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ТІІЖНЕВИК ПОЛІТИЧНОГО, СУСПІЛЬНОГО І КУЛЬТУРНОГО ЖИ1'ТЯ 

РІК J. Ч. 2 

Македонія 
(ВМ) Н&І інШІІХ ~Ісц:Іх *yr,. містимо 

ре"Іі, які даю•ь батато n~ичии до .цумання 
й 'J'урбоо' для людини, Я<Ка з трівuгою спо
стерігає наш~ сусnільно-nолітичне житт.п 
на еміrргції останніх років. Подї.ї, ознаки 
яких зате~ш1011али вже довший час обрії 
ІІашого nолітичного й громаІІ(ського жит
'І'Я, розrортаються у цих ти~нях з вели

кою швидкістю й не меншою nробосвою 
силою. На наших очах крахують nолі
'ПІЧІНі твори, що з меншим чи більшим 
у-=ліхом nерет•рІІ·ва.,ш nox:'\o!ypi воєнні роки 
й. навnаки, зроджуються nолітичні ново
твори, в якнх nевна частина еміtраційноrо 
суооі·льстt~а шукає ортанізаційно-'Іlолітич
JЮГО оформлення. Наше суспідьне тіло, 
що як кожне тіло nісля nереломових nо
дііІ. корчІІ'гься в конву.'!ьсіях nереоці.нки 
духових й nолітичних вартостей з виn.'Іи
ЕаЮЧІІМИ з того сусnільно-nолітичюши nо
трясЕ"ннями, - було довгий час об'єктом 
насильних екс-лери.ментів nолітичних груn, 
яиі, В'Гративши чітку і позитивну полі
тичну лінію, дове.'Іи до збалканіз.ування 
нашоrо жнття. З другого боку - висить 
JJa\П життя-"' нашого еміrраційного суспіль
е'J\Ва зафоза стати експериментальним 

ироле.м д.ТJЯ новІІх. ясно невнрізьбленнх 
або не.суверенних nо.'Іітичних концепцій. 
Безсу:мніву, J\ІИ nережи.ває:о.~о глибок~ кри
зу rуСПЇЛЬНО-ПО.'ІіТИЧ'НОТО ЖИ'І"ГЯ. ЩО гро
ЗИТЬ завести нас у слілш'і кут. Це річ 
неднскусшна. Дехто nробус лікувати ії. 
Одначе береться за цю ві~дпові·да.льну 
функ·Цію, що внJ\Іаrає оnераційної руки до
мідченоrо й тонкого xi.pypra. як сі:Іьський 
фе.ТJьдшер з минулого стодіття. або як ба
б<J-шеnетуха. Поборюсться нас.'Іі;з.ки в той 
чяс. як nричини .rшшаються незаторкнені. 
Окладається враження ша.1еної вальnурі
Ї!еської ночі. коли одні подітичні сере;~о
вища. зірка яких уже згасла. гоняться за 

фа.чьшнвнщІ ф:~нто"а:-.ш ~·явної "в.:~а;з.ю>, 
а др~ті - щойно вчора вбравшнсь у nipR 
(до рf'чі. - не завж:n1 у свое nіря~) оfікІІ
р;;Іf1ТІо fіО."ЮТО:ІІ' ПnЗІІТІ L'?Hi ЗДООУТК!І _:t('('Я

ТІІЛіТНіХ змаг~шь і важкої ""аці во і~І'Я 
('<(Ре-мерного здобуття впливів НВ!д •табо
ровшІІІІ мнсами». Г.чяну.вши на nройдений 
період нашої спільної чотирьохрічної npa
ui - навіть ню"Ібільшо~ІУ опти!dістові nри
ходиться nідраховувати небагато nозитив
них осягів її. Причина? Безперечно, що 
криза. Але в чому nричина тієї кризи? 
Політичні ,,специ» (а у нас їх, na нещастя, 
хоч греблю гати!) '.Іають відпові.дь на nо
готові: nричина у вузько-nартійній nолі
тиці nолітичних організацій та партій. 
/Ясно. що :-.юва точ11ться про вузьку nолі
тику nолітичних nротивників. бо його nар
тія, чи то УСДРП. УНДО. УНДС, УРДП, 
чи СГД - ШІ1рока і да'Іекозора!). Можна 
навіть у дечому згодитись з НІІ'\!И а"'Іе в 

Ч{\І;ІУ nричина . . і т. д. 

ІІІухаючи nрнчнн кр11зи одні сn.1о-
111ують її до орrані-ззшиРих форм нашпrо 
r''C.!li "ьпо-nолітнчноrо життя. інші до nар
тійних nporpa'i. третІ - до в\дrутно<'тІ 
взаемиого довір'я, чЕТВерті - у нrвисоких 
ЧЕt,ІІОІ'аХ К~р\ВНМХ ПО.'ІЇТИКЇВ. МІІ Ж nepe
l!OHaHi. що це криза політичкnі мора.ІІІ, 
TOOrO RВІІЩе. КОЛІf ВЕ'.'ІІІІНІ ЧаСТІІl!З Прl'Ві,д
НИХ ПОЛіТІІЧйіИХ надрів. ВтраТІІВШІІ nер
rnеІПІІВУ і чіткість гісрархіі духоБих і nо
літичннх вартостей - живе неrатнва\ІИ 
волітичної дії. забувши. що основою кож
JЮЇ ЛЮДСЬКОЇ ТВОРЧ()СТН ;ІоІ)'СИТЬ бути КОН
НРVКТИВНе П!DЯ\І·У·ВаННЯ ДО П01HTII8ftiiX 

uіІНІJОСТt»І"І. Іншими слова~ш - дея.кі no
JJiTІІ'JІHi партії. ~1аючн nеред собою ясну 
~аr:=тьно-націона.'Іьну мету. не nря-мують 
до неї шля:-tо~І баr01того вкла·дУ свосї по
зи·гнв1юї політичної роботи. але. переста
~инши nартіІ"щу Т<JКТІІКУ nеред зага.'ІЬНУ 
Ме'Гу. 3-l\.ІаПІЮТЬСЯ за ХІНІерні ·,ВЛ.'ІІІВИ» і 
параліжvють nозІІтивну роботу. інших. 

Друrе - що ваЖJІІІвіше - це З~ІаrапнR 
(в fХ·JюР.н<щ~·) ;]Вох політичних ілrолоrІй 
та двох д3·хових nлиrформ. Одна з них, 
ПЛ!'І1фО.р:О.Іа наці<»НІЛіЗ~Іу, ЩО зродІІВШИСЬ 
з іеТОfJІ1ЧНОГО прюІ_vвання українського на
Jі'(ід•У. вnродовж десятиліть у важких pe
F• .. lЮІІіііних З}Іаrаннях і жерПІах внрізь
f·лк•вдла vкраїнську ПОJІЇ'ПІЧР.~' думку І 
на;щ.'Іа ~·країнt·ьиій Ідеі ІІн~·rрішньоі :::t)'

,;овоі та по.'Jітичноі rувrренности - npя
J\,JVt' ДО ВОІЗІІНЧеІЮі -.:t'TII - ДО СОбОІ)і!ОЇ ГЗ 
r~·вє-рє-нної дєрж?.ВІІ. Друга. що заетоео
Ьі'1Р.<І 'ІаСЬ f>ПОТІТ:VІJіСТ!!ЧНИ'\111 С('рІ:ДОВІІЩа~ІІІ 
з потрt:{і т. ~. pt.'a 'ІІ>НОЇ політІ1КИ на оку
n(•І':ШІІХ во.роrа:ІІІ1 укр;;.їнських зе~•'ІЯХ -
f·;.чнrь nрІJзнnчення укр;"їнrької вазво!ІІ>
Іюі nо.1іт:•ю1 не так у став.1f'!ІІІі акт•:в1юї 
Е'и·~в~~·1Ьі1о1· .1їі. nк \r ПО1ЇТJІЧН1JХ K0~1f'iнa
ui:JX і Нl'рі;~ко за Р<•х~'ІЮК ~,,·всрІ"!ІІЮСТІІ 

tJ 0;JJJroi із:ІЗfІ• .. ~ЬJ!L\1 nr'l){).,c·\1!1. на'1<!Гаеться 
ССRГН\'ТІІ ІІ[''.'Ті!ЇКlІХ ВІІ'''ТРіШІІіХ ЧІ! ЗОВНіШ
НіХ у{·nіхів. У nnPooшii! нt-~·rюря;:tкnвянnсtі 
Є ЧІІМ:1.1•~ КОНЮ:НК~' ра.1ЬІІІІХ П~Е',"lУ·\ЮВ ;\ЛН 

р(ІЗТ('•РНВІНR :nіЯ.1ЬНОСТИ ТаКІІХ ОПОР'fУІІі
СТJ!ЧІІНХ кругів. І ВОНІІ ЇХ ІІІ!Коt)І1l1'0В''ЮТЬ. 
ЗМ&ІаЮЧІІ ДО TOf(l. tUOO р(ІЗВ(!;!ПJІТ8 Ті yrтiii
IJeRi у рt80JІіQІJііJШ)-РІІ)оВОЛЬ1ІЇЙ f•Оротьбі 
nyxUІti J DO.'Jiт•чui оо~ціі. .utxo•o Jl,~ld06i~ 

МЮНХЕН, чєтвер, 19 траввв 1949 

оздоровлення в 
лізуват• ~воJІІОЦіІіні круПІ і .ТаіtИtоІ чи
ном ооануеа'Ги цілісrЬ суmІльно-nо..nітич
ного, життя. 

Проти такОго занm~у nолітичtюї мо
ралі і nроти такої таІКтики троянського 
коня показались деякі rюлітичн.і середо
вища мало від.nоJ)tfи•ми. 

Доказом nершого є КОМІуніІКат През~JІД.іІ 
УНДО, в якому nолітнчна nартія висrуnає 
проти застосуаання кол. партійної такти

ки у nо.'Іьськоwу соймі И лі:дером В. Муд
рим в українсь·кому оус-nільно-громадсько
му JПrrтi. Безумовно, що засу~джування 
«nост факт.у-м:о й іцці.янське •скальnуван
НЯ» лідерів тоді, коли •мурин зробиІІ і му
рин відійшо.в:о - ЗІ!учать мало nерекон
ливо й нагадоують розрахоеані на ексnорт 
тактичні деклярацііі, але бУІЦе-мо вірити, 
що такий моральний •к.ноиаіВТ» одного лі
дера є проявом оздоровлmня й nротве

резіння не лише в УНДО. але і в інших 
nолітичних уrруrюваІНнях (УНДС),, виЗІJач
ні nостатті яких навіть мимо їх nоразок 
в громадському секторі є сnінідnо.віJдаль
ниJ\Іи за розгамінш нинішнь()]'() СІ)'сnіль
ного Є>М'ЇфаціЙІНОrО ЖИІГ'І'R. 

Значно глибше під.чожжя мас розби'М'А 
у таборі кол. •блискучого відокремлення•. 
Основна ІІРІІЧІІна мора.ІJьно-nоліт-•rоі 
смерті йоrо коріІНиться у 3раді євоїіІ пер
вієній иацІоиаліствчиій Ідеолоrічно-полІ
ткчній платформІ. Пішовши за хво.роб.'!и
ви:~~и амбіція.~ш де-кількох одиниць і в'ід
ТЯ!'НJІУSШJІ від монолітної сили ортанізо
ваного українського націона.чіз.му ЗІНачну 

частиrну здорого активу шляхо~І об.'Іудною 

використання нюїкращ11х nорІІвів nатріо

тичної ~юлодечої душі - ue сере~ов11ще 
ошшилося на ідеологічІНом.у роздоріжжі. 
У воєнних роках уся духова убогість за-
Крива.'ІаСЬ f'КСТреМНИМІІ 

тя·гнення'ш й жорстокою 
д.:~я багатьох З<Jмінила 

Ю. МИКОJІИН 

nоліТИЧІІШМІІ ПО-
технікою, 

ЇІд€()Л{)ГіЮ. 
яка 

Зме-

конвульсіях? 
хаtІі:юва•нw оонни.JІ«ь воно у ~шрннх по
'ІЮЄнних обставинах, де ка .:~овwиА чае 
rоді 6у.'ІО досхона.'ІОЮ технікою. безогляд
ною 'І'аКТИ'КОЮ Та ІtОJ)ОТКОНОІ'НМИ фразами 
зая.,ушитн Іірак і,не.:мrі._.і ЄLU й аі.!І
суІ'ІІієть ре3умвоі ao:nrnr•-i nолtт-воі 
лЬdі. В тому і причина хронічної опозиції 
цього сер€ІІІОВІUца... Сnрн:иЇ'rІ8ізувавши 
nолітиЧІJе ЖІІ'lТЯ й здек.1ясувазwп себе в 
очах '1Вере301'0 загаJІУ - це сере,:~ов~ице 

іІ)Іеолоrічюtх безбатченків й rю.'І rrичнІІХ 
сиріт - мyt'L'Ie rтаТІІ arpn.. ро:І80реи
вв, а hre єоро&r 3118ЙТІІ е.ое іамлоFІчве 
оІя--.в у i.JireJteriЧНJІ][ ••JІІІІММІієах 'J 
onoirrYнieor••-- ~......... довело 
його врешті • той кут. ,JІе воно ~МJІнуче й 
мусі.'Іо захінчІt'І'JІ: Зре---. :1 .а-..еИ. 
8 ,JUIИprij .... Й ПІRе! 

З ІJЬОГО ш.'ІЯХУ ніщо його захороюrrм 
~ може й цеН кінець є 1ac.1~·жet~JtN Іtін
Цt'111 кожноrо. хто б.'l)'ltac :~~аніецмш. Бо в 
історіЮ ВХО;!RТЬ JІИШЄ ТІІОJ)LtЇ 3 :ІІІуЖ~ЬО
ІІИірЇзб.'!енИМ об.'ІНЧЧ~. 3 ТВерlІШоІ Хребтом 
й з крицевою мора.'І."ІЮ. А Геро<"'І1>атм 
здібні тL'Іьки на nожежі античнІfх хра
мів, З nоое.1ІІЩ& ЯКІІХ. ХОЧ і 8 КОІИІу.'ІЬ
СіЯХ. ВЇІЩ>О.,ЖУt..,.ЬСR ВічtЮ-ІЮІІе і R~t'f)e
:МOЖH('. 

Тому і ни.ні. ко.111 тремтять оснс-ІНІ на
шоrіJ Сусnі.'ІЬНО-ПО':іТІІЧНОГО ЖІІfТЯ. КО.1И 
на кожнс.:чv кроuі стріча("!•Ю захитану nо
літичну :мора.1Ь і К0.1И ХВІІ.1і tЮВІІХ ПО'Іі
ТІ1ЧНІІХ рухів за:-рожують n';::~t:нуватн на
ші. ЗаГ«рТОВЗІІі ,. рееn.1ЮІІЇіІІІО-ВІІ1В0.1ЬІІИХ 
змаганнях. позиції - :~.ш сnокіііно і .1 яд:І:ІІО 
впере;~. Йдемо з яснн:ч no:-.1R.::.o:o.~ і 1 оо!
до:о.~істю. що нннішні nотрясевил - tІе оз
до:ров.1ооня укра!нсЬІ<оrо зага.1у в ктt

ву.'!ьrіях. Наші позихї яе ;~о зруш.:ння. 
наші Ш'ІЯХІІ ясні, і наша :wора.1ь воахІІ
тана. ?.fи йш.1и. :~.~н nада.1•1. \ІІІ nі;m:'!а
.'ІІІсь. щу іі,.1е\Іо і не 3\':1ІШІ!:\юсь дета. 

ПОЮ! не ~ОбУДt<\!l' Cf!('t'Ї \ІЄ:Т:І. А ~lf"''<i Н<І
Ша - У I'J))'JIЯX КОЖ!ІІУ.'О ЩlІJ)ОГ(І УКР<іЇІІН:І 1 

А все ж таки ••• 
(ПродОВЖ('ИНR ДІК'Ку('Jі, ака не 

Зе-мля !{рутитсь:ч. Шлюс! - як говоря.ть 
німці. Чи ж може бути я.кась дискусія у 
цьо:~~у nитанні? А все ж таки ми ще хо

чемо nовернутися до ,.,zшскусіі. якої не бу-: 
.,о" і ЯК•У автор закінчив бездискусійним 
тверджен:ня·J\1 про незаперечний закон обер
тання З"м11і. Має-:-.ю на увазі не Галілея, а 
В. Грншка з •Українсь~их Вістей». 

Бсзnосrре;щьо спонукав нас до ці<'ї не
корекпюс·Іи no відноше11ню до В. Гр11шка 
Івін оо заявІІв, що не збирається більше 
днекутувати над цією темою) діR.'ІОГ, RКІІЙ 
авторові цих рядків довело.::я цими днямІІ 
внnа·дково nочути біля дверей однkї з 
українських установ на е!dіrрації: Дві жін
ки виходять зі 3Гадан(}Ї установи. Одна 
розчаровано говорить: «От тоб\ й укра
їнці ... • · ·'Та які там ~·кра)ІНці! Це ж -
галачани!' - рішуче знлвляr друга. 

В. Гришко иае цілков11rу рацію. коли 
говорить про те. що головннм нашнм воро

го:ч. є Росія. що го.ло~tною про6лемою лля 
нас є боротьба з Росіrю. що годОІІНІІМ від
тинком ціє-ї боротьби с ~nі;tросійська» Укра
їна, що са:че ця частина України є головна 
і що найважлнвішою nроб.'Іе-~юю в нашій 
визвольній боротьбі є nолітнчна активіза
ція укра\'нців, у тому чнс.1і й еміrрантів. з 
тієї частиш-І України. бо ж від ступеня цієї 
актнеізації залежатиме вирішення сnрави 
нашого національного й державного внз
волення. Заnе-речувати ці істини істrtн 
~юже тільки nоліпІчний nриміти•в, який не 
бачить да.'Іі останньої хати СЕого терито
ріяльного заг;о;:мінка. To>ty теж І солідарн
зує.:Уося з ВІІстуnашІ В. Гр111uка й wІших 
авторів з · Українеьк11х Вігтс-іі• nроТ ІІ ко
роткозорої «nо.літикн» (якщо її ·взагалі 
:чожна на1єап1 nолітІІкою) 11ашнх комітет
СЬКІІХ і таборОВИХ e\~irp;щi!IJІJIX КЗЦІІКіВ, 

які своею «расовою» • ло.:~ ітІІкою ·' відшrовх
нули від нашого по.літичного, гроо.Іадського 
ІЇ дУХОВОГО ЖІІТТЯ Ве'ІJІКі 'II<JCII ІІаддІІіnряв
СЬКОЇ еУІі!'рації. 

На жаль. баr .. то ниших f'оміrрацШних 
~чІІНІІІІКЇО~ (Не І'ОВОРНМО ВЖе npo ОКГН'"І:!Х 
ОдІІНІІLІЬ). ще й дотепер не \'СІ!ідо'ІІІІІ.1ІІ r.rЮi 
ціс-ї сnраВІІ і роз'ятрена ра11а ІІа Ш1!1J0\1V 
С\ІЇJ'раціііІЮ~1\' Ті лі не "JаГОЮt'ТЬСЯ ,1JiK''B<JTII 
jj Tproa. І\€' ~ОЖІІііf .ЛЮДИНі ДОС>рОЇ ВО."ІЇ Є 
ЛСІІІШ. A.'!f'. ~ІКУЮЧІІ. треба ВВRЖR'ПІ. щоб 
не дати 113.1ТО СІІ.'ІЬНОЇ дОЗИ .'ІіКіВ. Bi,!l ЯКОЇ 
Х!!ОРІІЙ ЗА,ІіСТЬ ВіІд\'ЖtІТІІ \!ОЖЕ' F~І~f'ТІІ. 
Вертаючн~ь до дискусІї ·з В. ГрtІшком. \Іу
СІІ~tо СТ'І!ердІІТИ. ЩО НЕ' Т:1К \ІІ>Же rRM fpІJІD
!<0. як іншr автори 1 •• .",кр:1ЇІіСЬКІІХ ВістсІ!• 
надто '·''Jt'priiiнo в•я.lІІ<'Я мзrннетм вІІ
крІ'в.оn>ну е;"іf1Jаційну nалку. 'І'!>К uю Рона 
І~О'ПІ!Іае 'Грju.rатІІ j. МОЖЕ' 11Ji·TIIITI1l'Я. А 'І'f'ІДЇ 
що: 

. С'во1о ч;~су Ю. ДJІЕнич. Е:tетуІJаl<І'Іі1 е 
• fкраїнсьи'Их Вістях» (16. J .. 49) ПJХ'1.ІІ інш11х 

українськІІх часо:шсів у Ні:uеччІmі й за.1ьц-
6урзькоrо •Про:ІІffія• тверз:т. ше. щ1в '111-5, 

•<наші І•Уіtра~НСЬІ{ІІХ В'етЕ"t1• - Ю. Д.) еv
nротІІВНІ1КИ найбі.'Іьше бояться •'.:t~~o: щ~. 
не дай Боже. не внрос.1а і не офор\Ін.1ася 
гро:мадсько-по.'ІЇТІІЧІJо S{ofla зміна. щоб нова 
з-nідсовt-rсІ:.ка eJdirpaцiя не об't•дна.1асR 
і.,nе<йІно разом із сnіазвучнІІ'ІоІІІ їй захQньо
українсь'Кщ.ш і ЩХЧ't>f'СІІВНІІ»Н е.,~ентаюt, 
ЯКі \Іа.ІІІІ ЩаСТЯ !!О'ЧІП!V"fІІ і f'ю!ІЬШt"SІЩЬІН!'Й 

і фашистіІІСЬІ<ИЙ ПО.'ІОtР. 

П~>мина•::мо вже ВІtкрив.'ІеtШЯ Ю. Дивни
чом фактІІ•Іної дііkностн. бо ж са:Іо!е • Про
мінь" не раз вистуnав nротн нехтусвання 

деЯКІІМІІ e:~o~irpaцЇЙf!Jt'-111 · Чlllffii!Ka'!oHI ·• 3tІЗ
ЧеtіНЯ і ро.'Іі на;:и.Ні:1р!И'ІСЬКОЇ е1>1іrрації ,IIJJЯ 
НІІШІІХ Blt3M.'Ibiii!X З\ІаrаІІЬ. На'\1 i,"le Лр<J 
що інше. а ca:-.te про те. що такн•.ш ;tОСІІТЬ 
необду:мніІІШІІ твЄ>р::Іжf'ння"Іи Ю. Дттвюtч 
і,n€()лоrічtю санкц:он~'1!ав і nі.:Ібуд~'1!ЗВ те 
н~довір'я. яке у нас.1і;:ок Jt()роткгозоростп 
дІ'ЯКІ·ІХ .]50-нх nатріотів• заг~·";нковоrо 
СТН.'ІЮ ВІІТВОJ'ІІ.'ІОСЯ у Н:і;L]!ІЇЩJЯНСЬКОЇ ~Ііr
рації до •захі.'І.няківо. Іmуюче :to того час-у 
недовір'я з n.'!ощнНІІ чнсrо гсобнсто-реrіо
на.~ьної б~·.ло лер<'не>с~е в !1.10Щlm~· nо.'Іі
тичну. 

В. ГрJІmко ;J,ав KottUt'fluiю •ТО.1•)8НОЇ сІІ
.'ІІІ". я-к тої час'ТІШІІ в'·і~·! ар'ІоІіі Інаuії} -якій 
сн.'Іою кuнкретвої СІІту;щіі на фронті Іnr-о
тнросііІСЬКОW)' - Ю. М.) nриnав rО.1СІВІШЙ. 
центра.:ІЬНІІЙ і наііваж.-vп;іший ст·ратеrічно
тактичн:вї відттюк. ;~е сконUРtrrроваиа rо
.човна щ-безп<>ка веьо'\tу фрmІтQ8і від rо.'ІоІІ
ної 1'11.'111 і fО.'ІОВНОГО BOpora•. 

Не вхо.:~ячн в •;,.еи.,я\Іанііm<)-\ІJОЧІІС'ПІЙ,. 
тон. стверджус\Іо. шо на ФР<'нті ru.1овною 
LІІ.1ою t', так11 вс• ap111hl.. UIQпpaв;J.a. кож
ний :МУ.!ІРИЙ ПО.1КОВ0_1Е:ЦЬ \І''<'Іr.'Ь !lО:JбаТІІ 

про лкнайбі.'Іьше з<абезг.ечевня і з:u:;щє-ння 
roro відтинку. який наі;і'•і.1ьше заrроженнй. 
а.1е не <"міс також забувати і про З.іt&зле
чення ф:~янгів. крн.1 nьoro ві.]т;шку. І час
тннn. яка сrрнмус ro 1Qflmrй У;:,ар вероr:з. 

."!l!IUE" ГО.!Іі 1\ЮЖе УС':lіШН() BI'IH'•!Ii'i'r.l СВОС 
f,ojjщ;e J.1B,!I:\HI!R. КО.111 ЗН<\-!1\Іt', ІЩ~ і 3 ,i
FO!'P і З Пр?.ІЮГО і"і Кр!!.1 СТІ'\ЧТЬ Н<і,]~І\Ні fi 
т>fіrатІІ\ІІІ. nкі не ;JОПУетr.ь ;:с. їі отече!Іня. 
а :·1а;1"·· у з~п1.1.1і с тr..к.:·:.ж С'1! :tс.ні J:.4"1t.·~рвн, 
НКі у М•1Ч('ІІТ нait6:.'1І>Jl}()j заr~1~ \11 fJРІІІІд.'•'ТЬ 
JЙ 1 ;1f"!JІO\!I\Гf'J(). 

Зш·,•Jєння ніt :· Til'•lt'l .:;1 r.,:i: Цt '!~:t).J:;ьннх 
СІ!.1. кrил і РС'3Сf.Е!Є. На ::~СІ!С1::к:•а ЖВ1Ь. 
ІІІ' роз'яснtt·Іt·1'Ь м~nі Гr..;:щ.t.і : \' iltTt1.':>

H('Гo ЧІІТ?.'НІ ~'КfJіІЇНСІ.К~\Х р;('їt'іІ . VІ">Жtt 
( ІБnрІПІІСЯ І!(<{~З'lЄЧНf \'М 1Р!ІНЧ. ЩІ', ЧОВ
'ІТJВ. •ГО'!ОР.ІІа r11.-,a . а '51«CHt' ilf'!11'J:'l111.113 
(І;Лп. ЧОЖЕ' <of.iЙ1 1 H'R (оf'З ;!•>n···"<111! крТІ'І f 
J'Є:~Єf>BiF к.-.нкрt:-1)'1' Ч:1 f'1H15;;\c-rь V'(pR-
J}-)~LKOTf' l!l\~J1()'~:1.1ьtffJ~ .. , r· 'Jt'," -:о "":\с~~- .1~1:і! 

~,l~Гk·ні }J(} 19Зf.& r.• Hf- f;:~c· _,,·~~J:*·~:~t.: .. :"1:.=1-
'Jj..·iІJo.ll(ook) .z;.:•я пі;;<<<і><1(L!\<.,І }'м~;:.;;;1• 11 ;~(-о-

ІUва 40 оф. 

ротьбі 11р01 >І МОt'КОВСЬКО-боЛЬШt<еІІЦЬКОГО 
Н8С'І')'П)'? 1 ЧИ СВіДОМЇС'І'Ь ТОІ'О, ЩО ,ІІЕ"СЬ ТМІ 
- у Західній Егроnі існує і ді(' украінсьwа 
nолітичtІа емі~ація (і •стара• і •нова~ !), 
не nіІІ"fримує теnер сnротив українськоrо 
народу ще біJІЬШ nосилеtюму бо.1ьшев1щь
кому наст:;nові? 

Зовсім не збироє-мося змеяшуват11 зна
чення тих націопальмих Си.>І. Акі JІія.чи і 
JІіють в "nідросі~~Іській» Украіні. ані 1е• 
nеребL'ІЬUJУІІати ролі СІІЛ Захі;ІНьої УираіиІt 
n •СТарої• е:Іо!jrрації. Навnаки. ВВа:ІКІ'іt'UО. 
що лише rиln't!:Ja й тІеие u•n• ци.. •-.. 
єц ВІІТІІорвть rдину, ІК'rнацІона.:~ьну ('ІLJJY. 
нка з110:аке дати аідпІр IUW'Тynoai •rелов...,.. 
вороrа на rоловному аІдт8ВSУ lopon.&ll». 
Не .:щрма ж чухнови й усі росіІїські :мnf
рія.'Іісти так Уперто намагаються ві.дді.nІоJ'fИ 
неоnрохідною с 1 і ною наддніnрRНІІів і -rаJІІІ
чан". не доnустІІти .no їхньо·го об'(·дщшня. 
І наддніnрянці. і •га.ІJичанІІ» мусять трохІІ 
У!ІЗЖНіШе ПРІ1С.!JуХНТІ:СЯ ДО К.'І\1'13. Я'\ШН ,, .• 

НЯЄ З pociii<'ЬKGf() таfіору: ·Бпй ІР.1!ІІЧ8tі 1 

Сласай Рос!ю'" 

. А тому. борючщ'ь nроти заг~·міtІІН•ВЄоrt' 
n t'~IOHTII~!\' Гёі !JІЩЬКОГО ТІmу, М)'СІІ)о!О f>}'ТJI 
не менш ~·вюкнІІ'ІІІ nеред необt>зпехою ІЮ

ІЮГО екстрем:v. новоrо n'('МОНТІІW'' на.n.nні
nрянського ТІІJl'У. 

Не думао.ю. щоб Грвшко хотіе nроnоІІі
;ІУІІати такІІіі n'ємонтиз'\1. Але нt'fle1nf'Чtti 
нотки nролунал/І вже в інших авторів 

··Українських Вістей·>. ях Д. КоміршWІ: 
.. Два державнІ центри концЕ"нтрують пrра
:нrьк~· '!юдність no обох берегах ЗfІруча .. 
бі.1:1 УГВР К~'fІ'ІІІТЬСЯ ВІ1КЛЮЧІІО rа.1ІЩІ:>'Ка 
.'Ію;:tність і це їхня влада. nЄ'реважно ІІ<Ід
дніпрянці ВІІЗШ1ЮТЬ ;tr-рЖаВНІІЙ ІJ~!Тр 
УНР ... • (·•Укрнїнські Вісті". 27. 1. 49) і 
Багрянніі. ІІКІІіі нещодавно (·<Укр:~інсьиі 
Вісті·'· ~. 5. 49) n11ca11 : .хюа не ф;1кт. що 
!ЦlІн так11й Кравченко в боротьбі nроти 
f>n.1ьшевІП<,tу за КОJ)U'ІІшіі час з.робнв бі 'ІЬ
ше. аніж деякі воІїr.>вннчі nартії за всі ЗО 
J:оків свого іеІІ\'Вання? (?!?! - Ю. 1\1.) · 
Ос-ь у ЦІІХ K;-J,1pr~x fy тнх. що за.tІІПШІ.'ІІІСЯ Б 
Укр:І!'ні і ··щn Ж!ІВ~·ть. pocry-rь. ~'Іатьrя А 
пr~:I'<)J(,'Tb nід егідою КП(б)У n КС:\ІСО\10!\\'' 

- Ю. ~f) і с 1;11;ор_\'К<1 тіІ'і' nРре:uмІ' fll{OIO 

КЇJН'ЦЬ-К lНitE'\f :\!УСFІТЬ ЗВКЇНЧИТІfС'Я '!U8T-« 
й боротьба }'ltраі·нськnї н:щії. 'Аони ,nepжn
Py Bl!fio'I)RTЬ і ВОІІІІ Ж будУТЬ H('J() КЕ'f'\'111\'І'И 
тах. як це було в 1918~l!it9 орках f? - Ю 
М ). коnи n6Н~шлnся ~" "'~'rrщ!rіИпюІ оnі
кунів'"· 

На тлі цих за11в і твtо.рджень К<ІНІ.\t.'іІНіЯ 
•fОЛОВНОЇ СІОНІ» наб:'о'ВRЄ серед ІІерt>СіЧtШХ 
мас фор!dу зня.в, які еже доводнтьє·я іІІХWІІІ 
чутв: ·С'!'ане.мо 1 наІJКЗ:\ІИ на З(;р,•чі й t~i
кoro з га:ІІІЧ:1Н не пустн:-.ю до К1аае~. 

Автор цих рядків на.1ежить до тіt·ї укр<~
їнськ<)Ї тє-рнторіІІ.'ІЬІЮЇ груmІ. Я'Кій не тр<fіа 
nерехо;щти Збруч<J, щоб дістатщ:я до КІІ
tва, і 'І'()Му Bli!'T'I/Пfit· Т,УТ nроти Т&·КОЇ ЗІВt'
Д€tІОЇ на ~tанівці вvзького ЗЕ"М-1ЯЦ7Ва •ІЮ.'tі
тнчної активізації~ наддніпрянської Є'!.І>rра
ціі, 3а ЯКу ВЗЯ.'ІИСЯ ДUlKI і\ВТОРИ .УкраЇН
СЬК11Х Вісте11~ не 3; страху. що і і"!Ог() не 
nуєrять 110 KІJ[Ra. Мн боїм<J('R .. 'Інше що 
ТаКІІй \JE'Т(),:J. <І К ПІВЇЗНІІіЇ ДОВед~ ДО T'i!'U. Чf'Г() 
са:щ? П'\)і!ГtІе ч~-ХІ!ОВ і в LI(>MY tіому несві
ДО\10 ДОПО\131'8'111 Д()ТСЛЕ'р у СRОіЇІ ·.·П'І''ІСНТ
Сl-Кі1і' 1аГУ\ІіІJКОВі(І ~Ht"ІiП.~PJJOt'Тi J1("1Ki t!n• 

ШІ -150",:-ві 11:1тріптн···. <І ra:o.te ;~о n<>Г1н(і.~("ІІ
ня Іна е"Ііrранії') Зf>Р\'Ча v ІН'•nn••х\ПНУ 
nri.J!вy. 

Звнчаііво. npof).'IЄ'\1i! З(.руча о{. ме ж н·н.t н 
Tt'nep внк.1ючно t·>о~~іrранією. R Укр~іні 
вона вже ві.:tхО.1ІІТЬ v забУТТЯ. То"" зr;Н іч 
ВМОТ))ібНН:\1 f.ув f>l! H?.IU ~собор-ІІІЩЬ1С.ІJН .!Іt'
Ч€'ВТ.'. КО-111 б так сrа.ІJ<Ч'Я. ЯК 1 Flfjj;:tit'Гb 
Бсогрянніі. тобто що nn1ітнч1Іі ка,1РІІ. пк: Tt'

nep nсреб)·вають в Украіні під КП•f'ІУ і 
КО:\І('t)'.І()Ло\1, Са\ІЇ (){>з Д0!10\ЮГІ1 e~ti!'p:;:J;i FJ1-
боро;щ де-ржаву. На ж а ,ь, це ті.'ІьКІt f1ТJІІ
пущеннл. Не запt·речуючи ні в ,,,..,,,~· ,,щ

чещrя каJІрів. про які rоеорІІТl· Бнrf)ЯІtиtі. 
не '\ЮЖгмо заш·речитіt іі тnro. Іltf' poJ'!!I 
ЕМіrрації У ВJ.ІЗВО.~ЬІІЇЙ боро1ьбі З;J)JИШ,.,'ТЬ
С!\ і вада'Іі ве.'Інкою. Це рО1~"І.tіс і (•;•м БІlг
ряннй. КО.'НІ. nоруч усіх t«()ЇХ ЗНf'І'!<І.ІК 'ІАБІІХ 
Б!Іt'l<)БіВ про е:.ІіІ·раІІіЮ. ВСЕ' Ж TitKII 111>1У{ 1 

··ВаtШІХ ІЮЗІщіі\,.. ЩО. MOB'IIItJ ·ГЇЛtКІІ 
'УРДП (ОСЬ ВОНО що! - np:І!d. ('І(JІаJІаЧа) М('
Же І'іути ТІІ:\1 акуму.·Іяторо'\1, що ІІі ХІІJІРИ за-
1\\'Му.:rJює й nе-ретопнть і включить .no укрІt
іж:ької нац!она.1ьної ІІкції•. Виходить. u~; 
Ht' С<І:\!і lli Кі!ДрJІ 1f\удуннь :1€'\)Ж~ІІ\'. а Т!ІКІ! 
за д.~nо ... югою о•іrранії. бо ж ~·гдп rюІІІ1-
що діt' ті.~ьки на р,,іrр;щії. 

Н;;:~.~ нє- важно. які с•ш~ 1 к:рuї1и ьк \ па
ніІІІІ:\ 1ЬНЇ СІІ.'ПІ З'ІІІобілі1~'tm·ь цj КІJДРИ А•• 
fюроТьt5ІІ За )'ltJ'\Ullf('bK;\' :]f•рЖ<J.В.НіС'ТЬ- fо
.1И!ІІе, щоб ВОІІІІ (іули 1\ЮбІ::Jі'юВаНі. 1 Н<' 
Ті 'ТІсКІІ Р.ОІІН n 'lt' і і \'('і r·11.111 II&JUOi C'Mi(f)a\1\t, 
і то не 11 n·юlJIІJJІi · окрr·\ІІІХ .п·оюн'І!f' І 
•ГС•1РfНІ>ІХ • 'ІИ ~ІеНІU ГО'!ПВНИХ ('11'1 3 8 f)lll· 
IIO'WI~·. rnpart;:tl 18KYM~'.'It.f'II!\HO'II~' фрСІП1'1 f')ІИ
НОЇ ro.'1ortнoi І'ІІ'ІИ - н а 11 І і. 'Гак. u;o~ 11А 
фронті {~ь6ІІ .-"·:ш І'Іf'ІЬІІІ І цгитр. і крн
. ., •. що6 у TlfK І ІІі ('Пrn:"it'i poзroplt\'TII, n'I!ЯBt"11I 
Й l'W::iЧ"P !'~ti•~Ba1H' .:'1;klЧi-! 1-!('f'\'KpA.ЇH('bJC.Q t-18-

!liOtliC'Ihl!<l .1<їІІfі, ІІt; ofi{fiЖt;'lla КІ'\ПІ'\t"t\І'Іі'ІИ 
··С~..1НfІІ1ТВ:'~· І •ПІІ1JІІ'ІІІН<·rn;р МОГ.'ІЗ Іl(>!;Н Ht 

r~JLJ\"'IJ~І·l і ("•r1tLp;11:~foiІl(1 r.rt1p,}o()1fti'1Й (_·~1t~Htc~JII 
('f1!.їl.H11~ rt-tft.J;(IT11 \~1''\.1 llІit-•(aІ:\t KoH'I};J1~1)"11 
на ГfJТІ,_ .. PtJt")J(l ttua;.;.,--rs~ - Г ·4 "J{ 



Crop. 2 сУК Р ЛІНСЬКИЙ rОЛОС• 

СамоsваиецьКереиеький 
(УВІ) Італіііське пресоsе ateiiК'rBO чm Росії в 1917 р., А. Керенсь~. Ке()еІІ

(сЧентро ІвформацІоні про Део") 26 піт- ський та іншt чолові 'Uе&И цієї Ліtм (Л. 
811 ц. р. у cneцilurwюмy ви,~~аиі иа,.руку- Абрамовіч, А. Днеuров, В. Чернов, В. •і
вало повний текС1' виданого 24 квітня: ц. р. нов) виступають · ик «·репрезентанти наро
КомуніІtату експазитури Інтернаціоналу дів Росії» й одною :J основнИх їх тез е те, 
Сеобо~m в ІтаJПі, в 11кому ІmериацІоваn що .СССР - це не PociJI. а росWіІ:ький 
Свободи (fІК ви:мо..ьва иlиtиароДJUІ фор- иарї..А (?!) не в~овідас за злочини ІфеІІ
мація паневолених Мос&!ВОІО ва~ів) вк- ліеськоrо J"Р'ІдУ•. 
значає своє ставлення до створеної в бе- Комунікат Інтернаціоналу Свободи ціл
резиі кісяці ц. р. у Ню-Йор-к;у російської ком або у скороченій формі Пep~W)YIDJ• 
•Ліrи боротьби за кародню свободу» на вали де~кі італійські часописи. 
"І(М( 3 коJІ. JІРЕІМ'єром тимчасового YPR\IIY 

Текст Комувікату ІитерваQіовuу Своdоц 
«У 3В'ІnКУ з J~EWМ~Riи етеореинІІІІІ у вою кароди нj.копи більше не п~rодяться 

США {Ню-Йорк) пm nро!ІО.АОМ кол. roJIOВK на нове роєіАси:е оаиуванвІІ, В8В1ТІt ВІШ(О 
роєійськоrо ТКІІІЧМ'ОІІОІ"О J'PIIIO" 8 1917 р., воно було б у «демократичній та ~е
А. К~нськоrо, 't. :18. cJiitм борооrьбн за ральюи» формі. Ці народи прот~tгом 
РІароАню свободу•, та у w·11~ 3 розви- своєї історії rірко вмпробували ••е не 
неито Jliroto ~іІІJІЬRkтІо на Іfі:иrиаро""'ьо- раз співжиття з російським народом У ро-

сійській імnерії, а ще недавно. в 1917 р., 
.sy форумі. ми, представни'Кfr поневопевих бачи.ли сдемокn-ію• і сфе:~ералізк• само-
ооJrьшевицьк010 MoCIUIOIO народів. а саме: ..-· 
А'1ербаАд•аиу, Ві.ІІОР)'Сі. Вірменії, Грузії, ro Керенського, JІКИЙ рішуче і в~•е по
Цеяь-Уралу, Казахстану, Іtозакіі. Північ- борював будьикі с:проби автон~11 поне
ноrо Кавк~. Туркменістан.r. Узбекістану волених н~ів. Знаючи поттичне на
й Укра'інм, орrаиі3ОІІакі 8 Інтернаціона.JІl ставлення росіян різних політичних тен
Свобоаи _ СекціJІ CJ[i4 38Я8JІtІємо: )ІІекцій і основну доrмУ їхньої nоліТИІ(И 

(«JI.inwe режим Ста.JІіяа. ніж порушеник 
ІJ Зrа,1ава Jlir'a не .ає nрав і п~ав ціпости російської імперії•) - є тако• 

наЗftВМ'ff себе c.Dir'OIO бортьби за народию підстави мати поважні сумн~и й у rли
~вобо.е:У•. бо в ній не ~уть участи пред- бині антибольшевкцькоrо ІЮJІrrичноrо к.ре
м-аениtm JІta.ztttoro 3 ВІІІQеЗа:JНачеиих на- да Керенського, який:, перебуваюч.~ 30 ро
~ів: ків на еміtрації, вперто мовчав, РІДКО ко-

2) Згадані вище нароl(И, що є иертва- JІ:И обмежуючись лише платонічними зa
'ftf росій<:ьк:оrо імперіІІлізІІу, борються за явами проти больwеаицькоі дИІtТЗТури; 
"ВОС !шзволеиня І ві,а большевизму і ві·д &) Поневолені російсько-боnьшев~юr 
!1ОСійсьІtого ІмперіІІлізму та 311fаl'аються за іІІПеріJutізмом народи вітаюта.: коану нову 
"ВОЇ незалежні національні Аер:Жави; антибольшевицьк:у формац1ю. · ВІUІЮЧНО 

З) Вольшенизм є новітньою форuою навіть з формацією Керенського: нк:що 
росій<:ькоrо імперіилізму в йоrо найбільш вона є дійоно антибольшевицькою 1 не ~е 
д1тнамічноиу вияві. Він є тим більш не- в кардинальний розріз J їХніми ст~tн
беUІе'ІНим. бо виступає під маскою ко111у- нями але воки рішуче стверджують. що 
ніСТІfчноrо інтернаціоналізму: Jlira 'Кt-ренського. не має ніякоrо права 

4! Щоби встановити в Европі й у всьо- виступати в їх імекі, а мож~ rоворити в 
му світі сnравжній мир, ще не досwrь 3НИ- імені виключно росіІІн. Haw1 ~ ~
щити лише большевизм. Дли цього пот-• тИІвно борються: проти .большевизwу ВІД 
рібІrо таІWЖ викорінити йоrо причину і самого його народжекии, але борютьсІІ 
джерепо. як:И'311и с російський імnерія.Jtізм. проrги ньоrо в імені своіх суаереини?С на
І сзме тОМу с необхідним доrюмоrти ()ІІ{у- ціоиальикх держав і не бажають більше 
пованкм большев1щькою Мосивою ааро- ніколи перебу·вати у пі,ІІданстві ~оі . би '1'0 
дам :JВ\льнитися: 'J-niA ярма ·російського НІ!' було форми російського імnерtRJІt'JІІУ
іІІІПері.R.пізму І здобути державну иеза.леж- демоJtР.атичної, царської чи іНпюї. 
нІсть. Бо ..а:ише це є едИ!Rою пepe.:tYJriOВOIO 7) Визвоо~~ившися еЬд російсько-боль: 
та rарантією миру в центра.ІtЬній та схід- шевицьJ[оrо імперіялізм~ l 3,1tобуаши с:во~ 
ни\ Европі й у тій "Іастині Азії. JІКа зав- незалежні ·націоиапьиі держави, названІ 
-..и була метою експансіі російського вище нарn~и бажають жити У 31'0ді з ро
Імперіялізму. У нас:.лідок цьоrо бу,дуть сійським народом та співпрацювати з 
стаорені nередумови A/fR закріплення три- RК!ІІ, а.ле як: рівний з ріаним і кк: неза
валоrо миру у всьому с:віті; лежні народи у сувереІІИmt державах. Як 

5) Зrадаиа J(ita. хоч і :щцев:.дирувала передумову добросуосідсЬ4tОГО сnівжиття ці 
с:е5е проти бо.ріо.wеІІицькоrо рmкИ>Му, ст~ нарDди стверДІЖують коне<Еу потребу де
МИ'І'Іо /lfJ цi.aoewroro 3бережениа росій- мок:ратичноrо перевихов}"ВаннІІ російсько
СWІ:ОІ ь..ерії. JІКе протирічитІо иа~на.Іfа.- ro народу в тому напримі, щоб віи шанував 
ним праJ'ИенwІМ паневолених роеійеьким саобоод·У інших на-родів І npиpo;t ~ пр:о~во 
JмnepUI.лt:..IOII народів, а тав:.ож і дУХові кожного народу на свое власне незалежr{е 
AtrJІJІНТiiicWtoї Хартії. Поиеволекі Моск- життя. 

Ставоu• Bn:088oro Орrаву YIIPU8 
Катеrори'ІНо-відмuен-у позицію до еЛі- &жо вкорінениіі в політи'ІНШ ~дицН 

1'11 бороrьби 38 иаро~ ~- заRМІ і РосLї. Тимто асі російсЬ&і по.11ітичні rру
ВиковfDІіІ Орnн 'VJ~Paюr, .ІІІОІІЙ уnами пи - віА моиарКтіа _.о соціилісrів - ІІК 
оаоєї Інформ8ціАноі C.JI)"JJt&c проrоJІопrує раніше (до .і п~ час рмолюції 1917 pJ. 
(Іfю_.аемо з н~3ЧНИІІИ е"ІМрО"ІеІІІІІІІІИ - так і тооер не J[ОЧ)'ТІо визнати права на
Щ)Іt'М. ~акції): родів, поневоJJеиИJ[ Pockfo, ва вільне с:а-

сУ pocilk:-wt пресі в Америці в берез- моозначеиВІІ. 
нІ цьоrо року oroJroweнo «Основні ?ези• Ця 'l'eН·~ift ІUМJІІІЄ'І'ь.ся і в nporpalli 
проrрами 11080Єтвореної російської cJiim російської cJiitм Бороrа.бк за Народкю 
Боротьби :~а Наро,.ню ~У·· Зrі,!ІНО з Свободу~. В•е с:ама на.а о:vану Jlirи -
цією nporp&IIOIO російська Jlita має :JaB- «Майбутня Росіи», в ІІИОІІУ вміщені ~
~аІІНІІІІ бoporJІCfl nporи комуніс'nІчної JtИІК- ні тези плятфорuи Jl.irи. показує. що JІІ!'а 
1'8'1'уІри і за всrаІЮІІJІевtИІ в Росіі ~ра- має на уеазі :Jбере•евня росіАсь.кої ве
тичноrо ·~У- ликодержави (на тернторИ СССР), я&а й 

З української сторони є рішучі· застере- н~і оанувала б ~ народами, що були 
ження праrи 'І'ИХ тез зrадавої Jritи, кІ до неі прилучені СИJІою. Хоч в основниJ[ 
торкаються на·родів, поневолеиих Совєт- тезах платформи Jlirи 1 rоворит~ У 
ською Росією в тому чиелі й Украіни. вступі про -союз народів, створений еlЛь-

ИИІІ порозуuі.нюІІІ», але з другого 'бо~tу 
Комуністичка диктатура в РоеІї - це в:.атеrорично заІІВJJоЯєтьСJІІ: сТілЬЮІ Уста-

вwмір історичноrо роов~І'І'Іtу російсьсDІ'о новче 3Ібранва, обране всіха народаJоVС 
народу, що в своєму минулому не мав Іtраїни... буде мати nраво остато<Ео 
вілЬtІоrо політичноrо ладу і не знає поша- ВС'І'ановити пор.ІІДJ[И для майбутн.ьої виз
ни яо свободи Інших народів. ~ росій- воленої Росії». Це :JНачить. що долю на
ськоі воснвої с:и.ли комуністична дИ'Іt'І'а- родів, поневолених Росією, виріШував. би 
тура не иоrла б11 запанувати над поне- російсьюай иароя. ик:ий має чисельну бlЛь: 
воле~rи.ми народами, бо місцеві комуні- шість у _СССР. ТакюІІ чином, проголошЕ!ІІl 
С'І'~і рухи сере;{ цих НЗ·РОJ1,ів були f є російською Ліrою кличі про вільну :поду 
слабі, а "JОкрема в У~rраїні, де до npюю,:ur народів і їхній свобі.ІtНкй розвІ1ТО!t - це 
московської' ОК·уnаційноі в•ци взаrалі не пише елова, що прик:ривають д і й св у 
бу ло кінких ук Р а 1 вс ь І[ R х больше- тендеtЩію Ліtи - вUновитк після зне
вицьких організацій. сеивя комуиістичиоrо режиму сє,~~;ину не-

Російський імперіялізм .не є JUUdilcь по.~tільну· Росію•, хоч б!f й ЩЮ1'И во.пі не
ншюrвір JСО)Іу>кістичиою реJІUНІу, він r•и- рооійсмtих на~ів. що належать теnер до 

СССР. 

Том·у Інформаційна Служба Вик:онноrо 
ЗA&Dr.OHHJ ПІ'ЦСТАВІІМ.ЦТВА ()рrаиу УНРади заявлкє: 

·~f'ЛIRCLKom roJIOCY•: 1. Програма російської cJiifl'f Боротьби 
за Народ'RЮ Совбо,~tу• фактично не визнає 

АВСТРІЯ: е.rев Пае•ІDІt- SalzЬurg Z. npna понево.ІІеиих Соаєтською Pocino PІII.-
Postfada llt. ро,ці'8 Ra вільне с:амоозначеннІІ. 

АНГJПЯ: в mевч,.к - Mr. w. Shewczuk, 3 цих ПРИ'ІИВ nporpa)la російськ:оі «Jil-
41 Linden C.rdens. London W Z, Entland. r14 Боротьби за Народию Свободу• Ш: мо•е 

АРrЕНТІНЛ: сПеремоrа• - ,.Peremoha", мати довір'ІІ в україкс..хому на~ ~ І 
Bookstore, Z5 de Мауо mt ІС Вuenos Airea, ~ іишиJ[ народів. повевалених PoclЄID. 
Argentina. ВсJке на.ІtИданвІІ форм м~аціонuьних 

........... R 1 D&..-a. и de вuємин з r о р и українці й іІНшІ покево-в.....,."". : 1. Pki8C- .• _..._, rue ь.стео 
I'Aqueduc. Вru..U.. lleiPque. .ІІВІКі наро.JІІИ веа.аткмутІо за иасил 

ва.. ІВОіІІ nравом 1 буЮ"І'Іо проти цьоrо 
ВERECYUJI: r.nc. І. Jr.a~o всіма сипами боротие«. tac. L Lazarenko, Este rt. N'r. 182. caraca8. .а· 

Veneozuela. Z. Запроектований росі.іісь.ою U'OD 
nля:н упорцкуваНІІІІ мі.JІtнаціонаn~оиих 

ITAJII11: J{p. 8. ~- Dt-. W. nаемtМ Ш.ІПІ- екnмкаин~~ vетаиое'ІОІ'G 
Fedorooclшt, Vii& .NeшoreQIIe lOII, lot. U. ЗІбрнн11 сееіх н~іа" ко.~rtІUІК&Оі PoeR 
Воmа. ltalia. ве мо~~tе виріmмтR nробJМІМ nоиевоJІен:ИК 

к.АНААА: .._. llaJ'IIЧJ'It-llr. Pr«*ip. . Poetao вар~t.е:Ів. 
...._...,k. • DcJttercour Вd.. 'l'orlмlltG І Ont. Зокрема що,дG rжраінсІоКоrо н~. то 
Canada. fl.IIWШ в•асві. Дем<Ііq)ІІТИЧНG &Rбр3ІИІ 'Jit-
CШA: «С8ІЮС"І'ііІм ..-....lira• - ,. 'І1Іе ln- каасцаТ&і устаиови неnлмmоі Укра~и 

llependettt tJknine•, Р.О. 80ir ІІІ, a.iC~~gD е, IIO&J't'b cтaopwr" В.ІЦТ, 8Ї,VIQSiд&t0'?" ~
tfl. U. S. А. rересам У~іни, 1 plшwrJІ. ва ооноеt рtа

ФРАНЦUІ: Анuа rpeA - Anna GraJ'. 1.. нoap;uщQCI'fl. gpo ~ vкoa-
rue de Canettes.. Рміа - 8, '1'~. .іІІси:о\ ,.ера•• 1 . Іншtми н~-

~L ІІЛ&АЗУЄ DOJIIDIIIIIТ8 

СІ'ЛВ ТВЛРІІІІІІИЦ'ІВА 

Починаючи вже з минулQгG року всі 
tиструкціі Иowytlicrи-i партИ СССР і 
рі'JНИК ЙОІ'О 8[ІРІ.іиістраційНИК 1{ИН·НИКіВ 
.піАІсреслюють необхідкість рі.шуче збіл~о
шити к:і.лькість колгоспної рогатої Х'Удоби, 
овець, свиней і rrrицi. Однак, RК ви·дно 
ці дотеперіwиі пора,ди та інструкції не 
.-али баианиJ[ · нас.лідt[ів. а 1'ОІІУ в lt8ind 
~ro року І'ада м1иІетріа СССІ' І ЦеІІ'І'
ралІ.ниА Комітет ВКП(І5) ap-ymeвt lyJUІ 

ВІІДатв eaeцi.aJIIiiiJ' 118еТ&...,. ІІР8 У. •· 
ТРІ.Охрі-ві DJI- po'JIIIn'lty к•mее111181'8 
А радrоспвоrе · проду_ктпно-:о ... ......-.
'n&. 

Настільси 8ЄЛИіІІ:е значеннfІ надає ео
вєтський ~ ВИІtоRЗРІНЮ ЦЬСИ'О ПJrІВ}' 
ВИІдно вже з то-го. що ві!Аразу JІt у nостано
ві визначені суворі матеріяльні сашщ\ї 
проти тих иолrоспників. ІІК:і не ВtПtОRа
ють пnJИІу. Зrі;Ано з постановою. коJІ'І'ОСП
ник:и тІU колгоспів. RКі на оЦетаві цієі 
постанови організують до 1950 р. 4 У&арин
нИцькі фарми (велик:оі рогатої х:rдобм, 
овец1., СВИІНей і mиці), здаватимуть .. ер
Жав\ зменшену на 10% постав-ку м"~rеа. 
молока і вовни. Навпаttи. ИО.Іfl'ОСПRИКИ 
тих ко.лrосnів, R1ti не органі3у10!'ь всіх 
4-ох фарм І не матІNуть вИЗІіаченоі в 
~~овій постанові наАменпюі кі.Jrьк:остн 
ХУ'доби. ІІУСітимуть ві~ 1950 р. сппаоtу11ати 
державі збі.ІІЬШеtf1' на 10% nостаи;:у м'ІІСа, 
JIOJf()l[a і вовни. 

у цьому виразно ВИ'ДІНО зле замаскова

ний натиск на к:олrоопиисів, щоб еоіш 
здавали до ио.лrослів власну хоу.добу, Іаtа 
дасть :wожливість колrоспам мати ту кі
німальну кількість х·удоби, що її вимагає 
цк постанова. 

Як ІІКJ[~Ь :J ~и РёІі/ІИ ІІіаіст
рів. кільсість J[:У'.І'оби. що перебу,ває тепер 
у покватній власності колrоспииttів. ообіт
ників. сJІу:жбовців і селІІН, · 3Ва<Ео переви
щує кількість колгосnної худоби. За ви
значени-м nлІІНом кільсість велииоі роrа
тої хvдоби в кonrocoax має бути _.о ківц11 
1949 р. збільшена щоиаймеише до 24 ІІJІИ. 
roJІ:.. то.Іі як у приватній вJТасності їі на
раховуєтьоІІ вже й тепер 30 ІVІИ. 1'0.11., у 
тому ЧИ'СЛі у КОЛІ'ОСШІИКЇВ - 19,1 М.ІІН., У 
робітників і службовців - 7 IVItl. і '1'. зв. 
•о.:.ноосібник:ів» (самостійнк'Х селJІН) - 3,1 
МЛН. J:'O.JI. 3а ВИ:JНаЧеtОаІ ПОСТ3ІИОВОЮ УРІІ
~у плІІНОІІ. иількісrь колrосrвої веJІИІtої 
роrатоі ху.доби мае бути збільшена ,.о кін
ця 1950 р. до 28 мли. гол .• а до кінця 1951 
р. - до З~ млн. гол. Це збільшення має 
відбутися м. ін. і шJІяхом т. зв. контрак

тації молодmtка у колгосnників, робітни
ків і службовців. 

TafC само має бути збільшена у кол
rоспах І кі.пь.к:ість овец1о та к:Із: /lfJ кінця 
1!Н9 р. - 6Z,4 ІІJІН. roJІ:., а .-о кіНЦІІ 1951 р. 
- 88 мли. I'OJL; 1 приватній .ІМасності є 
теnер 28,5 11.181. rол.. а тасомс і ~ей: ІІР 
іікЦІІ 194\t р. - 10 ІUВ. rол., м кінци 1951 
р. - ІВ мли. I'OJI.; тепер у ~тн:ій ВJІас
ності - 7,:'. мяи. голів 1 АОІІ&UІНьоі птиці: 
ДО к:іНЦІІ HJ-49 р. - 15 IVUI. тол .. ДО кіицІІ 
1951 р. - 200 -м.ли. гол.; тепер у nризатній 
ВJІасності - 350 MJIR. ГОА:. 

Одночасно з ЦИІІІ пляном постанова вм
маrає збіл&WеНІtR МОЛО'ІНОСТИ к:орів. орга
Нізації нaлeJit1Roro доr Лlf.ltY за худобою то
що та встановлює на-городи та вЇJДЗНачення 
д-1R ttращих •передовиків• у rаяузі ~tол
госnного тваринництва. Як ВИ\11110, с:о~єт
с:ький урид дуже потребує збі.ІІьmеная 
м'm:ких резервів і резервів 1108RI'f. Не
має сумнівів, що це не на ексnорт, анІ 
також дли населенн·R, а. ті.льки для вели
чезної оовєтськ:ої армії, у першу черrу дли 
іі аостачакия пu час майбутш.ої війни. 
шо до неї nриспішено rотуєrьса СССР. 

.Цліr тюс. же наївних европейців і аме
риканців. кк:і переконані, що rромцІtНfІ 
Совєтськоrо Союзу тільки про те й мріють. 
щоб жити та працювати в іІ:оле.tт~rвних 
rоепо.'І,арствах, постанова ООSЄІТСЬК()І'() уря

АУ про розвиток тваринництва може бути 

красномовною ілюстрацією тоrо, ІІК ко•
ннй ІtОЛІ'ОСПНИК ВИ1І:орИСТОВуЄ &аЙМЄИШJ' 
можливість, щоб мати хоч невеличке, а.ле 
IIJI8elle rоепедарет•: вnасау корову, ві-в

цю. КОЗу, С:ВИИЮ. КУ1)КУ, 1'УСК'У ТОЩО. Л 
тиvчаrом дпн Gрrаиізації колгоспних тва
ркиницьких фарм треба cneцiІUIWІІUt nо
стаtюе Мосжви, сакк:ціА, натиску 1 премій! 

.Український_ ГоJІОС• 
W//AНИY//#////////////////////AJDIJIIJJJ ІІіІАFРХ1МІ 

ПІС'І'ІІтt'Т ЗЛОІІRОІ'О BDЧAIIR8 ІП'К 
~AIRCioКOIW 81JIWIOIW 

mІВЕІ'СИІЕІ\ 

..... _.... ~. що має ва ІІІ!'І'і -

........... )' .........,, іІІС'ІІІІ'Уt"мІ. 
.... fiii&W -.... (JІ:ЬОСІІ) ........ 

..,...,. •• 1181811К 8С18118.СUК. ....,..,._._uorrrc-1& 
& І .... _.,- ........... UDІ 81• 
.-а -·· ......... Труша. ....... 
щ ~а. BJ'I'(J8И'ta, Ва.uІса і kc., •І 
ІІМtТІо :IU'UWIY варті.стІо 5000 ._ .. .. .._..~ ........... ~ 
ІМІ о 10 ro.c. а l'aOOpt в..,.........,.""..... 
Мюнхен-Фраймаи. · 
К.••d ,. ... .u..... мr--. ..... J''IIIC'no 

r .ІІІМИ'еР~ 110 ІіІє аисаку Met'·l' - .... 
.............. """М.С! ............ 

Чеоrвер, lt травw~ 1МІ 
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А ІИН 
81[ IU,IUIOCИTЬCJI сТРУ ДОВИ8 

&ІІТJ':JUЗІЬ І[ОJІfОСПНИКІВ 

Корееаев,цftІТ МОСК:ОВ('І.КОЇ сПрав~•· ве
._. JW8te ~ І.ІІам:аfі81d18 _.., • 
е~.~~е а Украіні nарті• саідІ8С..W.» .... r
доаІІіі 8ІТJ'зіа:JІІ• кoJU'OCI8IJida. ДQІІІ'ІІЙ 
час після війни · Ка~·инсько-Дніпроаський . 
район, Запорізької облаС1'rf. був найвідста
лішим у об.'Іасті. Як ві.до~ІО. не ~ОІоШ
ruи ані '1'80рИ Оrа .. іна. мі сКароткий курс 
ВКП(б)•, щоб пuнести у КО.І!І'ОСПНІООВ по
літичну свідо:.~ість і охоту до праці• для: 
«соціJІJІЇСТІfЧНОЇ батькіІицJmи•. Па це, ма
буть, заериуJІи ysary. де слt..'І,. иатиеttJ'-""· 
куди С:.ІІЇА, - І ста.JІОСR чу~: за OJI88 ІМ« 
...... е1'88 .,.eur • ..aaette_.n-- r 
еhаеті. 

За інфармаціs&ми кореслои,.tента rІЦ)зІІ
ди•, це чудо :ційсниа райком партіі. ПG

. над 100 (!) комуністів ві.дри.11или з раЖжо-
1101'0 центру на nостійну працю до кояrос

оів. де вони очо.ли..'!и бриrа,ІІИ й лан&rf, 
сотні ІШJІrоспиих комуністів з цміністра
ційииJ[ DOCa.1 вupJUИnи на роботу трав:
тористами. бриrцнраwrt тощо. Досить ці
s:аао звернути увагу хоч би на nрізвищах 
деІІКих з тих нтивістів-к:омуністів. що 
езиnиск калаrо.джувати відносини в к:оя
rосаах. сЗа 88р&де8 (віо;хомо. ІІХОЮ -
РеА.) ..._.7. - пише кореспондент. -
І[......_. clJiwec-.тfi сІ'еКОІІСТРУК-

•• ......... 1'0.1188818 ~·IIJUI .Іоt!8Ї,1'ІС
...... кері•nка ~ Єtоровіча МІтІ-8-
t.-... (Якоrо моJІtНа ручитися побач11яrt 
nнwe у себе вже. u «голову• - Ре...). 
3а ...-мо,.. ......... і opraai:JUdї тов. 
МітьоtJЮВ паИ\Цк:о налагодив справи а 
колгоспі 'IJie8 upтU тов. Л4tава.с..еs 
DЧОЛИВ ПОJІЬО8у бриtаду, JІРУІ'ІІЙ Ч..'Іе8 ..._
'Ііі. 1'88. ВеаІка8, став керівнив:оw бриrцм 
бу,Аівииків Білозерського во;~озбірник:а. 
Ко.увіет 1'08. Die~ створив пакtt·У 
ВИСОІІ:Оrо врожаю• (nідкреслення всІ()ДИ 
наші - Ре,А.) 

Вже сам пере.лік прізвищ ІЮІtазуt:. Jrt'O 
фаttти'810 керує всім JІtиттим. нааітІо ва 
визс.іА роботі, нміть у к:олгоспак • 
Україні. Корееоов,цеит Ь зрозуt~~і.лИJ[ арк
'11111 промовчав про ті заходи. ІІІtі 'JІІСТG
сувало з c:aoro бос,. МВД .РІІ '1'01'0, що6 
«ЗІЮІWТИТИ" копrоепнисів .-о праці. о_.
нав:. такі ВИСJІ0ВИ. • «За допомоrою пар
тійної організаціі IIJIЩ,Itl[o вuаrод- сnра
ви в KOJirocoi•. r<808)ІІ'І'ь JІІ)'Же баrио. 

D ПІ,ІJ;РУЧНИК ~ СТАХАНОВЦІВ. 
За пов~~()М.ІІЄЯНRМ с.JІітературної rазети•. 

украімt'ІоКе -~·• І8JІіт--І .ne
paтnt• а ltмal --- :s6ip88r, .......
"ІеІІІІЙ ета~ оре !JI8BIIn'W І ~ 
еверту. Подані !~іатеріІUІи про мето,Аи pG
бont сзиатноrо» до:ІІеНІЦИІІ:а Івана КоробG
ва. стапевара Mиxaffna Іtучерива. •rep<NI 
ооціtІ.лістичної праці• забоІ8цика Амк: 
саІЦРа Тюрєнкова. л•реата етапінса.ст 
преміі забоfіщика JІуки Гon01WJJOCI083 й ін. 
Треба т-ати. ~ вже .rю всіх тра~ 
~ИІІ: і ~ІП Пі.ЦпрИQІСТВ3J[ poбn'
RJIIitИ В обов'Я'Jіt0110117' ПорІQІІ:У 818Ча10ТІt 
ці .. иреІt'І'ивні ~ роботи й ... nошеп
ІІ:М nрок:JІКНаІОТь сзиатJПІІх• стаханоацІ:а. 

[] BИltOHAIIO ІІJІЯН ВЕСНЯНИХ 
ЛІСОНАСАДЖЕНЬ. За повЇ(.1омленикм 
«Правди~. колrосnи, Р311tГОСПИ й лісгоспи 
України жо nоловини в:в\тнІІ виконалІІ 
ПJІІІН BecRIIRИX .ІІісонаса.!І;ЖеRЬ. 3аса.ІІІН8ПІіІ 
Д4!ре&!tМИ nJІOЩJ' у 'l9 484 rектарІе. 

[] ЕJІЕКТРОТРАКТОРИ НА ПОЛЯХ. 
На полях Корсуиь-Шевченківськ:оrо раЯ
ону, Киіась.к:оі области. ви-пробувані пер
ші електротраnори. (Потіха для І[ОЛr~
иикіе: хоч нема чого істи. то зате е на Щ() 
П()ДИВІІТИС.іІ!). 

[] ВІДКРИТГЯ МУЗЕЮ ім. ШЕВЧЕН
КА В КИЄВІ. Z4 DІЇТИІІ в Києві відбу
лоси відк:рИТ'МІ ~ержамюrо ~узею ім. Т. 
ШенчеКІса ( «О~одумци І соратника вепи
ких російських революціонерів герцена. 
Чернишевського. l!;обротобова•. - не я
буяи при 11ій иаrо~ пUкресJІИТИ сПрав
да•). Пром88Іd - М. Бажан, П. Тичина. 
І. tжа~~:евич. у-нук вещfІІ:оrо Кобзаря -
в:оnгосnиик Терентій "'евченко - ме888 
rоМр•.ІІW -ет,-11&... , т iQI8 ea8N'8 ІІІеІІ-
ченка,' а n~но npe а...-tет. ......,_ 
К88іс СталіІІові та wpu «Щ&С.ІІ-е• ІК8П'ІІ 8 

C8ancwdi УкраімІ. 

[] ЗАКІНЧЕННЯ СІВБИ. За •ани4111 
мі~Іt cln.ewroro rооnодарства 
Украіис:ькоі ССР. солrосnи У~qпїиІІ •{) 
noчa'nCy ?Равни ~ааrінчи.ІРІ п.ІUІІІ сівби ка
•осовкк І[J'JІЬ~ ( eotІJttDНJІІta. 

DOIUДOIIIOUI .. 

В УАПЦ в Мюнк:виІ. ,IJ;ax&~~ 
tiJ в\дбу.uтьсс по Служtбі В()JІtій 

УРОЧИСТІ ПАКАХИДИ: 

!!. V. - no ПO.O:OIIff~!ltoвi є.-ежмn lt<t
IIOIIaJrw.-1: 

21. V. - по ro.111oвltOif1 Qto .. aн()tli 011-
ІЮИоаі ПerJІIO(Jl; 

11. VI. - аа СИІр(ШfА •ен~ 3еІІ111111Іt 
a..rr: IWH С...О..і~ Хрест-а R8 ~~~
тарі. В...~- 'J8 8CtK OOJIIWP:It
Во•ю YCC)&ilul . 

~osi ~ apct JIIPCt'IIIC"icrtt 
:ІеІІВІnІК ~ ~~~ 8l'ltiiOCII8IIi В gpeei N 

·~1::. .... ··= ......... s,. ... 
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ОГЛЯД ПОШТИЧНИХ ПОДІЙ 

• . - • Два полюси CBlTOBOl уваги НімечЧина 1 Китай 
ПОЛІТИЧНІ ПАРАДОКСИ 

у nолітиці немає нееnодіванок, а шt
радокси є явищами нор~tальними. Вчо
рашній союзник ст ас ... nротІfвннком, .коли 
noк.rta;teнi у нього надн не справдилися. а 

вороr. навпакн. стас союзни.ком .. коли цьо
го ви:-.шгає nолітична доц~льюсть. Така 
метаморфоза відбувається 1 зав_ершуєть~ІІ 

на 11аших очах протягом останюх тижюв. 
·І двІ краіик, ЩО ОбМІВRJІІІСЯ рОЛИМК, ПО• 
понять уваrу вс~;оrо полІткчноrо свІту: 
переможець у 1945 р. Kvraй проrрав винІ 
свою полІт•чву позвцІ10 вв: nартнер nере
моищів %-оі свІтовоі вІйик, а перемо•ена 
в 19:15 р. Німечч•на. хоч І у зменшепвх 
машта&ах, поволІ стає тим, чим nерестав 
бут• к.таІ - реальн- факторо• мІж
вародньо't ПOJІindaL 

ТЕЄМІІІІU ВІДНОСИВ МІЖ ВО.ІІІtШЕ

ВИКАМИ Й КИТАЙСЬКИМИ КОМУНІ• 
СтАМИ · 

ВоевtrІ nо•ІІ в Knat ваІпв....,.а.с• до 
вврІшальвоt фa:ur. Існування т. зв. націо
наnьного уряду Китаю моасе розрахову
вати лиwе на місRЦі. Армії китайсь~их 
комуністів оnановують все більші й бt:tь
wi терени роз.лоrоrо КИтаю. Це - анут
рtwньо-«ИТайська справа. хоч обJІІдаа nро
тианики воюють зброєю не китайськоі 
nро,:хукції. А.'!е nepeмora червоних військ 
не означає ще nеремоги Китаю. АК І nере
веutення сусnільних та соцLилІІНИх ре
форм. вnерта іrиоранціІІ яких 3 боку на
ціонального урІІДу є основною nричиною 

бл'иокучих nepeмor червоних армій, - н~ 
закінчує ще 18-ти літньої внутрІІDНьОl 
вІАни в Китаr. 

3а вІІво10 квтІІАських ~вералів DР•й
ае аІІва Інша, війна. з ико1 розшмат~на 
вН}'ТрішніМ:t1 розбіжностІfМи юrrаиська 
суверенність вихо_:tила до цього часу зав

жди переможеною - а rаме - віІна ':'о
лІт в ч на. Тобто. змагання тих 'Ювюш
ньо-політичних сил. що мають у Китаї. 
господарськІ та торговельні іН'І'ереси й 
укла;~еннй могутній каnітал. ЧІІМ бlm.me 
ваближаетьсв до своrо закінчення вІІсь
аове змаrанвя квтаАrькІІХ rеиера.лІв, тІІМ 
бІльше nІдвІІщуєтьея температура евро
пеаських та американсьКІІХ зацІкавлf'нь 
ПОJІІТІІ'ІНОІО t'ТOpQHOIO ВСЬОГО КІІТ&ІСЬКОrО 
конфлікту й ТІІ:И більше акти•вІзуєтьсІІ 
азійська nолітика неазійських держав, 
щоб не заnізнИТІІСЯ з капіта.rtІзаuісю вкла
дених у цеА конфлікт інвестнціА. 

Наш зага.:t міряr китайський конфлікт 
ееропейською міркvю їt бачить у пере~ю
зі кrtтайсьюtх ко,tуністів беззастережннй 
трі!Q~tф большевнцької Москвн. Забувають 
при тому, що Китай як духово-суЛЬту~о. 
так і nолітично це - інший світ. який 
ажніяк не можна мірІІТи міркою еІфQnей
ських аналогій. 

Хол().!tНокровність поставІt добрих знав
ців Китаю до «червоної nовені», що зали
вас нині Китай. бо ближче знании китай
ських обстанки nромовлкс npo щось інше. 
Заrально вnадає в очі назовні х~одне 
ставлення Москви до nеремог китайських 
комуністі~. яке рІзко суперечить. наnри: 
клад советській тактиці nід час еспансько1 
домашньої війни в 1936 р. Така ж хопод
нісrь спостерігається 1 3 боку Мао-Тсе
'ГунІ'а, лідера червоногО Китаю. Цікаво. 
що nід час здобуття Пекіну в лютому 
ц. р. можна було бачити, як ствердж:у10ть 

ЕВРОnейські сnостерігачі. ні ~ого nаnтре
та Сталіна, а це також: цілком nротирі
чить традиціііній советськІй ПJ?актицІ. • 

На пі:.цставі таких симnтомів бритіі«:ька 
преса і poбJrrь висновки. що Мао-Тсе-ТунІ' 
є кита,йським комуністом без совєтс.,кого 
шnІфу, недоктрине.рською особистістю та 
неnоаноцінним ко:.уністом. а скорше свого 
рода новим Тіто. У всяко01о1у разі, •іІсв•іі 
характер зв'•зків •і• ПекІвом та Моск
вонt 8ВJJRe собо10 ниві найбІльщу 3аІ'а•ку 
.1V1J1 світової політкк•. 

Про самостійну :tінію китаАських ко
муttістів можуть свідчити такі факти: 

· 1) большевицька розбущоеа Сибіру до ви
ладової брами у внутрішньо-азНіе~ий ';У
ходіл, 2) тенденція совстського . ІМТІерl~: 
яізмv зайняти анr ло-американсьв:1 ЛОЗІЩІІ 
в К~таї,. 3) історична тенденція китайців 
звільнитися нарешті від оnіки б:1дьяких 
сторонніх сил, 4) тактовна nове.:tінка ки
тайських коlІІуністів щодо Америfіи й Ве
ликобританії. 5) евіломість тоtо. що без 
позаазійськm-о каnlта.'Іу неможливий гос
nодарський розвиток KttTaJO, 6) китайське 
вмікня з вдичою усмішкою внкористатн 
СОВЄТСЬК\" ПО:О.tіЧ, а П(~ТІ:\t без :VСЯКІІХ цере
МОНій відкинутн всі до:-.tатання. як це ко
лись зробив Чан-Кай-Шек. проган11ючи 
своїх бо.'Іьшевицьких військових дорадни
ків. що доло,.,tог ЛІf йому nере:~~оrти внут
рішніх суnерників. 

.А Англія та Америка? Баіідуж:е, я-к 
звапщеться той. хто. nіслІІ nеремоги буде 
готовІІІі до спізпраuі: Чан Кай-Шек.. Лі 
Тсун!"-Єн чи Мао Тсе-Тунt. . . У кожно
М\' разі. ще дуже uвчасво твеJ)ДІІТН. що 
nept":ЧOra KRTaЙt'ЬKDX КОМуністів Є nept':WO• 
rою MO<'KBL 

НІМЕЧЧИНА ВХОДИТЬ У 

МІЖНАРОДІПО ПОЛІТИКУ 

Політична порожнеча. що виюtк.'!а у 
Сере;щій Европі в нас.'!ідок ліквідації т. 
':!Е. Третього Раііх:у була заnовнена чnтІІр
ма окvnаційнІІМІf :юками й вертr1кальІІІІ\f 
поділом на 3ахі,цню (nроам~ІfКанську) та 
східню (прос()ВС'І'Ську) HiYeЧ'trtнy. 

Полh'ІІчве nаружевнв мІж захІдиfмв 
•емократівІІІW та бо.ІІьmевпамк. перf'ве
депва двох сеnаратнвх вал~овк~ Рf'Форм 

і Іільокада Берліну - ..-ал• повоєив- нІ
мецьким західнІм політикам шанс, икнй 
вонв за спр•ктлІІвоrо розnоділу попІт•ч
нвх сил ·навкоnо вІмецькоІ проблемв й ВІІ• 
кор•ста.л•: заповнnи доцьоrочасну полі
т•чну порожнечу створеввам ЗШ.ВЬо• 
німецької державк та поступово uт•аІзу
ватвсн у европеііській політІІЦі, викори• 
стовуючи для цьото nотенЦіяльну вагу ні• 
мецької nроблеми у евролейських сnравах 
та намагання захіtдніх держав включити 
Німеччину в госnодарську систем~· Захо
ду як nротисовєтську силу. 

Ци·ми днRМи tt зроблені вирішальні 
кроки в цьому наnрямку. Після вось!ІІи

місІІчних нарад Парл•ментарна •ада !І 
ВонІ ухеалила а иедШ10 8 'I'PUB8 ц. р. SS 
rолосамв протв 11 (8 баеарська ЦСУ, 2 ко
муністичні, 2' центра І 2 голоси ~ерапі
стіа Долішньої Саксонії) тІОІЧ1МІО8у ав
от•туцІІО оо10зноІ захІдньо-вІмец..кеІ pec-
1171n•n. Ма-йбутній звхі.дньо-нtмецькшt 
nарлямент маmме 0010знd со811 І co••J' 
Рам. 

· Депутатіе до cotWy обиратимуть на -1 
роки. д;епутатІ·в до ради nрИ'JНачати .... уть 
крайоаІ )1)RДи. Президента обиратимуть 
на 5 рохів. Президеm- буде проnонуwати 
союзному соймові вибір со~ого канцле
ра. Єоюзний у.рRД схладатИ"ІІеться з канц
лера і сою'.Жих міиІстерств. КоиетиуцІа 
вхо)UІ'І'ь у ciuy nle.11• ~ердJКе8П П rу
ІSернаторамв окуnаQІЬ.х СІІJІ та раuфІ
кацІІ в 8 крайое•х урвдах. Цю конститу
цію матJtме ЗахІ~ньо-tthtеuька СОІО3на 
ресnубліка. шо складатиметься з Баварії, 
Вюртембер!'у-Бадену, Гессену, Піенічної 
НаДІренії-Вес:тфалі1, Допішньоf СисонН. 
Шлезвік-ГольдштаАІtу, Надреніі - Фаnьцу 
та Віортемберt-Гогенцоллерн.у. Площа рес
nубліЮІ дорівнЮІВатиме 247 880 к.в. хм., а 
населення 45.5 млн. чоJІ. Отже, до ск.rrаду 
11 входитимуть терени ~іх трьох зах~:t
нІх окуnаційнИХ зон Німеччини. Прапор 
Захід-ньо-німецької СОЮ3Ноі ресnубліки -
чорно-червонО-'ЮJІОТИІА. Тимчасова сто
лиця- Воин 

ВІІЬОКаnа &рлІну була ЗRtееИа 1! 'І'Р&В· 
ня. За совєтським нахазом nресові ВІІ· 
дання з Західньої Німеччини матимуть 
nраво розnовсюдження у · совєтськііІ: зоні 
лише тоді. коли ви;tання з совєтської зони
б.,•дvть · доnущені на Захі;t. У наказі пр() 
знесеНня ·rранспортової бльока·ди названо 
rен. Котікова вже не «команданто!ІІ Бер
лінv•. а •військовим коман.з;антом совєт
ськ-ого сектору Берліну». 

Ма..-рська в'JrnІPiчu. що nочшtасться 
3 СіЧНЯ 1950 р. МаЄ ЗЗВ,'(аННН'\1 «ЦЇЛКОВІ-1ТУ 
nеребудоау мцярськоrо се,1а•. СІnьське 
ГОСПОJІ8рст&о краінк IWIЯXO:Ir СТвореннJІ 
великих державн1:х !ІІастк\9 os 500 дер
жавними тракторmt'ІІИ станuі~t\ІИ (на зра
зок СОВ~ЬЮfХ МТСІ наб~ре іншого вн
rлнду. Вже у nершіА фазі n'ятирічки 
державні мастІtИ отрюrають виключну 
монополію на використовувания тракто
рів А: \ншюt сі:tьсько-rосrtо;tарськнх ма
шин. Цим сnособом державні й кому
нальнІ маєтки матюауть важnиву збро!О 
в руках ,;хля поборюванНJІ залишків nрІІ
ватніх rосподарств. В М~щиві, н і а 
інmкх державах ко~істичиото бльоку 
державнІ тp&JtТOPRi станції на зра:юк со
ВЄТСЬЮІЙ станут., дУJКе авж.nиаим 3НарІц

JUІМ у руках . дерJКаак JІJІЯ цітtовитого 
"J&Kplnnetn~~~ ciл.cwcoro rосnодарства. 

У Пo.n.ad вже ciiOr'OJDii ,-ракториl стан· 
ціі мають ~жеиу ІLІІЦ)t кал сІ.л..сь
КІfІІІ І'ОСПОдарсnаом. Мину пото року ч~«ло 
nольсwсих МТС буJЮ з&І.льшено з 405 ~о 
2000. На Іdнець lMi року Іх ПОВМВІО 
бУТи 3000. Тракторні станції у nольщі є. 
ІЇк mиue урJЦОВа nо..'І..ська ~rо~~уністична 
преса. «ВВJКJІІІВНМ «:ере~ОМ ~~~! 
nОJІЬСЬКИХ ceJIIIII ма ІDЛІІХУ ДО СОЦ1111!1З8Ц11 

села•. 

У hiQ'Idl -..вно ІІО8ІІА :Jet~e.ьнlllil за
кон, на п~і якоrо 386оронено ісиуаан
ВІІ біJІЬІJП(Х, ніж 10 ~арів nриватних 
rос~арств. У 311ериенні ЦК комуиісrи~
ноІ nартії Румунії сsаяно. що •P.Y11)"RlЯ 
ЛіКІІ~ ІІР11118ТRУ ВJІІІСІІЇСТЬ ccopwe, ;sae-
311'fiule І nросrіDІИІІН засобамк. ніж вші 
ІфаіюІ•. -

В IOtocJI8IIII. ке JІиаJІІІ'ОІСЬ на сзрадУ• 
Ком\нформоеі. ~ержаuевв• DєткІв йде 
немtинно вnе~. Усі noeQollnetnМ 3 
ЮІ'осяавК товорАТЬ про те. що сохорома 
велкких землевласиик\8• реJКМІІОМ Тіто є 
лише пропаrандИ810tм r&C:.'IOM Москви. Ко
пи хо;tить npo ко.,тективізацію сLІІьськоrо 
rосподарства, то Юrославія не вU.СТає ні 
на крок вu своіх сусІ.11в. 

Деяке відпруJКеинв в совєтсько-амерw
канrьквх стосунках знаходить свій внс.Іtіs 
теж \" змІнІ nолітики т. зв. Наоодньоі Ра
ди, nОкли-каної. до життя еовета.ми й керо- • 
ваиої · комуністичяою партією СЕд;. Пре
зи.дею цієї Ради, Отто Нушке. nроrолосив, 
що наради керованих ним DreтwryцiA бу
дуть веденІ су новоuу дУсі• иtmй сдовів до 
Jrіквідацtі блюкади•. 

На окvnованих у насnідок 2-оі світової 
війни. нoattx зе\І.'ІІtХ. що належа11и до 
війни По.'Іьщі. Р}")Іуніі. Чехослоеаччині (в 
основному українські. а також білоруські 
зе\І.'!і1 та .!\О батrійС'ЬКНХ ,!ержав - СССР 
дає своїм сателіта:~~ npsnt..'ta;J.. як треба пе
рево;~ити колеsт•шізацію. Не.:хааио ві.'\
бувс!! у Кисві спеція.'Іwшй з'ї~ проnа
rандистіа. на ЯКО1ІУ бу;ш nо.:~ані ДО Відо"а 
нові н<шрюоІНі д.'ІЯ пожвав.лення колектн
візаціІ на новоnрІL1УЧених територіях. 

КОМУВІІ(АТ ort::JIЦd 7ІІДО 

ПрезкдіІІ 'VНДО а ... есАа о>~ в о r ~ 
л осн о на С80СМУ sасі,\анні 5-ro трзвня 
ц. р. ,.акі nІ)СТ8Н()8Н: 

U 'У 38'ІІХу 3 8ИЇ:UОІІ S "liapomr l'OJIOВR 
naprli п. ВвсмJuІ llyJIPOI'I) ~ти. ф~к· 
цU ~ зас:туІ1НJ8t8. 1'0.'101111 sr~o 
s ухваJІМІІІ s'ї-цу в~. nepwo
arv застуПІІJІ808І I'Q,JI08III п. .-...роаі Оrеnано
ві ВІrtвицькому. 

ПЕРЕД КОВФЕ.ЕВЦІЄЮ ~ ПAniJIU. 
!3 'І'Р.... мааоть ро3ПОЧІИ'1ІСІ8 'І ІІарв

JКІ neperoвop• •ІІІіс'І'рІв :~&&орао ... х capu 
США, ВепикоІрвтавІІ, Фр .. цІІ '1'8 СССР. 
ПІсля nовІ'ІІх мІсІЩІв хоnодноІ аіІвІІ _._ 
вІетрв :J&КОРдОВRІІХ ОПрU ПОЧВВа'І'8QТІ. 
розмов• там, .-е Іх ІуJІО перера&Rо 11 •lcl•
nl• тому, коJІИ намагакнR зна.йти компро
міс між Сходом 1 Заходом закінчк.nися 
бльоквдою Берліну. Те•о10 нарад Іr•• 
mrraвв• ВІ•е'1'18111 в цІ.JІому - засадниче 
обrоеореннІІ сtrрави мириото доrо110ру 3 
нею, nроблема Берліну та берлікськоі ва
лютної реформи. 

ro.11oc.. полІтвчноі · опівІі про nарвзuу 
конфереицІ10 nодІпенІ; ОднІ оаеаиенІ 
оптвмІ:~~~ом, що врешті вдалося 'Jpo6J1Тtt 
nерший хрок на шnяху до ліаідацfї кон
флі'КТу Схі\д-Захtд у майбутньому, ІвшІ • 
дивл•тьс• ва наслІдки nарв3ьквх розмов 
ев:еПТІІЧІІо. а ще ІншІ навІть І не пр•хо
ву~ь своrо nескмІwу, вважа10чв, що ва
Р•зька конференцІв буде дпя СССР тппе 
тактичним маневром, щоІ дати А. ВІІШІІR
оькому •oaunnaleт• сказат11 традиqІІно
советське ••ет•, 

УсІ зrод•УІDТьс• на одному: ебе~•
вІсть І 'І'ІІерда спtпьна однодуmва nостава 
трьох захІдвІх партнерІв е тІе10 ••пJІома
ТВЧІЮІО моаою (те довів nрихлад Берліну), 
•ку найкраще ро3умІе Совtтсьf(ІІЙ Со10з. 
З оrл·.ІІДІу на те, що проблема :майбутньої 
Німеччини tнакше вигл.цас 3 nозицій 
ФранцІї. а ще ~нше з nозицій европей
ської nолітики США і вже зовсім nроти
лежно з nозици СССР - nоJtІтичниА світ 
3 наnруженням очікус 23 травня, коли 
мають окреслитиси контури маООутніх но
вих стосунків. а також і корінні nроблеми 
світоеого миру і світової nолІ'n1Ки-відко
шення між західніми д~tократіимн та 
Совєтським Союзом. 

ІПЛJІХАМИ JПКВІДАЦІІ n•ИВАТНОІ 
ВЛАСНОСТИ 

(ЮЩ Офіційні nовідомлення з сх\Аньо
европейських держав. вказують на те, що 
комуністичні режи,.и ПОJtьщі. ·Вмгарё:, 
Чехословаччнни, Мадярщини, Юrос.лаеіІі 
та Румуtdї твердо вирішили до 1955 pott)' 
ліквідувати ВСRКу nриватну власність, у 
nершу черrу на землtо. 

Оnуб.ІІікований текст нового бопrар
ськоrо п'JІТВрІЧІІОГО RJI&HY ГОВОРІСТЬ npo 
те, що до 1953 року 6Mf. селян Волrаріі 
бу де охоплено КОJtхозною системою госпо
дарства. Під час настуnних двох років 
nрІІватна власніст.Ь мусить бути иеща,цно 
ліквідована Болrар.\.R є nоки що единою 
Ю)муністичною держазою з бo.rrьttteutщь
кoro бльоку, що відн~рто проголос11ла ~вою 
nporpaмy колект11візацtr сtльсt.коrо rосnо
дарства. 

2) В справі останніх no.ldA • в~І8ИІtУ 
украінського rромаJІСь.коrо JIOI'I"''8 • н:
меччині ПрезіuіtІ УНдО стмм~: 

а) що УНJХО не J'III08JifiJI~ 3 б~ь
якою ПОJІЇТИЧНОІО rруоою, lfll J11t01011е
б}'ІД .. Іншою nonrrн.toю oPI'88h8цlєto npo 
з'іц ЦПУЕ, що ВЇ,1tбувеfІ 4-'l ~ ц. р., 
30ІфеМ8 про вибори верхОІРІІІх opraнis 
тісі }'t.'Танови. 

б) що ті члени nарті.ї УНДО. JІКі J' ви
слІ.ці постанов того 3'ї:цу · ввійш..1и до 
Управи. до KORТpOJtwюi Комісіі ЦПУЕ та 
.цо НайвищоІ'9 І'рока,;:жсьаоrо Су.жу, зроби
пи це на власву руку і 8JІ8СНУ відпоеі
дая~оність. 

В) ЩО ВІІОорИ зrа .. анІtХ орtанів ЦПУЕ 
буди nрове~ені без '11"0.1И всіх rруп. які 
реnf>ЄЗІ!ІНТ:О"10ТЬ цL'!ість лк:раіІsської емі(ра
ційної сп!.JІькоти. а 6)".'1И доконаи.і вtmлюч
но no лінії 6ажань rpynи ОУН(р), Я1tа 
nрис.днала до свосІ акції 1 групу rеrь
манці.в. 

r) маюч11 на 1-ваз:. що тасиw чином 
знехт"-вано внмоrу зго~r:. Поро'1уvЬІНя тз 
об'еднання · всьоrо нашого е\ІіфацІАRого 
rрома~янства. як ~юву його організовз
ного життн. а застосовано систему дикта

тури о.диІсl ПО.'ІіТИ'ІНОІ rpynn ІІре:»tдія 
УНДО вважає '1 norлцv narpeб ?а інтере
сів того ж l1)0IIa.JIRНcтea участь 'l.llenLa 
УНДО в наwаикх і цнм сnособом С"КJІце
них орrмах ЦП}"Е &ІМ'ОV ВЕ!ІфаІІИ./ІЬННJо{ 
І вІ.д'ємянм. 

І') · д.11и о3,.1.оровленнR ство~ного ()С'І'аR

нім !'ЇЗДОW ЦПУЕ ПО.110ЖеtІМІІ. 8 JIJІt()"f\' 
оnжfІt.ІІОСЯ каше е:~~іrраціМне ЖИТТR та .1-'tЯ 
ПрОВЦеRНJІ ІІ:ОНСОJІt1Іаціі і оо"сднанНІ~ ІІСІоО· 
ro нaworo rромцянс:таа, ~ія vндо 
ДОМаr&ЄТ..СІІ HerUIIIoro CltЛКIПIRRR НОІЮІ"О 
3'Ї'1дУ ЦПУЕ. 

Мюнхен. 5 'J1)88НЯ 1МІ р 

За Пpe:uuiJO -,.їІДО: 

.... с...е ... в.r_ .... 
УРJЦ,vЮЧИй застуmтк rо~оек. 

---~ .......... ~ Голоwmпt ~р 

СМАЧНІ nt•AIHCWU ЄТІ"ЛU 

(борщ, ІUUІусаяк. б.:шни. пеоuuю Т'(\Щ\)J 
в оІІЬв• аору J 1! :.о 15 .._._ що;щя 
:JІІаіІЦете 3& Aellle8:t' цІму і без харч.нан х 
марок У ІДА.JІЬНІ ПРИ Ьf'АТСТВr СВ 
ПОКРОВИ УАПЦ - М..-.;еа, ;&цаJер
mтрІІоС('.е 9'1 ~в 1-ох хашrщt;, х. аі.а rv.1,)ІІ
ноІ'О дaipr.vtl. · 

В їдальні ~айде-ті' "І"4К•'"' :1.~;1мцн св•
жі ЧЗСGП!!(:Н. Є 8}'фf:Т 1 iJ':МШWN Jt>j,1~· 
НИМИ HJ.fiOЯ~I{ it nІІВсІІОІ. 

D ЕСПАН[Я. ПІІТанив про вІ.-.влен
НІІ ДИПJІО!ІІаТИ'ІВВХ СТОСУJІКЇВ З&ХІ.'Іоіх .. t!p• 

•аа 3 ЕспанІе10 :hlaiRІJІO --.а вІ.-rук у 
ВепикобрвтаІІІІ. Цілий р11,.1 ча~Ів. Іш
мею·уючи це шn•шня зак.'Іикають ·бритіt'і
сьІоtй ~·ряд вІ:tря.дити овпr.х ІІ\Ібасрдоріs 
до Есп3ІtіІ, бо це ві.;J.пові.;J.аt· ін~<~М і 
ВелІtкобританії. І Ecna~tlї. Міністр закr)f)
донних спраа ВеаІв ~JІО888СІІ, ... він 
дУ•е ІКа.ІІку~ про ~. IQO _. рок• nму, 
ОКОРJІІОЧІІС~ рІRІеВ-· 08, ВеJІІІКоірІІТ&НіІf 
nІрвала дІІП.ІІо•а'І'ВчвІ ."-ое111ц 3 ВсtІа8і
єао. У США YPJUDВi кола вuжають. що 
треба ~ити ще . одну останню спробу 
поаернути Есnанію до табору захізнІх на
цій. Ane. аа..ночвс. там _..,.... J"''NNIIa
'nDII ... ~ ..... .....,... ........ 8аТІРJ. 
••х 0'1'80J11&18 з EcnaнlctO. 

D tТА.ЛІИ. Areицf~t Ройтер nаеід'~"
лнє. що у Іезnоое,...Іх 11ере~1: •І• 
•Івіо-rрам• закордонв11х СІІР&8 АнrJІІІ та 
lnatl - ВевІно• І rp. СфорQа .......-rале 
JdІтв .- ко•nро•Ісовеrо у'JІіJ(Ннв• 1 
сврааІ ІІоJІ. ІталІІс~оквх &oJIOIIII J А......_ 

ВритіАсько-іта.nі~ькнй ко\mро~іс nе
редбачає вирішити долю цих ко,,оній так· 
Jllll8 через lt рокІв мм •Істати rаІІ'Ое'І'ІІ
вІсть. До тоrо ж часу три її ск.1а;tМІ ••
СТІІВВ Перf'буват-)"І'ь аід ІрJІТіАсЬ&
(К\ренаІка). фрацузьк- (Фе<-ганІ та Іта
JІІІськ.. (ТрІnолІ) •а.ндатамв. До ltsl ft. 
:І&.ІІІІІІІат•~~еоrьсв nb упраалІви.. lpwrla
lda. RKi матимуть С'обі длІt ;xono!llorи до
радчий комітЕ!'І' }' ск.nці уловноваже.~иІ[ 
США. ФранцІї, Італії. Єrнmу та ~JІ
стааників :~~ісцевого нace;teюtlt. Цей сом
nромісов~тА П.І'!аи леоре~ачас також _.... 
DІІІТ8 nід упрuлІвнвм Ітun ІтuІІеьае 
СемаnІ t nодІJІІІТВ І:рІтреtо •Іа Aбidlde• 
та Анrло-ЄrІПІЄ'І'еьк.. СудUІОМ. ВрИ'І'ій
сько-ітапtйськиА nл11н вик.!Іикаа розча
рунаник і сnротив apaбcьttmt та tтап\И
сьхщс кіл. ІталІйськttй вi.:try« Ra НІооОІ'О 
хаQактери1ують наrоловки часоли{'іВ: •R• 
•• ІритіІс .. ка цктатура ТОІNЄ вааd вра.ва 
в АфрицІ ... 

СІ США. АмерtDtанєьtе мІаісrе-рсrво 
юстаціУ nовІдомляє. що __,.. ~ІІТІй
rькоrо корабля, що а~люаав 3 Ню-йорку 
до Анг.ІІІі, 3найІUJІа у QІОвІ амер•кІUК'.,.._ 
ro комувіста Ейе.11ера, JНСМА на.'Іt>ЖІrrь жо 
числа тих кОМ\'Ністичнюс лі~t-рів США. 
nеребуааю'!'Ь теnер Під С.Іt\.:ІСТВО1оІ 11 ЇХ4ІЮ 
проти.з;ержаRн.v д.ІfrлЬНІС'І'ь. 

D КИТАЙ. Штаб. Ul81U'&Aewcoro МІСJІІГ-
3С*У ~мляс, що aв)'llklrll ,._....,.. 

· :Jal'&lllolnlй B&rryn Ra IIJRra8 ~· 'І'рІооОХ lf:t• 
nря-.vках: з nів~я. з заходу та nіе•ючІ. 
3tшмtвІ ... віJІІУІІU8ТЬt'8 а кІт.кох: .wн-ит
аах кІ.ІІометІ)І8 аІА ШІЦІІ'U). Ур.я.д08і віі't
~ька залишили ціпиА pR,:t оnіоких П)'ПК· 
тів. /Одночаоно комувіств мpeplsua .... 
.., .. r~mpLІІ .. , ака eneяruae Шавrай ' 
мормr. У ПJ'>овінцІі Ганькоу в:омун\стІt 
відкинулrt :ІPR.Qoel в\1\ська та иаб."кзилнсJІ 
до rолоаноrо міста цієі провінції - Гань
коу. 

СІ І:RРІ:. Як nовLдомлІІс АП. nрем'ор
мініс'rр Ейре (ІрпJІІІ.ціа) д. Костu.а nоеІ
домиа nрем'ср-мінІстра ЕтІІІ npo ,.., ПР 
88ре lltl...,..e aoмarurьc• DЬ..... 8111 
yapaan.__ AllrJІiao lllleno8s . ......,. 
....... ..._,. Ірn-..ІІ (Ульстер). at JІІоеІ nе
ребу.вають у складі вм.-обрнтаиlі в~
nов\дна резолюція napnМІelfi'Y Ейре .!tО
:магається з'є.цшtеннJІ Ірлвндіі. 1111:е •умwк
JІІtВИ'fЬ Ut.:iHЧHT\1 довrО.'ІЇ'І'ІІі розбіІІШОСТІ 
між Eftpe та Англісю. 

СІ ТРІЄСТ. Командаtfт аиr.'Іо-амерн-
кансt.коі 'ЮНІ! окуnації ТрІ«'Т:V rек. Ері 'І 
своїй дооові~і Р~і · Везnеки ОН nоаї.tо
мив, що, у зв'nкv з затрнмкамн в ро:t
в'иза.»ні трі('('тськоrо питІUИІЯ. там стео
РІІвси дуже "JВГJ)О3JІивнй стак. Ері ма
жає за доці.1ьне nередат• ТрІеn ln..'fii. 
Іо nt-pe .. aa•чa ІІJІьmІМ'ь lтt.Jdйqla. нк! 
ЖИВУТЬ T:JM. РІІВУ"Іе ••• .,..."... ........ 
Становrrще у ТрІ('("Ті ще бІльщ.- ~'t'К.'Іа.д
НЮЄ"rься ТНМ ПО,'І\цІАІШМ терором. ІІКИіt 
іСНУС в Ча<'Т~оtні мі<'ТВ. ок,·nованій Юr·~.ІІа· 
вісю. 

CJ І1'АJІІЯ. В Сар•-ІІ uк ... ua• 
88бори ~ орrаиіІІ calltoвpii,JU'auиa. Най
більшу кількkть ro.nocia - 183 тн.:. діста
пн ХРІІС1'Іtя.нс~акі де:ІЮкрnи. Коиуttістк 
діста.1111 110 ТИС., МО.Іархістн 6fl ТІJС:. ГО.ІІО
сіа. Поріsшоючи з мщ-tvлим JЮЖОМ .... 
•унk'т• ІtТратІІJІв 12 1'ІІС. roJIOI.'Iв. 

[] КИТАЙ. За вз;.н·щвш rтоорозуміннfrм 
МіЖ ltИT81fcbKitМ НВЦЇl)Н)JІЬИИМ )"PII,I<Hf І 
YPR-10.,. СССР, .-еевтврІ•аd ,......Щ. вІ• 
.... краІ .... І)'М ІІро,!ІОВJКеІІО IQf D ~ 
ІМtІІіа. ЦІІ yr{),l(a npa.o СССР uif\ctttO
вaти рух яовітряного трансttорту на.а tш
тай('t.кою ТеJ)иторІnо. 

СІ МАДЯРЩИНА. На 15 траJІІІ• f ІІа· 
-..рщ•ІІІ nрІПІІаченІ ВJdop• ао napJІ8JIIf'ttr~·. 
Ці .. барм 81JtiJ•8&1'BitY'fW'8. AR і в С'ССР. 
за fi:ІJ • 11 • ~' ., а • с ком. Rt~opф ~a,..r
~,., Ь Л·'\)f'_1 С\"ІбОЮ '1111LI\"! .'Ц:! :ІСОЖЛfШ.х'Ті 
аІ'іо Л;tСІІh!Ю ГОJІ(){'VВЗТІ! За ВЖЕ' ~3;/Іа.ІІ!І."• 
rі.,ь RІІ1Н;ІЧ"'•r•rх t<fІІt.'tиЩІтів ~•бо не Gpa1'1i 
в них ,.част•t На rrpІгкna.;(t емборІв }' 
СССР Rr1борці мnтИ'І\~'ТЬ. &:tt\CHE'. лнІ.І.Іt' 
одну :о.:ож:н:вlсть. бо іх ~npІrtІlrІ\~'1b• !'(lql)

c~·na-rn 

[] GYPI\1'A. ЧОТІЦ)И краіnи бpвrllk!>a,І
r.:. Іtс>:о.t'І•ІН9<'Л'ІУ -- Bf'.'111W.oit.......U.. la!iUI. 
Оакіrтаи та Li.rfш011 ефіuіАІІо ....._.._ 
ІІро ('ВОІО І"ОТІJВіІ'ТЬ ДаТА llt'fdll'' JtOfiO .... V 

Б)' ... їІі :ця .. ,.1'1lN'Іit01'0 ··~~yiiJ8iUi8 IWМ,}'
fl~Cтн~uJ~LJC ::1\ІBL"T~tflb 



Orop. 4 «УКРЛІRСЬИИЙ FOJIOC» 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

o.JJEГ JІЛЩЕНКО 

• " " Про духовІ джерела сучасно І нашо І доби 
На трьох горбах лі.ц :»Іа-ками орла 

М11 кладемо n.ря.мі основи міста ... 

О. Ольжич. 

з<Іперечнти лш·і,ку і суцільність цього 

процесу й не розуміти (або не хотіти розу

міти!) його дійсних, в-нутрішніх рушіїв -
nри всіх «nартнкулІІJрних» ві,дмінах - ЙОГО 

вrору бла.китннми вежа.ми) й nрокласти 
прямі і незрушимі основи свого держав
ного століття: « ... ми не nрадіднє село, 
ми - днів ма·йбу'ІІніх величаве місто» <М. 
Зеров) ... 

)І.ОПИС З КУРИТJmИ 

Радість українськоі коJІонІі 
в Бразилії (Парана) 

llepexoд~tмo через перевf!л. Ви·йшовши 
з років другої світовОї війни, &ростаемо в 

світовий •мир», що за нього тотальне ни
щення українського життя вже nроходить 
в миштабах цілого українського материка. 
Щоб правдиво визначити дорогу вперед й 

оланvвати майбутне - треба знати звід
кіля- вирушас:-.~о. Та - як це може не 
дивно - в м.~і повоснних бу;днів губимо 
джерела своtї доби. І навіть, nравди-в~ 
окреслюючи її. як добу національної пе
волюІJ,ії. не завше ;ю кінця усвідо:-.1лює:-.~о 
сF.ме цю революційну ії суть - хоч це 
власне вона ензні!•шла наше ~шнуле. ВІІЗ

начає сучасне і має в11значнти - оскілhКfІ 
хочечо ЖІІП1 - і наше J.ІаЙбутнс. 

неразривної од но ст и і ор г а н і ч н о
сти. Заrамована на переломі д.вадцятих і 
три.дцятих років дина-міка українськото 
духового життя на центральній частині 
материка, nозначає і надалі ку.1ьтурннй 
процес західних українських окраїн і 
еміtрації, і - коли приходить .для uьoro 
час - роки 1941-2, - '•вибухає» знову в 
столиці... І навіть механічний засяг 
окупантів (і яких окупантів!) - чи через 
тотальюн~І фізичний терор. чи ибактер іо;ю

rічну війну» (сnробн защеnнтн збудженіі'І 
українській rвідомості КО\ІП.1екс малості) 
- тяглість цього процесу не перервав! Зі 
збу~женої українською націона.1ьною ре
вотоцісю духовості ро;~пться нови(І світ, 
ЩО ЙОГО ВерШИІІНі ПОЗІІЦіЇ У\ЮВНО окрес

ЛЮЄ 0. Ольжич ІІа:}ВОЮ КУЛЬТ У Р lf 
гер о ї 'І но ї. Ue вже зовсім нова ідейна, 
моральна і навіть естетична шкаля духо

ВІ-ІХ вартостей, що їх осrювІюю катеrорісю 
стає саме ідея нації. 

І ця воля б у д у в а т и за доби, що не 
хо'Іе знати внутрі,шньоrо конфлікту між 

ділом і думкою - не М()ІJ'Ла замкнутись в 
сим-волах слова й мусїла шукати свого 
безnосереднього втілення в реальнім, «ФІ
знчні:~<І>> житті. Сказа·вши нове, револю
ційне слово, :мусіла українська культ}-ра в 
обороні цього слова стати «бо лише ті ідеі 
лере~южуть, хто з ними вт'fде й на еша

фот і смерті в вічі скаже... (М. Куліш), 
зроджена націоналЬІНою рево.11юцією 

творча у-країнська люди-на на ешафот 
виіішла і смерті в вічі сказала . . . В під
nіллі націоналістичного Киє-ва 1941 років 

суб'Є>ктивна rвобода українського творця 
знаходить своє най-вище уто·rожнення з 
шr..юга:о.ш революційної боротьби, ідея куль
турного nісланющтва з і.десю державного 
судівнвцтва й їх увінчує. як «найвищий 

віноК>> - жертв а. Тут доходить свого 
наповнення, властива лише висою-Ім 

творчим епохам, туга нової українrької 

людини за <<Ордено-~І» - туга, що 110значас 

себе nев-но не тільки на Вістнику, а на
віть на ВАПЛІТЕ - й що остаточно себе 
розкри-ває. - стаючи ніби вже зав'язком 
нового українського ладу - саме в орга
нах українськото націоналізму ... 

2 січня 1949 р. в ла.'!аці Сан-Фр&нціско 
відбулася ПЇ!д nроводом губернатора штату 
Парана, n. М. Лупіона, урочиста номінацін 
нових членів Парвнеького уряду. Новим 
міністром сільського госnодарства, про
мисловости та торгівлі іменовано знаного 
та шанованого серед бразилійського 1'а 
українського насе.'!еняя, д-ра П. Фірмана. 

Др. Петро Фірман Є СІІНОМ КОЛИШНЬОГО 
діяча та доброго украінського nатріота ло
кіmюго Антона Фірмана, який прибув до 
Вразилії в 1895 р. з Тернопільського повіту 
(Західня Україна) 14-літні7>І хлоnцем та 
осели-вся з родича~ш в Дор,изоні на віль

ній бразнлійській землі, 15. 9. 1914 р. в 
патріотнчніІJ українській родині народився 

Боро-:-ьба за фізичне звільнення УКJ1іІ
ївськоrо народу йде впарі з боротьбою за 
його звільнення духове. Цю '<Пар ексе
лянс» духову суть українського відрод

ження розкри·в був у візії но в о ї сі м ї 
Taf!ac Шевченко, і Тарас Шевченко роз
крив був причини фізичної поразки 1917-
21 років. коли· л рислан у і. окраде
я у .11 ук ави ми Україну, збуджено в 
огні! 

Нац іон а л і з ~1 в українськім куль
турнім житті після першої світової вшни 
ТёШИ Не був ЯВИЩЄМ ВІІПаДКОВИ:\1, а - ру

ШіСМ і «нервом>> цього життя. Все справ
ді жи-ве, що виходило з лона цієї куль
тури позначено ідеrю нашото національ
ного ставання. І рівнож не виnад'КОВО, 
шо саме ця «націоналістична>> культура -
ук.раїнська культура в її революційнім 
напняті. - уласкавлена дотиком М•УЗ й 
сnовнена волі до rеніяльності. волі «рів
нятись на с-вітові шедеври>>, натомість «СО
ціялізм» на Україні своєї :музики так І не 
знайшов! І в ст.tволах цієї к-ультури -
хай бу:де це творчість Марка Антіоха або 
Косинки (але, очевидно. не Винниченка і 
не Корнійчука!) - зосереджено М()ІJ'утнс 

духове яапняття й вложено rран~діозні по
тенції до духового росту, - са,ме так а 

символіка стає сеі·доцт-вом своrо часу і за
nовітом його. В Синах Qrефаника, Суво
росгі Липи, Вежах Ольжича і навіть 
Вальдш.непах Хвильового - захована си
ла доби і «·ВаЖИТЬСЯ» ДОЛЯ наша. 

Та проте треба ~1ати зате,.шений зір, 
щоб ба'!ити - як це бачить частина ніби 
українськоІ nубліцисти-ки - у Визвольній 
вій·ні 1917-21 лише сушmй і зневірюючий 
досвід; са\Іе за Визвольної війни розкри
вається містерія минулого Ро зри
т ої мог и л и і родиться си:-.шоліка но
вої української історії - Дер ж а в а я е 
т в о р и т ь с я в б у д у ч и н і, Д е р ж а

в а б у .пу ється ни н і. Подолані фі
зично, таки будимося в огні цих років ду
хово і вже я к н а ц і я входимо в Істо
ричний nроцес, і тому дОС1Іі.д цих років -
nоза всю свою ЗО3нішню катастрофаль
ність - у найеищім розумінні ЦЬ()ІJ'О 
слова - оnтимістичний І раз і назавше 
'ВИрішальний. 

Поволі nрокидається вже не в окремих 
:fираінських людях, а в у:країнські'м на
родІ. як цілості «яеnереможна воля» б ут и. 
здійснити себе історично, і ця воля -
nрямо чи непрямо - позначає все творче 

в українськім духові-м житті останн.іх де
сятиліть. Стає вона руш!см глибинної 
ферментаціУ, що охоm1ла була після прот
раних змагань 1917-21 цІлий український 
духовий npouec: з волі відчути. nізнати І 
розкрити себе. я.к націю виростає наше 
оновлене світ,Rвідчуття. а з нього 
св ітотп я д. 

Вже в середині два:дцятих років nонад 
«кляси» І ворожі кордони виростає су
цільний український духовий суходол: під 
праnором національної ідеї nодають собі 
руки комуніст Хвильовий і «неn·маю> 
(окреслення Пилиnенка) Зеров, - і де 
факто, - •Фашист« Донцов: і в прІfско
ренім ритмі цього процесу будуть завер
шені «діла і З'-Іагання сторуки» О. Олqжн
ча героІfським вінком. . . Тому бачити в 
"Перейдеяім чвертьстолітті лише блиску
чий ренесанс два,zщятих років. і темне 
nровалля років тридцятих і nригнічення 
рокі-в сорокових - те саме, що вза.галі 

О. ЖДАНОВИЧ 

І ця в.ласноп~дметна - і тим самим сво
бідна - в своїх тво.рчих джерелах і висо
ка в меті культура - заразом сш1ьна во

лею nроложити · в конкретну дійоність ви
соти своєї символіки й історично себе за
кріпити. З nрироди речей не мог.'Іа вона 
не набрати «На'І'ОЛОСІУ,., і-деологічного І на
віть nо.літfІчнмо, інакше б не виповню
вала евій простір і час. Зрештою. куль-

. тура кожної «ПОВІНОЇ>> доби є у високому 

ро3умін·ні цього слова культурою · •• nолі
тичною>>, але, очеви-дно, не «партійною» І 
не тенденційною! В строфі Ольжича 
Держава не твориться в бу-дучині, Держа
ва будується нині . . . ця воля до •полі
ТІ1Ч·НОСТі>> доходить с-вого і-дейного напов
нення й клясичної чіткості вис:юву й тим 
самим сливе, що профетичної nереконли
вості 

І така культура в своїх потенціях є та
ки д ійсно культурою панівнею і держав
ною: вона еже сnовнена волі •<зібрати" і 
організувати свій .. простір» (у Яновського 
«ТрадіціІ!не>> стеnове українське небо не 
розп.:тивастьсл в безкраr. а піднішtrться 

• 
Страшлива втрата крови на у;країн

ськj.м культурні,м фронті nроцес нашого 
духового зросту ніби наразі загамувала. 
але його наІПРЯМУ не no.pyuл-rлa. Поверта
ти коло істори не мож·на назад! Проло
жені в nопередніх роках nозиц-і.ї осн о в
и і і тим самим мі.рода~ні; nрок.ТІа.дав їх 
rеній українськоУ людини, за.кріплювалз 

кров. й обійти цю кров nевно годі, бо в 
ній - сві-доцтво внутріІШІьоrо відчу'М'ІІ 
цісю культурою своrо •безсмертя», три
валости зроджених нею си-1-mолів! І тому 
саме ця жертва визначати-ме І унапрям
люватиме матістралю ук.раїнського духо
В()ІJ'о життя вперед. 

Отже, не почи-наЄІМо сьогоДАі я·коїсь но
вої куль'І'у-рної доби і не шукаємо своєї 
національної правди 'Іерез якесь «парик
махерське nе.рметум.мобіле» - ~-компро
міси>> і «синтези». що звичайно приводять 
до того чи іншого •УССР»... Правда не є 
т а к і н і, nравда с т а ·К, а наше т а к 
на-м раз і назавше дано Шев'Іенковим ·в· 
своїй хаті, своя сила, і правда, і воля» І 
раз і наза-вше засві.дчено Ольжичем <<будь
те!» ... 

Сь()ГОдні стоїмо ~ш в світі в rтрашній 
.самоті, але «хто в дусі в такій са-моті -
з тим Вог>>. «Вузька стежка до небесного 
ца-рства, широкі лекольні брами». що ваб
.'Іять українську культуру «легким кош
том» - запере'!енням її питоменних духе· 
вих джерел - вийти на якісь <<ширші», 
« і-мnерські >> лростор!-1... Та ходить. щоб 
укрс:їнська культура · зі свосї вузької 
стежки таки не зійшла, щоб .лишилася до 
кінця вірною своїй пра.в-ді. Бо за.тп-Ішнв
шись вірною, буде - первородною і не
nовторною, а її еьоrодніwня кривава І 
вузька етежка етане •<РадІенІІм трактом 
зо світової мети» (М. Хвильовий)! 

;Ір. П. Фір~ан. Початкову освіту здобуває 
др. П. Фірман в Доризоні та у віJІомій nор
туніонській колеrіі,заснованій П. Карман
ським. Середню освіту він здобув у гім
назії •Паранаенсе» в Куритибі. в якій був 
найкращим учнем і внявлІtВ nоаторсь1tі 
здібності. 

Університетський дІШ.;tОМ з правяич11х 
наук др. Фірман здобув у Паранському 
університеті 1938 р. Вже на nершому кур
сі правничого факультету його і-менува.'ІИ 
професором географії в інтернаті гімназії 
«Паранаенсе». В 1935 р. бувши ще сту
дентом, вія виконував обов'язки nрокурора 
в Резерві, Малеті і Гуарапуаві. Після то
го два роки був районови~ делеrато~ nо
ліції в Понта-Гроссі. 

Працював nотім ЯКИЙСЬ час у СТОЛІІЧНЇН 
допоміжні/\ делеrації, пізніше був шефом 
кабінету в ce1tpeтapimi Внутрішніх Сnрав, 
Справедли.вости та Пуб.'Іичноі .Безпеки, 
члено:-.1 Комісії Естадуальної Громадської 
С.'Іужби і ч.'!еном ад'-Ііністративної Ради 
Штату Др. П. Фір:о.tан бере активну участь 
У nо.,ітІІчно~ІУ жнтті Парани. став nершим 
секретарем Виконавчого Естадуального 

Ко:\Іітету с.-д.· партії. з _лав якої вийшов 
лосло~t у січні 1947 р. і бУ!І обраний віце
лрезнденто:о.І Паранського СОЙ:\fУ . Тепер в 
особі шановното д-ра Фір:о.щна. як мініст
ра еконо:~.rіки, дістала Парана не лише за
гально поважного І високоціненого ШІІро
кою гро:-.Іадськістю nолітичного й суспіль
ного діяча, але і .'!юдину великих політич
них здібностей та великогn зтншя екnно
:о.t ! чном rюзR·нткv nаn::~нн 

Оавик. 

Великодній Париж 
данносгь род інс >> у'!астю в цій імлереJі. 
Приязнь виявлястІ:,ся ті.JJЬКІІ советською, 
французи з неї випадають. 

Така картина дивує навіть представни
ків совстської амбасади, які nривез.'Іи nід 
оооїм доглядом тих. що мають внстуnапt 
Напевно диеус це й Корнійчука, який скеп 
тичним оком оглядає порожню на дві тре
тини залю і мабуть думає собі: у нас бІf 
для закордонних гостей судьщо. а наnов
нили б ушерть залю. 

вово ен:о.ютана r. напружена жінка, яку ви
разно то'!е якийсь хробак . Хробак нечи
стого С\'\Іл іння. КорнШчук - це навіть не 
зрадник. Це nросто худобина. що ніколи 
українцем не була . А Васілmська вІдчувас 
свою зраду власному наро.зові Говорить 

схвильовано ir З.'Іе nо-російському. Пn.1якІІ 
ставлять їй mrтання, на які вона або не від
nовідає, бо це. мовляв. вже :uнну.'ІО . або 
відnовідає з якІнtось роздратуванням. nо
силено підкреслюючи. що нова Польща йде 
nравильяюt шляхом. З її відnовіnей вид
но, що вона ~усить ще й себе самУ uеnе
конувати й глуШИ'Ти власні сум.пінн.я. 

Паризький квітень цілком виправдовує 
свою назву: в цей час тут сnравді все цві·rе. 
З nунктуальністю. не спізнюючись, як nо
тяг метро. nриходить весна, і все вкрива
('ТЬСЯ рясним Цвітом. Да-вно вже відцвіли 
черешні, осипаються яблуні. а коли прийде 
травень. то вже й каштани nерецвітуть. 

Цього року квітень був особливо ласка
вий І до:июлив жінк~м. навіть раніше, ніж 
звичайно, скипути nанчохи й nлащики й 
майорити різнобарвними літяі!о(И сукомками 
На католицькі ВеликоднІ с-вята квітень 
скомлромітував ус! пере-дбачення метеоро
логічних сганцій, які заnовідали nохоло
дання і дощ1, бо nриніс небувалу спеку: в 
Парижі. було аж 32. стуnеня тепла, а у цей 
же час на Рів'фі лише 18 і навіть у Аль
жирі тільки 22! Така спека nавигнала па
рижан на сsята за місто. Тільки протягом 
одяіеі Ве.пикодньої п'ятницІ з Па,риж:у виї
хало 600 ООО ласаж111рів. І залізниця уnора
лася з честю 

Читаючи лро це у газетах, обиватеJJІ по
хитуКУГЬ головами. дивуючись цьому не :мен

ше, ніж дістаючи з nреси та радіо звідом
лення· лро рекордові nеревезення постачан
ня до обложеного Берліnу: добра, мовляв, 
рє-летиuія для аійськових оnерацій! Але 
•о.:~r.н франц.vз війни не хоче. Він її нена
видить і, взагалі. НР. розуміє. ВІм знає її 
жах і не розуміс чоиу це вона І як це вона 
~юже приходнти в голову. І це зрозуміло: 
французи ні від кого н~чого не хочуть і не 
розуміють чоrо хтось вІд них може Х?т.іти. 
На останньому конrресі МРП був. мш1стр 
Бідо дQВОДШІ. що треба мати іІдвагу н~ хо
вати голови у nісок nеред загрозою ВІйни. 
бо тільки так можна забезпечити мир. На
nевно його спова не \fали потрібно~о вnли
ву, доказом цьо:о є втрата голосІв його 
партією в останюх вибораос . ~ 
вже цілий місяць кри•Іать з усі_х стін 1 

парканІв nпякати лро мир. Чубати~. наче о 
то трохи змоклий roiryб н~ nля_катІ самого 
Піка«о тюІЮВлJІє про коиrрес миру, який 

КОМУНЇСТИ ОГОЛОСІ1ЛІІ З надЗВІІЧаЙ-нІ1М Шу
МОМ ВідКОЛИ ПО'!а.~ІІСЯ рОЗ:\ІОВИ Про ПіДПІІ• 
сання Атлянтійськоrо пакту. Ще задовrо 
перед тим nочали з'їздитися .:10 Парижу 
делеrації. Правда, французький уряд змен
шив кількість віз для кожtюї країни .:I.J 
восьми, але. не зважаючи на це, у Парижі 

зібралося чимало тих. якІ, користаючись з 
демократичної ооободи, докладають усіх 
зусиJІЬ, щоб ширИти свою брехливу прооа
rанду. 

• 
Великі ж«>вті лляка:ти сnовістили, що 13 

квітня в Парижі. вистуnатимуть Ванда Ва
еілєвєька і Опександер Корнійчук на збо
рах, що їх організовує товариство фран
цузько-советеької приязні. Не можна було 
відмовити собі. щоб не оглянути такої імле
рези. 

Корнійчук-nа-негірик московського оку
nант-ІJІеальний релрезентатор Кремля д.лR 
наївних людей за кордоном. Це сивуваТJІй 
лан років 43--48. Пристойно вдяrиений з 
помітним черевцем і задоволеною усмішкою. 
Людина вдоволена житт~м. Тиnовий бур
жуа, що вже своїм зовнішні·м виr.nядом за
nеречує "всі наші оповідання про голод, 
окупацію. терор, заслання. чистки тощо. 

Зоесім зрозуміло чому саме його nхають 
за-вжди до закордонних делеrацій, а не з_ла
маних Яновських чи Рильських. 

Корнійчук говорить про. . . Кравченка. 
Це - зрадник і каналія. Він писав npo 

Величезна заля МютІО&JІіте вигля-дала голод в Україні? та хіба ж це nрав111а! В 
і:мnозантно. Приходимо з nівгодинним спіз-
ненням. 11ле щі'М нічоrо не втрачаємо. бо 'Україні немає селян, що тяжко nрацюють. 
заля заnовнена лише на одну третину і вс: Усе роблять машини. Ніхто не rие спини. 

Єдина турбота радянського селянина це 
ще чекають. Французько-совєтська nри- обрати собі хату з rанком і троьма кімна
язнь зникла вже давно й лише у леред:мі-
стях залишилися від неї старі грамофонні тами, які теnер для кожноrо коJЛ'ОСnяика 
nлатівки з совєтськІши піснями. що були будує вл341а. 

Копьnортовапоі nІтератури майже нІх1·о 
не куnує. АранЖери nрохають вибачеяпя У 
гостей. що мало публіки. nояснюючи це ви
їздом студентів на свята . . . Потім демонст
рують фі.'ІЬМ Київської студії «Веселка» за 
романом Васілєвськоі. Фільм понад міру 
сов'tтсько-патріотІіЧНИЙ:. він лодас безконеч
ні німецькі варварства. але з ~истецькоі 
точки зору стоїть нижче всякої критики. 
Добре, що він у російській мові І . не нама
'!'асться репрезентуВати VJq>a їнського ми
стецтва. 

Не було на імперезІ ні французьких са
льонових комуністів. ні сnравжніх комунІ
стів. ні журналістів. Преса жодн11м слово111 
не зга.nапа про неі. Вистvnи провалилися. 

Це ще один .nоказ того. як час пра~ nро
ти Москви. А.ТІе водночас вІfникає і небез
nека того. що світ ЗJ)ОбИ'!'ь фалшині виснов
ки з цісі ситvаuИ . 

• 

модні в 1945 р Після страйків, що позбав- Корнійчук спеЦіяJІьно вишколений для 
.ляють населення вутілпя 1 світла. після ви- закордонної проnаrапди. Він 'ГУ1' nромовляє 
світлення сnравжньоrо змісту nакту Гітлер- зовсім не те, що пише в «Радянській 'Укра
Ста.JJІн і після «демощ:~атичноrо» ловоджен- ЇtJj», Він говорить У Парижі не про єдиний 
ня СССР на засіданнях ОН - nрІІЯ'JRЬ за- советській 11арід, а npo на-роди СССР. Він Однак, ItpQ самий конrрес мttpy преса пи· 
пиwІІJІаея nише ва влакатах. rоворить про У'КРВЇ'іfСЬкий, а не про совет- са.тtа . Конrрес був нудний. з запальними 

Але й плякатна nриязнь не позбавлена ський патріотизм. Він говорить IJIPO доnо- промовами І неnо:~шльними оплесками. 
курйозу. Товариство франц-узько-совет- моrу Москви українській державІ ~ не ro- Кожне с.1ово про мир зустрічали з такJ111 
ської nрпязні В11rлядас. м'яко висловлю- ворита.. що це, мовля.в, однаково куди йде •ентузіязиом•. що наче б то тільки тУ'І' 
ючнсь. - ·nікаятно. Дост.Іть вже й того . що українській хліб. Він говорить, що пись- ioro щойно віД]Q)ИJUІ. 

_ 1 менники лншуть те, що треба для народа, ЧерговІ· журн"' wІ'сти на rорІшвьоJ · - б&Jr1ro. увесь персонал. яюrи поря-:цкує У зал . го- а не для nартії, mc про це ві-н висловлював- ""'' му 
ворить російською мовою. Коли Корнійчук кони nрекрасної •СаJІІІ Плеє.nь• ПО'І'()ПВЛИ в . _ м на зборах у Ки~і. Словом. він говорить "'~- -- бо _ і JIO nочинає. rоворити оо-росІисько:му, зап.я у добре й викликає задоволені усмішки 8 ""'-'"адІJ. хоч у повітрі А noXOJIOJIH ша , 
відповідних місцях rо'ло~- аnwодує, не че- але noro·- була ...._._а "" цt-~•Іwе бупо СІ 

'-"'v •• своїх контролерів з совєтсько-ї амбасади. -:' • ....,.. "' ".._. · 
каю•Іи перекладу. Цсно, що в запі лише ' ходити ЕЛІсейськими пo.nm.rи. н1:аr епухати 
москап!-еміrранти. які дістали вже совет- · Вавда ВасІ.лmська - зовсім інша. Це своїх же коvnатріотів. слухати. як вони 
ські nішшорти й .доводять 1'enep сsою •nрє- - не В.доволена· сОвєтська бурЖ:~а._ а мер- розuаденt ворогом JІаJОТЬ з vc-ix с-тt" Фnан-



_:Ч~е~мер.~~~~~~~'ІрІІВИfІ~~~І:=_М8=-._ __________________ •_~_І[_._А І R С Ll[ R 8 ro .. ОС. 

Прпцуєме ••• 
~ 11. травкя lКЗ року у JІЬ1108і '!а

І'ИН)'В від братовбИІВчоі кулі с.п. п. .lliP· 
8росJІМ Бармю8еІоІUІЙ. ОJІ,ИН :J найб.пиа
Чих опівробітнисів пoJIJ(.. Є. КоновальЦІ! та 
@ДИИ з тих. що клали трів.:і основи аід 
ІіІ()І'утню будову Українсwюrо НаціонаJІі'1-
иу (УБО-ОУН). Відданий В::О3ЮНИИ поди
ком І!Jе.ІtИ'І[ЇЙ с:прмі НаціоваJІr.ноі Револю
ції, И. БараноесьЮ1'Й був у овій час сер
цем ОУН і м: В~.І(ИВИІЙ розум та .люди
R!t велИІІ:оrо nракти..оrо .-ocew присвJІІ
'І'NІ СТІра8і орrані~Ї В3а!'З.ІtІ .m.tiИRY '18• 
crnиy 1»01'0 'І'ІЮР"ОІ'О JlltRТ'!"ff. Тому у ия
кіmні JtRi. pcnгa~itmJY 8 орrаиі308аІЮИУ 
yqta Ї'RС'ЬК:ОІІІJ' CyatЇJІЬRo-flOJI'iтИЧROII'Y JКІf'І'
Ті - КОЧеІіІО nрн!"ЦаТИ CJ108a І'Іе.JІИКО!'О ОІР
~ J1. B8PIIROВCWtOI'O. 

• 
................ .._......era•'' 

....... .n ............ ~ 88171'88 .. ЦіІ-
ІІJ" ~ НQ ...И. D .. -s&y, ,.._. 
- 110.:~1 нааІf 8-ВJІ•nа.е~~ в 'I'OIQ', ... ••
ldta nостІІііІІо, аІ'Іно cuaa себе т .. риr.. Це 
f!МІОІ-ІІЕ-8 Це )II80!IQ .IIIJ;IJa88: ІіеІМП8 .ІІі· 
.... - lloJaOrhw.. І wpoenpn.. po•ln' 
аацІі, .:.pyra - т•оре-• евоеІ J(yseRe-lie

.-n..i 1 t .. ік-. 1 І Іf • -• І •••· 
--c..r .,-х...-.. 

• 

• 

СОЮЗ УКРАІНЦІВ У НІМЕЧЧИНІ 

ІІовідоклІІємо українсьІtе гpoмa.JtiUIC'I'8Q 
на еміrра;ції, що 7 травня 1949 р. в Авn
бурзі відбувся з'ї::ц основоnолож.кикіа Сu
юзу VJфаї.нців у Ю!ІІеччииl (СУН). Заадаи
н-.t СУН є зберіІ'ати і всебічно poЗІUSaflf 
ду-хові, фізичні та катері.Іuьио-поб,УТО8і 
вартості й потреби аюїх члені&, Прое~W(
ти самодопомогу, тобто coцiJІJІWfY А хари
тативну ахu,ії, скріruuовати почуттІІ ваціо
каль.ної ~ости, заступати членів ПерЕ\/~; 
урядовими чиНвиuми. боронити профе
сійні інтереси тих украівцjа - члевіа 
СУН. _що прІЩІОІОТr. і орацюватІnІ)'Тr. • 
установа.к, ка. фаlіри«ах · і nіJІ,прмемстаах • 
Ні.меч'ІКИі й арешті п-.тримуаати nереое
nеннJІІ АО СіІРИІІТ JІМІИХ Jq>aiк. 

3а s'і'Ці )'8ІАЛ.Ю ТИІІІ'ІаСОІІІНі СІ' ... ,У1', 
ct,l(fiOI'OJIOCRO обрані ТИІІЧ8СО8і w;ері8ні ор
гаки, ухвалено ре30.11.10ЦЙ, ко~ні.&и та 
.ЦО38)' 11.0 всіх українців на еміфаціі. 
У s'і:ці. браяи учасn. ~a8RИIDI 

укра~нського rрокаJІ.ІІІІСІ'Ва ІІСіх t'PioOit •
Ю..ИіоІt :юв Ні·меччмии. 

З'ї:u OCROВOПOJIO.JDUIII:ia JtОРУЧИВ '1'--
часовШ управІ CVH неrаІіно рожорнJТИ 
,.їалr.иlстr. СоІ03у по всіой ЗахJrдніІА НіІІеч
'ІМІІі та nic:8• :J&CifY'aaiiiUI 111008ИХ к•іТJІR 
СL1U8КаТИ :s'і:ц СVН. •• ехвалитr. ~·
тrr і обере керівні органи с:JоІму. 

Тимчасова Уnрава СУК: ro.-a -
іиІІL В. r.e.e ..... er,.~ - д~ 
8.М.ІЕ ..... 

, 11 Союз Vкраінціа у Німеччині ставить 
Собі на меті уnоря~Іt·)"Вати ~езорг•і~ 
коноnартійишm мето~аки руіквицІІ&Их сюt 
та їхніх nоплентачі.а украіисЬІІ:е rpoмJtA
CЬІte :аиття в Німеччині. 

2) Пристуnаючи ;хо овоєr .-uІrrНости. 
СУН, Jllt BИCJIQ :цоровоі думки уw;раjи
СЬІtОЇ еміфаціАиоі cninwloти. ви:JНає і ві
тає УхрМ.Нсь~у Національну Раду, • аер-

~ • sadl. ... .....,.. __.. хогний всенаціокаJІЬІІИА: і ,~аераавииА авто
маеwо здІісRІІТ• Іде8 JtrQ· т-,. .Ь,. 
~ -.еІа ~· ритет, що керує аИЗВОJІькики :Jі1181'8ІІН8ІЯ 

J88l7 ... ер І _........ :Ja Самосrsійну ~ УІЦ)8ЇИСЬКІУ Дер-
- w. ........... ""~ ,.. -. аа.ву. eww--.. n уев• • ,. ........_ Ottnud 3) Союs 'Українців у Німеччині сrоіть 
... ..,.arn. "'*" ....... ............... непорушно ва заса..ах христШІИСЬІtоі ко
_. f811Ptila е ..,..СJІІКе8& 18 --~ ралі й етики, боронить інтереси усраїв
аце е етап&ІІ8 • _..._ lled ІІУ~.... сЬІWї саілWІОТИ бореrься за nрасткчие 
eai'Q'IIat'. ·--- І ld..ero .... ~-- ~іАснеRНJІІ ~и ус;ра'інсІоІІtИ'Х 'Je-
....... ...,. •)'Q, м СУUІ. U.1lll •- ме .. ь. 
• n П ~~anttWьal .. .._.. ста~ в 4) CVH вітає непохитних І rероічнкх 
КЕf••ч )'JI&i'li І'& І'7РІИ '1.11t1818. Ко• " борців· УПА. ,. бійців • во.пю УІфаіюс. 
'Ue8l8 :а8.ІІІІ&М e&ЬDidcrr.. 111° е,1181& ІІІJп., Що 3броєю та ЇltiUIИ\Iot ~асобаки на Бат-
r~а вrpdnlr - ае Це-. •• аок.аак••• к:ВцИІН:і аrавяІІТь опір JКорстосЖ воро
РР ... Jlt8ТI'tL Заа__.. орrааdЗ&ІІП е аfой <Жуnаціі. С'УН І[JJИче: Лицем .1t0 во-
- IJie8 .... ,, ... У ....И ............ юючоі Ухріанк! 

•••• 5) СУН вітає асі уІк:раінсwсі н.аціоиаль-

Чиаіrе і - p•ire 
csii munв 

.УКРАІНСЬКИЙ ГОЛОС• 

Роі~Рfмі 1Ьрі'І80ІІІІВ:: :аа . їк.u ee.arcy й 
JRРТВЄ811' працtО 'N ~., у ,А.ІІ-: 
ЦерсвІІ 8 &enrii. Vapaaa УПГ а Імев1 
acwro YJCP8ЇIICioiWI' ~а е&JІа.РЄ 
СІЮЮ щиру nодяку. 

Та« само • .-~ всім зв'язкови)'І, 
а тако.: с.реким парафі.яиам, що сwоєю 
аІІt'І'RІІКОЮ працею оорИЧИНИЛиаІ ~ 81.11-
бJWМІН вашої ораJІ.Іідівсиоі цеsжвн ва 'ІУ-
жині. 

3а 'Управу vпr ., SeJiьrii: rолова 

ro. о,.".... сеqм!І('8Р о. са~а. 

. ціІО. Всм преса ооурено заузажил~. що на
вtть італійці-комуністи ненше •1іА фрав
цпьких лa.IIJUf сеою краJву. А~икавець 
1аJ8ИВ, ЩО ВіК воліє СВОЮ краІН:?' JфИТИ
&J&аТИ у себе iliJIO)I& й nеред своІМи. а не 
перед иіжварQАНіІІ натовnом. до того • -
:аа що? За те ті.uwш. що вона не хоче па
•ати 8 обійкИ мосв::овсwwrо хоІІ)'іІістичноrо 
\Купавта'! 

QС'rакня ка:~~уністична і,мпере3а пок_а3~
ла, ІЦО біJІЬшість са.ТІЬОfЮВІ'ІХ КОМУНІСТІВ 
ІІІІНО кає ~.!rІо бе-..ритичноt'О став.!І'ЄfІНJІ 
~О ВСіХ ТИХ С.1ІіВ, ЩQ ЇХ фабрикує М~а. 
Корнійчук иарі1[ав, що :J СССР !fe впусти
J(ІІf "О ФраRц!1' 11СіХ ТИ1[, ХТО ХОТІS ~ ПРИ
ЇХаТИ. А.'Іе н.а 1ЗПИ'І' про свободу • ~~ до 
СССР за..ив. що ....,. ДРУЗІВ кер.-оІІІІ 
СССР :uав;вцw nl~i . • • Отж:е ... за коп
цепцією Корнійчука всіх тих, що lХІJІИ до 
Парижу 3 СМІЯО\0 метою ЯКRВfІбІ.'ІЬШе naJІ
T!f Францію,' ЇЇ урR;І М)'СІ1В ро3ГЛJtдаТИ ІІ'К_ 
~•п~·· ФpasdJI ве .nовиива .~m. бо
rююпися nеред загрозою окупащІ та DOfole-
ВOJ181111Я • . ~ ••ВСJІе, і Є 1118СJ81С0-леіІІИ• 
ська .-іІ'І.ІІЄК:ТИКа MoettJІWІ І мта R0'84118Є еме 
:lІ)ИЇJІЗТИСЯ ВСЇ-М Ї1 Щ>У111М. 

П~ Jlll8 &Oilf'PI!IC'Y •r.qш 
vчасвкІDІ ЙОІ'О нарешті не 811'J'PI8U..IIИ й роз
бкжи iiOro ~UІІІіСТЬ•. Веа а'І"8ІС)Сфера 
так .."...,... ni,u'oт08aila аtевтаки й npи
C)"'''Iicno ІІІОСІЮ8СЬІЮІ'О 111И'ф0110.1111& 1'8 ~
КИВ:: Ціяім:усів, po•iJuaacA. В рм: 8ІU'.ІіА• 
CWUІA юриСУ r.-. ...,. :J8ПРОПОК)8М ЦJ8І 
ІІСЇІІІ apиxaawu~uм ІІКРУ ІІМСА'08ІtІ'И nоба
ІUИКІІ npo неrайиий ІІИР J J[итаі. Ві.І п
&QЇ ІqJОІІО1ІІІЦЙ' ІІІРО ......... ІІіІІР :JaJIII 

P8IJI'INI J8111)88'U ЧDIIf J1t - RЄ а.8ещіm!! 
- sam«M м,р. Jf ......... OI).,.IIICWI 

ltpctltff • С8МС1'-

П~ст...,• totoc..aв.U saauu ІtР
Р9'11У'АУВати овою qJaiиy беs втручаІІНR 
ltoмillфopwy ІІР і1 анутрі.шніJt СІІІраІL Лlle-
pit&afi8Цr. J(J&OII .... • ...... 18018 qмnw-
Q'aaTil свою lфlllitrJ' і ....... -.v • СССР 
ІІервс.-ію'аооn. ooJІiflaчai .-мmcтtL Хо• він 
І ме e&au.. 1110 ~ О&.«QІМО"Ь, 
·~ Oii?W1iЇCtlo, ~ 8Ї!Jpl8i,la 4WIIr ......... 

нl ()рrанЬацJ.ї в Европі А: цілому світі, що 

вiO'kaurь таІd • saca..w 1 кличе іх .110 
братерськ()і ооівпраці на корист1о уwра

їаськ:ій нацlї. 
~ СУН об'~~є всіх усра.інсьси.х еміt

равтІа у Ш...nчикі, борокитr. Ualal · Ін'І'ере
СІІ. орrанl:аує кулwrурио-кацlонu-е исит-
та. п~рmrує :rкpaiucwcy спlлwаоту, до

DОІІІІІ'аючи Ій переJІШТИ аtИ'І'8JІЬІЦИВ·J' та 
щас.пиво поаернутRся ва аіпьsу БатькW
ЩJІІІУ. 

7) СУН :JаСІИ&ае украІіІсwІ:е fРОІІа.АаІ
стао ІІS.СОВО ставати ЙОІ'О ч.яенами, u:тив
во Щцтри·кати іЮІ'О працю. СУН вірить, 
що об'едяаними сила-ІІИ acr.oro украівсь.к:оrо 
суоаіаьстаа ва екіrрац.І,ї ~ійонитr. нцК, 
ПОІІ:JІ~~~денt ка в:ьоrо J"'Іфаінсьв::ою l'pOIIIWNQ. 
що op&me ухраіиськоrо npaaoo~Іty та 
apeurri ПОСТМИТІо ТРИ8ІІ:l ООНОВИ п-. ~
рове rpoиaдcwte аитт .. 

Пре:uція s'~y CVH: rо.-ова - ,.-р 
К Х.ІІ К, ~ар •• K .. .uiL 

Це чи не вперше аі~бувс11 к()R'фее, орга
нізований К()муністами, ва RІСОІМУ хтось на-
8аІКИВСя 8ис:повити enoao ІUІIInQ' дУМКу. 

МоJК!На тіпьхи уязИ'І'и скілwи організато
ріа «'Потраmrrь до неJІа~и•. Пй'rіmаючям е 
те, що некомуністи починають ВИС.!'Іовлю-
ватися на комуністичних ixnepe1ax. Врешті 
світові стає· sк:нии, що не можна ж без кін
ЦІІ ;хозволяти комуністам брехати і в ім'ІІ ми
ру ){ОІІагатися ориnиненНJІІ аійни в І'реціі, 
бо там комуністи проторають, І водночас [фО· 
довжувати війну .в Китаї. бо тах вови ви
rрають. Чи буще це З8оротним: nуІRtТом у 
ставле1mі до комуністів і М:ОС'КВи! Той 
факт, що Ці.ліикусовІ відмовили Ви.:{ати ві
sу для в'і-цу до США, rовор1rть баrато. 

• 
Не заажаючи на nрисутнісrr. тutoi кіnь

ІtОСТи моеt~:алі8 і Іхпіх .црузіs у Парижі, 
ук:раїаці tlli!Т'I[18ann евіА Ве!ІИ'Цевь ра
.-ісв:о І приємно. Ику відчуваєш насо.тrо.-у 
JJ.'ІfВИТИСJІІ ка JIOpOra й почувати, що він тебе 
не моае взЯТІ1. Або. скажІvо, іти .10 ~tiaa 
n фІJІьХ JІtобіча сНІко'І'Ка• І '!Rатм, що це 
тобі аІJІЬКо :JРОбити і що ні~о '!а тобою не 
са~,-є. що ти мокеm собі при току дУtІа
ти, що хочеш, навІтr. не поrОЯ8')'8атися 3 
ВJІІІ. Л,І(е ПОІ'ОJХИ'І'мся- мусиrr. кoЖIIJdt. І 
ко:иний мусмтr. хотіти свободи АJІ« всьоrо 
світу й Vsраівк. ЦJІ дУМО не JPВ&Jta спо
кою ва ВеJІІІК4І(ень і ВИ'І'ие&аnа c.m.osи а 
nрисутніх у ~1. нааіюsаJІа cnora..н rrpo 
ріднкк І Ja)J'3Ї8, в! стра~аІО'І'· • OCJIIOr 
ІИffій Ватr.к:І:8щині, про тц що cell'l'ltJ'10'I'• 
h ~ЄІО • р)'t[&К: 'ІІІ nopaReнJ • боІІJL І 
ІІІfМОВОЛі В Це МJІТО Пepellont Праа.ІSИ ПG
сrає nит8RWfl: 'ІІІ еві'І' реп,.~ . ._. -боре
.оеІІ :ua ем~е 1'і ~. -.1 еІв са. ~ 
nponoe~? 

На &онІ'ресі .,.... 1'8С810: ...._ _,. 

ln о .... _.... Добре racna, ае 'ІО8У JІt 

'Іа ~Wіов • loro 6оремоса - .,. І 1'•1 
• ~~1. •с і ІІН. а баЬJ'ІR ............ 
С8 ті, що .........,~оа« 818СJ108•м.мr .. .,. 
~,У'ІІОК. Чи ве rl.tltoeй IUIНQ NA-.;.. і .... 
світ, що t"tібкіІІ ма-т віру, ue не КD'fТІ'Ь 
G__,.M їі ,ІІ;іUtІІІ! ~ .П MV(:R88 4Ь'N f'OP• 
.t. 8G каша аІра •••en.ct~ u AiD.. а I8IIJ' 
є ......... 

Z JUDIOfO ЖJt!f'I'JI 
Стаоре8О Co•s Украіаів НІмn\&& 

, .................... ,.... .....,._.. ~ .... 
-.е~ ;rkpal8n.К81 -~1 'І J'tllw; 
....... 11: ... - 80U88 ~ ......... 
•ІFЬКІ' .............. - С..3 ~кpallrqla 
В' ,....._ На 31-. nрибу.JІJІ числевві 
~a8RJIIDI :а JСік 3011 ЗахW.ьоі Німеч
.U..Н. а тuок І Іtор!Іtn<ІІІДевтн )"tф&іис&
в::оі преси. 

Піс.u а~ s"i:w' oo.uc. 1[. Aaцwro 

та .-мі). 11. sar,. у --.... і -.ісrовних 
.PIOВtNat 811Саіт.аІLUІ 1'В" Я і _.'lt!НRJI 
f'ltP8.ЇIIer.&OЇ еІІіtр8ціі і, СІІІІІІІ8ІІJ..:.І на 
орrані:sаційвих :ІІІС~ ЦПУЕ, ка:мuі4 
.. те. що • ІІаWtUІ: обстааннах ._. •
.... .- І ...... ••••• 8РІ'ІІІІЬ8-
.....,. ...".. е е • 1111 ·.-. •ri ...,.. 
.ь..п .. 1111811&Jt • .... • - npo.1()11-
·~· 'I'IUt :ІІІСУарі.uос орr-ізаційиих 
форм. •&і еебе ааніІІк ве СІІRІР&Іt,ЦJІИ у 
11080eNRИ1t ,--u. 

~ста8ВJІІ[ фрмао:JІWІ:оі :JORII ernep
...... •:. ЦПVЕ n npcJII'Ini е8ОІ'О чотирьох
•іткьоrо ..,.._. Jle С!І1РО8Х' JIOCR ні ра-

~ ...-,.. ..........,. ceoro ~-ик• .-о 
J'ІфаіІаЦЇ8 ~ 301111. •і nеребу
вають там у cl"'tQJJфi'МiiX ,..ах у кіша
ВИ1t Т8liopaJL На 68nn.ox ІІРІІК .. а..&х він 
JI08ia. що .'lwdcn. і nр8И'НКА ЦПVЕ '18 
8Се ~ ісвr ~ ІJІ!ІМПОІІаJПІІ rpo
~IIICY crri..'llloltm7. що Q8l ye'I'IUI088 ~ 
'Цібна бJ'JІа pow'n&'IW п~их nеред 
11е10 s~ та А_._. yq,aillcr.coi екіr
рмdі. 

~ ~і WJНJI 'І'~уе

ІІМІІЦіі І ~· ціе( ... ІІІ JP ЦПУЕ, -

D .-,..аЬм·е ~..м..-~ааоа
І"І р aw - •&PIIf'C?80 С'8. ~а Лн
ІІРЇІІ• в llк6pyqi ...... ~ ,..._.. рра
.... A8I'J'IIil ., .. ' ....... ... 
.-......, (~). 8&А вWS:мета.аr s 20 .-о 
25 ...... Ц. р. Прощу ІІЇJirVi'Oa:ft: ІІЇJІІІІ8• 
родня христ-.сЬІtа орrавЬаціІа сПасе 

Xc-ieti•. 

~ чoroer. осреміШІІОІ'О, що иІ...,. еnіІІw-
1101'0 не має 3 бритійс .. 010 'JOIIOIO, fJo укра
Інці ІІаІОТІо так 'СІІОІО ni,ano8Цity 'JОН8ІІWІУ 
усrанову, ІІКа UСТ)'ПИ Їltffi інт~w ~ 
aиrJ(iйcwtOIO 8.ІІ•Аою і ІРО. Він ~ •
С'1-АИВ Ту СІtОНСОJІЦаціЮ•, ЩО np<n'IIП'OII f-Іt 
рокі8 пrrрІотм-их Іt.ІІИЧі8 ., норії. нІ иа
ацо не ~ІЮr.ІІасІІ І ,ІИkока на npatn'IIЦi 
~ розбрату і XIIOOf. ТакІА ..:оноо.ІІ\.Іаціі• 
приАшое час nокласти краА. П~же
ІОЧМ opr&RЇ'81Y 1101'~ yntOpeiiHII ІІіІІІП0-
8аJІ'WІОЇ rрома..сиоі opr81fhaцii - Coltn1 
Уtфаінців НІмеччни•. ев м.~. що 
'ra«a орrані'Jац\11 110&~ б~ б,-,!088R8 ·11-
Uie на nравах чnеRСТІІа . 

ПредставнИІ[и • Реtенс:бурrу, Ael'tб.nt
~. Новоrо Уnьму, Ганноееру та \ишюr 
Jlt1)8iнcьJ[JfJ[ таборІв у cwoix вистуnах ni .. -
~JПOaa.rrn, що ЦПУЕ за увесь чае ceoro 
ЬІУ'88RВІІ скерувІUЮ свою .-UІ!!ьнІсть на 
те, що поr.nиблІdІІало виутр!wнс самопо
аираниІІ. І не реаrувало ка цинічні nору
tuенни праеапорІЦ,ку, • мора.,JоИо{ OCfi0811 

:t .. Opoвoro JlltИТI'R II:OJIItHOЇ COIJІьttO'rИ . 

Піс•и о&-о.орен..,. ІІСіх орr8Ні.цЇІІІІІtІх 
llln'aнr. б}'JІИ обрані тимчасоеі керівІаі ор
rани Н080С'1'80реноі opraнi'I8Qii: ro..a~~r 

'Управи - іна. В. Р•евсЬІtИІІt ~ар
.-р. Л. 1\olattoeeцr.cиA. ro.wвa lСоитро•ІоІІОf 
Коміеіі - nроф. М. с-u.RН<"~о&мй. roJtOU 
~v - АР. М. Хробк. 

З'їзд проАацое. J •уІІtН!й І ,U.oeilt .
мосфері, СТаІІJІІІЧІІ собі 'S8 lii8'I'J CA'JJIIt\lrllll 
-.r&JIЬІUnІ інтерес- .-Ісі ~ 
е.іІ'р8Ці1. .. 
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ОСИD ВОйДУНІІК 

Коли забудешся в · беЗтямі, . то u 
и 

• , .... правда БИЛfЗЄ наверх! 
Пересепевчі вісті 
Припинення діяльности ІРО 

J. 

М11 зr.•вж,ди ус·відt:Jомляли наше rромадян
Є'І'БО, що визвольний рух в Yxpaїtti й рево

лк..ціііно-боПова акція Української Повстан
ської Армії ІУПА) не є монополією ОУНР, 
чи т. ЗІВ. ба.ндерівців. АІJе певна частина 
tmшoro громадянства, загіпнотизоеана без

ІІідnоt~іда.>Іьною уrаверо-оунрівською лJjо
ШІrандою, не вірила наши·м твердженням. 
Ця п.ролаrа.нда. що зумовила сліпу й наївну 
~&jpy в її ••праt:~диІВість» деякої частини на~ 
шого грома,цянства. сnричинила і, на жаль, 

і далі оорнчнняє чимало лиха в нашом;у 
суеоnі.~ьном:v житті. не тільки на відтннку 
внутршJНЬ()ГО нашого оуооільно-rромадсь

иого й nолітичного життя, але й на міжна
род>JЬ()МУ форумі нашої виЗІЮльноі оорави. 
-· Але час виліковує різні недуги, а ти-м 
ОJЛЬШе недуги JlCHXOJiOГi'UiOГO ха.рактеру, 

д? яких належить теж оунрівсько-угаве
РІ·вська пропаrанда про їхню монополію 
!~ОДО "іВОЮЮЧОЇ УкраЇНІ/», "ВЛади В Украї· 
НJ», _та •революціjіно-державноrо» Центру. 

11. 

Інше питаа.шл ВІJНи,кає, роз·гллдаючн Рlа
ємовідносини між ОУНР і 'УГВРа:дою. Ко
лн. як лише «Українська Трнбуна". •ОУНР. 
з оююго боку, та визвольний рух в Украї
ні й УГВР, з друтого, це зовсім окремІ яви-

Мu(·я. що й •·бандерівців» вже нема вони 
В~Ікорінеяі не лише з УПА, але навіть і з 
рІдних зе~Іедь. разом з їхні·м «дуХ()М». Хто 

ж тоді, власне. лишаt"Ться, хто ж творить 
кадри УПА?! 'Угаверівці? А хто ж то є 
ті уrаверівці» 

На конференції, що відбулаєя 6 квітнв 
1949 р. в Жене-ві, Головна Рада ІРО nого
дилася на прооознuіі, лкі доручила мені 
довести до відома всіх ДП та визнаних 
біженців, а саме: 

•ГолОІШа Ра111а ІРО ловаж.но поста;вилас:я 
до пропозиції nрипинити діяльність ІРО з 
1 липнл 1950 р. Головна Рада і генераль
ний директор ІРО додержуються тіеі дум
ки, що доведеться виuюристати всі можли
вості для nрискорення реnатріяціі та для 
м~ксимального nереселення. А тому нео6-
ХІдно порадити біженuям і ДП nоважно 
задуматися над своїм майб:утні-м. 

При~устімо. що тахі с. То НЄіВЖе ж 
двістал'ятдесяттис-ячна УПА, як твердять 
угавері.вuІ. то самі утзеерівці і ніхто (на
.віть «духом~) більше? Ані <<мельниківець», 
анІ ~бандерІвець», ані «соціяліст», ані •де
мократ•. лише так nросто «уІ'аверівець» і 

вже . . . А може бодай українець, без жад
ної •за.лравІ·І»? Ні? Таки •·У·гаверівець• 
-<з ідеологічюtми nозиціями УГВРади, сфор
мульоваюrми в 11' nлятформі» («'У·країнська 
Трибуна». ч. 19, 10. 4. 49.). 

Ось до ного можуть довести амбіції та 
хороблива жадоба влади на еміГраіої! Про
сто владожадобні па,мороки. 

• · ... визво.льна боротьба украУнського 

РаІЦа ВіВажає, що JІі-ідаців ді&л .. ІІОСТІІ 
ІРО від6:'І·ватнметьси uоетупово. (Пі,цкрес
лення. і '!'ут. і далі наші - Ред.). Для цього 
необх1~о бу:nе визначити 4 терміни. які 
вже ?СТаточно буду-гь затверджені на на
стуrинй: кmфереиць Голоsної Ради ІРО. 

Цими термінами є: 

.. ПІсля довгих років ~Іаеку.ван.ня, після 
ВJДО·МОГО •блнскучого в·і,аокремленя», nісля 
f>ундючих зая.в. що, мовляв. •ми - воююча 
Україна» не виз.наемо nроведеної •nоза ві
домом rромадської оnіні1» консолідації і 
•мн хо9емо на місце елабої і зле збудованої 
УНРади С<прИЧИf'ІИТИСІІ ДО nостаннІІ здоро
ІІЇШОЇ й могу-rнішої•, nіс.11я ЛІJ)Оrо.ІJошення 
•великої nолітичної анкети•, - "Україн
сь:ка Трибуна• (ч. 19, 10 квrrня ц. р.), наче 
У 'відnоеідь на те все, nише: •Майже всьо
му українському загалові на еміrрацИ сьо
fЄ>JІні вже вІ•домо. що ОУНР і •Сурма», з 
о;ьuого боку. та визfІольноо рух в Україні 
і· УГВР. керів_ник цього руху, з другого. це 
ЗtJвнІ>м окремІ явища. Як відомо ОУНР 
:Ж&дної революційної діяльности 'не веде 
(іо .. ~л nрганізаttія існує тількІІ на еміrра~ 
ЦІІ. 1 в останне ста"1о вже цілком ясно. що 
АУхоео її. ніщо не в'яже з визвольним ру
хом на Р~дних землях. Не зважаючи бо на 
:в~ю Ї[ визвольно-революційну фразеОJrо
~Ію, О~НР стоїть на nротилежно інших 
ІІ,ЦеолоrJчІНо-проtра·мСІІих nозиціях». 

ща». то :~оюжемо спитати: а що ж, власне. 

е УГВРада? . Кп-го вона об'єднує і на кого 
вона спи.расться? Ще з 1944 р. і .цо 1947 р. 
угаеерівці говорили і писали, що в УГВ
Ра·ді об'Є'днані всі українсь-кі nолітJІчні nар
тії, за винятком «~1ельниківців». Коли бу
да започаткована консолідація і всі укра

їнські політичні партії та організаціі. за 
виняткооf . лише О'УНР. скІJІНсоліду'І!алися 
зпочатку в КУК, а зrодо.м в УНРаді й: за
явили, що во.ни з УГВРадою не мають ні
чого с-ліль1юго, то здавалося і всім. зреш
тою, було в~.омо Ібо ж про це тоді від
верто nисала <<'Укра1нська Трнбуна»), що 
оnорою і стрижмеж УГВРади є ОУНР. Як
що ж сьогодні виявл·яється і заявляється, 
ЩО це, МО·ВЛЯВ, € ДВВ «ЗОВСіМ окремі ЯВИЩа», 

не лише фізично, але й д-ухово, то сам на
прошується висновок: все те, що дотеnер 

nролаrували ОУНРівці-угаверівці, nереко
нуючи в цьому ук-раїнське громадянство. -
·було лише оманою. Але не лише те. Сьо
годні, у СІВітлі дотеперішньої омани, nеред 
кожним, хто вміє мислити виникає су:мніІВ: 
ч• УfВРада взаrалі існує? 

Цей сумнів у існуванні УГВРади е тим 
більш виnра·вдани-:~о~, що і дотеnер укра
їнське rромадянство не знає хто саме ІІхо
дить до складу УГВРади і хто ї1 очолює. 
Дотепер, тобто, доки вірилося (бо ж таІt 
nисалося!), що стрижне-м УГВРади с О'УНР, 
то консnірацію складу УГВРади І її Голо
ви можна було розуміти й не вимагати їх 
виявлення, бо за все відnовЇ!дала ОУНР, 
npo яку відомо хто її очолює. байдуже чи 
оJ{Я'оосЬбоtІо, ·чи JtолеrІя.іtьно. Ко.'Іи ж те
nер ВИЯВ"1ЯСТЬСЯ, і ТО ПрИЛЮДНО, ЩО УГБ
Рада е «зовсім окреме явище~ від ОУНР 
та що і!Х навіть •духово нічого не в'.яаке», 
то на увесь зріст nостає nитаtтя: чи УГВ
Рада існує, а ЯІКщо Існ(Ує то хто, хто саме, 
є той, щ~ . анонімно nривласнює собі nраво 
"·керівника» «SИзвольного РУ·ХУ в Україні» 
на «РЄіВолюційІНо-державоницькому Центрі» 

народу провадиться не тільки в nлощині 

фізичних зударів української людини з 
nоневолюючою її зю1маІНщи'цькою владою. 
Це є пере.цуеім ідеАна боротьба цієї людини 
і цілої нашої нації з духово їй ворожою 
системою безлрав'1 і •нІс:илnсТВd, з ант!1на
роднім режнмом реакції і гніту. з сисrе:о.юю 
в корені суперечною з тими правдами і. 
вартостями, що ними від віків :ЖИ.ІJа·й живе 
українська людина і ціла ющія, і за які 
вона стоіть у боротьбі» («Українська Три
буна», ч. 19, 10. 4. ц. р., <<До nитання і,цей
но-nрогра.мОІЮrо зміСJW українського са
:~<Іостійницькоrо РУХ)'»). 

Не~~же ж ті «правди і вартості», що ними 
•Ві;д віків жила й живе у·кра·інська людина 
і ціла нація, за які вона стоїть у f59ротьбі», 
ямtщаються І цілком виче-рпуються «і:део
ло:rічними лозиція.мн УГВРа:ди, сформульо
ваними в Н плятформі»?! Або, нЄіВже 
«і:деологічні nозицн 'УГВРа·дИ» є аж такі 
УНЇ9ерс3.ІІЬНі, Щоб ВОНИ ціЛКОМ ОХОПЛІОВали 
•українську .. 'Іюдину і цілу націю»? Або, 
невже УГВРада хоче •·українській людині 
Й цілій НВЦЇЇ» НаКИІ!(УТИ СВОЇ ~ід~ЛОІ'іЧІІі· 
nозиції 'УГВР.ади» І пілковито їІі полонитн, 
не залишаючи для інших •і~деологічних nо
зицій» навіть «дУ~У»? 

. 1. 1 ж о в т н я 1949 р. Піс!лв ц .. rе тер
МІНу вже нікому 6ільше не буде на.-аве 
ара. ДП. 

2. 31 r ру_. н в 1149 р. До ц .. rе терміву 
. всі визиаві ,ЦП І 6Ькевці бy,ll)tn. ще 1183 
переnнтаві - ... вони бажають рmатрі•
ВаТJІса, чи ~міtруватн, чв залІІПІІІТІМ'В в ,._ 
країнах, де IIOIIR Teut!p nере6уІІ&ІОТь. 

З. 30 ч ер в в в 1951 р. Шела цього пр
міну заиІнчуnьев 6уДІоJІк:а ОІІІка ІРО ~· 
всІх осіб, крім тих, JUІ:i саме в цей час бу
дуть лереселюеатися. До цього терміну Го
ловна Рада ІРО nриділить якнайбільшу 
увагу майбутньому старих. хворих й· інших 
осіб, які не бажапJМ)'ТЬ репатріюватись, а·. 
також не зможуть е:мІrрувати. але не з 
СВОЄЇ ВИНИ. 

Отже? •Українська Трибуна• тобто 

і «владу УкраІни»?!. • 

'УГВРа.цв, яка увеdІ. час nponaryвaл'a О'УНР 
(JІІК (~ИНОГО речника ВИЗІВОЛЬНОГО руху 
УкраІни) т~ боронила з цього nриводу 
•блискуч~ ВІдом:ремлення•, сьогодні ~зриває 
Іtаску» ЗІ свое1 вчорашньої оnори, тобrо 
ОУНР, і визонає, що вони, тобто ОУНР 1 
1І'ГВР, 4це зовсім окремі яеища», а також 
і те, що «ОУНР жадної революційної ді
ІІ.!І~ности не веде», бо вона «існує тільки на 
f'ІМІJ\рації" і «•д:ухово її ніщо не в'яже з виз
вольни:м рухом на Ріднmс: зе:~.Ілях». Зна
'fить, ОУНР •еміrраці-йна мертва душа». 

І тут теnер не доnоможе жа.цttе ви
nравдування конспірацією. Українськнй 
нарід J.Іусить нарешті довідатися хто саме 
є ті, що привласнюють собі та-кі великі та 
ві·дпові,дальні пр.а.ва і вимагають від укра
їнськото І'рома•дннства морал1.ноі і мап
ріяльноі підтримки і цю підтрИ'.ІКУ одер
жують. 

У такому внnадку nри чому тут, як вид
но. речення ··~ІН боремося за вільний д·ухо
внй розвlrток людини, за Н nраво на віль
не слово. за творчий зріст здорової одиниці 
у здоровій ві.1ьній спільноті, протистав"1ЯЮ
чнсь у цей спосіб усім насильним сnробам 
і:!.шеріfІлістичної Москви вбгати дух лю
дини в кайдани тоталітарної казарми, за

ставити її зре-ктисл власної індивідуаль-
ности, та стати на посл·уги «rеніяльної» 
кліки поневолювачів, визнавцем, а то й 
ЗВt'ЛИЧНІJК(}М Їі ГаНебнИХ діл»? («'УКра•ЇН-Що. ж, нарешті, е . nравдою? Чи те, що 

утаsерІвці '!"Вердили 1 «УкраІнська Трибу
ІІа» nисала до 24 листоnада 1948 р., чи те, 
що вони говорлть і nишуть телЕ>р? 

Здавалося, що між 'УГВР&дою і ОУНР 
виникла лише '•РОдинна суnеречка», але 
іІиходить, що сnрава дійшла nже до «роз
юду•. Або, точніше, між ~дітмtи.> і •бать
ка·ми» виникло неnорозу-міння, яке так роз-
1'0СJІОСJІ, що •діти» проганлють вже «бать
ків». ~ ж майже усьо:~о~у українсt-кому 
загаловІ» й «·не лише на еміфації» sІдомо 
що ОУНР • лиnні 1944 р. •сnороди~а» І ви~ 
РОС'ТИ.?Іа 'УГВРад'У, і ""Ивелв її в ЛЮДИ» 
6М.Щуже яхи·ми засоба:"dи І методами. ' 
А тепер ця «в:ибуяна• дитина nроганяє 

власноrо батька і то твк, щоб s нього й 
"дУХУ• не лишається. 

Є ~а українська п'єса такОІГо ЗJJісту: 
ІВJtеЄІЦений У люди син nроrаняє батька 1 
tІаказує СІІІЮМУ синові, тобто внукові С!ІОГО 
батЬока, привести з комори аерітку J дати 
ІатЬ<к~і~:ді·доеі «на дорог<у». Син-уuук вно
сить 11 .до хати, стелить на долівці, скла
дає у.п:воє і просить У свого батька ножа 
rцоб nеретяти на•двоє. На запит батька на~ 
що розтинати, син-оунук відіПооі.дає своому 
батькоеІ: ~а що ж я дам тобі, як тебе про
тонJІтиму?!. 

Аналізуючи 1949 ріа:, ОУНР-УГВРаду 
мимоволі лригВJ:{'уf."І'ься 1940 рік ОУН - Ре~ 
~л~ний Провід. Історія інколи nовто
РfЮІ'ЬСІІ і несє немилосердну nомсту. 

ОТже ж. між О'УНР і УГВРадою дійшло 
дv непорозуміНІНя. А.'Іе все ж таки ми не 
вір~tмо, щоб угаверівський ••батько»-О'УНР, 
буs f\и аж такий ле.дачwА. що його треба 
а<ж •прога.няти•, бо не веде жадної рево
люційної діяльности та що навіть духово 
йоrо •ніщо не в'яже з визвольним рухом 
на Рі.ЦИН(J( землях», чи тоrо хоче УГВРада 
і лише та ж сама •'У·країнська Трибуна». 

Це вже е не розходження чи то непоро
зумІння. між розсвареною род!шою, а це є 
nросто Істерика роздратованО! до безтями 

р,итини, якій не дозволили стрибати на де
рее'mюм,у коникові чи nросто на мітлі 
~вдади України» або '•революційно-держав
ного центру» та кричати, а вона, не маючи 

~оrн nротиставитися слушній забороні, 

TY'JlOTJJ~ь ноженятами, верешить, висуває 
язика 1 релет-ує •моя мама •бець». Бо ж 

=~:н:~: ~~:ілєо,ре:~ю~~~~;::еор.~~~:~ 
ці("І(). але навіть і соціяліf."І'ичнІ та демо
кратичні партії, яхі жодної організованої 
вкuії на Рідних землях не ведуть, в тій чи 
JtІшій мірі, є духово пов'язані з визвольним 
J)ухом на Рі,дн11х землях. 

А тому kтерика на еміІ'рацІі т.ут ні-як не 
,цопоможе. І з такно:ии методами в нашому 
с.успjльному житті. а rолоіВне в революійно~ 
ІшЗІJольних змаганнях, треба раз і назав
ж~ди nс;кі:нчити, бо втш ні.кому чести не 
Це гідне тільки ворогЇJІ українськоrо на
НtQУТЬ українській впзвольн!.й елраві ... 
Це гідне тільки ворегів укра·mському на
рqау або ними інолірованих. але не. гідне 
свраа8в.,.rо уараівt:ьм.оrо револю_аuо~ра 
- лиці\рЯ. як»М rювинен ~ти У'Краінський 
J)ЄІЮJJЮЦіt)неrНfац)оналісr. 

«Час» (ч. 7, 20. 2. 1949) у статті: •Чому 
ми проголосили наш~ анкету» nише: ~ціл
лю нашої а·нкети е вnровадити в наше nо
літичне ЖИТТЯ Традицію ВЇ~·nОВідаJІЬНОСТИ 
тих, які стоять у :llJIOBoдi. Першою прик"е
тою тих, що веду-гь, мусить бутн відвага 
вІ;tпоеідати публічно за те, що вони ро6-
лять . . . До голосу муеить дійти об'єктив
ний і ко1.юетентний с-уддя, я.ким е в кожній 
демократичній суспільности, а також і в 
нас М•усить бути, nрилюдна оnінія, голос 
самого народу від якоrо імені промовляють 
nровідні nолітичні штаби>:. 

Ми ціnком з цим усі·м nогоджуємося. 
Ми вже цілий ря,ц років. а конкретно вже 
з ЗО червня 1941 р. і від Жито,tирської тра
rедії та інших злочинних· братовбивС"І"В до
ма-гає,мося, щоб ті. 1СТО те все робив мали б 
•ві,цваrу відnовідати nублічно за те. uio 
вони робили і роб.лять:о, перед •об'Є'К'І'ИВНИМ 
і компетентним суддею, яким е . .. прилюд-
на опінія, голос са·моrо народу» .. . 

Але, на жаль, і дотепер ніхто 3 них не 
має відваrм зголоситися і стати nеред тим 
·~'ективІНи•м і ко:мпетентним суддею» ... 
І від тої-відnовідальности і вІд того ж •об'
ехтивноrо і коJІІІЛетентноrо судді». не може 
ухилитися і УГВР~а. вкщо вона Іену~ І 
тим бі.льше УГВРада, що nривласнює собі 
керівницт·во визвольним рухом в Україні, 
який коштус тисяч людських жеортв та 
nретендує на "'Владу України» і ви:~о~агає на 
те моральної та ма_теріялЬоІЮЇ nідтримки. 

'УІ'ВРаді не .доnоможе виправданttя тим, 
що, мовллв, не можна ж nодавати до nри
людного відома Імен тих. які керують виз
вольним рухом на Рідних землях. Можна 
й не ви.ма.гати того, щоб ці і•J.Іена nодавати 
до nри.людн()ГО відома. Але імена, бодай 
частини цих .людей і голови. можу-гь і му• 
сять бути nодані до відома ти:~о~, які можуть 
авторитетно заnевнити всьом-у українсько
му громадянству, що УГВРада .Існує і за
слуu-овує на довір'я. Опосіб .до того зав
жди можна знайти. 

І с .. rодиІ украінеьке грома)ІJІН~тво ..... 
ro вимаrае І на Qe ч~кае. 

ш. 

.. У .•'язку з тим роз'JЮНенням 11 •'Укра
Інській Трибуні», що О'УНР і УГВР є два 
окремі явища, і що О'УНР жадної діяЛь
ности не ве,де, 1 навіть духово не лов'яза.на 
з визвольним рухом на Рідних землях, ви
никає nитання: а 1 xoro ж складаf."І'ься 
'УПА і які тепер взаємовj,дношення . :між 
'УПА, VГВРа:АОЮ і ОУНР. Дотеnер, nок:и 
'УГВР не сказала, що 11 •:'Іtама~. тобrо 
О'УНР, •бець~. ми слухали й читали у уга
вера-оунрівській nрооаtанді, що УПА ~ 
кб~ttдеріІВсьха• і нічия Шша, що ніхто на 
.неІ не має nрава, бо лише -бандерівці», 
М?В.:JЯВ. «Ведуть революційи!У акцію ва 
РІДНИХ ЗеtJІJІЯХ». 

Тепер ~ш читаємо і довJ,ду6юся, що щІ 
~:аама» с «бець» і що тих ,6акдерівuів» ва
ВІТЬ ''дУХОВО НіЧОГО не В'ЯЖе З ВИЗВО.'ІЬНИМ 
рухом на Рідних зем.ляха. Значить. І в 
УПА вже немає •бандерівців». От·ие ж, 
<.ме.?ІьнІІківців~. ше )а рецелтОN уrаверо
оунрііВськоі мільt~ої nропаrан..ди в УЦА 
•не б,уло, І не-ма~. соЩялістів і демократів 
~·ако:м не бу -!Jt1 і н~ма. І· от теnеР. доеwе-

. -. 

СЬКЗ Трибуна» там же). , 
Хіба ж то не е та сама «тоталітарна кн

зарма• і т . .д. - відмовляти і не- долус
кати інших чи заnеречувати участь і•Jших 
У визводьних З\Шганнях на Рідних землях, 
навіть заnеречувати їхній ~.пуховнй зв'я
зок з ВИЗІІольним рухом на Рідних зе~Ілях», 
.1нше тому, що вони •<стоять на nротилеж

но і·нших ідеолоrіч:но-лрограмових пози
ціях" від 'УГВРади?! І чи не е то живцем 
зачерnнуте ві·д тих, nроти кого українсь
кий нарід, а в то:~о~у й УПА. веде боротьбу?! 
І пощо це наочне Фарисейство? 

І тому ми. знаючи склад УПА. вже на
віть. і Не Су:~<ІНіrваСМОСЯ, ЩО ВОНа. Не ~ЮЖе 
мати й не має нічого спільного з тією ••то
та.літарною казармою, яка заставляє зрек
тися В.1аС'Ної індивідуальности та стат• ва 
послуги .. rеІJіиЛьноі» кліки •лонЄіВолюва
чів», ЯІКУ застосовує і проловідує УГВРада, 

· заnеречуюЧи навІть «духовий" зв'язок · 3 
визвольним рухом на Рідних зе<млях» ін
ших, тобто не уrаверівці·в. 

Разом із цим, Ніе може бути вже й жад
них су::.tнівів у тому, що УГВРада не є :мо
ноnольним керівником визвольного руху 
в Україні. зокре-ма Ук.раїІНської ПоВстан
ської Армії. 

УГВРада на СТ()рінках -~'Українсько1 
Трибуни». роз'яоюmнт нам. що •О'УНР 
жадної реово.'Іюційної діяльности не веде» 
на Рідних землях, nосилює наші дотеnе
рішні твердження. а саме: ВИЗІВQльну бо
ротьбу на Рідних зе-мля~. & також і на 
еміrрацИ, веде увесь український нарід, 
без різющі щодо «ідеолотічно-п.рограмових 
позицій» чи лотлядів. Тим самим і УПА, 
як революційно-зброііІНа формація, склада
ється з таких же самих і-деолОІГічно-програ
мо різнородних е.1ементііВ. 

УГВРада ::.1ас свої ()Кремі «ідеолоrічно
проrрамові лозищ1, сформульовані в її 
nлятформі», які е •протилежні до інших 
і,цеологічно-лрограмових nозицій». Якщо 
так, а воно без су.:м.ніву В·Же так. то УГБ~ 
Рада є єдиною з nолітичних партіІі, з влас
ною «ідеологічно-проrрамовою позицією», 
«nротилежною до ідеологічно-програмових 
nозицій• інших політичних nартій. Ти·м 
самим УГВРада - nартія не може бути й 
не має пра-ва і не с М()ноnольним «керівни
ком», •речником» J •реnрезентантом» ~ієі 
всеиародиьоі визвольиоІ боротьби на Рід
них землвх, а тим самим і УПАрміі. 

Керівнико::.І, речником і реnрезентантом 
всенародньої визвольної боротьби в ·украї
ні є ті, хто е всенароднІм nолітично-дер
жавним центром. 

Українська Національ-на Рада і Бикон
ний Орган nовинні й мусять зробити з цьо
rо належні висновки та упорЯдкуватИ від
носини на тому відтинку наших визвольних 
~атань і іх на.решті належно оформити. 
та nрнПІІнRти торги, акІ провадять УІ'В
Рада І ОУНР ж~ртвениістю, кров'JО та rе
роІетвом наЦJRХ найкращвх сІПІІв І доньок, 
·акІ ва РІ,1щnх зем.11ах в нерІвному ІІоІD 
змаrаJОТЬса з вороrом-окуnантом. 

Цього мае nра;во вимаГати · і вммаrае 
українське сусnільство від . У.Раіиськоі Ha
..Oiiau•:Вot Радм І Ваконноrо Орrаи7. 

4. 1 .!1 в п н в 1950 р. У якнайскоршому 
часі nіс.ля цього терміну відбудеться оста
точна ліквідаціи ІРО. 

На конференції узrі-днено. що ці nJ)ОJ'Ю
ЗИІІії буоД)·'ТЬ nередані всім дерЖавним
членам ІРО, а остаточний їх розгляд nо
винен відбутися на надзвичю"Іній конферен
нії Головної Ради ІРО 22 червня 1949 року 
(або десь біля цього тер::.rіну). 

Про рішення цієї червневої конференції 
Головної Ради ІРО ви будете nоінформо
вані. А до того часу • пова:ІКНо ра,JІ:ІКу, 
щоб ко:мниіі з вас вкнайуважиіше прочJІТав 
це моє звервеина, r.JПІ6око йоrо продумав 

та виріш•в свое власне майбутне. 

Я цілком розумію, що баrато з вас, на 
жаль, не мають. з:~о~оги побудувати ллянів 
свого :о.tайбутнього. відnовідно лпше своі:й 
власній волі і бажанням. AJJ.e я все ж та
ки наnолягаю на то;о~Іу. щоб кожний з вас 
якнаііловажніше nродумав собі дві мож
_,и.вості д.'ІЯ вибору: ·'111 репатріюватнсв, 'ІІІ 

rміr'РУІІаТІІ до ТІІХ різних краін, вкІ арооо
ну~ ІРО. І вже nісля цього npimnяв би 
свое власне рішення лро са:\Іе майбутнє. 

rенrраль-і Директор ІРО В. r. Та к. 

У в л r Л! в к в и ж ко в о в у с к JІ е
п І •У кр а і в е ь к о r о r о .11 о е У• 
~lunmen - Ramrrsdorf, Ayinceorstra&e 25-0. 
можна .орв.І'батв цінні та •І
каві кввжки: 

СПИСОК ч. 2. 
11. В. Мартwв~ць - •Брець.t - ст. 

128, ціна 1 н. м. 
(Сnогади в'язня про німецькнй концен

траційний табір). 

12. Jl. деJІ&JІеІІСWПІІіі - •Р е І і т в в ц
тво А Ііо ••ш~ВВ3ІІ» - С'І'. 39, цitfa 
0.51 R. м. ' 

(Про стан робітинчого m1тання в УССР 
і n,po щщнщmи здорової розв'язки цього 
nитання взагалі). 

13. О. Оль•ІІЧ- «Пі.І'замча•- ст. 
40, ціна 0.50 н. м. (Поезії). 

14. Петро Роме.- ·ВіетІ 3 Увра
Іни. -ст. 83, ціна 1 н. м. 

(У ЗО-ті роковини жовтневої революці-ї). 
15. П о р т р е ти с. П ~ т л 10 р в, є. 

К о но в а л ь q в т а т р в 3 у б в (формат 
40 Х 60 см.), ціна 1 н. 11. 

НІ. В. М. f. «І в ф о р м а q 11 н а 
кнм•еча:а про Украіну та укра
інеьк~ нІі.родве мве'І'ецтво» ІІІ 
англійській мові), ціна 1.60 н. м. 

<Необхід·на книжка для· nочаткового 
ознайомленнл чужшщі'В з Україною). ' 

17. В. Март101ець - .. Українське 
D і д о і Jl Jl в. в і.. УВО • о ОУН• ч. 1, 
ст. 432, uіна 10 н. м. 

Замовлення виконує'Jою точно й аку
ратно! 

<<У країнський Го лос» 
РедаІ)•є КолеІія. 

Гол. редактор Воло.ФІ·МІІР Марунях. 
Редакція застеріrає за собою лра.во ско-

рочува~ня статтей. Статті, nідm1сані nов
ним ПРІЗВИщем автора, або ініціила'І.ІИ. не 
обов,'язково висловлюють думку Редакціі. 
Неnщлисані статті є працею редакційною. 
Передрук матеріnлів у піnості можлииий 
лише за nолереднього дозволу Редакнії. 
Ц11т:ування дозволяється з nоданням дже
рела. 'У Сnраві РУИОЛІІСЇВ ЛІІСТ:<,"tІаННЯ JJe 
л_ровадимо. Ол:~ачуємо .'Інше за:~о~овлені стат~ 
ТІ. За оголошення Редакція не відnовідає. 

Адр~_а Ре;~~кції та Ад:.~іністраЦії -
"UrkraІПІ~che Stшнпе", Miiвchcn-Ramersoorf, 

А \'in~er;;trafie 25-0. · 

Ukrainian ~е,нрареr "Ukrainian Voice·•. AІІ
ttюrised Ьу ело, EUCOM tiQ. AІІthorizatinn 
Ap.ril 11, 19.19. No \JNDP m. weekly, citcu
I~!Іon <IO)f). copies, 12 p:~~es. Publi!'her~ Ju
rll. Lvctю!Jt, МІІnісh, Rosenheimerstr. 46а. 
Prmtн: ,.Sud'>st-KІІrier", Взd R.eirnrпbl!)l~ 
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