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ЛИЦ АР І НЕ З Я АМН О І ff Р И·С ЯГИ 
3 утворенням УКра і нсько'f Лериаn 1 Pora. другого, аб~JІ тре:rього разом. 

в 1917 роц1 укратиський нарjд мус1в к1t Героt-зму .. хuлоt ар-А11,жертиености 
цно.триматися зб,роІ t нею вІдбивати ! цілоrо Jкра1ноькоrо Народу було З"'
навали ворог1в - сус1дtв,що не rодили-1' мало,щоби перебор~и трудн:щl,що в•
ся на пере~ворення Европи на засадах, ·, никали в насл1до~ nоtягиень д8ПЛьо-

, nроголошених ам&~иканоьким nрезидентом: матtв зруйвоваиоt Европи.Стара Евро-
В1льсоном. ·1 па не розум1 ла нових клич 1·:в В1 nьсоиа 

Головними nротивника~• цих засад · була глуха до наших змагань 1 .nишеиь 1 

була.Фраицlя- переможець,Росtя ~ сб -· •ена а не вороги-сус1ди,змусиnа иас 
дуре~а,~ Поль~а - новотвJр .першо1 свt-1 зброАну боротьбу ск1нчит• б зуспІ • 
тово1 .. в1йни.Ц1 три держави тр,ималися · Збройну боротьбу Уира1нська .Арм1а 
староt з ас ади ·"pl виоваrм ом', тобто 1 т и м ч а о о в СІ пpimnD =!1-r 
6ороп•ся проти утворення невих дер.ав, 1 листопада 1920 року,вийшовmи аа мва1 
а тим бlльmе украінської. рlдноrо краю.аn.нившись ~&борах 

·-· Як держава, Україна створила оборо- t нте~tнованих в Поnьщз І .exQCJloвa 
нну_ силу - свою арм1ю,старmина і козак, чин1 ,Укра1 нсЬІ<rі АрмJя перв.аапа 
щcdf смадав таку присяrу: . j· страшнІ матерІ м~к2 зии.циj ,апв ора-
. " Обt цmо вt рно 1 чесна- сnужити Ук- льну силу черпала з едиост ) вад1 1 
ра1~ському Иародовl та обороняти aoro І на скоре в1днОЕnеииа зброІkоt боро
державу супроти yclx вороr1в t в обо- · тьби.Початком 1921 р.стааа ЗІІ1Ц11118&
ро!Іі життя свое в1 ддам, KOJtИ ць~~о бу- 1 ти~я Лl га НацJ . -· rое1ІІUІІІWІ•~---..-
де вимагати добро 1 щастя Укра1нсько- 1 но1 Евроnи,яка охоче пр ала вс1х 
го Народу 1 його держави". { бажаючих до своrо см аду \'а запрос -

Збройпа боротьба з ворогами поча- \ ла 1 .советську Poct~. ~о ~о .а 
лася,щоб забезnечити недоторканІ сть . в Евроn~ запаиу~ала.душtа cп}вn-ru 
земель Укра1ни 1 винищити ворожJ сили, 1 з РосІею,яка б вона не була. 
що стац1онували на 

1 
. --·--·----------1 В советськ11 Ро-

УкраУнt.Боротьба c1f панував в~ 
нер з вна, але сnраве· час вoelmd ,.",..."_ 
длива,яка 1 понинІ ! 21-ХІ-1921 21-ХІ-1946 н1зк,якиІ нем о-
не ск1нчена1 але за·· сердно нищив до-
вершиться перекс - І бробут украtксьво 
гою на;rоІJ,бо • ос- І ВІЧНА ПАМt'ЯТЬ ГEnnm! f.O сепаАа 1Cflt 
~~~Ьк~ 1:~:~;;~- j ЩО ГОJІОВИ СВОІ ПОЮІАЛИ.УЕОРОТЬБІ д о·~~ оа 
чен] кpoJi"J) ·н~а- 1 ЗА J ктеJІ re к 
щих оинtв 11ф8іиJІ.. • Н~ЗАЛF.ЖН1-1КРАІНСЬКУ' ДЕРЖАВУІ раtва ct' 

Повних ~!'JU)И , - о - мар оа 
роки зброІиоt бtір~ • · У кедt л».,24-rо J!И~'fОКада, о З-11 l фt а rіоg.:::~r-
тьби Ііе принесли ! годин1 дна1в ПрJUІІщеввІ !'enifPY "Про- u Оцt m 
ycn1xy з причин зо-, мtнь" в таоор1 Кор1геи,- дпа !абораl1 сuи ypsrд 1 
вн~ шнь~-пол1 тичнJІJХ. всJ х таборtв R1аьськоf окруrи,- ра коькоf- Н&DmІl-
Вииа е ке кашІ! - СВЯТО ПАМ''ЯТІ ГЕРСІВ БАЗАРУ І aot Рес бn1tt 
ВИВНИМИ В HamOt4Y 81ДНОВИ~И збро 
nP,oгpam1 були чуж2 Прбграма: · ~оfотьбу на Уим.-
ч~ни~и~якl керув~- ІІ-ий зи~~ОБИЙ ПОХІД Уи та npo"'ec 
ли долею тсд1 пшьоf 1 реф ~ д ва ти проn прrоь= 
ЕвропиоУкраtнська · ерат jнж ударця !тя советсько 
Арі41 я в М"'..Менти, "Іr'ЯНИЙ Р'Ії:ЙД" І Poct до QЮІаду 
зда~алося б,осі'атn драчатичка хроннtа . Л1rи НаціІ,Пlдr 
чнот nеремоги над . в з-х 8RT8X І товку о збро-···· 
в~рогок ('ДНИІІІ ,куо1- Вступ в1 льниІ J СЮроnб доруче 
ла натрапити на В'"' - -- -- •. . . ..._ -· -· - буn.о re ер~-... ~ 
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Юрков1 тютюнн'ИRов1 • п1 дготовка зброй _ 1 БОРот r, БА ЗА ТТРАВА ГУ сі.І~РНА'ГОРА ТР ІЕС 
них сил 1 адмjн]стрцтивного апарату Л он до н,17. 11 . В су'боту Рад 
тривала від кв1 тня до кз нц~ жовтня чотирьох м j нj стрj в велІ·ШИХ держав 
1921 р •• Сус1 дня дер~авn об з ц~л~ дода- nродоnжуj;:;ша обговорювати устав ТрЇ 
ти в1дповздну кjлькlсть зброt 1 одягу. сту~зокрема уповноваження губернат 
Перед початком акцН: ,сусІд об1 цянки не ра.,небати стосувалися голоїJнО nраз 
додержав, але вертатися було годj • Стар- ry~epнatopa в справ 1 nризнач~ння J 
шини й нозаки рвалися на батьк! вщmrу зв1льиення начальника пonJ ц11. 
босІ 1 гол! ,але в серцем,що nалсщо л:в-, Волотов ~початку вимагаn,щоб заз 
бов"ю . , . д''~ · pj дного краю.У:крат нсь- , на чене nитання ni длягало лише ко •. ше 
ке в1йсько вирушило в похІд. тенці1 РRДи УРядJ Трlесту,nроти чог 

Груда n_j д проводом геп~рала Тютюн- заперечували мз н1 ст t 'И зс-.~~рдонних 
ника протягом двадцяти днJ n безнастан. , справ США 1 НеликобританJ t, а такrеt 
но витримуnма атаку перева.к1.Ючого си-1 і предс тавник :Уранці t де f·.:юрв1 ль, 1 
лою nорога.Бзд кордонjв Польщі проби-, настоюuали на тому,що ця фуннц1я на 
лпся на Сjх]д,а.ж n1д Ни1·n,а звздт1ля · лежить лише губерна'l·ороп ]. 
nовернула на ni вн1 чниІ ззхJ д і проби- 13 процес] д:иенусі й ~іgлотоD nогод 
в.злася знову на з"еднан.tІя з іншими · вся з цим, &lле ни~rс гав , 1: об рекоменда 
групами" Б1 ля Ntалих t'vlинькJ в, на n] внj ч цз ю на nризначення губернатором на-
DJД містечка Базару на Rолинj,груnа чальнина noлjцJ1 робила Рада J~яду 
була оточена з усіх бокіn ворогом - ТрJесту,але ] на ~е не згоджуют~ся 
билася до останнього набою 1 гранати, , предетаnники зах:J днюс дерJ:~:ш ,як1 вв 
l, перемежена вороГОід,дJ сталася до во- . жають,що начальник полJ цїt не лови
ражого !Холону в к1лькості 359 старшин нен бути нj jталJйцем,ні югославом 
1 козакІво і не громадяю·шо.~ Трjесту,а такрж не 

Здалися в полон,бс не бvло чим ві- nоnин~н бути прихильник9м :tадноf з 
д1 брати с.обі життя.Всі кулf 1. ЕР~ ати : П[Тf) тз и, предстаттики яко1 входять до 
вжиті nроти ворога. Осттш1 ~ 61 и на ба•. складу.Рсщи уряду Тр1 есту .Нач альник 
гнети не дав переноги унраtнсьн:им во- nол1ц11,- на думку представник1 ::з _ 
srn:c.м,Цe сталося ввечерІ 19-го листа - трьох західних дер!tав,- му<?ить слJд-
пада 1921 р. · . кувати за ти ~,щоб пол1 тичн1 пристра-

Перемо.жених-полоJІених замкнуто в стj не загрожуuали гро:щдському nоря 
цер:квl до вирішення сущ.нпятьорка" · дкові. 
З киf~ськоf Губчека винесла усlм поло~ Б процес] дискусjf виникло литан-
неним нирок смерти з зауваженпям1 що ня про право вето губернатора. 1•іол0:-
бажаючих служити в Червон1й Ар~ж]f бу- ; тов nJсля деяких заперечень нарештІ 
де nоl'Лилуn:шо. І згодився з потребою надати губериа-

При оголnmеннЇ судового вироку вс1 : тороD1 проnо nето,а.ле з умовОJ),щоб 
старшини й козаки обняли~я, ?- :ко з~ І nl н норис:ту:оз ався цим праnом п1 еля 
u(ербак,учень таращансько1 r1 мназ11, , неgади в кожно 1v окре<:ому випадковl 
]менем Jc'x коза:к1Е 1 с:rарчrин сказ~:: в J.aдl уряду 'l1р]есту . ио~отов :vимагае 
"Скла.дено1 присяги на :с1 рн1 сть Укра1 - 1 також,щоб союзницьк1 1.; ] · фська були ви· 
!:!1 нІхто з нас не зломить,с~ерть nри-' веденJ з Тріесту1яномога скорІше. 
ЮІіаемо з p~rn ворога, як EJ рп1 сини Ун.- Дипльоматичнии кореспондент Вели-
р n.tни,а Укра1нсьІсий НарJд нашу Сі~ерть і кобритані1 спов 1 щае,що пакт зrрди 
nn,'лстить" /fриста п"ятьдесят д~в~'ять по багатьох пунктах устава г.Ірj естv 
rr~ocJ D крикнуло: "Слава Украrн1 1 "r . доводить ,що j по решт] пуннт1 в ді hде 
а mи_Jокою долиною nонеслис~ могутн з і до згоди.В нед1 лю 1.7-го листоnада 
слr.ша - "Ще не вмерла Укр.(_:tтна" - про- І Рада м1 нJ стрів не працю:uала,натомJ СЦ] 
щапьна моnи:rва СШІІВ Укра1 не ького На- ~ n цей день заступнини м1 нj стрj в зако· 
раду, що сно1 м чином завершили складе- j р~онних спреш чотиуьох великих дері:tа 
ну ними nрисягу. п1 дготовляли . .1 атер ял -t для роботи 

)~оля зберегла нам життя, абй ми до- 1 Ради 141 нз стрJ Б на 1~-е ЛТJІС топада. 
кJ нчили спра.Dу 1 за яку ІіПаJІи сотн~ ти- - -
с.яч син~в Укра1нського Народу,м:огили ; В ПАЛЕСТИНІ,поблизу Тель~] n 1 uби-
яких,зр1DНЯНJ тепер ворогом з землею,, то трьох брит~ських пол1 ц~1 D ,За ос-
бJдуть колись ноз:uеден1 у сnятин1. ! танн] х 17 днl l-· там забито 23 j порmн 

- - ' но 60 о~1б. 



-
rоСТРІ ДЕБАТИ і а не Рос11. 

в .&ЧГЛІИСЬНО~ІУ ПАРЛЕ··lЕНТІ 1 _ Великобритап~ я пfоти р1 зних бnlo-
. · R1D 1 n1~тримуе пол тику ОН.Уряд Вели-

Л о н д о н,19.11. П1сля вІдкриття кобриаан11 дек1лька раз11 пропоиу~аю 
друrо1 оесі1 англійського парля~ентуй СоDетському СоюзоD1 рjзи1 проекти ~ 
тронною nромовою кородя,58 чпенJв ле • дружи1х cтOCJHKlD1aлe Саnетський Со
бористськот· nарт і 1 шtесли на o~ronope~ юз 1 дое 1 з& нятии розгляда:.( їх." 
ння парnя~ен~ проек1 резоаюцtr,що, . Етлl пеЕел]чиD бага~о мJжнародвІ 
критикуе закордонну noлJ тику уря.ду J органІ зац1и,до яких не хоче JJDJйти 
І:н .. ажае н~по~рJ б ним ~апроr;адження обо- 1 СССР, а саме :мІ ж!!ароднl й продо. ОJІьчий 
в"я:зко~от в1Ис:ько:uо1 служби У мирний 1 агрок~пьтурнии комІтет,ко !Тет 1 • 
час. .. 1 народноf торІ'] :.зn1, жнароднJ 1 бamt, 

18-го листопада проект цl ef резоJІІІ•· Валюто;1а ~';1 1.t.чародия орган1 зацlя, 1 
ц1 f обговорюD81ЗСЯ r: парля:м:ентl! Ч~ен · народне ro.] я.ц1 Ине сnолучення та J нш1. 
парлmrен~,що стоrть на чол1 __ g1ет ГРfї щодо ооlцР1них зап.~речень 1 1 е
nи,. лейборист Гросман,у с ..... оtи д~ов ""'1 жуLань урЯду т,]д nромо_и терч1пяtто 
д1 обвинувачуnаD nеликОбрит~ськиІ лей Етл1 поясні~,що Черчіль е особа при
бористський уряд в недоста.н1х заходах Lатна і 11 Аигл1 J нeur.1 таких ttpnд ц1 , 
щсдо утворення приязних стосуик!в з щоб уряд, в noдj бпих _.иnа.цка.х,оrоло ry
CCCP j D підтримц1 антикомун1стичного DaL с~ое етаплення ДО окре~ пр ~а!
бльоку,) деольогj я якого, сказав Грс.с - . них ocl б. 
ман,е небезпечна так,як 1 1деольог2я Вlйськоnl штаби С 1 В~ликобр та~ 
и~мун1стична. н1т ~ають сп1льні окупо.анJ територ11 

Гросман за..-щца.D в1д YPЯlJ3 в1дпо~}д1 1 тому про:: одв:ть узгJдневня с~ое ро
на так1 заnитання: 1. Чоwу УРяд не 1 д- боти, 
межувався вJд промоrи ЧерчJЛя в Фуль~ НзлрикJнцl Етл1 Dимаrаn 1щоб n озкт 
т~нt 1 не оrолосиD проuце? ~.чи пе- резолюц11 зазначеtоУ rpvnи 58 ие б 
реводяться наради ~Jж иJисьио~икк шта~ ристJ~ було пост~п о а ronoc ан
бами ВеликобритакJf l США? . З.Що ро- ня 
бить уряд,щоб утворкти незале~у зако-: •проти резолюцl1 rолос али ~sз 
рдонну поn1ти~БеликобританІt? члени парляманту,за резопюц1ю не бу-

Наnрик1нцt 1~осман зауважив,що ГРУ-· ло ngдано ні QДноrо голос ,ane у~ра
па членJв,що п1дписапа проект резолю- мапо~ v1д голос~~ання ~Іли 100 ЧІ 
ц1 r не бажr..е стю.ити йоrо иа голосу - н1 D лейбо41истськот пар 'f ,що не коr-
:аання. ло не зиЮІикати :u рядах пейбор стІ ll 

В дебатах - истуnию Браун.\ видатний деякого розчар~,j_~ання. 
д1яч профес1йних сп1лои,яюm. зазначив, t\tроприемстDо уряду cпplm1 з 
що Грос~аи І його група бажають внести rальноУ обсn"язко- о1 :..1fсько о с 
антагонІзм 111 ж урядами США ] Велико - жби було прийнято L nз. nяиент1 320 
британ1ї,І,що v колах професtйних спl- лосаии проrи БЗ.Предст ник 
лак неrативно стаr.ляться до _,иступу Далтон, зазначИ13 1що це 1 роприе о 
rрУІІи членІв парляменту проти ~акордо- ~•кликане тим,що м1uародкlй о 
ин '1 полІ тики уряду, яка п1 дтримуеться неясииІ, а .І деmtих: · 1 двОJDеІПІJІХ 
вс] м: анrл] йськи вародок. • . бе зnечнИйJ. 1 обо "азки ;.;ел кобр·.,.і!hІІ't::~· 

В1д консер~ атор1.~.о вистуnив. кап.~ тав 'як члена uH прикуmу~t!Ь д 
Круиш1п,яний зазначив,що критІtttа . ., зак~: Bol анrлfіІськІ rз.зетк аа -:;JІ1ш~Іt 
РАОнноі полl тики уряду nорушена J.) 'J13 · комун1 о тично "ДеЯл Уор!е.Р'1 а 
же незручний час і крJм того п1дчас :жvють ~иступ rрупи 58 ие ~ovwc 
13) дсутвости )(J нl стра зан.nрдонних СПРаD: :н .. ажаю-.rь йоrо иес ..... оечасиим r е n 
Безіна.ВІи назвзп rpyny 1 58 чол. за- .Уоркер" ю.:.ажае,що ДJtскусJя з цьоrо 
касt(ОЕаники комун] стами: 1 додвд,щ~ nри~ оду дала nозитиz: нl паси ДRJI 
- " и коисерnатори,будем.о голосуюати .. _ 
за з~ордонну полl~ику ур~,яка зм1ц-1 БОРОТЬБА В ГРЕ ІІ 
н:rое аг торитет нamof дер • .-wи. • 1 л о н д о н, 15 .11. В П1 

Bt д t мени ... rРЯАУ з J.J) ,тщо І.gдю висту- Грецl 'f І>иникли ... еликl сутu~ ... 
nип прем 'ер-к~ нІ стр E'rлJ ,~~~ зазначиІ · І.станцями 1 урядо о 1 йсь 
ще: "ПолІ тика ВеликобританІ е са.ко - . знало r.еликих ~тра-r. nonc 
ст1 ~на, що она не йде no пшяху капІ ~оа 1 тупили на юrосnа.іJСьку tерито J 
л 1 етичних США, але,П\О ст~суе'lься c.uou -, 
.ци сл оnа і особи, то тут w на ооцJ США - -
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