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ч. 5-6 (24-25) Берлін, травень-червень 1939 Рік вид. 4 -
Для України жив-Ja Україну Jrинув. 
Дня 23-го травня минув рік, як на 

бруку далекого Ротердаму поляг ге
ройською смертю, розшарпаний бомбою 
червоної Москви , Вождь української 
нації По л ко в ник Евген Коно
в а лець. Поляг найкращий воїн Ук
раіни, Творець і Апостол нової Правди. 
Він бо мав силу двигнути н ацію з роз
биття й духового заламання по про
граній та вказати й випровадити її на 
новий шлях, шлях нової боротьби й 
перемог. 

У славу Володимирового Тризуба 
він вплів меч нової сили й в їхньому 
світляному образі зєдинив цілу н ацію 
від Тиси й Папраду по Кавказ і Кас
ПІИ. Боротьбою зєдинив і в боротьбі 
обновив. Силою свойого духа получив 
хоробрість княжих дружинників з 
очайдушністю й відвагою козаків, не
уступчивість і ідейність стрілецтва не
давніх Визвольних Змагань зі заду-

шеаним бажанням кожного українця 
нинішнього дня й створив з них велич
ню Ідею украінського націоналізму. 

Вбиваючи його - Москва в імені всіх 
займанців Украіни хотіла вбити його 
Ідею, хотіла вбити новітню, могутню й 
грізну Украіну. 

Та завелась кровожадна Москва! 
Можна вбити тільки тіло, але Дух, 
Ідея - вічні! Дух полягло Вождя вітає 
між нами в його безсмертному заповіті, 
освяченому морем крови його най
кращих воїн і в і його самого. Він ли· 
шив нам заnовіт створення вnасним 
життям і смертю. Нині , в nершу річ· 
ницю смерти Вождя Евгена Коноваль
ця ми схиляємо наші голови над його 
могилою й на йога кров клянемося пе
ред кого Настуnником, що заповіт здій· 
снимо: ЗДОБУДЕМО УКРАУНСЬКУ 
ДЕРЖАВУ, АБО ЗГИНЕМО В БО· 
РОТЬБІ ЗА НЕУІ 

до помсти. до зdрої. до мести І 
Шалійте , сюtжені червоні зміі, 
вnивайтеся кровю, гієни, 
Вождя нам ви в6илн, страшн і ушrрі, 
nи серце зранили Вкраїн і! 

Та знай же, москоІКЬІ<О-Жидівське rа.rщя, 
що кров нашу ссало nіками, 
що rніво:-1 nекельни·м нуртує, душа, 

що мусим зустрітися з вами! 

Що з нами ідуТh і <:тарі і малі, 
на nрю-барикади криваві; 
нас Дух Коновальців веде в боротьбі, 
nровадить в розстрільні, у .чави. 

У лави до слави, меJ)113і й живі! 
За лицаря, волю- до бою! 
Там слава, ЯІ< сонце, ·в рожевіn і~І.Лі, 
а слава лиш тим, що на nолю. 

До noмcrn! До nом'Сти в кривавій борні, 
у І<оrо крихітка хоч чесч-и ! 
Хай небо nалає в nовстанчім вогні І 
До nом-сти! До збро і! До мести! 

в . к . 
~ --



2 УКРАТНСЬКИА ВІСТНИК 

Минув рік з дня см·ерти Вождя сл. п. ська національно-збройна боротьба, що з 
Полковника Евгена Коновальця з рук неї сучасний український націоналізм ро
nідсТ}'Пних московсь·ко - 6ольшевицьких ДИІВСЯ й виріс. Це є і·сторичний факт і 
аІ'ентів. Він упав славно на nолі боротьби ніхто його не може заперечити, бо його 
за волю, честь та славу Українськоі На- заперечення . було 6 підриттям грунту 
ції. Мордуючи йоГо бом6ою на вулицях українсього націоналізму, чого так дуже 
Ротердаму 23-го травня 1938 року, Моск- добиваються всіми засобами вороги Укра
ва намагала.ся заломити. цим наступ укра- їни. Не треба позбавляти українського 
інсьtюго національоого визвольного фрон- І націоналізму глиООкоrо грунту, я·кий він 
ту. Так ствердили самі вороги Украіни, має, бо чим сильніший його фундамент, 
що для них сл. п. Полковник Евген Коно- тим легше йому вдержатися nід напо-
валець був дійсним Вождем Украінської ром бурі. · 
Націі в ії боротьбі за національну. волю Таким чином в новітній українській бо
й державність. А ворог вже завжди знає, роть6і за українську державність і-мена 
хто для нього грізний і небезпечний. Ясно, сл. п. Полковника Евгена Коновальця й 
що небезп~ка для ворогін Украіни уто- Головного Отамана Симона Петлюри не
тожнювалася неnодільно зі еласенням подільно зі собою звязані, як історичні 
Украrнської На:ціі. А полковник Евген цінности Українськоі Націі. Та неподіль
Коновалець був дійсно еласенням Украіни, ність звязку затверджується вже ти·м фак
бо еласенням для Украіни є й створений том, що Евген Коновалець був одним з 
Ним український націоналізм, неподільно най6лищих співробіт.ників Си•мона Петлю
звязанИй з Іменем сл. п. Вождя Евгена ри в часі збройної бороть6и в 1918-1921 
КонЬваnьця. роках. Іlоходячи один зі Cxi4iffИX, другий 
Просліджуючи історію Украіни, згадую- зі Західних У.краінських Зем~ль, вони од

чи зокрема нашого славного Гетьмана накооо були опановані сиЛою своєї укра- · 
Богдана Хм~льницького та нашу новітню Jнськоі крови й однаково 6оролися nліч-о
визоольну збройну боротьбу в роках пліч збройно за оолю, честь та славу Ук-
1917-r-1921-ім мусимо ствердити, що в ці- раінськоі Нації. 
лій тій боротьбі, у всіх тих великих по- Та Головного Ота·мана Симона П~тлю
чинах діяв могутньо -український націо- ру й Вождя Евгена Коновальця лучить не
налізм. Щоправда, форми його прояву є подільно зі собою не тільки іхня б9роть
різні в залежності від ,св'ітоглядових чин- ба, але й rхня смерть. Так само, як з 
ників життя народу та в деякій залежно- руки підступного московського аІ'ента 
сті від· о6ставІfН даної доби. Проте ж ви- зrnнув 25-го траеня 1926 року на бруку 
рішально!О є завжди суть, а не форма. Парижа Головний Qта.ма:н Симон Пі!тлю
Цим · рішучо стверджується, що украrн- ра, та'к само з тієі крооожадноі й підстуn
сьt<ий націоналізм є неоподіл~ни.м з укра- ноі руки згинув на бруку Ротердаму 23-ro 
Інською нацією, rr життьовим ЧИ'ННИК()М. травня 1938 року Вождь Евген Конова
Так роз6иваються всі намагання дати лець. Вороги .Украіни са·мі ствердили, що 
українському наЦіоналізмові клеймо один і друmй був дійсним Вождем Укра
штучного витвору під ВПЛ'И'ВОМ чужих інськоі Націі в П боротьбі за держаооістьІ 
зразків. Украінський націоналізм за:вжди Ці два наші Вожді дали нal'ft зразок від
бу-в, є зараз· і наза:вжди останеться про- повіда"ьности й жертвенности в боротьбі 
явом украJнсокого духа, украінських на- за.волю, честь і славу. Своі·м життям і 
ціанальних сил в боротьбі за вільне жит- смертю вони засвідчили н~nодільну собор
тя й невпинний розвиток украінської ність украінських ·земель. Слідуймо ж 
націі. · тому великому взірцеві й будьмо свідомі 
Як сучасний украінський націоналізм нашоУ Від1lОВідальности та жертвености в 

звязаний Неподільно з Іменем сл. п. Пол- боротьбі за Самостійну, Соборну Украін-
ковника ЕІJrена Коновальця, так непо- ську Держа>1JуІ · 
дільно звязана з Іменем сл. п. Головного Тіміw Омеnьченко 
Отамана Симона Петлюри новітня уt<раін- пполковник. 

r'еи. м. Иenwcn~иe~~•A І І'~оnи. Т. Омеn~а11еиио 
ив 88орв• 11УирвІис .. иоІ rромвдм" • fІрввІ.-

«Українська Громада» в Празі опирається й рів пп tеп. М. Капустяпський, ппоJІК. Т. 
працює ІІ!J. націоналістичних засадах і в ній Омельченко та д-р Галагап. - Вітаючи Збори в 
гуртуються· всі націоналістично паставлепі імені «Українського Націопального Обєднанпн» 
українці в ПротеІtтораті. Розуміється, що в Німеччині, пnолк. Т. Омельченко підкреслив 
«УІtраїnсЬка Громада» в Протектораті не має в своїй промові конечну потребу обеднання 
нічого сnільного з однозвучною їй по пааві ор- української еміtрації у Великонімеччині на на-
ганіаацією в Старо-Німеччині ціона..лістичпих засадах для організованої праці 
Дня зо-го квітня бр. відбула «Українська та для організованого змагання до одної вели-

J'ромІtда» в Протектораті свої рі'Іні Загальні кої мети - Самостійної, Соборної Украіпської 
Збори, на .яІtі були запрошені nочесним~ го- Держави. 
стями Голова Евроnейського Обєдиання ;v кра- Поділюючи цю думку, Збори винесли поста-
їнсьІюї Еміrрації rеи. М Rаnустянський та Го- нову про потребу nлиття «Українськоі Грома-
лона сУкраїнеького Національного Обєдиаипя» ди» в Протектораті в ряди «Українського На-
в Німеччині пполк. Т. Омельченко. ціонального Обєднаиня» в Іtілій Німеччині. Ле-
По виfJорі' Президії збррів nід го,повуванн.ям ре:Ьедеиня тієї постанови в життя Збори пере-

Л. Макаренка, в залю увійшли почесні гості пп. дали Управі «Українськоі Громади,., що по 
rеи. М. Ко.пустянський та пполк. Т. Омельченко змозі .якнайвидше повинна полагодити всі 
в товар~стві Почесного Голови «Української правні формальности з тим звязані. 
Громади» в Празі д-ра М. Галагана. Гостеff На таку постанову відповів знова nромовою 
привітши присутні повстання з місць та Голова УНО пполк. Т. Омельченко, зокрема 
піднесенням pyr> до націоналістичного привіту, підчеркуючи, що в УНО немає місця сваркам 
а Го~ова Президії 36орів П. Макаренко приві- та диску_сіям, а панує т~м·авторітет, послух та 
тав їх короткими, змістовними слов'-ми. дисциплІна. Абсолютор1ю ~стуnаючій Управі 
На привітаана ві.цпоnі.1И промова~и до Збо- ухвuепо без дискусії одпоrоJІосно. 

До новпви6раноі J·nравл «Украінської Гро
мади» в Протеюораті yвittrn.:ш: П. Макаренко 
- голова, М~' ДР .М. 3ава.'lьuяк - містоголова, 
інж. М. Андрейків - ІІ. :містоrол(~а. Я. Писа
рів - секретар, В. Пакош - сюJ.р()ник, МУ ДР 
М. Елиів, д-р П. Гарасюшнко, мrр. О. Марти
нець, іиж. П. ВасюІ.юк та інж. І. Островершеи
ко - як члени У npanи. 
По виборі нової Управи забрав слово знова 

П. tен. М J~<lП~'СТШІСЬІШЙ, ЯКИЙ ВІШ<l3аВ у CBOїJt 
?Ильній nро1юві бе:зпсречrrість факту, що ~'кра.
шська Нація, :зо1:ре~rа ~·І\{Jаїнська ..\р)rія, ніко
ла й ніде не визна.щ чієібу дь nеремоги н'а.ї 
со~ою. nі.1креслюючи ци:м непереможність уІ>
Р~ІНСЬІ\~rо ющіона.1ьпого водіння, усякою 
~ІНою шдбу;r.,увати свою Са~юстійну, Соборну 
~{ерж.шу. 3()ори :закінченu відспіванюІм укра
шеького нац. гимну й •Не пора». 

Українство в НімеччІІні в І. річницю rероіська)' 
смер1і Вожд11 Евrена Коновавь·uв. 

Першу річницю геройської смерти сл. п. 
!3ождя Евr~на Коновальця вшанува..ло «Укра
н~ське Нацюна.1ьне Обєднання» в Берліні Жа
ЛlбНОf? А:каде:мією, що відСіулася 2 червня 1939 
в одшй !з С..'\JІЬ ..lяндверкасіпа при участі чи
сленно 3І(jрапих ч.1енів УНО і гостей. Портрет 
сл. п. Вождя па жовто-б.1а1штному праnорі й 
обведена чорною крепою трибуна з націона.пі
стичпи~ тризубом, що поринали в зелені, ро
били глибоке враження. 
. Жалібну Акаде~ію розпочав промовою-при
щтом Голова УНО nnолк. Т. О:ммьченко, вітаю
чи ~окрема достойного гостя reнepua Віктора 

·· 3~J11нськоrо, що для звеличання АІ.адеміі сnе
Цlяльн~ прибув до Берліна. На зазив Голови 
пуиявю повстання:м із :місць і святочною мов
чанк?.ю ві.;иали поклін і шану Тому, що для 
У краши ВІддав всеці.'lо життя. 
Незвичайно с.и.'lьне враження вчинила свя

тояна промова rенера.ла В. Зелінського, орrані
затора Си~ь~жупанників. •В Тобі зQсередився 
той дух ~ІдвІчноі стихії, що врятував нас від 
та!ІІ:РСЬКОІ потопи й поставив па грані двох 
св1nв творити нове житrя» - говорів лinril.l 
rенера..л, авертаю.чuся до портрету Вождя. «Твій 
Великий Дух, Евгене, Вітає між нами в Твой
ому заповіті: Здобудеш Украінську Державу, 
або згинеш_ У боротьбі за неі. Ти нас покпнув, 
ue не са~птних! Ти лишив нам Твойого Дру
та ~ ПоВІрника. Твойого найближчого Спів
робІтника, ~о йому Ти повірив долю Украіни. 
В першу рІчницю Твоєї геройської смерті, 
Вождю Евгене, ми прирікаємо, що під прово
д?М Твойо~о Наступника здійснимо Твої запо
ВІТИ». - КІНЧаВ П. rе~ерал СВОЮ промову ЙОГО 
палк~ с.'lова вривалися глибоко в душу прияв
них І в багатьох блестіu сnьозп в очах. 

. В даJІьшо:му про:мов.1яв ч.1еп Гол. Управи 
УН9 Іван _Скрипка, ~о в довшому рефераті пе
рев.в поршнання МІЖ життям. діяльністю й 
смерm сл. п Вождя Евгена nОНОІ!аЛЬЦЯ й ГОJІ. 
Отамана Си:мона Пет.1юри. «Ворог знає добре, 
хто .ддя нього найбільше небезпечний і той 
сам ворог, того самого місяця й майже того 
самого дня в 19~6 і 1938 uоюІ.х посягнув по 
~тя дво~ Провr~ників .)"І\раїнськоі нації Та 
ВІН ~бив ПJІЬКИ nло, бо дух невхірущий 'І ао 
ще бrльшою силою діє й буде діяти між нами» 
- говорив докладчн& 

!3кінці ~ромовляв Ще представни& студенсь
ftоІ мол~щ. що в дуже старанно опрацьованомУ · 
ререрат1 «Пол&овник Ещен Коновалець й ук
раrнсь&ий націоналістичний рух» зясував епо
х~:ьне зна)Jення дія.'ІЬності CJI. п. Вождя проg ж його життя та переломове значення його 
- собовости І створеної Ним на згарищах і ру
•Іи~х ~РО!раиоі - иовоі державно-творчої си
ли. украІНс~кого націоналізму. 
гиС:ято покІнчено відспіванням падіонального 

~У й «Не пора». Між приявними на А~tа
:еи~І б~ли, крік reu. Зелінського, полк. Г. Зе
ЄИІВський, ~Р- М. Суmко, проф. з. Кузєля, як 

теж rрупа Сrчовиків. 

:Геж друГі Філіі УНО, як й студенетво по 
ВСІ~ усюдам Німеччини відсвяткували гідио 
1. рІчницю Ротердаvу. 
пеВ БерJІіні ві.цправив о пра.'lат .др. БергрІ в 
рший день Зелених Сва.т панахиду на могилі 

св п. По.1к. Дмитра Вітовського й чет. Ю. Чуч
. :гана в_ Берліні, при чо:му УНО склuо вінки на 

адаюй моrп.'lі .О:· иа могилі св. п. ПOJIIt. 1\. 
Новоха.цьхого. 



УИРАТНСЬИИй ВІСТНИИ 

Невиноеиме попаження 7 мпи. УкраІнців у Попьщі. ,---- . 
Що це є rfольща? Є це держава, в якій ro націоналізму, яка кладе край політич-

40% населення є не~польске: найбільше з ній безооличности й політичному безго
цього українців, далі білорусів, німців, ли- ловю. Західньо-украінські Землі - на
товців і др. Не зважаючи на те, поляки ціаналіетичні І Коли є ще залишК'И ста
вважають, що ця держава є виключно їхня рого партійного світу, то й вони жmю

власність і для них існує, а все, що не тіють нині тільки так, що або підшИ'Ва
польске, має або пропасти або животіти ються під націоналізм або не виходять 
як громадяни 2-оі кляси. Це так ·дума- поза чотири стіни своіх партійних кан
ють ті поляК'И, які не виказали досі ніякого целярій ... 
морального права не то володіти над дру- А поляки? Ух ненавИ'СТЬ диктує ім все 
гими, але й самим жити самостійно: вони І-юві криваві пацифікаціі, вона наповнює 
розсварені між собою, не мають одної ідеї, тисячами українців табори й тюрми, ця 
немають авторітету, якому з переконан- ненависть каже полякам нищити сотки 
ням повинувалися б, за 20 років довели українських х"амів божих, руйнувати 
країну над господарську пропасть. здооуп-.:и укра.нського ор!'анізованого 

Історія останніх 20 років українсько
польських відносин на Західньо-україн
ських Землях має мало порівнань у світі. 
Боряться тут два народи, з яких один -
польський має державу, армію, а останньо 
міжнародні І'арантіі для своєї незаймана
сти і має бездонну ненависть до всього, 

що українське, другий же - український 
не має ні держави, ні армії, ні міжнарод
ньої QПіки - але має щось найбільше 
вартkного: має силу духа! Має ідею, має 
нечуване завзяття й віру в nеремогу. Не
нависть поляків суnроти українців, як і 
зрештою супроти німців, є єдине, що їх 
тісніше обєднує. Українців навчили по
ляки теж ненавидіти, але іх єднає й мо
білізує до боротьби перш за nce їх воля 
жити повним життя~t, творити цінності, 
служити великій ідеі. · 
То теж ми ба'ЧИJ\ю, як за 20 років укра

інці вихооали себе на зрілу націю, як і під 
найнижчою стріхою заблимало полумя 
національної свідоІ\'юсти, як безnрикладно 
зросла зорr'анізованність, як, не зважаю
чи на всі неймовірні перепони, розгорта
ється все ширше українське культурне й 
економічне життя. А що найважніше -
украінці віднайшли себе в ідеі українсько-

життя, відбирати українцям землю - во

ловоі скіри не списати тими пло;щми nоль

ської безмежної ненависти. Нема nрава 
для українців - кажуть nоляки. Є одне 
наше велике пра:во - кажуть украінці -
право жити! І ненгнута воля жити дик
тує українцям: око за око. зуб за зуб! 
В насиченій до краю атмосфері боротьби, 
чимраз могутнішого украінського горін
ня ідеєю й все нових ви6vхів nольської 
ненависти- проходить 20 рік польської 
oкynauii ЗУЗ. Сьогодні nоложення вка
зує недвозначно: далі неможливе кипіння 
вулькану на Західньо-украінсьК'Их Зем
лях без того, що6 він не вибухнув! 
В таК'Их умовинах приходять найновіші 

міжнародні nодіі, які киnають Польщу 
остаточно в ооійми Москви. Два народи 
- московський і польський - зєnналисsr 
в своїм заnеrеченні украінської ідеі й у 
запеклій волі в6ити Украіну. Наш нарі1 
свідомий вирішальности хвилини, яка на! 
ближається. Що б не прийшло, украінці 
будуть боротися за свою свободу, а нікоІн 
за безправнІ Інтереси своіх заііманцІв. 
Тимсамим іх табор у світовій nоліnщі це 
могутній табор тих держав і народів, що 
є ворогамн Моеквн іІ 11 давніших І нові-
ших союзників! р. 

Як працює КомІтет Допомоги 3DІrцям з Карnатської Украіни у ВІаиІ? 
Як відомо, в березні створено у Від~і цеnт

ральний «Ко~Іітет Допо~юги 3біщюІ з Юtрnат
ської ~·країни», що уконституувався так: д-р 
Назар Світлик - го.1ова. д-р Остап Грицай -
містого.11оnа, інж. Дмитро Р::шич - головний ре
ферент, Олена -'евицька - касієр і референт
ка оnіки. Ірина Сушко - книговод, Сеnерин 
Модрицький - секретар, Мпхай.11о Бурнад:з -
адміністратор. , 
Цілий тягар допо:~rоrн ~біщям з 1\арпатсь~оі 

України до Німеччини, вщразу припав украш
цям у Відні. Бо т че.рез Відень перейшли в 
різні сторопи ВелКRО!fШеччnни . сотНІ т~х, .що 
не хотіли здатися. М1ж ними жшки й щти. 
Докладнпй звіт з дія.'Іьности Комітету по

явиться в свойому часі окремою відбиткою. 
Нині подаємо лише загальпиково загальну ха

рактеристику діяльности. та звязані з нею 
видатки. 

3 хвилиною ок~·паціі Карпатської України 
Мадярщииою, всі гроші .зложені колись па за
зиn уряду на господарську розбудову 1\З:рпа.т
ської України, що ще не були передаНІ, пе
рейшли до розпорядимости Rомітету До~омоrn 
збігцям. Рівночасно лоnедено дальшу збJркову 
акцію ка ту ціль. На тому місці налетить ви
словитися з повпю.І признанпям, що так зазив 
збірки на господарську розбудову, як потім і 
на допомогу збіщям, знайшов повний глибоко
го зрозуміння відгук серед української еміtра
ціі у ВеликонімР-ччипі. Веде під тим оглядом 
Відень, що до 2o-ro квітня дав на ca.)(JIX тільки 

збігціn майже 2 тпсячі НМарок. Допомоговою 
акцією зайпялося передівсім віденське укра· 
їнське жіноцтво згуртоване в жіночій референ
турі при місцевій Філії УНО. Датки у Відні 
виг.1ядають так: українське робітикцтво па 
своїх щопедільних сходипах з.ложило 140.
НМ.. па протестаційному nічу зібраtІо 56 , па 
забаві «Січі» 47.35, rрупа та.нцюристів зі свпїх 
фоп;Uв 10-, Українська Шкілка 13.40, ро6іт
ннки зі своїх вечерниць 17 .60, дохід з розЩ>о
дажі листівок 22. -НМ. На збіркові листи 
зложепо разом 1385.15 НМ. Жертвенність ук
раїнського громадянства у Вілпі є зворушлива. 
Між жертводавцями часто впадають в очі по
одинокі квоти nід 25 до 80 НМарок. Видатки. 
поза окремими nида.тІtами па збігдів ГоловноІ 
Управи УНО в Берліні, nідепсьrшй 1\омітет мав 
тRкі: Передано для Січовшtів готівкою- 701.
НМ .• вирлд чотирох трапсnортів збігціn па ро
боти в рі:ші місцевості Німеччини. підмоги ро
динам збіщів (у висоті до 20.- НМа.rюк) і п~ 
одкиотшм збігцлм (nід 2 до 10 НМа.рок), закуп
но найконечніших річей збігцлм як мило. руш
ники, Іtапелюхи, дальше - телєtрами. автобу
си, знимки до пасnортів, nізи, Свяче11е та і~r
nрези для збігців, ліки, дожява хворих. щшмі
щення в готелях, переписка, висилка куфрів, 
направа взуття, залізничі білєти для збігців, 
поїздка. до Праги, чи Братислави, солодощі для 
дітей збігців, підрJчники німецької мови й 
т. д. й т. д. дає квоту 1276.35 НМароR згідно з 
квітови)(JІ потверждеппями. 

3 

Свято Унраїнсьноrо Моря. 
29-го квітня 1918 року! Скільки гор

дих думок ·а при тім завзятости й сиnи 
навіває нам ця пропамятна дата! В 
цьомуж дні над Унраїнським Чорним 
Морем замаяв по віках знова україн· 
ський жовто-блакитний прапор. Укра
інський праnор під золотим соnнцем і 
над синім морем. 
Бvв чудовий, погідний ясний день. 

В Севастопольському !1Орті зібралася 
майже ціnа чорноморська воєнна фnьо
та. На вістку, що до міста зближається 
українське військо, в год. 4-тій по ПО· 
nудні з адміраnьсного лінійного кораб· 
ля «reopriй Побідоносець:. подано гас· 
no: «Фnьоті nіднести Український Пра· 
пор»! «Настав історичний момент -
згадує цей день лейт. фпьоти Св. Шрам
ченко - і оnали червоні nрапори. По· 
чулася команда «стати до борту». За· 
nога стала лицем до середини корабля 
й тоді: 

«На праnор і пойс - струико!» 
«Український праnор піднести:.! 

nід сурми й свистіння підстаршин
моряків злетів угору українським 
праnор:., 

На Велиній Фnьоті Чорноrо Моря у 
складі 7-ох лінійних кораблів, двох 
крейсерів і кільканадцять нових і ста
рих міноносців, 8 нових підводних чов· 
нів і кількох кораблів окремого nри
значення, залоnотів над Чорним, Укра
інським Морем жовто · бnакитни~ 
nрапор! 
День 29-го нвітнА 1918 рому ез'іt).~ 

з днем 22-ro сІчня f9f9 року вІдродмnи 
на короткий час Унраінськv Дернееву 
в іі історичних менсах. В днІ 29-ro 
квітня 1918 року була знова навяs~tна 
нитка сnавної традиції Украіни - Во
nодарки Чорноrо Моря. І хоча Україн· 
ське Чорне Море змова ПОL"рвонІло від 
українськоі крови nролятоі' в боротьбі 
з червоним nівнічним наізАчииом, то 
згадка про великий день 29-r,. квітня 
1918 року вnиває в наші серця :.tf!ЗЛОМ· 
нv віру, що Чорне Море- Українське 
Море! Нині воно ще червоне, ane вже 
СКОро ПОВТОDИТЬСЯ ДІНЬ 29-ro КВіТНА 
1918 року. Запорvкоео тоrо відроднсена 
й обновлена в уиnаінсьиаму націона
лізмі Українська Нація! 

• 
Від Гоnовноі Уnрави УНО: 

Проси:w:о всіх з/'ііщів з Rapuaтcьr.oi Ут;раіпп 
по;жати негайно до &а.НЦе.'Іярії УНО a6u до ~?к
раїисьноrо Фертрауенmтелдє свої адресп з точ
ним пода.нио і:r.иьоrо аваниs. 

На nамятммк ВоаАR Евrена КоІІОUJІЬЦІІ па:.· 
дісиа.nа. ~·кр. Да..1еЕо-схі..1ня Січ 2~ єп. • 

• 
Ниві не попіщуєvо повноrо cnпcJ;v S'-'pтDO· 

давців а ог.ая.з..v на брак Уіеца. Т uчнЙй сnхсок 
всіх жертво.:tавців ~·но ви;utСТЬ ок~ віз:· 
биткою враа зі зві.:tоУ.1ЄПИЯ)( 1\оvітету Допо
моги 36іщо. 

3ІІІОВJtRАТ8 • у HOt 
«Папа, труа)•б і українські ~і гер6и• 

(великий формат) s.- НМ. 
«~·країнська. народса ""~ ···• 'Іа!:ТПП ;','к

раїни (розvір поmтівки) -.2~ ШL 
«Українські історичві re~ (розмір DОШ· 

тІ.вкн) -.2~ ЮІ. ... .. 
Новина в піv:. кові: .. ~er 

Nationalismu;;. :. • • • • . . . . • 2.-



4 УКРАТНСЬКИА ВІСТНИК 

І унраІнсьноrо НІиттн в · НімеІІІІині. 
Невпинний ріст «Українського 
Національного Обєднання». 

Час від останніх Загальних Зборів УНО 
в Берліні пройшов під знаком надзвичайно 
інтензиrтої праці, осооливо в організацій
ному напрямку. 

Недавні події в Середній Европі збіль
шили дуже поважно українську еміфацію 

на терсні Веmлюнімеччини й нині ця нова 
емі!'рація вже майже в цілости зорганізо
вана в рядах УНО. Від початку року число 
членів УНО подвоїлося. Створено цілий 
ряд нових Філій (Гановер-Вінrорст, Галєн
дорф, Алf>івессе, . Бурі',. Лєре) а в кількох 
місцевостях підготовка вже переведена й в 
най6лищому часі мають від6уn1ея уста 
новчі зООри. Відбуто ряд організаційних 
поїздок в різні місцевості - центри укра
їнськоі еміфації, між ними .є й поїздка Го
лови Головної Управи пполковника Т. 
Омельченка до Праги й в Судёччину. На
вязано тісний звязок зі аюрідненими 
українськими громадянськими організаці

ями на теренах свіжо nрилучених до Ні
меччини. 

Не занед6ано також і інших ділянок 
праці. Всі Філії УНО дістали відповідні 
оказівки відносно культурно-освітної пра
ці на місцях. Вислано кілька рефератів з 
нагоди різних національних свят і річниць 
та розіслано вже 'Перший В'И'ПУСК широко 
задуманого циклю рефератів на світогля
дово-ідеольоІ'ічні теми. Дальший тяг буде 
_рQ~rланий в най6лищих днях. Дуже п<>-

.-- ...ажним уС'Піхом увіячалася таКQІЖ дono

l110roвa акція з6іrцям з Карпатської Укра
іни. Безпосередно зі збіrцями Головна 
Управа стоіть у тісних звязках та часто 
посередничає й помагає полагоджувати 

різні урядові формальності та nеріодично 
розсилає їм літературу й пресу. 
Оцінюючи працю УНО в загальному, 

Одне інтервю. 
Інтервю - це є неписаний, ше твердий 

закон журнаАістичноrо світа. Інтервю 
уділюють всі бі.Іьші it менші індівідуа.Іьно
сти, інтервю пишуть всі бІ.1ьші і менші 
журна.JІісти, інтервю містять всі бі.Іьші ІЇ 
меншІ газети. 
Не містив ще інтервю ті.1ьки «Українсь

кий Вістник» і не писав ще інтервю ті.Іьки 
я. А.11е хто інтервю ще не удів.Іював? 

І я знайшов! Я знайшов зовсім припад
ково когось такого розумного й мовчали
вого, що постановив перевести з ним Ін· 
тервю й зробити на тому журншістичну 
карієру. 

Домівка чепурно лрибрана рІзними об
разами а на чо.Іовому місці на стіні висить 
націоналістичний тризуб та лортрети ве
.ІІfких мужІв укра1нсько1 Істор/1. З шафи 
виг.1ядають цікаво томи книжок. По се
редині стіл, а при вікнІ масивне бюрко з 
1·акими ж фоте.1ями. Дві машини до пи
сання тепер на хви.1ину вкри.1ися цератамн 

й мовчать. КіJька хви.ІJІН тому тут кипі
ла робота, що й вигна.1а десь за д1.1амн 
свойого викона~ 

Мені зразу бу.10 трохи маркотно, що .ІН
шився сам в бюр/ н· ла.1ець в носі, але 

Центр у живому контакті з nавамн Орfанізаціі. 

5 чсрвпп пережила Філіп УНО в БурІ' пебу
ва.ле свято. На відві;щшr до членстм Фі,Уfії 
Пр1Іб,УВ n. rен.-Поnк. Віктор Зеnінський і Го
nова УНО Ппоnк. Т. Омельченко разом з прсд
ставника~ш «Украінської Пресової С.лужби» й 
Укр. Студенського Т-ва «3арево» в Берліні. 
Вишикувалася лава 75 мужів, між ншш етар
шюr, підстаршин ї січовиків, перед п. rенера-
• 'ІО~І і він, відобравши звіт, внго.'!оепв перед 
нею палку промову. П. rенерал взивав дер
жатп здоровим і бодрим д.vха, щоб, коли по
:к;шче Батьківщина, бути здібними станути на 
її послуги. 
Згодом відбулися сходини в читальпі. в яких 

забирав голос щераз п. reнepa,1J, юt теж Пполк. 
Омельченко. Голова Гол. Управи зпсував за
сади, що на них орrанізується УНО й вка.1ав 
на небува.лий зріст п'ашої оріанізації за півто
ра року. Предr.тавпиrt УПС доклав про сучасне 
положення. 

В привітах голови Ф1лії й найстарших ран
rою старшин звеніла радість з таких високодо
стойних відвідин у Філії, а з запевнень. що не 
вмре завзяття в грудих учорашніх борців, нині 

скитальців - пробиваласи щира правда. Панів 
rенерала Jt Підполковника вітала Філія в Бур
rу з особливо теплим почуттюt ще й том:v. що 
оба Гості це творці славетної частини «Синьо
жупанників», що повстала була в Німеччині 
тому 21 років. 

Іншу поїздку в провінцію відбув містоrо.11ова 
Управи УНО інж. Ю. Артюшенко, теж ра:юм з 
предспшниr\ЮІИ «Українсьrюї Пресової Служ
бИ>> й «3арева» до Галєндорфу, де відбуваnек 

можна сміло ствердити, що вона є дуже 
поважНИІ1'1 нкладом в загально-національну 

С'Праву а УНО зросло до тієї міри, що його 
nостава може відіграти дуже пооажну ро

лю в українському загально-національно
му житті. Це поВ'И'нні мати на увазі й ті 
нечисленні нео6єднані ще в УНО українці 
в Юмеччині та витягнути з того ві.rmовідні 
висновки. В новий рік праці УНО всту
rrило з кличем: «Хто за Украіну - той з 
нами, все для Украіни» й він найшов nов
не зрозуміння серед найІlІ'Иршоrо загалу 
українськоі емі!'раціі в Ні·меччині. 

скоро ствердив, що я зовсім не є сам. Пе
реді мною на бюрку .1ежа.на тільки що за
крита «Протокольна Книга Головної Уп
рави УНО в Берліні» І з нею то я поста
новив списати інтервю. Так, інтервю з 
Протоко.1ьною Книгою УНО. Отже прошу: 

«Чого ж вн, достойна Книго, .11ежите на 
столі такІ грубі й гейби напушені?» :_ по
чинаю невміло моє перше інтервю й від
разу перекидаю картки. 

«Пане - шепоче мені сво1мн густо й 
старанно записаними рядками Протоко.ІІь
на Книга - якщо б ви були насті.1ьки ці
каві й пригляну.11нся мені блище, вн спн
та.Ін б мене чому я така «ЩУП.Іа» й 
«скромна». 

Може й дійсно - дУМаю собі - та по
чинаю перекидати картку за карткою. Пе

рекндаю й очам не вірю. «Протоко.І пер
июго засідання . • . », другого, десятого . .. 

«СКІ.ІІьки ж у вас властиво бу.Іо тих за
сідань продовж неповного пів року?» 

«Шіснадцять» говорить гордо остан
ньою карткою Протоко.1ьна Книга. 
«Ну - кажу з резервою - засідання 

засіданнями. В нашого брата засідання є 
модними й традиційно все відбуваються, 
а.1е позво.1ю со6і сумнІватися, чи засідан
нями. мн зможемо збудувати Укра1ну». 

14 травня зїзд nре;~ст:шrшків G к.ліпш УНО в 
Гановеранії. Теж тут вигоJrошено nідповідні 
про~tоnи перед форумом б. 120 приквних пред
ставників філій району й членства галєндорф
ської фі.'Ііі. В ді.'Іовпх нарадах ч.11епів управ 
філій порушено опісля перед nредставником 
УНО з Берліна низку пекучих орrаніааційпих 
і професійних справ. І тут зїзд і стріч!І. центру 
з лавами оріанізації вдбулася серед ве.чикого 
піднесення . 

Філія УНО у Відні веде передІ 

Віден<'ька Філія УНО належить до найрух
.Уfивішпх Фі.Уfій в цілій Ні11еччииі. Свідчить про 
це звідомлення одномісячної праці, що його 
нпще подаємо. 

В неділю, 9. І\". як в перший день Велико
дня. в.чаштува.!fа Філія УНО в порозумінні з 
іншими організаціями Веnикодний Мрийом в 
домівці Фі:rії при Банкrассе. В прийняттю 
взяло участь понад 200 осіб, між ними велике 
чисдо збігцін з Карпатської України. Свято 
започаткував відnовідною промовою голова 
Філ.іі УНО д-р Остап Грицай, вітаючи гостей, 
зокрема збіrців. Після того віденсьrшй укра
їнський парох о. кап. д-р. Мирон Горнякевич 
посвятив великодпу трапезу та виголосив свя

точпу промову до зібраних гостей. Промовляли 
ще nредставник молоді, голова «Січі» С. Мод
риц~окий а в імені збігцін промовив Ів. Рогач. 
Цей великодний прийом належить зsчислити 
до одної з вдатпих іхnрез Філії УНО. Він дав 
змогу збігцям з Карпатської України, що ще 
так недавно стільки багато витерпіли, nере
жити кілька годин в рідному середовищі між 
своїми. 
Дня Ії. ІУ. окрема делєrація в особах д-ра 

О. Грицая, п. О. девицької, інж. Д. Равича й 
В. Видиша відвідала Президента о. д-р. Воло
шипа., що в переїзді задержався у Відні, та 
зложила йому в імені у.~tраїнського громадян
ства Відня привіт. Привітну промову виголо
сив д-р. О. Грицай, зазначуючи, що в особі о. 
Президента шап)·є українське громадянство 
виразника й носія визвольних змагань Кар
патської України. Іменем українського жіноц
тва Відня промовила п. О. ЛевuцьRа, а о. Пре
зидент в одпоr~.:иrпній роз~юві з делєrацією 
торкнувся останніх подій в Карпатській 
Україні. 
В неділю. дня зо. ТУ. відсвяткуnала відеп

ська Філія УНО 125-дітнпй ювілей народження 
Т. Шевченка. Свято-Концерт відбувся в домів-

«€ засідання й засідання - відповідає 
скоро Протоко.1ьна Книга. Засідання, аві
товані в мені, то не звичайні українські 
засідання. Ви простудіюйте іх дещо уваж
ніше й тоді видавайте осуд». 
Може якраз я ломи.1яюся - /(}'маю со6і 

- й недовірчнво перечитую порядок на
рад засідання за засіданням. 

«1. Відчитання Протоко.1у, 2. Прийнят
тя нових Ч.ІенІв, З. Затвердження Управи 
ново1 Фі.Ііі, 4 . .. • , 5 •. . , Четвертий про
токоА те саме, восьмий, девяти й,· деся
тий ... все те саме! Часто в порядку на
рад «Звіт з органІзаційної поїздки», часто 
«привітання гостя, пана fенера.1а .. . » ча
сто .•. а.1е все мені губиться, (jo переді
мною !Jередіщ:Ім ч.1енн, ч.1ени нов/, нові, 
нові ... ! 
Машерують з рядків Протоко.1ьно1 Кни

ги перед моїми очами карними .1авами 
сотня за сотнею нових ч.1енів. Всіх вже 

ці.1ий по.1к. Всі карні, здисцип.1Іновані й 
готові! Багато з них зі старшннськмн 
відзнакамн Украінської АрмІї в замітці; 
6і.ІьшІсть загартованих в боях, як довіду- . 
юся з рубрики «чи 6рав участ~r в боях за 
Батьківщину», а всі без застережень го
тові взяти участь в нових боях, бо хоч 
нема такої рубрики, то кажуть це їхні 



ці Філії при значній участи збіrців з Карпат
ської України. 
Програму започаТRував голова Філії д-Р О. 

Грицай, виясняючи значеаня свнта та знсову
ючи на тлі літературної епохи Шевчt•нка вла
стиву суть творчої д.уховости та оrшrіла.ІІьно
ети Н:об:заря України. Да.л:ьше rовориn ст:v д. 
О. Бачинський, підкреслюючи в духовості По
ета силу національної свідомості, що так тіено 
звтзує його нині з національними ідеалами та 
з цілим життюr-буттям України. Після того 
хор «Банд)'ра» відспівав під орудою відомого 
музика А. Гнатишина по мистецьки «Вечер
пиці» Ніщинського. Це була справжна атрак
ція ці.11ого Ь:оицерту й грімкі, довгонеююкаючі 
оплески ~,~:алежалпся заслужено так дірігентоnі 
ЯІt і .цілоtу хоорові. 

. В не.І!іл~ Ч •. V. було влаштовано за почпно~r 
мrсцево1 Рщвщ Школи Свято Матері з гости
ною для дітей, особливо тих, що прибули ра
зом з матерями (в числі 20) з .Карпатеької Ук
раїни. Гостей привітав довшою промовою д-р 
О. Грицай змальовуючи широко картину д..v
ховости української :матері ва т.'Іі історичного 
минулого татеперішности України. По промо
ві відбулася гостина. дітей, при чому жіюш
збігці з Карпатської У країни співали народні 
пісні про останні події в їх Батьківщині. Вони 
були так зворушливі, що в багатьох витискали 
сльози на очах. 

В суботу, дня 27. V. віденська Філія УНО 
влаштували в перші роковини геройської смер
ти сл. n. Вождя Полковника Евrена Коноваль
ця ЖАЛІБНУ А1{АДЕМІЮ у своїй домовці при 
Банкrассе. Академію попередила врочиста па
мхида., Що П відправив в церкві cn. Варвари 
о. д-р М. Горникевич. При символічиїй моГУ.,1і, 

-оосnпаній рясно цвітами, · стояла почесна сто
рожа робітників і студентів. 
Академію отворив в rод. 8-ій д-р. Остап Гри

цай поетичним словом про невмірущість Духа 
Вождя до рідноУ йому нації, її життя та почи
нів. Хор «Бандура» під орудкою А. Гнатиши
на відсдивав «У дві пари несуть марю> та 
низку стрілецьких Шсень, піс.'!я чого студ О. 
Бачинський в широкому рефераті дав вичер
nуrочу й надхиеиу духом га.рячого патріотизму 

характеристику життя й праці сл. п. ВождЯ 
Евгена. Коновальця. По рефераті хор відспівав 
ще Іtілька. пісепь, а п . .Н:ліщун виголосив nро
мову С. Зорки «На. похоронах Хмельницького». 
Дуже гарно віддеклямувала Н. Ляховичівна 
останню частину Франкового «Мойселй й не 
менш удачною була збірна ~екламація Зоре
слава «Завтра.». СвsІто, закінчене відспіван
ням національних гимнів, зробило ва зібраних' 
r.11ибоке, достойне памяті Великого Покійника, 
враження. 

тверді й бадьорі .1иця на свіТ.Іинах до.Іуче
ннх до заяв вступу. 

Захоn.Іений, перекидаю карТКУ' за карт
кою й вже питаю пр11мо, заг.1ядаючи на 

одну з останніх записаних сторінок: 

Скі.Іьки ж тих гідних синів ве.Ііко1 й 
С.Іавно1 українськоІ наці1 згуртованих в 
карних націона.ІіСТ#'fНИХ .1авах УНО в Ні
меччині, в тому за.І/зному поJКу ЛоJков
ника Оме.1ьченка?! 

«На тій сторінці - ТИСЯЧ А!» - заяв
.ІЯЄ гордо Лротоко.Іьна Книга. 

Тисяча, тисяча 'І'JенІв?!! - кричу за
хоп.Іений тією армією найкращих з укра
їнськоі еміграції в Німеччині. 
«А т.ут вже тисячатридцятьдва» - пр.ч

го.Іомшує мене прямо Лротоко.Іьна Книга 
УНО своlм останнім протоко.1ом. 

Радуйся УкраІно ... 
«Лане, замкніть Лротоко.1ьну Книгу й 

поможіть мені у виси.ІЦі преси нашим 'І.Іе· 
ЩІІІ ••. » перериває мою відрухову імnро
візацію, а з нею й Інтервю -з Лротоно.Іь
ною Книгою Інж. Артюшенко, що ще не 
вспів до канце.Іяр/1 увІRти а вже не ті.1ькн 
сам за роботу взІІВСR, а.1е .ще й мене до 
неі запр11r. КnИм 

УКРАУНСЬКИй ВІСТНИК 

Загальні Збори Філії УНО в Брікс. 

Загальні 36ори Філії УНО в Брікс відбулн
ен днн 8І). ІУ. бр. По відкритті голоnа по.:.~ав 
~о вi;\UM<l, що ІШЛИШШІ «Філін ~rкраїнrької 
lІЮ~Іади в Мості» є вже й офіційно Філією 
J'HO D БріІШ. 

H;J. початІ\.У зборів віддаІІО поклін всім тюr 
Уч•аїпцям, що nі,сv(али своє життя за евнт.v 
спраnу - unаволсння І3атьківщюш. 3гадую
ЧІІ про нові уІ;раїнські могили· на рідній зем.1і. 
й на чужині, про Jlиц;tрів, що відда.ли ctюt; 
життя <Ja Україну, голова під•Іеркnуn, що ті 
жертви ще U1JІьrue скріІJJІЯТЬ любов і ві..-uан
ність Україні, поглиблять ненависть 1.0 <Jай
манців та ЩJИеnішать хвилину ост;{точного 
шшволення. 

«Нині - гонорнn го.11ова - члени Фі.'Іії ~·но 
_1:3 І3рікс К.Т(ОНЯТЬ СВОЇ ГU.~оnи над НЩ!ЮІИ .')1\]Jа
\Нt:ЬКШdИ могилами, хвилиною мовчанки від
дають ІІО1(..;1ін І3орцнм, а правицею піднесеною 
до гори присягають на життя й смерть вір· 
~ість Украіні та клянуться на сnаву, памRть 
І кров великих Лицарів Украіни, що їхнє діло 
довершать, або зrинуть». , 
В ~аль~ому вибрано Президію <Jбopin, що 

до не1 уВІйшли: д-р інж. О. Нсділько як го
лова й пп. Жила та Дуnю\ щt СеІ>ретарі. 
~ черговій ~очці порндІtу - звітах уступаю

Ч?l Управи Фшії, зроблено основний перегляд 
дІяльности Філії у авітовому році та ствердже
ІЩ що. працн флїі була під кожним оглядом 
дуже штензивна. Філія брала також живу 
участь в загально-націовальному житті, а до
казом того .може бути хоч би фаІtТ, що про
довж к?.роткого часу зібрано й переслапо до 
Головн01 Управи .в Бе~ліці. 475 НМаршt при
значених ва зб1гцш з Карпатської Укаїни. 

Абсо;11юторію. уступаючіІt' Управі ухвалено 
через аклямащю. 

До н.ової Упрани Філії увійіnли: д-р інж. 
О. Недшько - голова, що згідно зі етатутоу 
~НО поклю.ав дальших членів: п. \ Га.рвасюІt 
-: містоголова, П. Петрюt - секретар, І . .Куш
шруІ;. - скарбник. Ь:ромі того голова пок.lІи
каn ще двох заступників та двох звя:зІюnих 
Юі провінцію. 

. Головою Провірочної Комісії вибnано Іл . 
.Жилу, який покликав на членів Н. Бур6ава 
та Н. Свпстина. 

Заrальні Збори ФіліТ УНО в &рікс вмсnовмли 
беззастарежне довірА та вислали аа11ву ко•
ночасноІ rотовости на прикази Вождя АндріА 
Мельника. 

І{а. загальних Зборах були присутні також 
представники Філії УНО в Авсіr (К Букоєм-

1 ський) та місцевої влади. Збори закінчено 
окликом: 55Слава Ук.раїіU!». 
По загальних зборах відбулося сШльне за

сідавнн старої й нової Управи Філії, на .якому 
передано ділоnодство та намічено дальший 
плнн праці. Між ін. рішено вшанувати свя
точною Академією річницю смертп Вождя Ев
гена Коновальця й Головного Ота:ма.на Симона 
Петлюри. Речинець АІtадсмії назначено на 
день 2?-го травня, що в вьо:му відбудеться 
також 1 nосвнченви нац. прапору Філії УНО. 
На Свято рішено запросити представників Го
лорної Управи в Берліні та Фі.nій УНО в 
Судеччині. 

Українське Студенетео в rрацу 
в· рядах УНО. 

Українське Студенське Т-во «Січ» в Ірацу 
u~ своJх ширш.их сходинах дня 27. березпя бр. 
рІшило, що ВСІ ч.'lеІш Т-ва мусять обовязково 
належати до «Українського Національного Об
єднання» в Німеччині, а кожночаспий Виділ 
У. С. Т. «Січ» в !рац буде вести рівночасно всі 
аrевди Філії ~'НО в rрац. Силою того рішення 
У. С. Т. «Січ» в rра.ц стає автоматично Філією 
УНО, а. його Управа є автоматично Уnравою 
тієї Філії. Теперішний склад Виділу У. С. Т. 
<<Січ» а тим ·самим і Управи YHr:l в !рац є 
наступний: абс. :мед.· Сенею.к.ий - голова, 
канд. мед. Мартинюк. Антін - містоrолова, канд. 
мед Кендзьор Осип - секретар, абс. мед. Смі
rуровська Софія- скарбник, студ. мед. Голояд 
Василь- бібліотекар, канд. ~д. Долгий Олек
сандер - член виділу. Контрольна Комісія: 
студ. :мед. Сомчинський МиJ>ела, студ. :мед. 
ЦурtцJвський Роман й аб_с. :мед. СокоJІв:к 
Васи.11Ь. 

Філія УНО - Вурцеnьдорф nоляглому 
Во•деві. 

Па11ять по.1яr.ІJИХ за ~·r;Jt!l.ЇHY СJІ. u. Вождя 
Евгt•на І\онова.1ьІ(и Іа Гu.1овного Отамана СИ
мона. Пt>Т.'Іk1ри вшанувади члtши Філії УНО 
Нп.це.'lІ•.J.Орф Святочними Сходинами дни 2 f. 
ТJчншя бр. В n~·икрашений ющіона.~ьннми 
ем6.1t;:\Іами та. upanopo11 аа.1і :~іі'Ішлпся пере"1 
nортретами Вождя й Го.1ОВІюrо Оташна члени 
Філії :-.·но, щоб а.1ожити uок.тін тим, що життя 
nі.1да.тш 3а Батьківщину та в приrа;щі іхньоr.о 
життя-боротьби зачерuн,утн cn.'JY до да.1ьшої 
боротьби. 
Сходини відкІ•ИВ rо.това Фі.1іі Остап 1\оааке

вnч, що на. його ;щ;шв !IJIИ(·ynli повстанням з 

:міСЦJо та. r.•шбокою :wов'Іанкою вшанува..ти па

мять ПОJ!ЯГ.1ИХ. 

На дальшу uрограУ.У Сu.ятuчних Сходин з.'lо· 
жилнея рефеJІіН освітнього референта Філії· 
~·но Раnх~н(н:рt Kocra ФіциІ;а. вірш О. Гри
цая «На СJ.Н'ІІТЬ Вuя:да•. що його lІіJ.lеК.1нму
вав Петро Первухін, <Над »оrилоІJ Тжц::ю к..ш
немось», та уе~·п вuчитаниІt а r..нижки •Євген 
.Конова.1ець». Cxo:uшn 3акіпчено вL1спіВ<l.ВНН:м 
паціонадьноrо гимну й «Не nopa:o. 
Свято за.mшидо в щ•исуrніх вt•аатерте nра

жепвя. 

Фіnія УНО Бремен не 'nмwасться 
,nозаду. 

Філія УНО Бремен вже не раз вюшза.ІІа, щu 
при добрій во.ті, вона :\~ОЖе зробити багато 
корисного. 

Подібно яr.. і всі інші Фідії, так і в Брt·Уен 
відсвят:коВ8.1Іо 12:'нlітпий ювілео: вародии Коб
заря України Тараса Шевчо>нка. що на йlіГО 
програм~· з .. 'ІОЖІL'lИСЯ сnаrочний реферат, де
кля:wації та Шені. 
в 3едені Свята Фі-1іЯ ІІ."ІЯНУDа.1а спільну пvо

rулЬІ\У членів кора6.1е:w, а в wииу.'Іу неділю 
відбулася забава по.'Іучена з хо(ЮВІВІ.JІ й тан

ковими українськи:wи uро.J,УІЩіюш. Точний 
звіт з тих і:\Іnрез иажазь до вас не наспів пе
ред З8.1!кненняу і віданнЯ}( числа до друк~·. 
Нода.мо його в наетупноvу ЧИС.'Іі. 
Найважиіше за.юання ~'правн Філії ПЮ в 

Бреwеи - це попровадити якшtйіптt:>ПJ!'D!~ 
орга.и~заційну працю, що дотепер а or.uдy в&· 
иеузn.:щену тактику поодииоuх uенів ве дав 
Gажа.ного вислw _ 
В иа.ступаючу суботу загосnпь до Бре~tеау 

!олова Головної ~'uрави пполк. O:we.nь,tnкo. 

Загальні Збори Фіnіі УНО на Поморtа. 
Свої річні Заrа.дьні Збори відб~':tа Філіп ~'НО 

па По:wорю в Ірімr.н. дня 21. травня бр., в nри
сутності 21 членів, ( 12 не првбу ло бо за· 
xвopiJm). 
Збори відкрив roзona Філії п. Паt'ТУХ, що 

пред.'южив денний порядок. та в коротких rдо

вах 3Яrуnав ЦіЛЬ і ЗН&Чt:'ННЯ 3ага.1ЬШІХ аооріВ. 
На його пропоаицію Збори ви6ра.ш Пpeзn:tiJJ 
в сЮІці Мвко.1и П<'ІЩЯ як rмови й Миха1tл11 
.Кметя як сс:кретаря. 
По відчитанні lt аатВt"р:tжевІfі ПJЮТОКО.1У :t 

ПО:fІередн_вх 3агаль~пх 3оорі.в. ЩІиrтуп.1ено до 
ЗВІТУ З ДІhЛЬКОСТП ~ ЩІііВИ ~.111\, ЩО ЙОГО СК.1&Н 
голова n. ПасТ)"І та поо.uнокі ч:tепи ~-правн. 
По звіті збори о.1нозrі.uю виrлошt-1\t Пf•И· 

знання yrт~·naklчilt ~·праві та вв6ра..ти нон~· в 
таком~· с~;ладі: Мвко.1а Пє·рець - го .. 1ова. Ми
хайло Пact)':t - wі<'тогмова. Мвхай:ю 1;ожко 
- секретар, Яків 1\асіяи - еІ;аро.~ник, Степан 
Ма:~ур - пом. скарбника., АпдріІt 1\ривий -
член Управи. 
До .Н:онтро.n.иоі .Коміеіі вибрано: Теодор. 

Бенца.JІЬ - голова 8 йос.иф Пuіш та ЛнтіІf 
1\альмук- ЧJІСНИ. . ' 
В дальшому п. 1\:wеть виrо.1осив реферат иа 

тему: «Орrав:ізацjя, П 'ІJІенв та Іпі ооо..ОИ .... 
Дуже ос~овно й добре опрацьований ~рат 
без су~юву ~ричипитьси .1.0 орrаиізацjІвоі сnі
ДQМОСТІ 'І.ПеИІВ. 

Збори закрив нововибрапвІ rо.:юва п. Перець 
п,а.'Ік~м зазввом :1Q ще бі:tьшоІ праці JIJIJI ДОІ'\ра 
~ ІtрюнсьsоІ НацІІ, а присутні в~ ваці
опа.ІІьнвй rимв: та о:Не пора~. 

Скарбник щераа приrа..1)'є воЬІ uатнщ;аJ« 
ГJ:ІОШей до. Ra.CJІ УНО. конечмо IIQJ'&вan, на ику 
ЦІ.'ІЬ ГJЮШІ при~вачені (ч-1. JUIIaи, прfі'фоні 
дрnо!оІог. фонд 1 інш ). При8чеnя ВІІсвu
них грошей просп:w~з . тв МІ віАт..-.ІІу 
чека, бо окреме ..ur.c ІІові.'Іом.1ення ,uae 
утрудJІDЄ розподі-1 · по призиачеННJ). 
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Хто за 

\новІ ФІлії «Унраінсьного Національ· 
/ ного Обєднання». 

rосляр. 
Про велике громадянське й організаційне 

вироблення більшої частипи украінськеї емі
tрації в Ні:меччині та про П кожночасиу гото
вість всеціло служити Украіні, свідчить густа 
сітІtа нових Філій ~Українського Національного 
Обєднанпя». Де є згуртованих хоч кілька 
осіб-українців, всюди організуються, працюють 
і в поготівлі ждуть. До таких належить і не
численна. скількість уІtраїнців в fосляр. Всіх 
Ух до 14 осіб і n дІІі 22-го травня бр. відбулися 
конституційні загальні а(іори групи УНО в 
І'осляр. Провідником вибрано інж.. Г. Руденка, 
що до помочі покликав собі ще двох за
стуnІШків. 

rросберен. 
У І'росбереи проживає під цю пору 26 емі

tраитів-україпців, що подібно як і в fосляр 
створили на. загальних сходинах групу УНО, 
що агодом иає ·стати Філією. Провідником 
групи вибраний сотник М. Миі'итка. 

Галєндорф. 
Дня 10-го траnня бр. відбулися установчі 

аагальні збори ФіліІ. «Українського Нацjональ
пого Обєднанпя» в Галєндорфі. Збори в при
сутності 89 осіб відкрив Іван Кедюлич, що ко
ротки~ш словами алеуnав потребу зорганізо
ваної громадляської праці, підчеркуючи, що 
УНО, опираючисл на націоналістичних заса
дах вповні відповідає потребам часу та візnав 
всіх стати членами УНО. 
Головою аборів вибрано через амямацію 

Василя Деху, який покликав на секретаря 
Івана Неболу. . 
Статут УНО відчитав і пояснив, из. запро

wення предсідпика зборів, д-р НаАда. 
.І.r-~&м;еіп ~ eRJІRдi іюк. М. Рон1са, Івана І\е
дЮли•tа, та д·ра JІеоніда Гуменюка запропону
вала на Управу: д-р Леопід Гу~шmк - голо
ва, Іван Кедюлкч - містогооова. Іван Небола 
- секретар, інж Михайло Роніс - скарбник, 
та. іJ[Ж. Григорій Хомичевекий-член Управи 
До Провірочної Комісії вибрано: д·р Іван 

.Подриrуля, Василь Станко. Товариський 
Суд: д-р І., Найда, іпж. Олександер Бойко, 
й іиж. Корній Ніщеменко, Іван Клеwеи 
та. Василь Кедюлич - як заступники. Всіх 
ви'tІрано одвоголосно через акляwацію. 
По виборі Управи дальший провід аагальtІих 

'зборів перебрав нововибраний голова, що ві
'ввав всіх до безоглядної карности та повної 
посвяти в праці для визволення й на славу 
Украіні. 
У nільних внесках nоінформовано присутніх 

про сJtлад Головної Управи УНО в Берліні. 
3бори аfшрито по довшій rутірці про вагальне 
положепнн української справи, nотреби й на
nрнмні праці на місцях та. ріаними проєктами, 
як ту працю ще більше удоскоu&.ІІИти та зро
бити П якнаабі.ІІЬШ творчою. 

Альвессв. 
Дня ~о-го квітня_ бр._ ~ідбулися установ~ 

І'ІJІ вагальні вбори ново1 ~JJilЇ УНО в ~львесссе. 
Ь"''о Філії пристуnило вщраау 25 члеюв. та

'1 т УНО відчитав і пояснив сот. С. _Ше~ченко. 
· 'ертаючи увагу на велику орtа.юзацІйну й 
'ЙЦоВ.fіУ працю, що П УНО послідови~ .~еде: 

да-.,ІJJ[оголосно ви~раної Управи ФІЛн увІй
mJІП: '.фгпик Сергій Шевченко --: голова, М. 
JІюшфо~~ИІІ - містоголова, М. БІJІецький -
Q&ІІ.рбниt,· Ст. Матвіїв - секретар. Новоосио
вава. Філі'ІJ~:.f;НО вже розпоряджав власною до-

ПОІІоrоао». ·~"· Бурr. 
Дня 18·го· 9nпя бр: створило нову філію 

УНО 72 украї~ких еиІtрантІВ в Бурtу. Уста
новчі абори ВІдкрив сотник ~ Романче~ко, що 
вл~ав необхідвіс~зорrаюзованої ПІд кож
ним оглядом праці;' :·І'ІЛІіКИ така ~оже бути 
вповні юрисиою. « . бодУ· народовІ - rово-

УИРАVНСЬКИй ВІСТНИИ 

Україну 
w ....,. тои 

рив п. еотюпt - здоІ'іу демо тіJ_rьІш пошtою ~ор
гаnіаованістю, та всецілою шдпоряДІ(овашстю 
одному ющіонально.му Проводові». Вошr при
єднуються органі;юшшо до УНО а ОГЛЯ..:\.У на 
його велику активність, а передівсім з огля;1у 
па його ідеольоtІчпі засади, засади україн
ського НО.ЦЇОНаліЗМу, ЩО НИІІі В УІtраЇНСЬ!tО}ІУ 
житті в єдино правильні. 

На. предсідннка аборів вибрано пор. Андріа 
Федорr:ова а на протоІюлянта Василя Кузь
мика. й провіриющми протоколу Миколу 
Мандзюка .1t іnж. О. 1\арановича. 

Предсідпик відчитав та пояснив статут УНО, 
що його збори прйнлли без застережень. 

1\омісіл ~ смаді М. Мандаюка, Василя Кло
чурака, д-ра С. Горського, інж. Ол. Карано. 
вича і В. КузьмИІІа запропонувала до Управи 
Філії: Андрій Федорків - голова, Микола. 
Мандаюк - містоголова, іиж. Ол. ІСаранович 
- сеІ>ретар, Іван Ковач і Павло Добр~вський 
- члени Управи. 

До Провірочної Комісіі: Микола Вайда та 
Іван fада - члени. інж. Кузьма Куаь та Іван 
Кузпеців - заступники. 

До Товариського Суду: Павло ДобровськиJt 
- голова, д-р Лев Канюtа і інж. Даннло. Ки
шилюк - члени. а іпж. Степан Лісовий та шж. 
Омеляп Вагорляк - заступники. 

Запропавапий склад Управи аагальні абори 
прийняли одноголосно через амямацію. Ви
шкільним провідником загальні збори вибрали 
одноголосно сот. Івана Романчеика. 

Нововибраний голова дякуючи аа довіря 
звернув увагу членам передівсім на якнайті?
нішу співпрацю та. совісне виконування ВСІХ 
своїх членських обовяаків. «Тільки nри пай
тюпішій співпраці - говорив голова - коли 
кожний а нас на. свойому пості виконуватиме . 
безоглядно все те, що від нього вимагав його 
членство в орrанізаціі, наша організація ще 
більше скріпне й досяrне повного успіху в 
праці. А nраці в нас багато! Opralttn~нa 
аисципnіна - це перwа передумова успіху!». 
Завваги голови присутні прийняли rаря~ми 
оплесками. · 
В дальшому розвинулася дуже жива. диску-

rрімен на Поморю-в 125 роковини 
Тараса UUевченна. 

Старанням Філії УНО на Поморю відсвятко• 
вана в fрімен 125-ті роковини народин ВеJШ
кого Сипа УкраІни - Тараса Шевченка. 
В старанно прибраній, просторій1 за.пі місце

вого Шіцепгавзу» - не аважаючі на неспри
ятлнву погоду - зібралося значне число до
околичних робітників, уІtраїиських еміtрантів. 
Свято відкрив голова Філії п. Пастух корот

rшм словом, закінчуЮчи його Шевченковим 
«Мені однаково». Зворушених промовою гостЄ;Й 
голова віавав вшанувати хвилинною мовчан
кою поляглих Борців аа волю й честь Карnат
ської Украіни. На аміну тиші, в часі якої при
сутні уносилвся д.vмками на алитих аиова 
українською кровю неботичних схилах Карпат, 
в залі аалупав иевШрущий Шевченків «Запо
віт», від.співаний дружньо всіми nриявиими. 

П. Кривий віддемямував а великим чут
тя1[ «До ОсН'Овяпенка» а реферат про життя й 
творчість Тараса Шев'lенка виголосили допов
няючи себе член Філії УНО й член місцевої 
Філіі «УкраїнськоІ Громади». По зворушли
вих деклямаціях дітей п. Перця й п. Вербов
ського, свято закінчено відспіванням націо
пального гнмну та «Не пора». 
Як взяти nід увагу, що це свято влаштувала 

Філія власними силами й ті несприятливі до ' 
організоваJІDі праці обставини (всі робітники 

Пожертви дn11 аІІіrцІв а КврпетськоІ УкраІни 
в НМарках: 

О. Оиицький 25.-, Філія УНО Брікс G4.-, О. 
Кріль 1.-, пі!І>лк. Т. Омельченко 1б.-. Ки
чаєва' б.-, Лукашук 1.50, Студ. Тов. «Основа.» 
Даиціt 200.-, М. Голка 5.20, М. В~рдвак 6.-, 
М. С 8.-. Л. Р. 2,-, О. Р. 2.-. Г. Кшчило з.-, 
А. Стадних 1.50, В}ІНИИЧук' з.-. п. КоВ8JІИПІJ!И 

з нами! 
сіл на ріані атуальні теми, так місцеві як і 
аагальпо паціона.'ІЬНі. По дисг.уеії ухвалено 
ряд резолюцій і їх перес.'!ано до Го.ІJовної ~'н
раnи в Берліпі. 
Після вичерпання програми дня - голоnа 

закрив перші збори пової клітини ~У.кр~і~
ського Націонадьного Обєднаннл» в Німеччш1. 

Лєре. 
Дня 17 -го :квітня бр. від бу ли ся установчі за

гальні збори нової Філії «Українського Націо~ 
пального Обєднания» в Лєре в присутностІ 
44-ох нововписаних членів УНО. 
Збори відкрив сот. r. ПокроВСJ>КИЙ і пояснив 

статут УНО, аясовуючи при то~у загальне по
ложення української еміtрації та її можливо
сті служити Батьківщині. Мусимо тут - го
ворив п. сотни& - приготовитися до великого 

діла, до державиого будівництва України, до 
П визволення. Велике діло - вимагає великс
го зусИлля, то ж до nраці!». 
На внесок пятиособової Комісії вибрані до 

Управи Філії: Григорій Покровський -голова, 
Іван Цмур - містоголова, Володимир Лабан
ціn - справник, Василь Іваник - скарбник! 
Панас Лешко - бібліотекар, Василь Тимар 1 

Михайло Стойка - члени Управи. До Прові
рочної Комісії вибрані: Іван Митро та Василь 
Довгаиови'l. 

Голос забрав нововибраний голова, що корот
кими словами живо змалював вікове змагання 
української нації до сили, велкчі й иогутно
сти та. візnав членів до иевпииної праці над 
собою, ЩО дасть ЇМ ·змогу краще СJІУЖИТИ Уг.
раЇНі. По живій гутірці на різні актуальні те
ми, збори закінчено окликом «Слава Украіні!». 

Від Головної Уnрави УНО: 
На тому місцj вис.поwmвмо наше повне при

анакия тим провідним нашим членам па міс
цях, що у відносно короткому часі вспілп 
впровадити в ряди УНО так поnажне чИёло 
нових працівників. Новоснованим Філіям ба
жаємо якнайкращих успіхів, що бу дуть успі
хами цілоІ украінської нації. 

Слава Україні! 
Гоnовна Уnрева УНО. 

живуть пороакидуваиі по великому просторі 
й віддалені цілими кільометраки один від од
ного), то свято, не зважаючи на скромну про
граму, було доказом веJІИкоі активиости Філії 
УНО на Поморю. . 
Належить щ·е підчеркиути, що на Помор~ 

всі українці анаходять в иаціоиальиііt працІ 
спіJІЬну мову. Присутний. 

... * • . 
ФілІя УНО у Вінгорст при праці. 

Дня 7-го травня відбулися аагалІі'иі сходІППІ 
"lленів Філії ~·но в Ганновері, що на. них ви
голошено два реферати- <ідеольоtічиий і орга
нізаційний) та змінено ~·праву. 
Реферат про розвиток українського націона

ліаму та його аначення - як тепер у виввО.ІІЬ
ній боротьбі, якою він і являється, таІt і в 
майбутньому розвитку Укра.ІиськоІ Держави 
- виголосив п. Петрашко. 
Другий реферат, про ідеоJІЬоtічне підлоzж.я: 

УНО. його організац~ працю та П аначення 
так для українськоІ evitpaцjї як і для цІлости 
українськоі справи - виголосив n. Дуиас. Ре
ферати вробили :па присутних помітне вра
ження. 

УпрІІІВу змінено в тому напряхі, що па місце 
секретаря Корятка вибрано секретарем Василя 
Цетрашка. на місце скарбииц Рудича вибрано 
lкарбником Мальованого а бібліотеку' від В. 
Петра1Іп~ перебрав В. Химинець. 

10.-, Філія УНО Райхенборr 149.46, А. О. б.-. 
Н. Н. 6.-, В rотфрід з.- Клемеис б.-, Н. Н. 
з.-. Г. Іванюк 2.-, Н. Май 10.-. Філія УНО 
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10.-. Авас 6.-, Фі.пія УНО ВурцеJІЬдорф 8.-, 
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