
UIRAIIIAI УОІСЕ • Ukraintan Weekly lr. 5-6 - 16. 6. 1949 .IAIIISCIE STIIIIIE • Ukrainlsdlt Woclleutlt!!l 

КРА1 f0t10~ 
ТИЖНЕВИК ПОЛІТИЧНОГО, СУСПІЛЬНОГО 

РІК J. Ч. 5-6 МЮНХЕН, четвер, 16 червив 1949 ЦІва 40 оф. 

ІКАР 

НаціоиаJІЬио-дер~авиа рацІи 

Щось інше )ІІає110 з УГВР та П зак:ор
доиншm предстаВИИЦТ!ІСUОІ. Jlld П лише 
к:оШlJ)ОІІітують та осхішуІО'І'Ь. Оскільки їі 
уявляють собі, пка надрядний центр, вона 
все більше ваrцує фіІЩЇЮ. Ниві саме ця 
фікція стає основною nерешходою д.:tв ко
ординації визво.'Іьноrо руху на рідних зем

лях і за ЇХИЇ:МІІ 1ІеИtа3ІИ на ЧУЖИНі. JIB&I 
ЧIDUDIIUI, .. 1 мuon. вЦвеше&ВJІ .110 УПР, 
М&JІв 6 ~ аочуттв в(Ааовідuь110СТ11, 
вовв 6 akJUІ уnореввв YIIPa;u~ ар11118В11-
JUІ 6 no,uaan~ aaprilary арdуаІвву за ІJ&A
JUIДIIJIU ч-.- І ВJВе аuве уеувуJІІІ 6 ae
~mкou JIO 31"&,118881 КеерJРІІІааИ. Во • це 
пoJUІrae в івrерееах J~e~J8&8110i рації, оа 
•-arae II&88ROCnl .а11111е o.-oro цевтру, а 
ве дкаn.ох, так само, .. 8011& •-arae ~д
ІІОfrв вв~і lopon.lll, а неП роз&ІтnІ. 

----QJ.Кoro ввхов..-, а Уа8оа у нц

мірвоІІ)' ро:uавтку rруповаs еrоІ:~~~Ів та u
вln. 1 арофесUЬпІх "J6оч~ вapdh8x 
вровіJІІПІкІв та рсдахторІв вашоІ ареев. 

JІкщо національно - д4!'Іtжавва справа 
ДJІВ ваmоі ПОJІІТІІЧВОЇ еміrраціі Є ИаЙВІІЩІІМ 
заковом, то ваціовально-державна раціа 
мусІІТь 6утв дпв неІ вайвІІЩІІм крвтсріем, 
вкому пІАпорвдковуютьсв всі інші критерії, 
І ва осиові вкоrо треба ро:щІвювuи іі 
(е-міrрації) діапьвіеть. На жаль, npo це 
часто забувають, а інколи навіть т.раnля
ються виnадки, що дехто зовсім втрачає 
розу:\fі.нни змісту цього вищого критерію і 
сама згадка про нього викликає в них іра

ничні ус!',ііШКИ. Тому ТО Наші ВЧ~!НКИ так 
часто і розминаються з нашою метою, а в 
нашій еміrраціfmій практиці виникають 
недоладнОС1'і та · ухили. Прикладів цьото 
можна навести чимало. 

Для кого ж, як не для національно
державної сnрави, має б}"ТИ національна 
реі!олюція в Україні? Але дехто з наших 
«Р€1Юлюціонерів» розу:~.Ііс цю сnраву зовсім 
іяакше. От, наприклад, одюІ з часоnисів, 
який nосилено проnаrує революцію, тут же 
запроваджує анкету 6 справі соціяльного 
устрою в Україні nісля nовалення больше
візму/Серед відnовідей на заnитанни ан
кети він дістає зауваже~шя про те, що nід 
час зміни режиму тре(!а уникнути хаосу, 
який може :мати нищівні наслідки для 
справи визволення та відбудови національ
ної влади. А тому, моВJІяв. і не :о.tожна ви
ступати з «гаслаУ.и безко:о.щромісови:\Іи та 
безсу~шівнш.ш». Справді, такими гаслами 
можна виклнкатІІ са:о.ювільний розподіл 
землі селянюІ, які не :о.шють ні рем;шенту, 
ні робочої худоби для обробки Гі, а також 
дезорганізуватп усусnільнену про:~шсло
вість. Ними :можна розлали·пt соціяльні 
протиріччя, щоб седяни розпочали бороть
бу за зе:~<Іельні :~-tежі, а робітники за фаб
рики. Ннми :о.южна І1РQ'І'истаВІ1ТИ прибіч
НИі{ів ОДНіЄЇ СІJСТЄ':\ІИ В.:ІаСІJОСТJІ та КОРИ
С7уУJаІТІІЯ нею пр>Jбічнщ{ам іншої rистти 
та ВІІКm1кати ци.'ІІ громадську війну. 

Ца зrадава відповІ;~ь ва апкету, запере
чуючІІ &еззастережві гаспа, поставмпа по
рушену проблему nід звах ваціовальво
)Іержаввоі справи. Чи ж не тому редакція 
часоnису, друкуючи відповідь, не в:о.tістила 

відповідного уступу. статті, Д()Водячи цим, 
що вона або не розуміє національно-дер. 
жавної рації, або пі,щюрццковус ії іншій 
рації? Виникас враження, що рево.'Іюціа 
дJІВ неі є самоцІплю, а реІЮлJОційві rасла 
ві чим Іншим, ак n11me засобом для здобу
ванн• мас. І тут, як бачимо, демаrогіл, а 
не ЯІКась рація, мас і nерше, і останне 
слово. 

чи не з~буваt-тьсв npo національио-дер
жааrу раЦІю, коли дехто висуває арrу

мент .. :мандату :мас», який виrадав один 

спритний n(\·'б.'Ііцист для партійних цілей. 
Саме так і треба розцінювати той факт, 
хоJІИ одне з угруnооань, щоб здобути ::ІЮЖ

ливо бі.11ьwе місць в УНРаді, висуває nро
ЄХ'І' реорганізації нашою д€4>жавно-полі
тичното центру, ЯІUІй щойно лише виник: 
за згодою і за участю цьото уrруповаввя, 
і, не маючи іншого арГументу покликаєть
ся на маси, які J!O речі, у переважній біль
шості С'rавлиться цілком байдуже до nи
тання розnоділу місць в УНРаді. У зв'яз
ку з цим органі~С'rься також і моральний 
тиск на керіІВні кола. заnрова;жжуючи ан
кети, nровадячи аrітацію, склихаючи віча, 
виносячи резолюції nротесту. Цими всіми 
засобами ця організація мобілізовус маси 
проти Центру, аде водночас говорить про 
своє прихильне став.1ення до ньоrо. 

Хто був свідком заrа.1ьнІІХ зборів СУБ-у 
в Англії той :'ІІОЖе ствердити, що там не 
можна бупо rоворІІТ• про масu, а ЛІППе про 
певні партІіві кадр•, які толосувалн, на
че за командою, не задумуючись і не розу
міючп того, які будуть з цього всього на
слідки. Тоуу й не дивно, що дійшло на
решті до усунення з СУБ-у еми. Б. Пан
чука, хоч саме на ньому і перебував зав
жди майже увесь тягар реnрезентації в 
Антлі·Ї українськоїї сnрави перед чvжин
цнми, і якото, власне. не Уає· теnер ким за
СТ)о"І111ти. У цьому внпадку не було :'ІІісця 
для будьякої вищої рації. Отже, виникас 
ЛІtташш: чим же керувалися rrрові,дниюІ 

згаданих кадрів? 

Застосування в українсwю~ІУ rро:.Іад
сько~tу жнтті тактики, ужитої в Анrлії 
rtрІІВОД.R'ГЬ нас ДО ВИСНОВКУ, ЩО «ЛРОВі;ІНИ

КІР цих ка;~рів дбають насамперед (а :.юже 
і ВІІКЛЮЧНО!) npo збереЖеНИВ СВОЇХ КA;uJiB 
у певпо~у мобіліза.ціііном~· етапі та на
пруз.і. З ціl'ю ~tетою створюються штучно 
рі:щі внутрішні фронти. Така т~ктика -
nер<:творення наших rро:мадських установ 

на арени для вправ партійних кадрів .'ІИ
ше розкла;tас !оtаси та знеохочує їх до гро

мадських організацій, а.1е в жадво'ІІу вн
n~у не виховує їх. ІДе більше! Ц. так
тика аеревосJІТь ОО.JІІтичву боротьбу в ді
JПІИКJ' rром~ькоrо ..тrа, • ,tdJuuiQ ре-

ліrійву та розбиває нашу емІrрацЬо ва ок
ремі rpynи за озвакам11 тсрмторІипьвоrо 
ПОХ';8;"(еВВJL 

ц~.юм nротилежною їй за з:uісто:м бу
ла, наприклад, nрактика Гарібальді. Цей 
великий революціонер італійського націо
нального відродження nоводився і боровся 
зовсім інакше, ніж деякі наші революціо
нери. Коли nісля одного невдалого пов
стання він разо.\1 зі своїми бойовиками 
опию1Бся в Амер~щі, він не просив для 
себе ні грошей, ні «кер-пакетів», а nросив 
лише купити йомо корабель, на якому він 
би міг працювати, перевозячи вугілля з 
Англії до континенту. Він посадооив своїх . 
людей на цей корабель, вважаючи, що се
ред бурь та небезпек, тяжкої праці та 
труднощів вони лілше збережуть свій бо
йовий дух і готовість знову кинутиси в бій. 
Яка величезна різниця між eяepriJmoю, 
вольною боротьбою nроти стихій і . . . зри
ванням гро:о.tадсьюІх зборів! 

Розуміння вищої раці.ї втрачають часом 
також навіть і ті, які столть на засадах 
з'Є'.:tlіJнення сил та підтримки нашото дt>р
жавію-nолітичного центру. Дехто з них 
не хоче зрозуміти, що утворення і дІя.,ь
ність УНРади потребує, навіть вимагає яt{
наіібільшоrо з'щиненни сил на ниві гро
мадської організації. Безлеречно, інколи 
створюються такі умови, коли вже сама 
людсьха гі,nність мусить бунтуватнся, ко
ли вибухає nриродній відрух nроти дУХо
вого насильства бі.'Іьшости над правами 
меншости. І от тоді люди, які не !оІають у 
достатній мі·рі сил оnанувати свої вчишш, 
не обмежуються стеорення·м організацій- . 
них осередків опозиції, а Йдуть на двоnо
діл, який окреслюється серед нашої rпіль
ноти. 

Повне ро3бвтти ваwоІ еміrраціі на ~ва 
веDJnІ,~ІІJІИМВХ ~аборн, иіж ІІКІ&VJІ не 110•
на 6уло б nерекинути віикоrо містка І мІ• 
•••ми не пишилося б місця дпа жадвоrо 
здорового компромісу - це найrІрmе, що 
може статися. Тоді nід ру·мовищами са
мовинищування загребли б ми і нашу на
ціонально-державну сnраву. А ТІDІ часом 
дехrо культивує такий двоподіл і навіть 
намаrаеrьєв Aoro ІдеопоrІчно та орrавІза
ційво обrрунтувати. Для цьото викори
стовують і різниці вірооизнання, і реrіо
нальні ві;tмінности, і нетактовні вчинки 
ок.ремих осіб чи цілих груn, навіть такі 
дрібниці, як невміщення якимось редак
тором чужинецьхаі енціклоnедії кількох 
прізвищ наших діячів. Ще бі.Іtьше! Дехто 
••користовуе навіть саму УНРадУ, моно
DОJІІІ3УJОЧJІ П дла одвоrо табору, так ак до
ве•авна повна rpyna монополізувала д.-11 

ееІе УПА. А RК це все виглядас, кол11 
1)021'ли,цати nодібну діяльність з точ:ки :юру 
критерія національно-державної раЦІіі? .• 

Ненавно один з украutських часоnІІсів 
оnрелюдвив JІиста, який містив у. собі по
важні закиди прми теnеріІШtьо.rо голови 
ЦПУЕ. Редакціи ЦЬОГО ЧВСОПІІСу, ЧУТЛИВО
І'() до всяких сенсацій, nоспішаючи nодати 
свіжу новину, не звернула уваги на те, ЩQ 
особа, npo ику була мова у листі, мас інше 
ім'я, ніж голова ЦПУЕ, не задумалася во
на також і над тим фактом, що голова 
ЦПУЕ с одночасно і застуnником голови 
УНРади, що, компромітуючи й ого, кида
стьси тінь на наш політич:но-державинй 
центр. JІкбв ця редакЦІв ІІІ&Ла вІдчутт• 
дерааавої раціі, вона 3ро6ВJІа Інакше І, 
дістапши цей документ, якай обвинувачує 
згадану особу, звернуласа 6 насамоеред до 
през•діі УНРади і пе виносила б відразу 
справи на вулицю. 

Цей вtщадок викликав безnеречно лро
тестн зюtікавленої особи та її партійшІх 
nрияте-лів. І це с зрозумілим і виправда
ним. У дискусії, яка напеено розгорнеться 
навколо цісї сnрави, вшшиться досить ти
лова риса нашого еміrраційного суспільст
ва Всі ж бо в вас товарять про •христи
янську мораль та етику», а тіtм часом серед 
нас панус т. зв. муринська :о.юраль, відпо

відно до якої: «якщо я вкрав жінку чи 
ос.'!а. 6 ~юrо сусіда, то це добре, а К()ЛИ він 
їх вкрав .У мене. то вже ЗJte•. І дііі<'но. тІ, 
що тепер протест)·ють проти наклепів, не 

раз і через пресу і за допомогою wenтanoi 
пропаrандІІ wврн,,n ко~промітуючі та без

nідставаrІ наклеnи на ix1rix полІтичнах 
ПротІІВU8кІв, 

На6е;~еяі на)ІІІІ сnрави :'ІІа\О'І'ь значну 

ваrу не тільки СЗ:'ІІі no собі. а.'Іе також і як 
симnтоми nевних ве;юмагань нашої спі.'Іь
нмн на еміtрації. ПрВ'ІІІRВ ц11х вс~
rавь uomrraarn. м-рш за ке у 6рак дер-

)'вРадва ~ Ва.дрЦDМ •ІІІІВІІКОМ. ве
ставле•- ва еторо.t • .......,_.....,дер
•а.ввоі cnpu• І ма неІ е.ІQІІІо---.. .... 
мусвть 6ута вааІовальво-.-ер.uва раці& 
Вона ма~ apuo і зоІов'•зuа зauвun 
до порвдку всіх nx, хто uopymye wo ра
цію. Нuіть біпьшеІ ІІ правом І оІеВ'ІП
ком е аод6атв про те, що& бу.'Ів виnp&aJIUI 
ті у:ХИJІИ у ПО.'ІіТІІЧвому. rрома,~~еькому І 
ку ль турвому аІІТТі, акі завдuоть шкоду 
вацІонально-дер•авнUі спрuі. Саме те
оср і е слушна ваrода дли УНРал• сu
заrв свое авторитетне спово і прмк:.астw 

свою руку до усуневвв всіх BCJІO~i&iL По
дібної ваrолв моае скоро не трапмrwL 
Хочемо вірити, що цю нarou не (іу)Іе вrра
чено, і наші провіднІ політиІUІ •••• .1JJn1o 
себе саравJКRіми лсраавнІІмJІ му•а"•· 

Громадська думка 1 поттика у США 
Спр;~ва засудження кар;щна"1а Мінд- rан сМівuи.роднІ cnpuв• і навколо Hl:oill'O 

сенті щю.'І)"Нала на уве-сь ~:"віт. Во!'Іа бо бу- зосереджуІО'І'ься чільні предt,тавшпuІ nолі
_,а те'!/Іою !'lapa,:t на ухвJ-.1 Ссюзу Об't:-днашІх тиЧоного світу США. Своrо часу, ше за 
Націй і ;~:m.'Іо:'ІІатичtшх нот. Що;tо неі рі- президента Рузве.1ьта, і ця орrанізаuіа еи
шуче ВІІСТ)"ffіІВ і Державиші Деnартамент Rвляла у значній :мірі совстофільсьхі тек.: 
США. А.1е ue cra 1ося .1ише то;~.і, колн про денції. Пpoai;nttY ро.'!Ю тоді wа.:ш тут т 311. 
сnраву Міндсенті заrовори.'!а преса, коли •"'1181 елементи•. А.1е nicлn с\tертн nре-зи~ 
загула ВУJІІ1ЦЯ уста"І.ІИ тt«:ячноі юрби. яка дента та у наслідок рішучої змінн :kІВкіш
то.,осно nротестува.о:а ЛJЮТ1І засу;~жеНІІЯ ньої nо.ІІІтнки США заrа.1t.н! нас-танов:~ен
кар,дина.'tа. ОтжЕ.', са»е ;~е:ІЮНстраuі'і і спо- ня цісІ організації також tюмуtюво зміни
Н)'lІаJІИ Державний Деnарrа~ент нapeurri лиси. Це дуже тапове та характерне :~ля 
в.пріШ1fТІs рішуче свое с-rав.зsеt~ня у uьому США явище, яке nІШІІКЛО на nідставі nіе
литаниі. .:ІЯВОСННОГО ДОСВіду С'ОВt'ТСЬКОЇ ПOJiiTJІRit, В 

Наеедеіtий лр1tк.1а;:х вказує, яку ве.1нку наслідок якого нейприхІІ.nмtіші до с-оосrів 
ваrу, та ро.1ю мас в А~ерsщі rро).Іа;жська аиернканські елс:о.tевти перетворsмнс!І на 
дУJІха. Тяжко сказат:t. чи це с в•ипю~s то- иеnрtширенніuшх іхніх nротнвшtків. Ці 
го демократиЗ:\1}', npo якнІt так часто і ro- е-.,ементи і визночають н~1ер иаnримиі по
лосно rов04).RТЬ, •ш »ОЖе це с ;<оказом того. .1ітнкн США. 
що уридові ко.1а США не мають чітко Також лоеажною оргапf!ацісю с т. зв. 
окрес.1еtюї ra точно усr:їіненоі nо.1ітню1, а •Спі.'Іьиа t·права• 11а •to.1i з nанf>ю Jh>-. 
тому й леrко ЛWаІОТ1.СЯ вп.:tивам з боку Це - nорі&нюючІt нова установа з яскраsо 
громадськості А.11е і це не з:uінюс факту nротисовстськнм 11астанов.1ffіНЯМ. •Сnіль
ваЖ.'ІИВОСТІt rрома.;tсьхоі ;t)":'IIRИ в США. на справа~ зробила вслнку ло..1і1·ичtІУ fІК
Прав;юпод.ібно, ;(ОJІЯ лрав;~:І с і !І лерu.ю:\Іу цію зі справи Косснькіної, яка, ві;!wІJоІІля
і в ди•rо!.Іу. В ко1ІОІО3ІУ разі всяка ло.:tі- Іочись їхати ч1а родіну», киву.1ася з вікна 
тична справа у США, щоб nереЖ>rти, no- четвертого nоверху совt-тськоrо консу.1ЯТу 
винна мати за с.Jбсю ШІф(ЖЇ rрома;~ські в Ню-йорку. Тах само ця ж організаціІІ 
ко.'Іа. nідтрнУувала Болдирсаа, який ві;t імени 

Зокреuа, що.;ю сnрави Украі1ш. то с над- російського Національно-Трvдовоrо Сою1у 
звичаfmо важнш.r те, що у св.,аді амЕ.>ри- минулото року розnочав дос~11ь ж.ваву ді
канськоrо наро:JУ nepe(i::t'8ac і діс органі- ильніС'rь. Але цей факv :юесі.:м не означас. 
зована і nо:uтично-активна украівсьха що •Сnільна справа• неприхильно ста•ить
rрупа. Бона може ві.;Іограти n~жну ро- ся до України. На&nакІІ, вона визнас і rо
.1ю у nі,цтриwU rюлЇ'І'ИJ[ою США украінської това підтримувати націоиалwtо-.Аер•авні 
сnрав1~ а Европі. І вае теnер J.юже:110 змаганни украінського наро;:ху. Орrаніза
С1'1Іердити, що наші ооЗJщії у rаJІузІ аме- цію очо.пюс nані Пен, яка бу.ІІа rocтe.ro ІІа 
рииаж:ькоІ DО.'ІіТИКІІ треба заацч..vвати світовому хонrресі українських JІСіиОК У 
наса1.mеред діи.sьності таких організац!fr, Філядельфії і виголосила там рееолюційву 
як Укрвінський Конrресовий Комітет. Про- nромову, в якій виявила своє ці.,'Іаоаите 
те, річ .ІІСН&, що розбу..1)·вати і вшtориста- розууіння вашої нацІонал.ьноі сnрави та 
ти ціJІком сучасні nозиції 1о1о•е лише no- сnівчУ'М'я їй. Українські вnливи в цій ор
.ІІіТІІчний 'ПtННІІХ. з Евроои. ик незалежний ганізації с сильними і rлибоКІІ)ІІf. 
ні від кого та у nовній мірі са»оетіfпшй. Меншою і 6\льш сnецифі'ІІЮЮ органі
Це саме, зрештою. :ІІОЖНа сказати тахож і зацією є «JIIra борот~о6• прот• маеоввх .. -
npo іНШІ ваціона.'ІЬИЇ групи - ІЮJІЬСЬку, СеJІ~ІПо». Ліtу ОЧОЛЮЄ ГЛІІ(іоІtО iдefma ..'ІІО
J\ИТОВСЬJtу, чи будьику іншу. дІІІІа - n. Емепа, а секретареУ у ніИ прn-

Крім цих нацk!ttа."!ьних груn та їхніх цюс один українець з ГаJmчини. Вже че
проаідних організацій, у США є ЧІt:uало рез свое ОСІювне настанов.'Іення. JJirA )ІІ)'Сі
суто американських організацій. a.ne та- · да зацІкавнтнся українською справою -
ких ,JПti J't)унтовво вивчають :!ІІіжнаро;ші ВJІСЄЛР.fІНЯМ українців з-nоза •."ІІІІії КерЗQо
nІrrания, а тому й вшtвлтоть неабияttий на». Ліrа видала в цій сnраві. крім різних 
інтерес до різних npoб.1eu міжнародньої, комунікатів. також окрему брошуру 11. В. 
зокрема евроnеftсьхої. політики. Ці opra- Душника. 
JІізації, nоруч з ::tресою. с орrаиюш і"РО· Треба згадат11 також і про •СвЬWІJ' 
мnдської душш США. а тоwу вонн й мають раду .цл• амеракаис .. коі еJІноста•. О,~&н!dІ 
ве.:tичезне зна'іення д.1я .варішуианнп всіх з відлооідальннх її сnіаробітІшttіІіІІ е наш 
nоліти'Іlіих захо.:tів. з'"мляк n. Чм:а. Організація мас на ueori 

3 ЧІІСЛ8 ЦИХ організацій і УСТІUЮВ треба ВІІВЧення РіЗНИХ НDЦЇОJ-ІаЛЬІ\ІІХ \l)Yfl У СКJІІІ• 
у nершу чергу назвати •.:J.ap КорІК;ud •JІ• ді американськоі нації. &11а ете,ишть 'Sa 

мі:аваро~ьоrо ІІІІРТ"· Метою їі є внвчен- їхнім орга.нізацШно·rро,...адсwшм JІСитrяu. 
ня умов. потрібних д.'ІЯ І!станов:~ення три- пресою, активністю. Інфор1<sаціі •Сnі..!Іь
валоІ·о МІІРУ у есьоJІ&у світі. а діR"'Іьність ної ради» с важлиnюш і річевнмІІ вхазів
ло.1Іягас у фінансуванні різннх .:юслі;(них кuуи д.пя uфіцШних •НІІІНІІКів США. Ор
анкет. Але вона не ухи.1яt.-rьси часо:о.1 та- ганізацін ІІСТаноонла. що вндавш·І'ІВ nро
кож і від nрактІІчннх захо.:\ів у сnраві роз- паrав.да українців у CUIA стоІть на одиому 
в'язання деяких міжнаро;:.ніх rrpoб.,e:~~ У з перших місць щодо лкостІІ. 
період між 1-ою та 2-ою світови:~.~и війна- Вшцеза:шаченІ організаціі - ue )IИJJJe 
:ми за ініціятивою uією nоважної орrаніза- кі::ьха головних Qрrані:в ГJ)(НоІ~дськfІі дум
ції відбувся Ря.:І конфереиаій. ІПtі мади на кн США, які nрацюють у га,'lузІ ~і:аша
меті створення ~11tансьхоі ФЄ.;tерації. родніх проблем. та й те .;НІШІ.' в о,ІІиоuу 
Члена «Дар Корм•.U .:.-u lliaвapo.:no.oro Ню-йорку, нкий, що11рав,'Іа, є І'О.,Іоsним 
МІІРУ• 3ВUО7Ь і аі.:rтр••УІОТ'Ь укр&іве .. ку ЦNІтром цих усго:июв. Але rюдібfн;х opra
cnpaвy. ні'Зацій не бракус і nоза шш в інших мІ~ 

Н~Jnрихінці юшу.'Іоrо року ця орrа\іза- стах Амt"РІІКІІ. 

Питаюш державної риції ВІІНІІК<"Іl' та
кож і у 'зв'язку з полсмікою, яку щ:ювв
днть нині певні дві групи у справі УГВР. 
Для нашого загаду завжди здавалося, що 
навколо цісї формації, як зреш1·ою і нав
КО.'JО УПА створено надто багІJто ~1ітів. 
щоб можна було добре з цІtм всім розібра
тися. Це утруднювало. але не nерешко
дило, однак, добачити в організуванні лов
С1'·ан·Чої акщ1 nоважного вкладу у нашу 
внзводьну та національно-державну сnра
ву. 

uія пє-режи.1а r.'lІІбоку кризу, а.1е T'(":-tep во· Ус! згадані yt-raнotщ в тій чи ІншіИ 
на вже її переборо.1а Спр;,вз ~ t'..':uy, що ~Іірі ~шють rnрави з наuнши ІІ<ЩІ<Ін•льни
бу.'ІІІ ВИЯВ.:ІСНі ЗВ'ЯЗКИ ::· .li:"IJ(nop~ fl'18 МІІ npoб.~Co~IRMII. J це е н перщу Чf'РТУ НІ'І
З афсрL)Ю пере;:.авня С"•'9\'Т<ооt -:-;,ошщс ;щ- спі,.'Іко..\1 nкrшжої дія.~ 1 ьвоС'І'І1 ІJ.)ІІt::рикііІН
п.1о\ІЗТІІчннх .)"f)K~·~tO!:cв дt•ржаввоr'О Де- t:ью 1 х українuів. а тRкож :юкрема І npe.Jt· 
napт<>м<.'tJTY США. Все Ut> !оІС>r.,,) \і<'ТІІ ні- ставшtка }' НРа;щ в Лмеrшtіl - ін ж. д. 

· щивні нас.1і.11Ш .1,11 ~і,:·) ,-,рr:-.tНІЗ<\ІJіf v ні- АндрІ~аськоrо, хоч він і ІІЦ.Х><"іуаав У A:o.rt'-
. ЛО\Іу, А.1е цьоrо !!Є· i"T;>.'IO<::L ОО ~"1)!\.::\ОВі ршІі ВСІ-.01'" :ШUІе кілЬЮ~ MkflltiJ!I, 
ЧІfНННКІі США Ві;'І'І!~ЖУВ<і .. Щ K\)J)I!\.';!y .1і- WV///////#//#///AI'##/~~ 

· яльні<:ть орrаніз<!u-іі t:!;: розк:~.з"1шщьw:о)ї 
роботи ЇЇ ДІ!І)ект~ра, Rtl.itЙ (;;-в ;J.<)BrMЇI ЧЗС Ч И Т а Й Т е 
урндовuеw Де-ржавн.-•!"о ДеrtаРта)Іеиту. 

Друrою nотужнr-ю орrзні~,1-Ці("І(\ no.ai(.
noгo тІшу ~~ Тоаарактве М~іх 
Copu. Це тuварж:-гво &ІQас ІЮВа1ІUО!R 01>-

»У краіВСЬІСИЙ f OJIOC« 
atiiA'..WAIJIМI!'wмr#IIWWJIZЖ«!Иi1M'.1Ji1s:!WIJ8 



сУКРАІВСЬКИЙ rOJІOC• 

ОСИП ВО!ДУНИК 

Націонал-комуніЗм 
чи просто соціял-комуніз.м? 

vv 
l\IHJt 

І 

в.n.о..... lopeon.Sa JІІP&i-.Dre ....... 
ду проти червоного московськоrо окупанта 

СТІІМулюється двома осно..,._ "1181RR&:a88: 
ПОЛІТИЧНИМ І СОЦІЯЛЬНИМ. Обидва 
ВОШІ ІUШJІИВа.ють зі самої ДУХОВОСТИ 
УКРА•НСЬКОГО НАРОДУ, .яка заперечує 
будьІІ'R:е рабство. В цьому і nолягає rід
ність уокраїнсьJСоі JПІ)ДИИН. Цю П · .!tУ1Ю
вість та rідність можна nриборкувати ли
ше 'І'еJМР811 1 ~. як це нині й 
роб.Jrять бо.Іrьшееиюс. І 0'1' :~ цим вІІСАJІь
С!'ВІМ4 украівсь.юdі н8Pi.Jt і веде неnрики
ревну боротьбу за аює •лtn..e 1'& со
ціяльне внз!іІолеввя. 

В україНській державі не сміє бути ані 
ІІ:О.ІІеtсflОІісrиЧНО - іUИОКО'І'ЄJІWt~Ї КАЗЩЖ
ІQІІКJІ, 1ll8 оаебрачені тершаm. s.aWn. а 
пааівlіа партійна хпік:а розкошує, ані .пі
бералWІо-капі'ТІUІіС'rИ"Шою ВИЗJІІСКУ 'І'ИUИ, 
хто має засоби виробницт.ва тих, хто їх нг 
має. 

Київсь1rа «РЦJІНСЬв:а УІqJаїиа» (ч. 90) 
повідомляє: сВида.вництво сРадипська Ук
раїна• ВIUIJ'CTRJJa 100-тисJNВим тІфажем 
російс•коао ІUОВОІО збірник оповідань, пам
фnетів І eтandt великоrо російськоrо пись
меввика, MIIМI&DOM8Jihllta p&IOI'IICI.D( 311-
тератури О. М. Горькоrо• і даJІі nодає, які 
саме йоrо твори увійшли до цього збірни

f'Y. Фов.ци mшеру за лляно:м розподіля
ються між союзними ресnубліками. Зви
чайно, що лев'ячу частку дістає РСФСР, 
зокрема московські видавництва. так би 
:мовити . .як: виJІа.ввицтаа воессІІDЗІІОrо зва

....., Цей папф :.eiDd :1 ...ек:О8СІо&8S -
давництв (нarrp .. вндавництво лартіі"tної лі
тератури, ви~авнrщтво Інституту Маркса
Леніна, видавництво «Прав.:tи" тощо) Іd
стають фак:тН'ІІІо необмежеву кілwdсть 
~у. -бо 1ro.nн ВОІІИ nеревитрачаюrь при
ділені ім фонди паnеру, то їи дають нові, 
за рахунок інших ви.:tавництв, у першу 
'Черrу вц:хавmщта «братніх• сою'311mх рес
nублік. Але й це щ~ яе зсе. З урі:sаІПІх 
фОRJІів паnеру, mt1 .:dcтurrь і11111і (Jфi.vr 
РСФСР) со103ІІІ ~зdn, )ІОеІІТь ._.,.. .. 
кlльк:tсn. murepy ІЬІТра-.аnьев D:JІJІ рі:JІІІІх 
ВWJtапь роеlйсь'КОІО мо11010, які є нЮи ~одат
КО!'ІРІМИ нахлад::rми .!(О видаиь цих же :rво

рів, ВИКОІRІВВИХ :МОСКОВСЬ'Іm!ІІИ ВИ;ДаІВНRЦТ
t!З'ІІІJІ. 

З духовости украіиськоrо народУ та 
t'roro боротьбR за ВИ3ВО.ЛеtmJІ: І офаrтmвся 
УКРВ.fвn.К1d вaldoвuhlr Уа пudoJra,.!ll
nwortІIIЙ IIWWien"llld ІІ7Хо Вomr 1m'l'mltJIИ 
mt 11рО'І'ИВата .цо всяких 'ХОСМОІПОліmчних 
та іятернаціонат.иих ідей і І!J)(Щ)ам, пі 
.цем:обіліз}"!Іаnи У'КРа'іисьtmй яаріJ!, лараnі
:s:rва.пи розмах наших визво.!І:ьюrх :n~атань 
і дonoмaramr окупаИ'І'Зи nоиевол!ОІ!Іа'І'И наш 
Rl!фiift і йоrо sJDИCJCyвam. Наша иацjя 
1:1<01)0 cmoeтeper.na облудність ptзmrx ік'rер
націоиа:rі3Іrів з іХЯ'і.1Іm ло~ і co
ldfr.?Іt.ІІnNн nporpaиa101 '1'11 ~atyвan на 
ne 1'\'рJІ'!'амавиім їfr .. ,, aaut.._ 1 'ІІото 

власиmо noni'!'JIPIROIO і eoцiJtniROIIO ~
vmo. 

У............. а· .... ~хwо
єю дУховістю 1 rіднісrю визває JІИШе ва
родов.падвJ' екетему, тобто у·СТ!'Рm, у як:сnq 
,..ерелоа .... е )'JQiaiвi!J.кd нарід, r 
соцІuЬІІІй ._,, вів --.є пку с.сте
му, яка забезnечузала б йому rЬаІmь, 
ГJ.Jсвісrь --.:иии ~ 'f ~
idA вот 'PO--Iml C8DI ~ -.іІІІвосrі, 
вітоно ..:JЮІІJПОВаТІІ своі J01Q8tИ та ІІт"а
JІИ і 1ЮРІІС'І'JВІ1'І'ИСJІ ~" • ~ 
~. Ш МJеІІТЬ .І.ПІІ иатеріа.Jrиrе 
3абе':JпечеІІНІІ ilt '1'8 ~ЗQС ZIN ВИ11Ю18а181JІ 
ваща.~~~tіа. 

Така rідність хо•е 6rm запевнена DІ
ше за умовою !СR'}'ВавНR npaМ'IIIo8J в.кас
ВОСІІ'И щодо знщщцдь і 3асобіа зиро&шцт
аа, nрава на працю та иа іі 12РОд'УІСТИ 1 
дОDільпе користування вими. 

По~ т.t. JUal •--аюn. і ПR
ш.rrь. що прив&ТІІ& IIDICIIierь, ~ 8СІІІИ 
утоrоИВІОІОТЬ з cxaпrra.n.o.,., це не є 
свічве•, а лише сперехідве» ааище .. Пра>r
ватна власність це аж ніяк ае сісторичие 
авище• і ще далеко не JаU:Іітul3ІІ, хоч 
ВІМІа і. О!JРШІЄ хааітuІз~і. Але в цwжу 
не так винна nриватна в.пасн!сть, те Jliбe
JWd'lll, JUСИй треба аі.JФіЗІUІТи ві,ц nриват
ної вяасвости і капіталізму, як вища .J{JIЯ 
себе. Питавн.1111 к:ІlJІіоrцізку, nриваТІЮї 
вяасности й лібераяізму присвячено ду•е 
баrато наухових црац& і не так ro леnсо 
їх ох<ИUІТи або У'fОЧНИ'І'И. МарксистсЬІКе 
«JАеНЮІ• ще дa.nso не є ІІЇJЮ,ІЩТНИМ: в 
оцінці тих трьох авкщ. 

ПрtІВаmа ВJr&сиісrь це є DИще орrаніч:
не .1(.1111 KOJІtКOf JПО.ЦИНИ і В0ІЮ ВИПJ11'198Є 
бе3пооерео,JХИ'ЬО 3 lwciW&Wi') ІІОСІnвв-, .RI[Ji(Й 
111а.ла виrе й первісна тІ)JІ;ика, тн:: само, як 
Амо має і немоеая в котrеці. І чи це яам, 
t..е&п.істам, оо,цобаЄ'І'ЬСя чк tri, на це ием:ає 
рци, бо воно nритамание trоJКЯій сьоrо~
нlшиіА жу.nьтуриtй .1 ЦИ'ІІІЇ..ІІ1308аній то,цІJІІІІ!, 
ІЬrа pitto реаtІує, Іro:na ІІІЬібраm в иеї п 
прмаmу власн:~ 

В украікській ,цер8881" 31'1.- з ІІРОJ'Р&• 
.... ОJ'В. ІІУСІІ'По ІJ'ТІІ ТРУДОВА ПРИ
ВАТНА ВЛАСНІСТЬ ва зварвд,ця І засоби 
виробіuщтвL ВсІ ВJІасШІки І праціввики 
~с.R'І'ь спільно у:~rі,цвюваТІІ ПРОцес вироб
ІІІІЦТВ& 1 РОЗПОДІJІ CYCffiJIЬHOГO ДОХО• 
ду :J ЦЬСІІ'О. 

ка. 

А.11е вас не це цjxas;.rr.ь" хоч sd.д,разу ж 
3Падає а oro, що Nabe увесь матері.RJ% 
збірника складаЮІrь твори, слря:М'{)вані 
своїи аі<:тр.я.м щютtf Заходу взам.лі й Аме
рики 3ОІфеІ48 (с(),ц,ик з коропів респубді
'КИ», «Місто жовтоrо диявола• тощо). Нас 
цікавить інше: Чому саме Дер..-е ви
,ц&ВІПІЦ'І'80 Украіни видає цей 36ірвик 
РОСІйСЬХОЮ МОВОЮ. Це z 6о 6езпо
середвtа оІіов'взок: Дерzаввоrе видаВІПІЦ'І"

Систеuа, що amtmo'U.є свавото JІібера.л
:капіталіЖ}' :s о.цного боку, і хазар.ІІІЦRНу 
СОЦЇ.Я.П-trо.Муиізму З ,цpyroro, Є CJfC'1'eМa ук
раііІси:оrо яацЮиапr.воrо оо.аі,царнзку. 

JL 
В~ сус:Wrьс:тві є різні і.D;ео

.1ЮІ'ічно-щюrраvові вaпpurut, почиваюqи 
від nравих моиархісrів 1 жіичаючJ1 .жів14'14И 
·соціJU-кохувістМDІ. ЦьоQ ашцу не ІЮИ
иа ~ ~'МІСЯ. Сорааа по.uпає не 
в 'fOIIY. ЧR аов:и €, чи їх вема. а юапе в 
'І'О1ІУ - aзad.n.or ці. ~аvrічво-nроф8110-
ві ВапрsіМ!ІІ:И ai.D;3eplr.aJIIOIO!'Ь JtУИ)Вість, 
...... еав укра&ІСW[()ГО аороду. 

Кк DeiiRi тоtо. що а ОСІІОІІІІООІУ J'lфa
facwrJat КІІІР'Ід (у СІІОій nejМ88:8Ril бW.
UIOe'!'lt, що переаааав 1tО.ПІСЬ niбepu-u
ntraJdenr'Вi s~ і оере...ає '1'61JeP вей
..,tрво-тЯJК.ІtУ ~е«тквісrхчву к:азарм
ЩИН'У, аж ніяк: не співчуває цим обом си
енмак і Іх .JІІ••eN.Ju.вe ailto.u ве при.ня:в 
&rtвe~. 

І JЮМ ~ п РWв1х .3І!ІІІІМХ чи 
.а. 1181N ва еtІіфацИ .,..е е .ОО ... е .-о-
1111. Ш s ~ ,.. ilaumt ІІМWВіа СТ8оІІМ ва 
«not~Щti• еоціаа-~ і Aoro npoaa
tyson., в це i.ate &ІІІаІе ІІ(М8е. М. І 'l'iu.
ІtR Jtmiц щоб ВОВА. опа! t'i ~ ІІКІ 
еt<а..ли на uoзrщU в:~. 
визиапк це JLЇ,ЦВерt'о 1 ВІІСТ)ІUИ.D( 3 ~ 
аі.цІюю до їхю..оі плЯ'І'форми SUSOIQ, 3 ~
Іфm'ИІІІІ причіІІ:.цм, а ке охва.лиса а івшк
... назввМІІf l м 'І'•и1111., 4lld ве t't.u.x з 
сомуно-бо.пьше&И31f011 не 1I8IO'rlo &і'іОІ'О 
спільного, aJie й є йому саме np0'1"1CJ1e\88И
:wr та дрОВВіЦЯТЬ з вим боротьбу. 

Недавно («У:Jфа.ЇНс&1Рd rмос• ч. 2) ки 
аиса.пи, що УІ'ВР (а is'l'epnperaцli с'Ухра
Інськоі Тt>ибуви») стала ІШJІі'fИчною :nар
т.ією, як:а wає . своі пЕІВВі с!деопоrічно-щю
rремові» позrщії, сформуJІЬОІВаві в її nnJI'l'
фopШ, що є, мовляв, дротипежаиІЬJ спо
:nщіям ОУНР». Ц1 поЗІІціі. 1вt :Jа:tначвє 
«Українська Трибуна», є «nозиціями укра
інського визвольного руху» .на Рідних зеw
.пц а УГВР є о:найвmцкі4 керjваи:й і .пред
~тавницьхий орrа.н УJфаіисько.rо ааро~у 
лід час i4:oro визвольної боротьби• (е:УІф&
Інська Трибуаа .. , ч. Ц 8. 5. 49). 

У той час, коли :МИ писали npo ці «uао
І'Ї.ЙНі» nожціі' УГВР, ии ще не 3Н&JIJI., які 
ж то є ці сі.цеолоrічно-проор&ІІ()ві позиції 
ухраінськоrо ВИDOJlWІOro РУХУ•. що ними 
керує УГВР, сУкраінська Трибуна• (ч. 22) 
Д8Л8 JІИ~і ПОRСНеНЮІ. Вона ГОВОJМ(ТЬ, 
що «nporpaмy ОУН• сперебудоеано s вузь
кої лідnіл&И()Ї, 1ЮНСІЩ>ативноі орrааізації ... 
на ~mo. всеукра.їас~ оо.nіткчву 
ОJ)І'ані5аціІо», ua «ЦiJІЖourro ~
:&алеся ЦЬОМ7 sara.nьвo-вaqioнUWICJIQ' ар
rаеові (УГВР - О. BJ 1 U0Lno110 8fAroii7Є 
асі ЙОJ:'О Поеt'авоІІІІ». 

Ми не wrаємо 3МО1'JІ '~им тут над 
ПИ'1'8.'RНJ1111!, що то sa «ОУН• на Рі~ :sем
.71Юt, sa у в.ідміну 11\ц ОУНР сиа еrміфа
ціі• ощіл!ФІ!ІІІfІ'О ~ УГВР. 
ВР!хо~. Іф в О'VИР е'!'ІІ!ІаІ enpaa..nй 
розлам. 

ва РСФСР, У чому ж справа? 

А справа в тому. що s ск:раШ.і побудова
но.rо со:ціялізwу• - СССР заJUКДІІ ~
aano І ще у іілwuій Jdpi fipaQe t'elleP м
аеру. Ті. Х'І'О ЖJf8 по той бів: «Залі:Jноі за
СJlоаи», зsають. що навіrь у пере,!рІ()ЄRНІЇ 
роки, коли иормат.ио п.рецюва 114 паперо

ві фабрJСІІW их:~іх райо,ніа СССР, :юкре
мn Білорусі, акі даватс чи ае нlіJ\більшу 
JdJu.idєть паперу, - дJстат.и, вапр., зошит 
fiyJIO ДОСІСТЬ '.І'ЯJІСКИV За&~УDІ, так: ЩО 
)'ЧRJloll dmc:o.u:rc ~ писпи ва СІ'а
рих часоnисах. а щоб ~ержатк копію 
)'&али CJ'i/0' аи М}'alJP( ~ caJit па
nір ... 

!фот~ ви,цавющтва (це ж бо аrітація та 
nponataц$! !) .цістаm'l'Ь папір у nершу чер-

ЯскраDJІІІ прІІІІ:JІЦQІІ цьоrо і є lOG-m
ca'IВJIЙ RаІШЦ збірнJnса ropwmro. ІЦО йоrо 
ВИИDІІ]"Є cP8,1;RIICЬn Украіва•, '3&ІІі<:т& rого, 
щоб ВJІД&вати ККJІЖКИ уs:раЇІІСЬ'ІІ:ою JІОВОЮ. 

П!)О'І'е це JDІwe <>Ю!В з прІОtJ[ЦЇІІ. СУ
ЧАСНА ПРОДУКЦІЯ сРАдfіНСЬКОt 
УКРАІНИ• У ПЕРЕВАЖНІЙ ЧАСТИНІ 
СltJtА,ЦАЄТЬСП З КНИЖОК ВИДАНИХ 
РОСІйСЬКОЮ МОВОЮ. Ал.е у ~inx 
дп закордону вони фіrуруюn. srк УJС'І)а
Іаські. ос:sі.nьхи вони в~ні яа "fet)e:Яax: 
'7:кpa'imr і «Y'JФaiRCьtmм• Вцхtа8НИЦ'1'8011 
«Советская УкРаина• . 

Сеn Киівщвви не за~~~пе'І)JОТЬ постачаВJUt сто.JІІП'd 

ІІес'І'....,_ IOOr Оо~ C..SF .. 3. 

- 11 •r-~ і в uершу чеІh·у 
Up'LI:ВIIМR ЩЮQ'JtТQММ, J111108~ t 11180· 
~ • 88ИІІ'іІІи UІеІерІІІи& Значио 
rtpme, кіж .сєрце ІЮІЦJ.наіІt - Москва, ue, 

~ hmDoc ~~ ус!'81108•~. " 
... ..... '1'1-... у.... ~ CII:N"7 3 
ар а 8POU&'I&8W -.е~ М8Р 
......Ь. КOJIII«CBLШS ~! 

~ ~ звачко ~ віJв: · CIDDIOJ1111U18 ПАМ'ііtва& 
iaDii 1Ііс'І'е 'VIrC)afв:JI:, oot'l'&"'a~ Кків. 
Це х бо СІ'О.nrщй1 Тп зuсеrреодаекі асі рес- 8асвий ~ «РцІІ!К':W[DЇ Va:
~aaewd УС4'8И<WІИ, fl у '38'Я]І[у З Q'l'l'l( і paDm• ~ІІЄ про те, ЩО !!І 'lepaiaqllx 
nереІ§уває вм П&ІР'І'ійно-,рJЦОВа верхівка ~УJІОСЯ ЛЮЧЯС'!'е ~ Daii'R'l'RtO[a 
~xior, всі П VO"JКIROI!IJІ~. n1t &t: taO- ео.цатам і офіцерам раданськоі армії, JЦО 
8И!'ІІ, cpemJ'Oлiкat!CЬiro'l"' 3Н&'ІеІ'ІВR» t "о 'OO.JUU'l'I:M у бмх з вімецЬІtо-ф.аDІі'ІСrt:&ІІ:ІІМИ 
-юrо JІt ~ іюrоли 'І'фІ(іQжа'ІО'І'r. .Jit(),JJ;Jt sаrар6инкамя u. вп:JІЮлевии Черківців. 
з-поза «залізної заслони•, JІІКИІМ наr/ІІч8'СІ'і.- · ПDІ'RТКИІІt авJІЯЄ собою ca:ynwrrypнe зоб
ше саме ТУ"' деМСіНструють «ПОТ&о.ІUtіJІскую раженвя аоіва, що ствв ва копі:но., оау
,~tqІОВ>ию» . . . У кейбіт.шій 1ЩМ, як !NацСІІЮ, tt1IВUD! arop6omo праnор.• 
nоліrшІується постачання міст СССР uапе- Цікави#! символ! Схюrена rюстать зои
~<щві совєтаь.Іси.х свят (1-е тра6НJІ, :жовт- ка наче Щ)ООІовдяє до всіх у скорботі, що 
нева резолюція). поляrJІі 6ороЛІІСJІ mш~е 3& те, JQ06 3 рук: 

Апе IUoOI'O року дУJІtе тяжко 6у310 IL&IItn. вімеЦJ.ко-фаІВИстськвх заrар6никіа 'Іер
КиіІІ •~остакь заІе)ІІЄ'WТ• всім веобЩ- віВці переііПІJІк до рук роєІ.Асько-6оJІІdІІе
-. 1 ІІеРіLІУ -.epry ха.роRІВІUІи про~ ВІІЦІоКJІ..'І: ur~вк:Ів ••• 

ШРЕВ:ИКОНАНН:Я П.ПЯНІВ ЗАГОТІ-
ВЕJІЬ НА КИІВЩИНІ ВОСЕНИ МИНУ
JІОГО РОКУ ЗУМОВИЛО ТЕ, ЩО ПЕРЕД 

3JIOВJIEBO КАТА УКРАІВВ- КОХА 

ПЕРШОТРАВНЕВJіІМИ ДНЯМИ ВИНИК- Аtевтсrво сРоАтер• ІЮІІі;!ОМJІJІО, що lpti
JIA ЗАГРОЗА., ЩО МІСТО НЕ ДІСТАНЕ тійськ:а »ійськова в.uда разох 3 нL-..
ПОТРІБНОІ КІЛЬКОСТИ ХАРЧОВИХ ко10 nопіціею зaapemryвua 7 raм~yp:sl 
ПРОДУКТІВ з иавколмшн.іх сел. які й с:а- Еріха Коха, 1tОJІ8ІІІІІЬОrо срайхоКомІсара• 
td ие мають їх вдосталь. 7краtии. mcu рОзвалу ІІІмеччІІІПІ 11 ltt5 

Це ,мі.Jк ~кіа 1 ~ «Ра..-.сі.ка року вів :JІІJІК безсJ&ідио. Тепер вв881VІОСИ, 
'Vxpaiaa» (11. 4. 49.): .дu :aa~Qane • .а- -.. ait: ... У І"~ :d.1l .......... аріз-
... оr ,._".... ....-освІ8 І DJІNC '• У ~ ......... Septepa. 
JІР•арку (перш0'11)8Виевоку - Рв,ц.) У..-- УкраІвеь~tа I"JJIOI~ •~n nем
аІІІвІІ ІDІІвс..-... 1ІІІсІ.КІІ88 ~~~~-- -- 888 ! 111.01'8 np ... JO' l'im.ІDL :І& .. вeJrt8LL8, 
-- eulx ,... .... IL8ie88X 7 .... 81181111 ._ каретті ,.._ І Qel К)ПІ'8а881 kат УQ&
рай088». , • · Ів8 .цtмu:е :~ам~ кару u csoi .aXJ111-

--.e -.а 88І'реІ& ~ СІ88- tli ~ -а ~ apo)!e!IL (ВІ
,....,.., F•••м··~ (м:аемо воі ldllt- JILIМO, • 8 ltpfJIIJdвei.JUR :nrrltl 1'краІви 
w-. 8ВВJ8'АІ'К. що не тiJІW[W; ривків, &ІІе й .._... м ~ коИ&еІо Slle.J178~•• кара!) 

Jkщo ІІИ собі це все .-о5ре УО81лоІІимо, 
то леrше буде нам визнач.nс є-.І...U 
лад, для. л:ю;цини, зокрема дJIR УІфаІвськоі 
"_,._.. Мк 'І'О,ЦІ цриІІ;nее.ю ~ висновку 
що .,.;аааІаеьа JПОДІІІІа 'Вииаrас: такото со~ 
ц11r.J1Мt01'0 ладУ. в як:ому була б запеt~вева 
П npl'l88'nla ~лаоиість, бо це ж ві,цпоа!дає 
Іі ~ і за це воиа веде неnрІUІи
реаmу боротьбу ІфОТІІ[ больmевицьхоі кo
иywicrJrclнoi системи. жотr Адеться про 
0811ian.....м8110Jd"ІU mrratr1111. Треба 
ycвf.цotnrm, що xomr IJPO.m!!'rapiJiт DtЩe бо
рО'І'ьбу 38 ~~~ зиаряд,ць 1 ~ 
виробнИ'І'Ва, то він це робить не тowry, tQO 

• А111ає ~ ВJІас&ос!'и, а аише 
~. ЩО 818 8 - .... А lroiJR ЩІО.Нn• 
pUI'r ЦJО uacвicn. sабу,це, '1'0 еіа е'І'8е обв
ронцек DpJ8II'МO[ U&CНOC'N і р~ 
~~. OтJu, моеа 
має бrnr ан про ttacyв-.- ~'I'ROl 
U8Cflf)CТИ, 8 oii1IDie liPO t'e, 8 ~ И8О 
JICIIx rpOМ:8tЦR f - Зattellllam( !fм СІ!Обі,_у 
nрацю !'В IU"PiJraвe sа6маеченва. Т,... 1 
~~m~икає ар~ eorФ~autot noRi'l'И'Itll. 

Оnке, ЦІІ ІЮВа om. цей ссамосrі:АаJщІ.
кий рух•, як nІ4Ше сУкраіsськ:а Триб)'Ва• 
«J4УСів ~ настааовl боротІ>бк вийти з т1єІ 
ст..вореноі бОJl&Шезикаки дtйсності». сВ 
цей cuoclб ~lftt.wio до поставвs знаної ааом:.. .• 
СТJ)}'НІtоі скстемJ( СОЦЇJLІІWІо-еttGВокіЧІЮі 
проrракr.к. а:к: ІЮrутаьоі ~і ОУН, щоб де
масх,.а'l'JІ боаІоШевизм і мо6і.11Ьуаати 88еІІ 
до боротьбк•. 

ІОЗІІІУ ("ІИ'І'ай - ЩЯ'ІВІІ'І'В"оі влаСІRОСІ'И - О. 
В.) У1Фа1іІtі ие ПО'І'Ріfіний. У'Іф8.інеькd на
рід nобу~д~ ещ>ав,Jd mра~.!mВИЙ. ~ара-в,ці 
ttрОt'реСИІВІіИЙ cyttiЇJn,'R'ИЙ nад И8 R08RX 
основах• (це вже ;цруrа, ane дііЮна боJrь
mевиЦЬ1[а ;Qi:Amic'rь" 

Ч..аючк це все, маЄш враJІ[еннJ(, що 
ЧІІNаіІ Тому Мора, ~а, ~ &u"е.чь
а, П..~ханоаа. Бук:аріка, н.:r. l. варешt"і 
JІ:евіва-С'!'uівL Вр8КJ'Є .ише додати -
cJiti!'& етам кучше, аr:іть С!'а2ІО весє.жєА». 
Во чк ж не е це зв_аіt_. __ ......,.,.,_._ 

~ 1 ІЮ.J[ЇТЯчаиА РУХ. .ІПtИЙ 1118JJI-8C з 
ааціі яс J(fJtOВOi о~ОСІ'И. СоціІІ.п-ко
ІІ.fІd,сти TUOJ&t пmпуn., ІЦ0 .овІ( СІІЮСQ.JUІ'І'Ь 
'3 Цеї нації•, а rому, ІІСІВJІJ8, й існує івтер
uqіе• • А.ое 3 'I'Oro ще .. ві.sпt не аххо
..-rь. що вони є аацЮна.ІІі<:'І'ІL Во іІІ .-о 
тоrо брасує ОСВОІІК()ОО, а саме - ви:JІІаКВя 
нації як .Q'Ховоі ~ост• і o1tP""iиwo
c:NІ І'а ВК3В81188 и аеІD права - зrіюІо з 
цією іі ,духовістю-~ СJ"ОПІлWІХЙ 
лад нації, чи ссоціsmьну nолітику~. no
u~ ва 'І'е, ІЦО t:Aнrn!я t Франція 
CЬO!'OIUd ВС'І'УПІСJІІІ аа ШJUnt ааціоІІаzЬаціі 
окреаu: ваава.жнвіtІІRХ ranysia IUIPOJI;
IIioOI'O t'OCOQ,Ц:lpci'U .•• • і ТИІІ ІІІ&Щаа.адо117• 
ватм своє «eoцiJJJJWІJ оо~. Qe є або 
веро"J)'ІІЇІІШІ власвої ссоціцьно{ noлfтlnnr», 
або веаоро3умН. соція.vь--економічиих 
щхщесів, ІІКі -~УJІ810ТЬСJІ тепер в А.вrJІії 
1'8 Фравці,ї. або S&ІІІ8JІЮВаНВR 0'18Й, рмра
ховаве на ваівність ч:ита'Ііа. І Юйсио. пи 
же читаємо. що са }~ ~..аі 
.-olJYCII:aniJie!'loCI[ ЬQиві,uа.JІьне, або кoms
\'ASRe, 8 3LRJEIIOC'ri В~ 8QJIЇ HaceJietiRII, 
~аива•, ue тут .е .І'Щ88Е.Т&СВ: 
t:В J'CJ'CQinЬIIeВOII"Y ааро~ау rocm~
вl nриватні інтереси OlфeiDDt тодеІ ве 
можуть бути перешкодою у розвитку лро
~ійних ~I'UI V1tJ)atви.. Отже, досJІівво 
"te саме, що nиcamr і nишуть російсьw:і 

~.JrЬПІеВ1:'rКИ. А n це все на tф!lllt'fRtti '811[· 

rзrR~ae.. ltCill вам вi,!tow! 

Укра1иС1.8111 ~ IIIDd 8 .... 
аом укра.івеL1181 .VXDIIOC'rll. pЬ87wte аІд
стоюе прИ1Іатsу вnacsteт.. Це не значить, 
що ухраінсьЮd нацtонаm311 Bmt.!ПO"raЄ, де 
t'OI'O в~ m:1І'РЕ!бн або бажаmІя 
rромадяв, інші форми елааmсоrи - rре
маnську, к:оопера'fИИНУ, &JJТі.ІІЬН'У, IIUii'rь 
ко.пе«!'ИВИУ. DepeВaJICRO 1 важкій hіді'С'І'Рії, 
'І'реиспортІ., l'ipfnrlliй t'фO'IIRCJl080C'I'i А DO
ntбtmx saJІY3fi'X ~дІЦ)С'!8а, md пtJВЯНИ! 
бути націоналІзоваflі чи удержавлеиі, 

Про це аи.ра3RО 1'08С)рИ'І'ьеtІ 11 лporpaui 
ОУН. АJІ~ у npmrцяni npиsa'l'fl& 1ІЗПЮИіс'rь 
є омовою, бо вока J'З"І'\цнена <.t ~icm 
,.. nднkтю У'І'J)аfвськоr ~. ~А:дJхе. 
IQO про неі JUІМ&Ю'І'Ь, J'ODOpi!Т1o "<ІR mrtпJ'I'Ь 
У"ІЦ)аіиСЬJСі соціJІпістн n маркСИСТR, .а:і 
._.yJІti тeoptr иамаrа!С'І'ЬС1І в акину tн у«ра'ів
ськ:ій л~. На3RВЗЮ'!И це «DDC'l'yt101D 
ЧІІ qra~lшloor досанСІUіЯІ&ІJІ J:У
часних сусnільно-ек:оноиічиих наук». 

Безперечво, що форми користування 
nриватною масвіt:тю не повкІШі 6)"1'1d лі
берц-кааkuіСТJІЧRИІІІІ. 11&8 CJІJІwrhшdr ви
зис~tує слабаюго і дОІІОАКТЬ до руіни йоrо, 
• ~ - і Jat ~ eninlfotТ, 

У noлlтlrndй DJІOIQL8( - cqe ~
I'JAIIitt а.ц у JldбJ'WiA Україас&ІІ:ій дер
JКаеі• {перша t6oJIWDe811цькa .l'.iJ1cнkt'Іo•!). 

F eo.~aw~Wt &ІІОJІІІІІ8( - «ОсвОВОІО c:y
atiЛWIOI'O 11ад:r. що nри ю.ому не icsyea
,.Ntle ексn.ауатаціі ·~ л~ю. бу.-е 
~ -...c5l:k'l'lo (пiJti[IМCJ(eн&R .і t'Y'I" і 
_.лt ааші - ~ ва :ВaiNUU(я .і saco&r ам
~ ••• •, с ••• н~ ІІJІада всі еко
номі"ІІd ~ 1 8СІ8 ~"КУ e&eptiiO 
~ .. 1IC6y;Qo8J' 1101101'0 .ЦфаtUВОІ'О 
~. ~JІВОІ'() ~о пцу, 
на ~'ІНІ! б~ qмiRJI. аа 
хут.~ ~ н~. сКапR-а
аі:Ік, то6rо ~ n,д, IQO оа&рТІІІІ8 ва apRR
QJIId opJВaiWOi: аа8С8>СІ'и і веобме евоі 
економічно! свободи... долровадJК7С .-о 
JUC'I'8QpeИJМ lt&R008MX актаtокЬмJ.в А ви
JUrихує 1UIIIC08Y 6оротІо6у ••. " «Ytrpaiвcr 
а:ий націоналі:.~ стоіть аа сrавовищі. Іе:а
.,.081181'8 суспі:Jrьств~ в :wа.йб)"rВ.іА Yжpa
tнcwdA: ,11ержааі .•. • Ql&-. із за<:о&. не до
аускатм АО q:EJ е ~· 11 економі.ч
ае ЖИТ'NІ ВМВ"ісn., орrаиЬуваt"к. ••rne•e 
еиро&ощnо і р031110,1(1• ПJЩJО'1Щії. П.U..
а&о.... ... дУІЩІІ І ре:шеді:v моJКе 6ути 
ІІ.w;і.Асввна RИwe 8 J'CJ'88i.JIWie&IOМY І'ОСОО
~і. ОrІКе. - yc;fЬrlnвeвsя :JКа~ 
і заообlа в~а ..• • с~ре:мо rрвОа 
вlдмітктм. що ка укоеМк:WtМІt 3eiU(JUC с..
zоодні Ще не іаrує приватної власаости. 
Век · IJP011111Cnoвfc'I'Jo, rорl'івля, баmоІ. ~ 
!І УкраІні 3118ЦtовцЬоааа1 УкраfІІос1":рй 
націоваJІЬм: )'881Пє .що повороr ~ u.ntn-

кий СОЦІЯЛ-КОМУНІЗМ, який ісв:vе тепер 
в УкраІиІ nЬ Іom•mn-.•кwa ,.ерором І 
B&CRm.e'I'IIOM? 

Во .- кка рЬНМЦ.. цієr ссоці.ІІлr.ної oo
aiт~t~t• JІМЗLІОJ(ІІІІОІ'О РУХУ» аід rіє~ всім ві
.-амої, сDОJІітJаК• також: ссоція.ІІwtОї•. що 
ІІЇ.А ие( УІф8Ї8СМtИЙ иарі;Іх ХО"І& 8ИЗ80ЛИ'І'И
U: і upom mroї n.ровадRТІо 1Q)ИНВУ бGpon.-
67 :вже 6i.Jiwa:e ЗО рокіа. 

Чи ж дУ1ІІЗЮТЬ уnrвеорі.вці, що У1Ф&fв
ський нарід бореоrься 'fільn і mrme ~а 
визволення ві.ц росіfІсько-сrаnіясьюrх &>n
meвmdв, а від уираінсьJСИХ нІ! 'ЬІ ж не 
~озуміпо, що пю •соціJІ:.ІІЬRУ noxl'l'mty 
визвопьноrо руху», яку J'Q)1'fЙНЯЗІП і проnа
t'уЮТЬ теnер уrаверівці "'eope:t «YкtmiRCЬ!tY 
Трибуну», можна буде заn.ров&А"И'І"І 1 :J"!"І)R
матJІ se hпкше, ІІК '1'181 JLte са~ Ооnше-
1UЩИИІ( 1'ЄІРОРІ* t R8oCWiьct'80111! І хіба Qe 

8Се має азе.rа.лі щас& mt.n.нe s •іkаІІм 

8Jr380.JlЬIIП8 рухом ~ ·~· 
~ :rкра~ ,vx08icl'io і rі.І;кіс1'» J'ltiNt-
ІвcJ,кoi .!DОАИЮІ? НареІПІ'І'І. чи • асе має 
ІфСt. сліІn.ве ~ J'll:l)tflrcwcl8 ивціоuаі---, 
ll1tWilt РЛ..аваf ".J СЬЮ( JІІфа!вСІоІІ:ОЇ QXO
IЮC'I'R n s ваціовазrіtt•••..,.,. 1)}'1ЮІІІ, 83іЙ 
,РІІсно п.роаЦJІТ& боро""" а tiDJii'nrae 1 
i:OЦia.JrWІe ~' 

Ук,раінський иаціона.лІ.зк е, в.пасве, 'll:r-

МуСЮІо ск:азат~<~ собl щаро І аідафто: в 
:yxpaШewto)()' суспі.пьстві маємо справу 'З 
Rhllll ~ IIJ'XOII, а саме - нац!о
нu-хо"МУВізком, ЧJІ ще nростіше - соціяа
ІІ:о1QІІізаюм. Але а оrут ми пOВJ&Ral п:lд
~ що ais ае хае .turo саЬn.воrо 
u1 3 7Jф8Ів(:ь1DU( ааuіоІІаJІЬмок. аві з 
ОЦ .а ~ 8RЗ80o11Wil 3118raasa про
m ~. t це и fSo пОІІВН!d ва
решті ~- само ЩlС)О І no-.tl:liЦ8PCЬКR •-
31rat'W •У.:оа!вСWІ:а 'І'рнб)'Ва,. t tlЬhsta. 



ІІІОнхеи, 1 ч~ 1949 р. 

JПТЕРАТУРА І МИСТЕЦТВО 

L МАЛЬЧЕВСЬКИй 

Олег Кандиба 
Чи сльози, чи квіти від нас належать 

вам, 

Підкошені в розцвіті сил, герої? 

Коли б то так судилося і нам 

Спалити молодість і поляrти при зброї! 

Леся Українка. 

Олега Кандибу знаємо як талановитого 
археолога і поета, трохи - публіциста, але 
для широкого українського суспі.'Іьства ли
шається, по-суті, і до сьогодні мало відо:ме 
одне з найсильніших і разо:м із тим най
яскравіших явищ українського світу: 
Олег Кандиба - революціонер. 

І навіть тепер, хоч минуло вже стільки 
часу з дня, коли прийняв він свій :муч~ 
ницький вінець, охошrти все його творче 
діло ще годі! Ти:м більше, що це діло ще 
живе безпосередньо в сучасній практиці 
всього революційного середовища: Олеr 
Кандиба - хоч фізично знищений - І сьо
годні живе серед нас ак стимул і дорого
вказ! його потужний дух далеко переріс 
ті 37 років, у які було замкнене його фі
зичне існування, І вростає в Україну віч
ну, цебто - в Україну і сьогоднішню і 
завтрішню. 

37 літ ніsrк не можуть вміст~rти в собі 
це космічне, наскрізь українське nри тому 
серце, що життєвим подвигом прагнуло 

викупити з полону неладу свою землю й 
стати прожектором у майбутнє. 

Бо все свідчило у Олега Кандиби про 
нього ж самого, як про новий, вищий тип 
українця, як п.ро блискуче уосіблення ста
ровинної і заразом вічно молодої, І'РЯдучоі 
української •раси»: староруського дру

жинника й націоналіста-революціонера, 
иовоі людини, очікуваної так пристрасно і 
Шевченком, і Франком, і Лесею Україн
кою, і самим Ольжичем, - втілення •муж
ности, чистоти і непохитности». Це новий 
ступінь - нові мірило і зразок - укра
їнського характеру, що, пере:міrши в с~і 
темний закон минулого - «страх і покору:о 
- стає единою реальною запорукою на

шого остаточного історичного тріюмфу! 

• 
Олег Кандиба - як поет, О. Ольжич, 
бачить обрії тисячоліть, підіймаються 

землі й океани, виросrають люди . . . Та 
клясичний рит~r космосу, «довічний почвір
ний колобіг часу» - «nереломлюсться• від 
дотику доби, у якій жиче поет, на •безум
ство лету», на драму единого 1 неповтор
ного історичного прояву, яким є україн
ська національна революців· 

Первісну тугу за віком героїв виповнює 
воля поета, що хоче співтворити цей вік: 
поезія чіткої лінії та nрозорого образу, але 
об'єктивного те~штичного світу, nереходять 
у nоезію власного національного ставання. 
Слово і думка досягають тут патетичної 
сили. сили гасла і наказу. 

Поет говорить як реформатор: 

О, вірте. всі мури зе-много вnадуть, 

Як серце оберн~щ у сурму. 

Найвищі бо вежі духовости ждуть 
Твойого шаленого штурму. 

Цей шаленний штурм - боротьба за 
державність. Вона - «Найвищий закон:о. 
«Держава не твориться в будуччині, дер
жава будується нині ... » В цій сформулі• 
досягає творчість О. Ольжича, а з нею 
може і взагалі українська творчість остан
ніх десятиліть - своєї вершинної ідейної 
позиції і клясичної чистоти вислову. 

А він прямус далі, вірний власному 
заnовітові - •благословенС\Ва не форми
суті• - включається nрямо в боротьбу. 
Заслуханий в ритм збудженої волі живих 
nоколінь, відхиляє спокусу спрозорих озер 

науки• й оцінних каскад nоезії:о, бо рево
люцін - не випадок. а nриречення, конеч

ність. доля. 

Свідомі присяги? Свідомі шляхів? 
І як небезnечні шляхи ці? 
На стяг жовто-синій і зброю батьків . , , 
І пальці холонуть на цівці. 

Олег Кандиба-Ольжич - поет і архео
.пог, - nізнає своїм гострим оком в «блі
дій, середньої nостави людині з веселиJІІИ 
приnлюшеними очима 1 важким nідборід
дям» даного Богом стерника, і з ним та 
його середовищем, слеrіоном• очікуваних 
свеликих братів• зв'язує до кінця свою 
дмю: 

І твердо і.де леrіон ... 
Там втрат не буває, де жертва 
Здобутий в огні бастіон. 

З nершої половини 30-х років - уто
'l'ОЖНЮС себе З украіВСЬКОІО ревоmоціЙІІОІО 
Clopon.бoJO, і вона сти вdв~ вапов
вевв8М Іого nвів. 

... Сьогодні найбільшого чину 
Вона зажадає від нас. 

Стає він окремою ланкою І сnівтворцем 
української революції. щю що колись 
мріяв. те сам безпосередньо будує (як ре
місник і архітект во;~ночас). здійснюючи 
вже на конкретній нашій землі - візію 
Духової Цитаделі - України! 

Українська національна революціп для 
нього - і великий духовий плян. і внут
рішнє переродження української людини, 
і, як найвищий вінець цих зусиль, - пря

АІа та вІ.дкрита дорога до мети - держав
ности; мети нації - стати соб010 і cnoв
IDI'l'll С:ВОЇJІ МІU'ОСJІОВе&СТІІОІІ сві'l'. Бо са
... C8h'olle DOCIIII'НIIIUI УsраівІІ - за~-

кати, nіднести власним героїчним прикла
дом до найвищого героїчного життя інші 
народи. Включившися в революцію, Олег 
Кандиба-Ольжич сам позначас Гі зміст та 
форму. Українська національна революція 
і Олеr Кандиба-Ольжич - одне. Відме
жувати Його - революціонера від О. Оль
жича - nоета - те саме, що сnлющ1~ти й 
змалити його nостать, бо націоналістична 
революція була не лише призначенням, 
але й апотеозом та вінцем усієї його твор
чої істоти, найвищою nоемою його життя. 
З посвяченістю справжнього спо.цвижни
ка, виховував він із твердого металю свою 
зброю, ПРИЙНЯ•НШИ З «гордоВИТОЮ ЗУХ·Ва• 
лістю та твердою мужністю• за це муки. 

Ніколи нікому не стерти, 
Що сріблом ясної сурми -
Шкодуємо тільки, що вмероrи 
Удруге не зможемо ми. 

Увімкнувшися в Рух - пляново, як ке
рівник культурного сектору, він розбудо
вує українську культурну дійсність. Не 
боїться, як боялось би стільки паnерових 
«естетів», знизити свій nоети'ПІий дет, 
узятися за nрацю nубліциста й організа
тора. Він - сильний, а то:му і в цій n·раці 
зростає як nоет. 

А керована ним .ланка в культурній 
розб~дові України - явище визначне, хоч 
nовюстю ще нерозкрите й невиявлене, -
а сам Ольжич - постать, що в'язала, кон
центрувала, оформлювала в державниць
ко:му nляні український дух - стоїть 1 тут, 
немов світоч і дороговказ. У дійсну «Не
досяжну духову пірамідУ" розгортає він 
справу української духової реставрації. А 
сама ідеЯ культурного nісланництва через 
його і його друзів (Теліга, Jрлявський, 
Чирський та інші) діло і жертву уособлю
ється з ідеєю державного будівництва в 
неnодільне ціле. Слово стае чином! 

Поет стає ідеологом, ідеолог - політи
ком. З часо-м розкривається nовно і ця сто
рінка його життя - nредставника Органі
зації на Закарпатті за його державного 
ставання, керівника націоналістичною ак
цією в Києві у 1941/2 роках, і нарешті за
стуnника Голови Проводу УН. 

• 
Останні роки жив дійсно життям на

оnашки, з ногою, nоставленою на Іфай 
«блакитної чаші безодні», але ані nосту, 
ані ідеї не залишив. Засуджений кілька
кратно І зовнішніми, 1 внутрішніми воро
гами українського нар<>дУ на смерть -
ішов неухильно до свого кінця: •Коли во-
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НОВІТНЄ УКРАІНСТВО, ВІДНАХО
ДJІЧИ І УСВІДОМЛЮЮЧИ СОБІ СВОЮ 

НАЦІОНАЛЬНУ ІСТОТУ, ЗВЕРТАЄТЬСJІ 

ДО ДЖЕРЕЛ ТР АДИЦІ'r r ЛИБШЕ, ПОВ
НІШЕ ТА ІСТОТНІШЕ СХОПЛЮЮЧИ 0 
ЗМІСТ І ФОРМУ, ТЕ СТАЛЕ ВІЧНЕ, ЩО 

В НІЙ ТВОРИТЬ НЕВІД'ЄМНУ ОПТО

МЕННУ ХАРАКТЕРИСТИКУ НАЦ~ 

О. Кандиба -·ОJІь•нч. .... ,~ .......................... ..... 
ОКСАНА ЛВТУРИІІСЬКА 

Голосіво 
(на труну Ольжича). 

Був стрункий, неначе ясень, 
дУЖий, мов царенко. 
Де наш красень, де наш красень 
вмер ... вмер, молоденький. 

Ой, не в:мер він, ой, не вмер він 
смертію своєю, 
не зеленим вкритий дерном 
дбайливо ріднею. 

І китайка жалобова 
тіла не прикрила ... 
Може, галич десь у рові 
сині очі nила. 

Очі пила, рвала тіло 
лазуром хижацьким, 

і ніхто не трапивсь біля 
сnолохнуть зненацька. 

Де знайти би місце скОfІу. 
Де кісток шукати? 
Щоб троянду тnм червону 

nосадила мати. 

Щоб юнацтво України 
nрисяrало свято 
ва прапори жовто-сииі, 
за свій край JPIИI)aТfL 

ки мене схоnлять. то розстрі.,яють сім ра
зів•. І «вони• Aoro дійсно есім разів роз
стрі.'Іяли:о, замучивши в «бунв:ері:t Саксен
rаузену. 

Відійшов до Бога вів ЯJt рівний побра
тим усіх наших repoїs і мучеників за віру 
'ra краще майбу•rнє українського народУ. 
Зроджені його во.,ею наріжні вежі укра
їнськоі духовостІt. проте. втримаються. З 
'rвердої во.1і, з твер,;хої праці, з чистої само
nосвятн української революції виросте 
Цитадел;~ Духа - Дер•ааа. пізВа.'ІНІІН поІ 
прnкладав І тр-ав на со61, і трнмае іх 
доппер, Олеr К&ІІJРІ5а-0л•...., 

В одній з орrанізаціfmих відозв він 
сказав: сЧусмо в собі ЩJІІС)'ТНість ве,,икої 
і чинної віри. Бачили і бачимо ЧИНІ! на
ших друзів. що не вагаються в ім'я П на
р~зити і пок.1асти своє життя. Жива віра, 
Blpa. що не спиняється nepe,;x жертвами -
та, перемаrас' То ж у вайчорніший блюз
нірський час не покидає нас nевність на
шого остаточного тріюмфу!~ 

Хай ІUІ певність ве DОІDІИ вас І сьо
годні! 

ДОПОВІДЬ ПРО УКР АІНУ ВА 1\ІІЖВА
РОДНЬО~ІУ КУ.1ЬТУРНО)ІУ З'ІЗДІ 

За ініціятивою італійського центру для 
університетеькнх зносин із закордоном і 
ni,;x ке-рівництвом Ка:tярійського універси
тету 15-31 травня від6увс• міаваро;:~ніІ 
культурвий з'ізд у стоJІнці Сардниіі
Кал•рі. що був присвячений студія:м про
блем сере;І.ЗЄ3ІНО)оІорської циві.'Іізації. Крім 
іта.1ійських ку.1ьтурних і наукових діячів 
(майже усі універсІІтетсьхі nрофесорі), за
nрошені були до участи в ньому і де-які 
чужинці, :юкрема у&р&івсm. др. В. Федо
рончук. Під час з'їзду виго.1ошено nонад 
ЗО рефератів з різних наукових те-м. 

Др. ФедоJNNІЧУ& 20 травня ІJРОЧJІТИ ре
ферат - •Зв'нзкн ІІІ.. Украі11010 і Заходом 
прот•го• історіі•. Про його реферат вмі
щені прихи.'Іьні ;ю українців матеріяли у 
місцеві.Jі: npecL 

З iнunix чужинців чита.1и реферати: 
шве-д С. fуннард, nрофесор шве;жської мо
ви і літера'r)'РИ в римському )'Ніверситеті 
( •Оr.'ІЯJІ сучасної шве-дської »ОВИ і літе-
ратури•), французи Ж.ан Рене Вейсфон 
(•Бальзак 1 Сардинія•) та М. Ле Ляпну 
<~Соціяльні 'ra ГОСПQ.1арськ.і nроб.1еми за
хідньої Франції•). швайцарка др. В. fузен
бак із wваІщарського інстич-ту в Римі 
(•Римська ку.1ьтура в lllваїщарії•), куль
туртІй аташе еспансьхої аwаса,;хи в Римі 
др. Маріо Понс де-Леон (•Есnанський те
атр у зо.'!отому віці•). nopryra.1eць nроф. 
Хозе Віторіно де-Піна -,.ІарТінс (•Сучасна 
nортуrа.'!ська поезія•) та інші. Ці.'Іий ряд 
рефератів нрочн1а.1н ;акож і науковці іта
.'ІЇЙСЬКІІХ універси-тетів. 

Пі;t час 7-денноrо uерrоуваннн в Кадярі 
дР ФeдopoJrІYJt мав "IJIJI8JIO .u-•e цікавих 
інфор•атнввнх ре:uюв ва ~JIY Украіни 
та украіаської аро6..'Іе-. а toro доаовід-.. 
ВІІJLІІІІКВJІа веJПІЧезве зацікааІІе-• в прн
сутвІ.х вауковІdа. ----...... 

НАЦІОНАЛІСТИЧНА ДУХОВІСТЬ , •• 
ВІДБИВАЄ ВСЕ НАПВJІТПІ ІІD"КАНЬ І 

УВЕСЬ ПАТОС ВІДВАЙДЕНН8 ПРАВДИ 
ВАЦІІ... ВА МІСЦЕ РЕJІJІТИВІЗМУ й 
МАТЕРUІЛІЗ)П" DODEPE,ItBIX ІДЕОЛо

rІИ ЗРОДЖУЄТЬС8, 1ІDІВЕ, ОІ"ГАНІЧНЕ 
ПІЗНАНВ8, ЩО "'''JDaKИ ВЕJІІІКА ІДЕJІ 

І ВЕЛИКА ВІР А ТВОРJІТЬ ..-n'a! 
о. к ....... - о ..... .. 
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ЗАКЛИК 

АмерикаисьJtНА часопис •СвобоАа•, а .,. 
ним в Евроnі сУкраівськ1 Вісті• (ч. 11. 
1949) nовідомили про сучасне ставовище 

Музею виз:вопьвоt бороnби УкРSїни. що 
його почали розбудовувати в ПразІ ще 
1925 р. nід керівництвом ТовариС'І'Ва Му
зею та за участю всієї У1Ф3ЇnсьхоІ емlrра
ції в світі. 

З цих nовідомлень ВИ.!ІВО. що: 

1. Музей Товариством 1 дирекцією nе
реданий у масність З'єдиве.uому Украіи
сько-АмІ"риканськомv Доnомоговому Ко
мітетові <ЗУАДК) в АмерJщі, а.)Іе останвіІt 
фактичним госnодарем Музею до цьоrо 
часу ще не став; 

2. Чеська влада, не маючи nІ.дстав 1 
мотивів для того. щоб закрити ТовариС'ТІІО 
і відібраТJІ в нього Музей, залишила спра
ву формально незакінченою (ніби ні То
вариство. ні Музей ще юридично ве лікві
довані), а фактично, навіть без докуvен
та.'Іьного оформде-ння, ліквідувала Това
риство та nрнвласшоІа собі Музей. 

Далі в цих повідомленнях е пропозиція, 
що саме nовинні робити українці. щоб ао
~югтися від світової громадсько{ AYIDDI 
визнання потреби зберегти Музей та пере
дати його теnерішньому •ласникові ЗУ• 
АДК-овІ. д.'Ія цього україяці uuorь 3011-
ганізувати заходи оборони й вІ.дн08JІевиJІ 
Музею, а саму акцію мусять вести так: 

1. Складати nетиції від уJфаінцІв У різ
них державах до nразької ВJІа.Аи а оборові 
Музею. 

2. Ук:раїнськи.м науковЦАМ, nисьменвJ(
кам та діячам посилати зааи lfiJ чecltJ[JIX 
науковців та націона.'ІьнІtх устаноа з nро
тестом nроти насильства нц ухраtвСЬХИІІ 
Музеєм І домагатися справед.!ІИІІОС'Пf ,.. 
nравної поведінки влц11. 

З. Використати для цісі акцііt пресу та 
видапня nублікацій про запод!Jtве IUOJIO 
Музею насильство. 

4. Підтримати доuагаmм ЗУ А.ДК-а про 
nередачу йому Музею. 

5. І нареll!Ті, українці на еміrраціІ ма
ють здобути nідтримку JtJIЯ М)"3ЄІО паризь
кої централі ЮНЕСКО і за дonouorotO ціd 
міжнародньої організаціі домоJТИСЯ сnра
ведливого рішення сnрааи та на.nе.иоі до
nо!"оги відновленню Музею п!спя военноІ 
РУ ІНИ. 

З цього видно, ЩQ справа :Jбере..,.... 
Музею не є безнадійuою. А тому. .ІІІПQО 
українська еміrрація застосує відnовідкУ 
акцію в обороні Музею, то пощае!'И'!'Ь збе
регти великі Історичні цінное'І'Іf. що іх так 
старанно зібрала в тому Музеї вся укра
їнська е:міrрація в період uЬк двома саі
товюfи вііінами. Щоб сама акція запsсту 
Музею від6увалася найдоц\пьніwе.. необо
хі;що створити в одному з міст амермхав
ськоі зони Німеччини Комітеr ЗUitC'rJ' 
Музею в Празі. До складу кoui'J'e'I'Y ма
ють увіІ!ти пре-дставники від v сі Х укра
їнських громадських, наукових та стано
вих інституцій. У цьому Ко)Іітеті особJtи
во активна участь nрипадає на "лен ів 
Товариства •Музей Визвольиоі Боротьбм 
України• та його жертводавців, що довrий 
час скла,:r.ади цеглинку за цеrJІИВОІО на 
будівлю закордоном цісї наук0110J всева
ціональної інституції. 

Закликаємо всіх украінцІІІ ,_поза сза
лізної заслони» до участи у створенві Ко
мітету Захисту Музею. саму • орrаиіза
цію мають заnочаткувати наші наукові. 
rромадські та станові інституціt ІL Мюн
хена. 

Група члевІ8 'l'eUP_,.. 
еМу~ BH:JIIOJIЬBOI Бо~ )' ..... , 

СDІВо.І вашої .-уховоі є.цвос:n 
ПОКЛІН МАРІІ. J'~ еІІіrрацІв 

а НімеччJUd Пречwстій ДІвІ. МарІї, Влади
чиці І ОпІ.кувці УкраіJпІ. З доручення 
церковної влади =-~.:sU')'8&8 Теодор J[ у р
о І т L Мюнхен, 1947, накладом Ви:~авниц
тва Редігійної Лі-тератури Апостольско[ 
Візитатури в Німеччині (серія: .nі~атур
но-мистецькі збірники). ст. 160. 

Гдибоко закорінене в серці українського 
народу почитання Пречистої Діви Марії. 
Немае сумніву, що зі)'JІОвав.й аа .'Іайт•
тмві JІітературно-ІUІСТецтво:JІІ&ВЧІd 16ір
~нк (ЯК~Й В~~ має ВІfСОКО,:ХО.lЗТНЮ ОЦінКу 
~ОГ? ЕМІнеtщІІ кар;щна.11а Євrена Тісерана 
1 КІJІькох каТQ.)Іицьких сnископів та архи

сnископів Німе-ччини) U1'1Uie ИJlH&e ао
ІDІІренв• еере,. yeid 11&11181 ndrpaqii. ВІ8 
бо ва пе 'JacJІyroвye 11е тL,-.... с80і• ІІ&JІі
ром І 1аду~~ом, а І ф..-rІІ'ІВ8• 11a1n1a ••
ков~н. Оби,дві BlfCBЇ'r.'ІeRi у вступній 
статт1 о. М. Воикоае~коrе rа.,узІ. що а ВJІХ 
з особливою яскравістю виJ8JІяnься наше 
~сенаро~нс почнтання Матері -Божої - 8 
Іконах 1 в rrnсьменстві - .. ет&-,WІО ро:t

rлядаються І характерюуються в ~альших 
статтях - о. д. &or,wa: •'ЬАОІІІ;ІІІ .._ 
Ма~рІ Боаоі на УкраІаd• 1 ,:а-ра ...._ 
Лева: «~.11•т Боrо~~&терІ 8 ~ 
пнсь•евстві•. У аі,дміву віJІ ІUІХ .авох ва
у.ково-nоnу.JІJІрІІИХ варисіа.. статті - проф. 
П. КурІввоrе сІІреоаІета дІ8а • ,.......,. 

кому оара.,........,. -·-·· І. є. ОаеІІс•кого: cllpetolen ..... ІІарІ8 • рраІІІ-
ськіt •Y3111d- ставов.аи• самостіАві вау• 
кові [Ц)аці, що 8 имх о6ИJІВ& автори спро
могпж:я (ва ni.a.craвi все6і"Еоrо ~
стання відоові.диих мистецьких ~ерел) 
на вадзвичайно цінні наукові СІfВТЄ'ЗІІ. 

Напово-досліжнмй характер мас також 
і СТВ'М'Я д-ра М. fоці8: c8818repo,ac ... 
Ікона Боrо.атері• - ВJІасие.. AJПIJe вмтІD', s 
авторовоrо широкого JоЮВоrрафічвоrо трак
тувания цісl ж самоі теJІИ. ахе. ва nреве
.nикиА Ж&JІЬ. за бражом Jl.iCQR. ве '31801'JIO 
бути т)т опуб.иlховаие ціакох. 

M8DI ........... 8ІімЬ 88e3IL ЗАа
Є'І'ЬСЯ, 8'f10II!QJIИJ[ ІІІІJ(ТО mpoa• собІ 388-
"'uва, ПОД88ШJІ "" I'JP"'C....... 8Се. IQO 

знайшлося nід рукою, s віршованих ,-.о
ріа відповІ:дної тематики. 

У наслідок цього, nopJ"І s ІІІІN&О
мнсте-цьк.... :.разка.. putriЬel ам311 
(•Салве Petiaa• В. ЛВтоР'Іа. •Во .. ІІа• 
тір,. Юрі• Клена. clp•ueau.• Т. Ш_..... 
тощо), маемо в :І&І.рцІ ....... о аееsІй. • • 
ВИХ rІ.дні DOB&r8 DOЧ)"'"J'J' не 3Іі&ІІІІJІ8 -
вt.аповІдвого мнстецького ... р..-~ А 
в декого з nоданих тут noeтiJI - наuр.. • 
О. Грицая, О. Стефановича. Т. Kypcdnl, 
наnевне, можна було б розшукати а:рапd. 
зразки. Решту nоезій a:tarani ке аарто 
було б включати до зІ'іір&И. амнкою мі
рою роорезентатианоt. а вІ.дnовіАНе аtльие 
місце краще було б 8И1tРИСТ8ТМ JUІII 4ВОХ• 
трьох повновартісних зрахіа м~оJ 
nрози (наnр. із К. Гривееичuоt або ~ Н. 
Королееоі), хоча б у уркмах. С.ме а:Іа
с:rтвІет• Q.IO....r ІІРОІ8 ~ J 
diltld .. 88 ....... , .. • ,......, .-1111. 
-...-..S711111J~· 

Піспа .-ох ...- ООАІUІИХ І. ~· 
lunpecioнicrM'IIIJSX аарнdа -~ r-.... (nt.l JIIt8080II) А. ............ 1 
•B&IId ._...... 11. Ое,._.... .. (upo Іао
ВJІ ВожоІ Uatoepl а ce.nl Потн.uча tЬа 
Рави Р~оі). ~ rІдио заІdкчусr.са 
теисrом .м..н&іа •• UpeeвltrOI &ere~ 
,....... I!AP8tl l'краІані• о. м .............. 
.,.... І тр..ома оісмми (s нотахи): сОІ 
:хто s аас: терnить• (у 8И1І;ОНавиІ Т. ІtУІІ• 
чинськоrо), ,.пикуА, КнягJmе• (c.noaa О. 
Стюарта, муз. Е. Олевського). Зоніwве 
оформ.nенн11 асієІ книжки ИCJІYI'OJIJt' •• 
на беззастереж.не визнання: паnір. ІU'РМФr. 
друuрська охайність. обк .. цJІRІІа СІО. 
ВУQJІаІІІDка), численні застави І кЬщІаІUС 
(почасти відтворені з чу.цоJSМх УJtраінських 
стародруків, nочасrи цІкаво СТМJІІ30Ваиі 
Ю. ВУІUІааuоаом і М. МQueall'lfiМ). а rо
nовне - ве-дика в:ільхІсть і ва.ц:umчайв;) 
внеока які<:ть lхоноrрафіІ.ІКJІХ iJIJoe'rpaцilt 
- все це робить -nоклін 'МаріІ• ~Іfм ~ 
наших н~вмх репрезент•tи8ІРІХ ви

дань на емІФацtt 1 u.Aat -1t11Н•I\t. ЧJtwuol 
Історично-мистецwtоІ aap'fOC'rК. 

в...,._,_ 



ОГЛЯД ПОJНТИЧНИХ ПОДІИ 

Західне <<НО!>> проти совєтськоrо <<Н ЄТ!>> 
Понад три тижні триває Паризька кон

ференція чотирьох міністрів закордоивих 
сп:рав і за цей час вже з'исуваJІІІеІІ основні 
позицІї обох wчrrвepia; м.ініс'фів закордон
них capas західніх держав і Вишинського. 
Треба сказати, що цей останній розчару
вав своїх зах1дніх колеr. Ідучи на конфе
ренцію, вони, безnеречно, сnодівалися зу
стріти в ньому меткоrо й хитроrо против
ника, який виступить з якимись не менш 
хитрими й несаодіваними проаозиціями 
так, як це вже бувало на попередніх кон
ференціюс з Молотовим. Але так не ста
пося. Щоправда, пієJІи доеить 'iworpomofiвoi 
поведіІПDІ у перІІІf • коиферевцІІ Вн
ІІІІПІсьІОd 1 дР)"І'ОІІУ П ТІПКІІі знову печав 
рІ:rме виступап ПJЮТІІ захі~Іх держав, 
але при тому він так заІІJІУ'І'З!ВСЯ в суnе
речностmt, що, фактично, rоді й говорити 
про ІІІtУСЬ совєтськ:у іІІЇЦЇІІТJІВLу на коифе
ренціІї. ІнІцІ&н&а aepe&J'888 ......,.._ в ру
ках зпІдвІх ІІівІетрhІ. 

D..- ІІееП8 ......... - ,.ЛИ :JаSідвьоrо 
евІту lt-DO ои, ІЦ&, замість 'Ю!'О, щоб захи
щатк, яи: усі сnодівалися, ріmевиJІ відомої 
Варшавської комувістичної ковференції у 
"Н!рВНЇ 1948 р. про ВСТЗ!ЮВJІС!!ІІRЯ (',ДИНОГО 
заr&J!Ь4Ю-ні.мецЬІt~ ~ та виведення з 
Німеччини ОКУ'Паційних військ, ВвввnІ· 
CloJIIIi ...",.. :I&IIIJ81181J ....... ВІІТИ В 
Иіме••ІІІІі еuв 1М5 ....,., 8'r8le відвОІІІІ'rИ 
.llliu•Jdeon. eao:J88i .._.. ... веі 11018іеИ. Rк 
ІІІUІ вже писа.ІІИ, західні ІІtівістрк відкииули 
ЦЮ І'фОПОЗJщію. 

Зі своrо боку заDдві ,аер•м• :JаПрОnо
и,ва.лв свІй uив, який передбачає такі 
n'ять пунктів: 1. 06'єд11U811 ІІімечЧІІІІІІ а 
освовІ КОВСТІІТуціІ, схва.вевоі uредетавни
ками захІднJоО-нІмеQЬІЕІІХ краін у БоввJ: 
2. приєднавни східи1о0І 30- RІиеч'ІJІИІІ до 
'rІІОревоі теаер західІо.е·вІІІІецьаі держа
.,. JІІуе1І'І'Ь вfдб:rrиен • "...... .-.-ІІІUІ в 
вій веfх DCJIItВIIRX све6ід JIIIJДIIIIII Й rpOIU• 
.РІІІІІІа, JІіквІдацІf схІдвr.о-~ ко
ІІІ7нkтJІІІІІоі оолЩІі та ВСТ&1181rаеІІІІJІ no81101 
ево&еди пересуваІІRв мЬв: yehnl зоІІSМІІ; 
3. прийвиття схваленоrо захІ.цвІми l{ерЖа
..._ екувацііЬюrо статуту, 31'1..-о :а иким 
К81111етенцІі аійськ01181'0 уgраВJІІ8вв М&1D'І'Ь 
бути ебмежеві по веоhЦ&оrо ldJdвtyay; 
С, n~нва ВІІве~ ре118ращІй з ВlІІе"І
...... 'І'а пове...-вв ..Ь... ;J'elx Dl,Цnpw. 
t!IICml, llld ОІІ8ВИJІІІСИ В УJІРМ'dмнІ окуnа
-неі UаДІІ (це с'l'осується советеької зо
ви, ~. за даними західніх держав, деякі 
талr.Jі нtмецькоі промисловости майже ціл
ком nеребувають у совега.1tИ'Х py~tax); 

5. встаноВJІЄ-• nJПIIIQ8RY Іі.льmести roJIO
ehl у pialeluuls СОІОЗВОі 88ВІрОJІЬИоі И8-
ІdсІі. 

• 

Вишинський oicJUІ ковсуJІЬтаціі з Крем
JІем ,цуже різко ввстуnив проти цих про

по:шціі, а зов;рема вроти Бовеької ковстн· 
туціі. Він твердив, що вона не відзерка
лює бажань німецwtооо народу, що Ії схва
лили за плечима народу і що вона має на 
меті позбавити иІьщі:в свободи, розбити 
Німеччииу тощо. Ва це Ейчіоон висJІОВИВ 
сумнів, чи :хтось з німців 6ажае повервен
ВJІ до ставу 1945 р,, як це пропонує ВиШИІН
ський. 

На твердження Вишивеькоrо про те, що, 

мовJШВ, лише в совєтськ.і.й зоні всі гро~~~а
дани, к:рі:М фаши.стШ, корJtСТуютьса пов
вою свобQдою, тоді як: у заЮдніх зонах 
переслідують ••11181EP&TII'Rii партії», за
ХЇ!д.Ні міністри навіть не вважали за по
трібне відповLдати. «Що можна було на це 
відповісти? Все ж ЗЗJІежить від того, я:к 
хто розуміє понатта свободи і демократії», 
- писав одии з німецьких кореспондент!в 
у Парижі. 

В. hPa...U. «88.JJi» ..Ь.ецьаеrо иаро-
11.7. Вннщwм:ьКJІІі: 38ІJРОПО8уІІ&ІІ ~R 
6••..-. та IQI8II038Qii делеІ'аІdі т. зв. иа
Р8ДІІІоОІ"8 вонtресу, що недавно відбувоя у 
советСЬJdй Німеч'umі. На це Ейчісон зал
ВІІВ, що nри обrоеорюванні мирного дого
вору для Ні-меччини обрані норма.ІІ'ЬВJ0І 
.ЦЕ!JІЮКІІ)а'І'ИЧВИХ способом: представники ві-

мецькоrо народУ матимуть змоrу заявити 

свої бажання. «Але я не вірю, - сказав 
Ейчісон, - щоб 2000 делеrатів «народньоrо 
конtресу» можна було вважати у будьякий 
спосіб речниками вімецькСJІl'о народу, або, 
nринай!Мні, вважати ними німців совєтської 
зони. Jl ве ,10'11&10, ІQеІ ЦІІ ,аеJІеtація «на
родньеrо KOIU'peCy» 118rU 6 ВИСJІОВИТИ 
ИКИЙСЬ ІншІІЙ ІІОІ'JІІІД, віJк ТОЙ. ЩО ЙОГО 
BИCJJ08JJJOЄ ВІІІІІІІІЮькd. Тому я і волію 
краще вислухати ВиІШШського Jll[ офіцій
вого реwtІІВК& севетСЬКІІХ поrJПІдІв.» його 
думку під'ФИІМЗJІИ також Бевін і Шуман. 

Взагалі С'l'!Іорюється враження. що Ви
mнвсІоКІІЙ 88СТУJІ&Є Іез І~ WІяну. 
Так, вапр., ІІJІС'ІWПаючи як ~й захис
ник Ялтивсwо1 та Потс:цамсЬІКої угод, він 
у пропаtав,циеному nатосі, відхидаючи рі
шуче західвій ~ційний статуоr, який, 
мовлЯІВ, не дає задові.Jtьвих tарантій для 
забезаеqевня ~ в~JКевня вімецько
rо мілітаризку та IJМnepiJ!Jiiзмy, не спосте
ріг, що ЦR частииа статУ'f1У саме і базуєть
ся на ПОО'СДМІСЬІКЇЙ yrop;i. Так: само Ви
шинський закинув захLдні.м державам, що 
вови в своєму ·пр0011:ті не зазначили, коли 
ж має ок.інчитИси ОІСуnаційний режим. І 
цілком слушно захі.,циі кОJІеtи Вишивсько
rо звернули його у.ватw ва те, що й вів у 
СSОЇХ ПРDПDЗКЦЇЯХ оминає це DИТанна. 

МаJІі вціі ва порозумїn. 
Оставві засІдавиs Паризькоі ковферев

ціі перекресJІИJІІІ всі дотеперішві надії на 
И8ЖJІІІВІсоn, neop:JYМhnul між велнкодер
жаваМІІ. Детt'і nресові кореспонденти 
висловлюють нІМІіть nоrля.ц. що конферен
ці.я бу.це nередчамо за'іtЇН'rева. Наматаю
чись досягги порозуміння, західні велико
дериави запропонували пров1:ЩJІ'І'И таємні 

засі.давня. 0ДН8!1[, і ці зас~ не ~ли 
віяюfх у.спіхів, так що напрИ!Іdнці мину
лоrо ТИЖ!ИЯ ковферевція знову вQ&овила 
nри,JІІО.ІЩі зас.Lдання . 

Не досяnnи nорозуміння у c:npasi об'
єднання Німеччини ІІrіністри перейошли до 
обrоворювання справи Берліну. Однак, 
І в цій справі вавн ве дееатJІІІ ніякого по
резумі._, .ІRЩо не вважати спороЗ}"Мін
!DІМ» Пооr«т:же8'!JЯ двох везначвих ІІУ"НКТів 

ЗЗ·tІрОаонованоrо ВJІ'ІПИ!НСЬким ІІ\ЮЄ1tТУ ви
ріmенея берmвсмюї проблеми. З 12 пувк
'І'hІ преецу ВІааJІнсwппоо ІІівІетри ДOC8I'JJR 
:JПДІІ mnпe ІІІОдо 1-ro І l'Z·гo оуваrІв (не
обхідність переведекня у Берліві RОВИХ 
виборіз і зменшення окуnа.ціfmих коштів), 
так що Ейчіосон 1'r3:JВаов це . «rюt!ЮзуміmІям 
щодо бороди й хвоста тварпни, не в~фі
шивши, чи це є риба, чи птиця, ЧІ! якась 
івша тварина•. 

Освовие резходжении між мІвІетравrи 
у справі &ерліву нелвrає у питмпd комnе
тенцій &ерmнеькоі міськоі управw І ІІR· 
танві nрава свето» вІІіськевwх комавда.и
m. Західні держави доматаються тmай
більШОІ'О обмеження контролі військовою 
владою діJМІ:ІНОСТИ міської ради, а Вишин
ський хоче і надалі якнайбільше обмежи
ти права міської ради та зберегти за вій
ськовими кома,ндантами nраво застосуван

ня «вето». ВідІПо.ві:даючи йому на це, Бе
він сказа,в, що nропозиція Вишинськото 
узалежнює все життя населення міста від 
вето військового команданта і хіба лише 
вмирати має право берлінець, не боячись 
що зустрінеться з «Вето» . 

На пІдстsвІ дотеперІшоьоrо перебігу 
коиферевціі спостеріrаЧІ ВИСJІОВJUОІОТЬ 
еумнІе~ чи досІІІ'ІІУТЬ мівістри порозуміввн 
І в двох Інших питавни:х, якІ ще 38JІІІІШІ· 
JIRcи до обrовориевs, а саме у ПІІТаввих 
ІІІІІt8ВХ доrеворІв ;ІІІJІИ Иіме'І'ПІІІІІ та Авст
рІІ. Пресові корестон~е:mои ~ронично вка
зуюп, на содосЯ!l'Иенкя• в цій останвіой сnра
ві: Виmинський бо С'l'Вердив, що АвС'І'РіfІ є 
ВИ3ВОJJе!ЮЮ країною, а інші міністри: по
спіши·ли поrодРІТисл з Rmlf, nросячи ЙО!'О 
не забути цих слів тоді, :коли обговорюва
ТJІМеться mrrаН"Ня Австрії. 

Нова поттика США в .А.зіі чи ~ ;щ rосnодиськоr 
СПІВПРАЩ? кО..,вістм'ІІІі вереіUN'ІІ в К.аі ІQJІІІІУ

еІІJІІІ і а8РН8&ІІС~о&е ІІіністерсТІІО за1181t
,.евнах сараа tрувпвио Depei'JJ81Y'I'JI свею 
дотеперІшню поJІітику в Л3іі і знайти за
соби оротм да.вwuоі кОІІУИІстнчвоі експав
сИ. аа urpoжye 38JIИ'l'8 8CJ8 A:Jiro. Це 
стає тимбільше зрозуміли•. ~що взяти 
до уваги, що американський інститут для 
вивчення проблем Далекого Сходу, в во
му виховуються кандидати на референтів 
далекосхі.диіх справ у кі.вІсrерстві закор
донних справ США, ще до недаваьоrо часу 
перебував аід совєтофільськими аnливами. 

Проrолошений кіJІЬка иІсицІв тому Тру
маком, спляв Маршаu .11118 rос•~
відстаJUІх краін• иае ва меті лІквІ;цува'!'ІІ 
1181еЗІІеІЕУ .......,еввs И8ІІУВЬму cewte.- ві~ 
стаJІJІх народів, за .-1101118 ...... тІІІІІСWRs 
h: .. rос...,..реькоrе до&ребуту. Нині 
аемає вже суvніву, ~о однією з І'ОJЮВИИХ 
(і чи не иайrоJІ01!І'Иішою!) !tрИЧИИою пораз-
1DІ иаціональноrо КИ'І'аМськоrо ~ду є ціл
'КОВІ!'І'е ~дfіанRЯ НИМ СОЦЇЯJІЬRИХ пpoб
JreJI, Це сnритно і викорисrали к0111уні.стн. 
І чи мо1101а бупо б днвУІІаоrиси тому, що 
иасеJrеВня підтримуватиме комуністів, ко-
1fІІІ налр. вже протлrок перших днів післn 

заА:нwrти Шангаю комуністи навезли до 
цьоrо міста, вІІК!'Нажевоrо голодом за остан
ній час nереб:vванвя в ньому національ
икх siйa.Jt, ра3ОІІІ з твораии Марв:са, Лені
на та Мао 'І'се-Туиrа таи:оJК 1 великі 
транСІ'JОР'1'И PИJJtJ', так що ціви ва ньоrо 
відразу ж ратооо знизилисн? 

ДpyrOID вас 110 зІіІю810 комуІІІстІв ва 
.. &Jid88Y Сході е 31JY'III8 881ЮрИСТ..,..... 
- 118Qі8В&ІІМ:Тична ІІР8ІІ&І'ІІІІда I1PCml 
севропейських 3&1'81111-Іdв та Р:МЄ&J'8а
'Ііа». Ta~t, на!JІ). ваціона.лісrИЧRИМ за сво
ЄJО програмою віЄ'l'Наиським протифран
цузьким рухом у ІіІДОЮJТаї керують від
р~~джені з Мосwіви JЮм:уністR. Ці пробле-
101 і ХО"І)"І'Ь врахувати США у своіІі дале
хосхідній полі1'ИЦі. r. Виrарт rmme у ча
сопнd сНю-ЙйtJ& Гера.цд ТрібІов»: cl'e:t
.,..,...,... ее"І'В'ІV'І8ІЙ IIJIIIII C11811f8118 ре:t-
88'І'КУ ІІUІІ)Іні:пq в Asli, ЄІІІА. DPJdDІJІJІ де 

КАІІІТАJІІСТИ'ІІІО - ІШМFІІІЄ"ПrJНА 
~ОДАРС.КА CDrn5DPAЦ. Розrлsдаючи перебіг Паризької конфе

ренції, захі:дня преса висловлювала по-
На за.йвнтих кОJQ'ІІістами терІІ'І8Ріsх rлЯІЦ, що ОССІ', &езверечво вамаrати

КИ'І'аJО дУJКе ШІІJІДКО ПОЧІОІаЄ ВСТаRОВJUО- метьс8 дОСRІ"І'ІІ ва вій rоеподарськоі саІв
ІІаТ_,И cпiвnpaqs мЬк капІта.віе-rичвимм ІІІІ&Іd з Заходем. Однак, треба сумнjва-
3ахі.ІUІЬО-евро~ та .. ерJtКаІІСЬІDІ· тися, що хоч у цьому питанні йому поща
.. торrtМІе.JІ..,... ......_ й ... .,.~rn~.. стить чоrось досяrrи. ЗахіднІ деJnІПІІІІ 
ним урадо~~~.. Пресаві звітодааці стверджу- ;цуже оіережво СТ&ІІЛJІ'І'ЬСИ до ІІJІТІUІRJІ rое
ють, що китайські комуністи не тільки nодарськоrо об'едваJПUІ захіJnІЬОЇ та схід• 
добре СТЗІІJНІТЬСЯ до схапіталістичних» під- вьоі Німеччини, nобоюючись, що тоді НІ
:цриемціа, але й навіть взхаrаютьса їм ІІІеЧЧІІІІ& 118же craтu сарав:ІКІІьою сдійвою 
:всілЯІко .ЦОІЮМаІ'ИК. Тах, иаnр. китайсь- коровою» ЦJUІ СССР. Тому то вони й l11J• 
к:ий комуністичний народнІй банк навіть маrаються nрипинення репарацій з поточ
дав о.циій бритійській фірмі п озику для ної німоЦЬJtої nродукціі, та повернезна 
розбуJ;Іови її підщ>иемс'l'В ва окупованій ві.кцІw усіх промислових підприємав., ахі 
хомуністами тepwropu. Немае суквІву, перебуваюТь тепер у руках соаєтських 
що китайські коІІQ'ІІіСТІІ, цІйсВJОюч• свою фj,рк. 

nporpaмy Ін;цустрІвJІІ:J8ЦІі краінн ще довго дРУІ'ІІМ важливим DJІ!І'авнJІМ є питавви 
DОТребува.rимуть rocaonapcьxoi допомоги У'І8СТМ СССР у ІІЮІП&НNІі Pyt~eioo881 Dром8С
Захо;цу. І на цьому Захід і будує свої JJOВOCТJL Предсrа.вWІ'ІІ:И захі.дньо-нікець
плшш npo можливість дружнього спів- ких УІРЯІдів подали на конференції, ск.nи
життя з китайськими комуністами. каній американським !'Убернатором у 

Становище ва фронтах боїв У Китаі не Франкфурті, серед Ьшшх вимог 11.0 Па
m.......,и. ~ вІйе.ка ІІСЄ •алі ризьк:ої конфереJЩіоІ також і вmюrу в~ 
І -..1 вросуваІD'І'ІоСJІ ва адевь, тах ІЦІt ІІУЩеІІНS СССР, ПОJІЬщІ n 'lexOCJIO...,... 
НІІ'І'айа.кd ~ УРІІд виріПDІв ВІІ до участи в контролІ Руру й у корнсту
переіха'І'n 3 Кавтову ва острІ8 Формозу. ваннІ продукцією йоrо промисловоств. 
Незалежно від цього, -• · КІІТdеЬІDІЙ Мо:иmа в·важати, що ця вимога збігається і 
DреІІІ'ер, • ......,. Єв СІ-Чав З&JІІІИ8, що иа- з баж8ІНШІІІІИ смmх західиіх держав. У 
~WIJIЙ J'PRJІ зa~1'RIR ке.внй всякому разі, якщо й буде у Парижі до
К.М.ПТR eaod тeparrepii і не поrоДJІТЬСя спиене порозУМІнmr у справі rосnодар
ІІрСІІЩ.ЦИТи nере!'ОВОІJИ про мир навіть т0;11;і, ськ:оrо olrєpamur ІІімеччsви, то rо.пов111111 
'КОли комуаісти цьоrо забажають. чином коштомо nоступок Москви. Комен-

РеЧ!Іm!m національноrо урядУ, - при- туючи пропозиції й поведінку ВишивсЬJtО· 
nускають, що Це був сам маршал Чан Кай· ro на Паризькій конференції, часопис 
Шек, - заявив через радіо, що ІІUІТайсьІd сКомба» ствер.джує, що СОВЄТИ ПРО
вацісtІІ&JІЬиf вfйсь&а здоб:J10'ІЬ звову !Пан· ГРАЛИ СВОЮ СТАВКУ В НІМЕЧЧИНІ. 
хаІі ва IIPOТJDI вайбJІІПКЧІІХ чотврьех ІІі- Американці, - nише часоnис, -самі були 
сІІЦІв. За йоrо тверджеюrям, національні здивовані свої.м: таким великим успіхом. 
війська тому JipJf'Иy1IIe1ri були здати Шан- Теп:ер зaxkluri держави, ва думк:у часопису, 
хай, що іхні Ре3Е!ІРВОВі частини сбули куп- намагатимуться протинастУ'ПО'М використа-
лені КООІУВістами•. ти цю ситуацію. 

Мutтов вамісввком Китаю 
аеиовку, .... ..акр&ІІtИМ до циrо заее- АІ'еН'rс'rвО АП п08ідоtІJDІЄ з Париsу, що 
Іом е вІдтрІІJІІЕа ваІd08&JІіетхчвиs рухів -, за '1'8ерДІИ[еввак одиоrо .цJІПJЮІ&та з краін 
'1'8Х краівах nЬІ----схІдвJ.ОІ АзІі, trКI СхJ.цньоі Европи, Onudв _..~ МоJІ8'1'8ІІУ 
С'І'ОІІ'І'Ь пfд безпосере.-,ою 31Н'f18:JOID кому- розробата иеву С88еТСІ.Q п0Jiinat7 8 ІІід• 
ulcmrrвoi еиевавсfі•. 1NiDCi&IID до КІІТ81D 8 ](&лмеrо СD;цу 

Дотеперішні події а сасідній ~:tії в~яви- A3iL ДипJІОІІаІІ' І"ОіІСІІИВ тu:ож про рішу
JРІ, що їі насмеаия У п~ажи~ маеt :во- чу зміну дотеперішньої совєтської ПWІіти
роже ставиться до комунісrfІt. Якщо ~А :ки щодо хитайсь1m00 к:ОІІ}"Вісткчноrо урп
пощастить переконати европейські JtраІНи, . 1/J 

урид І, безnеречно, иамаrаТJІІІІеТьеs вро
вести йоrо до складУ ОН. Вже саме при
значення Молотова керівнРrКом китайських 
1 взаrалі далекосхІдніх справ 11сио пока
зує, на що зsертує тепер Москва свою го
ловну увагу, 

яю мають кОJJоиії на Даnеком:r Схо.ці, а · 
саме ВеJІИІtобританіІО, Францію, а особ.ІІи- Дarenep С:ССР назовні ~кво дотри-
во Голнидію, враху!Іа'І'Н в їхніх к:оnоиіях му.ваsся у3ГW!евоrо з захІДВUІИ в~с;t
ці національні араrнеивя народів, то це, державши вевтручаввs до вн;утр~ 
при одночаСВОІІІ'J' піднесенІІІJG :життєвоrо справ Китаю, хоч за .паurrувхами ЗОВВlШ
ставдарту, виб'є ваfІ!ваЖJІИІІішу зброю з ньої. пояітики вс.ЬШ силами допомагав ко
рук коиуоніС'J'Н'ІИИS arpeoople ва ,J(апекому муюсrаи. Тепер же, як видно, &раvп. •· 
Сході. рЬаиа ОФІQІамо -3118D IIQII7Jdcr.....t 

Треба гадати, що о.цн.очасво Із цим 
Мос.ква на.иаrаnпІе'І'ьєи всіми 011.118101 по
силити комувіСТІІ'ІІІИЙ рух і в ЇВІІІІІХ JІ&JJе
косхідніх країнах. Перп;wм оІ'еаом ко
мунісТJІЧІІоІ at')NICii. ва. думку деяких за
хідньоевропейсЬІКИх часописів,. ІІ88е етати 
бритійська к0J181118 r011110111'. ІUrrайське 
комУНістичне р<ІjЦіО н~ ·вперше висту
пило з rocrpoю напрамирениjспо проти 

бритійської noJ!isoНІUІ • F8111I01iJY. 
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8 НІМЕЧЧИНА. Майор Патент з бер
лінського військового командування СССР 
заявив у прш.юві, що світова революцІн і 
вада.ві тппаєтьея везміввою метою кому
ІІізму, що мо~ь :ndІповатnси nиme так
тичні заооЬ ~я досигненвя світовоrо па
иуванни. Серед цих засобір п:ередбачева 
також і тактика «організованого відступу,. 
в період «занеааду революційних можли
востей•. 

8 ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. З %5 червня до 
3 JI1ШIIJI мают• ВідбутнсJІ вай61JІЬшІ після 
Віfrви мhквародві летувсь.кІ маневри, в 
яких братимуть участь а:\tериканські, бри
тійські та голяндські винищувачі. бомбар
дувальники й реактивні літаки. Французь
ttі й бепьrійські старшини будуть заnроше
ві на маневри як спостерігачі. 

8 ШВЕЦІЯ. Совєтськsй уряд надіс.пав 
ПІвеціі ВJUIOry веrайво срепатрЬоватв» 110 
Совєтеькоrо СоІОзу , , . JtВi rарматв, ккі 
шведські ві:ііська з,.OO.,mr ві.z~ московських 
Військ у 1581 р. в Іванrороді. Як повідом
ляє шведсьха преса, уря,ц не збирається 

проте в.іддавати "на батьківщИНУ"' цих «пе
реміщених осіб,., які вже майже 400 років 
прикрашують вхі;ц до замку fpiпcroJIЬM. 

8 НІМЕЧЧИНА. І'убернатори за.хІдвіх 
зон Еfімеччиви затвердили внборчкі заков 
длв )"'''IIpeJnns західm.о-в:Імецького парли
аевту. Згідно з цим законом, вибори мають 
відбутися найпізніше 28 серпня; на про
тязі щонайбільше 30 днів після виборів 
мусить зібратися nарлІІМент на своє перше 
засідаивя. Оrже, треба сподіватися, що 
.1118 .._ &epeeJІS ~ ствереввй •хідньо
sіаеQЬКІІіі урид. 

• ІРАН. Ур•д УХВаJІІІВ JІІКІІіцу&а'І'И 
іранськd кoвeymrr у Ваку, оставнІй іран
ський ковеуJDІJІТ, IQO ісвував потепер ва 
території cccr . 

8 США. «Ню-йорк Дейлі Нюс• пові
домляє, що Оксана КосевькІва одержа.JІа 
4:5 ООО дол. rouopapy за іі спогади, які бу ли 
друковані в америкавській пресі. 

8 НІМЕЧЧИНА. J' ІІІмаеві Ві*всв 
конtрес К&ТОJІИЦЬІUІХ, •.aeicWUІX і претес
таІІТСWUІХ вче&8Х, ІІРІІСаа.евd справі 
співпраці цих трьох віровнзвав. На кон
tресі промовляв також і генеральний сек
ретар «Міжнародньої ради християн І жи
дів». що має свІй центр у Женеві (Іllвай
царіяJ. 

8 ТУРЕЧЧИНА. Дружва UJL севет
ськоrе ІІОС.ІІа в Апхарі відsоаІІJІ&еJІ поаер
'І&ТІІСJІ до СССР. Совєтські аrенти намаrа
JІИСя її насильно вивезти, але цьому п:ере
шкодила турецька поліція. Не зважаючи 

на настирливі домагання совєтського уря:
дУ, 'І'УJ)еІ(ЬІDІЙ урJЦ ріПІ)'Че відJІоtАІвсИ BS• 
........ іі. 

8 США. До Европи має незабаром 
прибути 10 хоресвовдевтІв ріЗІІІІх амер•· 
88ВСІоКИ'JІ: ЧІtееІІІІСіІІ. Вони ІІ&ІОТІо вalllfp 
ІІідві,цп таіери евіtр88тіs у Ні•ІеЧЧJІНі й 
Австрії. 

8 НОРВЕnя. 06'єднмви професійних 
спІ.пок ;ni:II8JІJUІO 8lllhn з опа11011авеrо ко
мув:істамн саЬевеrе С883У орефесійних 
спілок. Таке саме ріmеввя вже раніше 
прийняли професійні спітси США. Вели
кобританії, Голяндії, Бельrії, Канади та 
Іта.лії; професійні спілки Ізраеля виріши
ли аокищо зберігати свеетрадьвtсть». 

8 БУРМА. Каренські повстаиці пові
докили про СІ'ВОреІІІІ8 &e3&11e11D1oi каре&· 

cwtoi д"іJ•еви в ~Ui Вурмі. 
8 ПШЕЦІЯ. За нахазом Комjнформу в 

редакції орrану шведської комуніС'І'JfЧВОЇ 
партії перев~о чистк:у, в наслідок якої 
•.....,І ІІСі 15 'IJie1dв реJІ&Кцій:R81 suerli. 

8 РУМУЮЯ. ВІйеькоІІJІІ еУд у &ука
реІІІ"І'І ЗІЮУдВВ 3а «.ІІЄРЖІUІІІУ зраду. иіпь-
8031: lhJJUWIПIX п..,аІаичаиs; діJІЧіtІ І вtйеьке
іІІІІdв, У тому числі коп. начальника канце
лярії міиістерства фінасів reopry до 25 ро
кіз ув'язнення, кол. начальн~rка відді.n:у 
міністерства фінавсів ТеоДореану й rен. 
Росіна до 20 років ув '.язвеивя., ttOЛ. rене
раJІЬНого прокурора Букарепrrської апеля
ційної палати Шко.аву до 5 років тощо. 

8 США. Севатс .. ка комісів у справах 
за.хордоввоі поліТИХІі одногосво схвалвла 
ороєц ратифікації АтJUІВТlйськоrо пакту. 
Го.лова комісії сенатор Копнелі висловив 
надію, ЩQ Конtрес безперечно ратифікує 
цей пакт. Англія і Канада аередали вже 
и!Шстерству закордонних справ США гра
моти про ратифікацію ними nакту. 

8 БЕРЛІН. Страйк З&ІІізвичвиків про
довжустьсL Совєтська влада та комуні
стичний союз nрофесійних спілок ві;хмов
ляються задовот.питя вн~юrи страйкарів і 
організують сдобровільну• az:цilo страйко
.ІІОмів-за.пі3ВИЧюnt.із совnсьи:оі зони дJІа 
.аіквідації берлінсЬІtоrо страйку . 

8 КОРЕЯ. Військова uмуніс'І'ІІ'ІІІ& 
rpyna з оіваічноі Кореї перейІПJІа кордов 
Півдеввої Кореі. МЬ. ве10 І пtвдєвво
корейсЬІUІмn військами тривають запеКJІІ 
Сіоі. Президент Трумен Jаераувся до Кан
фесу з пж:том. в якоху nросить призна
чити дЛя Півдеввої Кореї таку матеріJurь
ну дОПОМОІ'У, як:у дістає Европа за сn.пяиом 
l\4apmaлa•. 

8 АВСТРІЯ. АвстрJіісІ.к8і ІІівістр 
8ІІУТІІіпаІіх сарм rе.амер 811е'17вnв ~ вар
.J188е11Ті IIP8rJI ~і _... реватрІ8-
вна всіх ....Ь.was атtка• s ІІІІ!&ів ....... 
................. ~ ...... що 
австрійськ:а поаіціІІ ~ ві.ц вьоrо не
хаз вадава'І8 ЩNІВО азнлю ІІСім 'DOI, 1181 а 
оолітнчwа: Dр1(ЧІИ DрІІІбу.- nenuu.вo .. 
lleJiel'aJIWIO .-ct Aacrpii. 
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ПосиJІВ'fІІ зоввіmвьо-пОJІітвЧІJу пропаrанду 
YltJ)aїнcьtd. часоnиси в Ааериці нало

'Е.тку травин Іl'РидітrJПІ баrато У'9а1'И і міс
ця демонстрації «Дни вірности», яка від
буласи ЗО квітня ц. р. :в Ню-йорку. В де
\ІІОВn'р~ JQt0'1116oJІІomeв.цr.к:0117 no
xold 5ра.ле )"'8e'nt вовад 158 тне. чол. І 
епоетеріrав йоrо мІт.йов rmr.Ita"'iв. Коповн 
~0Rе1'Р&ІП'ів CIJJa.Jt"a.IIWCJI з ~в 
иайрЇЗІІОІІІатвЬmrх JаЩІоваиьвее7ей - хор
вати, ін,ціяви, иім:ці. питовці, ла'І'ИПlі, 
естонці, :rрею~, юrrайці, словаки фіни ма
дяри й imni. RВЙ'ОІееm.віІІІсnо і ваиевво, 
з художноьrо 6оку вай6Іт.вr вrа.пьоВВ11'18ю 
(старави·ями мистця П. Андрусіва) була 
українська колова. яка складалася з чле
нів різних УJфаЇRСЬІDІХ організацій. З 
украіж:wими та амерІ'8:аЖ:&'КИМИ прапора

ми й протибольпrевиць1081И транспаравта

ми вона завершувала веJІичавий похі;ц І(е
монетрантів. 

Описуючи цю моrу'І'ВІО протисовєтс&Еу 

:маніфестацію сдности американсwmх rро
:мадян різних національuосrей, щоденвt!К 
«Свобода• (ч. 101) пише: «Не тільки ухра
іuці, але й уся мілЬЙОИова маса посеред
ніх чи бе3Пос~і.х учасвив::ів суботньої 
щютибольшевJЩЬКоі маиіфестації · в Ню
йорку мусїла ствердити. що мІецева аие
рвкавська npeca. поцаюч8 ІDІІРОКЇ звІдом
JІеввв з цієі мавіфеетацІІ. аві о..- ело
во• ве зra.д&JJa вро )"'І3СrЬ у вІй в.айбіsь· 
moi з усіх украівськоі rpYJIII (ПідJсреслев-

в:я ваше - Ред.). Те, що, влас:ве, украіін
сьха група заІІШtала ІЮхід та що корес
пои,цевту oratpewп:: газет JIO(IJIИ раніше за
JІИПІИТИ :місце маніфестації - ні в чому 
не випра:вдовує цьоrо жалюгWюrо факту. 
Як до!Ццуєuося від численних українських 
організацій, які брали участь у демонстра
ції, а також від приватиіх осіб, - вже бу
ли внелаЮ до редакцій численні nротести 
nроти цієї мовчанки, мовчанки дивної, не
справе,цJІИВої і шк:ї.ц.nивої дли вашої сnра
ви. Мовчаевя npecPI npo участь УJСРаів
ціа у маніфестації з кардинапом Саелuа
ном та сеІq:ІеТарямРІ праці й :внутрішв:іх 
справ на 'ІО.ІІЇ булРІ до к:Інця маніфестації 
і разом: з Мільйоновою :масою rлца'Іів ві
тапм україв:ьв:ий nоЩ тривалmm оПJІес
ками». 

Тор....-ь ~ веІІІ)ІІеІІІІ8Ї •.Н. .ае
- ще :JаІай д8К&3 '1'01'8, васкі.а.ІоІ ...Ш 
38'8ЗКІІ та ІІ8ІІІа івформаціа ІВІQ"І'ІLІІЬІ'ІІІМЬ. 
МоІРІ888ІІ ......-wn.sol врееи вре учаеть 
украівцІв у ню-Аорській демонетраІіdІ ІІУ· 
евть iJ'nr _.... вае rpl--. •peneperoю. 
М. ~ доКJІ8СТІІ 8ds ~ щоб на
решті t.рунтовно nосилити нашу заJВіш
ньо-поJІ.ітичку nponataв,цy. Віримо, JЦО Від
діл J,нформації УНРади врахує і цей вай
новіший доказ наших ведостатніх за'tІЗ
ків з зовнішньо-nолітичниuи 'ІМВНІ«МІИ 1 
від nлянуаанн.ІІ нарешті переіі.де до прак
t'И"ІНоrо ЗІЦійснення своєї зовиішвьо-полі
flІ'ЧІІОі пропаt~ акцj.ї. 

Украіwці ІІіков ве зречуn.о своd самостіівоmr 
Перебуваючи з 13 до 19 траввв у Моит

реалі. член УНРа_.и та член Г01108110і Ко
манди Карпатсьх:ої Січі. дР Стео&R І'еееха 
ІІр0"181'аа P8JI ДОІІОІІІдеІ. 30Spe8a - допо
ві:дь сСучасве .ь--родм &OJI4NR"" І 
УКраІвеLКа -ЗIIOJIWia сврава» на політич
ному вічу, яхе СКJІJІКаВ 15 Тр;8ВЯ ІІіще
ВИЙ віддіп КУК (r011ова п.~ Т. Пархін) в 
Карпентерголі; доповідь на :маніфестацій
ному вічу 16 травня з ~ 10-оі річниці 
проголошення сакостійности Карпатської 
У:к;раїни, яке відбулося в залі Україон
сь:к;ого Націое:альноrо Дому nід керівницт
вом rо.пови філії УНО в Мо.нтреаJІі п. Гр. 
Гиса і, нарешті, доповідь 17 травня в домі 
t'ОварИС'l'!Ва сЦросвіта». 

8всrуПІІ Д•р& С. РесоХІІ зваА8ІJJ& ІВ· 
po&d aWY& у IIOnpeU.C:ЬJdli орееі. І 
aвrлUicwd («fазетте», «Мoirrpean Дейп! 
Стар.., o:fepa.JIДJO та тюкаевик «Евсіt») 
І ФP81110"3Wd (с.ІІя Прессе•, «Jie Канада» і 

«Ла ІІиорі») ......... 18CU11 оре уР!МІХ• 
cn-.. В&ЗІІОJІЬІІ7 Іореn.б,. ~ра-...... 
Hap&JU' ІІР8'І'& 'ІІІРІІІІіІ ІІОеК.-сьах ..-та 
ТРІІДQJІТ'ІІJ)Ічну іе6о ІоротьІу IIJIO'fll кр&· 
1ІаВ8і Д1llt'I'IWJPII leaw8eaицwr.t Моекви, 
ЗГа,vв&JІІІ вре 7ІІА .,а УІІh,цу, na, ва 
іппо ,цумку, JІQІС8Ь .,.,._ 883R8II& за Jte

l'am.llel'e І'Є"ІІІJІК& і оредС'І'ІІ8-.В& ВОJІІ 
~01'0 R&PO.Q'. 

Часописи підкреслювали, що Керевеь
JDІЙ з е.оЬ. Комітетом не має ора.ва rово
Р1ІТJІ В fиеві ПО&еВОJІЄІПІХ РесІо) нapo,DJI 
бо він є сnіввідповідальним за зріст росНі~ 
сьв:оrо большевИЗМІУ і ТИІМ самих за всі 
ж~и комуністичноrо терору, икі nонІс 
УІtРашсwИІІІ!: та інші поневолені Росісю 
народи. •'YQafвa xow бут~~ &ез&JІе811010 
І · вtко.1111 ве ooroДJІТLCs ва нове росІіеьке 
&р!ІІО!» - тд1tреслювала преса. 

)Іалєвков реорr..Ьує сате~ ~ериrавв 
fо.DJІістськ.ий часопис сОрор» nоеід<*

JМІЄ, що М&RІІІЮВ, - .......... зае'І'У'8ПІК 
CraJdв:a 1 adiiO~ 'І'еІІеР пІеhи СтаJіі
ва mодwва 8 СССР, кае за8;цавwі реорrа
в~зу..,. еиuі'І'ВІ еоветеьІd дерJDІІІІ. Во
вк кают& бути Щцп~оваві совєтсько
ку міиkтерству ввутріmвіх сnрав і безnо
~іА нarnЩt в~ mwи вmrонуgатиме 
маршал БулІ'аіІів, яюrй піІцлJІІІ"ати:ме без
ІJ1!.11Середвьо Малаnrову. 

Ве.ІІІІКУ efJ&e1ЩI8 ІІІІІШІІUІІ ва ЗаходІ 
~ до Пpanr М8певиова разом з секре
тарем Цеи'ф8львоrо комітету ВКП~) Сус
ловим та rолОІІНИW ре.цакторо~~t часопису 
Комінформу Юдівим Ri&rro з ващци кон
фесу коvукістичноі парrі'і Чехословаччи
ни, що відбуаався 25-29 травня:. Однак, 
те, що всі три зrада.ні особи належать до 
іініці$ІТ0рів Комінфор.му і те, що Малсн
в:с. дтепер JІRme •kl ~ав nоза 
межі СССР (в обох ~ах 'f'ілЬЮІ ка 
засідання :Коміаформу), і, иapemri, те, що 
Щц час конt,ресу чехосJЮВаЦЬКОі комnартії 
.-о Пpenr зiбpa.mteR й інші чіJІЬні ч:rrеви 
КоміRфо(:ву - Марrі (Франція), ТоJІіИ'М'і 

U"''aJJiR), Полліт (Аиrпія) тощо, - все це 
ВИКJПІКало П'РиnущеоRНя, що . в_ ПразІ від
І~ ~ве заеІдавви . В:ОІ8івфоРІІІ7. 

За nовІ,цомпеннями з Праги, ва Іа>ОІІУ 
заеf.цаавІ o6ro80PIOВ&ml II1I'I'1UIIIJr IOtocaaaJi, 
llll'raRRJІ щораз бlm.oorx ва.ціова.пістJrrв8х 
тенденцій серед комукk.-rачнwх паотІА Ін
ІІDІХ са'І'еJІІтвхх ираШ, сорав;r І'рецІІ, а '1'&
а• справу 'І'Орrо:ІІеJІЬнах ІІЗаеІІВВ з За
ходом. 

CтoeyвJQr ld8 cccr 'І'& ІОrославІаа за 
оетавнtІ 'Іае звачно заrоетрІІJІІІсн. ю. 
обома краінамн дІйШJІо до обмІ.ву B8I'UIII 
У сnравІ взаємвах вавадІв ва сторівках 
преса та через РадІо. Юrос.лавсьи:ий УРЯ:Ц 
~ачує Москву в намаганні затри
хати в СССР ІОІ'Оелавськ:их старшин mri 
Шели заІtіичевнR війим а 1945 р. в~ 
В СОВЄТСWtИХ акадеІІіJrх. і C'I'ВopJrnl З Jn1X 
І1'РО'І'ІІІ-'І'ітовс&1d nартJІІЗІUІеЬкі ві,цдітr. Не 
кенш загостре:ниА харапер мають також 
стосуНІ[И .між ЮtOCJiask:ю та ~ 
Ма.дRрощи;на наuза.~~а tdпь:кок членам аоtо
с.па.вськоrо ПОСОЛЬС'nі& виіха'J'и 3 ІфаЇІІИ. 
У свою черх>у Юrослааія зробила це ж 
саме. 

Цівевпа єо8ЄТ8ЗаціJІ Чехослоаачwаа 
Jtoвtpec ~ць.мІ r що 

BW\)IIICJI у Празі, ........ 111,11 ~ 
- looen-68 :~а ....,......". со......ЬО 'Іе· 
:ue.І88'1'1111111L Це осо6юпІО різко п~
креслкв у своїй проrр&І!UІій ПРОМОВі пре
зидент Чехословаччини й прові,цник чехо
словацьких rrомуністів rотваJІЬ,Ц, який 
<:'n!ерJ(ИІВ, що 3Дійсве&:ІW теперfпап.оrо 
n'8'1'11Phвoro 11DJ1RY В 'fеDсJІОА'І'І&Ві/Іуде 
з.ційевевв.. «eoqiJIJdзмy». Плян nередба
чає: 1. Поліпшення якості й ~ешевлення 
продукції за доnомогою стахановсЬЮІіХ 
мето:tів. соцзмаrаввя та «доброві.львоrо• 
перевиконування пл!ИІів; 2. nоліпшення 
постач8fІ'НЯ сnоживачіІВ, зипження цін та 
~к:асу:вапвя каРповоІ систеюr, З. ліквіда
цію «к:аnіталіСТИЧ'Виn еJІемен't'ів, об'єднан
ня рекісників у ІJИ'Р()бвичі колективи; 
4. nриоє;цнаннн незаможнього І середВьо
заможнього сетmства до «Соціялі.стичвоrо• 
ГОС'nо.царювання та ізоляцію стлитаШ•; 
5. ПОJІіmпенвя снародкьо-демократnчноrо» 
державного аnарату, вилуqенuJІ <q>еахцід
иих• епементtв з вІйська та по.'ІіціІ та 
збільшевнл «l>Обітничої vі.ліціі•; 6. вихо
ваник інтеJrіrеицfі в .цусі JІІарttсизм;у-JІені· 
~зму; 7. nерехід всієї влади до рук сва
цюиальноrо фронту», з поrо будуть усу
нені всі «реакційні елементи»; 8. nоса
леннл скппсавої боротьби• nроти о:реаа.ціі• 
не тіпькп зовuішвьої, з.пе і внутрішньої 
яка соргаяізовує сабоrаж.t, масові змови Й 
хаос• все~і країни; 9. у закордонвій 
політrщі - непорушну дру1f!:!!тт з Совєт
ським Союзом, mmй сtарантує Чехосло
ваччині національну свободу та державну 
незалеивістЬ» і сбореоrьси за JІИР«. ВІІМоrа 
до захі.цніх держав ие sтpyqai'JIIeJI l/10 внуr
Рішвіх cnpae Че:ІЮСJІ:ова'ІЧІІ!ІК .,а пов'RЗЗИ
ІІR. з ВJUІJC rосrюдарськоі сnіsфаці~ 10. 
змщвеанs ммунісrичвої пароrії ЧехоеJІо
В&ЧЧ14ВJ[, за допомоrmо nіди~ ідео.ІЮ
rічноrо рівІаІ її чnвів 'la осм •: • .v• 

naP't'iї від «кn.JreOвmc вороrш ... 
Ці ottpeмi пуакти rотваJІЬ.ЦОВ()Ї ПІ)ОІ\')8• 

хи, тав: добре ві:доІІd вже з С08ЄІ'СЬІtОЇ 
прав:тИЮf, окре.о обговорювали секретар 
ЦК чехослоmщьtrоі хомnартії Славсв:і, 
прем'єр ЗaDO'I'OЦ'Jd та Jll!нiC'l'lp оіАськових 
CitplfВ ген. Овобо,ца. 

С~в.вс.кІ 1 м. ін. оf,цкресJІКВ, що до uв 
оартіІ заміm&JІосв ·Іаrато свороЖІІХ еле
меІnів•, акі муеаu. fiтul В8'1111qемІ. Зоgре
ма 111& застеріrав 'LІІевіа IIIJp'di •ІА dyp-
8Y~ro ва.ціоІІ&JІі87» 'І'ІІІІУ dh-Ь.,.. 
Хоч щц час останньої чж:тки з комуві
стичної парrії ЧехосJЮВач'UаІИ було 811• 

Jt.nючeso НТТ тис. члевJв, то все • таки 
вона нараховує ще 2 311 ООО чneWa, посі
да~ траоє _пW:лs СССР і Китаю місце у 
CB!Tl Щ~О ЮJІЬКОСТИ членJв. 

Оео6ава ,..... ІІІJІІді.- ........ 
.,..ш......,.... МінІстр Н&рОДНІоОЇ осаі'І'и 
Н~ пеоедбачає безз~ ІЮМУ1ІЇ
~Цію WКiJJ.; зокрема, &eJIИW»te ЗНЗ"Іt!ІПІИ 
ВІІІ н~ виховаквю дітей у дити'ІJ'П( ~
~ та nО'Іа'!'ІWВих UD(O .. ax 7 .IU'Ci JШІІУ
ВlЗІІу. 

Вереn.ба .._ --.nte• 'І'а D181111Q1r
.._ ~ер101010 ~ 38 .,-аанІй ЧІІІС .Q'8e 
....,...,.. ФОD& ~ .. .-. як 8ИДfЮ s 3а1ІВИ мі
вістре JвформацП ва кои~і nартії, ІІМ 
88ldD nepeAu • p~~aywro вnуау ва 
...-в7, ..... 388IUml П 8rldp 'І'а 9ІІМ$ІN 
бе:~--.е ,,... JІRеІІ811і-м ~• 11 • 
II&UJI1118UL 

r._.. ка-.-.ькоІ ....-.. • et.-e-
• ......, празьюаt apxмtІD:JCCJton ...._ а! 

своrо боку, у аиm ",. I'OJI0811 ~ 
парrіі, мінісrра травспорту ІІетра, ll'haYw 
38Іеро- oapril на ....., rn ~ 
аЩ ._.л ....... 888Іево• А ........ ееІе 
~- n :JІU'РОЗИВ ~ .Ц 
............ -. ио еаіІаІр8-···- s 
_", ..... 

НЕ ТІJІЬКИ ВІВІІІІІUІ ••• 

Відстуnаючи s Yllpeilnc 7 1941 р., &а• 
шевики за дonouoroю динаміту :IPJE8JIIt ~ 
тіJІьки мости, промпс.'Іові пі;цприєкстаа 
&JІе й ур~ б)·дивки, у першу чергу .,1: 
в яхюr. ІІlСТІІJІИСJІ управління u в'RЗНИЦі 
НКВД. Але зі Сrа.'Ііно вони відх~и 
насті:zьки nосnішно, що цьоrо зробити не 
встигли. 

Ко.rш ,да кіста зайш.жи німецькі війська 
тисячі йоrо кешканціе кинулися до в'яз
mщі НКВД, щоб бо~ай довідатис.ІІ про до
то своїх заа~ р~их та дру
зів. Вже на друТ'ИЙ дІ!'НЬ іУJІІІ ..Мде~~І 
'1'8'1'11111 &,.'І'ІІі 110n1J1В у _.рІ в'tr.І8'8Ці І 
.,... - .. "._ Diahael п ...... в 20 
метрах вu вартової вежі. ., ко1&11ій -
I'IIJII .....,.. ... lJ8 .. 0 158 ....... pМC'rtll
~ в"взаdв. УсІ ... ІІ&ІІІІ _.вЗ881 ,....... .....-..,._І iQJ8IIrai ~Ь... 
ЖJa;Q 'felleD8. Оrже, нааіть у техніці роз
стрілу cтani.Ruвe'Ь1re НКВД .JІ~:JІІtуваJЮСя 
усtм 8Uомих віІІВJІЦЬХих методіа. Tu са
мо, як: і у ВівІсщі. .."_ 5)-..'111 ..._ ~ 
... ,._ У' -. Y!UiaiU1IИ (UJIH рІіД 
orpynia, Aoro '9C"PW1f ЗЄІІJІЄІО, на цей шар 
зекJІі сюцаJІJС peod розсrрі.!Іявих, а ~ \ 
з..у 3aC8I&JD( ЗЄІUЄІО і В8ІtJІаду1І8JІИ ріа
ВО у JN(ДD& ,ч>утий ~ труп8 ... 
.... ,. ~ ....... Jllllllle .,......._ 

а&сІІ. іх JPn'JII'JІК з JIOI'1U і nocц8,$1JDI PR
.IIМDI 6iJrJI ІІJРів в'JІЗІРІЦі .-я• розаі:манвя. 
Тут же nocюraдaJІR А ~ в'RЗВів та всі 
іхві <ЮОбІІсrі речі, які буJІИ • нхх m.. ча.: 
роостр~. СЕре.- O.;tll'l'3r тp&IIJIIIJIJICR А речі, 
nозвачені івіцUrJІа!ІJІ. а інами й ціЛИІІИ 
пріЗВRІЦаІІІІ розс'!'рЇJІJВІІХ. 

Сере,. ро~, ЩО іх DOЩaC'mJІO 
ромЬаати (Щось до 50"). tliAIIdeтr. c.ua
..,_ eeu:вar .,. po6trвaar llk'l'8 Crulaae 
~ hro aaaA6mDr'1&X оа~ ·Та це Іі не 
ДJІІВНО, бо У ВСЬСІІLtу Донбасі не було такої 
шахти. 'l'altoro ce.~ra де б не проаа~юІОС'І'І у 
1937-38 рр. масових apeunia. ЗваЙІШІw _. 
111 УРУ'аІа ро~ ..._ І вавІть 
Іdт.в:а 'l'pJ"'dв дітей! 

За vур8ХИ СТUЇНСЬЕОЇ в'язниці біл.ІІ 
~овоі вежі бу.'Ік зв<ИQеві трупи 73 чол. 
ВІИСЬХОВИL Іх також розстрілювали ти-
1101 CaiiUQ{И wеt'QДа.ми.. 

I1poorяro8r ..-osroro часу, ве звa.aJDOOJ на 
стр&LііОІіІіМі c80Pi~JL 7 .-орі в'взваці юор
~я ~ aaetiiiUМQЇII міс7а, ceJUІR з 
RаІНrоJІІfШІІіх ее.. та шахтарів з н!ІІІІбJІиж
чкх сеЮ8І1. 

В'ІІЗИичииіі вar.:rJQaч.. що .ІlИІШІВС.ІІ в 
:місті розповів, що пІ.а час JI8C080I'O eJКDВ
ewtoro терору 8 l'!S'7-SI рр. у С"І'аJІІвській 

B'JI3illild ~ 'IIICJielli розетрітІ. 
Вночі до в'язниці з'яв.пІІJUІСЯ фахівці-ати 
- аrенти НКВД і }" спецїяльио nі;цrотова
вому nриміщенні розстрі.Jпова."ІИ за черrою 
дес~ JІЮ;tей. Спочатку трупи заривали 
У в язаично~у дворі. МоnL"ІІІ за"Jдалеrі;tь 
коnали самі ж в'JІЗВі. A.ne поті.,. ІUІІtе ве 
бу.110 в:у,цк заривати труnів і іх ПО'ІІUІИ ви
возити десь поза місто. К1д11. саме цей на
rпядач не знав. 

МИ ЗНЛЄІІО ЗА ТИСИЧІ ЖЕРТВ 
ІІКВ,1t v ВПJНVщ, У стАJШЮ, v жи
тоМИРІ. . . А СКLJІЬКИ •х У .ВСІЙ 
ШІОГОСТРАДАJІЬШй УКРАІНІ. СІtІЛЬ
КИ ІХ НА ТЕРИТОРІІ УСЬОrо СССР 
ЦІЄІ ОДИОІ ШОСТОІ ЗЕКНОІ КУJІІ' 
ЗА.ПИТОІ КРОВ'Ю МІJ[ЬЙQВІВ .ИЮДЕЙ 
(За ~ ч8СОПІІСу •За .Юзною зв
сповою.. ч. " l9tll р.) 

СІПЛ R ВЕJІІІКОВРІІТЛJІUІ ПІ"ОТІІ 

CA'l'EJIIПDIX .цЕРаАВ 

СШЛ 8 ВетакоірІrІ'&ІІіа вaA~uu• У'Р· 
~-- MaДJipiQiillll, ВоJІІ'арІІ n ..,_.,. --
та opcma аор;rшеІІВ8 QIDDI .-ер ...... мвр-
авх ,... •• ,..І --..е--. ... - ._. 
-- :SМ:iWi-18 t Ір 111Ьzzz:z: --· ..... 
а .-z .ар~ Зміст 1101' 6Ja uepec:JІa-
IDIA і IXJ8In'CioiOIX ~---- у QRX 
~іваz з пропозwціао miARoro t:lбrrao
peaкs зaзn"'II!!DDZ uor. 

НадісnІПUІІІ воr заЩвІ урІІДИ запооrат
куаатr перепбаче&У у анринх ~орах 
8ltЦi1D !І справі поруіDЕWІЬі С8'!'е.ІІітними 
ДеІ)ЖВ&а88 ІІІфІІІІХ ,JtOroвopiв. fІКІЦО мiJit 
пре,цст~ ВМІR[ОДер1ІСІ'8 ке дійде .JtO 
порозуйівюr в ціА сnраві, то :має бvтк ство
рева сnеці!ІJІ1.на суJ(ОВа ЕОІІісЬr, m і РQ3-
rляве обвииуаачеввJІ rtp0n1 ~rx .цер
:иаа. 

Ва сторІвках yapat•es.ael ареси 

•В а» • •- В •• • ('І. 18 <Жревтан 
США) i1ii1De аро В:~~tt• ....... ;_ hre Jd~ 
IDIIolilon.: «V ЗЦ оео6амо 8Jm8118· 11е.21е 
nв:у npona~ ~ ІІ8РЬ • ІІ8С 
Riчoro miJrt.llofo ~ 8вnu.IMI:JIRiiii, 88oв"Jn. 
ХОВ~ збереа-.а Jf0'18t1Eid.......r цiJionw 
росtйсьв:оt імnерВІ - .._,, ,...,.... 6. 1"01110-
ВРІ PQclйeь1roro 'I'JDol~ ,..,..,. К'ерм
СЬКОrо, орrаніх.... nt.. JІМ80І8. •.WW. ее
ротьби 38 ІІаРОІЦ1ІІа ~·· к__... ..... 
знайшОІ! собі широк:ий дОСТJ'ІІ .- • ..,... 
кансмtОl nреси, "'ІІІІР83 JlltY t I'IOUIJIIIIIIIC caor 
,utll{И на aмepRJtaJICW[J' еусаіJо.Іаіс:'І'ь ...._ 
помагають йоІІ.У а цьому і ~ -·-t 
t'ут ем:іtраR!І'И з РосІ.ї іншоі Ra'J)OI(Jia)CТI(, 
md СТОRТЬ на СТ8RО8МІЦі ЦІІІІОі, IRWЛJniOi 
Росії. В ОСТаtІІП!оОМУ часі а ці.ІІоиу РІЦі 
газет з'явилиси ста'М'і Херевськоrо та tioro 
однодумців, nровідноІо І,.1tеєІо пкz е rt~ 
КОНІІ'І'И амерИІКМІСLІtУ J"РОМадськіст• 7 ПО• 
требі збере:JКеИИJІ російської І.мnеріІ . • . На 
иаль. с.ІІЗбе ознаЙОМ.ІІеинR СUЕРика&СWІDЇ 
сусnіJІьносоrи 3 icropJfЧRJUIИ nроцесаwи 6у
д0!111 російсwtої імперії і иenpюtиJІwre ~
ношеинR деRКИх кіх 11fJ ВІі:.О.'ІІаНИХ рухів 
ва~ СССР уМОJІ[J!ИВJІІОЄ те, що npona
raкдa KepeecloltOI'O і йоrо Jlirи знах<Uить у 
США спІ.вчутrи, що цілий PIU осіб, які 
схильні nіддержува'І'и скорше цю Ьtnерія
лістичну по-суті коицеІЩію. ніж rлибс:жу 
демократичну ідею Caмo&JIIЗR8чt!!IIRJf mдrо
І!ІЄТt'ЬltИХ народІв. Про утворевнн JR!'IІ 
Керевсьв:оrо та П ВJІІСТУПП а а3fер~ій 
npeci ПИСаJІОС.І( JtYlдИ tfuп.m~. ніЖ про 81іf3-
ВОЛЬНі РУХИ DЇДСОМ'l'СЬКИХ f c&~Jii'ndx R11• 
родів... Цей став зобоІ!І'юує 11РЄ'А'С.,._.. 
tda nаневолених Москво10 иароЮв I!JIIn'Y• 
пити в ЗДА з широкою протрамою Kotrr1t
npoпaraнди ... • 

о:Народ,в.~~ Воnя• має ці.пв:овиту рацію, 
ств~жуючи наявність цих су•шх ра 
нас sамщ. і робить прааильні висНОІІQІ. 
Це :at бо П'J)ЗВДа, ЩО В&ІІ8 врооаtІR8ВJАІР8-
.цІа:_аьнісn. і у мнну.вому, І аааіть ...-р • 
аоtт. ще ааа RLJІe8JICIIQ' plald ,.. • аре
вадІІ'Іьеа СІІСТаІІИ'МЧІІО. 

RPii'lilli& ,._. К!ІІІІ tlo818 •.~r--
• У" •ІІІІ•аw1'1 AloN ~ а ~ 
'*-У, •• ~·__,..е ~ .,.. 
е88о 1111: І е~с..ь.е... За d v ef 8ВІ -. 

---~~- ... ---. ае.....,. .... з ........... Qllllen. .. 
•е•.ЬЬІІІеn. С.~ ІЕ•,І-. І саме ,._у 
~ й J:'ІРQС'ІКнуте хоч 1 фu111В8010. ue 
1СТОрИЧНОІО mІдоміСТІІJ про Сх~ Е8раау 
R~ n~o единий держ~ орrа
ВlЗ.М 1 не хоче, ап~ не ХО"8 tачмтм тих 
СКJmдних національних та е)'Іt'Пі.ІІWІИх Щ»
~Ьt . та вaцioнa.JrWIO-ttJCЗ8QIIЬ'Н10t зvзІ'МІІt. 
я~1 вtдбУІІаmfСR JroJIJICІt у Ц8РСЬСій Pocit І 
ВІ.ДбУ8аЮТЬСR ~ у ('08L"!'ewtiй i!\ll1ePii 
СтаJrІ.на. 

IUнi...U. P83IIO.IIiJIY l'8rcll 'І& мtІОРеМW8 
СІІіОСТІЙІІОІ Укра.і8в 8 11188Х ~ 
дер•ав на СходІ Eapodll е NJ11 ............ 
Clta81 IIOU11'11101 JІYJIIQI РЕВОJІЮЦІJПІОЮ 
І У са.м:ІА евеН ее-.& Jае311182)'ІІЬ-. В 
ца.оку й ПО.ІlЯrає прич.а )'СІІіхіа проnа
rа.и..и ltepeвc~o&oro 1. , ВQІUЮЧВС. uрвчиаа 
СJІабостм наших nозИцій. А 1'0МУ ~ 
...... е'І'Оіть ae.urte- ~-- ....... 
-.ше оо:аавва• -.... 3Іnd- _... 
Q, веа4tиаеІанве DP818I'Y8U'Ii n __.. 
8е&7Ч7 DDI'pe5y (не 'ІіаЬКІІ r &8ІІІІІХ ....-... 
ІІ8Х ~ a.u а в l8epeeu за-..t 
-..._ ІІООІМ.urв І• , • ...._,. І tpp-

"-1'8 ..... з ...... ---- J"d!Q ... .. Сході hpcnnr ~ ..........,_ 

11JiJt МР..._ Це праця ~ pJI[i8 • · • 
А тепер ніхто з вас не сміє аціти зі СКJІІ
,ІІІеИИМІІ руками. Ko8Rid IJ)'eiiYit '1 мір~ 
iiJI8eiiJiX C!liJJ та ІІОJ&JІІІ80С!ТеЙ аара.ІІі3УааnІ 
P88iACІWQr -...o-•e~eJdмei.IEy аро....-...м. 
пра чому а ЦJ.OIQ' аІроІІІ8ВВІ ece6d80 st
.ІІІІВе поле ~Ів.JrьвОСТІІ ....,.. уQ&ІвцІ ~ 
Plllt&, Воаuа, а а '1'0117 Ч8CJd А рцааціа 
........... В.Jih 8Jt!8Тit ареІІад.JІІВ noe-
aet'-) ........... ~ ..-к 
~ .......... .-..-х ь.еа. С'rвер.Ц1К)"-
ванвнм .ІfИПІ@ ~JІіків нІХ'Ю ще не ~ 
ва~ кіцІюt б:Удо.а. Треба nосмJІеноJ, ,rк'Р
'УОІ, ПОІ!ІrСПQІ!Нноі е&ІІОІІ\nШЮі ,.а I'IPI'JQ'-
aratroi праці!.. ' 

CIIPocroDЛIIIUI 

У '1. 21 ЧІі<:ОтІІ:у сЧАС• nо.цано 1а 110111 
11'ідmtєом 'l't'кcr, IIIDfli ае ~ swte•• 
.... а8І'І'а ~ ...,....., 3 18 t'pНrlfJ(. JQOiiiiO 
&ІDtети, ОГОJІошеноі Heto '1 ~ майбут
RЬОrо соціяJІWЮrо устрою 8 Ухраіиі. 8 ....
.,. теІІе'Уі Іракус oc..-ro устува .....
...,. а8Уа, якиft :.учІІМ'Ь таw: 

с3 DIS Щ е в.х..-.., ..., &е 8 ....... 
ВИМ 8ІІСТуоаТІІ 3 .,.._ -'ie~lCIJII ' І 
8 .... І беЗС)'ІІ.И.......... ПереемеІІІ s .... 
ІЦ&ІІІІ 'І'еОре'І'ІІЧВоІ І такТІІ'І81 .- ...,....._ 
ІQІаКТІІ'ІвоІ І ooatnluel. ННІІ ао_,.... 'JU• 
•• Y'ТPYдmrr& eupaв:r IIIQ80.'te8811 J'qrala. 
а такоа oprud3)'8IUIВJI ..,..... І рр..- • 
.,Іфа[аІ •. 

Вез ЦІtО1'О ynyny . решта текС1'J' є ~ 
'S)'1IiJrorю tnlю WІІ:і саме racJІa uова?) t мrсо 
не.цмтЬСJІ 11.0 хибтrх тлу.uачеtа. nцеоn.си 
ве ІфО що tише, м: про ore IJIQ8R )'1ІККІІ,..,. 
хзое:т ЩJtt зміаІ ~). а nроте ~ 
«1іАС•-у Аос'О JIИ'ItМIIIYJta. 

У~ щ. uuіфІ«,...НВ ~ 
ре,u&Ціі, JIМUI8 cnRJIIIII(wry!Q, ............ 
.-овуе ІІОі 3\iiCtepe•~ та »'J88.Ч81. що 
..... ІІІІНіnУ•JІQt• 'S uol8l Jllllt't'OII et'tiiUiflo 
ш.. :.&aJt ~ ~ ...... - Іх 
ІІре80Дит• р811(а1СцІа cWIAC»-J'. 

Прощу J!aeDJkl ........ и ц8' міtІ .1liiiDi" 
'У Ba&JOiq ІВ&ІІОВ-.у ч8CQIDICL 

З щирою ПGUШfOIO А ~ 
а ....... tмt ... . .......... ___ _ 



Чеrаер,18червва1М8 

t Q. ІІОFКОТІ'ІІ 

До історіі УАПЦ в Бразилії ГОJІІІІІКОВі • • 
стрІJІD посувеи впереJІ 

ПІсп.я 1-ої с.аітової війни до Вразилії 
почали пересел~ися nредставники дРУ· 
rої ук.раї.нської ем.іtрацИ, віІйськові та ци
вільні особи з різних наших земель. Во
ни селилиси переважно у штатах Парана, 
де вже були й раніше скупчені україtщі 
першої еміrраЦІЬї з Галичини, та Санта 
Катаріна, розташованих у південній ча
стині країни. 

конами. Уnрава і священники УАПЦ в 
Бразиліа працювали і nрацюють ва служ
бу Боrові І. на славу уираінськоvу наро
дові. 

Зсwально в~омо, що в московській розуму» (Драма А. rрібоедова), бажаючи 
охоронити свою rоспоДИІІЮ вЩ.ц деяких ро
ди.нних неnрисwtостей, переsодила rодии
ннкові стрілки вnеред, прИІІСУШУВала rо
динник: бити і rрати завчасно. Пи: баЧИІМО, 
з цьоrо досв}Ду 1 вирішили скористатися 
деякі rосподарчі керівники у Донбасі по 
відношенню до иін.істерства. Тільки вони 
:менше в'mкутьс.!j: щодо часу: опрЗІSа ко
лись ще буде закінчена, - через тиждень 
або через місяць, а дзвін вже rуІДе. Ку
ранти, що замилюють очі, б'ють і rрають 
веселий мотив ... 

ПІJІSХЕТВИй: ВИСТУП 

ПРОФ. М. ЧУВАТОrО 

сІІр;щці» немає правди. Але часом і 
В «ПрІЩЦі» '1\Ра.ІJЛ.ЯЮТЬС.Я ВИЙВJІ'l'КИ, 
як напр. ось цей фейлеоrон, вий 
нижче передрукоеуємо. . Він ТЗ·К 

nравдиво змальовує спра·вжню суть 

СОВЄТСЬКИХ «ДОС.RіІ'НенЬ», ЩО ве ВИ• 

:маrає навіть комен:тарі.в. 

Редакція. 

Серед другої українсЬІКоі еміrраціі до
сить поважну частину складали наддні
nряиці. Через те, що в ВразилИ тоді не 
було священник ів УАПЦ, вони звернулися 
до архиєпископа Івана Теодоровича у 
США. прохаючи йоrо відрядити до Бра• 
зилії православних священиків та заопі
куватися вірними УАПЦ. 

~Свобода» (ч. 105) вмістила статтю проф. 
На деяких пі~nриєомствах Донбасу дуже 

не люблять брутальних і різких слів. На
nриклад, таких слів, як «замилювання 
очей». Це ж дійсно так и~обре звучить! 
Як ріже воно деліхатний музичний слух 
зацікавлених робі'l'нихів! Вони ж ні за 
що не скажуть: «так, поклавши руку на 

серце, ми визнаємо, що замилюємо очі». В 
найкращому випадку вони неохоче і :мляво 
промимрять: «доводиться. . . е-е-е ... част
ково зrодитьс.я, що в ох,ремих ВИJJадках 

ми, так би мовити, nриnустили окремі при

писки ... » 

1930 р. арх:. Теодорович відрядив до 
ВраЗИJІU nepmoro · СВJІJЦевика УАПЦ -
rpиropiJI Онищука, а :Ja короткий час при
був сюди також і протоерей Дмитро СJ.ц
пецький (як голова nра.вославної місії з 
доручення арх. Теодоровича). 

М. Чубатоrо «Яке майбутнє українсЬІКої 
культури?» Автор її :му·жньо заторкує ду
же важливу проблему, .яка має :mачення 
не лише для культУІРноrо зростання нашої 
нації, але й є важливою пере,цумовою 
ycniwнoro закінчення нашої визвольної 
боротьби, а саме - nроблему долі тих ва
ших нау·коеих сил, на:д ЯКЮdИ нависла за

rроза залишитися у Німеччині. 

Він пише: « ••• Виїзд к;ультурнии:ів
еміфантіа з Ні·меччини до інших краін 
став конечнdстю. Одначе, розпорошення 
ук.раїнсЬІКих вчених, nисЬІМен:ників та мист
ців по всій земній хулі без усякоrо пляну 
несе з собою загрозу для уюраїнської куль
тури. На жаль, цьоrо не усвіідомлюють 
цілком заокеанські українські rромадсЬІКі 
організації і не в~уть плянової акції пе
реселення культурних працівників, в~по
відно до інтересів веього украінського на
роду, зокрема з точки зору врятування 

укра.їнської культури від остаточної заrи
белі. Ясно, що розпорошені no всьому сві
т-і вчені не матимуть змоти сmорити щось 
~ля української культури.. . Треба визна
rrи, що найбільше для рятування ухраШ
ських культу.рни·ків зробили канадійсЬІКі 
;rр()мадські установи. На терені Кана:ди 
вже й нині оnинилося за іхиьuЮ допомо
rою кілька десяток ві~домих культурних 
.ці.ячів, які стали вже до культурної робо
ти на місцях . . . Природнім є, що дві краї
ни поза Евроnою в першу черrу повинні 
стати тереном більш зосередженоrо пере
селення УІКJ)аінських культурних сил, ни

ии є США та Канада . . . з оrлцду на мате
рілльний добробут наших старих еміrра
цій у них... Вважаєома за наш обов'язок 
ввернути увагу наших ближчих земляків 
- американсЬІКих українців - на цю важ
ливу сnраву, життєву справу ухраїнськоrо 
народу . . . Тепер час окремим особам, 
установам та пров~ним людям серед аме
риканських українців показати, що вони 
спрВІВді хочуть подати порятунок . . . всьо
му уюраїнсЬІКом•у народові. А nодати цю 
доnомогу :можна через рятування йото 
культури ві~д заrибелJ. Якщо не nодУ
мають серйозно на~ цією сnравою амери
канські українці негайно, так заналастять 
найцінніші скарби украіі.нськоі нацИ, йоrо 
дух, що й серЕЩ иЗЙ'І'яжчих політичних об
ставин доnоможе украї.нсЬІКій нації ві;цро

литися . . . Над rорасою рятуеаР...:J:t укр:t
їнської культури і переселення українсь. 
ких культурнИІКів до країн, :це вони й далі 
зможуть працювати для ук.раїнськоrо на

роду, nовинні застановитися українські 
громадські установи АмерИІКи та Кана:ди 
дуже rрунтовио ... » 

Очевидно, «npиruroки» - це звучить да
леко блаrородніше, ніж: «замилюва,ннR 
очей». 

9 березоя 1931 р. в Куритибі відбувся 
nерший церковпй з'ізд. УАПЦ, ва ЯІКому 
й обрали церковну уnраву. Головою її 
обрали :мене. 

15 тюrоnада 1931 р. nід керівВJІЦТвом 
nрот. СІдJrецькоrо в Куритибі закlВЧНJІи 
nобудову nepmol в Бр&зІІJІU украіпської 
автокефальвоі церuи Ім. Арх. Михаїла 
У Віллі Україна. Також у 1931 р. церковна 
rромада nобуІдувала Щц керіеництвом о. Г. 
СЬпаценка велику й красиву церкву в ко
лоніі Жінtада. 

Зrодом nрот. Сідлецьхий виї~в до колонії 
tонеальвес-Ювйор, де rрома.да УАПЦ збу
.цуоола ",етю церкву і.м. Петра і Павла. 
Прот. Сі.длецький орrанізував все нові й 
нові парафії. За період йоrо иісІйної ро
боти він заклав у БразилШ 20 парафІй 
УАПЦ. 

Українська еміl'рацІя 1 СТ8С)а, і нова 
щи.ро rориулам до своєі пра.діІціасЬІКої ві
ри та тр8,ІUІЦ1Іtних звичаїв. Проте за 
оетаввІ 5 рокІв УАПЦ в ВразипtJ пєре.JКІІ
па BeJDІQ кризу. Перш за все на ваші 
церкви в~'є:мио :аплину~~rо те, що уряд 
заборо10111 у церuа.х виrо.поmувати пропо
ВідІ ЧУ.JКІПІИ ІІОВUПІ, ДОЗВОЛЯЮЧИ ДЛ.Я нИХ 
лише порту!'альсьв:у мову. КрІ!М Т61'О _ 

nомерли о. Струк, а неза&Іром І сам rо.пова 
мІсІі nрот. Д. Сід.пецькd. Парафії зали
шилися самотніии. 

Ці 5 рокіВ ТИИЧаСQВО обсJr.уrовував Вір
НИХ У АІЩ ієромонах В. Постолян, який 
при всьо:м.у йоrо бажаині не :міr фізиЧ!Но 
обслужити всіх парафій, а тому деякі з 
них і залишалися цілЮdи роками без ду
хової опj.ки. З nриїздом nредставникіІВ 
третьої у.к.раїнської еміtрації (вже після 
2-ої світової війни) справа УАПЦ nокра
щала, бо nрибуло двоє нових священиків
о. С. Ящинський і о. О. Бутків. 

9 'J'РЗ.ВНЯ 1948 р. в Куритибі ві~б)"ВСЯ 
загальний з'їзд nарафій УАПЦ, на я·кому 
t обрали Церков•ну уnраву, який доручили 
узяти в свої руки увесь тятар церковного. 
життя УАПЦ в Бразилії. Головою церков
но і управи обрали nолк. І. Долуща, йоrо 
заступниками - · М. Голуба і мене. Ново
обрана Церковна уnрВІВа вже розпочала 
свою діяльність. Вона розnоділила пара
фіі поміж трьому священниками, склала 
новий статут, зrіодний з бразилійськими за-

О. ЖДАН~ 

Гра • 
ЗІ 

Віримо, що ціНІна і шляхеrн.а ініціятива 
nроф. М. Чубатого знайде свій вияв у 
nрактичному її розв'язанні, бо мова йде 
не Т·ільки про збереження заслужених лю
дей, а і про вільний та незалежний розви
ток J'ІКраЇНСЬІКОТО духа і культури! 

смертю 
(Репортаж про риск без політики). 

І, 

Було це влітку 1939 роюу, Над світом 
вже збиралися nонуро-чорні х~ари війни 
але ЛИ'Пневе небо над Волииню було ра~ 
дісно блакитним. Лани збіжжя вкривали
ся тією позолотою, що віщує баrацтва. Ми 
йшли в пахучій прохолоді лісу серед за
паху наrрітоrо noвiтt;m. заnа.ху, що йоrо, 
:мені здається, має ТlJІЬХи вохкий ліс во
линськоrо Полісся. Ми саме оrлянули в 
това.риств.і nані Лесі ПJ,.цгі-рсьхої та її 
доньки (обидві розстріляні н1мецьким оку
пантом), хатин.у в mtiй жила деsкий час у 
Колодяжно:иу Леся Украіhка. Пройшовши 
повз озеро, вкрите nенуфара.ми, над яким 
біrала колись Леся УкраіНка nідrллдати 
:мавок 1 водяника, - ми поверталися иа 
хутір Пі;д~ських і І'ОІІО!рили про силу, 
яка може мІститися в жінці. При фізич
ній слабості, жІнка може вмістити в собі 
таку силу духа, ної не ~обуще ніколи 
людина фізично силwа. 

Філософічний настрій ие покидав нас 
цілий день. Цьому спримо і відповідве 
товариство, що З,..J.ХЗлося сюди. Радієві 
хомунікати переsели розмову на війну. 
Хтось rоворив про красу небезnеки. А чи 
не найбільша небезпека іоиує на сучасній 
війні? Чи не найбільша х.раса ~и з жит
тям своі:м і чужим на літаку, в пові'ІІрі, де 
стати на землю - часто дорівнює смерті? 

З-за столу підвелася і:мnозантна по
стать Са34ійла Підr1рськоrо (•розстрілRНий 
московським окупантом). Ця людина, мов 
вируб..-rений з суцільноУ скелі :монумент, 
втілення краси і nотуЖІНости волинської 
землі, - завжди хвилювалася в ~искусн. 

Він nочав доводити nротилежне .. с~час
на війна збільшила небезnеку, ~л~ в~ДІбра
ла всю красу, яка полягас у I1Pl ~ язщ ~~а 
полягас у силі людини. Вз~гат, цивІлІ
зація своєю службою людиш .. знищ~ли са
му людину і ЗJ?обила з неІ невшьника 
власних винаходш. Про красу немає т~
пер і м<>ви. Яка ж бо к·раса У сучасшй 
війні? Яка к.раса в тому, що летун .. хова
ючись на висоту хількох тисяч метрш, ки-

дає бомби і вбиває nротивника, якоrо не 
бачить і який перед ни·м є безборонний, 
вбо артилерист, що з віАz\алі кількана~
ЦJІІrи кілометрtв обстрілює шанці? Де тут 
віщваrа та поезія краси? А вояк у тих 
шанцях або й нав.іть звичайна цивільна 
людина? Чи ж можуть їм доrпомоrти їхні 
відваrа та сила в~ невідомости - куди са
ме В(І&Де rраиата? Сліпі ВИ'ПадкИ, пасив
ність, масоае вбИІВСТВо rарм:атиОІ'О м'яса -
от чим с сьоrодні війна. Вояк під обстрі
лом не має віикоrо шансу боронитися ~ 
артилерИста, яхоrо він навіть і не бачить. 
Чи не зубожrnо лЮІЦство від тих часtв, ко
ли дНІКУН з ноже:м у зубах кидався ва вО
роrа й rарчаа у бою, що в ньому, і вів, і 
йоrо nротивник обИІдВа :мали одJІахові 
шаиси? Чи не було це більш пи.царсьхим? 
Чи не було тут 6ільwе r4цности лЮІЦиии, 
иха ставала до вороrа лІЩем і :моrла до
вести свою вЇ\Цваrу та волю до перемоrи?І. 

2. 

Ці ~:мки воскресли у JІЕ!ІІе, коли иа ву
лицях ПариJІЮу з'явилися nлякати про ви
ступ тореадорів з Конхітою Сівтрон ва 
чолі. Жінка мішаното походження і пе
руанської національності - М.цо:мий то
редор? Це не опекуляція це на сенсацій
ності? Вімати за '!'аке видовище сумнів
ної вартости 350 франкШ чи ні? 

Ем:іtрантові, що лише вЕЩавно nаселИІВ
ся у Франції, не лелко зважитися на ви
датки. Але арена з тореадорами - це все 
ж таки вИІЦооище, яким захоnлюються 

м.ілЬІЙони людей, і мусИ'І'ь вже щось у тому 
бути. А до Есnанії чи навіть до Марсел19 
поїхати - це ще більший видаток. 

Цікавість nepeмor ла, і от ми на rальор
ці Зимовоrо вельодрому. Враження, оче
видно, далеке від а.рени Мадриду чи Се
вільї. Замість nівденного сонця, холодний 
вечір, а сонце імітують рефлектори. За
мість піску, арена вкрита 'l'Yro вбитою 
чорною землею. Баrатотисячна юрба, -
не есnанська. Паризькі дами, між .якими 
сьогодні й rолів~ська Ріта Гайворт, не 

Ну і що ж? Шануймо, так і бути, ніж
ний мух детсих товари.ші.в і rоворі:мо 
про . . • «приписки», що :мають :місце де-
інде у Донбасі. , 

Дві сценки з натури .•• 
- Василю Іва.н:овичу! - rоворить бух

rалтер-()ахівник, звертаючисл одо вачазfь· 
ни:ка шахти. - Видобуток підрахований, 
дозвольте перЕЩати відомості до ТРЕ!СТІУ? 

Начальник шахти Ломакін стурбовано 
тре чоло і питає - скільки ВИ\добуJІИ за 
останню .цобу. Почув·ши дуже невеселу 
цифру, вів ~заокруглює іі» і rоворить: 

- От так і передавай. 
- Вибачте, Василю ІІВановичу, mt же 

це так? - сортшиво rоворить рахШних. -
Такої ж цифри у нас ще нема. 
-Нема- то буще!- nереконливо віІц

повіtдає начальник шахти. - ПовіІцомлJІІВ
те, що наказано. 

У той самий день у кабівеоrі диреюrора 
нaworo ІЦцприємства тов. М. Л. ЛЬІВівсьхо
rо можна почути ніби щось ва зразок па
тетичної мельо.цеклJІмаці•ї rЦц акомпанія
:мент СТІУку машинки до писання. Тов. 
Львіаський ходить по кабінЕ!ІІ'у еляетични
ми ~роками і диктує звернення до міністра. 
Він передає переtоюжний paпoprr про точне 
виконання завдань - випуск п'яти тяж
ких варстаті.в ... 

ВИІЩе наведенІ сценки з натури мали 
місце в різних пунктах Донбасу: перший -
у Микитівці, д.руrий - в КраматорсЬК'У. 
Але був у них один сnільний пункт, що не 
:має відношення до reorpaфw: і в першому, 
і в другому виnа~хах було одне і те ~е 
- замилювання . . . (вибачте, ледве не в'N
хоnилося брутальне слово) ... були ГІ'РИ
nиски. А саме: 

600 тон вутілля дописані за три дні до 
ВИ•ДобутК(У ШаХТИ Ч. 4 «МИКИТЇІВ'Ка», В дійс
НОСТі видобуті не були. 

Варстати на к.раматорському заводі 
Т.ІІJЮК:ого машинобу\Ц~ання в той день, ко
ли про них урочисто складали рапорт мі
ніС'JІрові, в дНЮності не були ;rотові. Вони 
не були rотові до віtдсилки і через десять 
днів. 

Так ось і народжуються у нас це са
:ме . . . доnиски. 

Я·к ві~омо, nокоївка Софія з «Горе від 

мають «Мантілляс», і наnевно жадне серце 
не трілоче хвилюВЗІНням за знайомим то
рером, бо ж головний тореро - жінка. 

Над rлядача•ми віє скептицизмом, і бід
ний недавно переселений у Францію питає 
себе - чи не втратив він даремно своїх 
франків? Щоб потішити себе, приrадус:мо 
все, що колись чули чи 'читали цікавоrо 
npo бій биків. Та ще хоч би бики були 
есnанські! СИІДячі в ізоляторі німецьхото 
кацету, ми обмінювалися з Мільком М. 
сгрипса.ми» й, після вичерnання політич
них інформацій, він писав про Есnанію й 
арену та тІ>реадорів. Розповіtдав із захоn
Ленн.JU4 про красу rри зl смертю в ім'я 
слави і усміху жінок. Таку rpy :моrла 
створити тільки овоєр~на психіка еспан
цJв. До неї неві;ц'ємно належить і бутафо
рія • . • Але onixep перериває д'У'МКИ. 

3. 

І тепер ПІРИ стукоті моєї старенькоі :ма
шинки мене не покИІДає хвилювання, аке 

перемотло всі сумніви та скепrицизм 
пу(і.ліки, коли оркестра раптом заrрала 
чу.,цовий і трІвоЖJНИ!А, бадьорий і рШночас
ио зафарб.лений сумом марш тореадорІв. 
Все замерло, коли в овітло рефлекторів 
вийшли мальовничо в сsоїх барввих те
атральних строях 16 тореадорів з недбало 
nерекинЕ!ІІними через плече плащами. а 

на чолі їх не виrхала, ні, бо витанцювала 
на чистокровному мустанtу Конхіта Сів

трон. У ковбойсЬІКо:му строї та есnансько
му ка·nелюсі - сомбреро вона зрослася з 
конем, що танцював nі;ц музиіJtІУ. Усміхне
не хлоп'яче обличчя П та nо-юнацькому 
збУ'дована, але водночас жіноча постать -
:мали в собі щось маrнетичне. Якусь силу, 
що ві.дразу ж здобула nубліку. Ії постава 
на коні також ві-дразу переконала, що це 
хоч і жінка, але тореадор, mtИЙ виступає 
11 бій. У бій для юрби, але в бій оправ·ж
ній, в якому смерть ходить по п'.ятах. 

Теа'ІІральні поклоои перед ложею nеру
ооськоrо амбасадора, і кон.я відводять, а 
тореа~ори міняють nарадні плащі на «ро
бочі» та розбіrаютьм за бар'~ри. На аре
ну вибіrає бик. Це сnеціяльна еспанська 
раса, небувалої краси. Це не наші круто
роrі, що недбало жують свою жуйку й 
nускають слину. Це плек·аний бізон: ве
ликі роrи, моrутня шия, колосальні раме
на, але майже хінський зад, я:кий дає йому 

А. Іовов. 

ПАНІ ІРИНА ІВФОРМУЄ ••• 
Пані Ірина Павликовеька. я·ка є на 

еміrраціі заступницею rолови ЦПУЕ і очо
лює Об'еднання Українських Жінок 
(ОУЖ), nісля експеДиційної nодорожі до 
США і Канади вирішила nоділитися з 
мюнхенським жіноцтвом своїми. ми вва
жали. безперечно, цікавими враженнями 
та спостереженнями щодо заокеанськоrо 

континенту. З її інформації, на яких ма
буть досить позначилися вnливи морської 
хвороби. nрисутні довідалися про деякі 
«сnравжні сенсації» . . . Бо ж як ще інак
ше назвати її епохальні вtдкриття. які nе
~ають rеть доrори ноrами всі наші 
дотеnерішні уявлення про україІЩів у 
Америці! Виходить, з її звіту, що північ
но-американський континент став жерт
вою моrутньоrо десанту войовничоrо nле
мені бзВдерівціа. Пані Lрина так відверто 
Й rоворить: ЩО, МОВЛЯВ, ЄДJІІІОЮ ПОВ&JІІНОІО 
українською орrавІзацією в АмерицІ е ••• 
•Орrаві:JацІв чотирьох свобід )'краін•• 
(ОЧСУ). І це с незаперечний факт! .. Не 
вірите? Еа ж nані Ірина, :мала аж 20 при
.лю.цних висrупів у США та ЗО у Канаді! 

Те, що Ко.лю:мб в~ив Америку, а пані 
Дар'я Ребет сповторила це відхритrя» що
до української справи - це старі евезапе
речні ЇСТИНJf». Але, що пані Ірина має ви
наЩющькі амбіції та непереможне ба
жанн.я стати до лав політичних альхемі
хів -про це црисутні почули аж на збо
рах ОУЖ у Мюнхені. Здивовані слухачі 
почули там, що в Амервці, мовлав, іевуе 
:хровопоrічвІІі: подІп ваціона.пістІв ва во
ввх (:мабуть з 1945 року!), ву, І ва старих 
Ще з року 1939. На запитання доnовідач
ці, що дехто чув і про такі «єретичні» фак
ти, що в США, крім ОЧСУ, існує так.ож і 
ОДВУ, а у Канаді - добре зорrанізоване 
і діяльне УНО, пані Ірина кокетливо при
:мружила очі та соромливо прошепотіла: 
•Є • • • так, тах :. . але ж це ваuіова.піств 
3 1939 року •••• 

Ні, пані Ірино, НАЦІОНАЛІСТИ НЕ , 
ЗМІНИЛИСЯ, ЗМІНИЛАСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ 
ДЕКОГО ПОЛІТИЧНА КОНЬЮНКТУРА! 

... А ПАН СВИРИД rАРSЧКУЄ 
Соціялістичиа сУкраівська fромадеька 

Пора. (ч. 16, Дiтpofrr, США) П()дас листа п. 
С. Довгаля, в якому читаємо: « ••• Украів
ським соціа.'Іістам. ~абуть. історія судила 
творити й очолювати верховні орrави 
Украі:;аськоі держави, бо так було в мину
лом~ і так воно є в теперішній дійсності. 
В рр. 1917-20 українські соціллісти тво
рили Центральну Раду, в 1919 рз скликали 
Трудовий конrрес, а тепер створИJІR Укра
івську Націовальву РадУ •••• 

І МИ ора.'!и, казала муха ... 

зворотність, що часто наrа.дус зв~ність 
пса. 

rраційиим кроком виходять тореадори 
3 червовими плащами, вони танцюють і 
зухвалими окликами дратують йоrо і ви
ХJІИКають хинутися на них. Коли він ки
дається на плащ, вони в~скакують. Увесь 
сенс nолвrає в TO:IfY, щоб відскочити як
найменше, лише настільки, щоб бик не 
вдарив. Бо публіка засміє, засвище тако~о 
тореадора, який відскочить на крок Вl.,Ц 

розлютованоrо бика. Це задалеко від не
безпеки! Треба ходити самим краєм без
одні смерти. Інакше це не rpa і не арена. 
І тореадори це знають, і той з них кращий, 
хто більше ризикує. 

Коли бив: вже скаженіє від злости. ор
хеетра починає rрати rрайJІИВО пассодоблє. 
І тут під найвеселішу :мелодію і виход~ь 
тореадор Ель Біто. Я'К кожен з них. вхи 
ст·рункий і високий. Ях кожен з них, 
усміхнений. І він Іде rраційниМ кроком, 
держучи в руках бавдерілляс. Ці банде
рілис треба застромити бикові в карк коло 
лоnаток. Але ніяк не вільно nідійти до 
ньоrо з боку, бо це занадто просто. А ли
ше тоді, коли бик летить на ньоrо по про
стій лінії, цілючи роrами в живіт! Від
скакує тореро щойно тодL коли застромив 
бандерілляс, тобто в оставвю частку се
кунди. холи його від роrі.в розлютованого 
бика відділяють лише кілька сентиметрів. 
Треба чути трівожвий вЩцих публіки й 
бачити ус:міпжу тореадора, коли хочеш 
зрозуміти суть цієї божевільної забави. 

Вих кидається від злости й болю no 
арені, мов божевільний. Чи це жорсто
кість? Ані трохи. Бо тут rpa. - охо за 
око. Шанси рівні. Або й зовсL'd нерівні! 
'У торера в руках тІльки бандерілляс. вІв 
6езборонний, а в бика у розnорядженні 
удар роrахи, від якоrо чекає торера без
су:мнШна смерть. Чи це лицарська rpa? 
Чи не удуховленпя людини. що для nока
зу своєї вищости та відваrи йде на таку 
нерівність? 

Короткий звук фанфари, й посеред аре
ни з'являється Конхіта. Вона поволі з 
червоною nлахтою і шпадою в руці nідхо
ДІ-ІТЬ і стає nеред ложею ЗУбасадора й від
дає свій капелюх: тореро завжди залишає 
свій капелюх у руках своєї сеньорити, 
щоб вона збереrла пам'ятку про ньоrо, як-
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Позиції У краівськоrо Бюра в ЛоцовІ 
«Бюлетень• Українськ:оrо Бюра в Лон- · 

доні ч. 2 nодає таку характеристИку по
зицій Українськоrо Бюра: « ••• Для баrа
тьох nрихильників партійноrо бльоку, що 
опанував СУБ, та необізнаних з самим 
станом речей людей, Українське Бюро є 
лише осередком орrанізаційно-оформлю
ючим т. зв. опозицію на заrальному з'їзді 
СУБ-у або приватним витвором сот. Пан
чука. Такий поrлнд на речі є цілком хиб
ний . . . Перш за все, Українське Бюро 
сзоєю метою иіколи не ставило буоrи кон
курентом СУБ-обі, на я:коrо неминуче че
кала тяжка крюа. Також і сnросвіт.ян
ський• хараКТЕJр діо~~льности . . . не міr ста
ти за nлятфорJJУ діяльности 1 плянів Бюра. 
Детально аналізуючи політичні потJПНеи
ня нашої еuіrрації, що не один раз топи
лася і залGМЛЮВалася в бурхливоJ.fУ морі 
наших внутрішніх іитриr, порахункІв, 
анархістичних вибриків та вLдсутности 
найеЛементарніших виявів національноrо 
культу авторитету, Украmське Бюро ви
разно стало на плятформі підпорядкуван
ня і пІдl'Римки УНРади ... 

Хочемо витворити з наших людей не 
нахил до бе:Jпідставноі к:ритикоманії, а 
нахил до nлекання культу авторитету до 

своїх провідних nолітиків, державноrо 
центру, громадських діячів і орrанізацLй. 
Во лише на цьо:му базується державкиць
ка мораль та етика в народів, що ЗУ»іпИ 
шляхо111 боротьби і праці здобути собі8tфа
во \Ja вільне і творче життя. Саме тому 
виразно декля:руємо своє обличчя та у всій 
ширинІ виставляємо наші праmенвя, до 
здійснення яких будемо прикладати най
більших зусиль. 

Оrої·мо І боремdСЯ за тtісний зміст ва.:. 
ШИХ nоетуповаиь піІд КОМІНИМ <»'ЛR,ЦОМ, ЩО, 
природньо, змушує кожноrо У'Ц)аінця мати 
в собі иівІмуv tю'І}"'І'ТЯ: вЩnовf,дальности ... 
З ці~і прr>ІЧиRИ ми ~vrуєио і боремося ·за 
якісний рівень і зріст своїх прихильників 
у іХІRЬОМУ наставленні до mrraнь нашого 
державно-політичноrо чи rромадсьхоrо 
жwrтя . . . Ці приuципи стали основою, 
на якій УВ п~ало свою діяльнkть і 
яких бУІЦе з.авЖ;ЦМ кіцно трИІІатися ... 
Ми r.цемо шляхом щільнішо-rо nізнаШІя 

і знайомства з народом, на тapwropil якоrо 
перебуваємо, бо в~ічиа за·мхненість нас 
самих в собі буде нак лише на шкоду. На
маrання творити украінсьІсо-анrлійські 
КJІюби є однією з ланок, передбачених на 
цьому ШJМХУ ••• 

Однією з найважливіших nроблем, яка 
вже довl'ИІЙ час стоїть перед нами у повну 

що вів за.rине. Глибокій nоклін, і Конхіта 
починає заrонисто викрtrк.увати до бика. 

• Вона дратує йоrо плюстою ва ПІ1аді. Це 
не nлащ. Плахrа маленька і нею не мож
на відвести бика далі, як на відстан дов
жини руки. Але Конхіт і цьоrо не робить. 
Вона бmta дратує так, що він, мов пес, ви
rииається і безнастанно аtИ;Аається на пля:х
'І'у, яку вона тримає nеред собою. Конхіта 
віщскакує в бік, але так, що вільною ру
кою увесь час торсає ЙОІ'О хребет, а то й 
за pir! 

Присутні есnанці не витримують і кри
чать на все rорло сЕвіва Конхіта!», На її 
сnокійному і каnружевому обличчі з'я:в
ляється в.цячна усмішка, але вона продов
жує гру і скажений: бик в'ється довкола 
неі в моrутиіх ударах, але робить вражен
ня безснлоrо цуцика. І це безперечно є 
основою цією 1'\РИ. Повна nеремога! По
чу'І"М -аласної переваги над моrуrиім зві
рем. І nicлR цьоrо тріюмфу тореро nере
ходить до кулькікаційиої точки гри й бо
ротьби: ~ дає останній бій. Махнув
ши nлахтою, стає вІч-на...віч Щ)О'І'И бика, 
маючи uma.цy в р,ука.х. Коли бик кида
ється на ньоrо, він ІІJ'СІІ'І'Ь вбити йоrо уда
ром шnади в карк. Це вже не фа з бан
дерілляс! Tyor ве моJКВа в~скочити! Тре
ба стояти теер.цо, щоб заnевнити собі силу 
удару. [ 'I'J"'' Вn::Ід т1Jrwur ОЮІВ: або уо.ц.ар 
вдалИЙ і вІи сnинить биха й той, замфШИ 
на сев;уаду, повапиться на 'JеМЛІО, або 
шnа,ца не влуЧJІТь І. тореро оnиниrrьси на 
porax, а nmlм Щц ноrами звіря:. 

Поліційні правила не дозаоляють у Па
рКЖ'і вбивати бихіе ва арені, а току Кои
:Jсlта, вибачаючись, застромлює лише ще 
CWIY бa~epi.DJJJO рухщ.а, ІІКИМ: 3ВНчаАно 
вбиваюrь .бика umа.цою. Але а~ ц.оrо 
емоція rdRв: ве 311еншилааr. 

... 

височінь є захист соцІяльних І.итересів 
українськоrо роб!тНИЦ'І'Ва... Тому УВ і 
ставить своєю ·найближчою метою профе
сійне зrуртування украLнськоrо робітниц
тва, що мусить спричинитись _:to чиниото 
покращання йоrо становища в АнrлІї ... 

Дехто захоче нам закинути, що nодібне 
наставлення (тобто при~осування до ото
чення - Ред.) прискорить процес асим!
тщії. Це невірно. . . Найкращим nри
кла\дом пристосj"ВаННЯ є діяльність росій
ської, nольської та чеської еміtрацій, в 
Анrліі, що, захоnивши чільні місця: в nолі
тично.';t}' та економічному житті, rорою 
відстоюють свої Імперіялістичиі '3азіхаІІ
ня, nідтримують свою нову ем!rрацію та 
всіляко шкодять діяльності ем!rрацій nо
нееолених народів . . . Виявляється, що їх 
прm:тосузання зробило дуже корисний 
вклад у справ-у ширення І закорінення іх 
імперіялістичних політиЧіИИХ К()ИЦеnцій 
серед чільних англійських політичних ttlл. 
Такі є rоловні триsістря наUІИХ завдань ... 
Практична діловІсть, а не декляра'І'ИІВна 
бутафорія - такий зміст і цlль пашоrо 
існування». 

8 При Українському Вюрі зареєстрова
но ІІ·редставництво Т-ва Уtераїнських По
nітИЧІНих B'fDНLв, що аже розnочало свою 
діяльність в АнrліІї. 

УКРАІВСЬКЕ ВІОРО В ЛОВДОВІ 
ВІТАЄ СУІІ 

Кер~у Союзу 'VIIq)a.i!Щis у Німеч
чині. 

ВепьмиwавовиІ. Панове! 

УіПраеа 1/1фа1нськоrо Вюра. в JІОН!ЦонІ 
вьд Імени своїх членів та приюfльвиків 
вітає новостворену сусnІльно-rрома,цську 
орrанізацІю в НІ·меччивt та бажає Ваи 
~іхІв у праці та дІяльності на хорш:ть 
папюrо rромЗІЦянства. Ознайоиивпmм із 
ззервеНІНЯІМ Уnрази СУП до укра'інськоrо 
rромЗJДяиства, бачимо ваше щире бажаНня 
всемірно служити йоrо Інтересам, а не бути 
партійною прибудівкою чи nоnлентачеом, 
ЯКИМ ВИВВИЛО себе теnеріUDІЄ ЦПУЕ. 

Факт Вашоrо створення та оnільнІсть 
наших позицwt ставлять nерЕ!\Ц накн nо
'І'реби мLцноі співnраці, встановJІТи яшу '1 
Вами маємо за честь Вам запропонуваоrи. 

З українським привІтом, rолова Ухра
Jнськоrо Бюра - сотu. П&ІІ'ІУК В., сеtфе
тар - Вовк Ю. 

Лондон, 23. 5. 1949. 

ріплІІС ІИІВЛИ на землю, а він сам, відоко
чивши НRІДТО nосnішно, впав майже nід 
роги бика. Това;риші, пк товариші бою, 
кинулися ва доnомогу з nnащВІІи. Ель 

Віто своrо не nодарує. За хвили:ну він так 
бе3д~rаНІНО З8СТроМJІЮЄ бавдерілJІІІС, ЩО 
nу6п!іКа :Jарееіла, а РJта Гайворr наrоро
дила ЙОІ'Q 'NUtИM КОИІІЛімеи1'011, ЩО 8 чер
rовій l'!Pi з шпв:дою і nлахтою він їй вііддав 
свій капелюх. І rnц nоrл~ок J'ОJtІву;ц
ської зірки, він сам: став зіркою Cllep'I'8JI&-
нoro балету. · 

Іlроте Коихtта залишалася неперевер
шеною. Останній бИІК, останній біІ\:. Кон
хіта в ролі nІкадораІ На бІлоаІУ 'Dfcro
KPOIВHOMY арабі На\дзвичайної краси, з яккм 
вона наче зрослася у своему ясно-сірому 
ковбойському одязі, вона бупа вик.ц,ючно 
ефектною. Це треба пІдttреслити, бо щой
но це дає цІлковите уявлення про арену. 
Гарні звірі і rа;жі лю.ци. Гарні жів1tк, що 
даруюrь усмішки й любов найкращому 
тореро - це a.rracн~ замкнене коло, що 
висловлює пон.RТТя, .яке містить у co6t 
еспанський вислів «арена дел 'І'ОрОС•. Ко
ли чоrось брахує, то.цl немає і СВЯ'І'а, ЯКИ'ІІ( 
для пІвденних наро-д.fв є завж.ц.r бИt би
ків. 

К<ІКХі-Nі, як nіка.цор була чи не наІtцІ
кавіша. Вона 'І'римає у руках спж:а, кінець 
коrо з С'І'Рі"ІКами тре&1 застромити в 
ка.рк бика і вІдломити йоrо так, щоб він 
там залкшІ-8СfІ. 1 знову ж це ~ить б:rrи 
зt:~облене за певнкм: І'фаtІклом. Не з буодь
ЯІtоі nозицІІ і ве коли будь. Вона ~а'!'Ує 
бика, щоб він t середJІНи ~ кинувся 
саме на Н коня. То-д! вона аідтІП'ає йоrо 
на ОІЦ)ай арени й поаід самІSІ бар'єрою ті
хає ~ ньоrо, але 1 намаrаеться тримати
ся, икнамлижче до небезпеки. Юнь axpec
.ruoє величезаиА: JІуК і увесь час роrи бика 
біля caloiOl'O черева коия. І власне тоді 
вона і а<:трОМЛЮЄ йом;у вІстря а карк. 
Труодність цьоrо полRrае в тому, що треба 
керувати водночас 1 конем, який чує не
безпеку й ті.к:ає від неї '1'8 не мм:е є ласий 
на оолески. КLнь бо но хоче rратим зі 
смертю, а mкадор ~ить до ЦЬОІ'О йоrо 
змусити. 

&есь божее!Jrля оrортає присутиіх. Чи 
це жа,доба крови? Чи це JІІt8,Цоба розваги 
кошт011 чийогось життя? НІ одне, ні дру
rе. Це - Щ>ОС'n) захоп.пеuня Jtl)acoю в~
&аrJІ та воравности. Захоопе&ІUІ rpoao, а . 
якій бачте силу людини, И мозку, її ів'І'уї
ціі, -atptmtocти, вопі ока, rвучкостк, що 
nеремаrає сліnу нео,цухотворееу силу. За
хоnлення людьми, що дли слави РИЗКЕУІОТЬ 

житrя.м і перемаrаюrь. Тут у м:івіятюрl -
сереw«ьовічиі турніри, тут, в:оли хочете, та 
сама основа, на .RJdA вароджуІОІ'ьоя: rерої, 
революціонери: жадоба nepeworи дУХ& над 
матерією! 

І публjці дають еwоціі. Вики ВТОІVUО
ються, а лJОДи ні. А тоw.у, одиоrо за од
ним виn~ають на арену аж шість бmdв, 
:s яких кожен ~ лютіший, все з білЬПDnІ 
темnераментом. ВИІtИ наче б теж аі.ц'І')"
вали, що вони артисrи. Наче б 8\ц'І)'Вали, 
що тут іх не чекає смерть, але вони мо· 
жуть смертю аоюеати 3 ЩЮ'І'JІ8нив:ом. Єди
на наrод.а -вбити тореро безкарно! Oдrm 
з них з люттю і tрацією, не чекаючи на 
плахту, кинувся на тореа,:{оріа. Тореадо
ри зусrріли ctdxoк за,цово.nекня такоrо 
Пр0ТКВНИК:8. В Ecn18ii ОСВRСТУJО'І'Ь і ОО
ВіЛЬНИХ бкжІа, а не пише повільних то
реа.цорів. 

Ця nодаІАна ПерЕ!8101'а - і RІІЦ КОНN, і 
над биком, яхоrо наВІОfСНе дратує Ковхіта 
А водить no арені так:, щоб бу.nа для неі 
RІІ:Найбільша небезпеса, - кас в собі стіль
ttИ !'Рації й сміливости, що лише теnер 
мож.на ціJІ.ком 3р0зуиіти чи не найкращу 
оперу «Кармен•. ЗрозУ'Міти узесь 801'0Нь 
любови та всю траr(Щію Дон Хозе та зух
валість самої Кармен 1 П nокору nеред 
торе&.,ЦОfЮМ. 

Гра аце і прииос11тt. щораз цікавіші мо
менти. оа. Еа Вlro (XJI&e, і ~е-

1 знову фанфари і 3Ноеу Ковхіта з nла
щем і umадою. МовтерлІІІІ у своІА над
звичайній повістІ с.Пюди ареки,. пише цро 
nюбов тореадора до бика. Чи це любое до 
своєї жертви? Чк жерrвк до ката? Н1 о.ц
не, нІ друrе. Це - любов до доброrо про
тивника й до тоrо, хто ВИ&.nикує 3 ЛІQЦИВИ 
все їі додатне. Нормально пише війна 
примушує ЛJ()ДИНУ анявити асі П скли. 
Але війна несе і руїНУ' та смерть ДJІЯ іІІ
ших, невинних. Туоr же небезпеок:а смерти 
також І.снує, але для тих лише, що самі :а 
хочуть, Тиу rpy сnравді може nлекати 
нарід в імnеріІ mtoro ко.nис:ь сонце не и
ходило. 

Z JUШOJ'OЖJft1'JI 
КОИJ'ІІІКЛТ СОЮЗУ УКРАІНЦІВ 

оу ІІІМЕЧЧИНІ 

Орrав бан,церівців «Час• (ч. 21, 29. 5. 
1949) вмістив о:виясневня• ЦПУЕ у справі 
СУН (Союзу Українців у Німеччині) та 
ряд редаttЦійних інсинуацій і nогроз на 
&;фесу СУН. Від окрешrх осіб цієї ж по-· 
літпчної rрупи .цея:кі ч.nеии Централі СУН 
дістали лкстовиі та уств\ шантажуючІ nе
рестороrи. 

Ствер;<жуемо, що всі ці несродумані та 
безвідrювІJІаn.ві кроки мають ва меті rrо
rлибnювати і без тоrо 'І'RЖJІ:ий стан ук:,ра
інсьхих ваутрішвіх азасмоаі,:gюсІtВ та все 
бі.nьше Y'fPY.DКIOIO't'Ь ваші суб'єктиані спро
можності вnонувати нІUІежну нам місію 
національної еміфаціі. У зв'язку з цим 
3аКЛІІП:ИМО ВСіх II&IIIIIS 'IJieвiJI ai.JUIOC!II'niC8 
до пo.Jd&un: IIUI&I'al&o х.. І 3 'Q'ЙJiiCI'IO, &JІе 
:.рІввоаа•ево І евеІdйво, а а •••.-ек ве-
1181У'101 Ule peuadl-вeoюda8o JtOJI(epat)'• 
ІІМ'ІІев :I8CaJI XP8C'f'IIJIRCWEOi та ~Іt&оІ 
ti'I'IIIDI І llopui. .. JIO QloON &аСІ :J81oB'8'1)'e 
ваш аrатут. 

Ці виrowct засади І наш дороговказ -
l"spaillcua C&wo&riЬa ео&орва Дер~ 
- не JХ()ЗВОJІ.RЮ'І'Ь нам в\!mооідати такою 
самою о:&Цсі'ІЧЮ•, до вої нерозумно І не 
иаючи на те Щ)88 заІtІrИІtає ЦПУЕ проти 
нашої opraRi3aЦii. 

СУП, &ІІ: &e3L'Ie811& ... f8elt&a ооrавtза
ці8, хае р838'ІDМ"ІІ цІ.Q' В83К7 .uиre aur· 
mІІІІІХ 3&8дuп. • вЬвоmеRІDD до eeois 
ЧJІевіВ. Для <ЦНИХ організу·ва.ти nересе
лення. а для тих, що залишаІО'І'ься в Ні
меччині, сприяти в орrані'3аціІ варсrатів 
праці та ~ічво захищати іхнІ nрава• ва 
ЖИ'n'fІ, те ІЖремоі нац.іоиальноr rpynи. 
От 'I'OWY то СУН і не може ЩІRЙВЯТИ ви
имк ЦПУЕ .10 взутрі.mньоі боротьби! в 
IIIII'8IIIUIX - JDD6oв .. &ell&llllen., аа.ц 'ІІІ 
хаос, єдиісrь .. po:J&rrт•. щвра .uxoaa 
еоборвіеn. 'ІІІ ТfJІНІ'І"ОРІ....... ро~а'І' -
СУП ТВЕРДО ВІДСТОЮЄ ПЕРШЕ! ЦИМ 
ВІН ЗОБОВ'ЯЗУЄ ВСІХ СВОІХ ЧJІЕНІВ 
ДО ВИЗНАННЯ ЦИХ ПЕРШИХ УКРА
ІНСЬКИХ НАЦІОНАJІЬНИХ ПРАnІЕНЬ 
І ДО ЦЬОГО Ж ЗАКJІИКАЄ ВСЕ УКРА-
ІНСЬКЕ ГРОМАJU[НСТВО. . 

З цим СУП і ІІСТ'JІІ8с в свою тяжку та 
відІІовідальву nрацю. 

........ УІІРU& СУП. 

ДО УКРЛІВСЬКОЮ GIOI'A В ЛОВДОНІ 

З щирих І rлибокик оочуттІІМ Уnрава 
Союзу Українців у Німеччині С!Іркйняла 
Ваше братерське nрJtаітання нзшій ново
створеній opra:Jiзauif. що висловле-ні Ва!.щ 
8 JІИСТі '3 !3 тр&ІІRІІ 1!К9 ро1[у, 

Тотожність і співзвучність Ваших і на
ШІf·Х заз.цань. що в ~іfІСНОС'Ти схеровані на 
корrfСТь напюrо J'p01fa_,RИC1'8a, wі.цно nов'я
зує наші ортанізації і тоасу то з ПOВftJUІ 
ЗІІІЦоІЮJІеввJІК 101 А приАмаємо Вашу ша
вовиу орооозІfЦіJо У справі Д8ЛЬІUОЇ RI[Hilд
'f'ladmoi еп.івnраці. 

Управа СУП вiprm., що ~ кашої 
розвіяно! no !ICDt '3el8f1A ttyJІI. rрома.цсь~ 
кости переможуть КОІІС'І'р~ чинники 
,.. фОКЗДСЬІtНА JІа,.,. 

З >"Ф&f8::WРІМ арtеЇТОJІ 

r.-Y...-CJ"В. 
Мюнхен. 2 чермм Імt р. 

СТВОІ'ІОІО'І'ЬСJІ •LUІ cn1 
28 траана Ц. р. в Aвteeypll сrаор8UАІСІІ 

ФШія Союзу Українців у Н.Ь.еччавt. На 
перших ОІХ'авізацііhІих зборах I'OJIO&OIO 
фWІіі СУН-Авtсбурt обраво іІІ& І. Поnо
вича, сеsретарек - М. Марк088. 

Наприкінці травм 38СІQ8&л~ІІ 'I'U:OJК 
філія CVH-y в ~-~хі:нrу. 
Головою її є ВК"JВачвніІ ~. проф. 
И. Стратієнв:о. 

J"кpelmd! eua..an дІІJІN .... ...,._ 
1111 ва opr&ld.,..... .... ...r .....,... 
КОІ I.'POII&aeuol ........... - Ce83r І"ІІР&-
ІІІІdа ., ........... ........ ----УІІ .. 
'IUOae ....,. .. С111'11 (ВаеJ 'п ~
Іавк-...._. 

з ИDI'I"ra І"КІ'АІВЦІВ у ЛВСІ?АJПІ 

,. ......... A8npuiJ ~...-~ -..е
....... 1 aenиn ldena. .-е е вайбільше 
мо~ АІІ• IIP8Qi. 1481U18 часmна 
Іх po3КJCReea ао ~ Щ)ОСІ'Орах rcьo
ro tt<Нn'J81eln')'. 

Мo8JIII88L'!d ,.....,_ • ............., 
118Qioanвe-ІEJ~ ~ е. І .... ., 
~ 8Uip8МIEJ - ......,., 8 AaeaaiJd. 
де uepei)"88C uке ,_. ІМ ..., ~·. 
8ll!'n ~ ln •ІІt-Іа І е 
801 .................... ,( 7 ... ~ ..,..,.. 

10, 4. 8~.аІССІІ Перші ' CXG,U188 У"ВР&
Івсьа:оі коJІоиіі' • ~•Ці. на Ве.nпr,девь 
вІдбулося (Пільне ~. а поrім po388-
roea часnsва. OtirpeмJI8t КOIIIf!eor п~
ааа ~авов'Іі 3&рк украІвці8 і :s lS. S. ц. р. 
існує і діє УкраІ-..а ......_в П~lй 
Австралії (~~а) - ro.aoea - Мф. 81to
eaaa Jl...._ 

оу ct..el CIQI&8a "_"eau e...r rро
мадеJ.коІ орrавІ:І&ЦQ ІІІІ1'р&ІЦ8е а •еаор.. 
'I'OiiUI 3 'І'&Іор1а ДІІ ІР~ ...... -.аіt8,..ІО 
n pulrtlawo ~~.а току мабуть І 
8ИИКІШУ1'Ь os:petd в:.JПОбм - І"Ре.tО-UТО
JІИЦЬСНR ( DP880CJ!&81Ddt. 

~lt iauuss В080nрмбутс* 'J Еароnи 
ИаЦІоаrальних rруп (бцтіАці) 300rав.І308аІІе 
1 вае амдктьса іхая npec:L Є ваЮt. що 
схоро 31108 nо6аЧІП'И саіт t УQаівсКІІА 
часопис (8 Л.еляw .. Clc.JtiiSi), 

ПО ТЛІЮРАХ НІМЕЧЧИНИ 

Група ОnркІІКнІІ VкраtиськіА деожаа
иостІ в ЕрляІftеиІ защюси.nа :Jacryrunnca 
rолови УНРади. інж. О. Войдуника аІ.nеі
датІt табір та nрочитати доnовідь t'fJIO VН
Раду. Ще nер~д тим, 7 трввиІІ nonoвl;tзч 
:sаїхав до Райтерзаху та до Вайроту. В 
Райтерзаху «УРRД()В\ ЧІІНИИІІШ• табору на
віть не оrо.11осили npo Aoro .:жоrювІдь. А..!Іе 
вона все ж так11 вІ,!Ібулася ... 

ПІс.1я доnооі:'.ей v всіх трьох та&рах 
ВІІИ!!КЛИ дискусії. ВttС.10ВЛІОВа ;ІІІ СЯ ! nрІІ
ХИЛЬНІfКІІ УНРа;щ, І оnозиц!R. Досmь ці
кавою була повед!нка предста.внюtІв оnо
зиції (ОУНР і гетьманці) nl..:t час дискусій. 
Тах, у Райтерзаху од1m з нaff'liльнiunrx 
nредставників оnозиції вис.."Jовив сеоє нє>
задоволевия тиw, мо. моа.1яв. доловідач 
прочитав реферат надто panтoso. а то~ІУ 
rромадяни й зустріли його «Rепurотоаа
ВІІ•ІІ•,,, Крім ТОГО Rill наn!)ЧQТКУ СВОТ•) 
виступу ~осить жартІв.1ІІВО заявкІ'І. IQO nан 
арелеrеІІ'І' е lв•t'flep, .,..е ве nопІ'І'ик. а 
•Ь. (най-но всі знають!) •кlпчп nontnr-r
&1 ету.цІІ І моwе пока•,.. аі!UІО•і.-ві оа
пери ., :.ока з цьоrо ... 
У Байроті керівникtf оnозиції старано 

розnоді.'tИJІІІ між собою заmМ"анюt для ,:ж<:J
повідача, nри чо~оt}' не омину.:'ІИ і саоіх 
менш nідготованих одно.%tУІІЦів. Усе було 
rаразд до тієї хвилІmІf, доки .1оnові.Аач 
відповідав на заnитання. ме коли аІи. т 
саою чергу, поставив <>дному 3 •ЯІ'ІСD}"Тсut
тІв• заnитання, то цей остапкій рошочав 
безnорадно шукати очима своrо партіАном 
холеrу, Я.В:Ий: B'NIIr йоrо до ц!сl при:оодноі 
халеnи. 

V дискусіях досить часто зrадува.~~ася 
УГВР. Іtрихкльники П С'І'авиJrИ УГВР або 
nоруч з УНР~~о,~tою, або навіть ще вище. У 
цьому, власне, І nол!П'аа тоJЮаиий swkт 
доnовідей та д~кусwt пiCJrJІ них. Доnові
дач nідкреслюв9В, що ті, Х1'8 ІМР7'І 11811• 
• ... 1'0 Qetnpy naamtrt. 1'1'81'. У88р8ТІо 
.ца дep:a&8RJUI: центри... А n~~. • 6JДfJ 
даа цеІП'р8, меае ет&оJНІТІІО8 Іх І f'PII, І 
п'ать, а 'llla....,.. бу.r.е тiJIWQІ rp8311L 

доооаіді інж. О. ВоАдуиика в Epmm
reиi, B;Uipoтl та Раt\терзаху, Ge'Jnepeчнo, 
спричинили заrальне пІднесевкІІ пмІткч
ноrо рівня таб<>рОІЮrо rромцяиС'1'8а І 3&
цkавления А оnТJt.мізм по 8\liROmemno жо 
національноrо nроводу та сеосї державноі 
справи. Дуже добре б)•ло б. IПt'бrt VОJК!tи
во частіше та tру·нтоен\ще rrровадилО<'я іи
~мування r.tеІ.ик:мцІв уІфаfнських таІЮ
РlВ У Німеччині, бо BOfiO збудаtус П.).!І'\
тичио-І'роfоfад<:ьку думКJ' ~"Країнськом rро
мадянства. а до тоrо ж цікаві та змістОІ!JІtі 
доnовідІ відштовхують нaUJe rромадІUІСТ!І() 
вІд ворожих нашій заrально-кацІональній 
CI1J)aei вnливів. що rx всіJІпо намаrзють
ся заrrровадти до таборів дemti кечf'СtІі 
полІтики. 

в. МакеJІІМІІІКО, 

3 хровіки нamoro ЖП'М'Я 

8 ЦlJJd рад и&ІJІJІХ аnна ... х .-eтqfa 
3 111мАЧІ8и вepecemu•o• в•е _.. CDIA. 
До ДІтроІh'у nриїхала вже ueptn .,.J'II& 
ІандурІІСТІа uамІ к ... астоrо. Biu Н..О. 
Йорку оселився ви:.иачний арх1тев:т і мн· 
стецтво111ааець ~. В. CI'IIIIICt.в:d. Ви· 
Іхм11 ;жо США артІК'Т• е'І'УАП 11&1118re теат
Р&JІt.ІІОІ'О !ІІ&Ао'І'ра Rocaua Прuаа. /Ір pi'J
нn міС'І' США пересое.І\'ИВСЯ тахои І рц 
U111&'11111S a1'PDJdeтla. Vxpafкцl в Аме
риці І тat.rreiURJІ )"tраїнсьха JJpeCa tЦJфО та 
.І!РУJКНьо nрквіта.nн н080't1<Рибrлих. 

8 І" Rlo-Ropкy аЦ.о88JІО 0808 ...... 
wlcn :J&е&оааие ще !t poata 'NIIJ' 'I'OМptle'r-
80 •Собор8а )'краІн&•, ne об'о~ує. 1'0.1108· 
ним чином, иа.цдuІпря.нську емttрацlю. Но
вообраюnе: rоловою т-ва е JU). М. Ваrои
нІвськиА. 

8 Проф. •· С.uь·СтоQЬІПІІ у квітні 
ц. р. IIPO'IJI1'8.8 дп• амерака.вuіJІ у ЧІв:аtо 
Qlmrl РІІА доnоаІдеt npo сnравжн\А 3Місr 
~ької національної політики. 

8 У Byeaot~-AAtteel 25 rраава q. р. .Ь• 
бJ'8С8 3 8еJІИК- УС81ХОМ КОВЦtІр1' JWP818-
t!1.В:OJ та арrеmІвськоІ пІсві хору •ВІ.ІІРеа· 
JКМІUІ• (дири!'ент n. П. ОкоnвІrі). 

8 Проф. Jl. І'удиицьnй. люій вже к1.nь
ка міслцІв nepeб}'llt'C в Кана;жі, з не мен
шими, ніж у Евроnі, енерrlєю та зaвvrr
TRМ: nрацює на ноаій ЗЄ:-.(11:. В!.н pe311QJкae 

ае всІІ Канахd І чnае реферата. в....,.-
1111 ІJРОФ, І'УДІІІІQЬКОrо 11СаАІІІЛ8 8Ір8ХІІА• 
8ІУ оцlвв:у ВА C'I'OPWK&X lolltldleloКU h 
фравау3ІоКJІ1t 'laeomtela к.а .... 
• • V ПО.!І'О!ІИ111 травнR Ц. р, аі..цбувсІt 8 
.Пон~ОІІl І з'і-ц украінСІаКИХ воякІв, якl ае
ребуваюrь теnео на тереиі Ве.пИхоІ BpJtta
нlї. На з'і~і створили Союз Укра\'нс:ь1СІІІt 
ВоІ8rів. Союз О'Юлюватtnае сотн. М.. Оnа
ренко. JteJІeraцUI з'і~у C'IU!ana вінок на 
могмту нев~оІЮrо антJІ!йськ:оrо воnа. 

• 18 CI'IRa 8(дІ)'JІОС8 Opl'&lllsaadhe 
0фор•J1е81111 'fКР&ІІІСькеІ I'POII&JPI r Савт· 
8te (Чuе). І'ромац оІ'едиуе а .. .~~. '1Qa
llllda І пдае свІt •B•JІf"''fllll,•. 1'8_... 
I'JIOII&Jnf • о. Па&ІІ10к, а оев:рета...- в. at.u
вa. 1 '7 кamu. •Ілбу JІІІеа ІІІІІІІОІd ехо...-
1')1011ад11, ка цих Зборах вtдзsa'IJ!JІN рІчмн
цю Шевченка '!'а затвемJІJІН цІлий РІU 
аажливкх УХІІВ.ІІ, RXi ІШЗІІача'І'М'W.V'!'Ь на•а.'!і 
.І'ІІІЛЬН'Ість t'ІЮмади та rt члені.8) збори "'JJf'
нla mомади відбуавтимутьсІІ щоwkячво, 
Ч.ІІfІИИ ~ОМ&,ІtИ ПJ)ОВ&ДkМУ"І'Ь інформаttіІМу 
працю сеое-я 'IIJt\IЩIII про ухt)АЇПСЬІСУ На• 
Цiotra ,ЬК">-ЗКWОJІЬfІУ бо!Ю'І'&бУ. бу.Ц.У'І'Ь ,.а. 
.naroд:atetti ЗВ'ІІ1КИ З ~!МИ )'t'tJ)8Ї1'1МoltJOIR 
орrаніsаціІІІІИ ПіJІ.яеmюr та Піви.і'ІВОі Амео
рмки та створена акnпзи'!&.'ІWІR rQaЇR• 
CloiUIX IWJQII'OC та 'laCQltNCia), 



ОІОР-8 4'КРЛІВСЬКИ8 rOJІOC• 

ІВ. JІІІЧ!ВКО 

Бедлам*) совєтськихвчених 
(Закінчення. ••) 

Як оnеровий с:півак не може жити без 
співів, так і вчений, SІІКому так чи інакше 
nощастило влаштувати свое зли,денне ма

теріяльне життя, - не може добровільно 
не nровадити нау.ково-дослLдиої роботи. 
На те він і вчений!.. На цьому і спеку
люють болЬІШєnики, а тому С. Вавілm~ 
впевнений. що і у злиtднях науковець бу
де працювати, що, кінець-кінцем, і злидні 
не ~удуть. перепоною для наукОВ<Jї роботи. 
І~ в~н зовс1~. не приховуючи свого ци·нізму, 
з .. кІ.нчує ~ІИ вистуn: ... •Hapeurri я мушу 
наrадати, що наука належить до видів 

культурної людської діяльности, особливо 
щкавих та nриsабливих, у JІ!КИХ продук
тивнА праця викликає велике задоволення 

ПЕРШ ЗА ВСЕ У ТОГО, ХТО САМЕ ПРА
ЦЮЄ. НАУКОВИМ РОБІТНИКАМ ЗАВ
ЖДИ БУВ ВЛАСТИВИЙ ЕНТУЗІЯЗМ 
ТА ГОРІННЯ» (там же, nідхреслення моє 
-І. Д.). 

Але виявляється, що ні, бо ~питання ідео
логії поставлені теnер на перший nлян. 
Але це зовс.ім не значить, що природничо
мате-матичні науки стоять осторонь від 
усісї і,деологічної боротьби>> . . . «Для фізи
ків, які добре вивчили та легко орієнту
ються в галузі суто фізичних ідей, є певна 
загроза (!!! - І. Д.) втратити надійні nо
зиції матерІялістичної діялектики. 

•Наукова• брехав в СООР ве 'І'ІJІWІІІ не 
заtіороваетьеа, а навІть аорметуетьса по
шаною та рекламуєтьса. За вдалу науко
в:v брехню можуть навіть nризначити Ста
лінську премІю : . . Тим то наукові конфе
р~нції й існ.ують. у СССР, щоб викривати 
рІзних «ШКІДНИКІВ». Тим то тут і оголо
шують вироки смерти фізичної чи то мо
ральної (в науці) людям, які лорушили 
~генеральну лінію». І, З·вичайно, оголоше
ний на з'їзді волОІZ(арями будьякий «ухил» 
У нау~і - є смертельною загрозою для на
уковцІв цьо·го «ухилу». Таким «ухилом», 
наприклад, 1аллямовує ректор Москов

ськ?го УН;іверситету І. fалкін своїх лрофе
сс.рш, ЯКІ, через брак відповідних с09єт
ських пtдручників, рекомендують студен
там закордонні, нехай хоч і бездоганні, але 
ж не «атєчествснниє». Це є майже вже 
зрада советській науці, а тому з левним 
роздратованням rалкін і наводить докази: 
«Одним із стверджень цього може бути те, 
що з основних хе."Іічних курсів рекомен
дуються переважно англійські та нL"Іецькі 
автори. Наприклад. катедра неорганічної 
х~мії як посібники широко використовує 
ПІД:р~ЧІНИКИ r. Ремі, т. Лау.рі, Ф. Ефраіма; 
з якІсної та кількісної аналізи основними 
підручниками рекомендуються «Основи 
~існ.?ї анал~зи» В. Беrтера, «Курс кіль
юсн~І аналІзи Л. Кертмана, «Кількісна. 
аналІЗа» І. Кольтгофа та Е. Сендела; з 
ОJ?ган.ічної хемії рекомендуються як доnо
МІЖНІ курси П. Карера, В. Шлеяка та Е. 
Берr.мана та інші ... » («Вєсmік Висшей 
Школи, ч. 2, 1947, ст. 20). 

У цьому саме й полягає увесь трагізм 
та моральні тортури совєтського вченого. 
Оrолошені большевика:о.~и тези про партій
ІІість і МОСКОВСЬКИЙ nатріОТИЗМ СОВЄТСЬКО·Ї 
науки особливо тяжко nригнічують вче
них недержавних націй. Цим двом моло
хам ~т. зв: «совстському nатріотизмові» і 
nартійностІ) nриносяться в жертву честь 
ученого, йоrо сумління. наукова правда і 
елементарно-людська гідність. йому бо 
ясно зазначено: або робити і лисати так 
як ~~го ви.ма!аСо:'dо ми («rе:неральна лініs; 
nартtІ•), або тдеш туди, КУ'ди «Макар те
. ІІят не rанЯ:В» ... «С. І. Вавілов мав цілко
~иту рацію, підкресливllІИ в одному з сво
.х. виступів партІІJІІсть совєтськоі науки 
(mдкресл~я доповідача А. Данілова -
І .. Д.). ІдеІ к~»~:vністичної партії, роз-робле
НІ КОРИФЕЯМИ НАУКИ ЛЕНІНОМ І 
СТАЛІНОМ. Є ВіДПРАВНИМ ПОЧАТ
КОМ, ОСНОВОЮ ДЛЯ ТВОРЧО! ДІЯль
НОСТИ СОВЄТСЬКИХ ВЧЕНИХ ( .. _ 
креслення моє - І д) Отже ,. · · · n.Іід . · · · , вченІ в 
УМОВаХ ПІДСОВЄТСЬКОГО ЖИТГЯ МаЮТь . _ 
КИ три Ш.'ІЯХИ: ТІЛЬ 

1) віді!і'r" зоесім ві.д наукової ;іяльно
сrи. що І рсбить найортодоксальніша ча-
стина, B'Jeюrx. які- 1\Іс:вчать зовс1·• 1 ( . . 

., • ) - ·' Г) :\laHI-
'J,, рн.І науки . аоо nер~ходять до про;тсло-
ЕІJ<:ТІ, пк внсоко·кваЛІфіковані фахівці; 

2) на друrиіІ шлях єта1оть т 1· ~~· п . • л" раг-
нуть навпь в у:~~овах п~дсовєтського життя 
nр()ВR.1JІТИ наукову Р.оботу над улюбленою 
Tf'YIOIO. Для ЦЬОГО ІМ ДОБОДИТЬСЯ , . ~ІЗСКу-
БаТІJ~Я. кон~шруватrrся, ставати Бірт 0·з-
нимr1. хамелеонами. Це найчисленніша Ука-
7еrоР.rя з тих вченнх, у яких ПОТJ}Г до на _ 
ково1 роfuтн с непереможним. Вони 1\Іа~
же. з.а~жди ~rають uбоц дві різні теми (одну 
щj:нщtт:v д:JЛ чуряду и партії», а другу для 
се~е). а6о одну те~ІУ, але з розгалуженням 
(МаJюзн~чуща часгина - для «па.ртії та 
)'ряду» 1 головна для себе); 

З) на третій шлях єтає rрула, значно 
менш числf'І.ша за другу. Це _ науковці 

для. я.ких любов до •nартІї та УР 1• . . С . лду» 
•ВІддаНІСТЬ ТОО. ТаЛІНУ>> СТОЯТЬ ВИЩ 

в:r<~СІІУ честь ~~ НАУКОВУ ПРАВДУ. е Д~ 
ЦІЄІ _ж ка~егор11 належить і такий елемент, 
нкии nриишов до висновку, що: ~танцюй 

!!ра же, .. ~ nан каже•,. а тому й дбає лиш~ 
лро СВІИ власний матеріяльний добробут 
Це - наАІRНш КВ&JІfфІкоаана катеторІ~ 
вченмх, а.'Іе вalllm.m аІрва, вІддана боJІь
шевІІQЬХ8М 80JЮ;!!арам, І, 38ІІЧаАво, най-
ІІльш моекоІІеько-nатрІотичва 1 ra.n 
JІ .. а. . •• ае-

Цілком ~зуміло, що найбІльше і най
тяжче К·J>t!'МЛІІВсьха диктатура nереслідує 
тих вчени~, які стали на друrи1іІ шлях. 
МосковськІ. вооодарі Інтуітивно в~чува
ють нещирІсть і ма~кування ци~ вчених. 
Вони ст~ллть сотю перепон, ласток, щоб 
так чи щак~е виявити дійсно єство їх; 
щоб так чи шакше ІІРІUІусити їх перейт 
н~ третій шлях науохової nрацІ. І тому вс~ 
щ з І зди, конференції, кон"""еси nле 

. . • .. . • !' І НУJІ4И, 
на.укрвІ ко:~tІСІІ 1 т. д. nризначені виключ-

но на те, щоб, з . одн?го боку, у вистуnах 
окреиих на~ковщв вщчути непевні нотки 
т~ «ухили», 1 доnовнити список «неблаrона
.,дІЙіІих~. а також, з другого, - окреслити 
в~разюше больи:ееицьке «щюкрустове 
л.І.~О>> !fауки ново1 .«генеральної ліні! nар
ТІ!». І ІМ кажуть щлком виразно, 1.1..\О, хоч 
.ях вони маскуватимуть~я. ухилят~ься 

виявляти .. своє справжнє обличчя, оминаю
чи В с.~ОІХ !,емах .. ~Л~ІЗЬКИЙ ШЛЯХ «ГеНе• 
ральноІ лінн партн 1 сучасности більшо
виuького життя, - нічого, нічого їм не до
ПDможе, бо: ... •Засда~ням вчених, озбро
снІІх :о.Іарксис~ько-.леm.нською теорією. по

казати величюсть Леюна і Сталіна у nи
таннях розвитку суспільства, невтомао 
nрацювати над п.роблема,ми суспільного 
розвитку .. :" і «Не відхід у глибінь віків, 
не в;еча ~Ід суч.~сности, а розробка теорії 
на шдстав1 ноео1 практики, на бойових і 
актуальн11х nитаннях сучасности - та!fим 

е одне з завдань. 1І'Кі стоять перед совст
СІ>КИМ вчеНИ~~И» ... 

Зд<Івадося б, що нечуваний терор •гене
ра.:lьtЮЇ л'інії партії» об:~~ежит1:.ся лише ді
лянкою гумаютарних наук, що жертвами 

.його впадуть науковці лиш~ цих диt·цил
лін, що науковці інших діллнок знання -
nриродничих, точних дисциплін, таких да
JJЄКІІХ від будьякої політики. будуть вільні 
від тІІСІ<У ІІ<Іртіііної диктатури, її ловсяк
часноі оnіки. Здавадося, що хоч такі нау
ки як. скажімо, неб€сна мех~ніка, дина
мічна геологія або гінекологія та 1\fіІсро
біО:ІОГіЯ пере-буватимуть поза підпорядко
ваністю ~ам «генеральної лінії партії». 

•) Бедлам - відомий дім божевільних 
у АиrлІї. ") див. с}'краінсЬІКий Голос», ч. 4. 

Для людей, що не nереживали совєтсь
кої дійсности, може здаватися анекдотою 
або вульrарним дотепом неnрихована роз
пачливість звертання керівника катедри 
t·інекології до автора цих рядків: «Пора;ць 
мені, бу;І!ь JІІЮК&, ак, 1!0 моеі вауковоі робо
ти .ж.ьrочІ хвороби• вставІІТв JІевІва
СталІва, щоб це не ВІІІ'JІІІ;цапо зовсім аб-
сур;f!вим?! • А без них, ти ж ЗІНаєш, не на
друкують моєї роботи! .. 
Щоб зрозуміти цього гінеколога, треба 

ще раз нагадати, що вчені, які nрацюють 
над «держбюджетовими» темами, ніякої 
виногороди за цю працю не одержують. 

Єдиною можлиsістю для них хоч трохи 
заробити с ті копіЙ!Ки. що їх вони одер
жують як гонорар за видрукцвані роботи. 
Але й тут: «Ви:давнича діяльність .вищих 
шкіл та інститутів вЇ\Дбудовується надто 
повільно, друк наукових nраць затриму

ється на довгі мtсяці, а інколи й роки. Це, 
звичайно, знижус знач€3Ня наслідків ро-
боти' (там же, ст: 10). . 

Але є один, найстраІШІіnntй момент у 
роботі вчених, жертвою якого н:пали не 
соткі, а тисячі вчених, у тому числі й най
видатніших, - це зоолоrІчвd росІйський 
wовівJзм у науці. 

Цілком зрозуміло, що цими жертвами 
були, є і ще будуть майже виключно нау
ковці недержавних націй: українці, біло
руси, кавказці, татари, башкири і т. д .. Але 
інколи й росіЯ4fи, які залишилися вірни
ми науковій істині. 

Цей молох не знає жадного жалю і еле
ментарної сnраведливости до своїх жертв. 
Тут уже наукові істини і правда не мо
жуть мати місця. Вчений мусІІТЬ писати, 
nов'язуючи бу.дьяке ві~криття або вина
хід з іменем моска.'Ія, або, коли б вже це 
Gy ло занадто абсурдним, 10 писати що, 
!.ЮВJШВ, цю ділянку науки розвинув мос
каль. ІІ~шої nоради і виходу не:-.шс. І 
якої досконалости (і в той же час абсурду) 
досягають у цьо:о.~у напря:~~і в науці СССР, 
можна бачити з того, що на 100 грамотних 
мешка.нців його у віці до 40 років, 95 дає 
такі відІJlовіді на питання: 

Хто і коли відкрив лівнічний бМ'У'fІ? 

•Папанін і Шмідт, заходами і надхнен
ням тов. Сталіна» ... 

Хто і коли ВИІНайшов друк і почав дру
кувати книжки? 

«Псрвоnєчатнік Фьодоров, nостамент 
якого красується і нині в МОС'ХВі біля Лю
бянської площі» ... 

Для людШІи, яка не жила довгі роки в 
СССР, ~е «Зауваження» ректора nрофесо
рам-хемІкам, може здаватися лише зви

чайним нагадуванням і докором, а для тих, 
хто жиs у советських умовах, ця «батьків

ська nорада» визаіачає, що для nевних осіб 

~рийшов кінець їхній науковій кар'єрі, що 
ІХ чекають лереслі:дування, аж до втру
ч~:ня органів нквд-мrв. з усіма нас
ЛІДКами, ЩО ВИПЛИІВаЮТЬ З ЦЬОГО - заслан

НЯМ ДЛЯ науКОВЦЯ і ГОЛОДОМ, ЗЛИ·ДНЯМИ ДЛЯ 
його родини. 

Все це доводить до того, що дemti •нау
ковці, лі:J;Ікоряючись «rенеральиій лінЮ'», 
ховають 1 зашифровують свої сnравжні 
наукові роботи. 

Не треба думати, що коли у художньо
му творі nисьменник лри.мушує своrо ге
роя - підсовєтського вченого нищити свое 
В.'!асне відкрнття, свою інОІZ(і, багаторічну 
наукову роботу, то це належить до буйної 
фантазії автора. Ні, це є факто~t!... На
віт~;> тут на еміtрафї є вчені, нкі довгими 
роками у СССР пильно ховали свої вина
ходи і досягнення в наукових дослідах і 
кому тільки в,далося їх зберегти, привезли 
ці нереалізовані винаходи сюди на еміrра
цію ... 

Советській науці раз-у-раз доводиться 
«в.і~кривати Америку», та.м де вона вже 
давно відІфита. Or пап.риклад: « .•• 'У зв'яз
з закликом rіІдно зустріти 30-у ріЧІНицю 
Великої Жовтневої революцІї та відзначи
ти її . . колектив ЛенінІ1ра.дського nолітех
нічного інституту Ім. Калініна узяв на себе 
т~і зобов'язання: З наукОІВо-дослідних ро
бІт виконати nлян 1947 р., затверджений 

Навіть nрезидент Академії Наук СССР 
С. Вазілов у своїй доnовіді не сміє зтаду
вати ім'я fутенбєрrа, оминаючи його не
вираз-ним реченням: ~Тільки від часу З лиtтів до Редакцїі: 
(коли? - І. Д.) винаходу ( КІUІ - І. Д.) і 
Широкого розвитку друку книжок наука 

стає цілком помітним сусnільно-економіч
ним фактором» ... (там же, ст. 1). 

Не кажучи про nересічну грамотну лю
дину в СССР, навіть совєтський Інтепіrеят, 
на заnитання: хто лершиІЙ відкрив бездро
товий телеграф? - з ліцою коло роту до
водитш.tе: ~поnов, а ма.рконі тут не при 
чому!» Та ж навіть і сnеціяльяі nоштові 
марки були в СССР «Поnов винахідник 
Р~іо»! 

Досить цікавим і ще більш абсурдним 
є намагання хеміків-шовіністів пов'язати 
закони В·ічности матерії з Імооем не Ля· 
вуаз'є, а Ломоносова. 

До 1ІЮ5 р. в усьому культурному світі, у 
тому числі й у кол. Росії, всі вважа.'Іи, що 
закон вічности матерії наJІежить Лявуаз'є, 
~ всі ознаки відкриття були збережені. 
НІкому й на думку не сnадало заnеречу
вати це. Але в 1905 р. проф. хемік Мен
туwкіи, nеретлядаючи в Петербурзі архі
ви, на'І'раnив на вираз Ломоносова, який 
стосувався закону вічности матерії, що 
ск.ільки чогось в одному :'.Іісці береться, то 
СТІльки в другому додається. І цього було 
досить, щоб розпочати галас, що, мовляв, 
Цей закон відкрив Ломоносов. І цікаво, 
що коли в царській Росії лише nобіжно і 
н~ішуче згадували про Ломоносова і то 
ПІсля Лявуаз'є (бо •Відкриття» це, більше 
130 років пролежало вікому вевІ;!!ОМе в 
Петербурзькому архіві!), то большевицькі 
шовіністи-вчені rоворять про заков JІоио
носова, а про Лявуаз'е якщо й згадують, 
то лише лобіжнп. 

Відомо також, .який го:о.~еричний сміх 
(поза «залізною заслоною») викликало на
магання советських •вчених" відіnхнути 
КолюмGа і лриnнс<Іти відкриття Америки 
якимсь ніко~rу невідоми:о.~ Сєвастьянову, 
Фьодорову і fвоздьову. Але вже зовсім 
ко:.ІІчним виглядас nовідомлення газети 
··Правда» у передвоСЮІі роки npo відкрит
тя в СССР «обезболюючих родів». У сво
ему зцnалІ большевицькі кореспонденти, 
rщшучн. що тільки в СССР і :о.~огли зро

бнти таке відкриття, тут же додавали, що 
спеціяльну для цього аnаратуру Совєт
ський Союз купуватиме за кордоном! .. 

Тисячі вчених за наукові істини накла
дали головами або їх гнз.1и на Сибір У 
концентраційні табори. Можна лише до
дати, що, nід страхо:о.r заслання, авторові 
цих рядків було заборонено (навіть на за-. 
питання студентів!) зазначати, що 3-ій за
кон термодинаміки висунений був Нерв
етом. Або зазначай автора вченого-мосха• 
JІЯ, або зовеім не кажи. 

АнІГлія, 24. 5. 1949. 

ВШ, Пане Реда·к'!·оре! 

Прошу в.м:істити на еторіНІКах Вашоrо 
цікuого часопис.у мого листа. Я nрочитав 
в «Час•-! за 24 квітня 49 р. (ц. 16/17) про 
насл~ки «Великої політичної анкети», де 
тріЮ:ІІфально оголошується, що ніби то з 
Великобританії одержано батато виnСІІВне
них анкетних листків. Хочу nоінформу
вати, як саме відбулася процедура вилоо
нення цих анкет тут на терені Великобри
танії. П01даю л.рикла;д лише з одного го

стелю, де я мешхаtо, але вважаю, що цей 
метод було застосовано скрізь, бо люди, 
як.і це все робили, безперечно користу
ються скрізь одним рецеnтом, який вони 
nривезли як баrаж з РіідНИХ земель, де 
найбільше його звстос09ували у 1943-44 
рр .• а саме: шантаж та залякування. 

В одному з гостелів Ве.ли·кобританіі бу
ли виловненІ всі рубрики анкети відпові,д
яим до їх бажань змістом, а кілька осіб 
носИли ці «анкєти» ло бараках і nримушу
вали людей їх підnисувати, навіть не доз
воляючи прочитатJ<І текст відnооі,дей. А 
тому часто той, хто nідписував не знав, що 
і нащо він nідnисує. Покищо наЗІш цього 
гостелю не подаю. бо вважаю за nеред
часне. але коли це буде потрібним, то і 
свідки, які ствер,дять застосування цих 

ганебних методів. Всі ті, що відмовлялися 
nідписати анкетні листки ві,дчувають на 
собі тепер помсту за це: перекладачі, які 
в більшості належать до С. Б., намага
ються цих людей призначати на гірші ро
боти, перевадити десь до іншої робітни
чої групи, не визна.вати за хворих під час 
сnравжнього захорування. Бо то не є «Свій 
ХЛОП>>! 

Про це все можна nисати багато, але 
nісля фізичної nраці у цих таборових 
умовах навіть і це є тяжким, та ще й 
скрізь переслідують, на кождому кроці: 
хто і що робить, з ким і про що говор~:ть, 
куди і чого йде чи їде, та Я'Кий часопис 
читає, а чому не «~ас», бо, М()ВЛЯВ, «Укра
Унські Вісті>>, це бІльшовицька газета, а 
• Промінь» - це німецьrса, словом крі:.І 
«Час»-у, всі інші газети є чужо-національ
ні. Гадаю, що ширше вже й не треба роз
маль09уІВати, бо самі ці факти є дОСІіТЬ 
яскраві. 

Коли бу,де nотрібним, то будУТь nодані 
всі назви та прізвища людей nереслідУ-
вачів і переслідуваних С. Б. 

д.в. 

"Іетвер, 18 черна ·1ІМ8 

на ~ 8 JІЛИ. руб., до '1 листоnада 1947 р. 
До цього терміну закінчити, зокрема, най
актуальніші для nромисловості nраці: за
стосування газового вугІлля Кузнецького 
басейну до виробу металюрrійного коксу, 
розробку ... » і т. і. ( «Вєстнік Висшей Шк о· 
ли, 1947, ч. 4, ст. 51). 

Ца робота бyJJa цілком закІнчена ще в 
1938 р. українським вченим І ве тількм по 
Кузвєцькому басеіву, а ще І по трьох Ів
ППІХ. ;цо тоrо • не тJJtьки щодо rазовоrо 
вугілла, а і івшІІХ ioro rатувків. Точно 
були зазначені шари, забої, штреки; скла
;ц~ві бyJJJf сх~матмчвІ плани розташуванвв 
вуrІлпв, з;цатвоrо ;цо коксувавнв, a.ne до 
тоrо, В:ІІUІвавоrо, вк еверrетмчне nа.л1111о; 

зробJJена 6yJJa таблица з зазначенвам точ
ноrо тeDJJo80ro ре:ІКІІІІІУ дпа коксуванна. 

Ца робота бyJJa nеревІрева і ва виробницт
Ві і... НЕ ПЕРЕДАНА СОВЄТСЬКИМ 
ЧИННИКАМ, ЛИШЕ ТОМУ, ЩОБ ПРО
МИСЛОВО НЕ ПІДСИЛЮВАТИ ЧЕРВО
НО! МОСКВИ. цієї Жахлввої rнобІІТепькв 
Украіни. Автор цієї роботи, жаuоі коnій
КІІ за шо довгорічну й неймовірно тяжку 
роботу НЕ ОДЕРЖАВ, а тt»ty навіть і з 
:о.еорального боку він вважає свій вч~mок 
за нормальний . . . Це tіого власна робота 
і йо:~.~у одному вона належить ... 

Автор цих рядків з відповідальністю 
також твердить. що вJаІаідева другим 
украівським вченим І привезева на е~Іr
рацію зовсі:w нова конструкціи цевтро
ф]JС'ІІ, ВадЗВІІЧаЙВО цівва СВМІО ефеКТJІВ• 
нісТJО І увІверса.льністю застосуванвв в 
про:мнсловосrі, - тако• ве бyJJa у свІй час 
передана СССР з тих •е міркувань. Не 
Rіддана СССР тако• І нова ковструкціа 
електрмчиоrо DJJyra ••. 

Вивезені на еміrрацію і не віддані 
СССР крім того ехемJІ нової ковструкцП 
печі (для потреб сільського господарства), 
~ка дає можлиsість застосувати поки,цьк•І 
лали.ва (с:о.Ііття органічного походження, 

сОлому і т. д.). 

Для норма.,ьно думаючої людини стає 
незрозумілим і абсурдним, що і в злиднях 
вчений, тяжко лрацючи і не одержуючи 
жадної копійки. ~Ііг взаталі брати участь 
у науково-дослідній роботі. 

Не :о.южна санти:о.~етрами вимірювати 
голос-сопрано, а психологію підсовєтсько
го вченого вн~tірювати пснхологією нор
мальної людинн. 

Не:Jає ж ні одшс1 .:Іілянки життя в . 
СССР нор~Іальної. І то~Іу, як і кожна лю
дина, яка :о.Іріє колись жити таки нормаль

ШІМ життям. так і вчений у СССР вважає, 
що він :шше ти:о.~часово перебуває в якоїсь 
божевільні - Бедламі. а прийде час і всі 
nовернуться до нор)Jального життя. Ли
ше ті, хто не знає іншого життя, крім со
вєтського, вважають, що нормальне життr. 

є в Бе,дламі. а все інше nоза ним - є не-

нормальне. 

Так кожний з нормадьних вченпх про

тягом ~шйже 30 років життя в СССР увесь 
час ~Jріє про зміну життя, про повалення 
СССР і в цих мріях прагне переконати се
бе, що за свою тяжку працю він у нор
мальному житті дістане таки винагороди, 
що nраця його не буде :11арною. 

27 квітня ц. р. в Америці в Гарфорді 
біля Ню-Йорку упокоївся 

РОМАН ЗАЯчкІВСЬКИЙ 

народжений 16. 4. 1881 в Тисьмениці, Ст&· 
ниславівсьхоrо повіту, визиачний rрома
JVіВИН. чільний член украікських ку~ьтур
них товариетв, ·хол. нотар та президент 

Нотарілльної палати у Львові. 
Пом;mальну Службу Божу відправлено 

в Мюнхені в гореко-католицькій цервві 
6. 6. ц. р. 

Т-во Укр. ПрааннкІв у МІОвхевІ. 
І 

ПОДJІКЛ 

BIICaOВJUOeJIO ЩІІРУ подвху управІ І 
ч.певам кооперапву •СамопомІч• у таборі 
Ляйnгайм за внееок 100 вім. марок _. 
фов;цу по6у;цови пам'аrввка бл. п. rен
штабу rенерал-хорунжого В. Петріва. 

Коміте'І' будов• пам'а11UІка. 

• 
До ФОндУ по6у;цовв пам'атввка бл. п. 

reнurraбy rен.-хорунжого В. ПЕТРША ми 
дІста.лв по•ер!'Вв від таких осіб: інж. 
СІМНЯНЦЕВА В. - 10 н. 1:., інж. РО
МАНЧЕНКА М.- 10 н. м., nоручи. ОЛЕК
СІЄНКА П. - 10 н. м., сотника ЧЕРКАСЕ
БИЧА А. - 10 н. '-1., інж. АРТЮШЕНКА 
Ю. - 5 н. м., nроф. СЕНЬКА І. - 5 н. м. 

Висловлюємо всім жертводавцям щиру 
nодяку. 

Комітет бу;І!ови nам'ІІТІІвка. 

((у країнський Голос)) 
Редаrує Колеrія. 
Гол. редактор ВоЛодимир Маруняк. 
Редакція застерігає 9а собою nраво ско-

рочування статтей. СтаттІ, підлисані пов
нш.t nрізвищем автора, або Ініuіялами. не 
О5оВ'Я'31tОВО ВИСЛОВЛІОЮТЬ ду~ІКУ Редакції. 
НепідnисавІ статтІ є працею редакційною. 
Передрук матерія.'ІІв у цілості можливий 
лише за nоnереднього дозволу Редакції. 
Цитування дО:lВОляється з поданням дже
рела. У сnраві рукописів листування 11е 
провадимо. Оn!lачуємо лише замовлені стат
ті. За оголошення Редакція не відnовідає. 

AJ\peca Редакції та АдмінІстрацІі 
"Ukгainische Stimme", :Мtinchen 8, 

A~·ingeгstral3e 25/о. 
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