) - През. Трумен в листі 

до анrлійського уряд.У до.мцгавс~ до
зволу на негайну емtrрацtю жидІв до 

Палестини, звернувшись з заклико__м 

і до інших держав, щоб вони nрии
няли до себе більшу квоту бездер
жавних ж11дів. . Анrлійський уряд ви
словив жаль з приводу цього листа, 

заявляючи, що така nроnозиція не 
може вплинути корисно на перебіг 
нарад, що теnер відбуваються з ара

бами та жидами. 

ВІД РЕДАКЦІІ 
3 цим числом видаємо "Додато~·· 
ч. 2, друкований фотографічним 
способом. "Додаток" ч. 1 появив
ся в продажі з опізненням з тех
нічних причин. 

УКРАЇНСЬКА ДУМКА Ч. 3. 

ПРО ЗАВДАННЯ ПРЕСИ: 

. .. "Часописи, що зв'язані з будь
яким означеним партіАним напрямІ«>м, 
не завжди можуть, як це показує 

практика, подавати вістки не нагина- · 
ючи іх після власноі подоби, закра
шуючи іх або й фальшуючи. Ue і є при
чиною, ІЦО читач ставиться до тих 

вісток з деякою обережністю, так як 
суддя не заприсяжує деяких свідків, 

знаючи або підозріваючи іх у тому, 
що вони є сторон ни чі. 

Часопис, що стоіть nонад партіями 
і хоче служити nравді, підлягає вище
сказаним небезпекам менше. Але і 
такий часо11ис не є без похибок. 
Наша публіка є, і це треба сказа

ти відкрито, у більшій частині; на
жаль, ніякою ідеальною публікою чи
тачів. Читачі не можуть або не хо
чуть читати критично. Часописові, 

що поміщує побіч себе дві nротиво
річні вістки, читачі докоряють, за
мІсть хвалити за це редакцію, бо не
спроможні до власноі оцінки. На цьо
му і заломлюється демократія. Тому, 
найголовнішим завданням преси, по
біч публікування вісток, привчити чи
тача до самостійного оцінювання за
гальних справ". 

('ІПвебіmес Т!іru.1ят' ч. i!J). 

ПРО ІНТЕРВ'Ю СТ АЛІНА: 

... "Відомий американський комен
татор і публіцист, Волтер Ліnмен, nи
ше ~ро інтерв'ю Сталіна, що ііого не
сподІВана заява має на меті nJ1ІІГfПО

вити комуністів до зміни соuітськоі 
тактики. Ліпмен уважає, що головною 
причИною новоі орієнтації російськпі 
політики є 'te, що ЗДПА випішально 
дІють у цьому на11рямку, щоб наново 
встановити рівновагу сил на Серед
земному . морі. ЗдПА точно окреслили 
своє становище у ПІfтанні Папданел, 

а систематичне пересунення військо

вої бази з Тихого океанv на д тлан
тик, що його продовжен-ням є Серец: 
земне м?ре, ~понукали росіян шукати 
порозумІння 1 користуватися для ньо

го Англією, як посередником. В дій
сності англійці дещо занепокоїлися 
американськ~ю ініціятивою н:t Серед
з~мtюму морt !а слонами Ідена, що 
цt американсью рішення є. звернені 
не тільки nроти Москви. На дvмку 
Лін~ена, Сталін повертається Знову 
до 'пере.Qишки' ЯІ< це vже часто бvло 
в російській nолітиuі. -Цю 'передюuку' 
стосуван уже цар Олександер І у 

своіх переговорах з Наполеоном в 
Тільзіті 1807 і Ленін 11 О років піз
ніше, підчас заключування мирного 
договору в Бересті Литовському". 

('Дас Фnльt:' ч. 2S). 

ПРО ПАРИЗЬКУ ПРОМОВУ БЕРНСА: 

"Думки Бернса слід nов'язати з дум
камІf, що іх в останній час висловили 
інші визначні державні мvжі - Іден, 
Сталін та Сматс. Становtіще, що йо
го висловив американський ' міністер 
за~о~донних справ є повновартне. 
Наибtльш важним одначе є те що він 
відкинув твердження Валлесабуцім -то 
З'єднані Держави подіями на Балкані 
цікавляться так мало, як СССР Пів
денною Африкою. Заvвага Бернса, 
що замість примушуватИ ЗДПА щоразу 
кожну европейську війну кінчити, кра
ще для Амер,.ки не допускати до ви
буху такоJ війни, nідкреслює най
більш рішуче неподільність миру". 

('ltop"mяp Пост')). 

ПРО КРИТИКУ 
СОВЄТСЬКОІ ЛІТЕРАТУРИ: 

"Політична чистка, що відбувається 
в теперішню хвилину в СССР, охо
пила також театр і письменство. Ми
кола Т11хонов, с,1авний письменник з 
Ленінгра.:tу, що був одним з найбільш 
відомих воєнних звітодавців, са.\\е 



УКІ--АЇНСЬКА ДУМКА Ч. 3. 

- Б РИМІ створилася нова партія, т. зв. 
·"П&ртія Італійського Рісорджіменто". 

- В ГР:іЩІІ повстанці посJІJІИJІИ свою 
.діяльність. Англійський уряд оголосив, 
що з ог.пяду на заворушення в Греціі 
дата відклику анІ'лійських військ з цієі 
краіни ще не визначена. Греція зверну
.лася до АнІ'ліі з проханням І!РО зброю, 
щоб виступити з рuпучою 8ІЩІЄЮ проти 
повстанців. 

- СССР правдоподібно зірве диплома-
-тичні взаємини з Грецією. Совєтський 
амбасадор, що ві.д'""uсав. з Греції перед 
nлебісцитом, який вирuпив поворот ко
роля, не помрвувся з Москви. 

- ПОЛЬСЬЮІЙ преиівр Оєубка-Морав
екі заJІвив ·що підчас однієї розмови з 
польськимИ поJdтив:ами, Сталін сказав: 
"Якщо одного дня хтось намагався б 
~иінити теперішні аахіднf кордони Польщі, 
хатиме до діла пе тіJІІ,RИ з П«;»льщею, 
але й з совІтсьв:ою армією." 

- В ЮГОС'ЛАВІІ прииушено англійський 
JІітав: осісти на зем.nо. Авглійський уряд 
-оголосив, що цей tнцидевт вдасться по
лагодити після розмови з марш. Тіто. 

\ 
- 3 ЗАХІДНІХ зон Ніиеччпви ввІхало в 
-останніх тижнях більш, як 13 ти<ЩЧ поль-
·сьв:их ДіПі до дому. 
- В МАДРИДІ (ЕспанІя) арештовано 'і5 
1(Омуиістів - партизан. 

ШУШНІГ- "ФАШИСТ" 

(Брюсель) Під час доклаrо:. що 
'і о го виголошував кол. австрtйсь
ний канцлер Курт ШушніІ' в Брю: 
-селі, на тему долі ~ропи, -~~ЯКІ 
слухачі вигукували убивця 1 фа
шист".· Поліція мусіла усунути 
демонстрантів з залі й заборони
ла ШуmніІ'ові промовляти при
JІЮдно. Мін. Б. Д. Бруккер заявив, 
що перебування ШуmніІ'а в Бель
І'іІ це-провокація. 

~ 

звільнений зо становища президента 

Союзу совєтсью1х пись~енн~ків за 'по
літичну неблагонадьожНІс~ Поп~ляр
ний Михайло Зощенко 1 ромаНІстка 
Анна АхІ\штова були виключені з со
юзу nисьменн11ків, бо вони 'не хвали
ли советеької влади і не брзли участи в 
соціялістичній відбудові. Зощенка об
винувачують головно, за його оповІ-

' ' , дання 'Спогади малпи, що є неспра-
ведливою сатирою на советське гро
мадянство'. Одночасно потягнено ·до 
відnовідальности nисьменника Сель
винського і поета Бориса Пастернака, ' . 
<іо вони 'не писали ніяких полпичних 

творів'. 
Союз письменників, керуючись п?: 

становою ЦК ВКП(б), осуджує в одн1и 
резолюції всі твори, в як_их. можна 
добачати 'дрібно-буржуазНІ ІдеІ За
ходу' заявлnюч11: 'Всі шtсьме_нники,. що 
nросякли наукою Леніна '. Ст~тна, 
мусять виложити пр~родукашталктич
ного окруження, 6<1ротися проти не
безnечного впливу і викладати харак
тер модерного імперіялізму, в яко~~ 
захована небезпека нової кривавоІ 
війнІt". 

В довгоІ\\у фейлетоні 'Правда' дуже 
rостро критикує театральних д~tрек
торів і праматургіR, підкреслюючи, 
що найбільші театрlt Москви показу
ють мапу ~ількість творів з со~. т.е
матикою. Славний 'театр мистця Ста
ніславського Вl1Ставив на дванадцять 
вистав тільки три совєтські і тим о
сміяв значення сцени, як авангарду 
СССР. Подібне пишеться про театр 
у Москві, Києві, Леніграді, Харкові і 
Свердловську. Uюс кілька совєтських 
драматичних творів є 'слабенькі і без
ідейні'. Советських громадян показу
ють в жахливій карикатурі, як примі
тивні мало-культурні істоти, зі смаком 

, і звичками філістрів. 
Найтяжчим закидом є те, що в теат · 
рах показують надто багато закор
донних творів, що 'відкрито пропові
дують буржуазні nогляди і мораль'. 

('Райнішr-р Меркур' ч. М.) 

НІ ПРІВИПЬНОМУ ШПRХУ 

KOMY'RIKAT 
Проводів Центрального ЕміІ'раці:Ивого Союзу Украінського Сту

дентства (ЦЕСУС) та Центрального .Союзу Украінського Студентства 
(ЦеСУС) про заключення порозуміння. 

Уnовноважені Проводів ЦеСУС-а' й і UeCYC-a та по ДІЮХ відпоручників 
ЦЕСУС-а на свойому сrИльному засі- від них ~я: 
данні в дні 8. жовтня 1946 р. вихо- а) підготовки та скликання Все-
дячи зі становища, що існування двох студентського З'їзду. 
станових студентських о(.)'єднань з б) координаціі усіх акцій за
ідентичними або майже індентичними гального студентського характеру, 
назвами, засягом діяльности і стату- включно з офіціііною репрезентацією 
том не Rідповідає інтересам украінсь- усього украtнськоrо студенства. 
кого студентства та що іх може забез- З. Продовжувати діяльність ЦЕСУС-а й 
печити тільки одна станова стуJІент- ЦеСУС--а до часу скликаннІІ Вс~ту-
ська цеm-раля, постановляють : З' 

1. В якнайкоротшому часІ скликати дентського Ізду. 
Всестудентський З'ізд з метою оста- Учасники засідаин• з радістю оо
точного вирішення орrацізаційних форм дають до відома загалу студенства а 
украІнського еруденства та створення теж цілого громадянства факт поро
одноі становоі студентської централі. зуміння у цьому переконанні, що тіль-

2. Покликати із сьогодніщнім д~ем ки спільними силами зможемо вико
до життя Всестуцентську Координа- нати ті завдання, які стоять перец 
ційнуКомісію, зложе11у із Голов ЦЕСУСа украtнським студенством на еміrраціІ. 
Дня З жовтня 1946 р. 

Підписали: 
Клявдій БІлинський (в. р.) 

голова ЦеСУС-а 
Др. МеJІЬІІИІt Петро, (в-р.) 

roJІoвaUECYc-a 

Орrавізаці• 
Украівськоrо Музвчвоrо Театру 

\ ' 

Серед важких еміrраційних умавин 
знайшовся ініціятивний гурт працівни
ків оnерного мистецтва, що nоставив 
собі метою об'єднати цінні музично
вокальні одиниці для орrанізаціІ укра
інського музичного театру· на чужині. 

Заходами Відділу Культури і Осві
ти при ЦПУЕ відбулися 10. вересня 
1946 р, в Мюнхені Установчі Сходи
ни при участі передових сил музично
театрального мистецтва, "Що перебу
вають в окрузі Мюнхена, та делеrата 
ОМУС. Після основного обговорення 
справи та зачtпання проєкту статута, 

одноголосно рішено заснувати музич
но-театр, кооперативу "Украінський 
Оперний Ансамбль". Завданням коопе-

, ративи являється -орrанізуgати опер
ні вистави і концерти по всіх осеред
ках украТнськоІ еміrраціІ і тим самим 
заnовнити існуючу прогалину в нашо
му культурному житті. 

Ініціятори цього діла свідомі своіх 
великих завдань супроти украінсько
го мистецтва і громадянсrва та труд
нощів, що стрінуть іх на шляху реа
лізації поставлених собі ttілей. 

Відсутність постійноі сцени та най
необхідніших технічних засобів ста
вить новостворений Оперний Ансамбль 
перед надмірними матеріяльними вимо-

гами, які дадуться побороти тільки 
при вИдатній ма..,альній і матеріяльній 
підтримці всієІ українськоІ еміrраціі. 

Згуртовані в УОА висококвміфі
ковані мистці є в сr1роможності ви
ставити зразу декілька опер з евро

пейського і украінського репертуару, 
якщо матимуть хоч скромні, ме при
стойні умови ни • .1-1я декоративного і 
костюмового офор:еАJІенН11 своіх вистав. 

Конечність не тL1ьки збереження 
для украінськоі театраJІьноі культури 

великого гурту повновартіснltХ опер
них мистців, але і вихов.tння доросту 
та пропаганда: доброго імені нашого 
мистецт~tа на чужині став~tть перед 
украінську громалськість вимоги все
сторонньо підтримати розпочате ді,1о. 

Крім допомоги самого ЦПУЕ, необ
хідна матеріяльна поміч укрзІнських 
організацій та заможніх громадян. За 
дозволом ЦПУЕ, УОА випускає поіменні 
грамоти членів добродіІв з метою роз
продати tx та nрилбати потрібні 
фонди. 

Відді.п Ку.1ьч•ри і ОСвіти вірить, що 
всі спроможні укрзінські організаціІ 
та громадяни прийдуть з допомогою 
українському музичному театру та ста

нуть в ряди його меценатів. 
Відділ Ку.1ьтури і Освіти 

при ЦПУЕ 

Актвввїсть • • 
~Ів чат-про••••вць 

Недавно Світова Орrанізація дівчат
провіnниць делеrувала була до амери
канської зони Німеччини для праці в 
таборах дh своіх представниць. 

Сві1ова орrанізація проявляє велике 
зацікавлення до rpyn nровідниць в тих 
таборах і хоче доnомогти Ім в кож
ний можливий сnосіб. Тому вона ви
слала дві rрупі (одну- до англійськоі 
і одну- до американської зони), щоб 
вони переnровадили там курси й кон
ференції з місцевими керівництвами. 
Ці rрупи мають подати матеріяли 
щодо найновіших досягнень у провід
иицтоі в цілому світі, а також нав'я.
зати контакт між провідвицями в 
таборах УНРРА та провідницями, що 
є в тих краях·. Орrанізаціі провідниць 
існують вже в 48 державах, доправди 
набираючи світового розмаху. Про
відниці, більше, ніж коли-небудь ра
ніше цікавляться, щоб нав'язати кон
такт із провідницями, які є no інших 
державах. Число прохань про запіче
ння до "приятелів по перу" збільши
лося майже десятикратно, зростає за- . 
цікавлення до чинної міжwароцньоі 
приязні. Одначе, ці світові nровідииц-і 
не всі мають змогу нав'язати безnо-

середньо приязнь із провіlІницями. ін
ших національностей, як це можуть 
робити провідниці по таборах д.1я ДП. 
Переважно вон•t мусять задовОJІьняти
ся з обміну листами та фотографіЯ!'ІШ; 

тільк частина Іх має змогу особисто 
запізнатися з провідиицями інш•tх 
країв. Тут Ів таборах) провідннці 3-4 
національностей можуть легко разом 
працювапt, співати і розважатися одна 
з одною. Багато провідниць дОрого б 
заплатили за те, щоб ті.1ьк мати 
таку нагоцу! 

Віц 24-27 вересня відбувся в Авг
сбурзі курс вишкояення керівничок 
над nровідницями. Керівнички з 63.1-
тійських і украінських таборів в Авr
сбурзі збиралися в Сомме-казерне 
що-вечір від 6 до 9 ro~. 

Ціллю такого курсу було 
1 . Вишкіл керівничок провідницьких 

rруп усіх націонаJІьностей, з спецімь
ним підкресленням: 

а) головних засаз, на яких є побу
дований рух провідниць, 

б) міжнародніх поглядів, 
в) діяльности провідниць, як.t вима

гає невеличкого виря.:1у чи не вима

гає ніякого. 
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ЛІТЕРАТ}"РНИй ВЕЧІР Ю. КЛЕНА-Ві
докий украівсьюrй поет, Ю. К ,11 е и. прочи
тав ва сходинах СУПіЖ в Авгс6ураі два 
4. 10. ц. р. 14 уривків з третьої частини 
своRі вмикоі поеми "Попія Імперіі", що 
текатично розгляда!': велич, підлоту І упа· 
док гітлерівської Німеччини. 

ОДНОРІЧЧЯ ТЕТРУ- Дня :;. 10. ц. р., 
післJІ виетави М. Куліша .. Народній Ma.ta· 
xit", представвики украівеькоrо табору 
Сокке·казерне в Авгсбурзі привітuи в 
одноріччя перебування театру 11. Блаваць
-коrо і Іого Ансамблю в цьому таборі, про
мовами та квітами, а rла;іачі г~оснимв 
оплесками. Нав і Ко л две .11, що опік)·втьса 
табо~м. як старшипа суспіяьвоі опіки 
УНРРА. передала АнсамбJІеві ra його МВ· 
стецькому КІ'рівииковІ п. В. Блавацькому 
кіш квітів від УНРРА. 

ЧАСОПИС-ЛІЛІПУТ Н таборі Бімфf'.n:ьд 
виходить найменша форм11.ток укр&інська 
газета "Тижнева Поштан на 4-ох сторін
ках величини ро;нІіром полоюІНК канце.Іа· 
рійного формату. Ви;щ+! іі Гr. Ваеиmк дру
карським споеобом. 

ВІЛІЯМ СОМЕРСЕТ МОГВ!d -ОстаииіR ро· 
ман В. Сомерсt!та Моrема МКолись І тепер• 
оппсув zиття м0.11одого Макіямлі. Автор., 
що 1111\Р. 72 роки, иапнrан від 1879 р 21 ро
мав ів, 24 драматичких творів, 90 коротхих 
оповілань. 6 томів меів, і одну аІІТобіоrра· 
фІІ'І. :ТtШ•'Р пuш11 В. Оомерсет Моrем поввt 
рОІІі\Н. ЩО !18Є ПОЯВІІТИСЯ 11 194-, р. і !\~'ТВ 

оrтаипіv (про що впевняє він не впсрЇПІ') 
в Іого житті. 

АМЕРИІ\АНСЬf\Н РАЛЮ - Чотири ваt. 
в~Іжніші rnдіеві товарп<"тва в Америці ви
сплаІ'Іть р!і:-!0!1 39 rодинкі пporpav11 ио•· 
ного лвя. 3 цього Іде па "мпJtЯtri опери• 
(драматизовані оповідання. що іх Пt'рІ:'
рtr\11\ють ROЖHRI 15 ХВИJІПВ, КОJІИ('Ь ·)>еКJІ.А· 
мові концерти) 10 ГO;lflR, на вістки і комен
тарі- 6,5 годив. на мімаrІу музику І rовоJн•
иІ аІІдицІі · 5 І :\14 год., поштову схриІJЬку 
1.r. год., на добру му:-~пк:v - 1 година і на 
кудьтурио-рtлігіАні авдпціі 3 14 години. 

С~ЕРТІ> ХІРУРГА · fІдни іа КІ\йrлавні
mих відРRr'f>ІtІІІ хірургів Ганс EпniRrep 
отруївся. Минулого року авільІІиnи tloro 
:-~і rтаиовнща керівннttІІ відепеькоі уиІвер· 
•·ІІтrтrь-,;оі клініки та вl.'!it'ipa.'!R tому право 
впtt.1ІІ.1ІІТІІ на упімрrптеті аа иацurтсьху 
;~іЯ.1ЬНЇІ'ТЬ. nом_у ВіЛЬНО було ПрОЦJ'ІD&ТП у 
мar.JІilt клІніці та .продовж~· на ТІ! приватну 
практику. Ri11 лікував 11оrтаннr. ron. марш. 
1\овепа та іншпх •tлеиіп його штабу. 

ВІДДІЛ ПРОЛАГ АНДИ ОН. - Недавно 
відбулася в Люксеvбурзf конференція 
пре.цставНИІdв 2 4-ох ІІацій на яв:lй с тао· 
рено свІтовий відділ пропаІ'авдв 
ОН. На перЦІого президента вибрано че
хомовацькеrо міністра закордоИ1ІІІХ 
сПраВ Яна Масароа,почесJUnПІпрезиден
тами 8Ибрано Бісконта СесІля, хитайсь
кого міністра виховання Др. Чу-ЧіJІ-Гуа, 
фраицузькоrо делегата Поля Вопура 
та павю Елеонору ~·звелт. СССР не бе
ре участи в цій орt'анізІЩІІ, проте для 
нього зарезервовано в виконавчому ко
мітеті одне місце, що його може СССР 
ааІияти, якщо рІшить<'.Я статк членом 
орІ'авізацlі. 

РF.ОРГАЮ~~АШЯ СОВЄТСЬІЮГО соЮЗУ 
ПИСЬМF.ННІІ:ЮВ .. - На основі рlшеиви 
ЦК RКПб Пt>реорrанІзоваво совЕ.'ТСЬКИЙ 
Союз Пясьменнmdв. Союзом керує тепер 
одип І'енеральвий секретар І 12 секрета· 
рів, що є визначними письмевВJІlШМИ. 
Кожний Із секретарів вІдnовІ.цає ва ок
рt.>мий відді.'Т ПЯСМІСНСТВІl. Вони дбаТR
М)'ТЬ про • лінію' творів. 

ПОІ\А3 ФІЛЬМІВ.-- В Канн вІдб~'ВІ'JІ по
хаз найкращих фІм.иів а різних держав. 
Ве.'ІИЮІМ успіхом користувався А~r.ри
кансь-кий документа.ІtьииІ фільм ·жнття 
Гітлера·, що показу в нещастя, що його 
приніс гіт.'Іервзм в ЕвропJ та цідОМ)' світІ, 
головно -;,· ФранціІ. У вересні ц. р. від
бувся також міжнародній показ фL'ІЬ. мів 
~· Льокарко (ШваІцарІя), де по...-во 
ахерихаиські. фран!Q'ЗЬв:і, шведО'МfІf ме
КС1ІХШІськІ, італійсью та роеutськІ і одву 
піСЛJІВоєииу вJмецьку картини,. 

2. У становлення чи відновлення кон
такту в таборах ДП та Світовою Ор
ганізацією Дівчат-Провідниць та пла~ 
стvнок. 

З. Посилення· співnраці між групами 
дівчат-nровіднць різн11х національно
стей, які є в таборах. 

Місс Брунс, керівн11чка груnи, що 
гостила в Сомме-казерне, сподівається, 
що бу~е мати. змогу за кілька тижнів 
повернутись для дальшоІ праці з авrс
бурзькою груnою. (Місс К-.11 ) 
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ВІДГОМІНПЛАСТОВОЇ ЗУСТРІЧІ 
в АВfСБУР31 І 

Пnастуни! 
Бажаю висловити всім пластунам 

похвалу з нагоди іхньої Пластовоі 
Стрічі. 
Окреме признання належить п. Ан

друховичові за його тяжку працю при 
організаціі Стрічі, яку він провів взір
цево. Сам табір був побудований 
дуже добре, а стан площі після його 
розв'язання оправдав моє довір'я до 
пластунів і іх провідників. Я переко-. 
налася в вашому організаційному хисті. 
Тепер я хотіла б попрохати Вас ви
конати один із Пластuвих Законів 
помагаючи людям, що потребують 
помочі! 
В ДП шпиталі ·знаходяться коло -40 

українців, що доконче потребують: 
1. Капці (nантофлі), (можуть бутrt 

зроблені з старого матеріялу). 
2. Забавки для дітей. 
Всі датки можна складати в Сус

пільній Оріці. 
М. С. Колдвел 

.Велфаре Оффісер. 

ППІСІОВІ ЗМІГІНИН 
28 і 29. 11. відбу.пвся, ва мощі 

"Чорногори", міжкурікпі пластові змаган
ня прп участі хлопячи:х кошів: "бурпаки•. 
• хрестоносці", "лісові чорти", Берхтесгаден, 
Регенсбург і А вгсбург. 
Біг 100м J\упчппськ.ий- Мюнхен .. 11,6 сен. 

Найкращий час на теп. еміграції 
Біг 400 к. 1\упчинеьКІІЙ . . . . 57,8 сек. 
Біг 1500 u. Якимчук •...... 5,07 мів. 
Олімпійська штахета (ВООХ40Ох20Ох1ОО)· 
Бурлаки ...... , .•...•. 3:56 кін. 

Стусан ку лею: Оrавничий . . . • . 9,63 11. 
Мет диском: КупчппськиІt ...• 26,42 11. 
Скок у височінь: 1\упчиисьхц.й .. 1,55 11. 
Скок в далечінь: 'Купчинський .. 6,33 м. 
В обоJ' скnках це вайкращі Іаписані 

осяги теnер. еміграції. . . 
ЗмагаННЯ Ці, ЩО СТОЯJІИ Иа BИCO'ROUY рІВНІ, 

доказали, що пластова організація п_рацю& 
не л•ше пад уш.nяхетІ!енпя~ душІ.' ал~ 
мае теж дуже поважИІ усшхи в дІЛВНЦІ 

фізичного виховання. 

Віа8ІІ8ІІК8 
Пластуни амагалнея також з нагоди ю

вілейного з'їзду у відбивапці; nластупів 
15 дружин і пластунок ( 4 ). Друsииа 
складалася а з осіб. Грано елімінаnійник 
способом, :ІНачить nрограючий відпадав 
від дальших игор. Перше Юсце здобув 
кіш: «Лісові чорти» (Міттенвальд), друге 
~Бурлак» (Мюнхен). 
В _жіночих кошах перше uісце виборов 

собі иіш Аmафенбург. 
29. 9. відбувся турнір за п~ршепство 

О области А вгс6ург в осінній ру нді 1946 при 1l 1Щ,~ участі трьох товариств: •дніпро» • 
8 • Н. Ульм, «~ор~» - ГІ'р~нберг ~. Штутrарту, 

І т Б .. і «Чорногора» Апrебург. 
- Впсліди игор: 

~ •• ~ с3оря:t. «Дніпро» ...• 1:2 (15:5, 8:15, 11:Ir•) 

НАДФОРТЕЦІ БЕЗ ЛЕТУПІВ - Дві лі~ 
таючі вадфортеці (найбільші боибоввки) 
американськоі арміі перелетіли з Гаваів 
до Ка.лІфорніі (3.850 ки.) керовані радіє
вими хвилJІИІІ, перебуваючJІ 15 годив в 
повітрі. Спробу виконано, щоб показати, 
що ціль атаки атомовою бомбою можна 
осягnути ва таку віддаль без участи ле
тунів. Обидва .літаки контрольовано з 
8-го, що в ньоиу сидLли вояки. 

НА ВІДДАЛЬ БАЧИТИ і НЮХАТИ
В теперіпшю хви.лину в ці.лоиу світі ви
пробовують доволі завзято телевізію. 
Найиояіше на цьому полі показав тепер 
в Ню-Йорку винахідник Г. С. Лавбе, та по
ХВ8.JПІВПІЯсь "телевізією з запахом". То
ді. коJІИ на екрані показувалися карти
ни, прис~тні.w: втнска.лися до носа різні 
запІ\}(и. до 500 картин підібрав п. Лавбе 
відпЬвідний аромат. Може вдасться цей 
новий винахід прист.осувати д.ля поліп
шевнJі середньоевропейського харчового 
Стану, висилаючи чер,ез радіо бажані для 
слуха•1ів аромати оселедців, ПШИЦJJів чи 
rусячоі печені: 

АРЕШТУВАЛИ ГІТЛЕРА .:... НедаJІеко 
від Гофу урядовРцЬ поліції намагався 
арештувати якогось підозрілого мужчи
ну. Підчас nогоні він підстріJІИВ підозрі
,лоrо І запитав його про документи. Уря
довець не міг вічбго довідатися від під
стрІленого мужчини, бо цей навіть свого 
прізвища не хотів назвати. Нарешті ва 
превелце здивування поліціяпта підоз. 
рlлий мужчина заявив: "Я АдоJІЬф Гіт
лер". Тому, що арештований впевняє, 
що вів був "фюрером" Німеччини, його 
передали до лікарні ва обс.лід. 
Арештований "Адольф Гітлер" мав 

темне волосся, запалі щоки, та ввrлядав 
ду•е виснажено. 

СТАТИСТИКА ЩАСТЯ,- Щоб довідатися 
про подіі в спіті про політиків і політичІІе 
попожевня та прозондувати прилюдну опі
нію, '·Уряд француаЬJІ:оі прилюдної опінії 
висилає анкети до різних людей. В двотиж
невику цього Бюро чи.rаемо впслід анкети 
про щастя. Що розумієте під щастям? Чи 
Ви щаелпві? Дуже, дрібку, чи цітtом ні? 
Генерація наших батьків відповІлаб на

пАвио: щастя- це багатство і любов. Але 
ЯR·же інакшими в відповіді сьогодні! Фран
ція в Оільшоеті не бачить "рожевого" май
бутиьоrо, Іх Jвилюють зростаючі ціни і 
вапруаина політична ситуаЦія. Тільхи один 
відсоток кужчІЩ і б відсотвів жінок відпо
відає но. питання; що розумІете під щастям: 
"любов'', 4 7 відс. мужчин і зв вілс. жінок 
уважаІJ щастяи заробити кінікум па про
житок, здоров'я уважає за щастя 21 відс. 
мужчин і 22 відс. жінок. Ве.иикий відсоток 
уважає мир і спокій за найвище щастя. 
Радість сімейного життя є щаr.тям для 10 
відс. мужчин і тільRи для 8 відс. жінок. 

3 ОСТАННЬОІ ХВИЛИНИ: 

- Союзна Контрольва Рада в 
Берліві відкинула всі прохання 
про nомилування, що Іх внесли 
засуджені Міжвароднім Трибува
лом в Нюрвберві німецькі голов
ні воєнні злоЧИІІЦі. Це рішеввя в 
остаточне. 

«Дніпро»- «Чорногора» 1:2 (12:15, 15:12 2:15) 
«Чорногора»- «Зоря» 2:0 (15:5, 15:6). 
Отже, Т·ВІ\, осягнули місця: 
1) •Чорногорм.:о, 2) «Дніпро», З) «Зоря». 
6. 10. розіграно в Н. У льuі амагання 

відбпванкн жінок аа осіние першенство 
Авгсб:vргськоі области прп 'учАсти дружи
пп місnевого «Дніпра» і «Чорногори» :з 
Авгсr.;vрга. Перемогли го~ті 2:1 і тим сакиu 
адобули першенствD. 

НвnаиІІі M'1q 
27. 9. : о.ІІд-Gоі «Чорногора»· «Дніпро~· 

Н. Ульм 1:2 (1:1) 
· Су;:r,;хя днр. Блавацький. 

29. 9. : плаr,тові коші: Авrсбург-Ашафен
бург - 3:1 (2:0). 

Судлл ()_ Івоmпо. 
2!J. 9. : «ЧОDПоrора~- Т.С.Г. 2:2 (1:1) 

Сулдя Гув6о.'!ьдт. . 
Перед "ажкпмп грами в КJІасі пер~ую~ 

«РФ'К», «Чорногора» розіграла треювгоВІ 

3 НОВИХ ВИДАНЬ 
М. Забаревський. ВЯЧЕСЛАВ 

ЛИПИНСЬКИЙ І ЙОГО ДУМКЙ ПРО 
УКРАІНСЬКУ HAUIIO І ДЕРЖАВУ. 
Накладом 'Українського літопису', 
Авrсбурr, 1946. 51 ст. 
Автор поставив собі за ціль, як . сам 

про те пише 'не претендуючи' ва оmнку 
'Листів до братів-хліборобів' В. Липив
ського улекшити широкій громаді змо
гу ознdоиитися з іх змістом' - з дер
жавницькою наукою цього велцого 

украІнського Історика. В. Липинський не 
тільки історіограф, що нотує різні істо
ричні явища, але також - історіософ, 
тоб-то учений, який різні історJІ1ПІІ яви
ща аиаJІfзув й робить з вих висновки. 
До J!.cьoro Липинський- це патріот, який 
'кров'ю серця та соком нервів наповвого 
JІюбов'ю до . рідного вароду - розкри
вав причини нашого теперіmиього JПІХО· 
.лі'М'я f вказує нові ШJJJІXB визволення 
з вашоі неволі'. 
Пропагуючи Ідеі УкраІвськоІ ТрудовоІ 

МонархіІ, ЛИпинський "відкриває перед 
нами нові широкі горJІзовти, ставить в~ 
ві завдавня f вказує ІПJJJІХИ, .RІСІDПІ , 
завдання треба розв'язати й вирішитв. 
У цих словах п. М. Забаревського Ідея 

украtпськоt трудовоі мовархП в ваші 
дві набирає рис ідеІ революційиоІ, а по
стать п творця, В. липинського висту-

- пає, як постать вІдважного со~яльвого 
революnіонера в вайблагороднІшому ро-
зумінню с.лів і поВJІТЬ. Б. Б аР тк о. 

'УКРАІнСЬЮ ВІСТІ' - Н. Ульм, 38 (48 
- тижвенИJС. б ... 
'УКРАІНСЬКЕ слово· - РеІ'еис УР•· 

ч. 15 - тижневик. 
'ЧАС' - Фюрт, ч. 39(53) - тижневик. 
'СТУдЕНТСЬJ\1 ВІСТІ' ч. 23- тижне

вик д.ля члеmв УСТ в Мюнхені. 
'ЗА ДРУЖБУ' - Мюнхен, вересень 

1946 Бюлетень БLлорусько-УкраІвського 
Міжстудентського Комітету Спtвпра.Jd 
(дво мовно). 
qАСОПИС он - Генеральний секрета
ріят Об'єднаних Націй друкує тижневик 
ва французькій І авr.лfйській мовах, в 
якому друкуються урвдовІ звіти з праць 
ОН. Незабаром .црукува~ часопис 
також еспаиською, ! при техшчнІй иож

. JІИВОСТJІХ, іиПІJD(В мовами. 

:~каrанвя з нім. др;рІt. обласної ліги Шва
бен сТ.С.Г.» і по рівнорядній, гарній і 
дуже культуррій грі зремісувала. Такими 
виступами а ч~·жющями не ІПRодиться 
доброму імені нашого спорту, як це робить 
одиа дружина, що затратила вже всю 
етику і границю. 

ЩасJІJІВИЙ дебют в еЧ» воротаря, Ман
чевка, приніс розв'язRу Rриак на цьому 
полі (і високих програиих). 

22. закінчились розгривки за весняне 
першевство акерю•аиськоі зони в 1946 р. 
Мистцем е УСРГ •Лев» Міттенвальд, віце
мистцем УСР «дніпро» Байройт. 
Змагання за вхід до кляс першувів теж 

заRІПчилпся: входять украінсьмй сту.ІІент
ський спортовий клюб (YCCR) • :Мюкхев і 
УСГ ~дніпро» - Новий Ульм. 

6. 10. розп~чалпсь зкаг~ни.я копа~оrо 
м'яча аа першенство в осtнюй рувдІ в 
мясі першунів, і у всіх 5 областях. Пода
ємо внеліди з першо\ неді.11і: 

Першу ни: 

"Дніпро" - Н. Ульм - • Дніпро" · Бн.Яройт 
4:1 (2:1) 

Суддя мгр. ГнатиR 
«Лев» -Міттенвальд -с Чорногора» -Авсбург 

::1:1 (2:0) 
Суддя Бохенськпй 

.«YCCR» Мюнхен -: «Дніпро» Баvберг 
2:1 (0:1) 

Суддя мrр. 1\равчишип 

Область Авгсбург 

«Чорногора» ІГ - сДністер,. Людвігсбург 
0:4 (0:2\ 

Суддя інж. Сліпко 

«Дніпро ІІ»- Н. Ульм - «Зоря» Герреберг 
1:4 (Q:2) 

Суддя Андрухович 

У наших звітах господарів змагань по
даватимемо постійно на першоку кісці, 
без огляду на те хто виграв. 

Налендарпі пrор копаного м'яча: 
(гоеподарі подані перші) 

Першуни: . 
13. 10. RаІtройт - МІттенвальд 

Авгс6vрг- Мюих~п 
Бам6ерr - Н. Ульм 

20. 10. Н. Ульм: - Міттельмдьд 
М\{)нхен - БайроІ!'т · 
Бамберг- Авrrбург 

27. 10. Міттельвальд - Бамберг 

-· 

УКРАЇНСЬКА ДУМКА Ч. 3. 

Авrсбурr - 13а.йройт 
Мюнхен - Н. Ульм 

з. 11. Н. Ульм - Авгсбург 
Міттельва.lьд - Мюнхен 
Байройт ~ Ба~ерr 

О6.1ясть Авгсбург: 

13. 1u. Людвіrсбург - Н. Ульм 11 
Герренберг - Авгсбург ІІ 

20. 10. ЛюдвІгсбург - Герренберг 
Н. У ль'11 11 - Авrсбург 11 

По закінченні осінньої руиди заплано
вані є зустрічі вибраних дружив, а caw: 

17. 11. в Байройті обласп. Рrгенсбурr 
проти Ашаффепrа. 

17. 11. в Мітте.1ьвальді об.1асть Мюнхе~r 
проти Авгсбурrа. . 

1 .. 12. в Авrсбур:~і репрезентація .1 об.аа
стей Півночі проти 2 областей Півдня. 

Вівзвана фізІqваІ сnраввот 
РФR проголосила змагання за здобуття 

бронзової відзнаки фізичної єправ.нос:и. 
подібно, вк це було в вас в краю 1 в ІН
ших народів. Спортові товариства, Щ() 
мають ці змагання переводити, одержали 
іх правильник та 'І'абелю вимог (wініма) ~ 
вJtааівкаuи.Про ві:tзнаку можуть r;таратися 
чоJІовіки від 15 р., а жінки від 17 р. жит
тя. Відзнаку і посвідку nраво па іі ношен
ня здобував кожна особа ;)·краінсьІtоі на
ціоимьностп. що успішно виповнить П() 
одпій з прпписаних вправ в n'ятьох: 
групах. 

Нарм і амвестІІ 

За всі провини Іне;:rотримання) правиль
инків чи недодержання постанов Іtнра>: 
амагунів і проводи товариств Rrрифіrса
ційпо . дисnнп.'Іінарна 1\ом:іr'я РФК. За 
час своєї праnі була вона примушепа уді
.аити немало ріаних кар, які постійно по
дає до віJІома во!х товариств. 
Щоб відмітити відбутий 25, R. день фі

:зичноі к;уJІЬтурп.- загальний :~'і:JЛ аатнердпв
незначну амнf'етію :111 стІ\рі провини. - на
томість. за кs•бутиі доручив карати ще· 
гостріше. 

ИnюОава сnравність 
Щоб кати змогу впкааати найкраще Т-в<> 

nід or.'IЯ.lO!II пронадження вrіеі праці про
тягоv ОДНОГО тюк~· •. РФR ~·.тюжила пра
ВІІ'ЛЬППК 3N8ГІІПЬ за RЛІ!б011у спраІ!Нfсть В 
1646 р. 3а мжну проведену. роботу', т-во 
одержу~ о:значrпу кількість TO'!.:JX. В пеR 
епосі(), охоппвmп точкованпяw ціліс.ть праш 
(>~а непяковапня аап,1ань - вілиімаеться 
](арні точRп ), впріжнп.1о на Іt6і.1ьm активне· 
в 194G р. спортове товариство. 

О Г О Л О Ш Е Н Н·Я 

Кураторія~~~:lfг~тонду імені 
Сл. пам·яти Д-ра Степана ШУ~ЕRИЧА 
при ОПУЕ в Реr'енсбурзі" повщомляє, 
що приймає уже прохання в справі ви
соко- та середньошкільних стипен.рй на 
зимовий семестр 1946 47. СтипендіІ при
значені в першу чергу для петептів ко
лишніх поліn'язнfв і дітей бувших по
літ-в'язнів, шо загинупв або бупв за
проторені в тюрми чи конц.-табори воро
жих реЖИМіВ. Якщо не :JГОЛОСИТЬСЯ ні
ХТО зі згаданих кваJІіфікованих канди
датів або, якщо іхнв число буде менше 
як 5, тоді Кураторік може призвати сти
певдІІ спеціяльво здібІПDоІ студентам і 
учНЯ)(. що ие відповідають цим вимогам. 
Реченець авошення прохань минав дня 

1-го листопада 1946 року • 
Відповідно удокументоваНІ прохаиия 

СJІІд вносити ва адресу: Ліга Украіиських 
ПоJІІ.т-в'язнів ~ філія у РеІ'евсбурзі -
Oanphofe ІІirdlunR, УНРРА Теам 120. 
Кураторtя прохав усіх петевтів озна

йомитися докладно зО' змІстом інфориа
тивного коиуиІкатуJ,поміщевого в числі 
14-тіи тижневика 'українське Слово' ~ 
дня 29. вересня 1946 р., в воиу поданІ 
всі умовнии одержання стипендій. 

КураторІл "СтипендІйного фонду 
Імені Сл. Пам·яти 

Д-ра Степана Шухевича в Регенсбурзі. 

Незабаром вийде друком ілюстрована 

ІСТОРІЯ УКРАІНИ 
проф. Д. Дорошенка, 

як пІдручник для середвfх шкі.л. 
Ст~Іиок 230. ФорматDІN б Ціна 14 РМ. 

ДJІя :шкіл і кооператив 200/о опусту. 
Замовлення слати на адресу: 

VerlaR ·•Ukrafnвkyj Lltopyв" 
Haunatetten b.Augвburg (Poвtlagemd). 
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ВИЙШЛА З ДРУКУ 

і продається 

••ГРІМІІІНІ УНРІІНСЬНОІ МОВІ•• 
проф. П. k о в але ва 

Гуртове заковлення приІкає 
:кооператива "J\00", Мюнхен, 

2-з Роаеигаймерптщ, 4Оа. 743 

УкраІвське Греко-Католицьке Братство 

:М. Б. Н. П. в АвІ'сбурзі 

організує дня 1З жовтня 1946 р. 

ПРОЩУ 
до чудотворноі ікони Матери Божої 

в старій ні.w:ецькій місцевості 

АЛЬТЕТТІНr' 
В кап.пиці (що заховалася ще з 9 сто

лі'М'я), в якf.й впахоДІІТЬся чудотворна 
ікона МАТЕРИ БОЖОІ, буде в цей день 
відкрита і буде посвячена пропам'ятна 
кам'яна таблиця від Украівців-Скитаm.
ців, роботи артиста Л втв и в е н ка. 
Торжествепа Св. Літургія вІдправить

ся в вайбільшій церкві Німеччини Ба
зиJІІ.ка МJвор, яка містить 10.000 вірних. 
КрЬІ цього, передбачається в пополуд
иевих годвнах оглядини дуже цівиих 
архітектонічних, мистецько-иа.щсьиих 
і tвших цікавих пам'яток, 
Проща відбудеться окремим ( спеціяль

ВИМ') поІздои. 
До участи в прощі гапрошується все 

украінське rром8ДJІІІство. Ближчі іифор
маціJ будуть ще подані до загальвого 
відома. 
Зголошуватися в домівці Братства 

ІІІ-й мьок, 6 кімн. (пІдвал) в rод. 20-21. 

Провід Братства. 

Театр Музичноі драми та кoмeJdj 
"ДНІ ПРО ВА ЧАЙ КА" 
ва Гаушптеттені в суботу 12•та неділю 
13-го ц. жовтив відкривав <Юіиній сезон 

оперою С. Артеновеького 

'Запорожець за Дунаєм' 
Диригує д-р Юрко Гаєвський. 

1-1 756 
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ДО ШRЛУВАННЯ двох дІтей прий~ не· 
rайио старшу, самітку sівку. Повие 
:Jабезпечения й вкнайкраще відношення. 

ЗІ'О.ІІоmеивя спати до Адміи. "У.Д."для Ф.Г. 
1--2 741 -With Permisalon of UNRRA ТЕАМ 114 

S.сtнІІІ>сІоемІ АвІооо Hlelwt. АарЬаrе ~/11.10 * 
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