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А NOS A1JIIS FBA ІV~AIS 

Contre la discreditation 

Depuis des annees, au sеш des Na

tions Unies, l'Ukraine а sa place 

parmi ses membres et une delegation 

de la soi-disant Republiqпe Socialiste 

Sovietique Ukrainienne collabore а 

tous les travaux de c-et organisme 

international. Les Ukrainiens poпr

raient etre satisfaits du fait qп'au 

point de vпе juridique Іе nom de 

leur Patrie est reconnu officiellement 

et traite sпr un pied d'egalite avec 

Їеs autres Nations, mais ... Malheureu

sement, il existe пn « mais ». La 

delegation de la soi-disant Repпblique 

Sovietique Ukrainienne n'est qп'une 

fiction. un fantбme, de meme que la 

« Republique » elle-meme. Cette dele

gation - ainsi que le gouvernement, 

- d'ailleurs incomplet comme tel, 

- de l'Ukraine Sovietique n'est qu'une 

filiale du gouvernement de Moscou, 

une filiale qui execute les ordres et 

les instructions du Kremlin. Ni la 

delegation sus-mentionnee, ni le soi

disant gouvernement de l'Ukraine So

vietique qui l'a mandate ne repre

sentent la Nation Ukrainienne et ne 

defendent les interets de notre Pays, 

mais representent le pouvoir d'occu-
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pation moscoYite et у inaintiennent 

Ull regime bolcheYЇste dont Jes beautes 

sont trop connues en Europe et dan 8 

le monde pour qн'il f'itt qпalitїe eomme 

Ull regime ({~moeratiqнe et eiyiJise. 

Mais ее qні reYolte le plus tuus le;.: 

Ukrainien!'. c'est le fait qпе ее regiшe 

boleheYiste репt attirer >'нr les Uk

rainiens la (lescriшinatiOJl (Ін шонdе 

et llпire а la bonne renoшmee des 

Ukrainiens en general. Le seнl espoir 

des Ukraini.ens consiste (larts leнr 

conviction que le шonde eiYilise com

prend Іа sitпation <le Іа ~ation Uk

rainienne, opprimee par Моsсон et 

gardee par se" satrapes, t>t qн'elle 

ne ренt pas actпellement exprimer 

librement sa volonte et dHendre elle

meme ses interet!" Yitaux. 

Les Ukrainiens adresseнt tш appel 

au monde civilise et le prie de ne pas 

confondre Іа Nation Ukrainienne ауес 
І 

les soi-disant representants de I'Uk-

raine Soyietique qui ne representent 

que les interets de Moscou. D'autant 

plus que les interets de Kremlin sont 

absolument eontraire а сенх de l'Uk

raine, propremen t dite. 



КОЖНОМУ 

Народ наш живе тепер пі;1. тюІшою 
большt'ВJщьною дшпатурою, проте 

всі ~ш добре :шає~ю. НІ\ з наших 
власних джере."l, тан і а голосін пре
си та радіо СОВЄТСЬІіОГО ОІ-<уПаІІТ3, 
що унрз їнсьний на род вннористовує 
І\ОіІШУ ~южлив і сть обо роняти cuo ї 
національні інтереси. Боротьба цн 
йде ноннюго днн, на всіх відтшшах 
на рОДНЬОГО іЮІТТН, ТЮі 011 ~ІОВІІТІІ, 
повною f<нюю :шсnбів о 
Учасюшюш нієї боротьби є й 

цей робітнин, що, припізнюючп 
виготовлення того, що п ри:ншчснс 

для m.;упанта. приспішуr, про;tуІ>
цію товарів. при:шачt'ІІІІХ ;цн \ 0 1\

раїнсьного насеасннн. - і неіі 'се
лншш, що нупІ\о абсрігає чистоту 
уІ\раЇНСЬІ\ОЇ духоВНОСТІ! і lll' :1дає 
онупантові всіх ІІ:ІО.J.ів. - і неіі 
ааJІіЗНІІЧНІШ. ЩО ОІІЇІ\УЄТМ'Н УІ>раЇІІ
СЬІ\И~Ш подорс;.нн і~ш 11 роти нати сІ\)' 
ворожих е:rеж•нтів, - і щ•й про;!а
всць нрюшиці. що :1іпші товари 
зберігає ДJІН унраЇНСЬІЮГО ПОJ\УПЦН, 
- і ней учите:~ь. що, навчаючи в 
шнопі. ро:тааує дітюr правду про 
наше ~шнуле, і То ;to і То ;l.o :\Іаса на
родин вживає ш1 но;.нно~rу І>роні 
аброю пасивного опору іі сабnтажу о 
3 другого бону вона н·ж. хоч і 
повільно, Р?бить нонструнтш~ну ре
боту на ВСІХ відтиннах наро;.1ньоrо 
життя. 

Ян і в ножно~rу на род і. тю> і в 
нас, є теж люди спеція.""Іьно Ї:'ІІПУЛЬ
сивні, чи, снажі~І, :~юди гарЯчої 
нрови, -це в першу чергу ве.""ІИЮІЙ 

відеотон молоді. І:" не досить па
сивного опору і повільної нонструn
тивної роботи широних :мас, - вони 
бажають більш аnтивної, скорої, 
блиснучої героїчними вчиннюш бо
ротьби; тані люди гуртуються в 
сенторі підпільної роботи, нnа часо:м 
перереджується в пер~шнентну ре

волюцію; вони ставлять ворогові 
безпосередній опір, а:~е теж і прий-

своє МІСЦЕ 

« ІАІ UІ;І.іtІ; esl austere )) 

STI-:'iDHAl. 

:'ІІають пропорційно найбіпьше без
посередніх ударів, бо їх у першу 
чергу садоВJІЯТЬ :10 в 'наниць, заси
:Іають і розстрішоють. У евоє~ІУ 
аапа.'Іі боротьби вошІ башали б втяг
нути в цю справу ншроні народні 
:'ІІЗСИ. І тут ннра:з починається тра
rічне непороау:"ІІіннн, бо в підпілля 
ціш1й народ не ~юше аійти; ва дов
ший час цей аасіб боротьби є тере
ІІО:'ІІ снецінльної породи людей, яна 
становить неве.іІІШИЙ відеотон нор
:'ІІЗЛЬІІО ї ;нодсЬІю ї суспільности. 
У крайніх випаднах народ :може 

роапоч~ти гспераJІьну боротьбу все
народш~r новстаюtН:\І; нн правило, 

таш· повстаннн не триває пер~шнен

тно, а ннщо триває довго, то спричи

няє в біаьшості випа;щів сноре ви
нищуваннн народу. НаноJІи воно 
вибухає в невідповідній час, народ 
припиняє Іїого своєчасно (нсруючись 
:вшс:нш сююаберt•шеннн) і перехо
ДІІТЬ до попередн іх, тан би мовити, 
нор:'Іш;tьних ж'тодів боротьби. 

Рево:ІЮційна боротьба народу мо
ше бути п ідготоnлепа підпільними 
:'Іrстод~нш, а ае (це не є conditio sіпе 
qua нон) це не нонче ~1уеить мати 
:'ІІісце о Ян реnошоційна, тан і під
піJІьна робота є, ни відомо, дуже 
;.1воєсічна зброя, тому то велині 
державні :'ІІужі (піднреслює:мо, дер
жавні :\rужі, а не тільни політики) 
робили все ~южливе, щоб оминати 
цих аасобів, бо імпуль~ивні елементи 
народу, раа втягнені в цю реботу 
силою розгону чи :шични, надто 

часто прадовжують її і потім... у 
власній державі; на це історія дає, 
на жаль, багато принладів. Ціле 
зло в тому, що певна нільність лю
дей робить собі з ревоJІюції профе
сію і намагається цю професію пер
:'ІІЗнентно винонувати. - Ревопю
ція проте, ян та на, ~юже бути до
цільним родом боротьби, але вим 
не :можна гратися. 
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3:tющає дехто одному західньо
уирJїнському політинові, що він 
під час ніж•цьної онупації, замість 
того, щоб піти в підпілля, був диреи
тором ніна. На цьому місці ми хоче
мо тільии ствердити, що ця людина 
була й є політином у демонрзтичних 
у:\ювах, а не є піцпільюшом, ні при
хильником перманентної революції. 
Не :\южна обвинувачувати людину 
за те, що вона не бер<.:>ться за діло, 
до ЯІ-\ого не підходить чи яке вва
Ж[Є за непідходяще. Не забуваймо, 
пр:,те, що ноли тільки: настшш мож
ливості оборJнлти унр'І.їнсьні на
ціональні інтереси демонрзти:чними: 
методами, ця людина поставила себе 
ціпнем до диспозиції ущнїнсьиого 
громадянства. При чому зрJбила це 
в тсй час, ноли це було дуже небез
печне для життя, коли революціоне
ри: воліли ховатисн глибоно в під
пішІ і. Ця людина дала своє прізви
ще ще тоді, ис,ли: інші прикривалиев 
псевдонімами. Приншщ цей навс
ди~ю, щоб підкреслити, що різницн 
пс:-.1іж явними rнтітиками і нідпіль
нинюш, яні себе залюбки назива
ють р~·волюціонервш, не у відвазі, 
як то часто говорять, ані не u па
тріоти:з:\Іі, а в розу:\Іінні доцільности 
вживавин тих чи інших заесбів 
борrльби. 
Люди велииих,НІ\ і :-.ІаJІІІХ хар:ште

рів є в усіх середовищ~Іх, тому то 
всш;е недоцішованнн, ІІl' на1нучи 
ВЖl' нр1 безпідставне сбнинувачу
ваннн своїх земJІПr;ін, НІ\l' часто 3\'

стріч::є:'Ію у Ф~ р:'ІІі нюІІагашш прІ1-
в:всtштн ссбі :vюнrпсJІЬ ш;тріотн:шу 
і ІІО~ІіТІІЧНОЇ :ІІудрlСТИ, р:.бЛНТІ> Вр-
іІ\СІ\ІІЯ ІІССt'рЙОЗШ'. 
УПА. п~звою нr;ої ТШ\ с~':\10 :з.:rІс

І'іЮtЕають. сн:нщаєтt.ен не ті:н,ни :1 

і:'ІІПУ :ІЬСИВНИХ СЛС:\Іентів, ~~Ж' І ;3 

тих, яюш з тих чн інших причин 
не бу.Іо гже :місцн в JІеt.>льному 
житті. УІІА цононаJІJ бе:~еумнівно 
ІЗС.ЛfІ-ІУ КЇЛЬКіСТІ, ГСрJі'ІНИХ ПО;І.ВИГіВ, 
a.11l' U і ПОДВИГИ llt' !ІОВИ НІ! і Ні На:\І. 
Ні ЧПКЮІ :ІаСЛОННТИ 'ІІаСОВОЇ бор,JТЬ
бJІ 1іі:rого нарщу. 3 а у 11 ра ї н -
с ь 1\ \' в і л ь н у д е р ж а в у б о
р С Т Ь С Я Не ТіJІЬЮІ І-\іЛЬ!ШДt?СfІТ ЧИ 
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ніJІькасот тисяч патріотів, а ц і -
л и й у н р а ї н с ь н и й н а р о д, 
що бажає вільного життя і йде 
до цього найбіпьш доці.Іьнюш за
соба:\ш. Бор-?ться нар~щ на рідних 
землях, одню1 з ясирзвих виявів 

цієї бор~тьби є дії УПА, - але 
до рl'чі згадати, що бореться теж і 
еміrрація, р::.боту яної чужинці бn
чать v себ<'. 
В І\рtю бор:-ться ціш1й народ і 

бореться. ян може, всі~ш зассбз:\!И, 
а тут на е:\tіrрації одна політична 
партіл Пр'-'Т<'Ндує на ~ІОНОПОJ!Ь р~
Прt'зентувии цю боратьбу. Це збід
нює пер'.'д світо:-.1 наш нар:щ. Це 
пр~·дставпяє його в пrртійІю:о.Іу офор
::\ШСІІІІі однієї, хоч і пр::бсє=зої групи. 
Ствсрtсється вр:~ження, що ці і~І
пульсивні люди боятьсн спізнитися 
до влади. Н<':ма ж чего боятися, бо 
нищо хто спр~вді є вартісною лю
диною і здатною прзвитп державою, 
то її будутІ, шуиати, навіть янби 
вона із с.иромности не хоті.Іа бути 
11ри вnаЛІ. 

Дехто :-.юже ст-;гзати : не штvиа 
бутп І•Р'.І владі, а штуtш вибор.1тн 
дергюн~юсть; ~,тж.t' ІН' забувай~ю, 
що пр"ти вuш цt.~Ісго нарзлу цієї 

ДСріШ:ІRІІССТІІ не будt'. а НИ ці:шй 
народ її хсче і .стр~''ІІИТь ло цього, 
то це а'ІС.1)Т,, ншого народ\'. а не 

нш•шочно тієї чи іншої партії або 
групп. А нн·щr> хто все та1ш :пюше 
і :Іу~1іс спен іл:~ьно п рнс ;Іуаштпея, 
ТО Щ1ТЮ!l' :\10p1~ІJ,Hl' ПрJВО па Tai\t.' 

чн ішнt' гі~значешш. 11 ра ІJ о на 
в :1 а ;1 у п а є з J: а т н і е т ь ї ї 
в 11 І\ о н у в а т 11 ; аасауги дають 

11р:шо на вдячність і ср1ени. 
Го вс рнти нше юш і пр·> те. хто б\';J;t' 

1\Сруватн укр.ІЇнською ;J:ep;--t>:ІBOI(}: Ht' 
Щl' тр 'х.н ~ер:дчасно. :3.1 11 рннци
шнш СХІJ.ІІІХ І центр l:IJ,ІJIIX <<J.l':'ІЮ-

1-\р·тів.)) ТШШШІ :\Іl.ІІІ б бути ТЇ, 
що хІ~ноть до того найбі:Іьшу oX,lTV 
(rІр:ші;[ІІИ.ЦЬІ~ИЙ ІІОр:ІР). З;t r:р!ІІЩІ-і
Ш\Шf :І:~ХІ;(ІІІХ ;!t':\10!\p ІТіr: е.І ,да :ш:

.111 б ~рнпастн тим з поміж ;J:nбр:
вtцІ,JlІВ. I\0:\ty нарщ ;t11ручить цю 

епrнву: :\Іи нірюю. що унр1їнеьні 
ВИборЦІ ІІрІІ наі-іб:ІИmЧИХ РЇ:ІЬ!ШХ 
виборах ;пюжуть. рJзпо;J:і:шг. свої 



голсеп партію1 чи :.юдю1. нкі Ї)І 
бvдvть найбі:Іьше п ідхо;:щтп. 
~Ножний :засіб боротьби :з ворогю1 

Є ВИНВЮІ патріGТИЗ)ІУ і СЮІОПОСВНТІІ. 
Ножний з нпх )ІQЖе бути бі;1ьш або 
!\rенш корисний залежно від обста
вин. серед r.кпх його пристосовува
ти, і від епоссбу реалізації. Робота 
і б о р о т ь б а ш н р о к и х )І а с 

11 а р о д у в е д ~ б е з с у )І н і в
н о н а й п е в н 1 ш е до )І е т и . 
Але бvвають :моменти. коли треба 
будитИ ці шир:ші )\аСИ героічни:ми 
вчинкюш с ди ниць чи невеаию1х 

груп. У виборі тих чи інших )Іе.т~
дів боритьби основну р~~лю ВІДІ
гра є їх е І-> о н о :11 н І с т ь, т о б -
то прп виборі :засобів 
б 0 рот ь ~ и :з в _е р та ю т ь у в а
гу н а т 1. я к 1 з них да ють 

найбільший успіх при 
н а й )І е н ш и х в и т р а т а х. 

Життя людської :збірнЬти розви
вається нормально, коли всі в ній 
стоять на своїх !\tісцях, коли всі 
виконують свої обов 'я:ти і нори
стуютьсл СВОЇ:О.ІИ, і ті:ІЬКИ СВОЇ~Ш 
права1ш. 

Ми певні того. що укрзїнсьне гро
)Шдянство належно оцінює героїзм 
і патріопІз:.І наших і)Іпу:Іьсивних 
:3е)tляків і власне ТО!\ІV бvпо б дvже 
бажанюt, щоб їхні заЙорДонні пред
ставники, :зай)шючи кожний належ

не ЙО)ІУ )tісце у :юрrанізованій ун
раїнсьній національній збірноті, змі
цнювали ци:.1 самим аанордонний 
відтинок українсьної визвольної бо
р(;тьби. 

Ол. Нрим:ович 

РАДІСНА і ВАЖЛИВА ВІСТКА 

Ни:ж·че .wicmu.мo ~;о.wунікат найавто
ритетнішої оргаиізоції_ .n~Іш~~- з~.w.І.ч~<ів 
___ амери,;анців. І>аиаuшцІв 1 твденио
аАtери~>шІЦів, - Сп;ретарі.чту Пан- ..t.ке
риканrької J>оІ/fjіер_енції в Тор?ит?.· Це~. 
h'0.411JiliKaт про ІІНі.mри.Иh'У ,\ h'раІІІСЬКОІ 
Націоиа.ІЬІІОЇ PatJu 1 11 Виh·оиного Органу 
свіuчить, що наші зао~>еансьh·і брати 
ароау.иі.ш в.tг!J і значени.ч nocmшm.ч На
ціоиа.1ьІюї PшJu, си.мво.І~ боротьби . у~>
раїись~;ого uap01Jy за вІdнов.Іеюt.ч ІІого 
державноспш. :Jайви.~ бytlt• доdавати, 
що цей авторитетІІUІІ го.юс ІІatllllX зе.~t

. ІRІ>ів ІШ a.wepиh'Ш/Cbi\U.t' h'ОІШШІ/І'І/ІІШХ 

е иаdзвичайною .иора.Імmю підтри.м~>ою 
ue тіль,;и uл.ч самої Нац іональио ї РшіІL і 
її Ви~<оІmо;ю Органу, а.и· й tl.Ія цUого 
Y~'P..l їнства в.югалі. 

Зо,;рс.\Іа ршJіt·мо іі за ІІllІІЮго співробіт
ІШІИ 11. Васи.t.ч Hpt•чema, статтю .ч~>ого 
•·Гра в t!,t!J111aнuii!J)) бу,ю вміщено в ІІОІІе
реtJІІьо.WІJ •1. 21-22 <•Гpo.4tacJ!l•> і .чкий тур
оувавс.ч про те, чи наші зе.ил.•Іh'ІL в А.МІ'[)!lЦі 
розу.'fіють всю rерt'ІОзІІість і віtJІІові
uа.Іьнісmь сучасно,'о момеІІm!J. ,'.(у мас мо 
що 1/І'іі h·о.wунікат tlacn!l, наіІкращу й 
по.шпшвип вitJnoвitlh tm ішго ІІІІJРUІJRШІІІ.ч. 

Petl . 

НОМУНІНАТ 3 НАРАД СЕІ\РЕТАРІНТУ ПАН-АМЕРИНАНСЬНОІ 
УНРАІНСЬНОІ l\ОНФЕРЕНЦІІ В ТОРОНТО ( НАНАДА) 

в днях 23. 24 і 25 іІ-\СІ:!ТНЯ н. Р· 
в Торонто, Н~нада, ві~б.у."lися на
ради Сенрєтар1яту ПА~ Н ПІ;JІІ у:а
сті : го."lова - о. др. В. 1-\ушюр. 
заст. ГСЛОРІІ- др. Л. Цt'ГС."lЬСЬЮІЙ, 
ген. секрєта р - Ст. Шумrйно. сна рб
ник - Д)І. Га~ШЧИН, НУ."lЬТ.-ССВ. 
рt'фrрент - nрсф. l\1. Чубиий, 
:заст. гслсви НУ Нан:щп - інж. 
В. l{(ccrp. скrрбник КУН -др. 
т. Днtьків і ч;~єн СІіЗ<'R)'ТИРИ НУІ\ 
_ пссс."l Сс."lоІсн. Hpi~r нr.званих. 

були присутні танож : чш·н і деле
rат ~'краЇНСЬІ-\ОЇ н~щіонааьної Ра;J:И 
:J Европи - інж. Д. Андрісвсr.кпй 
і nредставник на 1\анад\' від УНРади 
- nccra В. Нохnн. · На ночатну 
нарад бу.-ш присутні гості а церков
них і грюшдсьних ні.'І. 
Метою парад було : 1. Зробити 

підеумни винонаної досі праці. 2. 
Зайняти становище до подій. яні 
стаnися серед українсмюї еміrра
ції в Европі, ян рівнож встановити 



спосіб і фор:'ІІУ співнраці а УНРадою, 
3. Розг.1янути справу СІ\ЛІПШння 
Світового УІ~рзїнсьІюго Н:онІ'ресу. 
4. Скласти паан пр:щі : а) в :зв 'нанУ 
з потреба:"ІІІІ. створенюш тспсріuі
ньою :\ІіжнарJдньою ситуацією, б)по
требюш іі ;щцільністю роавиватн 
таку працю в :найбутпьо.чу. 

Секретаріат ПАУН у свсюІу доп·
перішньо:'ІІУ скааді внв 'яаавсп аа
задовольняюче а тих аавдань, нні 
йому буJІи доручені осповуючою І~он
ференцією в .ПІстошщ і :\І. р. ІІобо
роnшн початкові труднонtі техніч
ного харш.;.теру. Ссt.;рета рінт снеру
вав свою чинність у першій мірі на 
снріпленнн ділових ;ш 'н:н.;ів :\Ііа; 
са:шши часнюш ІІАУН. а сю1е : 
nО:"ІІітето:\1 УІ>рзїнців Напади, у,,_ 

раїнськи:н 1-\опІ'р:'соrнш Номіп·тшІ 
в А:'ІІериці, ТоваристІНш Прихиш,
ню-;ів УнраїнсьІюї 1-\у.тнпурн. Брз
зі.тІ ін, і Цснтр:J:н,пою УІ\р:йнсьІ\ою 
Репрезентацією АрІ'снтіни, Уруrваю 
і Парзrваю. НІ\ рівнож а унр:lЇн
сьюІ:'ІІ~ орІ'сшіаацінми в інших нр:й
нах СВІТ\'. 

Відносно станонища І ІАУН у СІІ рз
ві створеннн УНРади приііІшто од
ноагідно наступну ре:ю.тноцію : 
<<Пан-Амсринансьна Унрзїнсt,на 

Нонференція па свсєиу :1аеіданні 
23 жовтня 1948 р. в Тор:што. Нзна
да, в присутності нр~дставюшів. УН 
Но:"~Іітету А:\Іершш та НУ н~шади. 
розглянувши JІисти УнрзїнеІ,І\ОЇ На
ціональної Ради і Виноиного Ортану 
про їх сфор:"ІІуваншІ. НІ\ теж ааніа
навшись іа становищем Унрзїнеь
Іюго Нонrресового Комітету А:"ІІС
ршш, Комітету Укр:ІЇшrів Напади. 
Товариства Прихильнинів Ущнїнсt,
ної Культури, Бр:!аіJІін, і ЦентрзJІЬ
ної Укрзїнсьної Репрсаентації Ар
rентіни. Уруrваю і ІІарзrваю, поста
новила : 

а) ПАУІ\ вітає етвор~ннн Унр:ІЇн
ської НаціоншІьної Ради в Европі, 
як установи, що об'єднує унр1їнсьІі.У 
еміІ'рзцію поза СовстсьІШ:\І Союаом. 
Одночасно ІІАУН стверджує, що 
по.'Іітична проrрама УНРади - Са
мостійна, Соборна та Де:\юнратична 
Унраїнсьна Держава - є виразни-
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1\0:\1 ІІО.'lІТИЧНИХ а:\ІаПШЬ УІ\рJЇНС ЬІ\ОЇ 
е:чіІ'рзції, НІШ :"ІШЄ пр:шо та обов 'я
аоІ> ПрlШО~.'ІЯТІІ В Ї:\Іt'Пі ,Уnр:ІЇНСЬІ\ОГО 
на роду, ш;{ червоною :'ІІОСІ\ОВСЬІ>ою 

онупацією нозбав.·н,'ного :шопІ сво
бідно ВИЯШІЛТІІ СВОЮ BO:JIO. 

б) ПАУК ЯІ> пр~';\Ставшш УІ>
rнїнців. обо:- . А:'ІІерІШ. ствер:rm~·є. 
ЩО ПО.'ІІТИЧНІ ІJ.t.'Ї УНРади СТОЯТЬ \' 
новній агоді з і;J;са.Іюш :шхі;:rньог'о 
Дt':\ІОІ\рЗТИЧІІОГО СВіТУ. ЛЮІЙ ВСе СТОЯВ 
та іі нині стоїть за "во:но :Іюдшш та 
аа пр:шо І\оmного нuрцу внрішу
ватп свою ;{о:Ію. 

в) IIAYR нважас. що ущнїнці 
обох А:"ІІСрШ>. НІ\ однонровні брзти 
унра~нсьnого нарду в Евр)Пі. по
ВІШНІ да тн Ущн їнсьІ> ііі Н ~щіона.1ь
ній Р<\ді ~сю.;у :"ІІОfН:н,ну ві;uержну 
ПСр':'Д СВОВІН ур::ЦЮІІІ Т<\ :\ІаТL'ріЯ.lЬ
НУ ДОІІО:\ІОГ\'JJ. 

·В сщнві ·СІ\.lІІІ\аншІ Счітоного Ун
р:lЇІІ~І,Іюго 1\опІ'р~'С,У ІІрІІЙІІЯТО ОД
НО3ГІДНО постанову такого З:'ІІіетУ : 

<<Сьогоднішні нарз;щ ПАУН 'ще 
рза підтверджують нотребу сюш
нання Світового УІ>рзїнсьного 1-\он
rрссу. НІ\ lll' бу:ю постанов.1ено на 
3~1гадьно:"ІІУ 3 'ї:ці ПАУН: у Нно
ЙорІ\У в 1947 р. Пристпніючи до 
реалізації нієї постанови: доручає
ться СеІ>ретаріятові ІІАУН у Нью
ЙnрІ\У ІІ.Ор3ау:'ІІіТІІСЯ В цій. справі 
з Пре:шдІсю УnрзїнсьІюї Нзціона.1ь
ної Ради в Евр::~пі>>. 
Сучасне :"Іtіпша р )J.ІІЄ по:южепня 

бу.тю Прl'і{)ІСТО:\1 ІІІІ.1і>НОЇ УВаГИ на
рзд, нкі основно розг.1ннУ.tІІ всі 
:\юш:ншості :'ІІіmдержавнпх ію:'ІІбіна
цій щодо проб;ІсшІ Сходу на випа
дон ВіЙНІ!~ і ВІІЗВО.1СІШН Унр.\ЇІІИ 
:ю~>рl':'ІШ. Бу ао сnонстатовано. що 
аначення проб.1еш1 УnJНЇнсьІ\ОЇ дер
жавности в КО:'ІІП.Іеnсі питань :'ІЮС

новсьІ\ої і:"Ішсрії деда.Іі набир1є в 
Дt':\І?Іір1ТИЧНО:\ІУ СВіТі рl'а:ІЬІІОГО р:І
:JуМІННЛ. ,Ц.1н центрз.1ізації та ціае
спрююваностп :ш 'наІ>оної та інфор
маційної прщі з де:\юКрlтични~tи 
урядовими ко:ш:о.ш ІІО('Тановлено ство 

рити постійне Пр:';'{ставництво ПАУН 
У Взшінrrоні. Ландоні та Оттаві. 
• Спрзвю1 фінансовюІ нарзди прп
значишІ ОІ>ре:"ІІУ увагу. Недастатон 



на:Н~ЖНІІХ ГрJШОВІІХ фон;ІіВ )' ве:ш
ній ~!ірі утруДНЮЄ Bt'~t'HHR П?.ІіТІІЧ
НОЇ анції в тих рзашрзх. ню є по

дннтовані сУчасНІВІІІ потрrбюш внз
во.'Іьної ю~ції УнраїнІІ. Нзра;:щ 
сnл:щають по;щІ>У уnрзїнеьІ>ЮІУ гр::>
~шдннетвУ аа ;{оТt'ІІt'рішшо :\Іатерін.Іь
ну і :\юр.і:Іьну пі~дl'ріШ\У та вІІс:юв
:поють тверду ВІРУ. що наш~ уn
раївсьІ>l' грлІа;Інвство зрззу~вє ва

ГУ хвІші і створІІть тр11ва.1у та ви

стачаючУ гр:JШОВУ баау. вотрібну 
д:ІЯ шнuої вІІ:шо.Іьної аnції. В ТО:\ІУ 
нап рю1і бу:ю п_рнїшят~ наст~·~не 
:шерненнн до всІх ч:Іl'НІВ ПА~· 1-\ : 

<<УІір.lЇНСЬnІІЙ hOHfpt'COBIIЙ ~0-
MiTt'T північноУ А~rерин11, но:-.11тет 
УІіраїнців . 1\а~ІЗДІ!: Т.?Ва_РІІСТВО 
ІІрІІХШІЬІ.ш.юв. ~ nр,ІІНСЬІ-\01 ~у:~ь!.у
рІІ, БрзаІ:ШІ. І чентрз:rьш~ ~ nр~ІН
сьна Репрезенпщш Арrентшн, ~ру
.tваю і Парзrваю п~дбають. щ~б по
вестн енерrіііну абtрІюву анцно на 
нотребп во:І ітнчної обоІ;JJНІІ уnр.lЇн
сьІюго на роду в Ев рзш. О;щочасно 
звертається ув~гу :J~юnеан~ьІшх УІ>
раїннів на їх ~І;Іпов~.да.·rьІ.'.~сть перед 
історією ~ї.;ра шсьІ\О 1 '.'~~н за евен
тУадьне занедбаннн ЦІЄL свр:шІІ)). 

· На деНІІИіі порн;ІоІі на р.ц по-

став.Іено таnоіІі спосіб відношення 
нашої заонеансьної преси до унрзїн
сьІ.;ої визвольної справи і УНРади 
aoi->pe:-.ra. В дІІсnусії було стверд
тено. що вся наша ааоnеансьна 

преса :-.rає право ві.ТІьно вннв.1нти 
свої пог:ІНдн на антуа.·1ьні ш1тання 
уr>р.ІїнсьІ\ої політини, аш·. а ваги 
на :н~аченнн преси у nитвореюванні 
пуб.Іtчної опінії. спадає на всю нашу 
пресу патріотично - морз:rьний обо
в 'нзщ.; ;~бати. щоб нритина бу.тш бу
дую.ча. а не руйнуюча. Ножний жур
на:нст :\ШС бути впон і свідомий своєї 
відновідlю,ности аа те, чи шш напи
с~~.'е по:\ш.гас або ншодить унраїнсь
l\111 спр:нн в :тгальшщу. Бу до ствер
джено, що денні орrанн аащ>еансь
ІШХ укрJїІщів не все додерІнують
ся ЦІІХ ВІШОГ. 

3 :\Іетою рнтуватн ну:1ьтурне над
б~ннн уnрзїнсьnої е~ІіІ'рщії в Евр3-
ш ~оручено нуш,турному референ
товІ арабити у спілці а допо~юго
вишІ установами всі потрібні :шхо
ди дпн перевезення до АмерІШИ і 
Кан.ади осіб та інституцій загально
ІШЦLОІШ:Іьного аначеннн. 

підп. Степан Шуиейко (-) 

nnaн Mapwana І можnиве використання 
роdочоі сиnи, що Е в юрисдикцІї ІРО 

у .-111 нні ~Ііt•Іщі ц. р. на :Іібр:нн.•~ І~ред
·етаnнинів біжrІ!еЦьІ>ІІХ орІ'аІІІ:J~ЦІі! _І на
ціона,ІЬІ!ІІХ уrр)'ІІОВ:\111• 1~. Т.ео.фІ.lЬО ,J;жу
рОВІІЧ. но.l. ІІОВІІОПаЖІ!\11\ ~Іllllt"!P· ;щрен
ТОJ! Et~~· ітrту юrое.·І~ІВсІ,_mІХ r~ІІ rран~н~ у 
ФранцІ і. отрюнш :1011~ че.ннн в ист~ ;:ню
ва тн всі ЩІЖ.lІІВОt'ТІ ІІJНІ'_ІІЩСННН на. Пр!
Ц\0 біml'ІІЦЇВ. ~toif\.11\BOCTI, ЩО ІХ ~ІІГ 011 

;!ати 11: 1311 :\Іuрша:Іа. 

на 11 •1 rюІрІю~ІУ аасі.\аІІІІі 12 :ш~·тошцu 
ц. р. 11 . ;J:журопнч аро?нв .1orroв ц•·. про 
тr що нюІ зроб:н•но. Вш поробав НІ:\ПО
в і~н і захо:\ІІ пrpe;t певшІШІ. чин~шна:-.ш, 
ПОН.lІІЮІЮЧІІt'Н на 3aJIOH 4 7_2', 80 }~011 tprc, 
стор. 1!1, арт. 9. нар .. t·). СправJ.І, :ц:ша-
чrннй тrІН'Т говорІІТІ• · 

<•ГО.lОВНІІЙ ;щрrІПОJ! t'lljJIIHTIOІr t'n:Іa: 
·;tенню ;{оrоворів ~о".•ж ;t~ржзва.ші. RІН 
бrруТІ, участь. у тtснtІ\ спшнрацІ ~ ІР_О! 
:з нюІіJ>О~І винористати в :tайширшtіt "ІРІ 

іі у всіх тих нраїнн.х. нні приймають 
участь у ЦЬО)І.У шшн і, потрібну робочу 
си.1у д.1н .:!Оt'нrнешІн вищезааначеннх 

завданІ,>>. 

Баауючисн на цьо~ІУ тrнсті, п. j{журо
вич бачивсн з багать'ш чиннина ми, а 
зонрr:-.~:1 а п. Б. Шішніним. диренторо" 
ЕвропrІ\сІ,ноrо Відді:tу Робочої Си.1и в 
.. lирrнціі Еноно\Іічної Співпраці (\І.:tап 
!\lapшa:ta). 
Ян заннип п, Шіншін, треба бy;tt• за

ченати па ;{rтаю,Jи• роароб.lrІшн п.шпу 
фрннцуаьного уряду, що стосуєтьсн до 
цkі справи. І. очt'ВІЦІІО, .1ишr 'приб.lиз
ІНІ черса .[.;> )tіенців мощна буде очіну
натн щнштичної реалізації аааначених 
ноб.tж 1!1· щ<цо робочої си.ІІи. Тан (~амо 
він обіцнв 11. Джуровичеві шщсІІ:tати 
ЙО)tу Bt'IO офіційну ДОНУМ('\ІТ:ІЦЇЮ, яна 
стосу~;тьсн цієї проблеми, по мірі того, 
Яl\ ВОНа буде ІЮНВ.'ІНТИСН. 
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АРХИЄПИСКОП МСТИСЛАВ 

ВІДВІДАВ СПОJІУЧЕНІ ШТАТИ 

На запрошення Архиєписнопа Ате
наІ'ораса, правлячого r рецьною Ар- . 
хидієцезією Північної і Південної 
Америни, яюtй повідомив про своє 
бажання особисто пізнати Голову 
Унраїнсьної rрено -Православної 
Цернви в Нападі, Архиєписноп 
Мстислав відбув у другій поло
вині жовтня подорож до Сполуче
них Штатів Амернии. 

Перша зустріч обох ієрархів від
булася 20 жовтн.я в Нью-йорну і 
тривала понад двІ години. Розмови, 
що відбулися під час цієї зустрічі, 
мали інформаційний харантер і сбій
мали цілість унраїнсьої православ
ної проблеми. 
На другий день, 21 жовтня, Ар

хиєписноп АтенаІ'орас гостив Архи
єписнопа Мстислава обідом, на яно
му були присутні, нрім обох Вла
дин, члени Церновного Управлін
ня r рецьної Архидієцезії на чолі з 
о. прот. М. Андреадісом та о. при. 

В. Слюзаром, яюtй супр::водив В:Уr
дину Мстисаава в подорожі ;::J.o Спо
лучених Штатів і був присутній 
під час рс:шов сбсх ієрзрхів. По 
обіді відбу.:шся ;J.r .Іьші ро:нюви.пре;:{
мето:и юшх бу;ю сучасне по:ІсжеІшя 
унраїнсьної правос:Уавної цернов
ної справи на терrнах Північної 
А;о.tерини. 

На пю1 'яп,у ЦІЄІ зустрІЧІ 
Архиєписноп :\lстис.-шв но;~.арував 
АрхиєписІ\сві АтенаІ'орасу шtстець
но винонаний наперсний хрест :1 

принрасюш. 22 жовтня Архнєпнс
ноп МсТІІС.;Іав відвідав \" Філаде.lь
фії Еладину Івана Тес~оровича. а 
наступного дня виїхав через Дет
ройт до Віндзору. де 24 жовтня від
булася його перша ві:штанія т~
мошньої унраїпсьної 11 равсс;швпсї 
цернви. 

(<<Унр~. їнсьюІй Гс:Ісс », ч. Ф!. 
Вінпіпl r). 

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ 
УДАР ПО НОМІНФОРМУ 

Н~ Й НІ- pr Е ЇП:< Ю Л< дією 1J руп. Ї nе
ЛСВИНИ ЛИСП І:tіДа - ЦС бt ре тьба 

французьного уряду nрсти Немін
ферму і його слухняного зна ряддя 
- но;о.шартії. Читачі вже знають 
із щоденної преси, що 20-го листопа
да французьний міністр внутрішніх 
справ Жюль Мои виступив у парла
менті з велиною промовою, в яній 
виззав на злочинну діяльність Ном
інформу на терені ·Франції. У своїй 
промові подав він силу ноннретних 
доназів., ян то інструнції Номінфо_р
:му, переслані сюди леІ'альним і не
лєrальним способом фонди, мета: са
ботувати французьний промисел 
та індустрію, бойнотаж плана Мар
шала і самої стабілізації Франції і 
т. д. До того війсьновий міністр 
Поль Рамадьє долучив ще дані про 

8 

те, що францу:1ьні Н< :\Іупістн рсu
лять в ар~tії rrіпщію. яна шнс;tІІТІ> 
веєннііі сбсрепі дlржави. 

Трєба сназ&ти. що ці ЕИСТ\'ПІІ сю
лихпули не ті.;Іьюt фргнцуаьну опі
нію, але І1 вn:шну;;ш на опінію сві

тову. ЦЇЛНС~І ~ІСЖ•'ІІІЕО. ЩО ПЇ;::J. ВЛ.lІІ
ВОМ цих реве:тцій. nре:ш;н•нт Спс

лучених Штиів Ажрюш Тру:\ШІІ. 
яю1й був настроєний знову шунатн 
з Совєтюш лннхось ~Іс;І.;:швсстсіі ;J::Ін 
переговорів. і ра:ю:\І з ТЮІ ~Іінятн 
попередніх своїх співрсбітнннів. -
тепер. :щаєтьсн. с;вювІшся o;:t нс

силни до ::\ІосІ.;вн <<СШ ція.Іьного пос
.тІа >> і вирішив затрюшти на старих 
постах І'ен. :Марша.1а. :\Ііністра справ 
занордонних і Фе реста:т, :\І іністра 
війни. Одночасно. о;~.на із ве.:шчезннх 



СИНДІШаЛЬНИХ r,:\ltc'p11n2HCЬIШ_X СПІ

ЛОН nраці впнеела рtзс.lюцІю про 

пGТрєбу затрю1ання твер;:~;сго nypcy 
відносно Савітів. 

ТоІ\' що nідняте франuузьюв1 :\Іі
ністро)І 11\. ~lcnu:\1 nн!юІ~ІЯ -сnра
ва бсротьби nроти 1-\с~rшфор:\ІУ є 
справою дуже важ.1ивою. то сучас

ний ІІрЄзИдевт ~Ііністрів J-\{jj В Пr
латі депуп.тів псставив всі Ш:\Іічені 
ааходп бсрстьби nід знан ;Jовір'я 
палати. І це довір'я фрзнцузьна па
лата подав.1яючою бі:Іьшістю гс.lс-

сів йому д2ла. Та ним чином сучасний 
уряд Франції ирюшв зброю дпя 
.:тєІ'СІльної й планової боротьбп npc
Tl_І загрози шщу й пuрядну. нрин 
ПІдривної праці в середині нраїні. 

Треба одзначити, що 3а час існУ
вання бе льшевизму, себ-то від 19Ї 7 
рону - це вперше трзпляється n 
жи1ті світової де:монриії, нс:ш nред
ставвини уряду сфіційно і рішучt• 
ставлять справу бе рстьби з больше
вина мп. 

TOUR d 'HORIZON 

Прс.тягоІ останніх _.ивсх Т~fжнів на 
міжнарrднм ~ІУ не .11 не оу ло та

них видатнпх псдіfі. яні nрнтяга."Іи б 
оссб.lІІВ\' УВ2ГУ. 

Сесія. ООН .. що Eft\t> nівчає свої 
пр~щі в Парнft\і бі.1н 10-го грудня. 
у пенучих cnp~вrx, чи яn то тепер 

модно говсрити - нєврг.1ьІ'ичних 
ПИТ3ННЯХ - не ;:J:a.:Ja ПСn33НІІХ ре-

3\'ЛЬТ&ТіВ. Все ж та кн сд:\rітити тре
ба резс:Іюцію_ ~ спраЕі І'реції і її 
північних сУСІдІВ : асr.:\rбпен nрий
няпа (47 го:"Іосів- за. і 6- nрстн) 
постановУ. яnа стверджує. що Ал
банія. І0гос.1авія та Б(.ларія_ пс-. 
мага;~и І'репьюаІ nоr.спшuюІ 1 що 
цей фrнт <•заг_роінує .~шр на Ба.ln2-
нах та nрстирІчить цІ.lЮІ та ~ринщІ
шш хартії Об'єднюшх н~ЩІЙ>>. Та
НЮ! ЧІІІ!О~І ;засу;tжено :JЮІЗСНОІ!ану 

ссЕєтськУ ;tOПf 'rcry ко1ун істичним 
повстаюію1 в І'реції. 3 ;tругсго бе
ну GДНСГС .lCCHO ~ рІІЙНЯТ? l1t ~~-~2Н~Я 
про те. щсбІ~ :\ІІЖ І'рецІєю. 1 в _пш
нічнюІІІ СУСІ;І~:\111 бу.lо ВlдНСР.ІеНО 
НОр~!Р.lЬНі. ;нш:ІО!RТІІЧНі СТССУННИ: 
А;~е яп бУ;tе г.єреведено в життя цІ 

псстанов1і - nсбачюю. 
Сnравн т Бt(І.'lіну it П2:Ієстинн 

- nuвпс:ш в псв1трю. Трудно nсрt:д
бачин. і.щ б ці сnравн бу .:то виріше
но перед а~:І>інчеІШЮІ сесії. Пшш що 
Совєтп фаhтнчно розді.lІІ:ІІІ Б( рлін 
на дві частини. . . 
На сенторі воєнної срІ'rНІзr.цІі 

Заходу перед 'ІО~ЛИВОJ? f І'реСІЄЮ 
вже на:мітилися двІ речІ. а са:ме : 
npcЄhT занлючення сборсннсго nю.;-

1у Північної Атлантини, нуди. нрі~І 
зrхіднє - еЕропейсьнсго вже сфор
~~~венсго. блсну 5~ти держав (Фран
цІї. Анrшї, БсльІ'Ії, Голандії й Люn
се:~-tбурrу), мr.ють приступити ще 

• США і 1\анада. Цей прсснт псчинає: 
ш:бірии реальних !J:орм. і вшс йдуп, 
підгисвчі пt:ресnрави ще-до його 
а:ншючення. Друга річ - це. Я І\ 
насл·ідон першої - псрс~юга п·зн 
еберсни на Рєйні, а не на Пірсш·ях. 
Ця справа перейпта Еіне фаау сб
говс рення в nресі і \'Війштt нже 
до нrбінt тів сдnовідних cpi'<Hii:вrin. 
Яn всєннпх. тап і політичних. сtб
т~ увійшла у стадію евсєї pt'P;tia~:
UІ ї. Ян вона виглядатиме прантично 
- пснаже на~І бш1жче ~шйбутнс. 
в ході її вийшла затрюша із спра
вою Рурсьнсго басейну. нt'руnаннн 
ЯnЮІ передано, ніби, до ·нЬІсць
К~ІХ рун, хсч дсrляд і кентрель m;{ 
ЦІ;tою прсдуюнєю аааишн:п.сн в 

рунах союзнинів. Ян відою, фрпн
цузьна теза була п рс.ти ЦІ,( го 
Франція до~шгrласн інтєрн:щісІІа
аізац~ї Ру ра. 3n ра3 іду~ь псресп р~:
ви юж анrлс-с3nса~ш 1 фршшуа:~
:\ІИ про узгідш•ння пс зи цій в ній 
cnpaEi. 
На сенторі 1\итаю. f/1\ то Ш'ft\\'Тf,. 

П?ВШ' imbroglio. ІІрс,тирічиnі -ІН
в lДС :\!.:IeHHfl Hl' Д3І<,ТJ, :ІЮіІШІJВОСТП 

уяснити ссбі точну ситуанію в Пі~
нічно:\ІУ І\птаю. ОднаЧе яснюt ІН.'t' 
тани є те, що становище Чан-І\ай
Шека є дуже загрожt•нс. 

М. Аптусr. 



КОНГРЕС ВІЛЬНИХ ЖУРНАЛІСТІВ 

Цштр::шьної і Східньої Европи, БалтійсьюІх і Кt:ІnансьІшх nраїн в Парижі 

Три nр:~йові об 'єднання віш,них 
<nурна::Іістів а поаа ;ншізної аавіси. 
а сю1е : з В::-шшобританії, Франції й 
Ні~ІеччІши :юрrанізували в Парижі, 
в днях 28 і 29 листопада ц. р. , Нон
rрее :1 ~1етою створення світової ор
rанізації вільних журналістів. 
Учаеть у Нопtресі взяли пред

ставнтш Бі.-юруси, Болгарії, Есто
нії. ul'\TRiї. Литви, Мадярщини,ІІоль
щі. Ру~Іунії, Споваччини, УІ~раїни, 
Чехії та Югославії. Ян гості були 
предетавшши І\озанів. 

Ущ>J їнсьн:і шу рнал істи взнли 
участь у l\oнtpeci 10-членною деле
гацією. сn.ттаденою з прсдставнинів 
YI\f!. щурна:Іістів ;з Ні:\Н'ччини, Фр:ш
ції і В:~шнобританії. Українсьна 
;tl\lегацін СІ\ЛадаJІася а нредставнн
І>ів : СУЖ (ред. М, Лівицький). 
Н;J:ОУЖ (рt'д. Р. Ільницький) і 
:\1. J\о:Іню>івсью•й), Спілки ·Укр. 
іІ\урна.1іетів у В. Британії (ред. 
:\1. С·-·~Ічиншн). Укрзїнсьних ;-нур
на:Іістів у Франції репрезентували 
д-р О. Ярюювич, ред. Л. Гузар, 
ред. І. Понович, ред. П. Поліщун, 
ред. Б. Гшшшш і ред. М. Новаль
сьюІіі. 

Го;ювою української делегації 
був ред. М. С·?:\1Чишин, що теж очо
;Ііовав етатутарво - орrанізаційну 
І>ЮІісію l\oнrpeey. 

Під час урочистого віднриття l\oн
tpecy представвин унр. деJІегації 
ред. Jl. Лівицьний виголосив денля
рз.тнвну заяву, інформуючи присут
ніх про змаганнн унр. народу до 
визволення унраїнсьної Держави 
спід :\юсновсьно - большевицьного 
панування. 

Ч.-Іени унр. длегації взяли антив
ну участь у працях 4-х комісій нон-
~есу. . 
Ред. м. с'~МЧИШИН став МlСТОГО

:ювою федерації, а головою вибрано 
поляна ред. Вержбянсьного; 2-им 
віце-головою- ред .д-р Радовановича 

]() 

(югославянин). 3-і::\І - ред. інж. 
РІІДJІ ЄВСJ,І·\О"Го (б і:ю рус). r енера.lЬНИЙ 
секретар - ред. РудзінсьІ\ІІЙ (сло
Ва!\), :шступшш rенера:Іьного сенре
таря - pe;J.. rедrав;:щс (:штовець), 
енарбшш - pe;J.. БрушеІ\ (чех). 

Ред. ::\1. І\ова:ІьсьюІй УВ ій шов до 
1\онтро:Іьної І\о~Іісії. До Радп Фе
дерщії увійш.111 : p~';t. ::\1 .• l:івпцьний 
і ред. Р. І.lЬНІІЦЬЮІІЇ. 

УнрJїнсьnа ;т.е;Іегація аробп.1а все 
:\ІОНШИВС. ЩОб Поінфор~ІуВаТІІ СВОЇХ 
чуащнаціона::~ьнпх товаришів по 
професії про сучасне по:~оження і 
борльбу ynp. нар;>ду та про ун
рзїнсьІ:;у нр::>су. В!:шnу нагоду для 

цього да:rа пресова 1\онференція. що 
відбу.1асн днн ЗО. ХІ ц. р. в до~Іі 
Фр:шцузь1юго Резпстансу. 

В;шущено а нагодІІ l\oнrpecy 
епецінльні брошури, де відведе
Ію оІ.;ре~Іе :\Іісце д.1н статтей про ун
р~їн~ьну нресу під совєтюш. у під
ПІЛЛІ та на е:\ІЇІ'рації. :\Іатерілли 
французьною :\ювою опр:щював ред. 
Б. Ірчан, а анrлійсьною мовою -

· ред. М. Михай.1овпч. 
1-го грудня ц. р. де.1епщін унр. 

журналістів сн:ш:та віноn на ~юги
л і Головного Отюшна Сююна Пет
шори. 

Проеиио ввоеити ПЕРЕДП .. ТІАТУ аа 

ввартат.во 

<<ГРОМАДУ>> 

ва 1949 р. 

піврічно ................ . 
ва рів ................... . 

СС PARIS 565800 

150 фр. 
270 фр. 
500 фр. 



ФІ' АН ЦІН 

3 і-1\ІІТТЯ Т-ва б. ВОНІ\ІВ АР~ІІ ї )'НР 
У ФРАНЦІї 

--- :з:tхо.:.tюш )Тправп іfарн:JІ,ної фі.1ії 
Т-на в неді;Ію 21-го .1иетошца с р. по 
І".l\"жбі Божііі і пан:1х•ці :щ споній дvш 
БааареJ.Jшх rt•роїв. в.1аштовшю буао збо
РІІ-:ш:це" ію пю1 'нтн :і.)9-ти. На зборnх 
Го.-юва Т-на rен. О. У.:.tовнчt•шю ощJее
;шв :тачішш цієї но,:tії. шцавши її перс
біг :1 ног.11ЦV n ііІсьнового і шщіонааьно
го. Сt•І;рстщ) T-na 11. :'11. 1\ова.lм·мшй у 
t'ВОЇіі ПjJO~IOB і ТО)JНІІуВеН ІІІІТШІІІЯ ВІІ;ІИВ\' 
і ЗІІНЧ іНІІІІ цjєї ІІО;tії на }JОЗВІІТОІ-\ ІІаШОЇ 
наніона.lІ.ної i;tro.lol'iї. Ifo :Іанінченню 
аюце~І ії прнеутн і nі:н·п іва.1п шщіона.1ь
нпіі гіш1. 

-- Н:нш:ю~І поТ-ву ні;:t 1:3-го :шетопа;щ 
ві;щр11то нову фіаію Т-ва в Ііанеі і 
нрп:тачсно тю1 Уповнпважешш Т-ва і 
Го;ювою нової фі.1ії п. ппо:ш. ІІетра 
З:шуеп.1а. ;{ругюІ шша:ю:\І ві;t тої п; 
датп :m і.lІ.нено ('ОТН. О. Негребrцьного 
а Іюt·та Уповноваженого Т-ва в :Мон
бі.л,нрі-Сошо і прнаначено н:1 тоіі n;e 
пост н. Юрін 1\равчt•нна. 

<•ОБ."lОГА•) Ю. 1\ОСА ЧА 
НА СІ {ЕНІ П\РА їНСЬІ\ОГО ТЕАТР)" 

В ІІАРН/Ю 

Театр у І;у.lьтурІІО:\ІУ аштті .1юдншt 
ni.:.tiгpac не абІІІІnу роаю, - він збагачує 
її ев ітог.1яд, анаііо:\шть •rасто з іеторич
шшн нодін:\111, відбивас життя а його 
шtііхарантерніuш;о~ш рнса:\Іи. Оеоб.1иво ж 
на е~ІіnІації, .:.te умови д.1л театру с не
.1t'Гні. а то~І\" його ІІt' :\Юіfша бачити часто 
і внбнрапt іш евііі е;о~шІ;, - театр G дуп;с 
ціннюt нвнщс;о~t. І но.111 в ІІЬШІУ буваютІ. 
Ін•;щ;Jіюt. то не :.южна анертати увагу 

ВJІ/і,lЮЧНО на ІІІІХ. аабуВаЮЧJІ IIJ>O :\ІОЖШІ
lЮt"Ті театру в е;о~rіrрацііtних умовах. І~о
n;сн унраїнецІ, :\І)ТІІТЬ аюбптп свііt на
ціона.l ьн11й театр, підтрюtувати його, 
.10/!ШІНГ:lТІІ ЙО~ІУ ЧІ! .1 i.lOM, ЧІ! ;tружн і:\1 
{".lОВШІ - норадою, щоб не .:.tатн ЙО:\ІУ 
За.ГІІJІ\'ТІІ, а навпаюt - ;{ОПО:\ІОГТИ ЙОГО 
розвІІтю>ві. Бо nO:\ty з нае не прпс~шо 
тут. на е:\tіtрації, .1а.1ено ві;t рідної ЗС:\1-
.lі, в но;tі <'Воіх :tрузів та анаіtщшх, по
бачІІТІІ унраїнсьну п 'ее у? 
Тож :\tожна еnааатп, що драматична 

ное~tа К>. I\oca•ra <•Об.1ога>~ а часів Б. Х:\Іе
.lЬІІІЩІЮГО, ностав.1ена в ІІарижі 1-1 :ш(·то
на;щ ц. р. унраїнсьною артистичною 

групою в Парижі пі;І п,rюІюдо~t п. Е. Чаtt
НІІ, аа.lІІШІІ.lа по собІ добрий спогад в 
Уnраїщ·ьного г.1н:tача. Перш за все, треба 

в і;t;щти ~m.-tt•aш_e авторон і <•Об.1оrн>) -
п. Ю. 1\осачсВJ, віданачивши ціІ;авіетJ, 
сюп;ету 110~'111,. її цінність, ІШ іеторич
н~го ~~~терІR.І), не.І;раву харю-;тrрність 
оІ,ре~шх нерсонаж ш та в:щга:t і сіі ~1у 
~шстещ.І;у побу;юву твору. 

. Не:'tа;ш~ .. :Іуси:н•. довс.1щ·н щнш.Іаети 
а_рт~н тпчнш груш н щ НJЮІюдо~1 н~ і Е. t ІаІі
І,п .:.t.'Ія НІІетшщ <•Об.тюгн». І \о.1н ,ш ран і
ше .:tившІщ·н на виетави цісї nртиетич1юї 
гр~'"', то часто шно;.щ бпю аа багато ви
тра~ІеІюї енерrії реїюtсеJіа а .lюдІ,:\ІІІ. що 
потш _виходн:ш а цісї групи. І ті.1 ь1ш 
перши:і ра3 у виставі <•Об.•Іоrа•> ночав 
'.І~І-;рее.'Ік_ша:гиен анса:~-1баь театру. Артн
І та н. .. {ІІІІІ)~ового доnоди.:юt·н бачити 
вже нсраа у JJІЗІШХ роалх, а.1с чи не на/і
щшщоІ~> бу.1а ЦІІ його ро:ш Ти:\Іонщ 11 
<•(_)б.lО3І•), а ритму mюї він не внхо щв 
пц _час ;tiii, чим особанво снриfш·у~,ні
ХОІІІ внет:~ви. Режисер виетави п-і 'Чаtі-
1\З, _вп;е ~JІ tош~ в, І Іарип; і <·восю Jюботою 
рашш, ~ J~O.lt l>сатриче <"ТВО)ІІt.:Іа <·нм
патичшш ~ІІJJІІЧНІІЙ о бр аа; її ми;юв 1цний 
портрет l>еатричс в добре витрюшних 
1\ОСТЮ,ШХ ~taB аае.lуЖСІІИіt \'СП іх \' Г.'ІІІ-
;:tЗЧа. . . 

:'І[оаща нрнвітати пuнвv нового •І.lсна 
:~рТЩ!ТІІЧІІОЇ групи П. ІО. 1\а.'ІІІІІІІ'Jа 
Створt:"ІІІІіt шш образ по:ІЯІ-;а Вербсщ,1;о2 
Г? ,був пр~нраепо й майстерно псре;tюшіі. 
~~~.lьтуJш.t щ~аця над евосю ІЮ;н·ю 11. 1\а
·~шшча .•laG 11 цетави t·нод іватнен, що iJ ін 
І 11a.11J.111 аа,"ІІІІІІІІТЬСІ! 11 арТИ<'ТИЧІІ ііі Гj);\'ІІі, 
прнtі:\tаючи у•Іа<~ТІ. в її майбутн ій праці. 
~Цодо решт~! персонrtп\ів, то вони енра

ви.І_нсн .1 еВОІШІ :щвдаппяюt ці:шсщ аа
;{ОВ 1;1 J,JJO • 

. І Ірис~! не ІІ}Іаіf\СШІІІ епраІІ.'ІНG ;tеІ;uра
цtя п. 1\~:шпича, особ.тншо в .1t.f>X\' архі-
теІ\тора , ~0.11.чс. · 

3а. ВІІІІЯПіО~І ДСІІІ\ИХ ;\СТа;ІіВ, ~IOiiOta :І 
певшет~ еш:~аати, що вистава <•Об.lОГJІ>) = ново І, евtжої п'єси еу•rаеного автора 

С ІІОВІПІ ;{_ОСІ.ІГІІеІІНІІМ арТИСТИЧНОЇ Г}І\'
ПІf1В}fарижt пц пронодо'І п-і Е. ЧаtіІ;іt. 
Думас~ю. що виставу <•Об.rюrа•) варто 

I!OBTO)JI!Tif, Д-а 

ША.:ІЕТ 

. ~т суботу 20-го .'ІІН>ТО.1НіІ\' н 1Ila ·t<•ті 
~~д~~:Jаt·нвистава ІІ'єеи Тоrобічно~о ,,~, 11 -
.ов~а. Вихр_е<"ТJ\а)), Всі а:\tатори вив 'н:Іа
·~И< f' l:J. І!ВОШИ :JаВ,1аІІНЯ!\ІІІ Цi.lHO~f НІІір<• 
(~а,~н :Шl'ЦСВОГО театр~ бу.тІа ІН')JеІІІ;ВНt'Н:; 
тю,' що багато аю;tсй І не 3:\ІОГ.'tо нопаетн 
н? ~~~~ета~ у. ІІісшt вщ·т<ІВІІ був /іа:ІІ. ;ю 
ранну. ІІ ее~ ет~вив дрюштичннtt Г\'}>ТОІ' 
при Грщнцt пц режие~·,юю п іІІ'\'І"І' 
Васи.1 я. " · '· " 

НІl\ІЕЧЧІІНА 

l\НІІГОІЩНТР 

3бірниіt ці11нин видань Ч.'tенів <•1\ниго
центрр приправ.'Іяється до друиу. у 
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НЬО:\ІУ проти 1южної назви буду~ь подав і 
ціни в чотирьох валютах : юмецьних 
марнах, юtеринансьних долярах, анrлій 
ських ші.-Іінгах, бельrійсьних фрюшах ; 
ціннин рішено друнувати в 2.000 при:\Іір
нинах і розіс.-.ати поза :\Іежюш Ні:\Ісччи
ни. До ціннина прий:\Іаютьсл назви ви
;:tавь та оповістни дише ві;:t ч.Іенів <•1-:ни
гоцентру>>. Видавництва та шшготоргіn
аі, що ще не оформи.чи свого вступу n 
чис.чо чден ів <•1-\нигоцентру>> Управа 
просить зробити це лннайшвидче. 
Адреса : <•Бухцентра.Іе>>, ~Іюнхен, ;~а

хауерштрассе 9-1. 

БЕ."lЬІ'ІЯ 

ЛИСТ 1-\АР,lИНАЛА ВАН РУ ї -
ПЕРШОМУ 1\ОНІ'РЕСОВІ Yl{PA їНЩВ 

У БЕШ>І'Ії 

1-:ар;:tина.І ван Руї, Прюше Бе.1ь rії, 
Архиєпиеноп :\1а.Іін, надіс.Іав на руки 
гоаови Y;J;H, інж. А. Ніпши, власноруч
но шшисаного .Іиста, в ННО:\ІУ передав 

свої поздоров.'Іення і побажавин Першо
:\ІУ 1\он фе сов і Унраїнціn у Бе.ТІь tії та
ними с.1овами : <<Унраїнсьни:\1 робітни
на~І-сІштз.-н.цлм у Бе.ІІ, rії, з нагоди їх
нього Пер11юго 1-:он rpecy, перееи.;-шємо 
висаови нашої щирої подяни за одержану 
те.Іеtрюtу й запевнюємо в нашій віддано
сті та сер,1СЧJІО б.'Іагоеаовимо всіх учае
нин ів І\ он tpecy та їхні родини, а :юнре
щІ їх Годову І.;омітету й душпастирів. 

І іі;tпис : Й. Е. Нард. ван РУ ї 
Архиєписноп МАНІНУ >> 

(Лювен. П:. І>.) 

АРХИЄПИСІШІf МІІХАїЛ 
НА АВДІЄНЦІї В МОНС. 1\ЕРНГОФС-а 

28 жовnш ц. р. Єписнон :\Ііста .ПІ,єж 
Енс. :Монс. І\ернгофе прийняв на онре
~tій авдієнції Нладину УАПЦ-Архиєпис
нопа Михаї.Іа, що трив:ща бі.'ІЬШе годи
ни. Унраїнсьного Архиєписнопа су
проводи.чи : о. прот. І. Бачинсьний, го.'Іо
ва УДН інж. 1\інша і інж. 1\ондрацІ,ний. 
}.;рім цього були присутні : Монс. Буо 
і о. l\.1ейстеро, rенера.Іьний ;lушпастир 
д.Іл чужинєцишх робітвинів на дієце
зію Льєж. 
Метою візити буJю подянувати нато

.:~ицьно:\Іу Єпископові за його щшхІмь
не ставлення до унраїнсьних правоедав

них робітнинів у Бельrії та обговорити 
всі біжучі питаннн, що відноснтьсл до 
душпастирсьної роботи серед правос.Іав
них УАПЦ. Авдієнціл прой.шJш в атмос
фері rювного зрозуміннн до порушених 
('Прав, і Монс. Нернгофе аанвив дальшу 
гото'ВJІ іст І. ;щпо;о.шгати УАПЦ. (Лювен. 
П. 1~.). 

ГШlЯНДІЯ 

Уl\РАїНСЬІ\І БОГОСЛОВИ ВШАНУ
ВАЛИ ПАМ'ЯТЬ М. JІІАJІІНЕВИЧА. 

Боrос.1ови УкраїнсІ.ної 1\атошщиюї 
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Духоввві Се~tінаріі в 1-\y.•e~tбopry (Го:І
.Інндін) вшанувааа 'і .Іистопада ц. р. 
па:\І'ять пробудите.Ія Га.ІІЩЬНОЇ зе~І.Іі 
о. уІарніяна Шашневича, святочною Ана
;:tемією. В проrрю1і бу.Іи : онремий ре
фера:r, ;:J:ен.lюнщіі та мш·тецьни виновані 
епіви хору богос.1овів, пі;:t ;:tириІ)'ІШНІІЯ~І 
проф. Антоновича. (:Іювен. П. Б.). 

ОБ 'ЄДНАННЯ Yl\PA їНЦІВ У 
ГО.їЯН.::І.Ії 

Унраїнсьна но.·юніл в Го.Іян::tії не
веаина. Сн.1а;tаєтьсл вона з робітюшів, 
що приїха.Іи сю;:tи на працю захоаа~ш 

ІРО. та а ;J;еяної ні.Іьносnt го:ювно· 
східіІьо-унраїнсьних жінон. що пови
ходи.-.и заміж за го.Іян;щів піс.Ія занін
чення війни. а т:нюж з )Ш.Іої ні.Іьности 
нтіначів із Схі:J:ньої Европи. 
Живуть унраїнці розни;J;ано по всій 

Го.1аяндії, працюючи переважно на за
водах. Ві;щошення го.Іяндців ;::to ун
раїнців щире та ;::tобросер;::tечне. ;:{осі не 
бу.'Іо в Го.Іяндії віяного об'є;tнуючого 
осере;ща, а ЄДИНІПІ ЗВ'ЯЗНОВИ:\1 Та ПО:\ІіЧ
НИНОМ для унраїнцін був Впр. о. Ген. 
ВінарШ М. Ван ае ::\Іа.Іе, що старався 
допо:-.шгати потребуючим ра;::tою та ІНтер

венцією. 
ІЦойно 7 .lпстопца ві~бу.-шся перші 

установчі ~ага.Іьні Збори Унраїнцін у 
Гоюпц ії. На збори прибу.ІІІ пре;::tстав
шнш унраїнцін :J ~Іайже всіх осередні_в 
Го.Іян;tії. ;Іопові;J;ь про потребу орrаНІ
:ищії ВИГО.ІОСИВ :\1. БорОВСЬНІІЙ, ЯЮІЙ 
вназав па ІІІІІрону антивн і стІ, унраїнцін 
у ці.'Ю~ІУ світі, а зонре:\tа на боротьбу 
~1ІА на рі;:щих Зе:\І.ІЯХ, що ;::tac найкра
ще СВі;::tОЦТВО ЖІІВVЧОСТІІ та НеВ:\ІІfl>УЩО

СТИ унраінсьного ІЇ~ро::tу. ~рис;утні вша
нува.Іи па:о~t'ятІ. усІх унрашц1в, що на 
протязі вінової боротьби покла.Іи своє 
;юtття на жертовюш Батьнівщини. По
тім обговорено та аатвер;::tжено статут 

>>Об'єднання Унраїнцін у Го.Іяндії» та 
обрано Управу Об'є.:хнаннн. . 

;-збори з признаШІЯ:\1 привІта.Іи ство

рення Н:щіона.lJ:>ІЮї Ра~и та ухва.ІІШИ . 
вис.1ати їй прив пани я 1 з захоп.1еЮІЯ:\І 

прийнн.Іи пропозицію :м.. Б~ровсьноrо 
іменувати Впр. о. Ген. Вшар1я :\1. Ван 
;te :\la.lt.>, аа його жертвсну працю cepe;:J: 
унраїнцін у ГО.ІЯ~;:J.ії. ПОЧеСНИ:\1 Ч.lt.'Ho:\1 
Об'є;:~.шшнл. Ян довцує~юся, Впр. о. Ван 
;te :\Іа.Іе уже вжив заходів ;J.lя при::tбан
ня до~tівtш ;J.Іл Об'є;Jнаннл. 
Перші абори пройш.Іи в :жуже приязній 

та :жі.1овіf1 апюсфері і, певно. спричи
няться ДО ПОЖВаВ.lеНІІЛ ,УІ>раіІІСЬІЮГО ЖІІТ

ТЯ в Го.ТІяндії. 
Всю нореrпон.::t.еннію ;J.Ія " Об'єднання 

Унраїнцін у Го.1яп:tії1> просять надси
.Іати на a;:J.pet·y : 

:\1. Boro\v,.ky, A:\ISTERDA-'1 - Zuid. 
Bethoqeп,traat 10. - (ТеІ. 91285) 

~EDERLA~D 
(.lювен. П. Б.) 



3 Церновноrо Жиnя у ФранцІї 
ВІ;_(О:JБА 

до парафія.-н.ннх Рад і побожних вірних :\·nраїнсьІюї Автонсфа.lІ.Іюї 
І Ір:шос.1авної Цернви у Франції 

Історична ,:щ.1н, я nа у вінах ~ІПІJу.-пtх 
тан тіено зв 'язз.1а у 1; р а ї н е '• " 11 lt 
нарід з П р а в о с .:І а ~ 11 о ю i\orr~ Цер
квою і вірою у бороть_бІ :и во;Ію р~:пюrо 
нраю, нині ет.ІВІІ~І· пж аавдашш пере.:t 
УАПЦ на чужин 1 : збе 1Jеrти ;~.ушу на
ро.:tню в умовах :\Юже. лаІ•тяжчи~. в у~о: 
ВаХ Bi.:tipBai'HOt'TII Bl_l нарО.:!І!ОІ. ГуЩІ І 
рідної зе:\І.:-rі, посере.:t чуж ІХ вІр 1 чуж:tх 
народів, В ТНЖІ\ІІХ ОбСТШНІІ':lХ СІЮі!О)ІІЧ
НОГО і ПО.тІіТІІЧІІОГО ЖІІТТІІ. 
Б турботах про ,:щ;Іьшу ;ю.1ю Боr<ш

береженоі Унраїш·ьІ:uї Пра~ос.lаВJЮї 
І fаетви а доручешш <.обору, Священий 
Синод :\' АПІ t зверІ;увсн з "е"оран.:tу
~10~1 до Організаціі :J'с;щаних Народів 
та до урндів хриет.Іяш·ьюІХ вс.-нших .lер
жав в справі унор~уваш:'я правного 
поаожештя ІІОВИХ e)ttrpю•TІB та розсе
.'lеІшя їх тру.1овюш гр.о~t.ада.~ш ~ забе3-
ІІеченншt церновно-ре.lІГІІ~НОІ ошюt. о.:t
ночасно доручивши ІІоодшю~ІВІ Арх•ша
стирам УАПЦ виїх·1ти з Нше•І•ііt~ш д_о 
інших нраїв ;ж.1я несення .:tуховІЮІ ош
ни над ШШІЮІИ вірнюш. І тан Арх·-н:пис
ІЮІІ l\Істис.1ав виїх1в до І"\111а:щ. Архиє
писноп мих1ї.1 .:ю Бе.1ь ri ~. Арх tсшtсноп 
Ігор внїжJ.жас ;щ Арrентнш. а :ю н.ас у 
Фршщію має приїХН•І ca)t Го;ю.Jа Собо
ру Єпископів_:\' АІ_ІЦ В;ІсоІюпреосаящений 
:Митропо.1ит Ifo.1Ш:1Jm. 

а приїадо" :\Іитропо:ІІІТ.І І fo.l інарпа, 
Го.rювп YAl ІІ t . .J.O На рижу. ;н• :JlІЦЯНІІ 
нняжо~tу .:tарові ІЦJ;оrо :J ві 1тнх сппів' 
YAl П t збу.1nВ<Н!О о.J.ІІУ . а !'аіl~->j~<Ш\ІІХ 
;.{О:\ЮВІІХ Ц'рt;UЗ В Ilap~Іml, ВІlПОЗІ13.1І,
ІІ і стІ. нашо і гро)Іа 111 . ~ І 11ЕІІХ ро:~rю .юшt>
них по ці.1іІ\ Фрющ11 а·1 ;щ;н.шу до.11о 

наШОЇ церІіВ/І збі.lІ•ІІІУСТІ•t'ІІ ·. а О ~об.lІІВ~ 
її Вю;ошюго Орrану -- f.пapxtff.lt,J:OІ 

Ра:щ. . ~ 
Бі:.t дочшого •tJcy. ро:Іу.ІІІЮ'І.t п_от.реоу 

рідшх свяще!!І!ПІ'іВ .J..lll ;жу~озноt 1 на
ро.:нн,ої праці сере.1 нап!ІІХ ВІ_РіІІ!Х· Сп'1р
хія;н,11а Pa:.ta робп.1а п t.:щов l:.tІ' 1 аахо;щ. 
щоб!І mшait.t:нopuн.• снров:ц:п;І на терен 
Франції ві.:щочі.:щу І>і.ІІ.нkл, 1'_'-lІІІИХ n<ш
отців. Наші старашіП n1p~ur~1 Ч1СТ.ПІІІС~ 
УВіРЧа.1ИСЯ УсПіХ())!. В НІ.:f\1 С'?J1ПІ1Н І 
іючзтну веt1rснн ц1.ого ро:.;_, .. :J б:1 Іrо·::ю
веJТства :\lttTJlOПOliiT·l І {О.111,'1І_11І~і Пі?Іtбу
.11! до нас : :\І·п,юфорнІІІt І [ ,ютоН;і)е~ 
Q. Бо.1одимир Б;шшсrtсt.н.tІі_. Іш:tІ\: при~ 
аначений насттпе.ll'~І с~с~. СІою:то:JеІ,nОІ 
Церкви 11 Нарижі і о. Аuх:шрееантс'j) 
О.'ІенсаІщер НоВІщІ,ниіі, _нно)Іу .:tоручено 
нести ;tушпаетІІрсьІ'у опн;у па.J. Н'1Ш:-tМ~ 
вірними в про'9інціі .. В _найб:шзчо"у час~ 
о. Арх•шресвитер ВІ.J.ВІ.lаЄ ножну наш} 

пара~ію, нна. існус на терені Франції, 
fln рІВНОЖ ІJЗІІІСТИТІ> і Ті грО)НЦ!іИ 1!:1ІІІІІХ 
вір•:пх. яні не )Jають 3орrаніаованих па
рафІй, а.:Іе виявлять бажашш побачити 
у себl' рі.:tного душпастира, щоб спільно 
помо.1итись до Бсе)Іи.1остивого Бога аа 
кращу до.11ю нашого народу і мати мож
шстt, приступити до св. Сповіді і Нри
чаетя. 

~·сі ці :шходи Спархіяш,ної Ради ви
~ІагаютІ. б:J.ГаТО НОШТіВ. а ІІJ>ИЇіІДОМ ДО 
н~с :\Іитропо.'lит~.: по.:-rшнення епархії 
:\· .~І_fЦ у Франц11 стане осередковим у 
t'ВІТІ, тmty наша єпархія повинна бути 
а 'орrанізована зразново. Досі бі.пьшістt. 
наших правос.1авних сміrрантів всю.J,и 
нориста.1а а духовної опіни чуж;~х нам 
ПО націона.lЬНОСТИ Й .:tYXY ('ВЛЩеІІНИНіВ, 
Тепер 1rас~ю своїх рідних пастирів і му
си:о~ю їх духовну Діfшьнісп. всіма силами 
пі.J.ТJН!мати. Мусимо їм дати хоч скромне 
)tатер 1 я.1ьне :ибезпеченпя, щоби во:ш 
~юг.1и прпсвнтати весь свій час на с.!Іуж
бу Gогочі і 11ашому народові. 

То~ІУ Єпархія.1ьна Рада на свому аасі
;щнш ;щя 14 ЖОВТІНІ б. р. поетанови.'lа 
а~е·,н!уТІtсr •. 1~ всіх православннх унраїп
ЦІВ у ФранцІі З.rІОЖІtти свою жертву на 
розбудову нашого церновно-народнього 
життя _в. фор~tі одноразової rюЖертвІt і 
в ро:змІJН повного о~ноденного ааробітну 
І;ож,юго а вірних. Б цій цілі ро:зси:tаємо 
по зареєстрованих у ІІ'.\с адрссзх пі;щІІені 
••и~ти .. Ьtсна ~·сіх ;кертвод~ІІЦіJ будутr. 
у~нщсш в Ht-Jcct. Н'\М є добрt• uіrимо. що 
ІІаUІ1 с'tіrрація перстяжсна усіІІ\ПІ't абіІ>
~;юшна НіііШі пс~;у•Іі IIOTtleб:t, О;(І!НЧе Г.l.ІІ
ООНО ІІ~_і)ІІ"О, ЩО 11~ ІІаЙ~(СТІ>СІІ Н'І T"-(Jeiti 
ФрЗІщІ, ТJ.Іюrо ВІруючого <'rtiІ~\ евuсі 
церН'Щ. НІШІ\ б.І lll' :J.lO<K ,Jfl ;(:ІІІ· Іl<'Ї 
офірп. 

О.1<ю•rн·1ю Є!rархіяаІ.н:І Рdда аак.пш:~с 
веі ІJаші І f tрафін.1ьні Ра;щ на тe 1 }l'JJ і 
Франніі. в fШіt'lfісІш·1)Ш(ШУ ч Ісі відбут,t 
аагат.нІ абnри счоїх ч:Існін і vrтютоnити 
~tkлч: у сr;.,~цн~· ;(.lfl утримпніш пт1)афіі 
1 снн.щенш.;а. ,1.~.1я uрюцапу rнцаємо, 
що "І'~нчна ск.1адна 11::1 т~jJ<'ІІ і f (аризь
r;ої парафіі ~A[f~ В!ІІІОСІІТ~ 100 фр. 
1 щn певна ю:Іьюеп. па 11афшн е1ша.1а 
о.:tнорааоау пожертву в форм і 1 в i;tc. 
с~ого рі'.'ІЛГО аа,)•. ііітt;у, На ІІІЩНТІЩ r:нІр
ХІR.11·1.'(J' Р<t;щ ІІ·~jнt:н.н 1 і [ t 1 Jафін ен.,ш
.:ж:н: )JleHЧt:n 10 ВЦС, З 1\І'jJІЮ.!ІІІ-ІХ ДОХО
;нв. 

Б т;~х )t.іецевостнх, д~ п·~рrбуває бі.тн,
ша НІ.lЬІ~ІсТІ> ІІj)авославн J,x унраїнцін 

(старих 1 .нnвоприбулІІх rміrрантів) і 
;~е церновш гром:щи не є зо,)rанізоваrrі, 



шобхі;п:о створити Пар2фін;н.ні Ради 
( Го.1ова, t·ю•рбнин, членів 1-2, сенретар) 
і рівнож уста.:шти )tісячну сnшІДну сЕоїх 
ч .їЕІІ ів. 

Поо;:r:и~:оІшх наших нраЕоеJшвних бра
тів і сt•спр, :r:озниданих по розлеглих 
тepoJr х Фрюції і її нолоній, Єпархіяш,
на Ра;ш ааn.lИІ·>ає еn.'lа;щти сЕої місячні 
cn.13.JIOІ і о;н:оразові пожЕртви просто 
;:r:o Нни Єпархія,lьної Ради в Парижі. 

Всі rroшi (ОДІ:Оразові ПОЖСJ.:ТВИ та мі
сячні ('J\,13;:\ІШ) ПJ:ОСИ:\!0 113;{("ИJІ[.ТИ на 

l\OJ:тo JJr.шюве <·Societe Gєneralc» Chq. 
14. 7:~2. Mr. Gmira з за:тачt>Ішям « ;:І.ШІ 
ЕшJ хіЕ.1ьної Ради УАПЦ>). 
А т~стуваннл в цих <·пр:шах ПJ:осимо 

надси.1ати на адресу нашого снr.рбнина : 
:мr. Jean HORAIN, 6, rue Gu!'tr.ve 

Rouanet, Pari,.; 18. 

ЄНАРХІЯЛЬНА РАДА УАПІ{ у 
Франції 

Гоаова : Інж. С. Созuнтів 
3аетупнини Головп Митр. щ~от. 

В. ВишнЕЕсьний, АJ;хипре("витер 
О. Новv.цьний, пщш. ЮеІ;евич. 

Снщ;бнин : І. Гораїн 
Сенрстар : І Jроф. Шумовсt.ний 
Ч.l~ІІІІ . . If. ВасJ!.!1ів, І. Ру;щчів, 
Л. Іl.l!'Вано. 

Париж, ХХе, 5, rue (J.asпier-Gнy 

АЛЬГРАНfІ\ 

В не;:Іі.1ю 14 жовтнл ц. р. відвіднв нашу 
ппрафію довгожданий гістІ. --. о. Архи
пресвітер О.lеІ>сандр Новицьний, душ
пастир прпвославного унраїпсьного ро

бітництва. Богослуження відбулосн то
го ж ;:r:ня в приміщенні протестантсІ,ної 
цернви, в присутності цілої унраївеьної 
но.:юнії м. Ннютанжу й онолиць. Співав 
досить добре хор під орудою п. JІитвинен
на. По Євангелії о. Архипресвітер виго- . 
.:юсив глибоно релігійну і одночасно тан 
життєву проповідь про обов'лзни прав
дивого христию~ина-унраїнця, яна зро
бшш 11а присутНІх велине врзщення і всі 
присутні в цернві спрпвді молились 
єдиним серцем і єдиними устами за по
ліпшення долі нашого пароду, розпо
рошеього по цілому світі. 
По Службі Божій відбуJюся вінчання 

п. Івасенна, мешнанця м. l\нютанж. 
На Богослуженні .весь час був присут

ній місцевий пастор Євангелицьної Гро
мади, яний з велиним зацінав.пенням 
придивлявся до нашої Служби Божої, 
ПОДИВЛЛЮЧИ ЇЇ нрасу Й ВС.1ИЧ. 
Того ж самого дня, о 6 год. вечора, в 

приміщенні місцевої унраїнсьної Гро
мади зібралися всі унраїнці м. Ннютан
жу й онолиць без різниці віроісповідан
ня й територіяльного походження, де 
на запрошення голови Громади о. Архи
пресвітер О. Новицьний виголосив до
повідь на тему : <<Життя унраїнсьноІ емі
tрації в Ні~Іеччині,>. 
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3ае.ІJухаюuи цінну, бо ці.lНЮІ об' СІ\
тивну доповідь, прпеуntі піс.1я об~•іну 
;:Іумон проси.1и о. Арихппресвітера в 
імєні унраїнсьюІх Г}:О)Шдян м. І~нютпн
жу й оно.ІJиць передати привіташ!н Ун
раїнсьнШ Націона.1ьніfі Ра;{і і її Вп
нонному Орга~~ові та запевнити, що ущ>а
їнсІ,на гро:о.tада в І.;нюташnі є ці.1новнто 
до J.:Озпорядженнн Виноююго Органу 
УНРади і вважає. що .111Ше невідпові
дальні чиншнш et'prд нашої е"іrрації 
можуть не бажати успіху У. Н. Р. в її 
таній тяжиііі і ві;:щовіда.1ьній праці д.lff 
добра нашого народу НІ> в нраю, таt-; і нп 
еміrрації. 
В наступні ;щі, відвідавши )Шііже всіх 

своїх парафіян. о. Архипресвітер від'ї
хав від нас до Нансі. 19 жовтня Пара
філ.lьна Рада У. А. Н. Ц. в l\нютанжі з 
жа.1е~1 ПJ:Оща.lаеь з евої~І Архипрссві
тером, пгохаючи не забуnІ відвідати нпс 
на Різдвяні Свята. ПАРАФІЯНІІН 

НАН СІ. 

В недіаю 21-го .1пстопа;:щ о. архипре
снитер О. Новпцьниіі одс.1ужив <'.lужбу 
Uощу в Ню:сі. :\Ііецеві унраїнці, що вш•р
ше в ці/і :о.tісцеЕості "а.111 наго;{у вітати 
СВОГО ;~ушпаt'ТІІ}JН. ЧІJС.lеВJ:О ПрІІііШ.lИ 
па ('.lужбу Божу. 1-\рі~І унраїнців, ян 
правос,lаВЕИХ. тан і tрено-нато.лшів, 
бу.1о багпто і чужшщів - ро,·іян та фран
цузів. Сама е.1ужба Божа тп проповідь 
шшюго пан-отця за.lІІІІЩ.lІІ у прпеутн іх 
невитрпвве врпжіннн. 
По <.,,~·жбі Божій відбу.1ася панахн;щ, 

а по ній анадемія па:-~1'яти 359-ти ГrJ:оїв, 
що загину.1и під Базаро~І. Свято ііу.1о· 
віднрито прщювою п. Шинна. Го.1овн 
м ісцеnої <•Просв іти•), з реферата:шt висту
ии.lи п. п. rшо.1н. Петро 3анусшю, Упов
новажений Т-ва б. Боянів Ар~rії ~·нр в 
цьому районі, та п. А. Гршшш, а t·отн. 
Я~ШОВИЙ ВИГО.lОСІІВ НОрОТНУ ПрО)ЮВу . 
По занінченню свята о. архипресвитер 
О. Новицьний оповів про життя і працю 
унраінсьної еміrрації в Ні~tеччині, що. 
бу.ІJ? вис.ч·хано з на.:tзвичаfіною увагою. 
Побут р ІДНІ;>Го. душпастиря розворушив 

наших .1юдей 1 в.1ив нової енерrії в 
життя нашої но.1оніі в Нансі. ДннУє~ю 
п. отцеві за його відвідшш і надіє~ося. 
що до нас частіше тегер буде він приїз-
жати. НАНСІЄЦЬ 

ПОРЯДОІ' БОГОСЛУЖЕНЬ 

на_ міся_ць ГРУДЕНЬ ~948 рону в Ун
рашсьюй Автонефа.ІJЬНІЙ Правос.1авнШ 
Церн~і св. Сим~на в Парижі, 5, rue 
Gasшer Guy, Раrн: ХХе, Metro : l\lartin 

Xadaud. 
З. 12. (п'яnшця), год. 19 - Всенічна 
перед Введенням. 

4. 12. (субота), Введення Пр. Діви до
храму, год. "10.30 - С.1ужба Божа: 
год. 19 - Всенічна перед неді."Іею. 



5. 12. (неді.1п), гщ. 10.:ю -- С.1Ужба 
Божа: го;х. ІН- Вечірня :1 :н;афн(·тюt. 

11. 12. (субота). го:t. НІ - Всенічна ш•
pr:t не;tі:Іrю. 

12. 12. (не;tі.lп). гщ. tо.:ю - С.1у;нба 
Ножа: гп.1. 1 Я. Все11 ічна llt'JH\! rв. 
Aн:tpic)t. 

аю"!фІІt'ТЮІІІ -- )JіІШ\111111 XOJ!, 
. IlJ_o r!_~ІpH,10J; Eoгot·:t~їШ't;J, УАІПt на 

ltJ ОН ІІЩІІ бу;tуТJ, OH}JC;\1 і ПОВ ЇДО;\І.ll'ІІІІІІ 
Настонтr.lь .:'\Іптрофорнніі І І'j·отоісреіі 

В Вншнrвеь1шіі. 

Ії О;{ НІ\ А 1:3. 12. (понr;tі:юt;). Св. Ап. Ан:tрін Іfер
возваного. Основоrю.lШІШІІІШ І trp
nBІІ Хрнrтової в )·щ.Jаїні. Го:~. 1О.:Ю 
- С.l\їнба I>mna :1 )JO:tefit!IOІ. 

18. 12. (субота). го:t. 19 - · Всенічна 
nrpt•:t пе:tі.1rю. 
19. 12. (не;tі:ІН і rв. Чу;ютворцп :'\Іш;о

.lаП), го:t. tо.:ю -- С.1у;nба І.>ожа: 
го;t. 19 - - Вrчірнн :1 ан:~фtн·то)t св. 

:\Іпно:tаю. 
25. 12. (ryfioтa). го;!. 1!1 - Всенічна нс-
ре:t не;tі.1ею. 
26. 12. (llt':ti:tн). Го;!. 10.:10 - С.tу;юіа 

J)ожа: го:t. 1Я -- Вечірнн з аt>:~фнсто)t. 

_ fl\іt'ОЧІІіІ ;(опшюгонніІ J\оміпт нрн 
)нр~їш·м;ііі Нр:шое.lаІІІІШ ltернві в ]fа
рн~-ю ЦІВІ ІІJНІІ:оеіІТІ· еrрдrчну по;оІІ;У 

уе J)t ТІВІ ущщ їнцІІ\1 :\І. І \нютапж\·. н 1~ і 
ШІ :Jati.lllli О, АрХІІІІрrсвітt•ра 0. Н:оІІІІІ{І>
~;ого :l.lOЖIJ.lll .10бр0ІІ Ї;ІJ,ІІ і ПОШl']JТВІІ ІІа 
~итпчу Ос~;Ію в Руаеі-ан-І>рі в су;\ІЇ 
.Н09 .. Франn~в: зr~l\pe~ta дщ;ує 11. Сrшцов
сt,J\ІІІ О:н,:н. а ІІІІІ\ІІІТІІІІИ ш;ої, аа чаш

ІЮ~І чаю н її нmtешюшн і, щнн·упt і гості 
оф1руваан 2.200 фр. 

I-lfXall Госпо;н. l\!шюеер;щн/1 ;щншнІг:н; 
у веіх наших ;ІОбрнх ді:tах аа Tl', що Вн 
l'l' :1r~бувасте аа ваших шtі\)tt'ІІІІІІІХ. 

ІІі;tчас r:ty;нii J)ожнх t•пів:•с чо.tовічніі 
хор пі:t ору.1ою ;щрнtеt:та І\. :'\!нно:tаіі
чуnа. а пі;рtа(' Вt't'ІІЇЧІІІІХ і lll' 1 1Ї!:t'l!l• :1 

Го:юва С. JiPOI\OJIOBIP! 
Сl·нретар- ·· І\. со.:ннІАl' 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІt 

TOB:\PIIf:TBO ПО ~-ТВОРЕННЮ 
f:T..\.lOГO )'l\PAIH(:J-.1\0ГO ТЕАТР~· Н ПАРІІіІ·а 

;~ :\ І І Р О lli Е 11 ІІ Я 

Товарнетво )ШЄ шану просити Вас вшануватп ласІ-\uвою 

п рнеутн істтю 
l\Аl\ІЕРНИЙ l\ОНЦЕРТ 

ЯІ-\ІІЙ воно влаштовує l\у:~ьтуршшн Силами ~ll свого 
еІ-\:ІЗду. 

l\онцер~ від?удеться в Н~ділю 26 Груднл 1948 рону 
о годІІНІ 15 1 45 хв. в Са.:н <<Марсо - Шайо11 на 31 rue 
Pierrc І de Serbie, Paris 8е. Метро : Alma Mar~eau 
Іепа, Etoile і Fraпkliп Roosevelt (Marbeuf). Числ~ 
нvмерованих )Іісць обмежене. Щоб не залишились 
резервовані . ЗАПРОШЕНИМ місця -просимо, при 
неможливосТІ прибути на нонцерт - негайно вернути 
запрошення на адресу : 5, rue Gasпier Guy, Paris 20е. 

На нонриття видатнів приймаються ДОБРОВІЛЬНІ 
ДА ТНИ. 

Неповернені Товариству запрошення вважаються :ш 
прийняті і Товариство числить на Вашу присутність 

та резервує для Вас місце. 

ТОВАРИСТВО 
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УКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОПІКА 

1З, Rue Taine - Faris 1а•. 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
УКРАІНСЬІ-\01 ГРОМАДСЬНОІ 

ОПІІ\И У ФРАІ-ІЦІІ 

ЦІІ:\1 ІІОВіДО:.\ІЛНЄ~10, ЩО річні ЗІ
га:ІЬНЇ Зборн Унр:йнсьnої ОніюІ у 
·Фрзнції відбудуться 26 ГрудІІІІ 
н. р. в УІ\рзїнсьюшу дю1і (13.rue 
Тnіш·: Paris 12е). Почnтон о 15 -ій 
ГОДІІІІ І. 

Згідно стnтуту ортанізац-ії - чле
ШІ ГрюшдсьІ-;ої Он ію1 носила ютІ, 
по 1 предствюшові від нонних 50 
ч -,l нів. 

Всіх членів Гро:шщеьної Опію! 
просюю вирівняти всі борги до 
3JГа.Іьних Зборів. щоб таню1 ЧІІНО~І 
не бу.1о ніяюtх ааперечень що до 
нр;шн їхш,ої участи в рішепнпх 
:{:tгг.·н,пих ::3борів. 

Пр:1хаєчо орt,ші:зації :~го.1оснтн 
їхніх ~е:Іс І<ІТін своечасно. абн :~юж
нн бу :10 Ї:ІІ ІІ і;нную\ТІІ 110:\ІСШІ\аНІІЯ. 

Ч l' р г а с п р а в Зага:Іьннх 
Зборів ШІ:ІІічепа тю-;а : 1. Ві~чнтання 
пр~;тоІ\І:.lу ІІсш·р~·;.щіх Загn.1ьних 
Зборів 9. ХІ. Л p:)J\Y. 2. Справа 
ОУРФ. З. З>іТІІ Ущнвн Гр:шадсь
І-\ОЇ ОніюІ. -1 . .J.•н;.1а;.1. Ревіаійної 1-\о
:\ІІсІІ 1 го:н;суваппя пр:! y:J.i."' абсо
:ноторІІ. 5. ІІитапнн перетворення 
УІ.;раїнсьІ-;ої Гр::ЖІ:ІСLІ\ої Опіnи в 
Гр~І:~нщсІ,ІШіі 1-\о~Іітет у Фр:.шції. 6. 
Внески і резо:поції. 

Го.-ІоmІ У1-;р •ЇШ'ЬІ\ої Гр.::~~:цсь1юї 
ОпіІ\ІІ- інп-;. С. Соаоктів 
Геш'р'І:н,ншї С•·J\ретар - І л. 
Носенко. 

УІ\РА ІНСЬНА АРТИСТИЧНА І'РУІІА В 11.-\PIIFI\1 
ІІЇД :\ІЇ('Тl'І{І,ЮІ:ІІ І!р:'ІНДО~І Є. Ч iirm. 

Хто іі:.'іІ-\;Іс гарно :шбавипн·1, і нос~Jінпн·І, fіl';~а.;урІІІІ:\І пrіх1.~1 

11 р И Х 11 ;1 І. Т І' 

В НЕДІ.JІЮ. ДНН 12 ГРУДНЯ 19111. В 3.\.-ІЮ 
SALLE DES SOCIETES SAYANTES- 8, RUE DANTON, PARIS 6° 

( :\-ll'tгo: 01leon ' t1 Saint-:\lichel) 
Н:І Bl'('l'.їY )(ИІJа·:ІІЇ'ІІІУ 1\ОІС!ЇІ•! На 3 ;!ЇЇ 

ТРІЙІІНТА 
(1111 1\О:ІН','{ЇІІ ():'Г, ТОр· 1\'ЇВ ЇJ{l' :1 усІІЇХРЧ на l'l р ІІІ ііІ'І:І;ІІХ l'fll'H<tX) 

В :.1пр J,т, х б\'фІ т PІ'il-\IH't'p : ( .. ЧАНІ\.\ 
Уч::еті, ()l'J!_\'TІ, 1: рофl'СЇІЇІІ і : рТІІСТІІЧНЇ !'ІІ.їІІ 

У в А ГА : По•ншнс"о piu11o н :!О г. :~о хв 

•ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ. 

Наших переДІІJІатRИків у ВЕЛИ
НІЙ БРИТАІНУ просимо висилати 
І"роші ва адрееу : Association of Uk
rJiпians in Great Britain, Ltd. 49 
Lіпdеп Gardens, Notting Hill Gate, 
London, \\і. 2, England, а ааавачев· 
нии : <<3А ГРОМАДУ>>. 

ПереДШІата : квартаJІЬво ... . 
піврічно ...... . 
ва рік ...... . 

Одне чиело 

6ш. 
11 ш. 
1 ф. 
1 ш. 

Наших передп.1атвиків у ВІ.ИЕЧ
ЧИНІ проси.и:о гроші виеuа
тв ва адресу : Bankkonto Nr. 
01714 BayerischL' Hypotheken- und 
Wechselb:шk, Filiale Neu-Ulm. 
в ааавачеВВJІи <•ЗА ГРОМАДУ)>. 

Передплата : кварта.'ІЬво . 2 . 40 м. 
піврічно .... 4.80 м. 
ва рік . . . . . 9 . ОО и. 

О две чим о . . . . . . . . . . . . . . О . 40 м. 

'І ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІU ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ' 

Dlrecteur : Mme Catherlne · Germalne Sozon\lell Іmр_ вeresnlak, t І, rue Laaтanre, ParLІ. 
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