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А NOS AM.IS FBANCA.IS 

MICHEL DRAGOMANIV 
( 1841- 1895) 

11 у а 70 ans, en 1878, а Geneve, 
parut pour la premiere fois un recueil 
ukranicn с Hromada » dont :\lichel 
Dragomaniv ctait le redacteur. 

Comme il arrive frequemment dans 
les publications d'emigres, la person
nalite du redaeteur joua un role pre
ponderant clans la formation du ca
ractere de ее recueil. 

La publieation de << Hromada )) а 
ete un chainon dans l'activite de 
l\lichel Dragomaniv, deja commencec 
en Ukraine. 

:\lichel Dragomaniv, originaire de 
Hadiatch (province de Poltava), ctait 
professeur а I'Univcrsite de Kiev. 
Ayant un caractcre nettement oppo
se а Ja dictature et au centralisme 
imperialiste russe, Michel Dragoma
niv а pris unc part tres activc dans 
la vie de la << Societe (Hromada) uk
rainienne а Kiev >) - association clan
dcstine clcs patriotes ukrainiens de 
la deuxieme moitie du ХІХ0 siecle, 
dans un temps ou une opposition 
ouverte a'u regimc tsariste etait im
possible. 

Il serait utile de rappeler que ее 
fut а cette epoque que Pierre Va
louieff, Ministre de l'Interieu'r de l'Em
pire Russe, signa une circulaire se
crete (20. VII. 1863) intcrdisant la 
publication de livres populaires uk
rainiens, de manuels scolaires et meme 
de livres religieux en langue ukrai
nienne. L'ex,rression employee dans 
cette circulюre, notamment : « La 
langue petite-russienne ( ukrainienne) 
n'a jamais cxiste, n'existc pas et 
n'existera jamais ))' fut tres repandue 
par la suitc. 

Plus tani, en 1876, parut le fameux 
ukaze interdisant la langue ukrai
nienne imprime dans les limites de 
l'Empire Russe. 

Rien d'etonn~шt que dans de telles 
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circonstanees, par un deeret du tsar 
Alexandre ІІ, :\iiehel Dragomaniv fut 
demis de son poste а ITniversite 
de l<_ie_v а caus~ t\e SO~l « separatisme 
ukrюшen ». ll s expatrш avec l'inten
tion de continнer son activite а l'etran
ger. , 
А Vienne, il fit paraitre un Ііпе 

« Sur la question de la litterature 
ukr~inienne - P~nslavisme, pan
russisme, panmaloruSissme (panukrai
nismc )н, prokstant eontre les ordres 
du tsar interclisaпt le developpemeпt 
de la litterature ukrainienne. 

Sa deuxieme prot('statioп а ее su
jet fut uпе conference qu'il fit а 
Paris ан Congres Interпatioпal Lit
terairc sur la « Litterature ukrainien
ne proserite par le gou\·crnemcnt 
russe )) (1876). 

Le retour сІапs sa patrie sous le 
regi~e dcs ts~rs lui et~it impossible, 
auss1 resta-t-11 uп emigre politique 
jusqu'a la fin de ses jours. Etaпt un 
~av~nt _tres .e~ineпt, і~ fut professeur 
а І Uшve.rSite de Sofш еп Bulgarie. 

І~ а lю~se. a.rres soi un important 
her1tage litt~rю~e touchant plusieurs 
braпches (histOire, ethnologie poli-
tique etc., etc ... ). ' 

Si nous rappelons aujourd'hui sa 
memoire, ее п'est pas que nous Іе 
considerons comme un homme iп
fail.Iib~e, mais parce. qu'en son temps 
(prшeipalemeпt - а la fіп du ХІХе 
et au debut clu ххе ss.), lui et ses 
CPuvres eurent une influence extre- · 
memeпt graпde sur Іа vie intellec
tuelle de lTkraiпe. La connaissance 
de ses Cf'U\Tcs est пecessairc pour 
co~prendre а fond la question uk
rюшenne a.ctuelle. Nous lui sonunes 
egalement reconnaissants, car il fut 
uп dcs principaux propagateurs de 
la pensee ukraшienne libre en Europe 
occidentale. 



ROMYHIRAT 
,].пп І О чf'рвпя 1948 1•. ~··чш їm·м~ і 

110.1 ітІІЧІІ і парт і і іі орган і;щц і ї, а 
<·юн• : 1. ~·країш·ькf' lІаціопа~Іьно
;:і.f'яократичш• Об 'G~ІІаннн. 2. )'к
ра інt•ьюІ Соц ін;І і<·ТІІЧІІО - Ра~шш.1І.
па Партія, 3. ~·країнс·мш (:оцін.l
~Р~Іократнчна Ро~іпшча ІІщtТін. 
4. ~-~~раїш•J,ка Партія Соціп.lі<·тіІІ
І)t'во.lюЦіОІІt'рів. 5. ~-RІtаїш·ьюІ l)f'DO
;liOЦ ііі по - ,].f'иоr,ратІІЧІШ Парт ін, 6. 
)'краЇІІ<'І,кІІіі Націона.lЬІІО - іl.f'ІШШВ-

Ішіі Союа, 7. 0ІtпІІІіааціп )'країпеь
GІІХ Нац іопа;І іІ'Т ів. 8. t)рпш іаац ін 
)'нраїш~І.КІІХ ІІаціонаJІі<·тіп - І•f'во.lю
ціонf'рін- пі;.щш·шш <·тат~·т )'краін
<·ьно ї Нац іоншІМІО ї ~~~І:lІІ. 
Таюш чином Hf'pf':І ічf'н і наІtТ і і nшІ

ШМІІ, ЩО ІН' і ;l,t'рШШШОН(tШІІІ і ll(tt'pO
IaTIIIIII ІІf'ІJХОІІІІого Д(•р;наnного ор
гшr~· ~·країш·ького наро;.t.~· на.lf'іШtТЬ 
G;liiiiO ;l,f'(tШШШОJ\ІУ Ц('JІТроuі )'краЇН
('ЬКО ї ІІщнцпьо ї РN·нуб:І іки. 

ІІі;lготонча 1\оиіt·ін д.1н організації 
)'країн<•мюї НаціоІІШІІ>ІІОЇ Ра.111. 

(Но.нуні1.-ат цей перед ру 1іовусмо за уt.·раїнсь#іою пресою в //і.неччині) 

:ми без:\Іірно рnді ТО:\ІУ, що прrд
стnвншm наш11х головн11х політич
них партііі :Jу:\Іі:ш анайти спільну 
:\ІОВУ і. пі;:щнсуючи етатут УІ.;раїн
сьн(~ї Нnціональної Р~І;J:ІІ, впнвІІШІ 
тю1 нашу по:Іітпчну зрілість. ІІі;t
готонІ.;а до спюрешш ціЕї Н:щіо
ІШдьної Ра;щ трІшnда Д\';І\L' довго. 
і нод і з;щвn:Іосн. що сп ра ва безна
дійна; павіп, в ост:ншій хвнанні 
появІІ.lІІСН бу .111 rо:ІОСІІ. Я І-\ і, :\IOiiOJa 

бУ:Іо ;Іу:\tаТІІ, підрізува,;ш в Іюрені 
та nу ін ін ЇНТІІВУ - Н BCL' Tanll був 

зробдrІшй вt•шщий нрон вперед. 3на

чип, :\ІІІ Ht' ют рвували нашого до

теперішнього побуту на еміІ'рації, ми 
зрІіJш агонорппн·1, у найв:шшивішій 
еп ра ві, а cal\H' в сп ра в і одностайного 
захисту політичних нрав ш1шого на
роду. 

Н~Ш Hl' JШІШ1ЄТЬСН НЇЧОГО іНШОГО ЯН 
внс.1свнтн щпроt·ер;{е побюн:шня, 
щоб шшайсноріше дійш:ю до остаточ
ного офоJНІ.lеннн цієї нашої УІ.;раїн
СІ,J-\ої Націонаш.ної Р~щи, бо завдан
ня пере;~. нею справді вешше. 

ПОМЕР ГЕНЕРАЛ МИКОЛА ШАПОВАЛ 

у н 'ятницю 25 нього червня в Сt•
лоІШУрі 110:\!Ср П'Нt>ра:І уІ.; ра ЇПСЬІ-\ОЇ 
ар:\ІЇї. М. Шапова:І. внщ1тнпй у•.;раїн
сьнпй ГрОІ~J;J:СЬІ-\ІІЙ і Н iiЇCJ,J\C ВІІЙ діНЧ. 
Похорон. ІНІ нюш_у бу:ш нрнсут~і 
ПОІШ;{ 250 ЧС.l., ВІ;J.бувсн В ПОНL';{І
ЛОІ\ 28. \'1 нn Ce.'loш.;ypcJ,J\OІY 1-\Ла
довпщі. 3 Парижу ~_а ІІсх~рон при
б\-'ШІ гс.1ова Yl>p3 ШСЬІ-\ОІ Гро:\шд
ської Опінп, п. іюn. С. Созонтів 

та го.:нша па рн:н,Jю ї п равос.'Іавно і 

ннр:~фії, \[, ВасшІів. ааунонійну 
с:1ужбу 11ршшв парафіплмшй свя
ЩL'ІІІІІ.; УІ\раїнсJ,Jюї Правосшшної 
Церюш в Парнжі, о. 1\иршю разом 
:J 11. 0:1. ЧехівеJ,юІм, що ІНІІ\011\'Вав 
11бов 'н:нт днн:І. " 
В настушншу ЧІІСJІЇ <<Гро~шщю> на

ІІІІІШ'щ> доІ\JІадніше про особу ІІа
нійного генераJrа. 
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ЗА ГРОМАДСЬКУ ЗОРГАНІЗОВАНІСТЬ НАШОЇ ЕМІrРАЦІЇ 
Різно можна пояснювати ТGЙ фант, 

що немає й нині ще серед зоргані::ю
ваного людства незалежної Унраїн
сьної Держави. Можна це виnр:ш
дувати тією обставиною, що загарб
ницьні сусіди Унраїни не дають 
нашому народові стати на власні 
ноги, бо хоппь яннайдовше енсплvа
тувати прирr,дні багатства УнраІни 
й навіть її робочу силу. 3 другого 
бону :можна б і нас самих обвину
вачувати в недостатньому винопанні 
обов 'язну для захисту своєї батьнів
щини. Можна знайти багато арІу
ментів для підтримання і першої, 
і другої тези. 

До часу другої світової вшни 
нам було дуже принро відповідати 
на питання : Чому ви не маєте 
своєї держави? Бо виправдання, що, 
мовляв, у Радянсьному Союзі па
нує терор, ніного не перенонували. 
Нас вважали полросту за нездат
них, незрілих до самостійного дер
жавного життя. Нині цей давній 
арrумент вже у велиній мірі пере
нонує. Бо всі бачать, що не тільни 
ми, але й інші, донедавна незалеж
ні, народи не можуть опертися ра
дянсьному теророві. Ян ми добре 
знаємо, арrумент цей вповні цінний 
у відношенні до мадярів, полянів, 
чехів і т. д., але до нас його присто
совують тільни дуже обережно, з 
певним острахом, щоб не посуну
тись задалено. Проте теперішній мо
мент в для нас дуже сприятливий, 
щоб попасти в ноло тих народів, 
що заслуговують за світовою гро
мадсьною думною на власну дер

жавність. Але для цього ми повинні 
зробити все, що в в нашій спромож
ності, - в чому радянсьний терор 
нам безnосередньо не перешноджає. 
Ми говоримо, що не маємо само

стійної держави, бо ми не в силі 
опертися радянсьному теророві. -
Згода І - Але що ми подамо на ви
правдання тієї принрої дійсности, 
що й донині немав центральноl гро-

.мадсь1іоі ор~аніааціі. .ч1іа б репре
зе!lтувала цz:zy у1іра інсь1іу е.wігра
цzю? А;пне :-.ш пшве:-.ю v ві:rьно:-.rv 
~віті, :-.rає:-.~о повне право ·її створитІІ 
І не :\rеншІ ;ro того :-.юж:швості ніж 

усі інші народи: )fи її t:онче п'отре
бує:-.ю, а проте й ;rонині її не ство
рили. 

Праt:тичною переду:-.ювою ство
репи~ Цl~~трз;rьн?ї Унраїнсьної Емі
rращйноІ ОргаНІзації в існvвання 
n?нти_нента:rьних yt:pa їнсьt:их орга
НІзацІй гро:-.rадсьt:ого хараt:теру та
них, ян П_ана~rерrшансьt:а унраїн
сьна оргаНІзаЦІя, Евр'JПейсьна vн
раїнсьна організація, ;..юже ще· й 
Азіятсьна. A:re передумовою ство
рення цих нонтинентальних ор

ганізацій є існування нрайових цt>н
тральни:х організацій. А ян же це 
тяжно! От, наf!р., гостинна фран
цузьна влада шшла нам цілновито 

назустріч і затвер;rила статут Ун
раїнсьної Громадсьної Опіни Ян цен
тральн~_ї унраїнсьної організації у 
Францн; отже :-.шє:-.rо повнv :\южли
вість занонно діяти; проте 'цей шанс 
не в ще винориста ний ян сЛід. 

Існ~ют~ .. на т~рені Франції різні 
ор~аІ~Ізацн_, робпничі, вояцьні, про
СВІТJ:ІІ, реЛІГІЙНО~О Ха_рантеру і т. д. 
ОдНІ чисельно бІ:ІЬШІ, другі :-.Іенші. 
Це все добре, а:Іе не забvвай1ю -. ... . .. ' 
щ_о не всІ унрюнцІ в робітнини, по-

МІЖ !fИ~ в фа_Р:-.rери, но:-.rерсанти, са
мо.спйНІ .. ре:-._ІІСНІІЮІ і Т. Д. ; ЩО не 
всІ уnрюнцІ є православні чи на

толини,_ а є серед нас ще люди ін

ших вІровизнань; - що не всі 

унраїнці бу_ли нол~rсь воянюш, зна
чить не ВСІ:\~ є юсце в товаристві 
бувших воя~-:ш;-що не всі унраїнці 
визнають яt:усь певнv ідеологію чи 
партійну програ:\ІУ, значить не всім 
~ місц~ в цього роду організаціях 
1 т. д. 1 т .. д. 

Значить:п_овн~ :-.юра:~ьне право на 
репрезентацІю цшої унраїнсьної емі
rрації у Франції може мати тільки 
тана організація, до якої увійдуть, 



чн можуть увійтн, всі унраїнсьні 
організ:щії ГР?)Іадсьного _хар:штеру. 
А тана є НІІНІ од1шоно 1 винлючно 

Унраїнсм;а Грюшдсьна Оп іна. 
l\ІоЖН3 НС ПОГОДЖУВаТІІСЬ З ТИМИ 

чи іншюш настанова;ш управн УГО, 
)JОЖНа від неї вюшгатн того чи ін
шого. ж: ж на в решті бажати персо
на:Іьнпх З)Іін в управі. але це повин
но бУти роблене леІ'нш.нюш засо
бами~ а нрі:-.1 того це повинно бути 
роб:1ене ~ і.м'~ добра цілої !!краін~ 
ськоі е.мzграцZL; - в жодІШІ разІ 

не повІІІІНО бутп спрсби захоплення 
управи та~юї .~.~ентр.~.1ьної унраїнсь
ної оргашзацн одюєю групою лю

дей під тюІ п ретенстю1, щ_о, :"Іювляв, 

їх організація найчис:н.•нюша. Упра
ва у ГО .мусить відзеркалювати всі 
течі і. .«усить реnрезен"!увати всі 
орган_іаації, бо п.1ьнн _тоДІ. в~на ~)10: 
же ДJНТИ ;ря добра І В Ш Я ЦШОІ 
у 1-;раїнсм;ої_ е:о.ІіІ'р~щійної но.:юнії з 
ПОВНІШ УСП ІХО:\1. 

Взає:о.ІіІУ нетерпюІість, яна при
мvшУє одних унрnїнців від:-.ювлятнсь 
вІд "співпраці. бо. )Jовлнв. тю1 є 
інші vlipa їнuі, їх п рс.тивншш, мож
на по-яснювати в різний спосіб, а.:~е 
ПОЗІІТИВІН' ЯВИЩе ЦС не Є. 

Добре, нищо _існ~!?ть численні ун
раїнсьні оргаюза_цн, але. дуже . не
добре, нІіЩО деяю _ _з них .. І дониюне 
ввійшли до УирашсьноІ Гро)tадсь
ної ОпіюІ •і не Ііоординують своєї 
роботJІ з заrаЛО)І дая добра цілої 

українсьної нолонії у Франції. 
Чого ж вони ченають?- Аж пони 

стануть настільни сильні, що змо
жуть панинути свою волю іншим? 
До чого ж це веде? 
Припщуються слова Івана Фран

иа : <<Нн пастирі вовнами стануть, 
треба вівцю.І пастися самШІІ>>. При
нро воно думати, що це взагалі 
можливе. Невже прnвідні люди не 
з:о.юшуть самі договоритисн? Невже 
:о.юже постати потрl'ба звертатися аж 
до ШІЙШІІршого l'JІtіІ'раційного загалу 
за безпосередньою інтервl'Іщією в 
цій спр~ші? 
Труднощі в роабудові УІ<раїнсь

ної Гро:шщсІ.ної Оп і ни, що є цrн
тр:шьною унраїнсьною інституцією 
у Франції, є еправді вешті, а.1с ми 
вірюю, що :щоровиіt дух нерсможс, 
що шtйширші Ішла унраїнсьної но
лонії у Фр:шції тю.; си;Іьно вплива
тюІуть на провідні нола своїх орга
нізацій, яні ще недостатньо або вза
галі ІН.' співнр~щюють з УІіраїнсьною 
центр:шею у Франції, що дехто буде 
з~Іушений зрентися своїх може над
то Вt'ШІЮІХ провідницьних амбіцій 
та піде врешті разо:'Іt з ціJІою ун
раїнсьною еміІ'ранійною громадою. 

І це дасть змогу принласти всіх 
зусиль безпосередньо до реальних 
завдань, n саме до творення свропей
сьної та. врешті, світової унраїнсь
ної еміІ'раційної централі. 

Ол. НРИМОВИЧ 

ПОСОІІ АНТІН Г 11 ИН И а 
захищає українських скитальців 

31 травня 1948 р. п. А. Г.1ІІНКа виголосив у нанаді~сьиому парляменті 
велинv про:-.юву на то1у : <<Що зробили демонр~lтичш держави у справі 
розв •Язання питання еюtтальцІЕ)>. Нижче подаємо витяги з цієї промови. 

• Це вже сьошtй раз протяго:-.1 остан
ніх трьох аіт я встаю! щоб го~ори:rи 
про спр~шу снитальцш та втшач1в. 

Роблю це ТО)І)', бо знаю, що снита:Іь
uі, в їх теперішн~ому поnоженні, не 
мають З)ЮГІІ са:-.11 говорити за себе. 

Почавши від Д-дня, тоб-то від 
ч~су висадни на берегах Норман
дІЇ в червні 1944 р. і досі, політина 
Заходу полягала на репатріяції ски
тальців до місць їх народжt•ння. 
У винонуванні програми репатріл-



ції УНРРА та ІРО вживали та вжи
вають нільнох метод. Першою ме
тодою була примусова репатріяція. 
Протягом більше рону по занінчен
ні війни в Европі, репатріяцію пе
реводжено всяними способами, внлю
чно до примусу. 

Другою методою, вживаною у 
зв'язну з репатріяцією велиного чис
ла безборонних та нещасливих сни
тальців, було nриватне nорозуміння 
між реnатріяційними урнднинами 
СРСР та делними диренторами та
борів чи областей. Згідно цієї ме
тоди дирентор вчасно анинав з та

бору, ноли приїжджала совєтсьна ре
патріяційна номісія. З доnомогою 
зброї совєтсьні офіцери зганяли 
певне число снитальців, ладували 
їх на авта і тільни їх і бачено. 
Третя метода це та, я ну ще й до

сі вживають. Згідно цієї методи, 
дається дозвіл совєтсьним репат
рінційнюr урнднинам nровадити в 
таборах «аІ'ітаційну нампанію>>. Це 
робиться за посередництвом літера
тури, яна вихвалює <<щасливе жит

тю> під номуніетичною владою. 
Четверта метода полягає на тан 

званій <<добровільній репатріяції>> 
з примусу. Згідно цієї методи з:\1ен
шують харчові приділи нижче рів
ня нормального потребування на
льорій на особу. Другий нрон в 
цьо?trу процесі, яний вживається в 
денних областях, це nереміщення 
снитальців з одного табору до дру
гого, нільна разів nротягом рону. 
Видається наназ переселити меш

нанців одного табору до другого, 
щоб заломити їх морально. По та но
му зменшенні пайнів їжі та по та
них nереносинах із табору до табо
ру, обіцяють тим, що зголосяться 
до репатріяції, нращі пайни та нра
щий одяг. 

Вживання хліба ян принади, щоб 
віддати голодних, пригwічених, не
щаснИх і безборонних християн у 
нігті тирансьних і безбожницьних 
режимів, залишиться гидною пля
мою на совісті Заходу протягом 
багатьох майбутніх понолінь. 
Другою проблемою справи сни-
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тальців є питання про опіну й утри
мання їх до :\10:\Іенту переселення. 
Журнал <<Ворлд Репорn> писав, 

що 94 відсспш всього бюджету 
УНРРА сnпадаються з nоштів, nри
ділених від Спс:ІsчеюІх Штатів А:\Іе
рюш, Ве:шнобріtтанії та І\анади. 
УНРРА і Підотовчій Кюtісії ІРО 

треба дяnувати за багато речей, яnі 
вони зробп:ш. Підготовча l\o:\ticiя 
ІРО зробила за останні місяці де
яні nронп, нnі :\южна вважати nо
чатно:\І дійсної розв 'язюІ питання 
переселенин. :Мину;юго рону багато 
снитальцін внїха:ю до Вешшої Бри
танії, Бельгії, Го:tляндії, Франції, 
Канади, Сполучених Штатів МІt.'рІІ
nИ, Південної Африюt, Австралії, 
Швайцарії, tвате:\ш:ш, Арrентіни, 
Бразілії, Бо:tівії. Чіле, І\о:ІрІбії, 
Еnвадору, Параrваю. Перу і Вене
цуели. 

Поnищо Cno.lsчt•нi Шп.ти Аж·риюІ . . 
не вида:ш оnре::шІх заноюв допусІ\3-

ти сnитальцін. Вони одначе прийнн
ли nевну nількість снита:~ьців на 
основі РЖе існуючих юІернnансьюІх 
занонів, тобто сиrтс:\ш І\Р.сти. Нена
да зробила початоn. де пусnаючи сю
ди сnитr:tьців пn посt•:tенців. 
Проте треба полегшити теперішні 

приписи відносно з;~;оров'я, яні бу:~н, 
очевидно. зложені д:Ін пере;:~;всєн
ного періоду й яnі не беруть до ува
ги гумпнітарного ІІОГ.lя;tу на без
державних :tю;:tей. що є жертвюІИ 

ВіЙНИ Й НО:\1\'НіЗ:\ІУ. 
Чис:tо сюіт<':tьuів. ві;щинених і:\Іі

І'рзційншш nО:\Іісіюш, яnе виносить 
від 20 до 56 відсотнів, в завелине, 
ношІ гу:\шнітарність взагалі відо
грає лnунебудь ро.1ю в цій справі. 

Суворі вююги воносно здоров 'я 
розбивають родини або відбирають 
їм охоту до виїзду. Тшrу треба б 
взяти шд увагу полегшення припи

сів здоров 'я д:tя осіб, що є члена!tІИ 
родин, щоб сильніші :\югли помага-
ти слабшим і щоб праця одних чле
нів родини врівноважувала бран 
спроможности в інших. 

Підготовча номісія ІРО видала 5 
січня цього рону постанову щодо до
помоги на Переїзд для груп, а також 



для поодиноюІх іміl'рантів. Однан 
загал заінтересованих людей не знає 
нічого про це рішення, хоч воно є 
надзвичайно важливе для тих, що 
не :можуть оплатити переїзду своїх 
родичів. 

<<Нью Йорн Таймс>> з дня 5 трав
ня 1948 під заголовном: <<3анидає , . 
державюІ фарисейство в справІ сни-

тальців>>, пише : 
<<ВілльюІ Ге.-шам Тан, із Сполу

чених Штатів, ензенутивний сенре
тар Підготовчої Нюtісії ІРО, сьо
годні одверто занинув фарисейство 
n бран милосердя урядюt, що взяли 
на себе обов 'язоn розв 'нзати прсб
лемv сnитальціn після другої сві
тової війни. Він про:о.юn:Іяв иа вступ
НО:\ІУ засіданні шостнх зборів І>О:\tісії. 

<<Ііитrшня сnитn.:Іьців ніхто не роз
в'нзУЄ>>, сnззав п. Б. Тан, пред
ставітnrш урядів. <<Його Нt' розв 'я
зують ттtу, що ню• бр:шує заба~а
то речей :грошей, часу, пароплавІВ, 

3 перш за _все хрІ!спшнсьного мило
сердя помІЖ н~.цІ~?tш». 

Про1\ІОІ'.:ІЯЮ~ІІ бшьш о~верто про 
цю справу .. НІЖ це_ посшв ~робити 
бvдь-яниfі шший 1\1ІіІ\На_~(1ДНІЙ уря
довець перед ТИ!'ІІ, п. Б. І ан заюшу_в 
урядю1 , що вони д~ІІ?ля_ться на втІ
начів яи на певну nІ:ІЬnІсть робочо
го матеріялу, нехтуючи .шодсьний 
біи справи fi дивл_ячися дуже ио
-ротl\озоро на нас:щщи свого тепе

рішнього поводження. 

<<Ті уряди, що створили нашу ион
ститУцію>>, сназав п. Б. Tal\, <<дозво
.,,иші ссбі ЛЮl\СУС ВІІСОnОМОр:lЛЬН~ГО 
становища. Вони заявили, що юя
ЮІЙ утіl\аЧ, Яl\ИЙ боїться п_овернути
ся до рідного нраю, не сює бути до 
цього приму~ений. ~они сднаи не 
заплатили цІНІІ, яиоІ вимагає ста
новище, ЩО ВОНИ ЙОГО Зf.ЙНЯЛЮ>. . 
Пан в. Тан признав, що :урядовцІ 

організації для сии_тальцш. дуже 
зажурені впЛИf!О:М юмець~ої про
паІ'анди на по-штииу урядІв, яю в 

членами ІРО~ Він сназав, ~о ~ цей 
час зросла ворожнеча помІж н~мцJ_І
ми та їх жертвами. 3 бону НІМЦІВ 
<<зросли теж засоби !tля висловл.ю
вання тієї ворожнечІ», сназав ВІН, 

додаючи, що німці змальовують сии
тальців, ни непевний еле?tІент. <<Циф
ри поиазують, що снитальці більше 
шанують занони, ніж решта насе
ленню>. 

П. посол Глинl\а заl\інчив свою 
промову иоротиою цитатою із жур
налу <<Лайф>> про політичний азиль 
для бездержавних осіб : 

<<~И мали 1юлись у цьому ираю, 
поДІбн? нн у наших спр:шжніх со
юзн~юв, вслину й славну трздицію 
поютичного ааилю. Номуніст Троць
ний, на~ринлад, був дуже щасливий, 
иоли МІГ ВТСl\ТИ з царсьної Росії до 
Нью-Йо_РНУ. Однаи, унвіть собі, що 
сьогодНІшня - совєтсьна - Росія 

не визнає ПJ?ава _азИJІю й пляму~ своїх 
власних утшачш, ян зрадниюв, що 

заслуговую~ь на нару с:о.tерти, за 

ви~ятном хІба тих << прият~'лів робо
чоІ НЛЯСИ>>, ЩО МУСНТЬ УТІl\3ТИ 3-За 

нордону назад до Совєтсьного Союзу .. 
. Ми повинні дат~ добрий принлад 
І дати азиль яюйсь частині того 
мільйона людей, що втснли nід Ію
муніз:му. Бід щирого серця, ради 
Господа Бога, винустімо тих людей 
з їх !-\Лі тон. І спровадьмо сюди тих, 
що хочуть до нас прибутю>. 

Нзвсдені вище уривни з промови 
посла Антона Глинии в Нающійсь
но:му парля:о.Іенті поназуютІ;> нн на
пол~гливо і твердо обстоюють прав
дИВІ демш<рзти справу найбільшої 
нривди людині в історії людства -
справу жертв останньої війни, що 
по:ребують пр1ва азилю, праці й 
хшба.. ОІ\упант нашої нраїни вжи
ває всіх можливих і неможливих аа
ходів, а~и :іль_ии сиомпромітувати 
снитальцш І зІрвати влаштування 

їм нор:\шльного людсьиого ·жипя. 
Однаи правда попри все виходить 
назовні. І в цьому велниз aacлvra 
таиож і n. Антона Глинни. ~ 
Ярім своїх виступів у парляменті, 

п: Гшшиа ч~сто промовляє в обо~ 
НІ сиитальцІв на численних сходи

нах панадійсьних унраінців. 

. Ми певні, i:Uo унраїнсьиі скиталь• 
щ довго вщчуватимуть вдячніст.ь 
до п. посла Глинми за цю його вс .. 
лину роботу. · · 
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й. Е. ІВАН БУЧКО 
Апостольський Візитатор Українців 

у Західній Европі 

ВІДВІДАВ АВСТРІЮ 

й. Е. 6писноп .д'"Р Іван Бучно, 
Апостольсьний ВІЗитатор Унраїн
цін у Західній Европі, перебував 
протягом. тиж~я (7-15 червня 1948) 
на австр1йсьюй території, щоб се
ред унраїнсьної еміrрації в Австрії 
продовжувати ту саму місію, що її 
прова~ить Й. Е. впродовж трьох 
МІСЯЦІВ. на терені Німеччини : ві
зитацію унраїнсьно - натолицької 
Церкви, відвідини всіх її вірних 
т~ взагалі всіх унраїнсьних скиталь
ЦІВ. 

Для того, щоб мати змогу відві
дати за таний норотний час всі най
важливіші обласні осередни скуп
чення українсьної еміrрації в Ав
стрії, И. Е. Преосвящений мусів 
невпинно бути в дорозі, щодня від
правляти молебни й архієрейські бо
гослуження та брати участь у свя
тах, що їх улаштовували на його 
честь. 

й. Е. розпочав свою подорож з 
Г?рішньої. Австрії. 8 червня ц. р. 
вш відправив молебен в Л інці. Піс
ля проповіді, проголошеної у церкві, 
й. Е. відвідав організацію <<Харі
тас)>, де відбулася зустріч з членами 
Обл.. Осередиу та представнянами 
повІтових осередків; підчас цієї зу
стрічі Владииу інформували про стан 
~иття й прац~ унраїнських еміrран
тш у ГорІШНІЙ Австрії. 

Того самого дня Владина виїхав 
до Грац~ (Штірія), куди прибув піз
но вночІ. Наступного дня (9. VI) 
він відправив Архієрейсьну Служ
бу Божу з проповіддю. Того ж дня 
виїхав до Вілляху. 10. VI Владика 
відвідав табір Ст. Мартін, де від
правив на майдані Архиєрейсьиу 
Службу Божу й виголосив зворуш
ливу проповідь. По обіді того дня 
він виїхав до 3альцбурtу. У мана-
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стирсьnій церnві (табір знаходиться 
на терені єзуїтсьnого :манастиря) 
Владина відпр~:вив :иолебен з про
повіддю, а другого дня відб.улася на 
майдані АрхієрейсьІіа Служба Божа 
з участю чпс.'lенного дУхівнпцтва, 
щоw прибуло з усієї а:нёриnанської 
зони в Австрії; піс:Ія С:Іужбп Вла
дина в.пго:Іоспв довгу й під несену 
проПОВІДЬ. 

Пізніше. на то:-.1\" ж таюІ :-.шйдані, 
ВладІІІ\3 прпй:-.шв офіційні прпвітан
ня. Це бу:ю центр:J.:Іьне свято на всю 
Австрію. В.'lа;:ошу віта:Іи де.'lсІ'ати 
від духівнпцтва в Австрії, від уn
раїнсьІюго грюшдянства в Австрії, 
від бюра 3УАУЕ, від Міжтаборо
вої Ради й ці:юї НІІЗЮІ зосередже
них у ній організацій, від шкіль
ництва та організацій :-.юлоді. Всі 
делеrати передали Владиці ме:мо
ріяли, а В:Іадиnа в безпосередній 
розмові з нюш ціnавився станом 
праці установ. 

12. VI. Владиnа відвідав латинсь
кого Архієписnопа д-ра А. Рора
хера, і того ж таnи дня виїхав до 
Тіролю. 13 червня, в неділю, Пере
буваючи в Ін сб руну, В.'lадика від
правив Архієрейсьну С:Іужбу у 
храмі Св . .Миколи; підчас цієї служ
би чудово співав хор <<Ватра>> під 
орудою Л. Туркевича. У церкві 
були присутні чужинці - представ
инии французьnої влади, ректор уні
верситету та інші. Попівдні відбу
лася зустріч Владики з гро:\шдян
ством у залі Музікферайн'у. Тут йо
го вітали о. дек. Ю. Гірняк, делеl'ат 
Укр. Секції Суспільної Служби ДП 
на Тіроль, делеІ'ації всіх ynp. nуль
турних і гуманітарних організацій 
Інсбруиу з президією УЦДОА на 
чолі. Як і сnрізь, Владииа цікавився 
докладними відомостями про всі ор-



ганізації. Привітання укра інської 
молоді й дітвори особливо зворуши
ли Владину. 

Другого дня Владика відвідав ге
нерала Вуазара, як представнИRа за

гальної аліянтської влади, Ляндес
гавптмана на край Тіроль, д-ра Вайс
гаттеруа та бурІ'~:містра Ін~бр:ука, 
д-ра Мельцера. ПІсля. цих ВІДВІДИН 
у домівці уЦДОА вщбулася ~он
ференція, що тривала понад двІ го-

дини. 

Надвечір Владика виїхав до Ляп-
деку, де його .вітали тан са.мо вро
чисто ян і снрІзь; у таборовІй церн
ві Владнна відправив молебен і 
виголосив проповідь, а ввечері був 
присутній на врочистій Анадемії. 

15~червня псред.полуднем Влади
ка відnравив _АрХІ~рейсьну_ Службу 
БожУ " парафІяльнІй церню й знову 
вигоЛо-сив проnовідь. Після ~о~о
служення у таборо~ому н71юбІ БІД
бувся врочистий общ; nомІж гостей 
бvли nрисутні губернатор французь
кої військової влади в Ляпдеку, 
французький командант таб?РУ та 
франц. військовий курат; ВСІ вони, 
як і nредставники латинськ~го дУ: 
хівництва, виголоси~и n_ривп_альн~ 
промоВИ. Владина BCl:l\1 ВІДПОВІДаВ І 

дякvвав. 
Безnосередньо nісля обіду в Лян-

декv й. Е. Єпископ д-р Іван Бучка 
виїхав Арльберr-ексnресом до Па
рижа (15. VI). Його nроводжала 
численна українська громада й nред-

ставники французької влади. Пісні 
хору <<Ватра>> суп ровадиЛи в ід 'їзд 
nотягу. По дорозі nотяг зуnинився 
на станції у Фельдкірсі, де Влади
ку вітала делеІ'ація місцевих УК
раїнців. Пані з делеІ'ації nередали 
йому квіти. 

Відвідини Аrіостольсьного Візи
татора Унраїнцін у Західній Евроnі 
зали~или у серцях унраїнсьних емі
І'рантш в Австрії незабутні вражен
ня. Цьому оссбшшu можуть сприяти 
nроnовіді й промови Владини. Іх 
провідною думнсю була nересторо
га не вnасти в найбільш гріх - зне
віру. Владика закликав не занеnа
дати духом, бути бадьорими й вірити 
в милссердя Госnоднє та НСl\ІІшучу 
перемогу nравди для унраїнсьного 
нареду. Він занлинав таnож до зго
ди й єдности і то не на словах, а 
на ділі, зазначаючи, що всяюtй 
розбрат та незгода є діло сатани. 

Усім без різниці віровизнання 
ВладнІш передавав благословення 
Святішого Отця. 

Організація самої nодорожі по 
Австрії та nриймзння його сниталь
цями були зразкові. 

3 Пr рижу Владина має виїхати не
забаром на візитацію до Бrльгії й 
Голляндії, а в поворотній подорожі 
до Риму спиниться у Швайцаріі. 
На осінь є передбачений його ви

їзд до Англії в сnравах Унраїнсьноі 
Натолицьної Цернви. 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДИПЛОМОМ І МЕДАJІЕІО п. І. РУДИЧЕВА 
20 червня ц. р. у Парижі на врс

чистсму засіщ нні свс єї Р2ди _Фран
цузьl\е Тов2риство <<Arts - Sc~шc~s
LettreS>> відзна':'ило J;!Иnлоюм 1 СfІІб
ною медалею ДlЯ~ЬНІСТЬ ШИр~Н~БІ~С

:МОГО свсєю nублщистичнсю -~ ?Ібшс
течнсю діяльнІстю в УнраІНІ 1 на 
еміrрації п. Івана Рудичева, ':fЛе~а 
Ради і l\слишньсго пєршого _бІбшс
текаря і фантичного сргаюзатор~ 
бібліотеки ІМ. С. Пєтлюри у ПарижІ. 

Це є друге з Чt рги відзначt'ння ун
раїнців у Фрf,нції цим Тuв3риством; 
перше відзначення мr:ла Пані О. 
Гсраію:,ва - Шраньна за с~сю ар
тистичне-музичну і сп ЇЕ<. чу діяль
ність. 
Мсжна безnІJмилново твtрдити, що 

ян перше відзнr.чення П~ні Гораі
нової, тан і сьсrtднішнє - п. І. 
Рудичева - шир<-но знаної і таноІ 
снрізь поnулярної ос<-би,- винличе 
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дуже щирий відгомін вдячність до 
фр:шцузь·І\(JГО нар:-1ду за оцінення 

заслуг шшюго аемлнна П<'Р~'д рід
ною nультурою і просто перед 
нультурою, в боротьбі за яну 
завжди вела перl'д Фрзнцін. 
До всіх гзрлчих поздор:шлень, 

що їх сд~ржпть 11. Рудичев, ,~Іи при
луч~Є:\ІО 1 наше :~ :rсдатно:\І побажан
ня <<щюг~' я літ::>>> і запсвнення:ІІ гли
боної поваги. 

Іван. Опанасович Рудичів 

НОРОТНА БІОГРАФІЯ 

І. О. Рудичів народився 28 травня 
1881 року в селі Іванівці Нобеляцького 
повіту на Полтавщині. Освіту І. О. 
одержав у Полтавській Духовній Семі
нарії і в Назанському Університеті на 
правІшчому фанультеті. В семінарії І. О. 
папежав до семінарсьноі украІнсьноt 
громади, яноі головою був С. Петлюра. 
В НЮ2 р. після занолоту в с~мінаріІ І. О 
був з неі. винлючени_й. Даш всту!Іив до 
•РеволюцІйної Українськоі ПартІї&, що 
заснувалася в 1900 році. За участь в ре-

во.-ІюційІІО~ІУ рухові, переховування і 
р озповсю.:нкення не."Іе ra.lЬJ ;ої .1 ін-ратури 
він був арештований і ааеу;:нпеннй .:\о 7 
міснців в 'нзшщі; вніІшовuш на ночатну 
1?04 р. з в 'нзшщі, І. О. пt>реіЖ.l;кає до 
1-.атерш:оеаава, ;\е щнщює з групою 
Р. ~··. ІІ. по ВІІ.:\анню рево."ІюціііІ,ої ді
тератури; в 1905 1 оці він був поранений 
під час бо.в на барпн:цах. 3 самого 
вихо;:tу з в'нзшщі І. О. жив пі;:t .:\ОПІЯ
.:\G:\1 по.1іціі. В цей час співпрацював він 
у журнааі ,,рцшrй l\patl, що його ви
давав Д~штрі;в у Іfо;п:Jві, ;щвав ."ІеІщіt 
і, не ;щв.1ячш·ь на rш.•ьшrtІ ;юг.1нд цар
СЬІЮЇ ІІО."Ііції, П]Ю.:\ОВЖУDаВ !!t'.lt::t<ШЬHY 
;:tіН.lЬНість. l3 1906 rоц'і І. О. ВІІЇЗ.:\ІІТЬ 
до J..:аа:.ші на юрн.:\ІІЧпі ('Тудіі в тамтеш
ш.о~tу університеті. :\Іатер іпаьн і і ІЮ.:lі
тичні обставшш ;щють :нюгу І. О. нін
читп фаІ;у.lьтст .1нше в 1912 }юці. Того ж 
рОІ(У він став .:\i.lOD0.:\0~1 Гірничого Ін<.~ТІІ
титуту у Еатерпнос.1аві і, звнчайно, 
діН.lЬІ,JІ~І Ч.lеІіО~І УЩШ!ІН'І>ІЮГО t'ІІідО~ІО
ГО 31\ТИВУ ЦЬОГО ~Ііста. 

Рево.1юціл 1 !Н 7 р. застає його в чпн і 
старшого писаря 271 запасного піхот
ного по."ІІ>У, що зпахо;щтьсн в 1\аТt'JНІІІО
с;шв і, го.1овою об'єднаних в іі\еьнових 
Г]Ю~Іад ~Ііста, ГО."ІОІJОЮ СВОЄЇ ПО.l!ЮВОЇ 
Ради і т. п. УІ>ра їЕсь~>е вояцтво tюсІшає 
іtого <'Ію·'~' д<.'.lctaтo~t на 1-й і 2-Ш ВШсь
нові 3 'іци у 1\иGВі; 110 дс:\юбі.Іізації в 
1917 р. І. о~ дістає Ві.:\ со."І;tатів ПО то
дішнШ ~юді, яно нагороду, рушницю і 
2 ручних tранати. В НН8 р. вступає .:\0 
ЕорпусІюго Бійсьнового Суду ю; нан
дидат на сУдову посад\', а поті~І його 
призначають ~:а вШсьнового су;щю і 
пронуратора, ш.;і функції він виrюнує 
до нінця існування ~'нраінсьної ар~Іії. 
На е~r.tрацію потрап.1нє в 1921 р., 
спершу до Бер."Ііну, а поті:\! .:\О Відня, 
де співпрацює в ,,Соборній Унраіні», 
У <<BO.li» і В бер.ііНСЬІ\О~ІУ (<С.іОВі>), В 
1922 році повертає до Бер."ІіІНl і співпра
цює з пон. ВироВІІ:\І в (<Еатершюс.lавсь
НО:\rу ВІцавющтві» і в ,,унраїнеьному 
С.•ові». В 1924 р. переїз;:tпть до Пrагп і 
стає технічюоt ,:tІІренторо~І при Впдав
ництві <•Унраїнсьного Грома~сьпого Фон
ду&. В 1926 році переїздить .:\О Франції, 
де спочатку зароб."Іяє на життя тяжною 
фізичною працею, а поті:~t прем'єр п. В. 
Пронопович запрошує його на органі
затора бібліотеки ім. С. Пет.1юри у Па
рижі. Відтоді І. О. є беззмінним бібліо
тенарем цієі біб.'Ііотени. В тяжких ма
теріяльних обставинах дове:юся Ії тво
рити; треба буао бути справжнім асне
том, щоб терпіти XOJJO~, а то й недоt
дання тан, .ян це траппяпося І. О. Ane 
гаряча пюбов до рідної купьтури дапа 
сили І. О. все перетерпіти, віддати май
же все здоров'я і побачити перед війною 
бібліотену' вже визнаною своімв і чужи
ми. Ane це ще не був нівець поневірян
няи. ДИJ\а німецьна орпа вивозить біб-



ліотену і:\І. С. Пет.1юри до Німеччини, 
а разо~І си.:Іоміць і її біб.їіотенаря, що 
зміг вирватися з цього по.:юну .їІІШе че

рез 8 місяців. Піс.їя війни, ян і до вій
ни не див.ТJячись на дуже ос:шб.ІJеJшtt 
зір, на жорстоні :\Іатеріяаьні мидні, 
І. О. береться за перо 1 за поновлення 
бібліотеки, ttoгo :юрогоі біб;ІіотеюІ, що 
тепrр ужr ці.їном заповнює всr ttoгo 
життя. Ніноди не буде забуте ян мужньо 
й nідано саужив і саужнть І. О. унраїн
аоній J-;ультурі. 

ПЕРЕСЕЛЕНЧ/СПРАВИ 

ПЕРСПЕКТІШИ ДЛЯ К\ІІ(РАНТІВ 
ДО АР (ЕНТ ІНИ 

«Бю.'Іетrнм Унраїнсь_н<?го Допо,юго
вого Комітету в АрrентІНІ под~є :101\ШЩ
ну інформацію про те, на НІ~І ~~:р<:_пе~
тиви :\Юmуть еподшатнея нашІ. ~ І,ра.Іщ~!. 

·rрvючн ~о АрtеІ;тшш. 3 шфор:\ІаЦІІ 
el\II • рОІ"аХ дові:-~уємосІ., що <•В перших . ' . по 
п ніз;:~;і ;~;о Арrентіни нашим ем1~рантам 
р ба тяж1 ·о tt довго боротися за життя>), 

тре , ' . . . 
щоб перебороти нареJ!ІТІ ТІ вr:шчезн1 
тр,·;:~;нощі, що з ІШМІІ вцразу_ ;юводитьсн 
·тішн\fтися. Нн чнтає:\10 :tа.ї_І, <•ІІЗJІУЮЧ:~ 
fаюзі}r crpe;:t ДІІ про Арrентшу ~н _нраІ
нv '\ІСДО:\І і '\ІО.їОНОМ тенучу З 0.11! ІЄ!! а 

• · а· в"'аний страх Ш'JH':t репатрІяцІєю 
випр .. . . _ 
й нощшінаціюш в ЕвроПІ ~ ·'?УГОІ ~т?

зате~шюють ре:J.їЬІШЙ 1 єправжюй 
~~~~~~·. Отже сrред тих, що в~е прибу:щ 
ДО Ар .l'еНТЮШ, <•ВtНе Є ВІІІІа;щи П<?В!t~ГО 
озча ,-вання' го.,~nшtм ЧШЮ'\І ІІІІЖ ІН-

~е.ї і rJ:iц ією, та нав І ТІ> вимоги повернути 
іх назад до Европи)}. 
Унраінсьна rміrрація ~ Арrентіні не

чис.їеІша, едабо зоргшнзована, ~ до 
е й 61 .... 1ш отже вона Iit' має фшан-

того щ "· '. . . . .. 
совпх органІзацІй .ря пщтримю~ 1~11-
tрантів, яні <•В оеновнему по п:риtздІ є 

· 1 а са~шх себе~. Арrентша має 
зданІ 1 • • • • .• 
забагато ваасно! ште.ТІІГrнцн :.ля _того, 
об наші .'lінарІ, а;~:вокати, вчитrлІ, х:у

~жнпни тощо могш1 б знай;и, працю за 
Фахом. До того щr в АрІ'ентш1 не визна-
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ють жодних чужих диnломів. От;ие ун
раінсьІ;а інтелігенція, ще перебуваючи 
в Ні~Ісччині та Австрії, повинна псре
нва.ч іфінуватися, вивчивши якесь ре
местnо чи фабричну роботу, і нео~мінно 
вивчити еспансt.ну мову. 

Ненвал іф іноnан і ро б ітншш мощрь 
.ТJегше влаштуватися, бо їх потребує 
х.чіборобстnо та іІ~дустрія. ВивчиВІшІ 
мову й обізнавшнся з еитуацією, noюt 
з~южуть амінити нрацю й поетуново по
дішшtтп своє етнновпщt'. 1\шшіфіновані 
фабричні робітншш та рrміt'шtІш зароб
:шють ві;щосно найбі.тн,шr з yt·ix імі
І'рантіn; НІ\ ЩО вони анають свою роботу 
;щснонало, то ананнн мови має Jt.ЧH них 

другорядне значешш. Щодо інжснrрів 
або технінів ріаного фаху, вони можуть 
розраховувати па початну тпне на дуже 

cнpO'\tlli посади в яніttпебудь промис.ТІоно
сті чи в транспорті і лише згодом доби
тисн ;щброї п.їатні та висоtюго стану. 
Життя в Арrснтіні ноштує дуже доро

го, особливо по~Іешюншя, а ціни пс тіаь
ни не зменшуються, а, павпшш, дапі 
зростають. , 
Дівчата й молоді жінки можуть знай

ти роботу ян хатні робітниці або на теи
сти.Іьних і харчових фабрииах, у пра.ТJь
нях чи швальнях. Літніх жінон на ро
боту майше не беруть. 

З працею на сі.:~ьсьиому господарстві 
справа сто·;ть непевно. Уряд бі.:п.ше 
дбає аа розвитои промисловости, ніж за 
організацію нових иолоній. До того 
иолоністи одержують ді.rшнии землі у 
віддалених провінціях, серед степів по
рос.'lИХ бур'яном, далеко від залізниць 
та ш.'lяхіn. Отже, можна собі уявити, 
якої тяжної праці та яних надзвичайних 
зусиль вимагатиме земелмtа власність, 
скі.ТJьни здоров'я й витривалости повинна 
мати людина, що <•сяде на землі• в Ар
tентіні. 

Отже, з усього наведеного треба зро
бити висновои, що· перш, ніж абиратисJІ 
до Арtентіни, слід добре замиспитись і 
всебічно обміркуватИ це питании. 
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Життя в Венецуелі 
( Bunuci'Lu в листа д-ра Л. СтаховсьІ'Lого з Венецуелі до інж. Б. Ше.мета) 

Ножний іміl'рант, nерший час, ГірІ\О 
плаче, доки знайде працю, але потім, 
врешті, знаходить її й благословляє 
долю за те, що він не в Европі. Дещо 
тут вражає европейця. Повільність тем
пів, вічна <•маньяна» (завтра) по всіх 
урядах, .nовна байдужість ДО вашої долі, 
нерозумшня того, що ви можете бути 

без грошей. Та до цього людина звинає. 
Отже перш за все прантична порада : 
жадайте, щоб Вам візи давали ян <<іммі
І'ранте)), а не <•резіденте•>. Іміrранта по
міщають до баранів, годують безплаnю 
15 днів, за цей час підшунається ннась 
праця, а ян ні, то побут в баранах знов 
продовжать, дони праця зшІйдеться. Ні

чого не nлатите за візи. А <•резідснте•> 
вийшов на берег, ніхто бі.1ьше ІШМ не 
цікавиться. Улаштовуйся (~ам, ян зна
єш. Платити треба за візи 20 бо.11іварів 
за мито, за багаж і т. д. А життя тут дл~ 
Т?ГО, хто. без грошей, дуже доrоге. Пан
сюн- юмната з ї~ею- 12-15 боліварів 
у день. Отже <•резщснтам», що приїздять 
без грошей, дуже тяжно приходиться. 

.ІРО тепер має постійні траж·по];ти з 
НІмеччини, пароплавамп і літанами. Що 
З дні прилітає літак з ДП, між них багато 
унраїнців. Номісіл для добору ДП виі
хала зараз до Англійсьної зони.- Тt·пер 
щодо праці ... Індивідуально взяти фар
му неможливо, бо на це держава нілних 
ноштів не дає. Лише групам по 12-20 
чоловіи. ~а тану групу мусить бути 
один нерІВнии - аl'роном. На тані 
групи дають кредити. 

Ножна родина дістає 25 гентарів чу
довоІ землі, гарну хату, три німнати 
меблі - ліжиа, столи, иовдри, фільтр~ 
для води і т. д. Ноло 2000 бол. позичии 
насіння, машини, 62 бол. у тиждень н~ 
видатии. Дають теж иредити на ПОиуІІRу 
Іюрів, нурей, свиней і т. д. Еміrранти 
живуть добре, денні за рін уже майже 

Читайте << УкраІиські Вісті>> - ун
раїнсьну газету з Німеччини, яна 
виходить два рази на тишдень. 

Передплата на 1 місяць . 80 фр. 
на З місяці . . 240 фр. 
на 6 місяців . . 180 фр. 
на 1 рін 960 фр~ 

Замовлення надсилати на адресу 

<<ГромадИ>>. 
Гроші надсилати на поштове нонто 

<<Громади>> (Paris 565800) з чітним 
зазначенням <сна ~нраїнсьні Вісті>>. 
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весь борг виплатили, і земля переходить 
тоді в їх В..lасність. Росте тут риж, ну
нурудза, банани, маніона, цибу.1я, та
піона. Бараболя не вихо;:щть, пшеницю 
пробують ан.1іматизувати. Планується 
величезна но.1онізація Естадо Амазонес. 
Дуже n.1одючі зем.•і, багато води - але 
nо1шщо бран но~унінацій, доріг, аеро
дромів і т. д. Це ді.1о бу,J.уччини. Отже 
а rрономи і а tрину.1ьтори працю діста
ти можуть, а.1е мусять дійсно тяжно 
працювати, часто в умовах не легиих. 

Та при енергії, витрива.;rості це все дає 
добрі нас.1і,;щи. 

· llіінна може посn·пити енономною на 
службу в янусь rо;щну америнансьну. 
Вона то~ і може J\tаТІІ ні:\шату, добру їжу, 
150-200 бо.1. місячно. Часr.ми шунають 
пари- жінну, ян нуховарну, с.ч·жшщю 
чи енономну, чо.1овіна ян садівшша, на
мер;цшера чи ІІЮфt·J- а. Тоді п;~ата 400-
500 бо.1. 

Зага.1ом і.нте.-: іrпщії сюди нема чого 
їхати. Лінарів взага.1і не пу{·нають, бо 
нема посад. В ;111ПНі унівеJ-ПІТt:Т випус
нає 120 венец. ;tінарів, і чужшщів не 
беrуть. Д.1я інженерів тєж можливостей 
чим да.1ьше, n1м ~енше. Ще спеція.lістам 
по мостах, дОІ огах, топоrрафам, J"еомет
рам є денні шанси. А.1е д.1я е.1енч.шнів, 
радіо-тtюtінів, механінів справа без
надійна. Шоферам отримати ліцензіІ на 
нерування автом - дуже й дуже тяжно, 
майже немож.111Е0. Отже працю дістати 
можна : м:у;tярам, сто.-1ярам, різним ре
міснинам. А.1е це оn.•ачується невисоно, 
і мільйонів вони не зароб."Іять. їхати 
сюди треба .'Ію;:tя~І душевно си.'Іьним, ви
трива.•им, яні не бояться початнових 
труднощів, уміють пристосуватися до 
нового способу життя. І не треба розра
ховувати на те, щоб .1ІІШИntсь у Нара
насі. Та цього n не треба. Міста, ян Ма
ранай, Ва."Іенція, ці.'Іа Меріда- нлімаnІЧ
но не гірші, а :\lepi;:ta навіть нраща за 
Наранас. Назагал жити Т)"Т легно, ян 
тільнп почнеш зароб.'ІЯТИ. Я, ян лі.нар, 
влаштуватися не зміг покищо. Може 
пізніше, ян завед)"Ться знайомства і 
зв'язни, то це n удасться. Саме задля 
зв'язнів я прийняв працю перенладача 
в ІРО і ;:tістаю 670 бол. місячно. Праця 
не тяжна і дає мені )ІОЖШtвість познайо
митися З ~агатьма о'ІЮ;:tЬМИ. 

Взага.'Іі нраїна дуже ці.нава, дуже ба
гата, має но.•оса.•ьне майбутнє. 

Але повторюю : це д.;rя людей здорових, 
відважних і енерІ"ійІшх, з особистою 
ініціятивою. 



в ня 22 ої річниці смерти от. С. Пtтлюри в Ашаффєнбурзі (Німеччина) 
шаиуван · -

8 НАШОГО ЖИТТЯ. 

ФРАІІЦІН 

ВЕЧІР J>їіРАІНСЬІ-\01 :'.11\':ЗІІІШ 

'{НЯ JS черВНЯ Ц. р. уІ<раЇJІСЬІ<е Г[ІО~Іа;{ПІІС~ВО 
' змоГ\' nочути П<'рШІІІІ І<ОІЩСрТ Об <";t· 

ПаршІШ ма.~о · • 
І\8111111 )І"нраЇІІСЬЮІХ ІІрофесt/ІІІІІХ l\Іу:ШІ<. 

)>'часть взя.~и : АрІІСТІІ:t ~нрста (снр•ш.І<а), Во.~~-
Гр\":tІІІІа (фортелmноІ, А. !іун.~овсьмІ 

днмІІр · ) \Ііро сна.~я-СтарІІІІЬІ<ІІй (тt>нор). 
(вІо.~t.ОІІЧСЛЯ • · 
Натn.~ія Трух.~а (сопрано). васн.~ь ТІІСЯК (тенорІ; 
•CTY;tioxop• О1>'П:'оІуП пі;t ор~·:.ою о. Bo.~o;tttю~pa 
жо:~І<('ВІІЧа І о.~ександра ЧехrвсьІЮІ'О. Акомnашю
ва.~n со.~істам пані О. Іінрссва. 
Виконавцям ирограмн t органІзаторам вповні 

ВДІ\.~ОСR ІІІUаТІІ ЦЬО)І)" вечору cnpnв:tl ВІІСОІЮ'ІІІ· 
СТСІІЬКОГО Й ку.~ьтурІІОГО ВІІГ.~R;tу. 

НВІЕЧЧННА 

P."B,\HHfl 22•' РІЧНІІUІ ОІЕРТІІ ГО.l.ОВІІ 
~~~~і~~Ї~Н:ЬІЮІ ,:ЩРіІіАВІІ С:JШОІІА IIET.l.IOPH 

Табір !\fаінщ-1\аст~.tь. 

11• таборІ :'оІайtщ-\іапе.~ь пюt'ять трагічиої С"<'Р· 
ти го.~оnІІ ;.{Ирt'h'ТОРії і Го.~ОВІІОГО о_гпмана ПІйсьІ<а 
УІ< їнсьt:ої \Іаро:.ньої Ресttуб.~!юІ І.ІІ\ЮІІа Пет.~юрІІ 

ра ІО ЦЬОГО pDI<\" особ.~І\80 УfІОЧІІСТО. 
б\·-~о шшшоваІ • . І 

· 25 \'. 0 обох ІІ<'РІіВаХ у J,асте.~І бу.~ІІ вtдпr.ао.~І'ІІ 
В 'l;lt'Ti ПІ\ІІаХІІ;Щ; на ttаІІІІХІUІ D уt:раІІІСЬКІІІ 
ро ій щ•рНВІ (\\'В ПJШС~'ТІІіЙ Jl рt'3ІІ;{СІІТ 

правОС.1ІІВН . ' . 
)I'JIP П. А. ,'ІІВІЩЬІ<ІІЙ, ЯЮІЙ, ПІС.?R 111\НаХІІДІІ, ПОК· 
:~ав вhtок но сюІво.~Ічну \ЮГІІ-Ч' С. ІІет.,юрн, 0.1am-

v ев vкраіпець де б він ве був ва 
лОЖ • ЇЙ • ....3 
чvжипі. викопує ев па.ЦІОПа.'ІьП?• 
обов 'ІІЗОR і СІІо1RЧУ6 ~ОрІЧНУ ПRЦІО
ВRЛЬВУ вк.tадку до 1:\раІового. ук-

·иеікого ДоІІОІІОГОВОГО 1:\ОІІІТету · 
~а ~amtii : с. С. Postaux : Paris 651.782 

ТОШІІІУ ІІа таборооіІ\ 11.1ОЩІ 11 ОТОЧРІІ}' ІtОЧССІІОЮ 

вартою nетерапІn та t:о.~оІІаюt п.~астун!в, CJ>'l\1 'ів
ці в І ІШЮ.1ІІрІо. 

У.1снь таборnпс 11 гості ог:шда.~ІІ виставну пам'п
тон ОІІ:ІDО.~ЬІІІІХ амагаІІЬ )\'нраЇІШ 191 Ї-21 рр., ор

ГаІІЇ'ІОІІІІІІУ 1>'нраїІІсьюtм Воешю-Істори•шим То

оарІІстощt. :О.'вечорі о таборовому театрі вІцбулвся 

ОJЮ'ІІІСта аtш;tе>ІІІІ. :'olaltop д-р С. Нечай вистушtв 

~ :.оновідю про С. Пет.~~JІ}', ЛІІ про ІІаІІбі.~ьш" 
rсторичну ноетать осташнх визвольних амагань 

УкраїнІІ, та "'' щю деJ>аІавноt·о діяча. Генерал 
:\І. Ca.:toncьюtll аа•штао доnгІІй списон по.~еглнх 

у боротьбі та о трудах дшІ Української Держави 

наІІб.~ІІ>Н•шх спІІІJюtІітшшІп Го.1овного Отамана. 

а щюмонамІІ шtступашt тактк гостt - пред

сrаuншш oi:t нотшІн, оІ.~ьшtх ноаокtо та бв.~тІІt

ців. 

Атаффенбург 

Ві:tана•tСІІІІІІ рі•tшщі С\tt•ртІІ С. ІІет.~ЮJНІ о Ашаф

фенбурзі оідбуаосн 3ІІХОІtВМІІ ОІІУЕ, а підготовна 

до нt~ого та технічне перснелеІІІНІ припа.тнt на Сою:.~ 

Номбатантів. Bi.~n сшшо:tі•нюї 'ЮГІІ.1ІІ С. ІІІ'т.1ЮJНІ 

на ое.~иІ<іІt п.~ощ! бyJto підпрао.~еІІо ВJю•шсту шшв

ХІІ:ІУ, ив RІІІІІ буаи прІrсупtі nрІ';(стnвшнш ОП:О.'Е, 

органіааtІії ІіО\tбатантІо, ІІ.1асту, СУМ'у, шкІ.1ь11а 
M0.10;tb та ЧІІС:tСППІ громадІІІІС. !І!с.~ІІ ІІаІІаХІІДІІ 

oi.:t:ti:ш І\<нІ1наш·іо, СУМ'у тощо дефі.~юва:tи 

пі;t :шуюt ;1ухоnої орІ<естрІІ, що граJІа пІд нерІошщ

rоом щюф. НІІ.~іоа. В~tечорІ, у вепикІй аа.::І тобо

бору •Bois brule•, вІдбуnасп врочиста анавемІя. 

НОМЕР ПРОФ. А. 11. і!ШLЮТІЮ 

В A•u t·JI ~енбураІ в Німе•t•ншІ помер професор 

Арка:.іn Пеrр<ШІІ•І Жквоrко, o:tnн а передових 

укрАЇНСЬКІ!'( ЖУРІІІl.~Істів, DІІ3118'1111ІЙ )'ІІраЇПСЬКІІЙ 

гро"а:tсьюtІt ;tiRч і старий по.~Ітнчннй емігрант, 

що ба1·аrо зробІІв д.~ІІ пропагандІ\ унраїнськоІ 

справІ! на чу>КІІІІL. Він аа.~шпкв шtзку груптовних 

праІtь а Істор![ українськоі преск та !полІТRЧІІОІ 
ПУІ'і1[ІІІІСТІІКІІ. 
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Дівочий Rурінь <<Пласту>> ( Ашаффенбург) дефілює перед лopтpemo.tf С. Петлюри 

АР!.ЕНТІНА 

3 ЖИТТЯ УНРАІНСЬІЮІ ПРАВОС.іІАВНОІ 

ІЮЛОНІІ В Б~'ЕНОС AHPJ:o:CI 

Дня 25 нвітІІн ц. р, у Uербну веді.тtю, о Вірмен

сьному са.!'fьопІ нв ВвлєнтІІІ Ат.сtна відбу:tасн уро

чиста Слун~ба Бон<а з роадачею вербп. Піс;ш С.lуж

би Бонюї вІдбуJІИСJІ загальні аборп варафtї [)рат

ства Св. Понроои. На ворндну денному аборів бушt. 

мtж ЬtШІІМ, перевибори упрвшІ І>рnтстnв. 

До нооообраної уnрави Брnте.тnа увіІІш."ІІІ с."Іі

дуючі особи 

1) Го.1ова Братства о. мит. Прот. І. fІJ:ос."Івв

сьний. 

2) Заступшш гщювп І адміністратор 11. П. Чор-

ний. 

3) Сенретар проф. Мвнарчун. 

4) Застушшн n. Смочеі<. 

5) Снарбшш n. Минола Фурман. 
6) Заступвин n. Дрібшщя, 
Члени Управи : 
7) n. Ту11евич, 8) n. Ставішевсьна, 9) П. Пашtшв 

Без~т."ІІІІІ. 10) nроф, <1\унів, 11) n. Апдрущенно. 
12) ЦерновнІІІІ староста :м. Ce)teuetшo. 

ІЗ) Пв.'Івмар n. В. І>обІІ.lЮН. 

J.t) Го.1ооа ревізіІ!ної вщtІсії n. Бі."Іоnо."ІьсьюtІІ. 

Ч.1ешІ : 

15) n. ЧерпіІІ, 16) 11. ІІІtюлвІtчун. 

2 травня 11. р, о ї го;uшt рВІшу а ВІрм('ІІСЬНО)JУ 
са."ІЬОІІі ІІа llв.'ІЄНТЇJІ А."ІьсіtІа прп oe.·пrnllt ні."Іьно
сті вір)'Ю•шх розпочn."Івся пасхально Всенощна. 

н~ пtш.'Ів 118 марно праця О, Прот. Прос."Іавсьного. 
дІрІtГента n. Фур-на та спІваків. яні 11е мв."Іо 
n.'Іожи.1и праці в Підготовну хору, що нагадав нам 

нашу С."І&ВІІУ 1І'нраїпу. По заніІІченнt сяІтдої 
всеноІЦІІої о. Прот. Нрос-'ІввсьюtІt хрtІстосувався 
З віруЮЧІІ)ІІІ ЗВ стародВВНЬОЮ Уh'JІВЇНСЬНОЮ традІІ
цісю, 

Ilo заніпчеtшІ С.ч·жби Божої на гарно nрttбра
них сто.'Івх відбу.1ося посвячення пасон І спІ."Іьні 
розговшш. 

РозговtІНІІ відбу;шся np11 вemtнilt ні.1Ьності ві

руючttх в дуже !ІІІІ."Іім. ро;uшнім настрої згідно ун
раїнсьної тра;:щції. 

(3 допису n. 11. •Іорною). 

РОЗШУКИ 

РАЧНОВСЬН:ОГО Василя шунае SULIMA Wa.;ll 
Neumarkt OBJ. •Nowa Howerla•, В. 8. Germany, 
USA Zone. 
ДЕРЖИЛ Юліяна шунае RAKOWSKA Olga, 

Osterode (Harz), Вaumhotetr. НІ, Brlt. Zone, Ger
many. 
ВАСИЛІВА Василя шунає CZUPLAK Wasyl, 

D 795279, No 79 Р. О. W. Camp Satelllte Heath. 
Welllngore, Llnc'в, Great Brttatn. 
ВИНАРЧИН Анну шукає WYNARCZYK Mykola, 

Ascha(fenburg Main, Arttl. Кaseme, ВІ. 1/31, US 
Zone, GermВІJy. 
ВІЛЕННА ОленсІя шунає BILECKI Gregor, 

Е. V. W. Bottlsham Hostel, В/35, Nr. Cambrldge, 
England. 
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САБАТА Петра шукає ТRACZ Petro, Е. V. W. 
Ho~tel, Derachtrtte Doerach, Wooprodge, Suftolk. 
England. 

СНРИННОВСЬЮІХ Mapho А Анну шукає MOS
KWA Jakiw, Mlttenwald, Ptoaierlшseme, ВІ. 1/77, 
Germany, 

ПА.і1ИХАТ ЕвгевІ.Jо А IO.-Jito 1DYJ188 HUSAR ЕмІІ, 
!Шttenwald, Ptonterlшseme, ВІ. 111/25, US Zone, 
Germany. • 

МУЧІПІСЬНОГО Вacu.'IJI пrукае МОСН Вohdan. 

N. S. Н. С. StanЬrldge Road, Letpton Вozzan1 Веd.<І, 
Eugland. 

УМНИШ Во.'ІІО ~ UМNYSCН Petro, Тrler 

(Toyen), ВІ. 11, Z. 65, Franz. Zone, Germany. 



ВІНRРСЬn)'-ПЕ.:ІІІХ Анну m)·иає HYZYI Teo
dor, Sir V.'. М. Arc.ol С,О, Arrochar, Scotland, En

gland. 
3АНОРЧЕМНОГО Петра mуиає BOD~AR Ste

pan, Е. V. W. Ho,tel. We,t Fen Bod, ЕІу Combs, 

England. 
ДІІН),' Нсешо шуиає DUBA~-PROKOPIO.;KO 

Anna, Pas,au, ~fail'nhof Kaнrne IRO ~о І04і, USA 

Zone, Allemagne. 
ГАЛд~· Івана mуиає SO\\'YK IJko, !\Оо 82 Р. О. W. 

Свmр, Hempton. Gren, Camp. FakenЬam, ~orfolk. 

England. 
н~·хтЕННА ~rшсо.~у шукає Lt.ynt'Ck)i Ore..t, 

Ukratntan Свmр •Somme Ka.~eme•. tЗЬ. Aug.,burg, 

Germany, u's. Zone. 
МІІГА.ІЯ .'Іюдвнка. МІІСЬНОВА МІІхаJІ.:tа. nPAB-

ЦЯ Мшюпу шукає MOHYLSKYJ Teodor, Gr&\'1.'0-
hurot, А. К С. Camp, Bolney, Е. Su, sex. Englвnd. 
ЛЮТОСТАВСЬНОГО Генрнха шунас LOPt.:

SZA::'IISKI l\lotwlj, ln ~eumarkt/Obf D. Р. Camp 
•::'1/owa Howerla•. 13/а, Aшerikвn. Zone, Allemagne. 
ВО.ІОХОВА ГрнгорІн шунас \\'OLOCHOW Ta

tiana, Koblenz Hor<cl1ein, (;пi<•znau Ka.•erne, В. 7, 
Z. 67, Allemagne. 
ЗАТНАЛЬНІЦЬnОГО Dасtшя шуІ<ВС HAR

NYTCH I,;нdokie, Muнchen, Dacltauer,tr. 9 11, US Zo
ne. Ukralnl;che Bнchhandlung, Allt>n1В~tne. 
НОРДІІС Анну шуиас SERNI\\'KA Mykola, :!'\le

derlahru;feln Ь. Koblenz, Р. 11. R. l{a,ernl', В. 7. 
Z. 67, l'ranz. Zone, All<>mognl'. 
nBACIB Bactшn, Марію. Гpttropln та llpooona, 
mунае KWAS Wolodymyr, Анg 1)\\rg. Kltпkerherg 

stm,~e 33. Allemagn<>. 

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОПІКА 
1З, Eue Taine- Paris 1а· . 

ЩО ТРЕБА. РОБИТ/1, ЩОБ 
ОДЕРЖ.{ ТИ П.4.КJ'НОН Н.-\РЕ 

• 

Ноли одер.Ін:ите повідо.wл~нн.ч про па
куно,; НАРЕ від самого 1\АРЕ,. то в 
Пар 1.жі Ви ,мо;>~ате а тим повr~І'.М,Лен
ня.м одержати паr;упок ІЮ склаиr CAI.:
BERSO:'\ - 6, РІ:-се )[alt:-<h(rbc:", РНІ'і 
17е. ~letro ~ІаІ( :"ІІеrЬе:-:, по~>ааавши Вашу 
карту іdентичноt·ти. 

Ho.lll ca.wi пої.rати чи ва.чти не мо:>І;·ете, 
то моJІате надіс.rати Ва_шого аасту~ни
ка. але а. 1.ч 11ього треба тіJrшсати rfп.шку 
і датувати її, .чк це ааан_ачено - фІШК!J 
No 2 всеред ин і. а ф1шку :'о 4 на авороf!'І, 
аалеJН'ІЮ від того, .Ч!'У фнику Ва.м паіJІІLІ
лють _ ::'\о 2 чи )';о 4. 

л іть її в конверті, .ч~>ий надt'ІLІюєтьс.ч а 
повідомленням (треба на,; ле їти марr;у). 
На провінції, де не моJІсІш самому по

їхати і uістати пакунок на с~>лшJі, mpeua 
прохати приставитІl пакуно"Іі' tJo себе 
додо.wу. 
Якщо Ваша адреса на листі НАРЕ 

вкааана неточно, ншшшіть про це НА. РЕ, 
додаючи нааву аалі.1НІlЧІЮЇ станції, яка 
обслуговує Вашу .Іtісцевістr.. я~.·що са.мі 
не рогумієте по-француаьки, то npoxar1-
тe пояснень у Ііругих: .ч,.·що Вам вi<Jo.wo, 
що масте oдepJtcuтu па~> у нок, але переїа
дите до іншого міста, то прохайте 
Вашу пошту переслати Вам повіtJІ'м.Іеи
ня чи попередьте J'країнську Громадсь
ку Опіку. 

но,ш хочете одерJН:ати па,;у'!о.к uсма, 
то підпишіть фішку на аворотІ 1 переш- СЕRРЕТАРІЯТ УГО 

ІІІІІШІІІІІІ UІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

Повідо:мляємо, що всІ наш. внда.н

ня, журна7~ <<ГJЮ~І3Д~~>, 1\НИ~НІІ, ПІС
ні, нарти 1 !· JН., нра~.ян) самому 
ВидавництвІ в П~рИ)J>І, ~южна на-
бvти та~.;ож У панІВ : 

w р. LAGOCHYi\ - 246, Bd. Ріпеl 
_ Lуоп ХІ І (Rhtlne) · 
А RYВALKA - 26, rue de la 

ChaPelle _ Herser[.nge (Mєurthe et 

Moselle). .... d 
Рінrе ZAKUSILO.- ЗІ, rue u 

Vieil Aitre, i\ancy (Mt:urthe et Mo-
sr lle). 

Виданнинтво «ГРОМАДА>> 

Замовляйте в <<Гро1Ш'дЇ>> 

<<ПУ-І'У>> 

унраїнсьний універсальний тюнне
вин, що виходить в Ауrсбурзі (Ні
меччина). 

Ціна одного числа ЗО фр. 

- << А В А Н t А Р Д >> журнал 
унраїнсьної мслсд; на- ем1tрац·ї -
ціна числа ЗО фр. 

Гроші надсилати нn поштове нон
то Paris 565 8СО з чітним зазначен
ням •на ПУ-ГУ•, або •на АВАН tАРд• 
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Наших передШІатпиків у ВЕЛИ
НІЙ БРИТАНІІ просимо висилати 
гроші па адре<'у : Association of Uk
ranians in Great Brit1in, Ltd. 49 
Linden Gardens, ~otting Hill Gate, 
London, W. 2, England, а ааапачепм 
ИJІМ : <<3А ГРОМАДУ>>. 

ПередІlJІата : квартально 
піврічно ...... . 
па рік ...... . 

Одие число 

6 ш. 
11 ш. 
1 ф. 
1 ш. 

Наших передплатників у НІМЕЧ
ЧИНІ просимо гроші висИJІа
ти на адресу : B:шkkonto Nr. 
01714 Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbшk, Filiale :\"cu-Ulrn. 
а ааапачеПИJІМ <•3А ГРОМАДУ>>. 

Передплата : квартально . . . 12 :-.1. 
Піврічно ...... 22 :\І. 
па рік ....... 40 м. 

Одне число . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ м. 
(Подвійне) ................ 2 ~)І. 

Книгарня 

поручає .між 

Видавництва 

інши.м (ціни у 

(( r р о м а д а )) 
фр. франкаJ.) : 

фр. 

- Г.-Х. Ан~ерсен. Дванадцять назон 120 
-О. Андрієшю. Н був на <<Родінє>> . . 70 
-О. Бабій. Світ і ~подипа. Поеми 50 
- Ю. Батю. Інженер Марченно. 

Фантаст. повість . . . . . . . . . . . . . . 70 
-В. Барна. Білий світ. Поезії ... 1о0 
- М. Брин. Перстень. Новелі . . . . 50 
- П. Во.rшшrн. Земля нличс. Опо-

відання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
- ІІ. Волинян. Під Низгуртом. Опо

відання з життя унраїнцін у Тур
нестані . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . З5 

- Ю. Вухна.'Іь. Життя та ділль
ність Федьна Гусни. Гуморесна . . ЗО 

- Д. Гуменна. Діти чумацьного шля-
ху. Ро~Іан. Т. 1-й . . . . . . . . . . . . . 70 

-Дитячий вертеп. Сценічні образни 20 
- Г . .:Хіброва. ІІL"Ілхи й думи. ПоезіУ ЗО 
- Ф. Дудно. Дівчата очайдушних 

днів. Оповідання . . . . . . . . . . . . . . 80 
- Есшшсьно-унраїнсьиий словнин . 75 
-За за."ІіЗІЮЮ завісою. Звіт про 

Східню Еnропу амсрин. нореспон-
дентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

- М. Івченно. Напоєні дні. Повість 
з життн І):>. Сновароди . . . . . . . . . 45 

-А. 1-\ащешю. С.1авні побратими. 
Істор. оповідання . . . . . . . . . . . . . 40 

-А. І-\ащешю. У запалі боротьби. 
Істор. повість ................. 100 

- Дж. Оруе.:~л. 1-\о."Ігосп тварин. ~ 
Назна (перен.1. з анг."І.) . . . . . . . . 80 

- t-1. Павловсьна. Зайчин у Св. Ми-
но.ТJая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

- В. Радзиневич. Приго~и Юрчина 
1-\учернвого.І-\азна . . . . . . . . . . . . 50 

- Р.-М. Рі.'lьне. Речі й образи. Вибр. 
поезії (Перен."І. з ні~t.) ......... 120 

- В. Руса:~ьеьний. Сміх Існаріота. 
Нове."Іі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

- Я. С."Іавутич. Правдоносці. Поезії 90 
- Ю. Степовий. Син Занарпаття. 

(Унр. рево.:rюц. пі~пі."І.lЯ в І.;иєві 
1941 - 1942 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . зо 

- М. ~ер~ецьнпй. Всесвітня kторія. 
НовІ ВІЮІ ..................... 110 

- М. Тер."Іецьюtй. Нарис історії се-
ре~ньовіччя .................. 100 

- М. Точило. Бо~1би на весе."Іо. Фей-
.:rетони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

- Г. Р. Тревор- Ровпер. Останні :хні 
Гіт.т~єра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

- З.ООО c."IiR та зворотів по-еспансь-
ІШ. (Словнин, розмоввин та гра-
мат. пояснення) ........... ." ... 150 

- Унраїнсьна читанна (~."ІЯ З н .. "І. 
нар. ШНО•"ІИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

- Утінає .:Хід-:\Іороз . . . . . . . . . . . . . 20 
-А. Ч~йнівсьний. Н~ ухо;хах. Істор. 

ОПОВІ~. д."ІЯ :\ІО•"ІОДІ. Ч. 1 . . . . . . . 60 
-В. Чап."Іевно. Пюбоn та інші оnов ЗО 
- т. Шевченно. 1--\обзар, в трьох 

частипах •••• о о о •••••••••••••• 240 
- І. Нсрницьний. Цигансьними до

рогами. Гуморесни . . . . . . . . . . . . . 60 
- Р. Ніпліпt. Брати Моуtлі, у двох 

частинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8 1\ІПDRRИ ВИСИЛRQО ПОІПТОІО аа 
- В. Новаль. Напелюх і репатрія- попередніІІ одервr8JІІІІОІ грошей. 

цін. Побутові нариси СССР . . . . . 50 8 Па кошти ·перес .. ..._.. 
- А. Иовач. УнраУнсьна визвольна -а- ПрОСВМ8 

боротьба й <<Власовщина» . . . . . . 60 ДОЧИСЛJІТИ 10 фр. 
- Г. Иосинна. В житах. Оповідання 45 8 Гроші просИІІО виеuап •е-
-О. Марден. Воля й успіх ...... 100 ВОН ПОІПТОВИІІ PARIS 565800 
- С. Нинорович. Чародійне нами- З 

сто. Назна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 8 ВІІОWІеВИJІ ИВДСІШВТІІ ВВ адрму : 
« HROMADA » 5, RUE GASNIER GUY- PARIS ХХ. 

lnІD. Rert>snlak. І t, rue Lаата~. РаІ'ІІ. 
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