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ВЕЛИНИЙ RPOR НАПЕРЕД розум іш.Іlо ціGі :мет11 - трtба га:~а
ти, ЩО І решту фор:ма.1ЬНПХ тру;:mо
ЩіВ бу;:tе переможеио. 

Онремим номунінатом дано зна
ти нашому громадянству у Фран
ції про nостання Унраїнсьного Цен
тра.'Іьного Грома~сьного 1\омітету 
у Франції. Номітет цей снаа.;ш ві
сім велиних діючих унраїнсьних 
орІ'анізаціі, а ca~te - Об'єднання 
УнраінсІ.них Робітвинів, Унраїн
сьний Народній Союз, Союз Ун
раінців у Франції, Бійсьнове 
Т-во, Унраінсьна С.1ужба Суспі.lь
ної Опіни, << Унраінсьна Громада>> 
у Франції, Союз Унраїнон та 
Унраінсьне Анадемічне Т-во. 
Одні із цих орІ'анізаціtt є дуже 

давні, ян Бійсьнове Т-во, Народній 
Союз і << УнраУнсьmt: Громада », 
на чо.'Іі яноr стояв пон. І'сп. Шапо
вал, інші-це орІ'анізаціі, що вже 
постали по війні - Об'єдання Ро
бітнинів, Сдужба Сусnі.1ьної Олі
ни, Союз Унраінон та Анаде~Іічне 
Товариство. Постала тан cal\IO і 
зовсім нова орІ'анізація Союз 
Унраінців у Франції - орtаніза
ція, що має об'єднувати не ті.1ьни 
онремі гуртни і громадц, що не на
лежать до існуючих вже орl'аніза
цій, але і онремих осіб (одино
чон) росииданих по цідій Франції. 
На чолі останньої орІ'анізаціі сто
іть інж. С Созонтів, він же і Голо
ва новоствореного Центрального 
Номітету. 
Не будемо наводити довгий пері

од творення самого Номітету, це 
. був дуже болючий і тяжний про
цес, була сила труднощів, але вреш
ті уперте баж·ання ініціяторів дійти 
до згоди завершило справу. 

Перед війною 1939 рону унраін
сьне громадянство бу.тю разбите на 
tрупові орІ'анізації, що своєю в~а
ємнt~ю боротьбою звужували інтереt~и 
і завдання ножноі з орІ'анізацій; 
одні нівечили зусилля других і, 
головне, витворюва.тш нестерnну ат
мосферу взає~шої веагоди і нетер
пн:мости. На цьому особ.1нво терпі
ло наше громадянство на перифе
рії, ~rне не розумі.тю тих розход
жень і яне од тоі незгоди багато 
втрача.:ю. 3 таної роз'єднаної і 
безвиглядної ситуації почала наша 
еміtрація в 1945 році в іднов.'Іювати 
приnинене війною нове життя. 

І отут власне, перед ВІІДатшши 

і чільними діячами унраїнсьної емі
tраціі, а з онрема п. С. Созонтови:\І, 
що очолив Унраїнсьну Гро:\шдсьну 
Опіну, стала нага:~ьна імперативші 
вимога •шсу: наше об'єднюшя, бо 
ми, унраінсьна · е:\Ііtрацін. у Фран: 
ціі, не спроможемося НІ на . яю 
здобутни ширшого ~орлдну, 111 н.а 
яні досягнення нзцююtльного змІ
сту, ни що ми·нс буд~:-.ю об'єднані 
во єдине, ян що не ЗІJшємо в одне 

русло всіх онремих наших с~рем
JІінь. Ро.тІЯ ж унраїнсьної е?>ІІtра
ціІ у Франції та її завдання. у за
га.пьному унраінсьному н~цюнзl!ь
ному життю на нонтинент1 - ПІД-

назали, що нам треба робити. І 
шшпани,виrтупи онрсмих орІ'аніза
цій самоnас поназа.1и, що без об'
єднаних зусиль годі думати про 
здобуття велиних досяmснь. А зав
дання, що етапули перед намн, -
вияви:~ися справді вешшими. Спі.'ІІ·
ний фронт штно.тю Унраїж·ьної На
ціона.'lьної Ради, спілмш бороть
ба за унраїнсьнс ім'н, спіш.нс на
пружеlJНЯ дш1 здобуття найб і.ш.ших 
результатів від ІРО, від демонра
тичного світу, від сучасної доби. 
Іlна вимагає об'єднаш-Ін - осІ. на
га.иьні вимоги. 

То:\ІУ на бін мусіJІИ одійти давні 
непорозуміцня і спори, мусіли ста
ти на біІ\ особисті амбі1~ії і шшіть 
ВJІЗсні інтересИ, мусів бути прочи
щений шлях, по яному зага.тJьний 
в~з міг би їхати заорюнений nсіма 
юнь ми разом в одному наnрнмну. 

І по довгих спробах ближчого 
нон та нту і обговорешш, по гаря
чих диснусіях і дебатах, в юшх по
ховано було богато з мину.тюго і в 
нних прояснилося трудне майбут
нє - врешті запа.rш згода пред
с~авшшів згаданих орrанізацій. Ви
рІшено бу.'Іо перетворити Унраїн
сьну ГромадеЬІ>У Опіну в Унраїн
с~шtй Цснтрал.ьний Громацсьниіt І.;о
МІТет на тереНІ Франції, себ-то nере
творити Унраїнсьну ГромадсЬІ\У Опі
ну в тану централю, в яній би всі 
унраїнсьні орІ'анізації тут у Франції 
знайшли своє місце і свою чинністІ •. 

Розуміється, прантичне переведен
ня в життя цієї постанови вимага- . 
тиме ще багато труду, багато тан
ту і багато дета.пьного обмірновюJІНя. 
Але при добрііі BOJii, щ1и ясному 

БОГДАН ВОЙНАРОВИЧ 

_ Г•дов11е зроб.1ено. Бі;щзва .:~о уt.-ра
шеьного громз;:tянствз ПІдІнсзна 

Bt·i~l!l о;щові;щ.lЬНІt:\111 ЧІШНИНа:МІІ 
наІІюго гро:\Іа;:tянства. Починає но
вий етап життя наша е:міrрація ,. 
Фр:нщії. Тепер І!З черзі ПСІ\\"Чі за
вдання спі.lЬІЮі дія.1ьности ·у всіх 
напрямнах - юри;:шчиа охорона \'н

раіРеьної <'~ІіІ'ранії. прантичиа ,)пі
~.'а lНІД ІІ<'Ю, допо~юга ТІІ~. хто при
І3дить на працю 1 т. ;:І. 1 т. :t. Спn
діває:мося. що у ціfІ: прю;тичніn ро
боті зг.lа;J.яться усі Еерівноrті, спро
стяться, з:.зва.1ося б. непере:можн і 
~ерешно;щ внутрішнього хар~нтеру 
1.... на пане час серfіо:щого іt'ПІІТ\' 
д.тш нерівшшів у~>рзїнсьної е:міrра
ції у Франції, яні му~ять видобУ
ТІ! а t·ебе щонайменше сті.1ьки 
енерІ'іі. часу і тру:.у ;ця зага.lьно
го добра, сні.1ьнп вони внтрача.'ІІІ 
в не;щ.1еному :'lflmy.1o:мy :1.1я взаєм

ного поборювання. :\Ін га:tзємо, Що 
тепер наше· громадянство цеn іспит 
сшшде з честю. віримо в те, біль
ше того - певні! 

1\Іи знаємо. що наше громадяflсп:О-
. па провінціі. яне давно вже очіиу
ва.lо цього об'єднання, сприhе Roro 
з на.пежною оцінною і що воно, на 
МіСЦJІХ, іЗНИМ же СЗМИ:'\1 ВИЯВОМ 
об' едианни і пор~уміІІНЯ nідтрІt:має 
JIORY центра.1'/Ю і ТІІМ СЗJІtИМ l'НрЇПІІТЬ 
їЇ і наді.1ить на.lеїtшпм авторитrтом 
і СН.lОЮ. 

:Зроб.'Іено ве.'ІИНІІЙ і важ.lІІВІІR нрон 
наперед. 3аясніша.1а дорога псред 
нами. Пи.ііьнvймо, щоб знов\· r:она 
Не З!.ІрОс:Іа терна!ІПІ, а ЩОб ВtНІа ВИ
Веда пае із темрявІІ сварr.н ;:to ве
тtчної мети - братньоІ зго.:ш. 

КРИТИКА УКРАУНСЬКОї НАЦІОНАЛЬНО! РАдИ 

Унраїнсьна Націонзлh!щ Рада 
продовжує з пеос.пабвою t•шюю 
притягати. увагу унраїнців. роа-
ниданих по вt·ьому t·віті. Одшщ 
чуютІ.сн пе лише го.rтоеи зщюІ:о.пеп-

11~, . не Лише привітаннн й.· обітпп
ЦІ пщтри:\ши. Ледве УНРада поста
.ТJа lt пода:~а цей фант до відома 
унраінсьного суспільства, ш• всти
гнувши ще шн·лід зорганізувати й 
розгорнути своєї роботи, 1ш уже 
почу.'Іися го.'Іоси нритшш. Річ ця 
сама по собі не мас нічого від'єм
ного, б.о нритина - нритина поаи
ТІІВШ\ 1 . нопетрунтивна - ев ідчить 
про зац шав.:Іеюш громадянства .:tа

иою спр::!вою і про його бажаюш 
внести свій внлад у {'Праву нсрів
ІШцтва . нашою визво.1ьною бороть
бою .Проте, на жаль, нрити!{а УН-

І 

Ра;щ 11 багатьох ВІша;щах на(ірз.lа 
зана:tто гоетрого тону, зifi:ULlЗ ІІЗ 
торІ~ ве~ютр ібноІ м іжrрупової . по
.ТJt•м ІІШ 1 прийня.1а харантер нри
тнюt деетрунТІІВної. яна нічого не 
будус, ;шш руйнує те нонструн
тивне доенгренJІн, що його з та ни~ 

трудщ1 да."І(){'R здійсІшти_ Поми
ІІНЄ!\10 брудну .:~attиy і\ пагінну І!а 

онремнх осіб, я них, 111: жа.1ь, ;ю
нуети.тшся дсяні унраїнсьні чс.со

пиеи. На тану " нрІІТІІН\' • не варrо 
U ідПОВ і;ЩТИ; 1\И.lеЖИТЬ . UІІГ.lОВИТН 
;на.пь, що дехто зійшов ;з.о такого 
І•ену.тн.турного рівня ,. по.1с:~~іни ... 
Однан не можна прохо.:tиТІІ мов
ЧЮІ повз ті нритичні ГО.lОСІІ, яnі 
мають претенаії Ila об'єt-.їнвнkть. 
ХО'І і ВІІС.'ІОR.lЮЮТЬl'Н R ТОН і • Еt'П•:>-



МИ.rІМ!ОСТИ >>, ЩО не ;{ОПУ('ШІЄ; !ІІОВ
•'НІВ, жодних :шперrчеІІІ•. 

Найбі.1І.ІІІt' и}нІтшш вин.тtштс і 
:-.:Ji тоі\ фаІ;т. що УНРада ніби 

« eTI!OJ>И.:Ja >> урнд, а це, МОШ!НВ, 

дущс « упшадJІює справу >>, ненот

р і б не дан сучасних обtтавин, пе
редчаене і т. д. При цьому не по
дастьсн, В"! З СТІІВО, а\ ОДІ! ИХ ар І'у
меІІТіВ, а тан просто собі тверди
тьен : '' ус1шаднює справу » і все. 
Отже, нясампе]Н'д трєба устійни
ти, ЩО УНРада зовсім ІІС << ТЕОрИ
ла >> уряду. Вона тільюІ nерєфор
~ІУВ2JJа і зміцнvда Державний Центр 
Унраїнсьної Народньоі Республіни, 
нний посідає rвоі повноFлесті від 
вільно обраних парляментів Унраі
нсиюі Дерашви- ЦентральноУ Ра
ди і Трудового Нонгресу. Чи були 
якісь арrументи за те, щоб злін
відуватп Hl'tl: наш існуючиtt. на чу
жині леrапьний унраТпський уряд? 
Ми іх не бачимо. 
Українцям, що є громадянами 

чужинецьних держав, ніщо не пе
решноджатиме підтримувати цей у
ряд в його змаганнях до визволен
ня батьнівщини. Чи америнансь
ним громадянам ірландсьного, нор
вежсьного або яногосІ. іншого по
ходження не вільно си:Мпатизувати 
урядам І:rаїв Іх · походження ? 
Чи америнансьним полянам за
боронено підтримувати .JІОНдон
~ьний по.1ь~ьний уряд . !, Або,ноли 
Унраїна станс нарештІ фантично 
незалежною державою 3 своїм спра
вжнім урядом в Нисві - чи тоді 
америнансІ.ні унраінці уважати
мутІ. аа не:о.юж.11иве удера~увати 3ІІО

сини 3 своею нолипшьою батьнів
щиною ? Це :могло б :о.rати місце .'lи
ше в тому винадну, янби Унраін
сьшt Держава ворогувада а Аме
риною і хотіла творити, ЛІ\ папр. 
гіт.ІІерівсьна Німеччина, п'яту но
.11ону а америиансьних громадян 

унраінсьного походженнн. A,'lc ~•а
ємо певні стІ., що Унр а їна <'прав
жни нінрли на таний шлнх не всту
пить, а сьогодні ннраа наш знпеІі
.'tий вopnf - червона :\fоснпа --
творить п'яту но:юну на терені 
Америни. 
Не мас значіннн і тоіі ар(р1ент, 

що сІ.оГ6дІІ і н іпн і чужинецьні дер
жавні ЧИІІІІИЮІ не будуть, МОВ,!JЛВ, 
офіційно розм:ов.'lнти а унраїнсьним 
урядом. :Звичайно, янби створити 
на чужині ннийсь номітет, що мав 
би своїм завданнл~І, снажімо, по
.'!егченнн до,, і унр а інсJ,ного насс
.'ІеІшя під В.'lадою СССР, то може з 
таним номітето:о.t хтось і vозмовляв 
би << офіційно >>. А:~е, що в су•щсних 
обставинах, ~югаи б ;:tати ·rai>i роа
~юви ? Хіба .ТJишс nис.ІJови епів
чуттн :з бону чужинців - і тілмш. 
1\ошІ іН :о~rіжнароднн нон 'юннтура 
з:~rінитьсн насті.'lЬНІІ, що унраінсьна 
пробае~rа станс :штуа.11ьною, тоді 
будуТ І• ГОВОJНІТІІ і :J урядОМ, :О.ЮіІ\С 
що-правда ще його аа таниіt на nо
чатну << р.оз:"Іюn >) і не визнаючи. 
Однан нам ідеться про те, щоб на 
той час, ноли nодії назJJіють, са-
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мим не втр~тити свого обличча. себ
то мати ПІдстави заявити що ми 
репр~:-~ентуємо і яні nрав~ маємо. 
НашІ домагаюш мусимо базувати 
на .виразно висловленій волі 
унраїнсь~ого. народу. І власне для 
цього в ІМеНІ Унрзіни мусить про
мов.тtяти П занонний уряд, що по
ходить з Ниєва 

ЗО літ тому. проголошено неза
.'Іежну ~нраінсьну Народню Рес
публшу 1 понлинано до життя п 
уряД'. Tef!.eP в ~пев і .сидить уряд т. 
зв. УнраІНсьної Соща.пістичноі Со
вєтсьноі Республіни. Нам треба ви
значити наше відношен.ня до цього 
<< ·ур.~ду >> та до фінт~вноr унраІн
сьноІ держави, шо нІби існ.ує під 
назвою УСРР. Осніпьни ми прий
мемо пропаІ'?вану делними унра.ін
сьними пол ІТИНами тезу, що уряд 
УНР втратнв уще тепер свої права 
то хто ж зайняв йqго місце ? ВіД 
цього один нрои до того, щоб виз
на~~ УСРР за унраїнсьну державу, 
а !І уряд, репрезентований п. Ма
нуІЛьсьним, за справжній унраінсь
ний уряд. Стаючи на цей шлях ми 
зводимо себе до .Ролі оnозиціr' су
проти власного НІби уряду і nідпи
раємо тезу ~Іоснви, що УнраІна, 

,це внутрш~ня справа СССР, і 
тодІ ми самІ пщнопуємо собі грунт 
для наших домагань на ~Ііжнарод
ньому терен і. Н?JІИ ж ми ствер
жхємо, що У~РР 1 il уряд- це фін
ЦІ! .. нанонутІ унраінсьному наро
довІ силою, що << уряд >) п. Мануіль
сьного ~е М!'fЄ права репрезентува
Тt:f Унраїни 1 не є виразиином п во
ЛІ, що справжня унраїнсьна дер
жава - це Унраїнсьна Народня 
Республина, уряд .яноі був зму
ш.ений внасшд?Н ВІйни з зовніш
н~м ворогом вщступити разом а 
в ІІtсьном за норд он, до останн.ього 
~етра боронючи рідну територію, 
1 тут не втратив своїх прав репре
зентувати Унраіну, - тоді ми ста
вимо УІ~раїнсьне. питання в пло
щину южнародюх проблем і ба
а~ємо наші домагання на нормах 
\ІІЖпаро.1н_ього права. Тоді ми _ 
не опозищя, яна хоче тільни зміни 
режиму в своему нраю, але репре
<~еJ:lтанти держави, яна домагається 
:JВІJ!ЬНеННЯ. СВОЄЇ .територіJ ВіД чу
ЖИНеЦЬНОі ОНУПЗЦІЇ. 

ПJ?ава уряду УНР фантом його 
28-л 1тнього пер~буванюr на чужині 
пе є передавн~НІ, тан само, ян не є 
передавнене . 1 проголощення Ун
р~ши· самос!Ійною державою 22-го 
<'ІЧнн. 1918 1 1919 ронів. Бо за ці 
ЗО ЛІТ унраін~ьний народ ні разу 
пе мав змоги висловити свою спра
вжню ВОЛЮ ШЛЯХОМ ВіЛЬН()ГО ГО
.:JОсуваннн. Отже, тим самим зо
бов'~зуючими до .сьогодні є останні 
свобщно схваленІ державні анти й 
установл~на ними державна форма 
- У~раїнсьна Народня РеспубJІі
на а ЇІ урядом. ~с перенреслює за
нонности уряду 1 той фант, що вна
слідон воєнно-ревопюційних об
ставин до основних нонституцій
них занонів}УНРlдійшли дея}{'і до-
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повненнf!, яні в.имага.'lися розвит
ном. по~Ій : таю речі трапляються 
нав1:ь 1 в державах, що живутJ, у 
зовсІм норма:Jьних обставинах. Вер
ховна впада УНР з п 'ятиособовоі 
Диренторіі перетвори.'lася в одно
особову владу Голови Диренторіі і 
Гоповного Отамана Сююна Пет
люри, по смерти яноrо fіого за
с~пи~ тодішній прем'єр-міністр. 
ВсІ ЦІ, обумовлені обставинами, змі
ни сталися на підставі цілном нон
нретних занонодатних антів ( зо
нрема занону з 11-го тtстопаду 
1920 рону). яні були прийняті на 
основІ ви.разних уповноважень Тру
дового Нонгресу, останнього ві.!Jь
ного унраінсьного парляменту. 
Тр~ба о.днан ствердити, що деякі 

Унрашсью політини не тільни за
перечують леrальність зяноІ{О
д<і rних антів Державного Цен1ру 
УНР в ронах 1919 і 1920, в.~· в 
сво~ груповому засліпленні ідуть 
навІть тан да:~ено що не вважають 
Трудовий Нонгре~ за вільний і пов
ноправни~ унраінсьний парлямент. 
Однан ВІд.\ювити цього харантеру 
Трудовому 1-\онгресу, яни й репре
зентував щонайменше 80 пр. унраін
сьно~о населе~ня ( лише 80 пр. , бо 
деяю .територІІ були тоді вже ону· 
пованІ мосновсьними бо.'lьшевина
ми, а мініма:~ьний відеотон насе-· 
лення,. голо~но зрусифіновані т~ 
сполоюзоваш поміщицьно - фа
бринантсьні нола, б~~ позбавлений 
виборчих прав ) . Трудовому Нон
?~су' в яно:о.rу бу;ш представлен і 
.хщня і. Західня ( Га.'lичина, Бу
но~и!tа І т. if. ) частини Унраrн
сьноІ Народньої Республішt, яІшй · 
лідтвердив проголошену Цен
тра.'lьн~ю Радою самост.ійність, а 
;2-го сІчня 1919 rону прийняв ант 
б луни унраінсьюtх земель, ант Со-
орности, ~о його святнують тепер 
щорону ВсІ унраінці- заперечи
вши .'ІеІ'адьність Трудового Нон
гресу • ми б зруйнували всі підстави, 
на яних ми базvємо нашv виа
во.,ь.ну боротьбу • й ар rументуємо 
нашІ домагання перед міжнарод
:Ім світом. Тим сами:о.r :-.ш б дали 
РІ'ументи нашим ворога:о.r, яні твер

~ять '· Що ~ш ті.'І~НІІ нупна « мазе
с ИНЦІВ-сепаратистІв ~. за яними не 
Цоіть во.,~ Уh'))аінсьного народу. 
бе ж нашІ вороги-Моенна всіх за-
арвдень - твер;:tи.'Іи і твердять, 
щ~ Це~тра.'lьна Pa.;ta, Трудовий нон-
11? с • ~ряд УНР- це ,, нупиа івте
~~rен.тш,. чужозе:\ша інтриrа, запро-

нцІ МІЖнаро;щього напіта.'lу, бан
дити, вороги нapo.:tv >) і т .:1 які не 
МаЮТЬ ЖОдНИХ ЗаНОЮІІІХ ~Іі:і~тав ГО
~~~ТИ в і~tені унраінсьного народу. 
:J.O:;e аалишмо нашим ворогам тру:t 

оди ти « незанони і сть >) vряду 
хнр' бо це .'Іежить в іх інтересах. 
ю~е ~ощо На:\1, унраінщІ!\І, висува

и ТІ ж твердження, .11\ТІІ во;ІУ на 
· :о.tлин нашого наfі.1ютішого вороГа ? 

""' Вносьте передплату !!І 
Не гайтеся а борга.ми аа 1948 р. 
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Мих. ТЛО 

НОВОРІЧІІИЙ 
Тринадцятирічниіt. Юрась устав, 

розбуджений матір'ю, :н грудня 
1945 р., дуже рано. Обов'язном 
його було - ці.1оден11е носіння об
горілоr цегли з руїн нрасуня Хре
щатика. 

- Ян мені, мамуню, обрІІД.lО 
оце рашн: встава:ння !.. Но.11и я 
вже доченаю татуся з Німеччини, 
Щоб замінив мене в оцій важній 
}Jоботі ? .. 
Людські діти ходять до шнотt, 

я ·мушу, ян наторжанин, працюва
ти та. ще И щодня так рано вставати .. 

- Но.-ш ж мусшю, мій .1юбий ! 
----:- озвааася на синову снаргу М~-
РІЯ Лебеденно. Вставай, МІЙ 
х.~опчину !.. Одягайся, снідай та 
ПІдемо, щоб не запізнився... Зав
тра Новий Рін, то вже доспиш ... 
Важно працюючи, Юрась погу

бив дні й чис.1а. Не знав, отже, 
І<оли має бути й Новий Рін, хоч 
Цей новий рін і не обіцяв янихось 
принад. Почувши ж, що завтра 
Новий Рін, Юрась нараз пожва
влено схопився з .:~іжна. Недавню 
сонливість ніби хтось руною зняв. 

- А це прав;tа, :о~tамуню ? .. 
- Що саме, СІІНІ<У ? 
- А що завтра Новий Рін ? .. 
- А чому б же ма.1а бути не-

правда ? . . - промоJІила :"Іtатір за
nитом.- Авжеж правда. 

- А чому ж lІШ, ма:uуню, не ~!ає
мо ЦЬОГО року Я.'ІИННИ, ЯІ:\ ДЗВНІШС 

бувало, прн татусев і ? .. 
Не до ялинни, t·инну ! .. Істи 

ос~ нема що. Ані нупити. ніле, 
аю купити нема що fi защо... На 
ЯJІИ1ІІ<У ж потрібні гроші та 1і на 
nриираси, теж саме .. 

Мовчя.::ш, nоринаючи ножне в 
своr несоnодІ:\і ду:uи. 
. Умиваючися, ІОрась ага;tав і nо
чав ро:шовідати JШІit.:!Ji ~:нііі сон. 

- Я, :uамуню, бачив цю. ні~ 
Та}(ИЙ COll, ЩО аЖ ШІанаВ уВІСНІ. 

вав ... 
нажи 

У сні 

То-то я чу.•Іа, що ти сх.'Іипу
- озваnась lltaтip. - Роз
!~е, nюбчиІ:\у, що nt бачив 

Снилось :"Іtені .: неначе в нас 
бу.11о янесь, буці111 то значне, .свято. 
Я грав на снрипці. Не на цІй, що 
~сні татусь подарував у день 
lІЮЇХ іменин, а ні би на янійсь ще 
І<ращій за мою. Люд•й бy.lu в нас 
- і не порахуватн. І ось саме тоді, 
Іюnи мені плесна.1и в ;tолоні, на
раз прочинено двері tt до хати 
зайшщt янісь в Шсьиові. Беруть во
ІШ нашого татуся й хочуть ну
дись вести, Я в п.1ач.J\инувся оборо
няти татуся. Але пе подо.'Іаю са11! 
захистити й відняти його. Я то;tІ 
ян не вхоп.'Ію снриnІ:\У, ян не .11усну 
з Усієі сиаu війсьнового по головІ, 
аж струни задзвеніли, а сама 
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ПОДАРУНОК 
снрипна геть розсипа.ТJась на шмат

юІ. Я й пронинувсь. 
- Поганий сон, синну ... А там, 

хтозна, може татусь приб'ється 
зда.1ена ... 

Якби це татусь nриїхав 
- сумовито промовив Юрась, нін
чаючи пити чай, заварений сморо
диновим і малиновим листям, хоч 
без цунру. · 

- І в нас би тоді був Новий Рін 
ян і в шuдей- радісний, хоч голоп
ний,- мудро занінчив }:Озмову, ян 
дорослий, аж у матері серце за
.nа~І 'яніао. 

••••• 
Останній день рону тягнувся в 

роботі невимовно довго й важно. 
Але ні важна праця, ні сильний 
мороз, що дошну.11яв Юрасеві, лег
но зодягненому, не етаnи на завад і 
йо:-~tу снувати свої думни-гадюt. Сон 
йому не виходив з голови. Мате
рині слова-здогади Юрась уже 
оформляв у дійсність. Мріяв про 
річ, яна нонче зо сну стане явом. 
На. душі в Юрася було чомусь і 
сумно і водночас тривожно радісно. 

- Що, ян з праці, а татусь уже 
в хаті ? . . А ну, чи правдивий сон 
був ? .. - загадував собі Юрасr. 
.Думна про рідного, дорогого та

туся, яного німці силоміць завезли 
десь далено на працю й щюго 
ЮрасІ. не бачив ось уже три рони, 
ці.:шй день не нидаnа Юрася й со
.:юдно хви.ТІювала його дитяче сер
це. Але згадка про }:озбиту вісні 
снрипну вельми смутила його не 
знати чого. Та й не вірив чомусІ. 
Юрась, що таR довго очінуваний 
його татусь nрийде нарешті. Вель
:-~111 бо довго вже він ченає свого 
татуся, животіючи з мамунею в 
го~шді й ·холоді та н;ужді. 
Особливо ночами проти неділь 

чи свят, мама в тані дні, напра
цювавшись на фабриці, муситІ. ще 
йти едівати десь, щоб мати біль
ший заробітон. А заробітків тих 
однан бу.ТJо - ян ніт наплакав. 

3 перетривоженим серцем, з не

виразною надією й сумом на душі. 
діждав, нарешті, Юрась нінця ро
бочого дня. 

Біг до хати з nраці, ян наnо
.,оханиА заrщІ. 3 поля в ліс. Бо.'Ііли 
ноги, ян nобиті, а дитнч і, нез
~tіцнілі ності рун і спини нrt теJ:
пно ни ли. Але до господи :. •шв 
- не почуваючи болю. 
Струшуючи в сінцях сніг з по

дертих, що давно вже nросять їсти, 

черевинів, Юрась присJІ-уХався чи не 
чути в хаті чоловічого голосу. AJJe 
чуnю було JJише, ян поралась у 
хаті о;~;на мамуня, що вже верну
JJася з праці. 
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- То нема татуt·я, :чамуню ? 
а затаєною надією. а:1е ti гото

вим, ЩО чу.'ІОСЯ В ГО.lОС і. роочару
В3ННЯМ, nитав Юрась, .1едь сту
nивпш через поріг хатІt. 

- He11ta, син ну... :'ІІа буть, уже 
й ІН.' буде ... Чу.1а я. що тих неві.lь
нинів, яні праnюва.111 на ні:чців. 
завезено вже до Хf).lОдІюго Сиnі

РУ. Мабутr., наш та :'І! татусь -
промовшш мат ір, nог.lя.:Іаіочн · · на 
стаrого годиннина на стіні. 
Юрась, с.'Іиве впавши на сті-

:Іець з ~·томи, яну аж теnер ви

разно вцчув, .1ише важно зіт

хнув. 

- Роз;щгаfіся, еинну. сі;:щn ве
черяти А .'І яга й у пості.1ь, бо в 
хаті холодно, а ти й тан на:'ІІе}.'3СЯ. 
А я мушу шви;з,ше вnopantcя та 
йти. 

- І JІ.они вже- ту;щ ходмтимете, 
мамуню ? - з невдово.lt:Шtя:ч ли
тав Юрась. - Чи ва~ не набрІЦ.lо 
ще це все ? .. Мені вже оетобісі.:ю 
одному в хаті спати ! .. Завше сам 
та tt сам ! Я вас майже не бачv : то 
на праці, то в сні. ЧJt я не тана ж 
дитина, ян інші, хіба ж я ne 
заслуговую матірІ!Оі .1аснu ? .. 

- :маєш рацію. мій .1юбий ' 
Навіть дуже маєш рацію... А.1е 
що ж маємо ;:tif.Tit ?,. В самоr серце 
бодить : і татуся нема й Tlt ::чусищ 
у тані рони поневіряntся ... Та хоч 
і рада б, дитино моя, бі.1ьш nрІt;tі
.'Іити тобі часу, то не :чожу, бо щоб 
не довелося з го.1оду згинути. }[v
симо nрацювати - впправ.:t,·ва
тися перед n.1a;toю... Бач же' -
батько наш співпрацівнон ні:'ІІець
ний ! - і гірно усміхну.1ася Ма
рія Лебеденно ... Треба, оr.ке. СНІІ
ну, працювати, щоб не ;:юве.lося tt 
нам Сибіру снуштувати, ян ;tесь, 
мабуть, сманус наш татусь та й 
інші разом з ним. 
Посте.1ивши пості.1ь. упоравши

ся зо всім по хаті, ~[арія :lебе
денно навіть уже ці.lНО:'\1 зодяІї!УВ
шися до в і;:~ходу. чо:чусь :ні ян ·не 
могла вирушнтп з x~tnt. 11 ніби 
щось невидиме трима.1о npat хаті, 

а на пJщі Hotl'u.: 1 а.І<! нl':ч.":Іу:\І і.1а 
тривога. 

Ян н іно.1и tn ста.1о бо.1яче за ТІ 
.єдиного сина. По ;tO}:oc.lo:чy вис
,1ОВ.1СJШ Нlt:\1 заувага nro .1асну 

аж надто ВJ.tд:а.:шсь їй важh"И:'\1 до
Іюром. Відчуваючи. що заnіз
ІІІtться, підійш.1а вона до К)раея, 
лагідно обня.:ш jtoгo го.1івну й, 
нн ніношt зроду, ніжно-ніжно nо
цілува.ТJа його в чо.1о. 

- Де ж ви, :чамуню, сього;mі 
(:Піваєте '/ ХО11 би ме11е В3Я.111 тудІІ .. 

- Не знаю, СИІШу. Де' noШ.liOTh. 
А Тебе ВЗЯТІ! Й pa:J:a б, а.1е Ж ТІІ 
та ний утом.ТІениі'. а до того ж і 
зодягтися нема n що ... 

І, зітхнувши, дода.1а : 
- І'раще .1ягай, )tifi любий, 

та <.'ПИ ! .. Хай тебе Бог охороняє ! .. 
ПСf.Іехристила вона сина прочу

леним материнсьним хресто~, що 

мав би й у воn1і не горіти й у вщі 
не тонути. 
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J\о.:ш щІмунн ві;хіі\.шаа, зве.пів
ІІІи ІОр:н:rв і :тмннути за нею хат
ні двері а середини, хаопець, ли

ІІІІІВІІІІН'Н на t'a:\IOTi, ВПЗВ У ТаНИЙ 
cy:~-r, щп він не в1дчувзв своє сто
'rаrне дитнче тіло, пронизане бо
.:наш праці, тзн бо.пі.па ЙОГІ? душа. 
Він :JГадзв недавно мину л 1 }JОНИ, 
новорічні вечори з я.пи:нною ~ Теf!
.пом у хаті, з подарунна'ш вщ дІ
да Мороза. І тоді не було ~rедлно. 
Знав бо Юрась, що_ батЬІ<? його 
одношнільцfІ - Тош Пршиrо
.rІЇІісьного, ян номуніст, дістзва~ 
аначно більше, ян його, ЮрасІВ, 
татусь. Але, хоча 11. важІ;увато бу
ва.по часом, та все тани жилося 
перед війною шюсь .ТJ іпше. 
-Та тоді бvв і татусь ! ~ гірно 

промовив ЮрасІ.. . 
І нараз жап ь т:н; ;\ІІЦІ~О з ас юнt

;Іів на душі, і f\.rщy занорт1.10 нараз 
зап.панати таr; го.1осно, щоб аж 
татусь його рідниіІ. по_чув, де б 
він не бун. Але 3 нзбош.пого серця 
залунав .'lише важний дитя•_rий об
ра~нено-снривджений стогш. З 
oчett. упа.па пара гарячих дитячих 
с.піа. 

· ЗнеможениіІ. важною денною пра
ІІею, ІОрась н.е ,піг, о::.нан, спати. 
Він уаяв улюб:rений і дорогий йому 
татусів спомІш - с':'рипну й почав 
грати сумну мeJJO;:ttю, ю~а солод
ним .поснотним болем ще~rtіІЗ в ра
но ІНІМУ'І('НО:'ІІУ серці ДИТИІІИ-СІ<J>И
ПН.rІН. 

Приро::.нс обдарованнн музшш 
г.ГІибоно m.•щaJro в Юрасеnій істоті. 
Він, не маючи потрібної шношr 
"узи ни, самоуншt опавуnив снрип
ну. А.пе гран тзн, що музини
фах інці, :щивонані, ;шше :щви
га.ГІи п.1счима, почувши, що х.по-
нець-музина ті.ньшr самоун. 
Смичон іа снрипною в рунах ди

ТІІЮІ пе раз рнтували в ДІ~і рій~и 
від голоду ІОрася й ~tатІр. Вш 
часто tt. тепер у в ідмшй деш,, 
особливо n.ТiiTnY, етанав десь на JІЮд
ній nуJшці аб(і п_їд ніш~ ЧІІ теа:~уом 
і граВ ('ВОЇ JІЮбІ СУМІІІ ~CJIO;:{II -

;ty.\t:І про :"ІІоро:JеІ_ша, .J;o.1e )JOJJ, 
де ти бродиш -- 1 лише ноJш-пе 

ншш бува.rrо р іашн~ гопана або но
.ІО:\шІіну нотрусr •. 

І, паТОВПО-'l ОТОЧУЮЧИ ЮНОГО :1-Іу
аину, уважно eлyx~ura його гулл-
ща пуб.ГІ іна, щедро винагороджу-

ючи. 
Перегравши ніJІІ>ІНІ меJюдій, 1re 

втиuшвши до.rtю ;шедо.пеного сер
ця, IOpacJ, раптшt подумав : 

- Чи не сходити спробуват~ 
щаетн під нюнtось т~атром чи ~оЇ 
ІІОМ ? .. Ацще сJ,ОГОJІІІ Т~НИЙ ВеЧІр. 

ІОрась нараа птнвnвшrа~. АJІе, 
агадавши, що не ('ПИ ПІВ згоди в 
матері, завагаnен, трохи подумав. 
Однан, анаючи, що ~а:~-tупя веJ_>
нетІ.сJJ не швІt;!но, рrшуче надІВ 
шшшу 1t. татуесво~о .'Іейбина. ~хо
пившІІ енрипну пц пахву та зам
кнувіли хатні двері, спустився схо-
іНІ:'ІНІ на В)'.lіЩЮ. . 
Вулиця аупно ;:tзвенt.lа ;о.юрозом. 
Мороз від самого по.:~удня що го-

ГРОМАДА 

дини :\tіцнішав ; рипів теnер під 
ногами, моп струни ліри. На небі 
чарівним блисном мандиво мор
гали зорі. Морозні стовпи ще й 
досі стояли на заході, де давно 
вже агаело сонце. 

Ступивш'и в гостре, морозне по
вітря, Юрась одразу відчув, що· 
ледве чи пощастить. щось цього 

морозного вечора заробити. Але не 
вернувся до хати. Запхну'вши ру
ни в широні рунзви лейбина, він 
попростував на Велино.- Васиш.
нівсьну до нінотеатру << Ехо >>. 
Другий сеанс ще не було ро3-

почато, ян надійшов Юрась. Лю
дей біля ніно вешталосн багато. 
Ставши недалено білн наси,- він, 
на.ТІадивши снриш;у, почав грати. 

Грав прочу.лено й натхнено. 
Програні ні.ТJьна уr;раїнсьних ме

лодій, в яні Юрась нам~r.аJІсн 
виласти все- своє вміння й, здава
.ТJося, душу, не дали жодІtИХ па

сдіднів. Публіна, ян цiJIOJIJt дав
ніше, проходила повз ІІІ}"<mну, сJІИ
ве не звертаючи жодноr уваги. 

Збентежений, але ue розчаро-
ваний ще Юрась вийшов 3 << Ехо >>? 

- В театрі Франна сьогодні вис
тава « Ніч під Різдво >>- згадав 
Юрась бачену вдень афішу.- Ма
буть, там си.ца-силенна JІюдей сьо-
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годні... Спробую ! нанівуголос 
промовив рішуче, fідучи по го.ТІо-. 
му Хрещатину. 

Т_еатр Франна справді. палах
нотш з.ТJивами елентросвІтла. На 
чо.ТІовій: стін і світлом сяяли наnи
си : 11 3 Новим Роном! .. >>, << З но
вим соцілліетичним щастям ! .. >> 
ДовЩ>JІа театру натовп автоr.шшин. 
Одні цід'іади.ТІп, інші від'іадили. 
Люди, ян у гарячці, біrали, но
мащились. В театрі грrпrіла ·ор
нестра . 
Грати під супровід теnтра.ГІьноі 

орнестри, стоячи на вуаиці - ні
жту бу.1о. Ті,- що проходили з 
автомашин чи а ву.1иці, nоспіша
.пи до теп.-юго приміщення театру. 
Наважисл Юрась зайти до но

ридорів ·театру. А•'Іе Й та:-.1 ніному 
бу.по с.1ухати, бо всі спішили на 
'В11ставу, нну ось-ось ;ма.'Іи розпо

чати. Та не встиг Юрась занін
чити другу ме.'Іодію, ян придвер
нин вигнав його зовсі:-.1, щоб, вш 
мов.'Іяв, не заважав своїм сумом 

шодлм радіти. новорічною радістю. 
Дрижачи в ІД хоподу, тамуючи 

образу й біль у серці, рушив Юрась 
до театру Опери, де він давніше 
чомусь не насмі.'Іювався грати ні 
разу. 

( ;щ.п і буде ) 

МІЖНАРОДНІ ТЕ.МИ 

КИТ АfіСЬІ-\А ЗАГ АД:КА 

З приводу подій у Нитаю у сві
товій пресі появилося багато ста
ттей, в янюr. цілий рух і npol'paм ни
тайсІ,них номуністів представ.ГІево у 
рожевому світлі. Це/і рух, мoB.'IJJB, 
є чисто аrрарним, нитайсьні номуні
сти, мовлнв, зо вс ім не проти при
ваrньої власности, вони не проти 
юшіта.пу не тіJІЬНи нитайсьного, а.ТJе 
й чужоземного. М:ао-Тсе-Гунr вживає 
i-!yil\e мудру і хитру танпшу, :.ш.lи
шаючи націоналістичу адміністра
цію. на місцях, пе руйнує індустрії, 
не грабує баннів, і взагалі поводить
ся, мовляв, дуже чемно. Витворю
сться вражіння, що номунізм в Ни
таї набvвас чисто місцевого ноло
риту, ОдМіННОГО ОД МОСНОВСЬНОГО. 
Він ніби є людяним, справед.пивпм 
і норисним для Нитаю режимом. 
Отже у відповідь на ті всі твер

~неннн французьна rазета << Lc• Mon
tle >> 3 29 Грудня 19,18 р. містить 
статтю Андре Пьєра, л ний влучно 
ставитt, нраnни пад << і >>. Він наво
дить багато даних, JJHi збиваютJ, 
наведені вище твердінення і на за
нінченнff nише, що не с.під же за
бувати, що ще. в осени 194~ р. ни
тайсм;а номуюстична партш nрп

стала до Rомінформу і що вона 
одна з перших винрила << ухили >> 
маршала Тіто. А нрім того са~ 
Мао-Тсе-Тун І' недавно в журнаЛі 
Номінформу оnублінупав своє нре-

д~>, яне пе .1ишає жа;щих сумні
ВІВ n(o-;:to << номуніетичної чисто
ти >> його проrрами і що-до його 
в~рно~ти ·1\Іоснві. « Номуніетична пар
ТІЯ І·І.Іlтаю - пише він - сфор
~юnана на подобеветво партіІ СССР 
1 · розвивастьсн ТІНІИ самими Ш.'ІЯ

хами >>. Прогоаосивши с.1аву І< мо
гути і:\І і;1еям 1\Іарнса, Ен rе.ІJьса, Л є
піна it Сталіна,•> ~Іао-Тсе-Тунr за
певнює, що << революція, яна за
раз ві::tбуваєтьсн в Еитаю, є ін
тсr~а.lt:.ІІОЮ . Ча\:Т~Шu!О МіЖІЩІJQД
ІІЬОІ ННТlІ-І~Шер ІЗ .'І ІСТІІЧНОЇ бo
JIOTJ,бll >>. 

До того Андре Пьєр по::.ав ці
наві дані про виховання в Со
встах нитайсьних номуністів, про 
пи.'Іьну увагу уді.'Іену Совєтами цій 
частині ('Віта і. т. д. 

Отї:f'е, ті, яі;і ::.у-мають про << гу
:\ІЗІШІсть >> 1\0:\І)"нІЗМу' В 1-\итаю 
щонайменше є .1юдьми недалено
зори;о.ш, ЛІ{ не снааати наївними. 

На теренах Російсьної ім пер і і -
мосновсьні но:о.Іуністи теж не 
винвляаи (~ебс та ними, я ними во
ни себе поназа.111 через ;tесять-п 'ят
надцатr, роні в. Тан само і в 1945 
році вони гра.тш ро.'Ію <• визволи
т~:~ів >> Поаьщі, Угорщини, Руму
НІ\, Чехос.1ов~ччини, Болгарії ... 
А тепер вже свІт знає про їхні на
:о.Ііри і пізнав їхне правдиве обличчR. 
Треба бути біаьш ооережним і не 
вірити большевицьній та}(тиці. 
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ФРАНЦІЯ 

. В суботу 2.'>-го гру~ня 19-lR ~~
ВІДбулися перші піс.1л другої снІ-
тової війни 3ага:н.н і Збори <• ~·,;-
раїн~ьної Гро~а;щ у Франціі s.. 
- Вщнрин збори грrщ, Вон;щр Ів:ш. 
В президії бу.пи пані Ант. Шапова.1. 
дружина поніttного го.тrови Гуо~Іа
ди, 1\Іино.&и Юхи~овнча Шаловат 
аа,- і nn. Проц ів .J,м., Тур~;е~шч 
Пав.:rо і /1\юшда BarH.lІ•. Лро
водшІа збори на~звпчайно вправ

но пані А. Шапова.&. 
БУ:Іо внго:юшrно і в і;\ЧІІт:н: о 

багато прив і тань : мі ж іншнм в і~ 
Об'єднання бі.1орусь1;их робіт
нинів, від <•НародІІЬОї Во.1і•> з Аме
РИІШ, від '' УнраїнеІ.ІЮЇ Грома;\
сьноі Пори 11 в Детройті. від Укр 
Робітничого Союзу в Спо.1учrних 
Штатах, ві~ Т-ва' Тру~ової Де-
монратії в Бостоні. від проф. 
Григорієва з Саснатуну. від проф. 
:Мат. Стахова з Мюнхена і т. д. 
Від УНР і від Ц. ~·. Г. I~o~ti1't'

тy у Франції· говорив ін ж. С. Со: 
зонтів. Від Академічного Т-ва І 
ян унр. представнии в ІРО гово
рив проф. 0.'1. Шу.1ьгин. 
Вислухавши доповідь n. А. ПІ~~

повал на тему ,, ~'nраїнrь~;а rмt

tрація в світ і 11. Збори випес.111 
між іншим та~;у резолюцію по 
від~ошенню до У: Н. Ра;:щ. 

« Загааьн і Збори УнраїнсьІ;ої 
Гuомади у Франці\' вітають те, що 
Унраrнсьна Націона.1ьна Рада, 
ЛІі Це ВИДНО З Дt'І-ШRрацій, ЩО 
вийшли до цього часу в ід ії імени. 
стоіть за демонратичні га< .тrа світопо
рядну та за готовність _боротися 
проти всяної форми тота.11таризму. 

Вітаючи, 3ага.&ьн і Збори внс.lо
вnюють побажапня. щоб утворrІі
шт УRраУнсr.ноТ Ннпіnня.&~пnУ __ Ра
ди спрпчиншюся до нонrо.'ІІдацн та 
упоряднування по.1ітично - грома~
сьного ЖИТТЯ ВСіЕї у~;раЇНСІ•ІіОЇ t'МІ
tрації•>. 
Збори визна.~и теж необ~ідне. 

щоб УнраїнсІ,~;а Гро~Іада ввtйш.1а 
до rн.11аду новоствореного <• Цен
традьного ~"нраїнсь~;ого. Громад 
сьного 1-\омітету у ФранцІї>>, . 
Головою Т-ва ;.Jбори обра.11и паи1 

Ант. Шапова.'І не ті.'ІЬЮІ з вдячно
сти за п дотеперішню роботу, а.1е 
тому що вибір ціЕї оеоби ввнжаіш за
поруною да.11ьшого розвитну Т-ва . 
До снладу Упр3ВИ ввійш .1и п. п. 
Смун Пав.:ю, Бондар Іван. Мансп
мів Іван, Моцин Пишш. Гринюн 
Іван, Дуда Мино.'Іа, Чепіга Петро, 
Бондарева Анаrтаеія. .Ма.1ець Мн
нола, Борсун Юрій, Ж~пш.:щ . ~а
силь, Бойно І-\а.1rюш. До РевІзІ/1-
ноУ 1-\оміrіІ : пп. Турневич Пав.:ю, 
Бу.11ич Оме.'Іьян, Мансимова Жюльєт. 

ГРОМАДї\ 

• • • 
,;.~о Грошцеи;ого Суду : нп. ьондар 
Іван. С~Іп; lІав:ю, 1\Іnнеимів Іван. 

П::І ча(• ці.1ИХ :Зборів \lад:ШІІЧаі<-
1!0 враша.1а обставина, що тан при
сутня нуб.1іна, ЯІі і прсаидін, -
ІіР перш'за все робітвшш, 11.!11.' ну.lь
турні і евідщ1і. Тане ч.•н•щ·тво 
"онша ті;н.нп віт<ІТИ. 

В не:~і:но 26 груднн НН8 р. в ідбу
.1исн в Унраїнсмюму Домі зборн 
Грюнщеи;ої Оп інн. а ог.rшду на Tt'. 
що tснераш.rшіі сеІ\рt'ТЩ) Громад
сІ.ної ОпіІш 11. І. 1\nreш;o наГ.'Н! 
:1ахворів і ТО:\1)' вr ~1іг прибути на 
зборн і передатп доn.тrадн з його 
prropтy. то прпсутні виріши.1и ~ша
іІіатн ці зборн надзвичаt\ними,. n 
:шичаіІІІ і аборн відбути вже аго;! ом 
піс.1я Нового Рону. Го.11овою аборів 
обрано бу.rю п. Ю. Бnцуцу. а еенрr
таре:\І п.'Іоф. Го.1оту, де.&єtата а 
Страебур ty. Гшюва Громаj\rьної Оп і
ни ішк С. Со:юнтів зробив вичrрпниіІ 
дон.1ад про життя і дінт.ністІ, Гро
rшl;~сІ.nОї Оп ію1 в ід останн іх зборів 
1947 рону, проф. О. Шу.ІІЬГШІ подав 
звіт про свою ;{іЯ.'ІЬН і сть і працю при 
ІРО в справі видання посвідон уn
раінсь~;ої нац іона.тн.ноrти, а ін ж. 
Д. Піrнлчевсьний зробив дош1ад, 
як І'щюпа ревізійної НоміrіУ ~'ГО. 
З nро1Іінції прибу.тrи ще між інш. 
;\r.леІ't\т з Одепу пор. 1\а.тrеничешю і 
п. Л. Гу.за~ мав мандат nід <<Просві
ти» n J11онІ. 
абори ~айбільше присвятищt ува

ГІІ справІ створення УнраїнсІ.~;ого 
ГромадсІ.nоrо Цептра.111>110Го Номіте
ту в спосіб ~rеретворення ~'нраїн
ної Громадсиюt Опіки в цей 1\омітет. 
Обговоривши і~ета.тrьно всі сторони 
цього ващ.1ивого питання Збори при~~ 
ня.1и рr;ю.1юцію, згідно з яtюю за
прошено предст:шшшів ncix увраУн
t~мшх орr'анізацііt діючих нn терені 
Франції в порозумінню з Радою 
ГромадrІ.ІЮі Опіни прантичпо пе
ревести в життя цю справу. 

Управа Т-ва б. Воянів Армії УНР 
у Франції та Управа Сенції б. Вон
~;ів-Унраїнціn з французЬІюго ВШ
сІ.на вітають ncix у~;раїJІсьних поя
~;ів у Франції та по інших нраїнах 
сущих а Новим 194Я-им Роно~r та 
бnжаютІ, у пов!юму адоров 'ю діж
датнен давно очн;уваного часу стати 

під прапори нашого війсьна ;щл бо
ротt.би аа Во.аю і Щастя нашоі Бать
нівщини. 

ЗаІІrовлнііте Rалt>нда р <<ГРОМА

ДІІ • uн 1949 р. Ціна- 25 фр. 

-
І 

ДО ~'1\РА їНСhl-\ОГО 

ГРОМАДНИСТВА У ФPAHLll ї 

Донг і Д('<'НТІІ;І іттн пt>реб:-. П3J:І.н 1.а 
Ч\'ЖШІ і ПОСі І{,;ІJІ їІt','І\\1; і СІІ\·t·ТоШСІІІІН 
u' рндах борців аа но.1ю ( дo.1tu Уt;
JННІШ т.І Унраінсьного Нщю;Іу. 

УнраїнсІ.на Автонефа.lt..На 1 іраВІ1-
е.тtавна ЦеjJІШа ,сві,1о~ш t'BlHX обоп 'н;І-
1\ ів, постановою Ра дІІ І і а рн;н,І;о і І І а
рафі і, р іши.1 а <'І;.&аетн Сюнцtн; ве іх 
СПUЧІ!д\ІХ та ВПІІСаТІІ ·,х і"~ІІа ІІа 
<•ffоч<•сну ;~оншу•І ІІJНІ Ц.']н;ві. 

А:а• ІН' ~нІючи доІ;у~н·нт.І.л.tшх да
них, вшш ріши;rа проситн вt·t• гро
мадянство прий.тн іїі на ;~r·ш•~ІІ•ГУ н:ц
('И.&nою нотріUІІІІХ даних про но~Іt'j.
;шх та терrн«х гоетнщ1оі Франці і. 

~J.ан і ці щюсн:\Іо но;щватн у т.н,.,-
му ВИГ.'ІЛ"і : 

1) ., fрізnнще та іч ·н. 

2) ;te Н І;u~Іи наро;щвсн. 
:J) Ранга ;(.1Л в і!tеьновнх. afto ;ш:ш

нн ;J;,1H ЦИВі.'ІЬНІІХ. 
4) }\О.'ІИ JIII~H'JI Т.1 ;\r· 1\І>Х<ІВЗІІІІіІ. 
:-1) Точна адJН'<'Н тог1 '· х ro но;щс 

відомості. 

Ваши~І rвнТІІ:\І оііов'н:н;ом. Гро
мадяне. с податн ці вi;r;o~torтi, щоб 
11 і о;щіі епочн.&а оrоба ве за.нtшІІ;шсн 
нrааресстрованою, бо багато <: таtшх. 
ЩО ПО:\Іер.lІІ іі бу.&П ПОХUВ:Ш і беа 
участи пре;\ставшшіn нашої llерІ\ВІІ. 
або й без участи прrдставнннів гр•
мадсишх інституцій, 'ІІІ орrаніаацііt. 
а .'ІИШе ПрИ уча<•Ті рОДИІІІІ, 'ІІІ б.lНЗЬ
НИХ друзів, у ного тані бу.1и. 

І\'Іоги.111 багатьох з ІІІІХ невідu:\1 і. 
або й аабуті, a.11r Цернва хочt• заоп і
'9'ватиен їх душами. To:\ty Ра;\а 
JІаризьноі ІfарафН проеІІТІ· Вас .10-
помогти їtt в цій ('Праві і вірить. 
що Н зу(·и.1.:ш в цьому напрн~шу 
анайдуть приХІf.1Ьне став.lrІІн"І :1 бо
ну гро~адннства і в оана•ІеІшtt тt>р
мін Цернва Наризиюї ІІарафії 'IU-

. тимr потрібні ;щІІі і на п і.1rтuві їх 
сндадс агаданий Сtшодш;. 

Відомоеті просимо на;J.t'И:tатн на 
ім 'я Наt·тонте.lн І 1ернви : :\ІІІ трофор
ному Протоісрею о. Вu.tодІІ:\ІІІрУ 
ВишнінсІ,t;ІЩ~·. :>, rІІr c.a,nit•r-G\1\~. 
Paris XXr. · 
Другі часошtеІt і журна;ш про

симо передрунупати це звt•{шеннл. 

Сердечно вітаю ~·рtц УІ;раїІ;сІ.Іюї 
Націошшиюї Ра.1,11 та ~-праву То
нарнетва б. Волнів Армії У.Н.Р. і 
ВСІХ ПОбраТІІ~ІіВ ПІІ аброі Щ; t'ТЩНІХ, 
тщ;. і модо.1их, -- :s Новим 1 !149 Ро
ном иа Різдвом ХjнtстовІнt та ба
жаю й нада л і утримувати ;нн·щш і.1 і
ву і ('ПаІtну, П.:Jt'Чt'-B-П.lt''It', І•ІІГ:t-ІJ
НОГУ, за Bomo ~"нра їни. 

~"ПОПІІvВа Жt'ІІІІ Й 8 і Й ('І, І;ОВІ1ГО 
Товарнетва б. АрміІ ~·. Н. Р .. 
Фі.ТJін в tprнoб.li -- ТоІ>ай.lо. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 



ГРОМАДА 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 

на міснщ. СІЧЕНІ~ НН9 рону в 
Унраїнсьній АвтОJ;ефа.пьній Нра
вослави ій Церtш і Сн. Си~!Она в 
Парин\і. 

6. 1. (четвер), го;{. 19 - Всенічна 
І перед Різдвом. 

7. 1. (п'ятницfТ - Гіздно Христо
ве), гоіl;. 10.:ю - СJІун,ба Бож:~; 
год. 19 -- Вечірнн а анафистом. 

8. 1. (субота -- Собор І Ір. І~ого
родиці), год. tо.:ю -- с.1у;.нба 
uожа; год. 19 - Bct'IIiЧJta пере;{ 
педіJІеЮ. 

9. 1. (неді.пя - :~-тій ДеНІ. Різдва 
Хр.), год. 10.30 - Сдужба Божа; 
год. 19 -- Вечірнн з :шафиrТО)t, 

1:3. 1. (четвер), год. НІ - Всенічнп 
перед Обрі.щннн:н Гоrпо;~,нім. 

14. 1. (п'ятниця - Обріа. Господне 
св. Василя В.), гп;,. 10.:іо- С.пуж-
ба .Gожа. · 

15. 1. (усбота), гщ. НІ - Веснічна. 
16. 1. (недідя), год. 10.:Ю -- С.rrу;.н

ба Божа: год. 19- Вечірнн 3 ~ша-

Куnіть 

фЖ'ТО:\1. 
18. 1. (вівтороп - Нав. Богоютен

ня), год. 11 - Освячешш води: 
год. HJ - Всенічна перел fіогnяв-
,т(еНІІЯ~1. 

НІ. 1 .. (Середа 
подис), год. 
іІ\1; год. 12 
чення Води. 

Боголв.пення Гос-
10.30 - Слун\ба Бо
- йорданси;е Освн-

22. 1. (субота) год. 1\J -- Всенічна. 
2:~. 1. (неді.пн), год. 10.:30 -- С.ТJуж

ба fіожа; год. 12 -- Молебе11" з 
нагоди <<22 Сі•шнн год. 10 - Ве
чірня а аnафистО!'.І. 

29. 1. (субота), год. 19 - Всені•ша. 
:!0. 1. (неді.rІЯ), год. НІ.ЗО - С.lуа;

ба Божа; год. 12 - Панахида :ш 
сІІОІ\ій Героїв :~ під 1\ГУТ: го;з.. 
19 - Вечірня з анафистом. 

Парафінт.на Церновна РАДА 

Настоятст., Митрофорпий 1Іротосрсй 
Вшюдимир ВИШНЕВСЬІ\ИІl 

flарнж. 

негайно 

Найнрайщий дарунон д.тш Ваших франц~зьних знайомих і прияте.пів 
Найнориснійшу шшншу для Ваших дІтей, вихованих па чущині 
Норотну енцин.тrьопедію унраїнознавства з нартою і і.тrюстраціями 

LA VIE 

ROGER 

d'UN 
TISSERAND 

PEUPLE ( L'UKRAINE) 

Ціна з пересилною 400 фр. (для Франції). ,Висилається тільни за 
попередним надІсланням грошей. - Адреса для поштових переси

.тrок (замовлен~ і поштових переназів): 

Dooteur R. КУС Z U N, 10bis, RUE du РRЄ- aux- CLERCS, PARIS 7е. 

В Парижі набувати можна в Унр. Службі СуспіJІЬJЮї Опіни, 
186 Bd. St-Gerшain (Metro: St-Gcrшain des Pre) нmюІього 
дня' від год. 15 до 17 і в нсді•rю пісJІЯ Богослуження. 

Куnіть негайно 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ U ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ,ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ Н ІІІІІІІІІІ 

Наших передплативків у ВЕЛИ
НІD БРИТАІНІ просимо висила 
тв гроші па адрееу: Association of 
Ukraiпians in Grcat Britain, Ltd. 
49 Linden Gardens, .N otting Hill 
Gate, London, W. 2, England, 8 

8а8пачеппни : <<ЗА ГРОМАДУ>>. 

Передплата : RВартальпо . 
піврічно ..... . 
ва рік ...... . 

Одне rжисло ........... . 

6ш. 
11 ш. 
1 ф. 
1 ш. 

Наших передп:~атпиків у НІ.МЕЧ
ЧИНІ просимо гроші висипа
ти на адресу : Bankkonto Nr. 
01714 Bayerische Hypotheken- und 
Wcchselb:шk, Filiale Neu-Ulm. 
8 8а8пачеппям <1 ЗА ГРОМАДУ>>. 

Передnлата: квартально 

Піврічно ... . 
на рік .... . 

Одне число 

2.40 м. 
4.80 l\1. 

9.00 1\f. 

о .40 м. 

Dlrecteur : Mme Catherlne - Germalne SozonHeff 

.\t 1 (2;)) 

Книгарня «ГРОМАДА» 

фр. 
'Енин С. - їХ Б~тло ТРЬОХ. ІІо

віеТJ, про бе:трпту.lЬІШХ. Упраїна 
під чае війни 1941-45 рр. 140 ст. 180 

Нащенпо А.- БОРЦІ ЗА НРАВДУ. 
Істор. повkть часі Х"tе.lЬШІЧИНИ. 
176 ст. 1947 .................... 1:JO 

Нащенно А. - 3 ДНІПРА ЗА ДУ
НАЙ. Онові;.щннн з чпсів еtшсу-
ІщншІ Січі. 115 ст. 1948 ........ 1:JO 

Нащсшю А.- ЗРУЙНОВАНЕ ГНПJ-
ДО. Істор. оповідання ........... 150 

Нащсtшо А. - У ЗАПАЛІ БОРОТЬ-
.GИ. Істор. повість 3 часів XVII ет. 
191 ст. 1947 ................... 1:JO 

Нечуй-.'lевицьннй І. - ;\ПІНОЛА 
;J.ii~EPH. !Іовіеть. Ущщїнrн;~ се.тю 
перед сиаеуванпям панщини. 170 м. 
1948 .......................... 150 

Опільсишй Ю. - <<ІДУ НА ВАС•>. 
Істор. оповідання з часів нннзя 
Святос.тшва (960-972 рр.). 144 ет. 150 

Самчvн У. - ЮНІСТЬ ВАСИЛН 
ШЕРЕМЕТИ. Ро~шн у 2-х ча
стинах. 321 ст. 1946-47 . . . . . . . . . . 300 

Стороженпо О. - ЗАНОХАНИН 
ЧОРТ. Гуморист. оповідання. 'о 
ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Стороженпо О. - МАРН{) ПРОl,
ЛЯТИЙ. Фантастична повість з 
часів Хме.1ьниччини. 163 ст ..... 130 

Чайпівсьни/1 А. НА УХ ОДАХ. Істо
ричне оповідання д:ІЯ молоді з 
часів постання нозацтва на Унраї-
ні у двох томах. 226 ст. 1947 .... 240 

Діма - ВОЛОШКИ. Збірна поезій. 
Ст. 64. 1947 .................... 100 

Шевченно Т. - НОБЗАР. У трьох 
томах. 381 ст. 1947 ............. 240 

Багряний 1.-l\АЗНА ПРО ЛЕЛЕНУ 
ТА ПАВЛИНА ~ІАНДРІВНИНА. 
47 ст. 1947 ..................... 200 

ЛЕТЮЧИЙ J..:ОРАБЕЛЬ та інші унр. 
нарОДІІі наЗІШ. ;)6 СТ. 1946 . . . . . . . 90 

Радзиневич В. - ПРИГОДИ ЮР-
ЧИІ\А 1\УЧЕРЯВОГО. Назна. 
41 ст. 1948 ..................... 120 

Стор~! Т.- ЮРЧИН :МАНДРІВНИН 
Д.ТІя дітей молодшого віку. ІІерекл. 
3 нім. м. 16 ст. 1947 ............. 150 

Ноетомарон М:. - І~НИГИ БИТ ІЯ 
~rnp. Народу. Ред. І. Борщан. 
75 ст. 1946 .................... 100 

Мазепа І. - ПЩСТ АВИ НАШОГО 
ВІДРОДЖЕННЯ. Мірнування 
про мину.1е і маttбутні укр. народу. 
1-ша част. 180 ст. 1946 .......... 100 

ІіІ Нпижки висилав110 пошrою 8а 
попередн ім одержаппнм грошей. 
112 На кошти пересилки просино 
ДОЧПСJШТИ 10 фр. 
11 Гроші просимо впснла тк че

rюм dОШТОВИМ Р ARIS ::>65800 
11 ЗамовлеппR падсилати на адресу : 

с HROMADA) 
5, Rue Gasnier Guy ·- Paris ХХ. 

Ішр. ІJereзнink, 12, rue Larranre, Parll. 
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