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Actuellement dans le monde ро· 
litique la carte U~ainienne .est sur 
la tabl~. Elle sert d atout aux JOUeurs 
de Kremlin. Les potentats de Mos· 
cou, n'ayant pas demande.a la natioп 
Ukrainienne de leur conf1er des let
tres de creance, tout simplement 
necessitaient les capacites de notre 
jeune nation en pleine force, a~ors 
ils ont mis cette carte dans leur JCU. 

Pourquoi le Kremlin a·t-il besoin 
aujourd'hui de cet~e c~rte.? Pour· 
quoi s'en sert-il auJou~d ,hш, quand 
hier encore il l'a negl1ge au torum 
international ? 

Et pourtant c'est claїr. En effet, 
les {.Jkrainiens comptent plнs de 
20 % de to11te la population, de 
l'URSS. Pour obtenir ses succes et 
ses reussites, meme des victoires, 
les dirigeants de . Moscou ~n~ su 
utiliser la force v1tale Ukraш1enne 
tant physique qu'intellectuelle .. ~~s 
miliers des Ukrainiens, mob1l1ses 
par le Kremlin, avanc~nt victorieu· 
sement avec les armees de Мао· 
Tse-To~ng. Vers quel but? Vers 
quelles limites? . . 

Nous les refugies Ukra1шens, 
nous n~us permettons d'a~tirer l'a~
tention de l'opinion publ1que occ~
dentale sur le t'ait de la noncompre· 
hension tragique et regrettable de 
ее qui se passe derrier.e le. rideau 
de t"er. Nous sommes шqшets, ~t 
pour cause, du fait que le monde _de· 
mocratique met trop d'~nthoustas· 
me dans l'affaire de Vtctor Krav· 
tchenko, un reactionnaire echappe, 
et applaudit frenetiquement анх 
aspirations de ses semblants, ces 
« cadavres vivants >> а la Kerensky. 
La meme erreur commettait, il n'a 
pas longtemps, _l'Allema~ne h~tle
rienne - et Dteu merc1 pou~ le 
resultat - ecoutant ses conseillers, 
les anciens generaux tsaris~es, ex
perts pretendus des questюns de 
l'Europe Orientale. , 

Au lieu de les traiter - ces spe· 
cialistes-la - comme des pieces de 
musee, les restes d'une epoque deja 
passee et bien revolue, ,~alheureuse· 
ment on les prend au serteux en .son· 
geant de }'avenir, et meme Oll lШQ• 
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gine qu'ils peuvent jouer Ull rбle 
important au eours des evenements 
а yenir. 

L'idee romantique d'une Russie 
« une et indiYisible >> appartient deja 
а l'histoire. Elle ne pourra ni arreter 
ni corriger la direction de la poussee 
gigantesque qui caracterise aetuel
lement l'etat des chose!' (lans le 
monde sovietique. 

Celui qui desire etre present par
mi les regisseurs de la ріеее а joпer, 
celui qui veut etre а la page de la 
situation actuelle, celui qui aspire 
а preserver l'humanite des perspee
tives deplorables, celui-ci doit etre, 
au moins, aussi habile et aussi fort, 
au point de vue ideologique, que le 
sont les premiers rangs de la marche 
sovietique. Celui qui etudie les tra
ces des roues de la voiture de l'His
toire peut eerire l'histoire, mais llOll 

la creer. 
C'est avee profonde tristesse qu'il 

faut constai:er que ее n'est pas le 
monde demoeratique qui а mis la 
carte Ukrainienne dans le jeu mon· 
dial (l'Ukraine parmi les membres 
de l'ONU) et que ее meme monde 
n'a pas l'air de comprendre l'impor-
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tanee et la Yaleur de cet atoнt 
tenu entre les maiпs de l'URSS. 
Si le;;; Soyiet" poнYaietl t faire passer 
ен :;іlенсе le proЬleme Оkrаініен, 
ils l'auraieпt f'ait sап!< ансtш (lotite, 
ear ils saYent, plus qtІe les autre,;, 
les aspirations justes de la nati_on 
Ukrainienne de deyenir libre et ш· 
dependante. Ils ont peur de la foree 
evideпte de ees aspirations, mais, 
etant realistes et eraignant les con· 
sequences indesirables pour eux, 
consequences qui peuvent depasser 
leurs moyens de eontrбle et provoquer 
les evenements eontraires auX VUI'S 

de Kremlin, les SoYiets ha}}ileшeнt 
la joпent, cette carte ukraiпienne. 

L'ukrainc d'aujourd'hui ее n'est 
pas seulement l'antracite de Donbass 
ou le ble de Podolie, l'Ukraiпe ас· 
tuelle - c'est les millions des tra· 
vailleurs jetшes, forts et bien spe· 
cialises, e'est presqнe le quart de 
l'armee sovietique, c'est .le pa~s 
d'origine de Yychinski, c'est la patr1e 
de Chtemenko (general, chet" d'etat· 
major-general des forces armees de 
l'URSS), de YassileYsky (marechal, 
ministre- sovietique de la guerre), 
de Kapytzia (professeur emiпent 
charge des recherches atomiques) 
etc, etc ... 

La carte Ukrainienne а une grande 
valeнr, et si les Soviets la jouent 
aujourd'hui, contre leur gre, сесі 
prouve que cette carte est Ьопnе. 

РОСІЙСЬКА :лІrА БОРОТЬБИ ЗА НАРОДНІО СВОБОДУ 
і УКРАїНА 

В роеійсьnій пресі n Америці n 
(JcpC:tll і ЦІ> ОГО рон у ОГU~lОШС;ІО <•Ое
ІІОВІ! і тсзю~ програми ноностворен ої 
російсьної <<Ліги Бороп,би за Народ
ню Свобо:ІУ>>. 3гі,•що з цією прогр<t.
:\ІОЮ російt:ьІщ Ліга мас завдашш 
борОТІ\("fІ nроти ному в kтичної ЦИІ>
татури і за в~.:таноnденнн в Росії 
демоnра тичного .лаr;у. 

Стиорсннн роеііісиюї Ліги д-'ІН бо
ротьби проти І\0:\ІУJІ істичної дикта
тури Є фаJПЮІ, ЩО 3:\ІіЦШОС СШІИ еВі
ТОВОЇ дсмоnратії в боротьбі нротн 
бІJJІІ,шевицІ.Іюї Росії. Однак, з ун
раінеІ>ІЮї еторошt с рішучі за<.:тсрс
ЖСІЩfІ щюти тих теа зга;щної .Jlіги, 
НІ\ і ТОJНЩЮТІ>СН Народ іВ, НОНС}Ю.1С
І!ИХ Совєтсь~юю Роеією, в ті:\І чисді 
й України. 

3 цього приводу Інфоl)ШЩіііна 
Слу;нба Вино,шого Органу УНРа;щ 
нонстатує сдідуючс : 

І-.о:\t~1ІістІІ'tН:t дІштату_І)а и Росії 
-- І\е ви тв ір іеторичного рuзuип>~ 
роеііkІ>І\ОГО Шtроду, ЩО В {~ВОС~І)" 
~ІІІну;ннІу не мав ві;н,ного но.lітично
го шцу і не знає ношанн до сuободІІ 
інших народів . .l\о.1и u Росії ніс.ІІІ 
упа;:щу царату 191 ї р. запанува:·нt 
;щнтатура НО~І)"НЇ<"ТІІЧНОЇ парТЇІ • ~~~~ 
ІІІ і народ11 був шо і царсІ>Іюї імнер 11 

утвори;ш свої нс:Іа;Ісаш і ;Іс~tоН}Jа
тичні дср;навн, я~> ба."Ітійсьні народІ~, 
~:!;раїна, народІ! І-.авнаау і ін ІІІ І. 
Совєтсьна Росія піс.1н ;.tовгої щшІJа
вої боротьбн своєю ~~ і."І ітарною сІІ
,:~ою ОІі~їІува.lа ці nр:йнн і трн~аG 
ЇХ Піі.{ CBOGIU з.1а~ою терорО")І. l:)c:J 
рос іііСІ>І\ОЇ ВОЄННОЇ {'11.111 НО~І\'11 Їt:ТІІЧІІ:1 
цинтатура не ~юг;ш би :и\нануватн 
IIU;.J, ЦІІ~ІІІ Ш.І}~u;ЩЮІ, бо :О.ІЇеЦСВ і nO~t)"· 
ністичні рухн t·epe:\ ІЩХ нщю:\ів бу:ІИ 
й є саабі, а зоnрсма на ~;І;раїні до 
прихо~~У ~юсnовсьної онуnаційної в:Іа-



ди взагалі не буао ніюшх у li р а ї н
е ь них бодьшевицьних орtанізацШ. 
Російсьний і~шерія.'Іізм не є яюшrІ. 

новоrвір но:uуніетtІ'ІІЮl'О режи~•У, він 
Г.'ІІІбОІіО l!HOp іНСНИЙ В 110•1 іТt\ЧН іІі 
традиції Рое1ї. Тюt то нrІ рооіlсьні 
подітичні групи - ві;( ~юнархіетін 
ДО СОЦіН.тІЇt'ТіІІ- НІі раніІШ' (;J.O і ПЇ;.\ 
час реводюції 1917 р.) таn і тепер не 
хочуТІ• визнати права народів, по
неводених Росією, на ві.:1ьне са:~.юоа
начення. 

Ця тенденція ВІІНВJlЯЄТЬ<.'Н і В 
програмі росіlісьІюї <<:lіги Норотьби 
аа Народню Свободу>~. Вже сама наа.онl 
органу JlіГІі - <<с\lайбутнн !>осію>, 
в янім поміщено ос·новні тези ІІ.lат
форми Ліги, понааує, що Ніга :~.щє 
на ув аа і абережешtя росіііt·ьІюї ве
,:шІ-юдеріШШ\1 tна території СССР), 
яна й на;.щ.'lі панувааа б над народ<t
:~.ш, що бу.·ш ;ІО nеї ПJІІІ.'Іуttені еш1ою. 
Хоч 11 основних т.:аах п:штфор:~.ш 
JІіги говориТЬ('Я на вступі про <•союа 
наро;J.ін (~творений В1.1ьни:~.І поро
ауміння~І>~, аде з другого бо~>у нате
горично ааяв.'lяєтьt.'н : «'l'і.н.юt Уt·та
новче ;Jібраннн, обране неі:~.Іа наро
дами Н,іН-ІЇІІИ,... бy;tr :І.tаТІІ ЩНІl!О 
оетаточно нс·r'аІІОВІtТІІ норн;цш ;t.1H 
майбутньо·t ни:шо.'Іеної t>щ·it>>. Це 
значитt., що ДО•'ІЮ народів, Іюнеuо:Іе-
11их !>ос ією, нир ішuн o.t _voc illchlшii 
народ, ЯКІПІ !\l<tt: 'IИC('.'lbllY бi:lblllit-Tb 
н C<..:LP. Тюш:-.1 '!ином, нрого.:юшені 
російською Лігою ШІИ'Іі щ.ю ві~•ьну 
згодУ наро~іu і іх свобіднии розвитоn 
- Це JІИШС C~IOHU, ЩО ІІрШі!JІlВНЮТІ• 

д і й с н у тенденцію Лігн - ві,ою
вити ПkJІЯ унuдну 1\О:О.Іуністи'ІнОГО 
режиму <<єдину не.:.tІ<Шму t'осію>>, хоч 
би й проти вo.fli неросійсьІшх народів, 
що нu.flt•жать тепер до L<..:<..:l'. 

То'\1у lнформащіtшt <..:дужба Вн
нонного Органу УН!>ади заянлнє : 

1. Нрограмн. росіІІсІ,ноі «Jlігн .І::)о
ротьби :.~а_ Нuро;.~ню Свободу>~ фан
тично не ви:.~шtє права нонеuо;н:них 

Совєтсьною !>осією наро.цін на віJІЬ
не самGоаначсннн. Цн прог!)ама не 
бере на у.tшгу ТОГО, ЩО неvосіисьні 
народи, нн у.краінці 1·u• інші, пit:Jlн 
реІ:ІОJІЮЦіі Hll'/ рону стuорн •• и с.Іюі 

незаJІежн і дсмонратнчн і держави і 
IIOKJli.\JIИ вещJКі щejJТUl\ В ООрОТЬбl 
зн. свою свободу і вшь1шй розиитон. 
РuвшІюЦійнн t.юротьон, МІЖ іншим 
у формі повстансьннх р,ухів, не при
шшнt>тьсн uвесь час на ТС}НІТоршх 

IIO:.teBO.j1C11ИX і>осіЄЮ ШІJ!Ui-\ill. 3uщн:
Мі.І на Унраші не нщухає tІІІ:.Іио.:н .. шt 
::шцін У нраїнсьІюї Нuвс'І'і.ІНСЬІ-ЮІ Ар
міі, а на •ІужшІі діє УнраІнrІ.tШ 1-tа
ціошшмІа Рада НІ> нре.:.t<.:Т<ІВІtІЩпю 
українсьного народу u його бо1ютьuі 
;;ш держа JH) не:.~а.н:іlшість. 

3 цих прпчин нрогра)Іі.І роеій~:ьної 
<<jlіги Ьоротьби :.~а Н.арuдню Свобо
др не мо;не ~ати ~овір 'я _в )·нрuїн
сьномУ наІюдІ, нн 1 сеvед щшнх ІНі
родів, нонеІюдених !>осією. Вснне 
нающаннн форм міжнаціона:ІьІшх 
взаємин а гор и унраїнці і інші 
поневолені народи вважатн~tуть au. 
насильство над своїм праВО.)t і бу.J.уть 

ГР О~МАДА 3 

ГоловниLЇ Отаман 

симон ПЕТЛЮРА 
( С.погад- спроба характериспшки ) 

Го.ттовниіі Отаман <..:. ІІетJІюра мав 
;(уже ве.1ІІНУ повагу до західньо
е»ропейсьноІ ну.ТІьтури; він був, мож
на а певністю сназати, ентузіастом ії 
вt'.'Іиних цух;ових; надбань. Хто хо•І 
раз :~1ав нагоду про це а ним говори

тн, тоІі н іІЮШІ не аа буде його аахов
·:ІеІшн Шсnепіро~І, Іен•, Мо.'ІІ•І:рtш, 
• ~аІІТО:\І, Воаьтером, lіетховено~І, .Мо
цартом, Гуно, Рафаrаем і іttІШШІІ 
. :1 ітераТ.)'ІJНІІ:ІШ Й :І.ШСТСЦІ>ІШШІ НОрІІ
феюІІІ аа ходу. 
Ч~реа тr, n.о.'Іи він в~н~ени 1U2-! р. 

ПрИІхав ДО На рижу, ВШ 3\ІаЙШОВСН 
в nраінісвоїх мріі1 і захоп.ттень; він 
аахотів наочно побачити все те, що 
:шш> цінувати il ввю-nнти аагат.швІ 
;~обром .'lюдетва; він відра:-~у юшунен 
ог.нщати музеї, архітентурн і ШНІ 'нт
ни, картшші га.:1ерсУ; ,Jlyпp .Іlюн
сембур t, МузеІt Родсна, ··гро;шдеро, 
І fантеон, 1\.ТJ:юні, аамоІ\ Інвааідін 
ниправдатt його сподіваннн. Нотр 

п1ютп цього всіма <.·.и.:шl\ш боротиен. 
2. Запроентованиі\ росШсьною .Jlі

гою пдан упорнднуваннн міжшщіо
на:Іьних взає:~.шн ·ш.'lнхо~t снJшюtшІІІ 

~тстановчого 3ібраннн <<Всіх народів» 
І\ОЩtшньої РосіІ не моше вирішити 
проб.11еми нонсводен их Рос ією наро
д ін. Такий п;шн 111 іг би, навпани, 
ще більше загострити національні 
протиnенства на <..:ході Европи і 
стати наново загрозою длн свободи 
й миру на цьому простор і і в ці.1ому 
світі. Установче зібрання, вибране 
<•Всіма народul\Ш>~ нолишньої Росіі, 
фантично було б висловом воді 
р о с і й с ь н о го народу ян біль
шоети в <..:t:<..:P і не мог~ю б ацбезнечи
ти прав інших народів н<~ t•.вободу і 
і Ві.:1ЬНИЙ }ЮЗІ:ІИТОН. 
:Jонрема ЩО.J.О унраїщ~ЬНОГО НlфО

;!у, то тідьІін н.;щсні, демонратнчно 
ІНІорані законодатні устапони неаа
.:Jt•жної Унраї/ІІІ МОЖУТЬ СТUОJНІТІ! 
в: І аду, в ідпон і;.\шочу інтересам УІ>
р<йІш, і рішати, на основі рівнuнран
ноети, ІЧЮ ваає~ювідносн,ш увраїн
сиюї і-\ержави з іншими нарщщми. 
... ~.1u з;tuе:.~не•ІеншІ свобо;щ у нраїн
сьного народу неред аагро:юю JЮсШ
еьного імперія.1іаму УІ>раїнсмш но
.1 іти на вважає за ;{оці.н.не ІІІ>.1юченнн 
УнраіІ-111 Н L'IICTt'MY МіШІІ<ІЦіОlІН.'lЬllІІХ 
союаів з іншІвш в іш.нишt NІJЮІ!l•іі
еьшош наро;щ~ш, на нній ма» би 
спертнсн новий .'Іад Об'є~щаної Евро
ІШ. 

ІНФОРМАЦІННА С~ІУіІША 
ВИl~ОННОГО ОРГАН~' У. Н. РАДІІ 

Дам де Нар і, Верса.'І ь зроuи.'ІІІ на 
ю.ого незабутне враження; про нttx 
в ін згадував при В{'ЯНІІХ нагодах. 

:Зонре:1.1а ЩОДО ПО.'І іТІІІШ, ТО С. І lеТ
.'ІЮра, будучи прово.111рrм унраїн
сІ.ного патріотизму, аавжди ні;нш.::tан 
націона.'lіt·тн•шу нузьІ;ість, t'а,ю
аамюа'ІІІІН; нн еебt•, таІ; і ~·нраїну він 
хотів бачитп <•Н сім'ї новій. во.1ьніfі» 
і то енрuпеііеьІ;іtі . 
О;щочаено, щодо цього. то нін бун 

харантерпим пре;J.стаВІШlіОМ унраіН

І'І•lіОГО народу, ЯІШЙ 11 і 1:-\0,"111 Hl' 33)Ш
І\аВСЯ н собі, не хотів mtтati<·bliOЇ ('Ті
ІІИ, не ВИНВ.1НВ ТОЇ ВИ\\.'ІЮЧНОСТІІ, Яli<l 

харантt•ризує, нащ) .. моt'ІЮВt'ЬlіУ на
цію, що перrвшци.1а наІібі."Іьш ;ншу 
нраnтпну від:~.tежувюшн азіііt~ькІІх 
tшяаьнін і н•пер дШш.1а .J.O божt•ві.lІ·
t,ої іпt•ї повного t~амtJ:ІіІ)ІІШеннн. 

Xapat;Tt'JНІO, що Си:~.юн ІІет;tюра 
впаіt :tабитий тод;і, ІіО.lИ оГ.'ІІІдан 
шшгп 11 Ішигарні на розі ну.lІЩі 
Р:н·іна ... lliп ~шв неавичаfіну повагУ 
до тих ідrй, що в них аафінсовані, 
-- що їх викував Захід, спа.:нюємець 
Греції і Риму. 

3дана:ю<·я б, що цуховна семінаріІІ 
мус і аа нан.'Іа<.·тн на і;tсйн іеть Нетаю
ри певну печать дицантичної вузьно
ети, певної ідейної обмеженО('ТІІ. 
Нротс, він не мав і с.1іду їх: наша 
ідейна широта XVII-X\'lll віків, 
наш ІюзацьІшй націона.'І ізм на;~. то 
СІt.ТІІ>НО проснн.111 націона.'ІьниR дух, 
щоб нращі представнини унраїІн:ь
ного руху 11 ід.1ЯГ.ІІІ ПОІі)'рІІМ i.;tCRM 
еа~юзамнненнн і еа~ювистача.lЬІІОСТІІ. 

Всі пи<~аннн t:. Іfет.'ІЮJІІІ, вс і його 
промови дихають широтою ідей, <.'Ві
домістю не .тнtше украінсьюtх інтере
<' ів. а.1е свронt'ііеІ.І\ОГО громаJ.НІІLТНа. 

Тj.н•ба бу ;ю но.lt.'І>ТІшнuго бо<~>сВ i.t
;m і llt')'ЦTH:t .].t•JllaІX СВ}ЮІН•Йt'І>ІШХ 
ні.1, що ні;t.lНГ.'Ш щюнаг;ш).і бо.-Іt•ІlІt'
ІІІЩІ>ІШХ. н.rштних н.ггнтів, щоб .!\'
матн, що 1 Іt•т.:tюра був ;J.ІІІ->татором. 
фанатИІшм, фаuшt~том, що ~ї;р<~їІJ<·t.
І>а наніон:>.1ЬІtа іден по:шгас 11 розе;,-
доні <•:ншізної t'Тіни». · 

С. 1 fетщору чаt·то харантt·JНІ:-І)їuп .. 
m; t'ОІ(ЇJИ-дrмонрата. ~ШJН;t·ІІІ'Та. І k 
і правда і нспраІца. І'о,"ІоВІІІІй Ота
ман на ночатках сносї но. І іТІІ'ІІІо·t нн

до:о.tОІ'ТІІ :ІНХОП.'ІЮВНІ!t'Н :\taplit'ІIЗ\10~1. 

ІІІ і Пt'ВІ\0!0 ~Іt'ТОДОЮ ;t \'МіІІІІ\Я j t'T\
;t іюваншІ, ш; :~ручною ·<·tн·те\ЮkІ І>.t~І
еифінуваннн t'ОЦ ill:ll>HO-CI-\0\HIM i•JttiiX 
фантів; а:І<.' в pt·a:JІ,JJOмy <~штті нін 
од ій шов ;J.a.'letю в і;( <·х ідн ь1.1- марІн'ІІ
t·тсьної ;tОІ<ТРІІІІІІ і н і;Ш\шuн до i.J.t•a
:І іСТИ 'ІІІ ОГО ('ОЦі 11.1 і:І:\1)' фран цу 3J,J\0Гo 
типу. Особ.'Іиво г:шбонu рuзійшuвсн а 
:~taтepiR.'I Їt'ТІІЧІЮЮ МОрЕІ.'І.'ІЮ. ЯН)" <"Oui 



::щсвоїJІИ нрайні марJ>сиt:ти типу .Jlr
нiнa, що наслідува.:Іи єзуїтів і їхніх 
учнів, прусьних стратсгів типу Нлау
зевіца. Симон Петлюра мав :\Іорааьно
соцітн.ні ідеї (:вого народу, ш1е під
пав nк в сn унраїнська інте.JІіtенціл, 
і впливам гаес., Не.JІикої ФранцузІ·
ноі Революції(: братерство, рівністІ.і 
і свобода). 
Яні були релігійні ідеї С. ПетJІЮ

ри? Він же був семінарисТО:\І, Ісусо
вою піхотою, як він і .nюбив сам наза
ти. Як і унраїнський народ, його ма
ло цікави.па метафізина, він був а 
одного бону раціона.:Іістом, а з дру
гого -· моралісто:\1, ддя якого, ян 
і д.пя Во.nьтера, ва.ж.nиві б,УшІ не 
тогосвітні досягнення, а удоснона
.'Іення тут па зем.ІІ і. Це особливо яс
нраво він висловив у своєму ~давно
звісному <•Ян будете в цсрнВІ на 12 
євангеліях ... •> 

rРОИАДА 

3а с1юго ашттн С. llrт.:нopa виявив 
велину фізичну і мора.1ьну хораб
р і сть. Згадаймо JІИШе ;зан.пин до в ііkь
І>а на станції Гребішш, участь у 
самііі гущі бою в аресна.nі,деншtрацію 
в <•~'нраипской іНизнИ>> з приводу 
війни 1914 р., відвідини .nіній боїв 
па фронтах, постання Диренторії 
і т. Д. 
Він вилвив себе історичною фі

гурою, ділнем, нний'не нідднгав істо
рії, а робив її сам нарівні з нашимн 
нращими історичними .'ІЮДІ>МИ, ш.; 
ХмеJІьницишй, Ма;зепа. Втіаеннн 
.'І іпших націонаJн,них при нм ет вн~·
пі з духом стремдіннл до нового, вс
.:tи•шого, що витвори.п.а свропсйсІ,юІ 

нуJІьтура, роб.тІНТІ• С. Іlст.1юру і 
п~с.тІя смсрт_~І духовим проводирем 
ЦІ.'ІОГО унраmсищго па ро цу .. 

І. ЗАТАШАНСЬІаІй 
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('і>НІНІ,У 1\.Іа\ІUВі ...\}І,УГОГU фронту IJ 

Зах. Нвроні. --У вие:ІЦі іі на цьо:\Іу 
ві~тинну внетун Спо.<. Штатів у t"ВІ
товііі ПО.lЇТІЩі Ht' ІІОІЦ<Н"ТИВ : JI(},lORII

Ila ві.1ьної донс;ншна Европи ошши
;Jаен Під t'ОВGТСЬЮШ JH'i-IOI:\10~1. 

І на :-.шіібутнс, нав•Іrні ~освідо~І, 
не ви:\Іагай:-.ю вЦ ЮІІ'JНІНаJЩіВ ново
го <<Віднриттн А~І<'JНІІШ». Не чш·.1і~І 
ОДИНОНО іі ВИН.lЮЧ\10 на Щ~ЗІЮВОГО 

америнанеьного В\ /іюІ. а диві~юен 
правді ввічі, навітІ, щіщо вона ;~.111 
наr з тих чн інших причин непJНІG~І
на- і ХОЧ ШІ ВПОВ\1 і СЩіПЮЄ:\10 добру 
во.:Ію юtсринанців. 

Американці не все можуть ... 

В о~но~ІУ, проте, треба Руаве;Іьто
ві при:тати в дrнюіі :-.1 ір і правду, 
бо він був ~щбуть пе]НІІІІ~t вm·онопо
етав.і('lіІt:\1 а~ІерІІЮІІЩС~І, НЮІіі ЗJЮ
з;рt ів, що друга rв і то ва в ій на ПJЮ
пагандивно епира.lаt·ь на роахо

джеюш світог.тнІ-(ові. Нін відчув nо
требу яногось га<:'.l:а, ююгоеь онрее
.lеннн, названнн америнансьного t·ві
тогляду. І він його називав Х]НІt'ПІНІІ
<'ЬКОЮ де:\юнратією. Тер~Іін цеіі ви
дається нам дуже в.1уЧНІІ:\І, і ншtч 
тюшtі міг бн бути ці;шо~І уепіІШІІІМ, 
ннбн йш.-юсІ, ті.lЬІШ про боротІ.бу 
протн Ні:\Іеччшш. А.1е що ж це гаr.:ю 
говори.1о ШІ}юдюt Б.<изьІюго Сходу, 
Чlt наро~ю1 l~итаю в боротьбі протІ! 
fІІЮНІі, З НЮІХ Ні ОДНі, Ні другІ, НІ 
трt'Ті ti не хрщ·пшне й не де~юnратн 
(в юtершшнеьному розумінні). 

Часто доводиться чути, що, мов
ляв світ поділипен на дві частини : 
сов~тсьну й америнансьну. У зв 'яз ну 
з цим, одні вважають ножний про
граш америнансьної політини за нрон 
до натастрофи людства, за нрон до 
опанування світу большевинами; дру
гі захлисту ються в ід радости,. от-от 
і будуть перемоащями, от-от 1 опа
нують цілий світ. Uднією з найяснра
віших подій останнього часу є про
вал політини Спол. Штатів У :Манд
журіІ і в Нитаї. Снажім собі nравдJ:, 
при цій нагоді, що ц е не перший 1, 

наnевно, не останній прова:х. 
За останнє людсьне понодшня пе

ред америнансьною занордоннок;. по
літиною стояли, в загальному, ось 
тані три головні завдання, а саме : 
1) консолідація південно- америнан
сьних держав, 2) розбу~ов~ с_п~ВЗВJ:Ч
ного собі режиму в китаї 1 ::!) ;'11д
тримна собі співзвучних режимІВ у 

Европі. 
Відносно Південної Амерюш пи

сав ще недавно •Таймс•> (TІmes), що 
<<південно-америнансьні держави на
ближаються до авторитарних режи
мів, таних ян Перона в АрtентіІ~і. 
Загальновідомо, що ця реанщя 
на страх, правдивий чи удава~ий~ 
перед номувізмом має жалюгІДНІ 
наслідни. Вона спричиняє послаблен
ня помірнованих елементів, яким 
весь час було дуже трудно втримати
ся в цій частині світу». Ноли додати 
до цього часті державні перевороти 
в тій чи іншій південно-америнан
сьній державі, навіть, ноли орl'ані
заторами цих переворотів є симпа
тини Спол. Штатів, то довододиться 
ствердити, що америнансьна ПОJІі
тина на цьому відтинку не надто 

успішна. . 
у Нитаї америнанц1 почали були, 

здавалося, добре для себе : вони да
вали, між іншим, протягом нільнох 

останніх дсснти.'Ііть масово стипендії 
мо.подим китайцнм на студії в Спо.11. 
Штатах. В цей спосіб вони си.JІІ,но 
зв 'язували мододе понодіннн а своєю 
циви.пізацією (а тіш.ки с.тшбо з ну.пь
турою). Цн мо.nодь не ренрезентунашt 
цідої суспі.ш,ности, а ті.nьни одну, і 
то найвищу верству нароців нитай
сьної імперії. JІюди ці є у вешшііі 
мірі :ш'нзн.ні з Спо.11. Штатами, хоч 
би з ОГJШДУ на знаннн мови, за посе
редництвом нної мають доступ до 
світової дітератури. Люди ці, навіть 
щиро, захищuютІ, дотеперішній тра
диційний режим, юшй в ІХ уяві най
більш підходящий длн Нитайської 
імперії (вони ж бо сини напівфео
дадьної аристонрат її або з нею близь
но споріднені), - але широні маси 
народу радше присJІухаюп.ся до го

лосу з 1\ремля; це ДJШ них не менш 
чуже за перше, aJie щонайменше обі
цнє соцінш.ні б.nага. 

А Европа?- У своїх спогадах син 
Руавеш.та Еліот ІОНІТІ• собі з Черчіля 
і з британсІ.ної НО,11ітини і пришн:ує 
це своему батьJюв і, пригадуюч"и, 
що при Jюжній зустрічі а америнан
смшми політинами ч:срчіш. висував 
потребу атанувати завойовану ні:vІ
цями .Dвропу від Ба.nнанів, проти
ставJІmочисн совєтсІ.Ію-америнаJІ<'І•-

Ян бачюю, виступ юІе]НІЮІІЩЇВ .У 
<'Бітовій по.1іпщі хоч наробив бага
то шуму, ІН' вЦзначнвt·п н:цтu вt•;ш

НИ:\ІИ усн іха~ш. 

Розтрощи.111 нсвr.1ину Ні~н.•ччtш.У 
ціною з~tіцненнн ве:шного СовєтеІ>
ного Сою;зу, а тепер знову відбудо
вують Ні~Іеччину. - ~, противагу 
цьому всьо~tу ми бачимо подивугідну 
майстерні сть, з нною, шшр., Ве:І. 
Британія чи Франція переве.lІІ по
воєнну відбудову ; Ве.1. Британія 
JІta.l:a при цьо:\Іу до розв 'нзни між ін
шим грандіозну проб.1ему Індій, а 
Ф]~анція - нрім еправн Індонитаю, 
грtзну внутрішню по;Ііпtчну нризу. 
Н<"е це доводнт1. шш, що ЕврОІНІ 11~ 
може передати Спо:І. Штата~! своє• 
повної ешцщІІІІІІ на по.l:і евітової 
П?-'Іітшш,~ що без енропеііців, !ші 
Hla\•1\a CTO.liTI> ~Іl1\ОТЬ ('Праву 3 t'ВІТО
ВИ~І~І ПОоl:ЇТИЧНИJІІИ проб:Іе:\ІаМИ, -
еа~ІІ а~tt']Ншанці світової ІІОЛітшш не 
:ннtіістру ють; у цІ.о~1у в ідношепн і 
нонн ще, ТНІ> ііи ~ювитн (<нсповно-
іІітні•>. U.1. НРІІМОВИЧ 

Читайте пайновіший рОІІКП !!! 

ПЕРЕКЛАД: 

W. WINNITCHENKO 

NOUVEAU COMMANDEMENT 
Suвanne DA VONT ЦІНА 400 фр. 
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;J 'І:І;\ ІІ]'ІІііІІІІН І::ІІІ.ІІСІ:!ТУ)JУ 111m. 

С. Со:ІоІІтона 11:1 ГІІ.н•ву \'ГО rуЧІІІ"\11 

ОІІ.ІІ'І'І>:І"ІІ. 
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pt':t. 1'. Го.Іінна. 11. llІенуна і n. Ро
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ІІО.н;. Пері!:fіІщІ.ІmІІ. п .. J);щуца. _п. 
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fіітшшів у ІПі:н.тіІ'rl'іі"і. ГJНІ":ца в 
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Ні;о;рІІВ :1 'їа;t rо.10ва Іна;, 
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. Іні!;, Со:Іонтів ІІ)ІІІІІіт:ш ІІ)ІІН"УТІІіХ 
І lltt;\HI:~-11:111 Ї" :1:1 :tofij'OIIi:JІ,JІY іі fit':J-
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Уt'Ю;ЩХ Н:ІІІІОГО )JO:Jt'iHІIIIH, а :101\j>l''l:l 
на тt·реІІі Франнії. 

Говорн'ІІІ П):о Унр. А~Іt'(JІІЮІІ!t'І•
"о- І \:ш:ц іііt·І,JШ І і ; tоно,югоіІІІІІ l \о
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Фр:ІІІІІЇІО 11 'tаю :1а І!І:tІІу fіутн. меІІі. 
ю; І'ІІ.'ІІІІІі І'ро,J:Цt'І,J\ої ОнішІ, н;щ
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верІІ t•pa Ва:ІІІІІТt'ІІ с,, і та та :tав і.:ху
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rо;ювноrо пшr нае, а <·юн· ви:танн.fІ 

аа нами нашої прав;щвої націона:н.

ІІО!'ТИ -- УІфНЇІJ!'І>НОЇ>1, 

Інш. Со:юнтів :Jгащш ІІІИ)JОІ-ю ро
боту УДБюра в .'Іон дон і, а зонрема 
поснгнешш сот. Панчуна, пані Хра
шшвої та п. Яремовича, а тано;н 
ІНШ С)tуна та його бюра в Німеччині.· 
Гонорячи про АрІ'ентіну, Бразі:Іію, 

ПараІ'ваіі, 'Австра:Іію і т. ;1., іюн. 
Со:юнтін нис.rювивt·я : <•Харантерно 
t:, що неі ті, що поїха:ш, енаrrн•мо, з 
Франції, не зважаючи на ~rрнрішшнн 
ш•рсд н ід 'їздО:\І писати правду про 
еноє життн-буттн, за дуже р ідrшм 
ВИІ\JІЮЧеІШНІІ1, ІІС нодаютr. про себе 
11 іt'ТІ\И». 
В Німt•ччині все <<Потроху Jrінві

пується, .т1юди роз 'їзджаютr.ся it не
забаром там лишаться лише етариrш 
та хворі, і в що потім перетвориться 
унраїнсьне життя на цих теренах -
зараз трудно сназатш>. 

Приступаючи до обговоре~ня. на
пюго положення у Францн, ІШН. 
Созонтів ствердив : <•Я рахую, що 
нас є на терені Фрющії бі.ІІьше ян. 
50 тисяч. Унраїнсьна Гром~дсь_на 
Опіиа в перші дні свого оІ'ран.ІзаЦОtй
ного існування ПQставида собІ за :\Іе
ту зробити перепи~. І-\р ім ве.тІ.иних 
технічних труднощІв )!И аустршис~ 
з ясною опозицією денних груп 1 
організацій ·в цій роботі. У висліді 
перепис не був ш•реведений; д~наацна 
кільність унраїJщів на тереш Фран
ці\ невідома. - ДруГИ)І завданнш~, 
яне собі постави;ІЗ Громадсьна Ош
на, - це створJПІІ таний центр, 11 
імені яиого можна було б говорити 
ни З представнинами адміністрації 
й уряду тієї нраіни, де ми п~ребу
ваємо, тані предстанюІти унрнїш·J,не 
rромад.fІнство на зовні в наш_их ~-н
паїнсьних національних ор tан 1ааІ' ІНХ 
Був момент, ноли ось-ось ця виеона 
~tста могла бути досягнена. Поза 
межами Громадсьної Оf!іІш. лиша.аа
ен ті.'ІЬНИ одна орІ'ашзацІН, а то 
Народній Союа, з яним ве.;Jисн пере

говори про умови спільної робот~r. І 
от же в той ~юмент Об'єднщш.fІ ~ нр. 
Робітнинів, почувши себе ображе
ним у справах дрібних і н~прющи
пових, рішидо аа.:шшити, шс.'lя д~в
ГЮ( болюче неприємних ;~иснусІй, 
Гро~адсьну Оп і ну. а цього _мом.~Н1) 
nрІ'аиізаційне життн .У Фрашщ, в 
його нонечному проявІ центрат.ного 

представниц1ва, бу.'Іо дуже й дуже 
загрожене. В МО:\Іент !'ТВореннн. На
ціональної Ради представнюювІ Ви
ношrого Органу, п. мін icT]JOB і В•ІУ
трішніх справ Вєтухову, вдало<:н 
посадити за один сті.'І предетавниюв 
усіх на той ча('. існуючих, т. зв. цен-

.. тра.JІьних орtаніаацій. Вда.1ося ство
рити· на паритетних нач~.'І~tх, ссбт~ 
ПО ОДІЮМУ предстаВІJИІЮВІ ВІ,'\ 1\ОЖІ!ОІ 
:J ВОСh)ІИ орt.шізаціfі, Унраї.ІІСІ~ІіИЙ 
Громадсьний Центра•lЬІІИй 1\О!\ІІТет. 
сн,,ад цього Ншtітету аміннвся і 
сr.огодні є т:ший : головою - інж. 
с. Созонтів, заступнином - п. По
nович сенретарем - пані Шапова.1, 
снарб;шном - пані Нниш. Членами 

ГРОМАДА 

є. : в ід Єдности (що поста;rа з ор І' ан i
:l<Щitt б. Hapn;щr.oro Союау) · -- п. 
В. Лазонінсишй, nід ВШсиюго Т-ва 
-- п. Нова.,r.rишй, nід Аштдемічноrо 
Т-ва - п. Шrмет і від Суспільної 
Опіни - о. Лесьиович. Гuомадсиш 
Опіна йшла на яннайдалі Идучі ус
тупни. Громадсьна Оп іна, яна мала 
позиції забrзпечен і і в урядових 
чшшин ів і в ІРО, ,мrша св Ш {'Та тут 
пrнтра.'Іі- все цr вона nринrсла до 
розnорпдження Централмтого Номі
тету, аби він відразу став на ногп і 
відповідно й гіщ:о діяв. Ось снщ:о 
буде рін, нн nоrтав центра,rьuий Но
)1 і тет, і ми, на жа.пь, не можемо 
ні чим похваJІИтисн позитивним, на
в ітt. не можемо певно сказати, що 
аавтра-піелязавтра предетаввини цих 
неречиелених орІ'анізацій шtшатм·н 
сидіти за одним столом>>... бо <<Всі 
аасіданн.fІ Но:мітету відбуваються в 
сильІ-ю наnруженій, зовсім не то
ваuисм;ій атмосфері. 
Ми тут на терені Франції не мас~ю 

нашого унраїнеьиого шнільвицтва, 
ни не рахувати 2-:З ЖІШотіючі четвер
гові шrюли, мп нr маємо тут на терені 
Франції гідно нас репрезентуючого 
ну.пьтурно-освітнього центру, мп 
не маємо приту.пну д.пн старих, гтю

:\ІадсьІюї допомоги студентству. Щr 
донедавна на терені ФТІаІщії, в міс
цях нашого розселення, Париж внлю
чно, відбув~JІИся в одю-1 і той же день 
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л в і-три іlІшре:зн, святнув:>.lІІ два-три, 

:і то іі б.lІ>Шt' ШlНЇОІІ:>.lИtі свята, в 
ТОіі )JO)H'I\T, JiO,ll! JІ:JJJJe ГрО)ІН;!НІІ

('ТНО .:tr;ІBt' )\ОГ.lО ещ:О)ІОГПІСН :\ІНТt'

ріН.'ІЬ!'О забr:шсчитн о;tно. Центра.'ІЬ
ІІЮІУ Еомітетові з ве.lІІНІІl\111 зусип

.lЯ)ІН nд:a,'JOrЯ R.lЮІ.ІТуВаТИ t'Пі.ПЬJ-10 
і":nято Сююrтійноrти іі Соборпоети іі 
ІlІевчrннівrьне rвнто. А.'Іе яІіби nи 
:~на.тнt.~цо то ноштува.ло нервів часу 
ДШІ nО.'ІаГО;ІЖеІІНП ріЗНИХ неПО]JОЗу

і'ІІіРТ. ... 
До.'l і хоті.-'rосн, щоб не тіаьни за

етавитІІ нас перебувати під чотщнr.а 
ріаІПІІІІІІ онупаціН)ІІf, а.1е ІЩ' надІ
,,нти нас ;tBO)!a, ХОЧ і Х)НІеТІІJІІІСЬЮІ

МІІ J!еЛіГіfІІ\111. - l\111 ВСі l\І:'Є)ІО ОдНУ 
мету : 'Унраїнеьну Самостійну Со
боушу ;(ерщав~·, rt.'Ic :\ІІІ іІде:~ю ріани
~ш ш.'Ін:<:юш, борt•мосн аа пю ідею 
різними )Jетодюш. І сього;tн і, но.'! ІІ 
МИ З ібра;JИІ'J, ШІ цей ріЧНІІіі З 'ізд 
Громадсьноі Опіни, то н ;:tуl\ІІJЮ, 
що ми, nрисутп і, визначимо собі й 
спільну ;юрогу, і сп і.'ІЬІІ і методи д;ІЯ 
нас, унраJнців. ч.Іt•нів нашої Оj•І'rtНІ
аації. Я вважаю, що ;~;,я н:1с oel10I!OIO 
нrtпрямною l\Іусить бути r.l і;~уючr 
по.'Іо;ю•т•п : )ІJІ є :1:1 Нrціот•.ІІ·ІІУ 
Раду, )ІІІ t: за її Виновний Орган, 
нн з,...сіб nt'peвe;:temш. в життн постn-
1ІОR Націошт.Іr.І'ої Ра;tи: :\ІІІ с за все
бічну підтрюшу цієї ІНІШОЇ шщіо
наш.по-держюн·ої репрезентаціУ, JOI> 
~Юр:>.lЬН)'. T:ll\ і ~JaTrpiЯ.lЬPy». 

Звіт з діяльности УГО 

аа час а 11.ХІ 19-!7р. но :ю. І\" 19-19 р. 

::J а г а .1 r. н і а а у 11 а щ е 11 11 н 

Дія.ш.н іст І· Ради у в ідчитІІО:ІІУ ш·
ріоді направлена була вже на інші 
об 'єнти, нн у nопередньому. Оені.,І.
ни раніш їі аусИЛ.ТІЯ ·ХИ,ТJИ,1JИСfІ ДО .'Н'
га,ТJі:ЗаЦіі установи, влаштування гур
тожитну, ЇДаЛЬНі, ШІЮJІИ, ДОПО:ІІОГІІ 
однгом і оrшатою подорож ів, ості.пь
ни в новому Пfріоді, хоч дещо а по
передніх завдань донінчуваво, ре:>.п і
:ювано нові, значно важливіші ;•о
('НГненнн, ян радина.1JІ>На :J)ІЇІ!а ШІ 
нраще ЮрИДІІЧІ!ОГО ПОJІОЖ!'Ш!Я )'!ір. 

еміІ'рації у Франції, введешш в си
стему доnо:\юги унр. еміІ'р:>ції на
нуннамп іі грошима. 

Статут Громндеьної ОніІіи 

Статут Громадсьної Оп і ни, нн феде
ративної національпо-допомогоJ>ої 
установи, аатверджено буд о 25.1ІІ 
1948 р. :Міністерством Внутрішніх 
Сnрав, зареєстровано Префентурою 
10. IV і опублінонано в << Журна.'ІЬ 
Офіс'є.ІІЬ>> з 23 нвіт1ш 19-18р. на стор. 
:!98-1. 

Фінанси l'роJ.tадеьної 
оп ін и 

На :-ю нвітн.fІ 1949 р. заJШlШІстм·н 
готівною в юІсі 10.744 фр.; па пош-

ТОНШІ)' }J<IX)'IIHY -- 16.673 фр. і :Н 
Н:\ІеРИН. ;!О:Інр. 

He:\ta н іЯІшх борг ів суnроти тре
тіх осіб ані фізичних, ані морn.1І>ІJІІ.х. 

Го,"ІОВІ•ою фінансовою fіазою до Іс
нуваннн УГО був націона.lЬІІІІіі но
датон (нині 1\t' ІІазивастІ.ся •тенсмшіІ 
внесон. бо наніошl.'ІЬJІІВІ nодатном 
на:шваютr.сн тrпер ен:Іатн l!a УІ>}1. 
Націошшьну Pa;:ty). 

Б о р о т r. б а а а ю р 11 ;1 11 ч н. ~· 
П О ;r О Ж (' 11 11 11 у Н J>. І' )І і t р а 1\ І І 

Нн від.тю. не)НІJИ~І антщt визнан
ІШ прав унр. еl\Ііtрації бу;ю виа
наннн nредстванина ~ТО ;to ІРО 
проф. Шуаьгина. ;J.ругІш - вІІанаr!
ня унр. наніова;rJ, 11оет11 у фоJНІі пос
в і;:tон націона;н,нuсти. Проте це право 
хоч визнане ІРО, бv.,u опуб;rіно
ване французІ.шш урн.J:О:\І .1ише 1. Х 
1948 р. . 

;~ о 11 о )\ о г u в а а " ц і н 
ІІересе.tенча 

.J.OJІU)IOГa IН'}JI't'(',ll'l!t'I>IШ ВІІНJІІ'
;rаен ro:JOBІ о в нrрзона.'ІІ>ІІІІХ інтrр
ІІеІщіях п. Го:юви в Ннціона:н.tЮ:\1)' 
І:\-ІіІ'рацШr;о"у Офісі і в і:\tіІ'раціііннх 
центрах у ~Іо і Нансі, в частих .'ІІІ
стовних інтегвt'нціях на нористІ: 
нересе.'ІеІщів в і"іІ'раціfіІшх центрах І 
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в робото;ншців. Вvв 3апрошениіІ в 
Нансі п. по.11>. а:ІІ.;уси.'lо відпоруч
'''шом ГРО:~<НІ.l<'І•НІ•Ї Опіни; він часто 
інтегвrІ' іюР:>ІІ у захист збігцін і 
u~tіІю•в іх ва· пр:щю. Понон.1ено 
:ш'язон а фабриною Гутчінсона в 
Ша.'lеті й аавдяни йому приміще•ю 
там ніш,на родин збігців. 

1\оли вияви.:1ася потреба ~опомог;и 
новоприбуваючим на роботу збІг
цям перетрн:муваннюt дітей, з пор.~
ди п. голови і з йоrо допомогою, /:Ін
ноче Допомогоне Т-во прп Право
с.:tавній Іkпнві найня.1о Шато де 
Рvасі-ан-Бр і, що· стш1о постійною 
захорОННОЮ Д.!ІЯ ~ітей і ПО'ІЗСТІІ ДЛЯ 
збігців. :За загальJІИ~І майжr правп
·'~о" н:ш1і пнсr:\ІІІі інтервенції ш•ред 
франп. адміністрацією й х:осподаря
мп дя ють позитиви і наслілни й вп
правлшоть непорозу!tІіння й почасти 
ра~ужиття. 

Пануннова ~опомога 

ГромадсІ.на Опіна одерж~ла ~ ли
стопаді 19-17 р. на руни вщ l'APE 
за рахунон А~tеринансьІю~о 1\-ту й 
розподішtла - 50 панунюв. 
Тан само за рахунон Унр. Амери

нансьного 1\-ту й на його прохання 
Громадсьна Опіна подала до ~АРЕ 
списон нандидатів на 96 пан. 1 7 па
чон яні КАРЕ й аадоволью::ю. 
п'очинаючи з березня місяця ннs р. 

за умовою з ІРО і за його рахун~ж 
ми подали списни 'НАРЕ н~ ро_зІс
. JJання пануннів НАРЕ в. таюй НІЛІ·
ності : береаень- 30, нв1тень- 30, 
травень- 30, червень- 30, липень 
- ЗО; додатново за червень-.тшпень 
- 50; серпень- 60, вересень- 60, 
жовтень - 60, .1истопад - 60, гру
день - 35, січrнь - 35. 
Помимо цього, безnосерrдньо '!~ 

руни п. Го.:tОВІІ ~у.тю . одержю!о. аа 
пануннів НАРЕ І~ашщІйсьного 1\-ту 
(з ні.;Іьности, прис.'lаної на Джем
борі). 

Напсенівсьнufі фонд 

Громадс1.ю1 Опіnа одеvжа.:tа на ру
юt свого голови за перший трІоtе<·тр 
,1Н48 р.- фр. 85.000; за другий три
~rестn - 86.250; за третій триместр 
- БО.ООО; разом фр. 221.250; з яних 
грошеft б:V•lO п. го.повою ви;:tано з_а 
ухвалою Ра;tи позичноРо Унр,. ОфІ
сові 10.000 фр. і на допомоги рІзним 
особам за списном, ухва.'ІСНІІJ\1 роз
поді.lьчою номісією - фр. 45.000 
- і нарешті недавно рсш~у фонду 
розподі.тшв Центр1І:tЬШtй ],о~нтет. 

Допомога одягом і вз~·т
т я м Ам е р и н а н с ь н о го Н-ту 

JІиши:tося від попереднього рону 
згідно зі світом 24 ба.тІі і 6 снринь. 
Протяго~r рону розпечатано й пере
;:tано Ссt·трам с.ч·жебницям ДО роз
поділу, 6 СІфІІІІЬ і 21 ба.lЬ. 
Один ба.'ІЬ вис.'Іано до Стрзебургу 

Фі.'Іії Об'єднання Унр. Робітюшів; 
таШІ:\! чинОJІІ на сн.т~аді .1ишається ще 
перозпе•rата1-іих 2 б:ш і. 

ГРОМАДА 

а б п р а н н н н а ц і о п а д ,, н о

го по.::tатnу, що його бу.:~а 
в е т а н о в и .'І а Г р о м а д <' ь н а 
ОпіІ\а у Фрапціїв 1H4MJ•. 

:За авітний період ГJюмадсьна On і
на вппустиаа 45 нвитанц ійних юш
жон. Націона.лишй податон збир:~аи 
тані особи. по~нщаючи ч.11енів Ради : 
О. Бабr1-1но, Лагошин, Риб:тно', Го
nаТІ•, Донжетю. 1\aмiFne, Ме.тн.Ішn, 
аубенно, А. ШапоВ:J.ТJ, 1\у.r~іш, БоІ!
даренно (1\prao), 1\учернвr!!Ію (Мар
ее.'lь). Соні.:t. Білиn, д-р Муеіяпович, 
1-\інайчун (1\:>мбре), Го.тюта (Страс
б:VJІІ'), ]-\уаан. 

· Веі~І збtурачам нац. податну Рада 
Грщtа~сьної Оп ію-І приносить ян
найссрдечн ішу под я ну. В далІ>ІІІОМУ, 
агі;пю з роаk.'І:чшм обіжпином, І)•о
шщс"'.;а Опіна буде збпрати членеьні 
впссни й шщ. податон д.ТJя Націошшь
ноі Радп. 

Д е л н і с т а т 11 е т п ч н і д а н і 

Рrща мааа :~6 ВfНІJЮТОІЮЛЬОJlЮ!ИХ 
:І:JІ'ід:JНЬ. 
УвШuшо бі•1ьuн• :3500 шн:тів. Вий

ІШІО бі.'ІЬШ ЯН 2.200 ЛИ<'ТіВ. 

Висцовни й 

(зі звіту п. І. 

ду мни 

Носелна) 

УнраїнсІ•Іff Г)1ОМ1Ідянство у Фран
. ції ще шунає найліпшої форми своєІ 
орl'анізації; ми певні, що .воно їУ 
знайде, осні.r~ьни . буде це робити 

' 
нравво-демонратичним uтяхом і 
шунатиме дійсно пр:-h'ТИЧJюго об'єд
нання всіх живих си.'І унраінсьних 
дшr нориетп націона.льноі справи А 
до~ю~югп всі~І членам украІнсьноІ 
CJII,ll>l!OTII. 
Чи цн орl'анізація буде назJІватися 

Громадсьнн~І 1\ом ітетом, ЧІt Громад
сьною Опіною, чи ююrь інанше. -
епр~ва не в назві, n в суті. Ort:mi
aaщя мусить бути зага.'lьною, дt>мо
нратпчною й діловою. Є у нас багато 
оnl'ані:;ацШ. аае маttже ні."Іе немає 
лобрпї дитячоі шно.>.lН; наші пeper('
.'JeJщi. що Щ)иіздять па нонтрантІІ, 

часто-гуето не дістають швnдnо .:tоб
рих порРд і терпдІІТІ• не .111Ше чер<'З 
свою безпомічІ•ість. а.'Іе R через гpo
JІtaJ!cмшft гріх тоі\. що є аабагато 
орl'анізаній і зa~ta.lU ді.1ової роt'іот11. 
Я певен, що .1ише при умові об'є.:t

нання можна створити потрібний унр. 
('J\Ііtраціі у Франції ді.lОВІІй апарат і 
що ті.'Імш з та ним апаратом можна рі
шучt> по.11іпшпти унраінсьне станови
ще в цій нраІні. 

Но:,tи хо•tеJІю дійсно uюсь .:tоброго 
творити, візьмімось до може ма.1оі 
і дрібноУ роботи, а.ТJе дійсно потріб
пот, яна в мі.ттьі\:он разів більше JЮ
риспа, ніж те, що заве.1ося в шн· 
останніми часами й що є поназви
ном г.11ибоноf хвороби. Наше маАб~'Т
пє в наших рунах. Лише треба, щоб 
ми чесно робили те, що на.ттежІtтьє-я, 
д.ля нористи справи, а не для в:tає-нот 

ПИХ\1 ЧИ ВИГОДИ . 

Резолюції ІІІ-го З'їзду УГО 

В справі УНРади: 

Річний ~'їзд. Орl'апізацій Унр. 
Гро~tадсІ,JЮ1 Ошни у ФрющіТ заси
,,ає своє щире пnивітання УнраіпсІ.
ній Націопа;rн.ній Раді та П Виношю
~ІУ Органов і, ян єдиному паціонв.ТІ ь
но-детннавному прl•дст:шшщтву ун

JН1іІщів на еміl'рації, та запевняє в 
евоІІ\: повніn: підтримці не тілмш 
t'.'І.ОВО~І, IJ.'lC Й дi.'lOJ\1, 

3 'ізд ОДНОГО.!ІОСІІО СХНН,ТJЮЄ пере
брати на себе збирання ІІаціона.пь
ного податнv на бюджет Виношюго 
Органу на терені Фрашт 11 J103Mi
pax і пігля припису фінансового 
PecOJlTY Виноююго Органу Н:щіо
на.lьноі Ради. 

В с п р а в і У. Ц. Г. Н о м і т е т у 
уФранціі: 

:Заr.1у'хавшІІ інфог,:мації Голови 
·УГО інж. С. Созонтова про різні 
фазп творення та праці УнраУІІеьного 
Центрааьного Громадrьного Ном і п
ту у Франції, :З 'їад вис.11овлює свою 
ЗГОду :J ;{іЯ.lІ>ІІ ЇСТІО СВОГО 1Ір(ДСТаВJІИ
НІ1 п. Соаонтова і підnреслює ще рна 
nонечну необхідн їсть об 'єднання ун
раІнсьних е:\Ііl'рантів та теренах Фр'нн 
ціУ, ян в інтересах Іх в.пасних, тав і 
в інтересах унраінсьних загально
наl.(іона.lьних. 3 'Узд стверджує, згі-

щю з статутом, що орl'аніз:щія }·н
ра їнсІ.ноТ Громад сІ. Ію і Оп інІІ і на.1а.1 і 
за.лишаєтм·я сн.тта;,овою •rастІІною 

І {ентрат,ного Ном ітету. а П ІІре.:t
етавнин м\'rІІТІ• вживати всіх захо
дів, аби У: Ц. Г. 1\омітет у Фра1щіі. 
переборовши зрозум і.1у ХРоробу ~о
ету, проявпв манспмум енер tії :1.1я 
енонсо.rІід)'ВаJ!І!Я й ноордІtнаціі ун
раїнеJ,Jюго шиття па Т'-'Р'-'Нах Фрющії. 

:З ОГ.'l я ду 11 а те. що УІІ ГЕ сТВО] ІІІ Б 
еnій статут і не потребує, ян юр11.1.11Ч 
ної бази, статуту УГО, згі.:ою а по
І'ТrІJюRою СПі.ЛhНОГО засі.:18ІІІ!Я ~~.Ц.Г. 
І\омітсту й Упр:>RІІ }ТО :З'їзд ІІР.а· 
жає непотрібшtм змінювати ;:юТt'
перішню назву УГО на Союз }•nраін
ців у Фрющіі, підяноюнаші орtані
ааціі б\';ІИ до щ,ого часу записнн і 
в CH.riaJii У. Ц. r. 'Комітету. Про Ц{' 
довести до nідома У.Ц.Г. 1\омітетv. 
Просити У. U. Г. 1\оУітет прІІсnі

шити з визначепням пре;tставн~tна 

унраінсмюУ емі tр:щіі у Франціі з. о 
ІРО. 

В справі Америнансьно
НанадіІtсьного Но)Іітету 

3 'Узд вие.1ов.1ює свою сердечну по
дя ну Уnраві Об'єднаного .-\.'tериnан
сІ.І\о-Нанадійсьного Номітету, всім 
членам цієї орtанізаціі та всім жер
тводавцям, а зонрема ВисонодостоІ-
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НОМУ ДіJІОВО~І)' Д_ІІ)Н'І\ТОрО~ і ЦІ> ОГО 
1\омітету, п. д-ров1 Га:ІШІОВІ, за мо
JНШІ>ІІУ й матер ін.льпу 11 ідтримну н.l~
шого ЧJІt'ІІетна ІІП терснах Франц11, 
u танож ;щ JШt'I\UBИii дозві~r нористу
nнпн·н домо111 Унр. 1\омітету па rtІc 
Taine. 

В справі ОУРФ: 

Прийняти до вi;:ro~Jll бажаІІІІІІ 
ОУРФ вийти зі ен.Іаду Г]:ощщси;ої 
О піни. 

. Просити Управу ОУРФ проробити 
формальності в справі передачі до 
<·нарбпиці УГО зібраних ними гро
шей на провінції для Унр. Гро~tя;І
<·І,но"(Опіни в <·у:о.Іі 1-1,565 фр. 

\.писати з боргу аа ОУРФ Н.ООО 
фр., ян вступні ОУРФ до Унр. 

ГРОМАДА 

Гро~шдсиюї Опію1 аа їх11іх :~о ДNІс
гатіn на зборах В .нипопада 1947 р. 
Ви:шати претензію газети <<Унраї

нсщ. у Франції)) до УГО на суму 
:Ю.ООО фр. аа недійсну, стверджуючи, 
що ~·го та ного зобов 'я:ишпн 11 іно;ш 
11е аатягаJІа. 

в с 11 r а в і б () р г у п. 11 р о ф . 
О. lil у JI ь г и 11 а : 

Просити п. проф. Шу.льгина пози
ну 10.000 фр., яна була йому дана з 
Нанеснівсьного фонду на уможлив
.'Існня його nраці в ІРО до моменту 
одержаннн ним відповідних ноштів 
від самого ІРО, повернути Унr. 
Громадсьній Оніці. Згадана сума му
<'ИТІ• бут11 nоверисна ІНІ те, на що вона 
бу.тrа призпаче па, а саме на доІІомогу 
бідним нансенівцям. • 

НАРОДЖЕННЯ НОВИХ ОСЕРЕДКІВ 
УГО НА ТЕРЕНАХ ФРАНЦ/'1' 

На терснах Франції, в усіх її за
нутнах, зІшходитьt·н багато унраїІ_r
І'І•ІШХ емі І'рантів, нні, :\е<·нтки рою в 
пгреІ'іув:ночи на чуашпі, ча~то nі
JІірнані від центра.'ІhІІИХ мkт, ШІс
нають на французьнііі. зеJІші свої 
рідні національні традиціІ. В делних 
~Ііецлх ці .'!Юди зовсім відді.ТІені від 
У<~mшх пронвів грюtадеьног? ашттн 
і при веІ.ОJІІУ сDОЄ:\ІУ бюнашо не ма~ 
юті, аJІюги ю-:.:тючипrсн в НІ·ОГО. Ве
.пині загааьно-гроJІІа;н·и'і зміни 'j 
ІІІІЩИХ JIOJI3X НаШОЇ ІНМ ЇТІІЧІ!ОЇ С:\11-
t'рації, нош·тру ІПІІНІІ і ета:r і рсфо]вІІІ 
і Т. іІ~., ЧаСТО ЩНІХОі\ІІТІ• у ЦІ Oet'J!C}{
HИ ЮНІЮГО Г)Юl\ІЩ{ННСТВ:І набагато 
пі:шіше ПЇе.тІЯ ЇХ IICJH'He/(CJIIIH В ШІІТТН, 
а іниоли зовсім не доходнт1. до них. 

3 мстою о"зпайо~теннн цих .чюдеіі 
з ситуацією все<·вітнього унраїнсІ>
ного руху та дішІьІІістю Унраїнеь
ноі Націотшьної Ра.'~И і УЦГІ\о~І і те
ту, інж. С. Созонтів, nредстаFІJ~ин 
УНРади і голова УНГН на ФраІІЦІЮ, 
почав проводити в життя виїзди на 
провінцію, в місцн найбі.:rиuогl! снуп
'ІСІШІІ унраінців. 
Один а таних ІН!"Іадін відбуnен 

21. V ц. р. н департамент Ь:ааьвадur 
(\І. Нан). Унраїнсьна но.понія нара
ховує тут но.Іо 400 чо.ї. Переважно 
це старі емі tранти-се.'ІНІІІІ, що в 20-их 
ронах прибули ш.t заробіпш, а а ча
<:ом осіаи і за.люшtтtсь у Франції. 
У спільних щиттєвих уманах унраТи
ці Гадичини й Наддніпрянщини по
ріднились і ци~1 самим стер.'ІИ нсю;у 
територіяльну межу, що має ще ~~ іеце 
<~еред наших ,!ІЮдей. Надзвичайно 
вражає братерсьнс в ідношеншr ~tих 
,1JJОДСЙ ОДИН ДО ОДНОГО, ЇХНН GДIJ ICTJ, 
і щире прагненнн соборности. Пере
буваючи по 10-20 ронін шt С)Іі І'JНЩЇі 
і СПрИЙІІНІІШИ ІJСЮ ('ІІСЦІІфіну фран
НУЗІ•НІІХ У~ІОВ ЖІІТТЯ, ВО ІІІ! За,11JІІ\ІІІ

JІИСЬ унраЇІЩЮІІІ і ТО ЩІІJ>ИМИ і Bi;l-

наннми еноїй батм\івщипі. Дітей, 
що бу.пи вже народжені у Франції, 
батьни виховfши патріотами Унраї}ІИ, 
хоч вони її нінолине бачили. 
Тнм відрадніше д.пя {Іt'рця, пk.пя 

різних пеnорозуміш., що існують в 
но.лах нашого унра1неьного грома
дннства, почути й побачити спільну 
во.тно й бажапнн уираїІщів у t•праві 
творепнл нашої держави, а т~т на 
еJІІі t'р?ції - державного репрезен
таційного І\еtІтру - Унраінсьної 
Ню(іОІНІЮ,JІОЇ Ради. Оцв~рта душа 
нашої .пюдш1и, не <~понушена nроnа
гандивною отругою .підерів різних 
поJІіТІІЧШІХ партій, прагне еобvрноі 
~'нраїни і 11е на е.повюr., а на далі, у 
ненний t·посіб помагас злійсННl•Ю 
цісї мети. Приїзд представнина УН
Ради, н. іпж. Созонтова був надзви
чайною nодією нолонії в Нан. 

За нс<·ь ча<~ іспування цієї унр. 
нолонії тут була засноваJ~а філія 
молодих унр. НО:\Ібатантів у франц. 
віtІ:сr.ну, юш пізніше влилась у фі.лію 
ОУРФ, але з причин ненорентного 
ставлення неріьпина цієї орІ'анізації 
до своєї філії, вона,.проіснувавши не
довго, розпала<~І., відбивши охоту до 
тих організаторів, що 1ан невміло, 
а :"Іюже Ji шнідJІ.иво mtя загальної 
унраїш•ьJюї справи робдятJ, своє не
праве ді.по. 
Оетаан ій приїзд п. Созонтова t1 

одночасно представнина ОУРФ п. 
По.піщуна <'J·:О.'ІИХнун унраїнціn у 
1-\ан. JІюдп а'їхfІ.ТІІН'І, з усіх оютиць: 
абори нараховувашІ до 200 дюдей. 
Інфор:~шційІш допов іщ. представнина 
Нац. Ради n. Созонтова nознайоми
.па нриеутніх з громадсьним життя~І 
усього світу, зонрема нраїн найбіль
нюго снуnченшr УІІ]). емі'І'рації, а 
авіт про діяльність Нац. Ради і її 
Виноиного Орган~ створив наг.пядну 
нартину прані й умов, n яних іенує 

ваш унраїш·ь1шіі урн;\, що рсІІреаt•ІІ 

тує ВСЮ унр. ІІО.lЇТІІЧНУ t':ІІіІ'рацію НН 
чужині. Дoнuni;ti. п. По.піщ-.·Іш :\Іа;tа 
бі.льш Об:\Іеа>ениfі харю;тер: бо охоп
.пювала собою .їшне в-.·аьІ>У те:\ІУ ч1н·то 
професійного ха рантеру. ·:\Іова ііш.•а 
про Унр. ї.енцію французьного Ро
бітничого Христиннемюго ї.ин;щна
ту, що 11rає евої~І аавд:ншям охорону 
професійних прав рпб ітшщтвr~. 
Вияв;rяючи ве.-ншt• зацінав.ІІ'НІ!Н 

цими інфо)ншціщш і зрозуміннн 
сnрави, nрисутні вие:юви.;шсІ. аа 
ІІСОбХідН іст\, СТІЮJН'ІШН ЄДІІІ[()Ї Гр0-
М3ДСЬІ\ОЇ nргаJІ іаації на теренах Нан. 
що :~tа.Іа б ;щ аавданнн неебічну nІІі
ну іі: розв 'нзання вс іх громащ·r.них 
справ з церновного, !і)'.lІ•ТУРІІО-ос: 

вітнього життн. ;юпо~юГІt б і.:нпш 1 

т. ін.: усі присути і бажа,;ш стRОJ?еІІ
ня філії У'нр. ГроJІrадсt.ної Оnнш. 
Uя єдина nропозицін, що винин.'Іа 
в нас.'Іідон потреб унр. ГJЮ~Іадян(.~тва, 
була одного.Іосно прийнята зборами 
і тим бі;тьш пі;пфе<',lЮВНаа, що УІ>
раінці :! Нан знають. чого прагвут~о, 
знають і бачать, юш~І tшшхом 
Об 'єднання ВОНИ ПJНІЙдуТІ> ДО ГІИОВНОЇ 
мпи всієї унр. нації - Соборної 
Унра"Іни. 
До Управи цієї Фіаіі УГО бу.ло 

обрано : го:ювою -- п. Сидорчуна 
(унр, НО:\rбатанта у франц. армії), 
сенретареJІІ- п. Во.lин<·ьного, снарб
нин~І - п. Ріпана. а танож п. Під
гайного і пан і Захаревич. 
В аТ:\ІОСфсрі друЖНІ•ОЇ і ]JОДИJІІІ<;'Ї 

обставовни зустрішн·н nіс.1н зборІВ 
nредставншш нової Управи з о. Ба
чинсьним у 11. Г,,lИНЯНОГО. Дій<'ІІО 
братерсьн(•. щире й еер;tсчш· приіі
няттн впаштув~в n. СтІ'цюн з ]JОдІІІІОJ.о 
нрс,ІІ,етавшшам з Пар1•жу, тшіі ош
нувавел прибу.:шJІІІІ тан. лн ,'ІИШt' 

НаШ унраїнець :ІІОЖt' ГО'.'ТИТІІ t'ІІОГО 
брата-унраінця. 
Прості наші .І юди, чаt·то :шt.lОПИt'І•

менні, весь він тнжно аароб.тшючи 
l:f.a нусень х.ї і ба, вошІ не мудрими 
{'ЛОБа:МlІ, Jie ПО.:J.ЇТJІЧШІ:\ІИ 1:\О:ІІбЇШЩЇЛ-
11111, а здоровюt роз:рю:~І п}НІГІІУТ'• . і 
борються аа унр. по.'Іітичну нонсо~н
дацію, за nесбічну поміч· і згурто
вання навно.::ю лашого провідюго 
унраїнсьного центру - Унр. Наці~
нальної Ради. І ян не хитрять тІ, 
що са111 і б.lуІіаючи в те~tряв і, нама
гаються задур:~Іапитп rо.:юви цих .1ю 

дей, ВОШІ на ді,їі са:\Іі перенопуюТІ• 
ся в даре~шості своїх на:шtгаш •. 

Не висоІЮШІршош фрааюш, r_но 
часто ховаютJ, аа собою іншиіі a~t н·т 

притаєнпх по.• іпrчшtх напрнмів, а 
рОЗ)'МІІІІJІІИ, :J;:І.ОJ=ОВИ:ІШ і реа.'ІЬН\1-

:\ІИ ді.lа:\1\1 :\ІІІ :\ІОЖС~ІО ;:J.ОС.НГІІУТИ ТОГО, 
щоб мати t·вmo унр. :tержюІу. 

ІДе в багатІ.ох оІ\О."ІІЩІІХ Франції 
перебувають сотв і наших унраінців, 
ЩО СТОЯТ), ПОЗа 1\ІСЖЗМ\1 Г)JО:\Іа;(Сl>І\ОГО 

ЖИТТЯ. ~~І треба ПJНЦЇ.l\ІТ\1 на.Іе<І\ІІУ 
увагу, - і тані інформаці/ін і ВІІЇ:JдІІ 
на провінцію ~Іуснть затвер;щтнеІ• 
ян ОдІІН :з го.:юnних засобів ;:J.Шf 
об'єднаиня Ііашої e:-.til'paцii в одну 
унраїнсьну рu;щну. Е. ІІ. 
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ПАМ'ЯТАІТЕ ЩО ВИ УКРАіНЦІ 
(вvа.)І•'іІІШІ 110110/lf>IIV!fi/11/0Ї) 

Приїх<tвшн ;J.o Фр:шції. :зрпзу~Іі;ю, 
що мене в першу чергу потлnІу.1о 

і1О унраїнеиюї грощщи. таn потлг

ІІ~·ло, що л рахув::та го;:щни, лnі за
:шши.ТІися до неді.1і. бо ті.'ІЬІШ в не
і{і.'lю но.ТІо цернвн мошна побачити 
1!:1\ІІІ'Х зе~шянів. 

'Іоже деному таш• почуття буде 
ІІІ.'ЗJЮЗуМіm•, З.т\1.' НО.'Ш ПрІІІІИІІІІВСН 
ііо:п,JІІ!'ВИІ(І•ІШі\ Tt'pup. ІЮЧІІІІЗЮЧИ :J 

1941 рону унраїнці :JВІІН:ІІІ іІШ.ТИ бі.11•
ІШ' ГJЮ~Нl;{!~ЬНН~І ЖИТТН~І, еП J,'ІhІІИ~ІІІ 

і НТІ'ПІ.'С3:ШІ, :J3Ril>;\ll fіуТІІ 11 гурті. 
PoeЇi!t'l•liit МUІШ, Н:\ ННііі ШІ Н'ІІ!.їІН'Н, 
111\ОЮ ~ІІІ J)O:J'\IOB.1H,'III аа Ц<І]):\ТУ Т:І 

ОО,ТІЬШСВІШіІІ, ста.Іа 11:1~1 Т<ІІ\ОЮ ОГІІk 
НОЮ, ЩО ЮІ не МОГ.lИ ЇЇ чути. Ті, ЩО 
за часи етр:ншшх m-;у~н,цііі зuбу.'Ін 
('ВОЮ ~ІОВУ, або ІЮГа!Ю роз~юВ;ІЛ.'Ш, 

поча.:ш ІІШІІ;ІІЮ ВJ-Івчатн її нрадьно
~І:І, ПJІІІГ:JДуВ<ІТН. а ПОЮІ ЩО В TOBflpP
t'TBЇ стара.:шсн нннаІІ.~и·ІІІІІІ.' роз~:он
.1НТІІ, щоб не Jюбити nо~ІІІ.1ОН. Внїх."
.111 ми, нова с~ІіІ'рацін, rНІ е~ІіІ'р::ц:ю 
ІІІ.'.:ннш:~ш груп:~ ми. тон веt·І· чнс 
ВС І TJHf:lf3.'111CH гурту, CПl}J:J.'IIIt'H ,10-
ПОМ:'!ГfІТИ ОДИН ОДІ! ОМУ, а ГО.'ІОВНІ.' 

стари~І та с:>мітнім жі•іна~І з ;-~іт~>:~ІІ'. 
Пони не щшйш.тш ?~ІІ.'рІ•н::>•щі та 
нr персве.11и до т:1борів. бу.1о _зу;нr 
ТІІЖІЮ, бо багато ,1ЮДІ.'іі Н\!('Н0ЧІf,10 
а дщtу бrз рсчt•/1., 11 чщ1у t·~oJJ.11'. 

Треба бу.'lо на пrршііі ауrшtщІ. ню1 
ТJНІЩJ,тJа ;~ :\І і енці. шунати бу;~ьнну 
тнашу працю, щоб заrобити ІrJ ІЮН1-
тrщ х.т~іб3. Т::~н ТJНІВ:>.1О до ./4 р. А.1е 
m-; нr тюtшо бу.1о, та .1ю;щ віпчуnн:ш. 
що вони ІН' самітні. а в унраїІІСІ,нО~ІУ 
оточr.ш і. Но.111 в рсшт і решт, по за
нінчrІ•ні nіі!ни, ~ІИ всі потр:>ІІІІ.1ІІ до 
таборів, то тю1 ~ ЖІ.' розгорну.1асл 
RІ.','JI.'TCI\t'ЬHa Гр01ІІІ!ДСІ>Н3 nр:> ЦЯ, а 1!1.'

ІІJ>JІВітні Hi!tti.'Цhni ЮН'йрtІЇ IIIRIJ;{I\~ 
перетвор1•.1исн в гарні, чистенью 
унраїнеьні oet•.:ti, ;J,e 11.1ітн~ ВІІ ~Іа:І~І 
а~югу бачити нюш•х старrпьш•х дІ
::.усів та бабvеt •. яні, еІІднчи на своїх 
город::>х сrред еоняшннн ін тн різно
нодьорового :\НІНУ, ПеJН'НОСИ:Іf!t'Я д~ :11-
1\:1:1111 на свою да.11ену батьювщюr~·. 
1-\оаи ви до них n ідхощ•.тш, то вошІ. 
аітхнvвши, нnаа.:ш : «Прnвда. :о.ІііІ 
гороДчин нагадн; дО:\ІЮІІНіfі?>) 
По таборах жн.1ося добре і погано. 

бу.rш свар ни з ріаних причин, а.-Іе ви 
відчували, що вп ншвете серt•д ун
раїнців. яні мrютІ. рі:ші хиби. н:І.-ІІ.': 
іКа ТІ> ДО р і:ІНJІХ угруПОВаНЬ, ОДІ!~ 
!>ШИБаЮТЬ біЛЬШІ.' ПО.'ІЬСІ>НІІХ, друГІ 
- російСЬІШХ С.7ІіВ, :1.'11.' Всі ВОІПІ уІ;
раЇІІЦі, яні .1юб.'1НТІ· свою б3тІ.нів
ІІН•ну, rвою мову, свою і!-торію. 

І т:щ про Парі1ж ... Нарt'ІІІТі доч~·.
ЮІ,ТJnсь я не діл і і в провос.1rІВІІІІІ 
цrрнві побачнmІ неве:шчну ні.1ьніrть 
.'ІЮдrй. Піе.1н цrрюш ;ю розп.орJ_Ід
іІ\І.'ІШл громади -- ЧОТІІрИ ГйJНІІ Н Ш-
1\аТІІ, ::>.1е на танv ні:Іьніеть .1юдеіі 
- цr аабnгато. дr'ж ті тиt·нчі унраїn 
ців, що мешнаютJ, у Парижі? Дr вони? 
Що рпб.'lятІ.? Нrвжr не :ІffІють по-

треби, піе.1н шеетидrнної nраці, піТІІ 
до цернви, nровести 2-:з години піе.:ІН 
С.дужби Божої в рідному товаристві, 
поговорити, обмінятися ду11шами? Jjy 
думnю, це н виnадново нещас.пиво 

nотр:~пи.1а. ПриУхала в r•лідуючу, 
;tругу, трпю, четверту неді.ТІю. Нар
тина та сnма : ті самі .nюди в нільно
еті 50 осіб, нових нrмас. 
Ян н потім придиви.ТІася, цн ш•

вешtчна група tt є :VНJ>аїнси'а пра
воr.ТJ:~юш гро~нща (з нато.ТІицьною 
н ще не познаІіоми.пасн). її ч.ТІеІш 
аай~Іаються громадrьною працrю, де

хто просто шертвrнно, віддаючи Ве('І• 
свій вї.1ьниі1 час і ВеJІИНV ніаьністІ. 
грошей. Ще раз питаю ~ де решта? 
В яному чужому таборі сщщть? -
-- Ві;шовіді пе м::~ю. 

;J НОГО СН.'ІЗД3ЄТhСЯ унраЇШ'hІ:З емі
J'~н·цін? :Здrбі.:tмпа а воннів Унраїн
r·ьноі Армії' ЇХНіх родин' урндонніІІ 
Унраїпсьного Уряду з JЮдИІІl'МИ та 
просто унраїнціІІ. яні втеншt а ('О
вєтсьного раю. В чому ж спр::~ва? 
І[е все .1Ю;{И, яні самі, або Ух бйтІ.ни 
бІ•.1Иt'R 3:1 ВО.ТJЮ Та ДОЛЮ СВОЄЇ батьнів
ЩІ'ІІИ, Відд?ЮЧИ СВОЄ ЖИТТЯ, а ІЮJІИ 
nотр::>пшш до Франції, то почn.пи 
нерєтворюватиен на ВСІ', що завгодно 

-- мааороеів, JЮсіян. фр:нщузів, ,ІІЮ
;ІеіІ абеО.'ІЮТНО байдуЖИХ ДО В('JІНИХ 
наІ{іОІІ3,,J,ІІJІХ та ГJЮМ3Дt'ЬІШХ 1111-
ТаtІЬ. 

Стптпна. ш::>х:шва, огидна нар
пта!!! 33 ці два ~tіелці мого пrpcбv
D:JJТPЯ в П3риші я вше встиг.тш з)·
пріти унраїнцін різного гатуІ'Н~ : 
о;ІН і ПОХОДЯТЬ З t'JІаВІШХ t'TIIJJIIIIf!I('I,
IШX унраУнсьних родин, нні нt• ті;•н.
ІШ ІІІ.' знають сР. о єї рідної мони, a.1r 
ti. з:шrречуютt. її існування -- ці.ТІ
ншІ перЕТВОJНІ.ТJиrя на роеінн ; другі 
ввrжРютІ, с(·бr унраїнцями роеіР
сІ.Іюї НудЬТУJНІ -- ЦС ТЇЛІ>ІШ M:JJIOJ'O
t'ІІ: треті, нічого не н::>жу1ь, аде роа
'юв.1ЯЮТІ• С:l~Іі Й В ГОдИНі Ті.ТН,НJІ 
французІ.ною мовою : четверті нва
~ш•ють себе унраївцями, P.'lr нажутІ,. 
ЩО ЇХ аараз ЦіН!!ВИТІ> Ті.11ЬНИ J\fflTe
piЯ.ТJhHa еторон~ й нр.ім того Рони 
не б3іІ\3ЮТІ> ІІІЧОГО -11-'ШОГО ЩІ::ІТИ 
іІ 11 і ному не буд~ ть доnо:Іfагнти, бо 
ї~І ніХТО В t•Bifi Чаr НІ.' ДОПОМ3Г8R. 

:ЗУс1річ::~.1а щr й. танІ!Х - свідомі 
уt-;раїнці .. гро~ІадеІ.ні дін•~і, а .. їх піти 
:•бо :IOBt'l~f ІІС ЗН:'ЮТJ, }JІЛІЮІ 1\ІОВИ, 

;>бо J~ОЗ~ІОВ.'ІfІЮТЬ НН ЧУЖІt!Щі, JЮб
.lІІЧИ без:Jіч nnм1•.10H. БатІ.ни цr 
ПОЯСJІЮЮТІ> ТІІ~І. ЩО F«ЧШ Пt' :М:JIOTJ, 

Ч:JС\ І!f1ВЧйТІІ ;tітеІІ. Нащо JІ3ВЧНТІІ? 
В J~О;ІJІН і, іН' RЖИВаЮТІ• рідJІ\' ~юну, 
іІіТИ ВІІRЧНЮТІ• ЇЇ З ЛІ.'.ТJЮІІЮІ,, У Фр1111-
ціі ІІІ.' ТОТ:>.ТJ іТfІ1ІJНІЙ JНїНИМ, ННІІЙ 1111-
~JаГаЕ би, щоб нр ім фр:•ІщуаІ.ної ІІ<' 
І!ншn:>;ІІІ 11 ін ної іншої мови. Тут .ТІю
;щ ці.:шом ві.1ьні. УнраїнсІ.ні дітн, 
в ннііі щ>аїн і вошІ не живуть, обов 'н
з:т і .-tюбнтп іІ ;юt·tюна.по :шатп І'ВОЮ 
рідну мову, свою kтор ію та .11 ітера
туру. Ми багато говоримо, пишемо, 
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еніваємо про Ві.1І•Н\' Неа<І.lІ'ЖІІ\' 
Унраіну. а що роби;ю в :tііІсноеті? 
ІЦr не проііш;ю 11 30-ТІІ рон ів. а \ІІІ 
не спромог,,ися зберегти наших :ti· 
Tl.'fi Від ПОВНОЇ :1СІІ~Іі.1ЯЦіЇ. ХТІІ 
RIIHI.'H? 

В тюкю•х у~юв:•х парн:и.на гро
жtда утвори.1а чrтвсргову ~·•раї.t

см;у шно.1у. а.,е батьнн ц іс.ї ШН(),lІІ 
ІН' П ідТрІВІН.'ІИ. ІН' :13.111 В Ї;ІnоВ і:І
НИХ на неі нnштів. Ті.1мш :І:ІЬ.1Яtш 
тому, що цю шно.1~ :1араа nepriina.1н 

сrстщt - t'.'tушrбш•ці у Еат. '\Іісіі 
па Фtн•Іщію. тrн сян вона щt• iпtYt: 
А ннби ношпа родtша взн.1а :1:1 обон··н: 
:юн ІЦІІJІІ Їt'ЯЦЯ ВНОСИТИ ІІеВІІІІІі ІІІ Ц:ІТ(\1; 
Н3 СВОЮ рід ну JІШО.1у. ТО ПІ41 JІІJ;ІІ,1\' 
~южна б иобре орган іаувати і tiJI і\1 
цього "щнна fЇ\'.10 fi мат11 :юfіру 
б іб.1 іон· ну антнч.І•Х ІШІ'Шоt;. Ht· н і.і
~ЮВJІЯЙТССН, ЩО ВІІ На 1\t' l!t' :1\3\;Т(' 
грошей, бо, н nевна. що І-;оашttіі :1 

ваr витрачає м kнчно нr 1 О ФІ' .. 
на •.•біетро>), а чомуrr. on.1aTJint н:ш
чаннн ваших ;{iтrft та внести ч.1t'І•
еІ.ні внесни до ~·нраїнrьІшх гром<І.1-
сьних орган іаацій ,. вас завж;щ НІ.'
вистачас грошей. '\Іи :о.tає~ю добриtі 
ПрІfЮІЗД .1 ЖІЩЇВСМЮЇ 11311ЇЇ : СОТІ! і 
ронів вони не ~ІЗ.ТJІІ своєї батьнівщи
ни, ЖІІ,'JИ розпорошен і. :\tall'жt• у 
всіх враТнах світу, :1.1r ІІL1е ft •• іно.1Ї1 
ІІІ' втрач:ци свого націон:>.lt.І•ог .. 
обличчя, не забува.,и ('Восї ''ов••. Де 
Й іЮ.'Ш Blf •ty,'lll, щоб ~1\\І;{ Bml\1\ЗR 
чужу мову без а нценту? Н i;tl.'. \fІІ!tІ\. 
тuн? А тому, що в )'O.JliiІ і ааІJш:ІІ• 1'О~
мпв.:tя.1и вони ті.1ьни <'Рf•С.ю рі,lІ'ОІІ• 
МОВОЮ Й 1\ОіІ\ІІа іІ.ІІТІПІа OtiOB 'я:mово 
ХОдІ•,:J3 ;10 ('ВОГ() Xt'il.epa (ШІЮ.1JІ). ІІІ;У 

утр••мув:>.'Іа грома ;І:>. Ч'\'ЖІІІ~< ІІІ•";' 
1\IORa ТаМ ВІІВ'І:І,,:'('Я ІІОСТі.lЬНІ•, І!Н
('НіЛМШ це бу:н• потріfіно. шоtі ""1'"
аумітисн а пщ·e.1rшtR't тієї ~;раіІ'ІІ. 
де вошt жи.1Іf. НІ: і 6у.111 в і.1 цt.ого 
ІІ:J(','ІЇДІШ? ВrсІ. ('Ріт аrоа\~ІіІІ. що 
ашдіnrt.на н:>ція дійсн• іенус іІ "'н: 
ПJ1РВО Hfl !'ВОЮ III.'З:>.1fif{ll\' t'3.:1ЮІ'ТііІр\· 
ІНТЖ::>nу. Т:н;у ;J(']Ja\<'BY- аш;JІІ тенеі• 
МРЮТІ•. 

Нні ж :ннцаІІІІІl :1ара:1 І'ТІІІІТІ· 11«'1"'-І 
нашою t'!tІ і І'JІ:>Ціt:ю ? - :~fіІ'JІt'ГТІІ t'l·fi·· 
j.\ Д ітrіІ. ІІ?ЦіОІІР.'lІ•І'О. ТJ'ІІ:\ІаТtн'ІІ І'РtоІ:Ї 
ГрІмади tt бутн п і;JПоря;.ноn:~m•"ІІ 
ОДНОМ)' дерК?РІ'О"'\' ЦІ'І1ТІ'ОВ і, ЯI\Jif; 
~ІИ аар:~а мrсмо. Всі ІІЗШ і ГJЧІ~t:J.1І•. 
ДІ' б ВО, ІІІ llt' ЗНРХОДІ".1Р('Л. "''t'І1Тh 
збі.'ІІ·ІІ'УВНТІН'Л, а не rоап(•rоіw,-ва
ТІ•rя. Л nевна то~І\'. шо в \'еіх ~м~.lІІ
гое~~~~ т,я YHJ13ЇI'I\JR yot·ift!'.t.І-:oї оріt:І'
Т3Ц 11 fi СТІ• СІ! ~·ЩН111'І'І•ІіІ.' <'І't'JI(". ;111 

1/НОГО МОЖІ!:J 3J•:>i~Tii ІJ/.1ІІХ. 1\і ІJІ.lRXII 
ми мусІІМ~ шуна:rи і~ ПОР<·ртаnt І'<І
шнх братІВ ;ю рt;ІРОЇ Х:1ТІІ. 

Норогі бр11.ТІІ й СІ.'<'ТJНІ. не щттн
нуйтt• один одного. І•е свиріТІ.ся. ш· 
рнхуt!те, Г<mоврr, шо •·моя хата а 
!фаЮ.">>, а ВСЇJ\1:1 ('JІ,li!Mif Й ~IOif\,'IJI
I!OC'fЯJ\111 будемо д<JПОМ:>Г::іПІ ТІІМ\. llt'
BI','lfП\OJ\IY гурт•:ов і І':>шої грома;щ. 
ННf!Й ВІІ~ІІВйGТh<'Я З ('1!.1 J!a гpOMa;J
t'І,НJit ІІИR І, 

В .. l~·І~ІfІІ-ЮІШЧ 
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ІРО ПЕРЕД РЕФОРМОЮ 
ГщJоІІа Унр а їІ• еІ.І\ОГО Центна.l ьно- то : чу<юJІІц і, н ін.н• гшочІІ :нн;оІІ а" 

го (\ом iT<'1'V та п1н.•дставнин УНРадп даної ЩJа їни, ~ІНТІПІ)"'І'І• ще св"' 
у ФРНІІІІЇІ ·і,Іж. С. Со;~онтів :~tав роз- онреl\lиіІ. іптершщіошІ.;-JІ,f'Иіі. аахист 
~rону а J;f'!Jівними но.ТJа~ш ІРО в Па- допомогової орган і:нщії, Jа•ар.нrж.:о 
rтпіі. Перебіг цієї роз~юви пере- від уряду нпаїни. 
нає.\!о ІІІІЖЧf'. Сьогодні ІРО- оргю• іаацін іипт-
JРО, ІІІ-\ ор га 11 із:.щ іІІ в еучасн ііі шщ ioнaJJ иrа. 18 нра їн да ють ветш і 

її фсmмі, іенувапІ~Іе ще бідя 1ю~у, грошові <~У:\ІИ ютя її праці, а.1е не 
та вже тепер іде підготовна до .ТІІН- :\южуть до нінц11 сnонтро.ТJЮВйти, 
віщщії. . ян витрачают1.е11 ці еу~ш. Чи буде 

1-\ерівні но.•tа ІРО не віряп. в абсо- діпше, ян завтра урндІІ ножної 
тот ну .n інв і 'тацію та ної потрібної, Ішаїни бу дутІ. :~н1ти самі <·В.паене 
оеоб.11иво в Европі, інтершщіона.ТJь- ІРО•> і самідопомагатимутІ.; потІгод-
ної доІюмогоРої організації. жуватимут1. сnрави чу<юнщів? 

Очевидно, ІРО бу,1е переформо~ Інж. С. Соаонтів обстоював інтер-
навс. :Зощн•ма у Франції, ~ бюр 1 націона.тІІ.лV, тобто t'І.nго;пr ішню, фор 
делєгації, почндаІ"'Я дискус111 над :\ІУ праці ІРО. Адже утщи 11 нраїІІ.НХ 
питаннЯ:\! :в 111\ЇЙ формі бу;~.е прова- з:мінюютьсн; можуть бути різні хи
дитисн в цій нnа1н і nпавна о піна над тання і вліво і вправо- ТНЕ і хитян
чужинцями? Чи майбутня ;~.опомого- ня відбиватимутІ.сн на правній опіці 
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те шт інІJІJ,ої Ч ехо-С..1оваччпшt. СІ.о
го;щіншс. ІРО- ІН' зв'лзанР а урн
;ІюІи Іфаїн. ;,t(' воно ПJ1Юtює ( особ:вr
но у Франції, І>е.lІ.(ії та Ні~ІеччІІн і). 
Націоюlm.не ІРО за•1тра - бу.1о іі 
евоєрі;щою ен(·поаитуr.ою уря;~у ;ха
І•ої нраїни. Сьогодні, нащ>ин.lад, 
французьний уря;~; в дружніх ві;ІНо
('tшах :1 По:н.щею, Р.'Іе ''і яні ;~ома
гання ПоJІьщі, ІІt'ІІРІ•Є~ІРі ;.r.:ш нае. 
ІН' :матимуть успіху. бо у~;раінцп:\ш 
:-· Фтнщії опінуєтЬ<·я неза.1ежне ІРО 
ЛІН' ~ІйЄ СВОЇ занони, і ці ЗЮЮНИ -
шанує УРЯіІ Франції ЯІ-\ ~tіжнаро;щі. 
Прп націона.lt.н ій фоJ)мі ІРО. фран
нуаьний ~·р1ц. щоб підтвердити еtюї 
дружи і в і;н•оеини а По.l ьщrю. ~юж
.lиво, був бп аl\lушениіі в fіі.1ьшіt• 
11ірі РйХУН:Jтпся 3 RП\ІОГЮІІІ По.1ьщі 
-- ТО;Іі ВіН \'Ж(' Не :J~ІіГ би СПІІІ!аТІІСН 
на занони іі".тернаніональної лопо~ю
гової організації. 

ва організація буде національною, над чужинцями, чого теперішня ін- Диснусія в урядових но.1ах ІРО 
тобто підпо)}я,fщована французьно- тернаціональна форма ІРО не зняє. щойно починастьсJІ. Тпжно ствер;І.и-
~ІУ урндов і (і тану ножній І>раїні) і Наприндад, в Чехо-Словаччині ІРО ти, нна дум1>а переможr. !\Іожна при
'ІУЖИJщі матимуп, справу лише з урндує. й сьогодні, допо:.шгаючи чу- пуснати, що упяди бі.lЬІІІОСТІІ 1шаїн 
урндовими чинвинами даної нраїни, живцям (в тім чисJІі й унnаїнцям) fіудуть за національну фОJНІУ ІРО, 
-чи l(ІJ допомогона організація буде, внемігрувати звідти ІІН аахід- хоч небажану ;1;.1н нас. Про хід диснусії 
Hl> і тепер, інтернаціоналм!ою, тоб- це с небажаним д.тtя червоного уряду інформуватюtе~ю агодо:~1 . 

~ІІІНІІІІІІІWІІІІІІІИІІ11ІІПНІННІІІІІІІІІІІПІІRUІІІІІІ\ІІІНІІПІНІІІІІІІІІІІІПІІІПІІІІІІІІІ\ІІШІІІПІІІІІІІІІІІІ\ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІППІШППІІШІІІІІІІПІUІІМІІUІ\ІІІ 

Леопід ПОЛТАВА 

шлях ДО 
20 JI іт приховував столнр Мовчан 

своє життн аа фальшиві папірці
донументи. А найціннішу річ, що її 
:щ ціле життн придбав, приховував 
ті ж .11іта ще певніше -- в зещІі. 
/1-\ив, (~тр угав дошІш і ш1 Іюаисни і 
ІІа труни, посміхавен і су:\tував, ви
рощуnан еинів. Отан, Яl> його завжди 
ба•rили, нану.льгую•ш, та проте сприт
но обмішиючи хитро настзітен і па
<'Тни , В і /1 П [- ОЙІІІОВ 20 :1 іт В ід ТОГО 
часу, 111: гарнча ну;ІН нпи.:Іа<·я u };о

."! іно. Іfсреби~ш но.1іно - а ціле 
шиття навпів розді.ТJИ.'Jа. 

П1:о Мовча11ове житт11 :.tа;ю хто 
анав, а про Рогу rюзпитува.lІІ. То 
t•тара історін, ще з 1919 ];ону : ішов 
ву.1ИІ(ею --- а яннІkь баІІдит стрrт.
нун -- от і ну;;І,гає J•.юдина. Тан і 
гonop11n ·: <•Нннйеt. нонтррево.люціf.!.
ний бандит стре.тн,Jн В>~ -- і дивився 
11 е іш.ра;~ і ЧИ 1)аЙІ:О~І і ІІрюю В ОЧі, 
бо це в ін ї~t говорив <•бандит•>. 

І ноли позавчора ні:.tецt.ні пющер
Іr шш просто через сад11, ву;нщ і Іі 

OГOj)OJfИ ІІРО:\ІЧН.Т/11 ВСЛід ОСТНІІІ!ЇЙ 
червонозорШ таннетці- етошrр Мов
ЧЗІ!, широnо ІІерехрестившпсt., взяв 
:юп•Іту. :-Ja ні.льна гощш труд,юї 
праці ,;юпатн етун, у:Іася об б.:шху, 
IIOJЩ:!H.:Ja(:ІJ ІІоае:ІсНіаа ВіД ВОГНО('ТИ 
(:НрІІІІІ·І'а. Він нирвав їІ з тяшних 
аещшх обіймів, схвильовано притис 
до грудt•й і ні.ТJЬJ;а хвшши стояв у 
нмі, повний таного щастfІ, ніби з 
неї встав давно помер;шй шІйв ірн і
ший друг. 

ЛЕГЕНДИ 
:МаJІо не до раш,у бдима.ло <~вітло 

в столяrо ій хаті, а:-·· інна аж 1'' -,.но 
на по.тІе -·· '' ща.па ьt•.,н.:а, несг.оІ:іі'·Іа 
тінь. Щойt.о вnійшш:ши в ееJІо, ноя
ни з JІИ:JЬІ;о наеаджешпш 11а очі 
11/О.ТJОlІІа:МИ t'TO]JO/НHO ПО:JИр~.ТІИ НН 

ту тіш •. Один а вартових підійшов і 
ЗаГ•lЯНУВ у ШИбІ.;у : шо;щна СТОЯJІ.а 
біля столу і -- ш· рушницю, не ш
етоль, а янусJ, не звичайвої фор~ш 
шап:ну - вичищала щітною. Боян 
прищу.11Ш ОІ\0, а поті~t ш•ре;~ущщ 
і непомітно відійшов геп •. Нсзабщ:о)І 
світ.ло погаело. 

Ран.rім ранном хто~·•· поетунав У 
нінно. Нлинав стари/і щшошшецІ. 
напраnJІЯ1И моета. Нлюшn ! п;тшш. 
:Мовчан не арозумів тих <'.дІа : може 
ЧОJІОВ ін а раности, адже он, розпо
нідають , у місті - на ncix вушщRХ 
наші прапори вивішено! .. 
Швидно йшов до мосту, пн тІ:ІЬІ\ІІ 

може йти дюдш1а з прострі.'ІсІ:ОЮ но
гою. На болотистому берrаі зби.:шен 
.:-Jюди, а:ІJ1'а, панцсрншш з чор1нвп! 

хрестами на груднх, неревто:\шенІ 

ноні і шепеляві вози - вее роа.•юея 
lia іІ.ругий б ін : ОЩІ і - i.{U)(OMY, дру
гі- да.1і на Схід. Він ,r1едвс пробив
<'Я нр і:н. стовпищt> .шоде/1 та за;І і за. 
:\[іст до11оловшш агорів. Бі.rш еамого 
берега, у воді, боном ,rJeжa,rнt черво
но:юра тюшетна, нпсршІІеь півною 
ну.лемета в піщане дно негJшбоної 
річю1. А на березі ... Боже, тшюшіІ 
був учорашній деш. стошrра ~Іов
•Іана, ян і вчорапшс його їниттп : на 

пісну ."Іежа:ш танністн. Одного -
нr пізнати; другий, ~ІО."Іо;хий -- був 
Оденсій. 

В тій н:-.1 і, де ще учора бу.1а аа хова
на снршн.на, поснв і.1ий ~Іовчан по
ховав <~вого ~юдодшого снна-танніста 

Оленсія. Багато народу йшдо за 
домопиною, бо цІ,ого весе.пого, цо
тешІого х.1оrrця :1юби.1о се.1о. ЯносІ. 
два рони тому йшо11 О.'Іен<~ій у армію. 
Бап,J;о г.lRHVB на його НО\Ісомо.лІ,
сьюІіі :шачон, сп.'Іюнув убік. а тоді 
~1і1що обшrв сина. О.1енсШ чув бать
нову аюбов і роз:рt ів доб1>е. що озна
ча.чо <•Ян ти :\tене .1юбиш - то й Ун
раїпу .lЮбИU/>), a,lf' НО:\ІСО:\ІО,'ІЬСЬНОГО 
:тачна· обтер в ід ПІІ:Іу і, ПJЮШюо•rи<'І• 
про:.юпиІІ : <•Тату, ."Іюб,lю, а.1е тан 
треба ... '> 

І Ot'l• учора поховав свою надію 
під ;tубо~І, у ааnов іТІЮ:\ІV ~~ ісц і. І (е 
був друпІіі ещ1рб, ІIJ>Jiii берег.1а 
:Мовчаn ові /і ого зе~ІШІ. 

УІЮЧі, Не ВТИ]НІЮЧИ t'.lia, ВіІ! нееа
:\ІОВИТО ору;хував ('ОНИ)ЮЮ, В eniт,l і 
прожентора - t•віжі тріени з;Ііта.lи 
шц ріною ян зо.1оті риби; німці
са!! С}НІ ПJ1<1ЦЮВа.l И ЯНОt'І> llt'lleBHO, 
огдндаючп<'І,, а ;Іаііною Ji псре~юв
:шншнt; IIJHШ.liІR ;Ію;І.ей і за.1 і аа на 
цьому березі наростав і нароетав. 

<<Ось ... ВЮІ ... Ш."ІНХ ... СХі;І.! ... )) -
і :1 НОЖНІІ:.І (.',10ВОМ ~(ОВЧан .:ІЮТО 
нре{'ав еонирою 110 дубив і. <<Двох ... 
<'ИН іІІ ... 113/І.:ІИ! ... »- ІІі~ІеІ(l•НЇ ВОШ:\11 
;щнущ•:шен а його праці. «Андрін ... 
н Сибір ... Оас~.;сін ... •>- і ЗІ!ОВу б11в 
еонирою. :Іедь еніта:ІО -·· ~•іст був 
готовий. І Іа,уцерншш, авта, аюдн 
і нон і -- все ІІО.lІІ.1Ося через :\Юста 
;щвовижною сірою ріною ВІюш•рен 
го:тубої при;:щіпряпсьної річІш ... 
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А сього;{!' і бу.1а нс;\і.lн. Псрна 
нrді.ТІьна неді.'!Я за :tвн;:щять роніn : 
сонячна, гожа, шtХУІІ\3. Тонногоао
t:ий дзвошщ і~шровізоnаноі Іtt>]НШІІ 
а }(СДаJІСJЮГО JІІЇІ:Та t'ПЇВНВ ПрО ЦЮ 
недідю, про во.'Ію. про жовто-б.lаюп
ні праnорп над місто~t. А "ті, чужі 
nрапори - fШ з ви:м11? Гей, хто ра
хується з тr~шою цятною на чудово

~'У б.ТІідому об.1ІИЧЧі діВЧІJНІІ, пrо 
яну стільни :\Ірінв?! І t•то.•яр )lовчан 
Не ВСТИГаВ і ІІІ:' ХО1'іВ ДV~ШТІ! t'ЬОГО.1Н і 
про чужі п1)::JПО)НІ . .::rЗвониІ' напшш 

'вrce.:ro, зазивнп - Н!' :о~южна бу.'lо не 
піти. Перед ві;lходо:-.t ~Іпвчан у:шв 
із СНРИНЬІ\И Mf'.тJt'llhHY річ. ту. ЩО 
двадцять ронів чrю1.1а госпо::tарн в 
зем.ТJі. 

І оt'І, він ідr го.1овврю ву.'!ицею 
'tіста. На нього nог."Ія;щють одні зі 
здивування''· і1ш1і 3 е.-ІЬО3ОЮ на оці, 
щось згадую•Іи. А сто.'Іяр !\Іов•tю1 
іде не тротуаро:\І, ті.'lьни сере~иною 
ву.'ІИЦі, ПО бруці, ТВер;Ю:\ІУ ЯН І ЙОГО 
життя; сього;:ші він ще меІJШt' на,~<у.lІ·
гує, сього;щі гарну. ;Іе.lІ· посиві.1у 
го.тюву трш .. tас нш-т;о ti ГОJ~;ю. Го'!1.
до, бо сьоtодн і 11 і 1 -- в т 1/1. пш нІ 
дорогій його сt']ЩЮ напас і. що ;н;~І 
;{есятюt .1 іт .1ежа.lа 3ахована в Зt':\t.lІ. 
Папаха 11 іби 3Вичайшt. ;шш!' ;tв і 

нитиці -- товта і б.1шштна --· ·Jш
даютJ, їй JІа;t:.~вичаtІt .ої І'ра<'ІІ. Та 
аадзвичайною бу.1а RCJнa :t.1H ~Іов
чана не .'lише {repe:' ;t3а;:щnтн."ІітІ·r. 
Чt'J,al!HЯ! Щr В tn }.JOI{i, НО."ІИ Чt']JP.OI'/1 
Н) .'Іл пробшнt ііО)ІУ но.1 іно - сю1 

3 Преси 

<• ~т 1\ )! а і 11 (' lo )\ і в і t' т і•> 
в Німеччині а :tшr \.). \'. -НІ. 

:J наго;~и остааніх но;~ій в 
ЦП~'Е і С)'Б- і t•тr~pнtl га.'ІІЩЬНІІіі 
по.1ітtш д-р Ст е 11 ан Б а
]І а н n и ш 1.' О<'І, танt' : 

« ... Оби;ші ІІtЦії ІІО~ІіТНі ТІШ, Щt> 
о;ща унраїІ:ІеJ,J\3 no.:1 ітична група -
а новою нааною Орtанізації )'~нраї~І
сьни:х Націона.1іt·тів рt•во.1юцюнrрш 
(О УНр) t'ВОЇ)І t'\'CII і;ІJ,J!О-ПО.ї іТИ ЧІ< ІНІ 
<'Вітог.lядrщ, орЇ'анізаціt:ю t1 nр11нти
ною виразно тота.1 ітарва й анпще
монратична, а тtвІ е:аш~І і l\lH1iiPЬO 
)JеанцііІна -- обнн.1а прові~ у ага
;\юшх ДВОХ ІНІЙВЮН.lІІВіШИХ yr;pH'r'l'
eІ>Jшx громадеІ.юrх уст:тонах ... '' 

<•Спіт;а ОУНр (бюцrрівців) а п•тІ·
~r:>нця~ш в ~нжах ЦІІУЕ і C)·u-y 
не здивув?.-Іа л і ного, бо ваає~н~ І\0-
нетувания, а да.-, і і\ t'ІІ ів праця tсну
ва;ш ~~і ж ІІІІ\tп вже ;щНJ:PJ\/,t\0. Цн 
<'П і.11щ по.1 ітичпо неІІ]НІl'о;ща, бо ж 
Гt•тr,манці не тота.'!Їt'ТІІ 3 усіма ~а.-Іь
шющ пос.1і;~овно~:тя:~ш тот:t:І ітарно'і 
СІІс.те:-.щ, 801!11 ХОЧ TJIOXII ~е)!ОІ\)13ТІІ, 
Il)ншattмJt і в теорії ... •> 

•• ... Це союз ноп'юннтурннй, ~~роз
рах)'ІІНО)t. Діти шуна.111 прибраних 
батьнів, а бездітні батиш прибра
них дітt•й. І БІtйш.•а прпн~гідна адоп-

ГРОМАДА 

Го.-юВІ!ИЙ О1юнш Сююн Пt•т.пюра 
підннв заеті.1у а го.тюни пю папах~· 
іі n ідтримю; його -- ноаана А11м ії 
Унра'шеьної НарІ);fньої Рсt·пубJtіни. 
Пі;:щ.ТJІІНІ1В t'l11! іт11р ів, і ян Мовчан 
vже .1е;нан на Іюших -- Го.rютш1і 
Ота~шr• нахІ-t.lІІВся І•rtд ІНІl\1 і подп
ВJІВ('Я тан ніrнно, r.чибоно й Т!'П.lо, 
що ~[овчану непдміпно :-~ахоті:нн·н 
щО<~h сна:затн, та не ;н гаибонr tt тrн
.:Іt'. А ЩСJ e.rt ін 11 ін них Jtt' знайtш1щ·н 
бо в го.тюв і шум і.тш і сніжні метt•.rш
ці. і нулі. і нолrеа понтгіn, - то 
JюзаІ' Мовчан <'HI1:JHB норотно : 

<•Нічого, панr Го.rюnний От~ма11е, 
-що nanaxa nпада ... Аби готша ... >> 

і :JЇ~J.1iR . 
І і\;!е тепер сто;шр Мовчан гордо 

сере;:tиною ву.1иці, пригад~ є., а в ~о
,,огпх очах. наче нри.lа Вt'.'Іrтен

<·wшх nraxiв, відбпнаютьея рідні 
ЖОВ10-0.13ІШТН і Праnорп, ЩО ХRИJІЮ
ЮТІ>СЯ над МіСТО:\!, 

Тоді ::тенапьна :\ЮТОЦИnJІ, ян по
стр і.1, вирвавел зза рогу -- :~битн·•· 
нуряна. нриннуди га.'ІЬ:\Jа : 

- Генде гох! ---- і офіцrр, відІш
І(\'ВШИ ПО,'!)' ШІ\1/ед і, jJByЧHO ВИСМИІ'
ІІУВ писто.1я: -- ІІІапну ... щапну! ... 
- dизвіривея він і нд11рив Мовчана 
в об.:1иччя. Панаха впа:r11 на брун, 
На цей раа її ніному бу.'lо підняти. 

Чrpra годину, під :Jаг]юзою fЮЗ
t·трідJ, бу.сю дано нанааа : негайно 
ан яти і з:1;атп І' імецьному номанду
tНІШІЮ веі ;новто-бланитпі прапори. 

тацін беа судоноІ. а в дшю~ІУ нипа;шу 
по.1 ітичІюї .1сга.11 іаац if. Тому ІІ(НШ іі 
J'еТ}Н!ВНа ... 

Інша річ а УНДО. СІ1~ІИЙ фант, ЩО 
го.10ва )''НДО п. Ваt·ию, My;{Jшti, 
;tотеперіuшШ гш1о11а ЦІ fYE, обпнв 
НОМаf!Д\'ВаННЯ НІlД 3.1ІУЧt'НИМИ СИJІаМИ 

ОУНР. і сгд 11 ('P]JPДORJJІЦi ІПТУЕ і 
що н і:Іьюt ч.1r11 ів YHJ (О ув ійшJш до 
І't>ріВНИХ О]>ГЮІіR ЦІІ~'Е ... ВИН.l.ИНІ'ІВ 
,. пресі й серед громадянства номеІІ
т11рі, пенорисІІі, а ТО Й ІІІНіД•lІІВі Д.П/1 
еююго YH;J:O>>. 

<•Бі.lІоІlІЇ<'ТІ> ІІ]Jt'3ИДЇі УНДО а Ти:ІІ 
фанто:\1 не погоджуGтьсн, з тотн.'Jіста

~ш tl безоГ.11ЯдІШМИ ворогами еправж
І!Ьої ;н·~юнратії у її аахідньому роау
'І іРІІ і Рі хто :.1 УНДО не мав н і•юго 
епі.lІ>l'ОГо tl ІН' ~нІG. Тн:-.r бі.ш.нн• r·о
.-юва ~·ндо, 1111ртії а t·п-,рою демо
щІатвчпою 1JНІДІЩіGю~ н~ можr tt пt• 
otiG фіJнІуватІІ тотІ1.'ІІетrв. А бІ1пщ•
І; ів ці зи.'JИШИ•lИt'Н тота.ТJ kтами а то
та.:J і тарПІШ суспі.'JІ,JlО-ПОЛ iTHЧI!V.~t t'H і
ТОГ.lЯДО:\1, ТОбТО іДt'О.'JОГіЧІІОІО П)JОГ)Jа
)ЮЮ, оіtан і:-~ацШ1:ою сJІемою й т:штн-
1\ОЮ. ;J,e:\IOЩJ:lTa:\Ш l!e були 1:01!11 ІІІ 
ІЮ.lІІ, Ht' l'Т:'.1И Й тенер, Від СТВО}Jt'ІІ
ІІЯ своєї ор tан іа:щії в 1929 р. до 1'рав
ня НН5 р, :-~авжди і веюди вщш вш~
)tіюва:ш ~емонратнчний .rтад і його 
явно поборюва.1и . .тІпше при :~мінс-

tt 

• • • 
Рш•rщ~. :зщmгаючtн·t, і христячш·ь, 

ltl'pt'XOЖ І 'ІІІТ3.1И 113ПІіСВН\' 0.1iB
){e)J, на<·nіх таб.'lичну -;.Сто.1яр 
\Іовча 1 - повішrJю :Ja елівпрацю з 
НОМУН ЇСТа!\JИ)>. 

• • • 
А дet·r, з::~ три міслJ.tі, нomt по се.1ах 

і ~tі•·тах niuma ••утна про уt;раінrь
ннй аа гін,- в таємнім .'lьоху говорив 
;ro повстющів старший син сто.lяра 
:!\fовчанn А1.дрШ : 

- І{ю папаху !>дійме 3 ме1н· хіба 
ну.'lя! А ян здійме - бережі1ь її 
х.rюпці, носіть- бо вона, оця папа~ 
ха - то герб мого роду. Роду не nІUІ
l'ЬІюго, Не 00,1ЬIIJ('nlllll>J,OГO. !•t' фа
ШИСТСЬНОГО -- а про.~того, сто;tярt·ь
ного унраїнсьного роду. 

Повс·та;щі .1юби.1и і віри.1и Ан;:tріG
в і. ІJагато 3 них ара,1 11 його ще 3 

ІІІНі<lЬНОЇ .1Ю'ІШ - ІІІ•ОГО ЧОіJІ.ООИОГО 
завод ін й першого учн л в ншо.1 і. А 
?<~Ь ьирk. з ум ів вирватш·н а Спбіру, 
1 батьнову папах); а рун гестапівців 
вирвав. 

- А ян з!Ігивемо всі -- ще бvде 
двадцять рон ів папаха в нашій зrм.'l і 
аrжати. В нашій 3ем."Іі вона не nро
паде. Аж пони не проростуть оці .lBi 
аернини, - і поназав руною на h,,_ 
тtщі, таним прапором, що всю 
~'нраУпу огорне! .. 

них по.пітичних новоснних обстаВІІ
нах . 110 нац іту.rтяції фаtІtистівt·мюі 
Іта:ІІї, а :юнрема по нан іту.1яціі гіт
.-Іерівсьноі Німсччинп воrіи поча.1и 
ГО,'ІО<'ІЮ Н)JИЧ3ТІІ llt'(lt'.l t'BiTO~, ЩО 
янраа вони наІtпt>рші t1 найчистіші 
немонра1 и t•еред yt· ієУ унраfнсмюі 
громадеьности. Га.шеува.нt таІ\ож, 
ЩО Ні ХТО іНШИЙ, Ті.JtЬІ>И ВОШі борІUТЬ
t'Н .. аа адійснrння унраїrн.:ьної держав
ІЮІ t-уверепнщ~ти й t•оборностн. 

3:\ti.ta ВИВіt'ІШ аа n;шу І!іЧ ІІе :І~і-
1111.1~\ В ТІ>Та.lіТ:!JН!ОЇ Г)JYllll 11 і ;!ОТ!'
ПерІІІІІJЬОі програ:\ш, ні ОJ.tанізаціі й 
тантини. На внутрішньому Ri:t1нtшy 
аоста.•Іщ·.ь усе по-ета рому. :-Jа.1иuш
.. , Иt'Н при виховю_ і І і 1110.1од і R стар і 
;{еелть за пов ідей, цrй нечvвющtt г.1\'М 
3 ста1юзав і тного дена.1оrу. го.1tнніої 
о~:вови хриетиннсмюі JJipit. й мора.1і. 
Про РВ ій деналог тrnep ан і ду-:~.~-. 
МовчатJ,, очевидl!о. і про свою бра
товбивчу ІІJНІНТІШУ :.1 •rасів останньої 
війни. • 
Не агадуют1. нінО.'ТІІ й про те. що 

ннраз У~ до грунту антихрипиннrь
ІШй <'В ІТОІ'.lяд та його прантина, 
що часто t•упrрсчІІ.1а БоїШІ\І і ;но.:І
t'І•НИМ аанонам, бу.:І И ІІ{НІ'ІІІІІОЮ ОД
ІЮДУUІІІОГО НІtt'ТУІІУ П}:ОТІІ І!ІіХ і 
щюпt ширrного ві:t них ~Іасового 
мор:шьного розв а.-• у, таtюі внеоnої 
церновtюї установи, ян єпископат 
Унраїнсr,J~оУ (рено-нат. Церкви в 
особах уt~ІХ її срархів під nрово~ом 
митропо.лита Андрея Шептицьnого. 
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V сп і.'Н•І!(ШУ ннетиреІ.ІЮ~І.\' ное;шнн і 
:Іен'н·п,оХ ущ>аЇІі<"І>ІШХ I'pt'IIO-J{;)TO
.-,JJI(f,fa!X Щ>архіn у .'ІJІ<'ТОШЩЇ 1!H:-J р. 
... ні '!f\1H'<"·'III:r 11 еушmіі і загрозанnІІіі. 
ф~шт :І;щч:ш і ІІІ' н іі м:н·оних убиветн, 
11(0 ЇХ J{ПІіОІІ.\'Ва.-нІ ЧМ'1ИШІ :'\'1\]JaЇJІ<~J,
r;oї га.•Іицr.І;ої :\ІО:юді. Hm1 Ht' чаетина 
Ін· і \І ;юб11t> в ід ом о. хоч вира ан о пе 
по;нmо-тю1 їі партііі.но·, фор:\ш. 

)(иІшіі і Іrепt>ребірштий у за<·адах 
ф:1натизм нієї ГJ>.\'ПІІ :з:>.:шшивен при
І;])ИТІІН Ti.'JI,JШ ШJ11JЇОПІЧІПШИ <fН>а
:ІЮІИ, а Bot'П1JIIIC іі фраза~ІИ про ('1!0-
iio;ry l!ЩJOil. ін і ('ІJОООДУ :!ЮДИНИ, ЩО 
її lllHI1iOJII' і rrpa:н:J ага;І~Ра ГР.\'П:?І топ
т:l.'Іа й топ•н· на ю>~юr і~І І>JЧІІІ і. 

Нrн•а і ті:п.юІ вона ІІІІІ>ІJІНl.'J:І І\Ю 
IIIIIJHJii,\' іі. Г.ІІИООНУ ЩJ ірІІу І' :І ІІІІ(()Д_\' 
11:1" .\'<.'і\1 ~Ііа; :шхіНІІІ>ОЮ, ТОЧРіШt' 
ГflilИ/(1•1iOIO Й 1':1;1і'П' іПрАІ'<'І>І>ОЮ Г:l
.ly:J:ІJO В .\ ІірНЇІ'еЬІііlі е:\ІіІ'р:Щі/і.lІііі 
('11 i:ІJ,JfOTi .. . :1 '1\ОіІі.їl!ЕОЮ ШІЮДОІО 

;рН С<Н1ІJЇ ;{е]НН'ІВІІОЇ собО]JJІІЩМЮЇ 
і;[t'Ї ... )) 

<•Вп:нш на мо.:JО,1І,, :юІіРР~Іа Г:?І
. нщr,J;у, у фор~1.\·ВаІ<І' і ЇЇ сусІІІ.'ІІ•НО
ІІО.ІІ іТІІ'ІJІОГО CR іТОГ;JН;!у aa:JIJIIН'J!O 
ТІНІ, хто с<І'ІІ і потребуютt. довгого 
о<·новрого д~'хового .'Іінуваннн: Од
ІНІ че дуХ<JВt' й :нoo:1.II•Jft' а ін)'Dаннн 
'm.rюд і можшш<• тіm.Іш при збірній 
а нтинноет і нeJ,oro Г)Ншаднш·тн:~. Те
пt•рішнШ t·ншщ орга;Іін ІП1УЕ не 
багато дає шщії ·на і!ОІІОШ>гу зга;Іа
пих орган ів у цr,rшУ :1 інуванн і. А 
нора нрайнл: бо і/\ "годі випу<·нати 

YJ\PATHA 

МИТРОІ ЮЛІ ІТ fiOCllФ 
- НА ЗАСЛАНН І 

} І І\ нов і;Іом.нrс го.'Іан;(еишіі ча<'о
нне <•де Л ін і)) та аветр ійсьюІй " Дер 
Фот.щ~fіотс>>, Ль в івсьний 1\Іитропо
.:шт йосиф С.rІіІПtй терпить тяжні 
тор'\'ури Н:?І заеданн і у Ворнуті. 
Патинан одера{аJІ а достов і рних дже
ре.'1 пов ідrш.:~ешш, що Митропо.1ит 
Ноеиф С.·1і1ІІІіі в нае.1ідон І;атувшІь 
.І!.'і!ШТЬ ТР!Іер у бараці д:НJ XlJO)JИX 
у ноІщтаборі у Ворнуті (Сибір). 

- На Ущ)аїні поетііі.но ароетає 
чиеао епортових гуртнів. На Вінни
чшrі, нащнІН.lЩІ, :щ ~Іш1у:шй рін чис
.Іо t·портових rуртнів арч·.1о від 108 
до 6:!2. ІІоненитн тюшй те:-.111 :ч:осту 
~юrншt тим, що спортоні гуртни пс
рl'творt>н і н оеt>рt>;щи не стідиш 
<'ІІО]JТОВОЇ, l'Iii.:IІ,Jat ВіtіеІ,НОВОЇ Під
І'ОТОJІЮІ. 

ФРАНЦІН 

ll'APHШ 
<:ІНІТІП'ВАННН 

і І ІЕТ.ШОРІВСЬJ\ИХ РОІ-.:ОВІНІ 

26. V ц. р. о 2-ій го.ІІ. на :\о!ОГШІі 
Го.1овного Отамана С. Петшори від-

ГРОМАДА 

:\ІО.jІОДІІХ дуХОВИХ і 'юра.п J,J!JIX J\:1,1 ЇІ\ 
у справд і де"онратичнніі світ. 

~Іені бут) Іі0.'1ЛЧt', дужt> бо.rrнчt> 
ниеати ні рндюІ ... А та1ш требn бу.:ю 
1\<' ар об ити, бо щ ІІРВ іщтнчна Іюнеч
ніrтJ, провести оетаточно <•дешщи
фінацію)) Сt'ред Ча(~ТИІІИ ::О.!Оі!ОДІІІОГО Га

.'lІІІ(ІJНОГО <'УСП і,гн.ства та ііого .1 іІ>У
вання з Ішци<~тичного ааращеннн. Ht> 
<'.'І ід допустити до тriro, щоfі чужі 
ЧІfНІІИІіИ аробИ.ТІИ 1\t' аа !І ІН'. 

<• ... Мабvп. найбіш.ше '11t'Hi бо.Jіаа 
ІІОЯВ:l Jnl Г<J.'ІИЦЬНО~ІУ 110.!1 ЇТИЧJНJ\1\' 
ониді суспіш.но-по.;Іітичлого тота.1і
тщнrого <'В і~П'!.НІ\У, зовеі::-.1 чужого 
д,;нf унраЇJІСІ>НОЇ J\ICIITH.тJI,JІO('Tif, ЩО 

ііого нриІІее.тнІ і а :нtхону ОУН. П ба
чив араау нетшу руїнницьІ>У аагроау 

lІ.'ІН нае В ід І[ і єї ЧУЖОЇ ІІОВИІІИ T:l Ot'Tt'
piГ1111 суІІ]JОТИ НеЇ 11 СВОЇХ t'T:lTTHX. ] 
не но~ш.тшвсн : тепер бачимо. нну 
вона нринес.11а nе.'ІІІІіУ ;1vхону іі :\!0-

ра,І][,ну руїну н рннах ОУНр і <'ІІ}JІІ
чини.nаеn по )юа 'с!ІlІ<НІІІ.ІІ ГJНШ<ЩЛІІ 
з обох боІ;ів uічІш ;Jбруч. 
На щаетн, бачи~ю юш• евітаt:он 11:1 

те:\ШШ1V нt>боехи.п і. Ф]JО:Іт О УНр 
JЮЗВа.!1І(JЄТ(,(~Н, ШlІІІ ІН11\іОІ1:1.1ЬІІИіі Ор
ГЮІ ЇЗ:\1 сам У<~.vв:н: а ее б<• Ч.\'FІ\У отруту. 
Недавн і нод ії в 'ІН' ІН ах НПУЕ :за.1и
ІІШТІ•~'ff ТіШ,JіИ l\OШJШ\}JIIII'\1 еІІОГа

;(Шf. Та найвідр<щніІІІ<', що чаетнна 
га.rшцьJюї ~rо:юді L~ама пробулщустІ.
ел 3 тота.г1 і та p::oro дурмюrу, збі.'JJ,ш:--:є 
ШlВИ тієї наШОЇ Га.'ІИІ\І•НОЇ '\!О.:ІО;~І, 
що н іно.чи не п і;щада.:ІН тота.1 ітар
НО:\ІУ аахоруванню.>> 

• • • 
буюн~н урочиста п~нахида. Відпра= 
вив її о. мітрат Вишневс],]Шіі: спі 
ва в хор." Пісня Рідного HpaJO>). 
О четвертій год. щ.ого ж днн від

QуJІаrл УJЮЧИt:та анадем іІТ в :за.тt і 
Гсографі'чного Т-ва. Віднрив :шадr
мію ПОЛІС ІОеьневи•Ч і перед:~в е.тюво 
І'ен·. Удови, чен ну, яниіt у форм і спо
мин)' говощш норот1ю й нено про Го.1. 
Отамnна С. Петдюр у (.','JОВа::о.ш, проіі
ІІятими .тпобов 'ю і п іетt>том ;ю особи 
того, ному був одІшм а найбшнкчих 
співробітнинів. - Реферат щю Го.:1. 
Отамана виго.тюсив рrд. Р. ГО.'1іян, 
нний, ян <'.таршина унр. ар:v1ії, сам 
переживав ці події, про НІ\ і Т<'Пt>р 
прийшJюс1, йому говорити. - Хор 
«Пісня Рідного Нраю>) вш.;ошш :\tіж 
іншими у.rнобдену п іешо Го.тt. Ота
мана «іІ\уравл і>>. 

ЛЕНЦІП п. О. JІАГУТЕННА ІІРО 
УJ\РАІНСЬІШ :МИСТЕЦТВО 

22. V. у ІІарижі відбулй<'Я JІСІщін 
п. О. JІагутенна, ВJІаштована Студент
сt.ною Громщщю, на Тl'му «Передмова 
до історії унр. мистецтва)). Ленцін 
булn ілюстрована зразнnми ріанИх 
мистецrв, яні іспуваJІИ ІНІ території 
УнраїJш, почннаючих а найстар і
ших. 

.м 9-1 о (33-34) 

В itJ Prli. <.J'ро.иадш> : 

Д-р Степан І>аран - це внаначнніі 
га.ч.-у)\1>. t~уепЇ.'ІЬШІfі і ПОдіТИЧНИЙ 
ділч; він наро;щвсл 18if! р. Ще ш; 
студент в ін був редантором етудент
еьІюго щ.урнаау <•l\lo.rtoдa УнраїtНІ», 
першого сююстійницьного, держав
ницьного fi соборницьного органу ун
раїнеьною мовою. Опіс.чя він був 
довгі рони еп івроб ітюmо:\t, а а чаеш1 
і p<•;[aJ>TOJJ0:\1 попу.-шрпого іі дуа;t' 
110 191-l р. поширеного в 1;раю 'r1Ш\
невш;а <•Свобода)). Перt>ходово, 11 
1!Н2 р. був ред•t.;тором ••діJИІ>), по
<'ТіІlІІІПІ СП іВ}' Об іТІІ\І!іСШ fШОГО ОСТ:?І8 
ШІЙЖ<' .(() :1іт. Вр. р. HJl:{-18 ві·fІ був 
го:юІІІІІШ еещн·тщн·" Нnро;щІ.ого 1\о
~~ і нту і в р. 1 !НІ-- ч.н·пщt ГоJІов.tої 
Y!i1J<IiiieJ.I;oї J>а:ш та її <'l'I\JH'TЩH'\1. 
У 1915-18 ]J. 11. був Ч.'Іеном :~ага.1М1ої 
:'-'І;раїш·І,Jюї Р:ци у Ві;:ші. а теж ч.lе
Інщ Націона:н.ної Ради і :\І ін іетрщ1 
:1е"t>.л.ннх <'Прав іJ;~хілтhої VщщїІІ
сJ,J\ОЇ Наго.1І:ої· Реепуб.'Іі1Ш (НН8). 
Він був авторш1 проенту І\ОІ!стнту
ції ущ>аїнеиюї :ІеJ>Ж?.І!ІІ в 1920 р . 
А ноТЇ:\1 ;щвгі роюt він був ПО'.',ПО:\1 
:to но.'!М'І•ІіОГО Ct•ii:\IY а ссе ііі 1 Н28. 
1!1:Ю Г19:!.'і. -- Вею:'І,н і ааІІіЮІІ він 
;{бав про те. щоб ,ю;нцt> .\ї>раїнсІ>І;е 
ПОІіО.l іІ•ІІЛ НІІХОВува.їОСЯ В Дt':\ІОЩНІ
ТІІЧНШІУ ;[yt·i,IIa 1ШТІІВ1 1 11Х і MOpa.:JhHO 
адоро!!ІІХ yt-;pa ЇІ' еью1 х ,1ера>авн ІШ ів 
еоборнш.; ін і щоб бу.1а реа.1ьна <'Пів
пршщ )'1\}JaiJLCI•IШX Г}JlН!a;J.HH а усіх 
:J~~1е.1ь. 

НІ> аа в жди. ;1ентор захоп.пював 
авднтор ію знанНn:\r нашої старовпни 
і евоf:ю щирою :1юбов 'ю до ~шстец
тв:~. 

ВІІ~:ТАВА ·НАЗАР СТОдо.:ш,) 

І{ю п 'ссу етавив в Парижі юrатор
еJ,ни:Іі гур тОІ; "УнраїJ-Ісьної Гро:\ШДІІ>) 
в Пюто. Решиеср Е. Писарчун. 
На оеоб.11111у увагу аас.1уговує те, 

що всі без вш;.1юченщ1 вшюнавці ро
щ•1і - це унр:~їнсьні робітнини й 
робіnrиці, яні піе.1н пр:~ці на фабри-
1\:?ІХ ана1іш•1ІІ час і енергію не .тшше 
нуюІ\.'1А~tувати е.:ювами свою .пюбон 
ДО унраїІІСЬJіОГО :\!ИСТеЦТВа - а.ТІС Й 
}Jt':?І.'Jізувати її у формі хоч не;~осно
на.:юї, :~:1е т:нюї :\tарнантної вистави. 

СВЯТО ГЕРО Ів 

В ш·ді.1ю 1·1 травня ц. р. піе.тш ун
раїнсt.ної правое.1авної с.1ужби Бо
жої, аа ініцінтпвою чаенів.Фі.ТІії Т-ва 
був. Боянів Ap)tii УНР в :\Іоранжі, 
відбу.1ася панахида по б.ТІ. пам. 
Го;н)вно~1У Отаманові С. Петлюрі і 
rro.'ш. С. 1-\онова.'Іьцю. 
Архппресвитер п.-отець О. Новиць

ІШІЇ. аnернvвен до присутніх 3 дуже 
3ВоруШ.1І!В!ІМ С.'!ОВО:\1 ЩИрО ПОМОJІИ

ТІІСЬ за душі споч1ших найсаавніших 
наших героїв, пні все своє життя пра
цюва.тщ на !ЮристІ. Батьнівщини і 
життя віддааи за неї. 

Піс.ТІя nанахиди уповноважений 
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(t110Ht))III,1.L.10~J ·:) 111-11 ll)l•t!J ,).L .)JII\ l\llj_ 
~ ІІІІІІІН) 1\11!} .\І:ІІІ(.L '111\t:ІlОІІІ!!\\1 111\ІЩ•І.) 
-lll. t:ti!І.\ НІІІІ:tІ!)ІІІІІІ Oll!lt:J '!.LI:II!\1)1 11 

11-'"' '"''!J!f: , .нІ ,) )ІЩ\11\ то.r Н!-(; ·о 
·щІІх.н"І:~ІІ: r:н ·нтн.нн r:н-11 ІІ\оt~ 11 

'\'0.1 НІ-(. 11 'I.>II.LJ:Іf!)p: ХІІІ.L.\.JІІtІІІ ХІ:>,\ 
fi\1 .10lftll:r: О~ІІІ ,Н,J:!ІJ. 'Н 'ІІ UII-,L .І.!f ... !ф 

/\'II.'I'І/III.'H>ff /\ ' tН[.і!/111' • .•.ІІfіІІІ.І"tfі> О 
1\',ІІ/ІІШ.ІІJІІ,ІІІІ/іr> 11'.' и.'І.І 1· 1 '11 "·'1'" 1 t. 1 .•t.ІІІ.•fІІ · ·І n~ц/ІІ<f '' _І•ІІІ!lІ.І'ІІ/11 ·' .Ч'/.ІІІІІ}(/.ч. t' 

v.H v І'\У а·а .1 ( J r,-f;f:) о I-l) •.\1' 
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Міро-СюІШІ хори УЩНІЇІІl'І•ІШХ вуг
.'Іенопів. 

• • • 
В ~І. Po~Jae нрацюс щнощтшt y~>

J>a ЇІІСІ>На ШНО,іІа 11 ід І і ер iDH ИЦТВШІ 
пані В. :Vlихай.rювої. Діти а ціt:ї нню
'ІИ грунтовно анаютІ. унраїнсІ.ну мо

ву, історію і географію та прий:шt
ють участІ. у всіх націонааІ.ІІІІХ сnн
тах. 

ВЕЛИl~ОІ:>РИТ АН ІН 

ані.!Іьненнн воянів бумшої Нершої 
Украінсьноі Дивізіі і іхнШ перехі~ 
до цивільного життн майже аанін
чиnсн. Виннтон становить дшш· гру
на бідя шестидесяти JІюдей - інна
~Іідів, юшін та недужих, нних урнд 
Неликоі ьританії МёіВ намір ,".ІеІlU!JТ.У
вати при ~>інці грудня 1В4~ р. до hі
меччини, а.'Іе арі.кс.:я цього в нае:ІідоІ; 

ЧИе.rІеННИХ інтервенцій. 
. Ця гру11а перебуває тепер у спес 

ц1яльно призначеному д.r1н неі та

бор і під ошною .Мін kтерстна Сусп i.:JJ,
нoi ОпіІ>и. Є надія, що з бігом часу і 
ІІЩ:ТуПОВОГО ПОІ>раЩ<ІННЯ ЇХНЬОГО t:Ta 
ну :що ро в 'н, їх теж пощастить в;шш
тувати на працю. 

Віданачаючи ту енергію і ауси;ин, 
які ВН.'Jав в успішне пшІагuдн\еннн 
цієі болючої і хви.r~юю•юі все унраїн
ство справи го.'Іова ~·нрашсьного 
І:>юра п. сот. Б. Нанчун, у.країнсь.ке 
громадянство Ні~tеччини нндіе.'Іюю 
йому грамоту з ІІОДЯІ\Ою. 

НАНАДА 

лист 

АРХИЄІІИСНОІІА МСТИСJІАВА 

ДО АСАМБЛЕІ ООН 

Вінніпеr. Архиєписноп ~'нраїнсь
ноІ ПравоелютоІ Цернви в Нанаді 
Мстислав (Снрипнин) вислав .1иста 
д-ру Гербертові Еватові. В .1:исті, 
висловинши задоволення з приводу 

порушення в ООН справи нардинаmІ 
Міндсенті та ~5-ти протестантсьних 
духовнинів, Архиєписноп Мстислав 
нагаду~ OUH про жертви УнраІни 
для пщтримки Христової правди. 
Тільки від 1!)20 по 1940 рр. в Сибірі 
або від нулі загинудо :і::! унраіІН'І•Ні 
єпископи і понад ;j.UUU священнинів 
Унраїнськоі llравосланної· Цернии ; 
нід 1945-47 р. р. на Украіні знищено 
унраінську грено-натодицьну цер
нву, - пише Архиєписноп, - а її 
єпископів та священників депортова
но в напрямну, зага.11ьновідомому. 

• • • 
Заходом Вс. Архиєnископа 

Мстислава видано унраїнсьне на
престольне св. Єванге.т~іє. Це над
звичайно гарне видання, в двох 
фарбах, з гравюрами з XVIII ст., 
скоnійованими з інон Ниєво-ІІечер
ськоІ Jlаври. 

• • • 

ГРОМАДА 

-Нс~стор УІ-<]>. єт:шге;Іісн·І·ІШЇ цер
ІШИ ll. І>оровсьний, вступивши в 
ч.1rни І"\JІІадііісІ.ІЮЇ церновної ор t.І-
11 і;}аЦіі, СІІОЇ~ІИ інфО)НІ<lЦіІШИ ~·aцiюt
lll!ll ІІІИJЮІіі юшадій.сr.r;і но.1а ІІІ\ Y"
JHliJІt'I•ІШ:VІ ІІИТНІІІlІІ:О.І 1\::ІНГН,іІ і, ТН/\ і 
;{о.:н·ю уІ;раїІІсwшх t'Іштнт.цін Евро
ІІИ :ю!ірема. 

* •• 
----:- У м. Вюшунері будустt.ся у~;

раїш·и;а нравое;швна цrрІ\ва. 

* * • 
- В Торонто аасноване нове ун

раїнсІ.не видавництно <•Наш Вію>, 
ОІJО,і1ІОВаІІе 11. І. Гшщуно~І. в~во ІІИ
Д:Ш3ТІІ:\І!' •шt·оnис <•Наш Він», редаго
вашІіі проф. Д. 1\исшщею в t·пів
прані з пайвианачнішим сучаеним 
ущнtїнсишм ПJЮЗUЇІіО~І '-'·'Іаеnм СюІ
чуком. 

• * * 
- Третій Ішнцерт відомої унраїн

смюї енівачюt Донни Грееьно пер..-
;щва;ш ВСі ЮІІІ<ЩіЙСІ•Ні радіОt'ПІІЩЇі. 

• • • 
- І:>агато нюнщійсмшх часопис ів 

анону віданачають веJІИні уt:піхи ун
раїнеьної ба.'Іерини Рщш Нриі\мн. 

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИН:И 

с.:юв 'ННСЬІ\А ЕНЦИНJІОІ ШДІН 

В Нью-Норну, у видавництві <•Фі
.lософсьної 1\нигарні>>, вийш.r~а в світ 
об'ємиста, подаюча широні дані п"о 
с.'ІОІІ 'лнеІ.ні шчюди <• Slavonic Ency
clopeclia•~. 
Редагував енцинлопедію йозеф С. 

Ру•Іен (Унів. І:>рідн\енорт) у енімпра
ці з украінцями, чехами, сербами, 
с.'Іованами, росіянами і т. д. 3 чис
ленного списна співаІІтuрів виді
,JІЯЄТІ•СН ніш.на українсьних прізвищ: 
Н. •Іубатий, С. ГордИJІ{'ЬНИй, J\'1. Гри
горіїв, І. Мандрина. 
Загально беручи, Унраїні приді.lr

но не надто багато місця; біJІЬШість 
назв подано в українсьній травснрип
ції (не Харьнов, а Харнів і т. д.) 

а принрістю приходиться ствер
дити денну поверховість 1,оботи : в 
кннаі є вже інформація про Нравчен
на, аJІе водвочас, напр., про Нова
нінсьІюго 1JИ Труша ІІИІНеТМ~Я, ЩО 
це сучасні ма.ТІяри, подається дати на
родження, але ні агадни про дату 
смерти; взага.nі про події і дінчів 
Унраїни подано тан, ніби Унраїна 
існувала .пише до лвадцнтих ронін 
цьогn стод і тт л. 
Цл енцинJюпедін - в анг.'Іійсьнііі 

мові, видана на гарному папері, стор. 
1446, рін видання 1949, місце- Нью
йори. 

ВЕНЕЦУЕЛН 

ВЕНЕЦУЕЛН :JНОВ~т 
ВЩНРИВАС ДВЕРІ 

В урядових часописах Венецуе.rш 
з'янилосн попідом.rхення, що Вене-
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цус:ш зноnу приіі~шє ~о себе збіг
ціп а Еврон·и. Tenep ого.rюшено .ІІи
ше про п:шн прнііннття збігціn з 
Ні~Іе•!'ІИІІІІ. lЦo~t ісцн вивоаити~tутr. 
;ю ВенrІ(уе:ш пошц iiUO осіб. а tіе
нецуt•.lи Ущ)аЇНt'ЬІшй Но~tітет щцас 
до нідо~ш уІ,раіНІ{Я:"ІІ, нні бажают1. 
пrре{·е.1:итш:н, що .1) хворі на {'elщt• 
іі ае ген і не :о~шють чого туди їхати, 
рівнож ян і старші віном люди; 
2) адорові, мо.'Іоді .1:юди мають юr
гаяд на добрий заробітон; З) по nри
бутті до Венецуеаи IPU випдачує 
з:~ пезо на О{'Обу іі на ці:"Іt опіна 11'0 
нінчаєтr.сн. 

~тю->АЇНСЬJ\А l'PO.\IA,J.A ~· 
ВЕНЕЦУШІ l 

;І."нрана ТІВL'Іасuної нідгuтоnчоі 1\о
місіt Ущ>аїнсьноі Громади у Вене
цуеJІі (гоаова інж. Назарешю), пе
tJемагаючи пе.1икі труднощі, м~є вее 
бі.'Іьші здобутни : Мшістерство Вну
трішніх Справ Венецуе.Jш визна,,ю 
У. 1'. нн правну орrанізацію. Н м. 
}-~аранас вЦбуваєтьсн с.lужоа в rv.-
1\НT. обрнді {о. Хрущ); u цьому ж 
мkті JLCЩOДall!-10 ні;.ЩJ>ІtТО ПjJ<ІВОе.ІаБ
ну І\ернву (о. Ііетро 1~uна."Іьчун). 
~- IIJHІBU У. 1·. ОДержа;щ, Юі llOД<tpy-
1-tOI\, нід rен. В. l\lнй:єра багато одш·у 
й вауття та іГtJ<Ішок, fШі п~:редн.:І,t 
унраІІІцнм; rен. Маиєр діt'т<~ІJ нЦ 
нрміі l.ША церновнс устатнУd«І.t•ІІ 
та. .Dіб.їіІ й передuв через :Уп!Jану 
обом .YH!J. церннам. J-hiJ:toчa Сt:ІЩІн 
орrашзува.їа свято МиІ\ОJІая и puз
;.ta.i!a дітям подаруюш; унраінці lіе
нецуе.ш поча:ш випис:увити O<tГ<tTO 

часолисів з ~нропи та A.uejJиюt; 
Упраьа У. 1'. нан 'н:за.lа зн 'н;щи ;J 
Унр. 1~омітстами ці.1ого <віту и на
діс.rш,1а прннітuюш Унраїнсьніи Нu
ціонааьнні Раді та nоІн~ом.lенья нро 
ніднорнднунання Унранн:ьніІі Ницю
н<t.ІІ·І•іІІ !'~ці ; а ,щороні,JЬНИХ .Ц<І.
рін нон.·шдt:І,u оснону ;.t:ІН сrьоl-'енни 

УІ>}J<ІШСЬНОІ Ui.1iOTt•Kн; ДО Не!JІ:ХО.ЦО
НОГО T<tбOjJY В~. 'l'jJOMII ЇwlbO ЩОМЇІ;.ІІЦН 
НІlІ;JДЯТЬ j..\Ba 't~ІеШІ ~'нра.ІНІ ;.!_) С1'!JІ
чатн ноьонрибулих у.кjJніІщін ···а f-ІU
помагати 1~1 у нelJUІi ..tні. 

УнраІ.ttеІ.на. е:"ІІіtvнція .) іlенецуе
л і Є ІІ<ІІіМО~ІО;Щ101U В 1 і ii:l)\t'Hh іІІ .-\;\1~
риці. О М«'І'е!JІН'ІЬІІОГО ООНУ НUна 
с.ТJаоа, а.1е нсt: мож;Інне д.Ін но.Іt:Г

шеннн неtJШИХ HjJO!ii& ііUІЮНрнuу.шх 
імі(j)<t\!Ті.t>-,)'1-\}J<І.іІ,ЦіІІІЮнН }ЮUІІТІ• ОХО
•Іе, ('ПtраНІІО і( lІИ.'ІЬНО. 

БРАЗІЛІН 

В Бразі:tЇІ працює тепер ТJ>И 
унраїнсьні ;(рунарні, яні видають 
журна:ш та чщ·опиоІ <•Х.ТІ ібороб>>, 
<<llpai\11>>, ,,;-.1 іс іон ар•> та <•Наша ,~-{ум
на>). 

-· ;~иtJенторщt радіостанції в :o.t. 
;\la:teтi пранкн; унрuїнець о. n. Прий
ма. Цн ра~іостанція часто робить 
перt•дачі н унраїнсьнШ :-.юні, 
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УКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОПІКА 

ENTR'AIDE UKRAINIENNE 
5,,.RUE .. GASNIER GUY- PARIS ХХ. 

агі;що з постановою ІІІ 3'їз~у 
~·нраїнеьної Громадсьної Uпіюt у 
t~рапціі, місце or і;щу нанце.lнрtі 
! ромадсмюї Uпіюt перенесено на : 
J, rне G.J.:>Пier-Gнy, l'tris 20е. 

Сеt.;ретарінт прніlю\G щоденно ві~ 
17-1Н год. нрі~t •rстверга. 

• • • 
1. Не :JабУtІайте на .1ІН'Т\'ВаІШН 

прнен.1атн ноштов і :шачни. · 
2. Но.l.и подаєте 1\андидата на па

нунон 1\Al'.t, ТО Щ1ШЇТl> ЙОГО нрі:ІІJІІ
Ще й адресу друнованни~ш :tатннсt.

НІІМІІ .l.ITClJit~lll. 

l'а.зом нuдаваіітr про нього всі ві
до:\юсті, яt.;і доводнтt., що він дінrно 
потребує. 

НА УВЛП" HOBOІil'llo~·.IJBl ;J.O 
ФРАНЦІ У 

~-Франції прийнято, но:ш tшшутt. 
на Іюнвrvті адреt·у, пнсати вгорі 
пр ізнище, п і;~ пр і:ншще:\t на ;~руг•іі 
.1щіі номер ву.ltщі і її назву, да:Іі на 
третііі аініі місто і нарешті 11а чет
вертіtі ;rініі назву деш.рта:\tенту. 

1 іисатн адреси ч>сuа не ПО-'ІІ•сьнн~ш 
і ні:\нщьнимн :rітера~ш, а тан, ян іх 
ІІІІШУТЬ французи, інанше французь
ні поштарі не будуть розонратн. 
На н:онвt•рті ззаду тvеба :.-швж;~и 

писати ад]н~су того, хто внс1t.1ає 

листа. 

• • • 

ІІІшагатимуть, і надіслати тансу 350 
франнів. - .Цонументи висилати на 
;щресу: Eпtr'aide Ukrainienпe, 5 rue 
G<~.sпier Guy Рщіs Х. Гроші надс~ла
ТІІ на поштове нонто : Paris-651. 782. 

- ~· внпаднах спізненого прохан
ни па отримання посвідни, ноли є 
загроз<l штрафу за несвоєчасне виб
раннн нарти побуту, треба просити 
щоб I.P.U. висн.l<ШО тан звану <•кон
вонасіош~, себто напір, яний свід
•шть, що запізнення надіслання пос
нідІш націона~tьности сталосн з вини 
І.Р.О., а. не прохач;,~.. Одержання 
<<КОНВОНаСІОП>~ Є дуже ВаЖ•1ИВИМ бо 
без цього префектури, в~дносячи в'ину 
за ~есвоєчасне постачання посвідни 
нацюна.1ьности па рахунон недбаль
ства прохачів, будуть записувати 
їх чи росіянами, чи полянами й за
мість унраїнсьних нансепівсьних ма
рон будуть на.'Ііплювати російсьні чи 
яні~ь ~нші. Прибутон з цих марон 
тодІ rнде, звичайно, не незаможнtм 
уііраїнцям, а росШсьним і іншим 
збігця~І. 

- Унраїнці, яні не виберуть ное
відну українсьної національности й 
н.е будуть мати її визначеною в нартах 
<<ІДентичности», не мають морального 

права н~ допомоги й на яну б то не 
бу.10 опшу Громадсьної Опіни. . 

РІІНОІ \ НР АЦІ 
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іl:'Іаштунання на працю iiy.le нt• 
JНШІШ НІ\ :Ja 5-6 ~Ііснціn. 
Бююно•шх н.:tаштуваТІІl'Н и1 ц іІі 

фабриці. де наі\.1 інше :Іабt•ащ•••потІ. 
іt-\нТТІІ )НJОЇТІІІІІШ, ІІ!,ОІІІ~ І:a.ti:.J:olll 
~Іt'ІІ і т:ІІ\ і в і;~Іннн···· і : 1) нр і;Іиа,щt· ra 
і~І 'н, :.!) ;{ата ШlJIO.liJ>l"IІІ.н. :І) фах, 
-!) сшеІіниtі стан і ;,) ТО'ІІ1а <ЦJ•et·a 
(но-французью.). -- ,.J.m;y~tct.ти м\·
сять бути в порн;щу : 1) ~>арт д 'і.:~.аі•
тіте, ~) нарт .J.e транаіІ {ВІt;:J,ана бю
рщІ праці), З) сертифіІ\ат 1:1i.l пощ·ред
нього працедаІН{fІ, що ві.~ l•ІНІіt Іtа 
аміну праці. 
До t·писну буду ааноеІІТІІ пtх п-;

раінців, .ню .'!е ~·а е.1онах унран;ці, 
а Й На Дl.ll. 1 реоа t'ІІ,lаТІІТІІ IIO.].aTOt-; 
на Унр. НаціUІ,а.lІ•І(\. Ра;(\ - однu
денншt }Нl.\-'О.ОіПШ,. (І) ТІІ :Іа!Н'І:t Т};она-
111\!\1 в ~- нрашсьюtt J J,о~нцt·ьнііІ Опі
ці і CIIШtTitTI\ Ч.lt'Ht"i>HИii Btit't·OH Н)О 
фр. рі'ІІ1U, _ :н)ІJ на.-Іt·т:.тн :t•• бУ.ІІ>
НііОЇ уираїнеьnої орrаІtізаціІ, щu·ш 1-
Т}>І1~ує ~'нр. Нацюна.1ьну Раду. · 
Вщомостt ПJ.-ОШУ щцt·и.lаПt на 

адресу : ~lr. Grytlline Artenюп t) 

rне Collot, Doшl>a,.Jt• ,--:\Іtнrtht· 1(\1: 
et ~1.). 

OliOB ІСТ!> А 

1\о:ю.:Іуп Онеана, 16 ІІі-. Aq. 1lu 
B:.s-1\leu(Joп а І""У-1,,;-:\[uuІіпеанх (S.) 
бере роботу до;цщ~, а ('а~н· : пере uі
.тtизну, штопас, :tат:.є, n 'нтt•. 

В ЄДНОСТІ СИЛА ! 

Співuрацюіі:т._. еамі і :.\байт._., щоб 

Товариства і Установи. RRІП Ви 

G чпепои- ще тісніше еuівttра

цювWІИ а 

УНР. ГРОИАДСЬНОЮ О ПІНОЮ 
У ФРАНЦІІ 

L'El\TR'AIDE UKRAI:\IEY\E 
EN FRA?\CE 

ІІ. Но•Іенаш Андрій надіс••.ав 
500 фр. на унраїнсьних гі]ШІШІВ. 
Гроші передані до Унраїнrьної І'ро
·:-.щдсьІюї ОпіІш д.1я придіаення пот
ребуючим унраїнсьюtм гірнинам. 

Ре.:.tанцін отршtала таного листа • 
,,~Іепі, нн у•tа~нш~ові у французьно: 
:\І)' резвстане 1 ІІІ.J. номщщуванням 

ОДНОГО З ,lІІpeHT?JJ in Вt',ТІІШОЇ фабршш, 
Вда.lОСІ• ОСЯГН)ПІ аапоруну ТОГО Ж 

rююго ;..tпрrнтора на вJшштуваннн 

на r~ращ~ в цШ фабриці нільнох унр. 
робІтнш;ш, нuІJtТІ• за їх фахом. 5, rue (;нsniel' (;ну, Р:ніs ХХ 

ОІЮВІСТІ-\А . 

Сенретаріят Грощцсьної UпіюІ 
прохає панів .тІегного і Рt•пецьного, 
що працюють в департаменті Sauпe 
et Loire подати їхні точні а;1рrси, 
?о адреси, які вони по;1а.111, ІН'ІІОВні, 
l ЛИСТИ Не і{ОХО;\ЯТЬ. 

ВИРОБІТЬ СОБІ IIOCВI,:J.l-.T 
УНР. НАЦЮНАJІЬНОСТИ 

- Реномендується всім ч.1епам 
Громадсьної ОпіюІ розпочинати заз
да.'!егідь справу одержання від І.Р.О. 
посвідон українсьноі національ
ности, бо І. Р. О. персобтяжене 
проханнями й не може юшежно 
швидно видавати ЦІІХ посвідон. 

- Щоб одержати посвідну в най
норотший час, треба заповнити ан
кету, долучити всі донументи, яюrх. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

ЦсрJ(овні справи 

оrо.:юпшннн 

Нн нан• повідо~t.тtн.сюсt. в <•ГJ;ом:.ді•>, 
(:\о 1, НІ-ІВ. ет. 7) при Паризьній 
УАПЦ(•JШІІ і споряджується CИHO
;JJII\ по~tер.1нх ун.паїнців у Франції, 
щоб ~\0.11\ТІІt'Н :1а СПОНій ЇХ у ІІО,JІОЖеІІі 
іІІІ і, а i~tt'нa їх збrрrгти д.пя майбут
ІІІ•оrо. 

;~о цt.oro чаеу уета.ТJено понад 

t;iO і~tен, a.тtr це не всі наші брати і 
t'l'І'Т)НІ. 

ІДе раз просшю родичів і друзів, 
ш; рівноп; орt<шіаації надіс.чати нам: 
пр ізвищt• і і:\І 'я помер.тtого, JНІНГУ, 

дату і ~titцe наро:tження .• lату і міt·-
цс ПОХОІІШІІІ Я. . 

Термі_н на,1rишшнн : 1~1 червня 
Ц. р., ПН'JІН ЧОГО II)JИt'T,Yil3C~;o ДО DІІ

ГОТОВ.JІІ'І/НН ПЮІ'НТІІОЇ таб.lІЩЇ •·Сн
ІІО)_{ИНУ», нна буде :ІІІахо;щтІІ('JІ в llt>p
нв '· 

Адрr('а : Arrl1ipretre У. \'ichnt•\\'
~'ky, а, rне Gasвier-Gнy. Pari;; XXt>. 

Нuрафія.1І•ІІа PA;tA YA1Il1 
в lfщшжі 



і!Шl'ТШІ НА l'A:~JJ~·,lolH' ~-АН 

ЦЕРІОН І~· ФІ' АІ ІІlІЇ ,(о llii\HIТJ-IH 

., Ії;(ІІІІСІІІІіі .ІІІсТ '1 . ti . І їар11;-~; _ 
І'а:JІІ .\1 !J. їІНІ фр., а І'аче : С . Со:юнтів 

.-,_tHIII фр. ' 'Іt"\.іВсІ.І:ІІіі t )_ 1.0011 
фj>., ,\\('jJІІІІіВ I.Ol/0 фj>., CІІ!iJIB 
l'f,J:ІJii ;,оо ФJ>., І'ораїІt їtЮ фр., 
СнаlтІіа І'а.ІІІІ~<І .·,оо фр .. І'чІІрІІ 

- І,ОІНІ фр. 

OiiJH'\1 і il\l'J>TIIt.Ц:IIЩ і :1 ІІаJІІІіІіУ 
· · · р:І:Н>\1 :!_.-,;,о фр .. а сачt· : ТІІТН)>l'І , -
І:о 1011 ФJ> . . ()J;ап:іі :!ОО фр . , 
:\:\ - ;,о фр., BPpil\fiІщt.J;Іtii /ІНІ 
фр,, J)j>t'/І:IIIJ('IJ('I•f>ІJii Jt)l) фр, .' 
tІ.н·наІ;о Іі. 1.0011 фр .. І;:JІt_\·ра 
;,оо фр .. І іан і І'ораїІІ ;,щІ фр. 

· - І їі;(ІІІІl'ІІІІіі . ІІІсТ '1. ІЇ І. І Іансі. 
J>aao~1 ІІ.:юо фр .. а l':t .\Je : ІІаІІі ,lp. 
Віра :!аІ;Уl'ІІ.'НІ .. · IO.OOll фр . . І'рІtІІІІtІt 
--- l . (HIO фр . . Н\tновиіі :юо фр., 
Стt•шt·ш;о -- · І оо фр. 

-- - - Jfi;(llllt'llllii , JI\l'T 11. Ії:> . Ві.І
;н;рю. І 'а:нщ І:!. !1:>11 ФJ> .. а c:t\ll' : 
ааrнііі Hiiill -- - ;,оо фр., І'охоІІІІ'І 
.ilt'OII -·-· ;-100 фр., J1lt'B 11l'IIIIO СІІПН 
- · :і00 фр., .ї~·t:іJІІІ(·ІІJ\11 Jван .'>11(1 
фр., Ci;(.H'J> Сl·ргііі tiOO фр ., іІ\ІІТ
нііі А1црііі - ;,оо фр. , 1\о.-.о.\JіснІ. 
lІ'отаІІ - ІіtНІ фр. , ll(l'pfiali Іlt·lT" 
;-,оо фр., іІ\ураІі івt· І.І\ІІіі Іна11 бОlІ 
фр., І'уж·н .\ІІІхаіі.Іо lit!O фр. , 
l~t\.ill'IIIІ'Il'lll\0 )kеВІІ.lО;( ;'>110 фр., 
l.>і.їt'ЦІ>ІіІІіі .' l:НІj>l'ІІТііі - · · .'J00 фр., 
1\О('ТІОНІІШ Ф(•;( і jl - .. ;,щІ фр. 

- ] ІЇ;ЩІН'ІІІІіі .І Иt'Т. (Цен ,((• ТІІІІІ. 
Ра:ю\І !і.о;,о фр; а ('11\Іt' : 1\.н·р ---
;,оо фр .. ~ - ІІІІІН'ІІІ>ІІ Іван ;,оо ф1 >.; 
СтуннІІІІІ·ІіІІіі Н. ;,оо фр .. Нрt·ІІню 
В:н·н: ІІ. ;і ІНІ фр .. .\Іе.: ІІ•ІІІІ 'І)ї> ТІІ". - --· 
;·,оо фр . , Сн i ;J.;aвt;o l feтpu -- · · :!.'>tl фр. , 
1 fі,(ОІІJІІІГОJІІІ 2;,0 фр., 1\у;н, .\ltai;ІJ.I:t 
--- ;,оо фр., ВінІЩІ·І:ІІіі .\ІІІІ:tо.І:а 
;'>()/) фр., НініфореІ(І• І.ІІ•Іі" - 1011 
фр., І'J>ІІІ'ОІЮВІt'І Іван 2 ,-,о фр. 
Стас ііі :ню фр . , J \унршн·ш;u А.н·~> 
сііі - - :,оо фJІ . • Сі\ІІІІtt•ш;о l't>Jцiii 
]tНІ фр., ,' ІІІІІІІ>О .\lІІІЮ.Іа .'J00 фj> . 

СІІЩ>Х і ІІ.'ІІ•Н а Р:ца ІЩІJ;о ;рІІ;у 1; 

il\l'jiTBO}ЩUJ{ill аа ЇХ Щt'i(j>J' ДОІІО\ЮГ)' 
Н·''" ро:Іfіу;(оІJІІ іІ\ІІТТІІ УАІ fll ~- ФраІІ
ІІіі і а:ш.ІІІІ>ІІС JН'ІІІТ.У fіратів і t't•cн·p 
ІІііЩJВШІІУТІН'ІІ :аі l'liOC\0 H\l'j)TBOIO, 
11!11ІІ'ПТІІЮ'ІІt, ЩО <•J(OU!JOB i:li,JiOГO Н\l'J>
ТІНЦШЩІІ .!IIUUIITI• І.)ОГ•> і <• ХТО t:BOC'I:tl'-
110 ) {:Н:- 1/О)(ІІіііІІО і ІІІІІІJ\111/'ІН:» . іІ\ерТВ/1 
(',:ш·rи на a:(]H' t·y: .\1. ІІоt•аіп, ti, t· ш· 
Uн~І.ІІУе Hoнanet. РаІ'іs н.;е _ 

1 IpOJ(OIIil\t'IIIIH !(!.ОГО ('11\ІІ' ІШ liy;(t' 
нo;t:m о 11 і:ш іІІІt'. 

17 ТJІаІІІІІІ ННН )НІІ>У 

ClfAPXI}I.:l/.IIA РАДА ~'Aiflt 

у ФРАНІ ~ІІ 

n Ін·ні.lю НІ •rерв11н ц. 11 . о t7- iii. 
/'ІЦ. , в ІІ]•~ВtіЩt'ІІІІі УАНЦ 11 НарІІіІ>і. 
J1 i ; {fiy;\l''l'l •;· н дуХОВНИ Іі ІШ/Щl']>Т XOj) іІІ : 

:1) '10.'/ОВі'ІОГО - - ІІі;! OJ>Yi \010 11. :\[ІІ
t;ІІ.ІІ ІііЧуt>а J\. 

fi) ~ІЇІІІ:ІІІІJІ'О ІІі;{ ору;(О\0 11 -Ні 
НоІІІІІ(І•Ііої О. 

ІЗ ЩJОГJІЮІ і тнорн : Арханrе.'ІМ'І>І\0-

ГР О l\I АД А 

го, 11І>j>ЛІІІІІt'І,J>ОІ'о, Ве;(с. ІJІ, І;оІІІІІ
JРІ, ,'{t'ІJІІТ()ВІІ'J:І і l[Oilii'I:IJ>l'lll>ll. 

В!'Т~їІ :1:1 ;{оіірові .'ІІ . ІІІІЩІ ,'\ІІТІ::tШІ. 
І rарІІфіІІ.ІІ.ІІІІ I'A;l,\ ~ ' .\lill 

11 f f:tpІJ'I'i 

В Іll'.Іі . ІІо J!) 'll'}JBJІII 1(. р. tt (:!-ііі 
І'tЦ,. ІІЇ\'.111 C.t,Yii\VII J)o;J>o( ІІі;(ііу
;І~--lї•l'ІІ Рі•ІІІ і :~ага.ll·ІІ і :.Іfіорн нара
фінн Y.\lill в Іі'арІІіІ\і. 

І І а ІІоJ"ЦІі,У ;tt•Іtltt>~ty 
І . ;:а•ІІІТ:ІІ!JІ)І ІІJІОТІІІ>tJ. І,У ІІ:ц:ІВІІ

'ІаііІІІІХ :І{)оріІІ Ні ; ( \) ('і 1ІІІН J!Ц\) ]'. 
:!. ::віт І'о:Іовн І'а;щ J l:tj><tфiї, 

І'І><ІрfіІІІІІі:І і J'L'Ві:ІіііІІоі 1\tJ .\IЇl'Їi. 
::. ,lt· .\Ji!'iІІ І І·:Ірафін.ІІ.ІІої І'а.ІІІ 

ІІІІVОjІІІ ІІОІІоі. 
І. І;і;І\у•Іі І'І•]>:ІJІІІ. 

ІІ;Ірафін.ІІ.ІІІІ 1'.\, lA У.-\ ІІІ t 
11 ll:tj> 11 ;)\і 

-ll суfіоту ІІ-і •н·рв,tн fi. р. 11 ,;:allt· 
tll' (~pogt·apiІit•, 11->1, В<І. St. Сеrшаін 
l':tl'is ti-e BiJ\V)')(t'TI,('II Нl')~ІІІІІіі j>l'IIJ>t'
:н•ІJ ТІІТІІІІІІ 11 і і 

КОНЦЕРТ 
,\ i:p:І .IItl' l•liiiX ШІТІ(іВ 11-11 j 1111!11 J'ІІ 

ІоІ\Н'І•І\ОЇ арт. фі.'ІІІ]J~ІОІіJІ \l'OIIjJ:IIttІ) 
1:1 11. J'р_\';{ІІІїІ ІІроф. J\tJJІI'l'foii:ITtJ
piІ (ІІіНІііІ'Т). 

ІІочатоІі о :!І-іі І·о ; (. 

І \нІПІ\11 наііунІІТІІ : в ІІJНШ іІІ(t:ІІІІ і 
<• І'рюІ:ЦІІ», 11 УІ;р, jlo\li 1 ];\, l'lll' 

Таіщ· і 11 І>аl'і (н ;(t'III• І\ОІЩерту). 

На llpt•t·tiюtщ 
t·н.tапt;ш : 

« І' JІ 11 .11 а ; ( І( » 

н. І'рІІІ{ІІJ; .\lJІJ;tЦ:I :І StiZl'llltJІ\t 
(ll ,_нtte .\larlll') ........ . . . . . . І(НІ 

11. І . СірІю :1 Аін- SеfІ·а, Alget' it• .. ( ;,;, 
11. ЩерfіанІ. ;~~~- :а Со1110 Clyfi) НЮ 
11. JI(L"jlfitІІ; Ji. . .. . . . . . -ІЇ.'> 
11. І fрІІХІІІІl'І•ІіІІІі :t Ер.:ІJ,(; ...... Jt)(l 

ІЦнра Ї\1 :1:1 це ІІUі\ІІІ\<1. 

.\~ 9-111 (33-31) 

~ -В.\1'.\ ~ 

JLІІрJІІ'<'ІІТІt іі ХІІ}НІВЇ t'!ІiBat\11~ 

IJttHBII.IIIt'l' lll'jllll j ВІІІІ~'l'І;ІІ Ті\1; 
.І_\';1\l' І!tІТріfіІІІІХ :\.ІІJІОІІІІХ ІІЩ>ТІІТ~/> 
_,. ІІІt;(аІІІІі І;ііі.tіІІТl'ІіІІ ІІІt'ТІІТ\'Т\' На
ро; {ІІІ.ої Твор'ІІІсТІІ. ;tt~fipe н:і~І· в і;(о
'іОЇ :1 t·восї ,(ін.н.нщ·тн в ~;раю. а го

.tІ >ІІІ! О а llt·pІІІol'tJ І \ра і\ тн >Го І \• •нt;у р
І'~- ~ї\J><ІЇІІl'І•І:ІІХ ХоріІІ ~- . 11.-BtJIIi. 
J(l-ii ф:JІіТ .!:tt: ІІ:tііІіJІ<ІЩі l'ilji~\JITi і 
. Іоfірt>Ї JН'.( і ІІЩ і і BІJ;I<llll• Ті\ Іtр:ШІІ,'ІІ·· 
ІІоІ'о 11 i . (fiopy т11ор ів. // тии [,·mІ.!(l/J//.'1. 
11(1 І ,\((/(' 6/l/o./1111( 1/ і t' П/u 1011.1/,1/0 {J /11(/.)/(' !/ 
І(ІІХ гарІІІІХ і І(іJ;<ІВІІХ ІllltiШtt, tllt ФраІІ
ІІіІІJ .. \lilt : H;iit' 11:1 tїі.І:t.І.і lll')HIIi Іі!ІІІ~-~·
І;ІІ . ІіТ~ІН'і'ІІІІІХ ІІіt'l'ІІІ. 11:1 \ІіІІІіІІІІІіі 
X.ttp ІІіІІіІ>J>іІЩІІХ ~ї;раЇІІl ' І•ІіІІХ J;ІІ\ІІІІІ
;ІJІТІІjІ іІІ Та J':Іptttt :Ірt•,tаП >ВіІІ!ІІіі :afi ір
ІІІ І!; ІІа)і•ЦІІІІ'і: JІi('t'lll· ПО) 11:1 tЦІІІ>рі:! 
ІІІІіі X~'jl. ( іфІІjІЧ.Іl'ІІІІІІ \ІІН'Л' І{і>І;l', 13 
11 і;(ГОТULЩі ВІЦ:tІІ!ІН ;(іІ.ІІ•ІІІІІХ ТUоріІІ 
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