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з метою зберегти для майбутнього історика української 
> — 

еміграції матеріяли, що освітлюють, життя і діяльність 

сучасної української еі’іґрації в Німеччині, Еідді.л Ін_ - 

формації ДПУЕ прист^'^ая до видання їх окремигли замітками 

у обме еній 'кількості примірників. 
1 

Перший зшиток містить матеріяли з ділянки^ преси і жур 

налістичного життя. Е ссновнсму ці матеріяли торкаються' 

дія.ль.ности Відділу Інформації ЦПУН з^а час від заснування 

його / листопад І9і5 року / до квітня 1948 року. Основу 

їх творять доповіді реферата преси Еідді.лу Інформації 

• ЦПУП, рад* С.Старова на пресових конференціях та ^)езо- 
% 

люції з”їздів ЦПУЕ, пресових конференцій і нарад. Д'ля 

характеристики цілости пресового і журналі стичного життя 

додано декілька листів Бідділу Інформації ЦПУЕ. 

ЕІДДІ.Л Інформації ЦПУ£. 

^ Франкфурт н/М 
червень 1948. 
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Семен Старів.. 

До істор-ії .БміґраційЕот преси. 
/з доповіді на І лресотй жо-нферендії/ ^ІН 

Незабутніми ще стоять перед нами останні дні війни* 
Тоді, коли німецький-Найх відживав останні дні свс'Го іс- 
нування', сотні тисяч з^країкців анадрдйлись в похо.ді: ор- М. 
ґанізовано і по ^ динці вони прямували зі сход^’ на захід, 
далі від большевидькаї држтатзфи. Одинаии., родини і навіть 

цілі села покидали Бать^вцину і йшли в далеку й незнанз-^ 
чз^с.ину..- 

Прийшов кінець війки* На територаї Німеччини опини¬ 
лись сотні тисяч з?краанДІЕ. Всякий зв^язок,, як транспорт¬ 
ний та і поштовий, виз-трішій і зовнішній був спаралізова¬ 
ний. Ні одного українського часопису; жодної унапрямлюю- 
чсї чи координуючої установи* До того ще й невияснене' прав 
не псло::ення* Для нової с-купаційної влади вкраїнці 1’нв^'іс- 
кували". Ми були ведені в рубрику поляків, росіян чи ін ¬ 
ших. ■ ' • V 

Це бвЕ тя кий час. Не повертаючись на Батьківщину ук¬ 
раїнська еміґрадія демонстр'’КБала перед ділим світом жи¬ 
вучий протест проти бодьшевицької диктатз/ри й національно¬ 
го гніту. 

Наша по лі тич но-національна еміграція д.ала клятву крД-/ 
ще помирати на 437?.ині ні.х.. ..-ити 3.^ рабській неволі під боль- 
шевистськнм нагаєм. Але їх ке залишати в спокої. Зони стали 
обвктом спразвжньогс по люванняг со вет’сь ких репатріядійних 
комісій, що зі зброєю Б руках провадили свою чорну робо¬ 
ту. Б таких умовах велика частина з^кріінського громадянст¬ 
ва змушена ьула ховатись в глухих закз^тках чул'ого краю, 

І всь, в про темряву нашого щоденного ^иття проник-ли 
перші проміння, що чмм далі все посилювались і перетвори¬ 
лись на яскраве світло. Це були наші пефші часописи, Бсе ^ 
більше і більше з”явля.лось їх з тої чи іншої сторони', про- 
никаючи навіть в найглухіші закутки нашої скптальщини. Ма¬ 
буть ко^.>ний з нас^ хватав їх тремтячими руками і з хвилю - 
ваньям перечитував до останньої літери. А прочитавши, ма¬ 
буть, вперше усміхнувся і полегшено ЗІТХНл?В, бо з ними 
повернулась до нас наша надія. * 

" ....Нас українців у м, Н, живе всього троє - дишуть' 
що редакції одного часопису. Цілком відірвані від світу^, 
від бвого народу. Минулу, осінь, зиму, та ще й до цього часу 
часз* ми ду>-.е боялися приму' ової репатріяцхї» Тим то ■ у нас 
склащалесз думка, що , ,мабутьу Німеччині немає нікого з 
наших втікачів. Дуііали.що , мабуть, тільки хми такі щаЗли¬ 
ві,- що живемо, а всі інші загинули. І от 30-го червня д.р» 
зо воіхМ несподівано до наших рук потрапило число газети 
"Українські місті", а разам ще й приміркик української фо¬ 
то-газети " На чу. ині". Чи можете Ухивити собі нашу^ ра - 
дість, коли ми довідалися, що наші побратими не тільки 
жиБ'^^ть, а й видають газети рідною мовою- З великою жадо¬ 
бою ми читали останні новини своєю рідною- мовою. . , " , ^ а 
прочитавши "... о'-ияи, підбадьорились і укріпили собі дух 
та надію, що Закраїна.ще не вмерла, що^вона, ’^'крална наша, 
живе не тільки тЄхМ нСході, а т т на терені Німеччини".,. 

) 



в 

, вик- Появч українських е’'і граці :-.ьих часописі в ^ от-., в 
ликала загально ьюралько піцнесокня .нашіх скитадьців. 
Це й зобов”язус нас по правдивого признакі.я заслуг їх ор- 
ґанізатора.?/., рефракторам і спІБрРбітник.''ч',!. Зони це заслужи¬ 
ли. Не дивлячись К? великі трудно ДІ г ЕІДСГ’ТНІСТВ по.ііґра - 
річної бази, пап^р^ та інших матеріяльних засобів,- а. тако5.. 
Перешкоди цензурного характеру, не.севьість в завтрішньому 
дні чи, н.^’ВІть, в ближчих хвилинах, ці люди буквально на 
колінках робили свої часописи. Бопи самі жертвували своїм 
спокоєм,- матеріялььи к-благами, ризикували попасти в прик- 

з'ипускали в світ друкоьане українсь- РУ 
ке 

ситуа._дю,’ але все 
слово. ; 
и хро кс ло г ічноі-.^у порядку ми- назвемо наші перші часописи 

які стали сьогодні друкованими загально признаними орґанами 
:р^країЕоької еміграційної преси на терекі Німеччини. Ці часо 
писи виходять кілька тисяч ним тира ем. ■ , 

Серед них перше"" місце займає - "Н а ш е і. и т т я ” 
/Авґсбурґ/, що .5-го вересня б.р. відсвяткувало свій одно¬ 
річний ювілей. За' рік свого існування, отже від 5-го вереС" 
ня 1945 року, цей часопис у-, е нарахоЕф^е 93 числа.• Напо - 
леглева робота його організатора і першого редактора - 
Павла КотоЕича і його ближчих спі:^робітгіиків за - 
безпечила часописсгві розповсюдження серед читачів. Він 
став широкознаним серед українських скитаїьців далеко по- 

,3-а -.таборамк і в інших оіГ’пвці.йних зонах,.- - 
■Дрчг-е місце в хронологічному порядки займає часопис 

” Ч а с“”, перше число якого еи-;ішло др‘'’'коваііс- циклос.тилем 
І-го у:оЕтня 1945 роїС' в м.^юрт. Видавець мгр.Р^.■ І л-'ь ь и- 
ц ь к и Й:,'редактор ЙІ. К о л я “‘н ’к і в с .ь ■ к ц' . "Не див¬ 
лячись на те, що ”Час” вк'аєть-ся фо тографічнкм-способомі, 
вік за'йняв одне в перших' місць в нашій еміграційній пресі. 
Особливо відзначив я вігі багатими радіє вищи вістками, які 
наф^ають йомУ жрівучости і, таким чином, заб-езпечували йому 
попф'лярність серед наших читачів. '’Час" містить багато 

пер'е.кладів цінних ста^-’’ей з чу- инецьких часописів, що та¬ 
кож -належить . до його зас.Дф'/г,' 

^^ерше число чаг-о'Пйсу й’^країнські 
появилось 28-го листопад-'^ 194 

>істі ■" і Н.Ульм, п 
лис- топад-'" 194^": року ■,' .цикло о тилевнм дру - 

ком, як і біль, ість часопис.ІБ, часопис й "У Н. ” появився у 
формі --УРЦалу і ма в чисто таборо ви г характер . Та поступо¬ 
во ^ навколо нього скдмічилась частина письменнріц-ьких, ж:ур- 
налістичних сил , ■ що ' підносло. часопис на ері^щий рівень. З .. 
чис.ла 12/19 /4.4.4"р./ віп ■пере..шов .на нб^мальниїї друк і 
з цього часу переросіас форі.у тзборового ч ісопрісу та за- 

.во'йо ву є собі .повагу ' й ііррізнання* Осно внкком ' і ■ п.ер шим р е - 
діктором є К- Д а ц ь к"о . ' , ■ 

Тижневик ” Ее д"і -л я ” заслу-.ено заняв одне з по - 
чесних місць Б українській еміграційній йресі. Завдяки - 
послідовній роботі‘його видався і редактора --Г-. К о т о- 
р о в и ч а та тіого бли чих спі-вробітн'иків'’часопис "Иеді'.*' 
ля" сьогодні став широкознании, пі один з іііШих на^их ча-- 
сописів так скоро не реагував на події "чи на різні акту¬ 
альні теми, як "Неділя" і, мабуть, тому -віп став зь'апИ:-., 
як сенсаційний часопид." Перше його число вийшло 23.,І2 - 
1945 року у Швайьфурті, а від 83 чися^я виходить в Ашаф - 
фенбурзі. 



7 

Май";е одночасно зі згаданими українськими часописами 
в американській зоні, почав виходити одинокий на всю 
англійську зону часопис ^’іуна”. Еиходить він в Гайденеу, 
Перпіе число вийпло 2.3.4С' року. Редаг'^в його п. Д а ви- 
д е н к о. 

Перераховуючи каші часописи в- хронологічному порядку 
я навмисно випустив часопис ” С л о в о ”. Цей часопис 
більше не виходить, але, враховуючи кого заслуг^', ми все 
в. таки хотіли б відмітити. його^,як один із серйозніших 
громадськРіх часописів свого часу. Засл’^^га ,з популярності 
”Слова” / Реґенсбурґ/ нале идь ого орґа..ізаторо ві і пер 
шому ре^акторогі п.С.іовгалю. Бо це к він, маючи довгсліт 
ній' досвід редакторської р.. боти, за порівняно короткий 
час поставив свою газету на поЕа^.номз: -^фхРаяіст.ичноА4у рів 
ні. Часопис "Слово” був провідником і захисником ідей де-- 
мократичксї .вільної преси. Мо..на було сподіватись, що 
він стане, загально-громадським провідним орґаном, але ск¬ 
лалось так, що, І. наслідок кепорозухмінь., які виникли міх 
та-зорбвою радою і редакцією, часопис , "Слово" перестав ви¬ 
ходити. Перше його число вийшло І.II..45 р. , сотанке - 
16/24 число вийшло 21,17.46. 

Окремо хочу сказати про часописи " Українське Слово 
і "Українська Трибуна". Ці два останні часописи являють¬ 
ся ще молоди:ш й не встигли зайняти відповідного місця в 
українській еміграційній пресі. Перший номер "У.С," вий - 
шов ЗО червня^.б *р. в місті Реґенсбурзі за головною ре - 
д акцією п,І).^Тарновича. 

"Українську Трибвну" видає Е. Пасічнкк, а редагує 
З.Пеленський. Хоч цей часопис ще молодий / перше число 
появилося в м, Мюнхені II.8 ц.р./, він в-є тепер заслу¬ 
говує на повагу - живучість тематики, добре технічне 
оформлення, гарна- мова притягають увагу читача і забезпе¬ 
чують ' йому поп:''лярність в майбутньому. 

1 І. 

^^риємнб констатувати, що в е в перші місяці окупа¬ 
ційної влади в вкраїнських таборах та й .поза ними поя - 
вилась різні періолрічні т^-идання. Пізніше кількість їх 
зросла, як гррібн після дощу. Це були різні бюлетені,ін- 
фор'а-ліл, ча описи, окремі одноднібки,. брошури і_^т.п. Ор¬ 
ганізаторами і Еи’^авцями бвля партійні орґакізацтт , про- 
фесійні спілки. Окремі таборові ради і гриватні особи. ^ 
Більшість їх виходила в американській зоні бо загальні 
видавничі умовики зл-чно легші в америк нській зоні за 
інші зони. 

На кінець 1945 року таких видань ьіараховувалось по¬ 
над 50. 
ли своє 
ку 1946 року їх кіль»,'.ість значно зро<.лац а до клкця трав¬ 
ня '.б-.р. підвищилась, згідно відомостей українського му - 
зею-архіву в Ауґсбурзі, до 87 різних назз.,0-юди входя^ть 
як загаїьні інформаї^ійні бюлетені, так і різного напрям¬ 
ку періодики, як парті.іно-по літичні, релігійні, пластові, 
Дитячі, загально-літератзфні , студентські.; ^ .-..іночі, мистець 
к1, органи селян-еміґравітів, ііоліте"язнів і т.д., 

З бігом часу з різких причин багато з них припини 
існування, а те зріст не припинявся. У.і..е на почат- 
року їх кільк.'ість значно зрох.лац а до -кікц 

а тако.- 

ч 
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ак.адеул.чкі ?а просто таророш. видання. ; ч -соїл ді 
ЕиіітіСо ну вались і ка-'ирали серно зкішогс і вирівняного зні- 
СТ.7. Сесет всіх ІНШНі 7 про по ІІ ТИЧ ні Кь- говориться/, осо¬ 
бливо виділяється реЛІГІЙНО-СЗ^СПІЛЬНИ* ти.-. НСЕИК - ри- 
с т ж я к с ь к и в ПІ т я X ” / Карльсфе.іьд - Ііітт-^нЕа - 
льд/ "фого редактор І.-Ііімчз"к зі своїми співробітникаї-к 
допився ТОГО, ЩО- цей ти‘Новик став поЕа...кигл органом бага - 
тьои читачів вкраїнської громадськости. Лоь.иа сподіватж; 
ще 'ти:, невик пере.йпсвли на нормальни;' др^к / до 
цього час^' ри"^аєтьг.я циклостилем/, Стйне про бідним . орґанш 
с^’спільно-грома"^гьної і релігійної дз’мки. ^ - 

ЗасіугоБЗ/е на ^’-горг і оцінкз^ тако- і Ти..новин Б^оле- 
тень демократичної ” Ря Л'ч кні’ ,що виходить в Тільо 
біб"’раі. ”Ка ині ”, прк-’рилгт'очись ’^емократичнего принци¬ 
пу, сміїиго пічио-Аичь -^о розЕ^язки акг'’алькпх с'з'спільно- 
політичних пич^нь^ вря^VО^чючи велики" досвід демократично 
го с"іт"^/ Ло' на спо ^і■ ^тис я, що.Ли негик не розміняється ; 
на дрібні' парті н-^ гриз-ню і г-тане солідним органом демок¬ 
ратичної думки. 

Особли-^і утог” звергасз на се§е дитячліД ..'‘'/‘на і 
П д а с т у н . на високу оцінк^’ він засл^’говз^е своїм гар 
ним оформленням, тако" і своїм змістом* містить прис - 
тупкІ для дітей історичні матєріяли з історії нашої Бать¬ 
ківщини Да інших дер ав. "Пластун” виходить в Ауґсбурзі 
один раз на міісяць, редагує колегія, але головна заслуга 
кале, ить головному редакторові Л .Григоріє ву ./'Він же й 
ілюстратор /. 

Крім згаданих періодкків, ми маємо ще багато інших 
які заслз^гсвують на згадку. Обмежуємось ' тільки їхньою 
реґісїрацією. , ‘ 

і© загальних видань налеїгсить: ” Н а .4- .У ж и н і ” 
/Лз'Рсбурґ/ ; "Наше Лиття” / додаток до одноїі..енного часо¬ 
пис;'/у "Бюлетень” табору, ім-Лисенка в Ганнов-орі ; ”Лз'Р”“ 
літературне мистецький вурнаї - Мюнхен; "Рідне. Сло во ” 
^о.сячкик літера?;’ри, мистец.ТЕа_ - Мюнхен; "ііова П р о х а” 
/Лу ґсбурґ/; "Світання”- ” науко во-літературний 
збірник; " Український Селянин " - орґан'української 
спілки селян еміґрактів - /АуБсбурґ/-' * _ 

Реяігійніі "ЗІ р и с т р с - Н а .ш ’С и л а" - до¬ 
даток до ^^рядового вісника АпостольеВкої’ Бізитатури та 
Адміністратури гр . кат. церкви в Німеччині; "Орден " 
-орґан релігійно- фМлосовської думки; "Церква і життя" - 
для духовенства і вірних, / Еселінген/ , " ер кс вний 
Вісник"- церковно- громадський орган для духовен- . 
ства і вірних ^'АПЦ / ■-Іюнхен/- 

Об-іційні ридання. "Бюлетень Української 
" - УЧХ - Вільної .Ак адем :ії На-;,' к - Ау ґсбург " в і с н' и. к " 

’^'юнхен, н П с літ в " я 3 е н ь .0 те нь лі 
нських пол і т в " яз ні ^ — Мюнх єн; " Лі топи с у к р аї 
кого П 0 л і т в " я' 3 н я" • 

у " у к Р а ї н 
о.рґан ж. іно чої орґанізс щії таборі^ т анно в ер у ♦І ю л 
Я 0 п 0 0 І’ 0 в с, 3* І н Ф 0 р м а' ц Б н 0 ї ■ 

б и> " — Л-ранкфурт « 

гу хМОр иоти чиї. "0 с а " К У с а є у к 0 л и 

к 
с ь - 
а" - 

і т ень 
с л у- 

о ч е 
їжак 

і 
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Юнацькі і (ттделтгькі* ” В о в ч е к я т а« - Мюнхен, 
”Н о в а к - А"'^сб7рґ*у ” Молоде М д т т я” - Мюн-*- 
хен ,''МелкчнийЛіснкк” , Семінар ей - 
ні вісті”, ”Г туч енські вісті” - Мюьхш 
С' С т ^ е н с ь к а Д м к а ” - Реґексбурґ , ” ч е- 
рез 'Терки” - КігОб "'Юлоді - Ганновер та ікаі. 
Пар ті йнс “ПОЛІТИЧНИХ ^'Кдань нараховується понад 19 різних 
назв. * 

НІ. 

V Декілька кр'Итичких за^;ва,...ень щодо якости наших періо¬ 
дичних видань * 

Періодйчни" орґан є доважкою зброєю в руках видавців 
і від правильного та вмілого, використання його залел^ить 
дуіе багато, особливе у наших українських відносинах. На 
ь.ать, наші часописи ще не Дійшли до того с^^ну, щоб задо - 
вольняти всі Вимоги. В загальному вони знаходяться у 
порівнянні з часописами дер авким народів на нк^-чомл/ рів“ 
ні. Часто їхня спроба розв”язати те чи інше ідеологичке, 
по.іітичне чи націона.іьне питання приносить більш шкоди як 
иористи. 

Декілька прикладів. 
Редакція " Неділі” провадить активну боротьбу проти 

нарушенкя суспільного порядк?.^. Вона сміливо бореться за 
громадськз^ дисципліну. Добре. Хвала і дяка* Але на сторін- 

■ ках ”Нелілі” зустрілись Добро 1 Зло. З'^.^стрілксь вони як¬ 
раз в статті "Купці чи Спекулянти 
,/число 27,28 . 8.7.48р./. Прочптавдіи заголовок, здавалось, 
що шановні автор і редакція повідомлять про випадок спеку¬ 
ляції і, роблячи певний висновок, закличуть до боротьби 
проти неї, як нездорового с у спільного ' я'^ища, і цим закін¬ 
чать всю справу. Та ж бо ні. Справа зайшла так далеко, що 
обвинувачують чуть ке всіх студентів, замідп/ють інтеліген¬ 
цію і навіть, "громадсько-політичних ді.ячів", як пише ав¬ 
тор. А в кінці кінців створюється таке вражіння, що всі і 
вся — простолюд і інтелігенція включились в СПЄКУЛЯчІ53. 
Мораль: українськ- е^•'іґрація - спекулянти / паскарі/, 
що Б дійсності е неправдою. От'Є, замість того, щоб вик - 

•рити • конкретно виноБного і закликати до порядку або, на - ^ 
віть, вимагати по заслд’зі кари, "Неділя" розвела це майже- 
до загально-національних розмірів. 

Часопис " Мкраїнсько^ Слово" - стаття "У р і ч ь и 
цю великий втрат", підзаголовок: "Дві іс¬ 
торичні могили на реґексбурзькій землі". Тільки з малень¬ 
кої замітки без наголовка ми дізнаємося, що мова йде про 
могилу Гетьмана Павла Скоропадського, Зразу ж, поруч, 
вміпу/ється ■ велика стаття' "'Над могилою с.л.пл Д-ра Степа¬ 
на ІЩ^хевича". Ця стаття оздоблена трьома фотознимками і 
оголошенням про збір коштів на побудову пам"ятника І-ру 
Степану ЕІ'хевичу. Читач дивується Й обурюється нетактов¬ 
ною диспропорцією: маленька без заголовку замітка ліро ї.ю.4 
гилу Голови україііської Гетьманської Дер ави' 1918 
затінена великою статтею про людину, яка хоч і має сваї 
зас.луги, але не моі,е трактуватися хочби на рівні з голо¬ 
вою Дер^лави. 
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Пошана до наших визначних ^ерхавних діячів разом з ' 
плеканням дер 'авницької традиції становлять фундамент 
націона іьного дерка-рницького виховання. Виходячи з цьо¬ 
го наші часопимї повинні плекати пошану до. історичного 
н'.шого МИН27ЛОГО і не ’топускати компромітації коли б на - 
віть політична платформа часопису не згод..,увалась з тою 
політичною піатформою, яку символізує постать покійного 
Гетьмана Павла Скоропадського. ^ 

Головне завдання працівників нашої преси’на сучас - 
кому етапі зво'диться до того, щоб позбутися партійщини в 
часописах, усунути партійну "гризню”, ^перетворити наші 
часописи на солідні сусіплькс-громадські срґанк, бо тіль¬ 
ки такі можуть бути нашим справжнім об"єднуючим. і вихо - 
вавчіш чинником. 

Каша преса і^усить бути вільною. Вона мз^сить;об"0ктив- 
но стояти на службі нашого громадянства - цілої українсь¬ 
кої нації * 

Наша преса місить стати дійсно носієм нашого націо - 
вального духу, її обоБ"ягксм є стати носієм націскальної 
традич;ії й культури. 

Каша преса має гідно репрезентувати українську еміг¬ 
рацію і роз"яснювати•світоБІ нашу проблему. Вона має з'я¬ 
сувати, що на еміграцію нас погнали не дрібні егоістичні 
інтереси, а жорстока тиранія, проти якої ми_бореГ'ЛОСь; що 
ми боремось за права людини проти рабства, нарешті мусить 
з"ясувати, що мк боремось за національне визволення, за 
самостійність на “ої дер '''‘ави* 

Пам"ятаючи про це, ми повинні себе показати органі - 
земними й політично зрілими до деравнотворчої роботи* 
Ми'мусимо виступати з єдиною політично- національною про-' 
грамою, бо тільки єдність нашого громадянства в цілому - - 
моїе забезпечити успіх у праці нашої подітичної еміграції. 
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По с такс Е и 

конференції співпрацівників іЬ'фор:аці ,ної та прнсової -..лужби, 
що відбулася І5/І вересня І9^-С з участю іьформаціїїНхік та пре¬ 
сових референтів ЦПУП та СПУ„, представників об'єднання Укра - 
їкських Письменників ’ПЛУР^' і'Спілки Українських Журналістів 
П0у^-н поодиноких часописів, 

Учас,К;Икп кон'^ерекції р заслухавши і обго'вориїїши доповіді про с'?* 
часний стан, української по іітичнсї .еміґрації 5 а зокрема про віі- 

конану та залляновави- працю, ухвалили: 

.. І, - • , 

1. Українське- цруковане слово на еі\ліґрації. своє валсливе завдгк 
ня Б захисті інтересів української еміґрації виконає тільки 
тоді, коли вірно і безпристрасно інформув ітиме своїх читачів 

про українську дійсність, та коли з^країкська спільноста біьялп- 
тиме повне зрозуміння і толер^нцію до засід вільної і демок¬ 
ратичної преси, хоч би вена відзеркалювала погляди українсь¬ 
ких громадян іншого ідеологічного спрямування* При чому тре¬ 
ба підкреслити, ІДО сьогоднішня преса виходить для інформації 
цілої еміірації. 

2. Еипадк'у коли б огп^блію’ванкя якихось відомосте могло вик 
ликати загострену і за'в'^^ полеміку, що не було би на користь 

^ загальних інтересів української справи, редакції українських 
пресових органів повинні поротись з ширшим відповідаль¬ 
ним л.урналїстичним колективом, яким є'’'СібіП’, ^ ® дальшій ін¬ 
станції з вищим су спільно-громадсь ким проврдом, яким є ЦПУЕ. 

3. Ул.-нз? -спробу-самовільного пересіідування пресрі, хто б це не 
Еиксн^ -ав та .Б якій би'формі це не діялось, треба пятнувати 
як Еоро.-е українському/ громадянству яви те*. 
За притягнення до ві дпо ' ідальности за друткутваїхня відомостей 
шкідливих для української національної справи або для усу¬ 
нення непорозумінь, ІДО виникають у зв”язкщт з пресою, компе¬ 
тентним мо:іе бути одинока- незалеь.ний український Громадськ 
кий Суд. . • " "... 

4* Реорганізацію преси по дистриктах, оскільки до того дійде, 
■ тре:"а перевести на -суспільно- громадській основі з і.айбіль- 

• пою об'єктивністю., якої вимагає спільна доля українських 
скитальців. • 
Для полегшення завдань преси є конче бцн.аним, ще би українок 
ке громадянство, а зокрема кого представники виступали в 
повні" згоді об"єднаними силами і спільно поборювали штучно 
викликуваці непорозуміння. 

ц • Редакції пресових органів повинні звернути увагу не тіль - 
ки на мо ^у своїх часопи-ів та поліпшення їх яко сти і змісту, 
але такс:., при тому дбати про та, щоби навіть у випадку^ за- 
гостренеї полеміки тон статті був спокійний і толерантний і 
не, Е"ивалося виразів образливого характеру. Треба пам"ятати, 
що ноДрлабиі конкретні факти впливають на читача завлдіц.кра 
щд сильніших лайливих отів. 
Не узагальнювати негативних вчинків поодиноких осіб, бо цим 
створюється у читача врахікня, що це відкоситься до цілої 
^мі Грації. 



- Т,ля поікформу Еанья чу инедькох опінії про українськ;;’ уійсс” 
ність треба ЕРІ кори с'то пупа трї ке тільки ч^п-омовнз/ пресз/;, але 
тако і різні з”їзди міжнародкього характеру. 

7. Пот5е ти боротьбу проти видавання пресових органів і інших ' < 
видань людьми, які з, ь.урналістрікою та літературою не мають 
нічого спільного, а икористовують яе зі спекулятивною ціл¬ 
лю для особистого збагачення. .. ■. * 

8. Задля сталого зв^язку склику ати спігрббітників інформацій 
неї і пресової сл;з'жби на спільні наради, щоби устійнювати 
та організувати доповіді по всіх областях та таборах, щоб 
рівнобіжно з роботою пресрі провадитрі живу осЕІдомлюючу ро- 

. бо ту. 

9. Роз"єднакня в рядах українських ...урна ліс ті в в сучасну пору 
являється шкідливим. ЦПУЕ має вияснити всі непорозуміння та 
ужити всіх заходів до їх уез^нення. 
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Резолюції 

Спіраючися на резолюції І. З^'їздз/ Української .З-'-іґрації 
справах Преси, З^'пра^а ЦПУЕ на свойому засіданні в цнях 19/20 
вересня 1946 ухвалила такі 

По танови^ 
І. 

І 

!• Е сучасній лі' сності '‘країнська демократична прс;са має зав¬ 
дання Есеетороньо інформувати та обслуго взивати національно-- 
Ю"льт'’рні потреби українських скитальціз, З уваги на те во¬ 
на мусить зберігти СБІ"' загально-національниі, безпарті кий 
характер і протиставитися всякшл намаганням груп робити - 
її своїм знаряддям. 

2 , Останніми чз’-ами ''■наг іяднилися в м ит’і української націон^ль 
ної спільноти на еміґрації невідркдні і прикрі явища бороть¬ 
би за'опану вання пресових ор-^анів поодинокими групами, на - 
віть засобами насильства. ЦПУЕ відкидає і осудкуо всякі за¬ 
соби обме... у вання ко льпор та^:і українського друкованого слова. 

З» З уваги на те, що пресові органи своїм засягом. і впливом пе¬ 
реходять^ далеко мені поодиноких таборів,, всі справи, зб’'язн- 
ні з Еидавак'і'лМ, веденням 1 іощирюванням цих органів, підля¬ 
гають вирілуваншо вищих, загально-громадських інстанцій. То¬ 
му і право вирішувати спори, зв"язані з видаванням українсь¬ 
кої преси і друквваного слова взагалі, мають вищі ^гаьи * 
громадських установ, себ-то ОПУЕ і ЦПУЕ> згляднс в матеріядь- 
них справах суди обох інстанції,, а не та орові орГани гро - 

^ мадського самоьрявання. У • ‘ 

4. ЦПУЕ закликає всіх українських журналістів єднатись у своїй 
єдиній професійній ^станові *’Спілцса Українських Журналіс¬ 
тів” без огляду на світоглядові різниці поодиноких журналіс¬ 
тів, бо ува-'^ає всяке р#з'’едн^вання в сучасну пору шкідливим 
явищем Не тільки для самих журналістів,.але для цілого ук-. 
раїноьЕОго загалу на еміграції. 

б. "^права ЦПУЕ знов^^ закликає українських окитальців у-Німеччи- 
'ні до спокою та то’леранції, взаємного псразуміння, а голов¬ 
но до по-гамов^ння антагонізмів/, шт^^чно- викликуваних неьід- 
поБІдальніши особами, бо ті антагонізми сдуж.ать виключно ін¬ 
тересам .Боро. их наші'■ нації чинників. 
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С. СТАРІ"". 

Стан з^кгаїкської еміґраційкої преси і її 
кайбли чі завдання . ^ ' 

/ з доповіді на пресовій конференції/. 

Преса має бати вихонавчим і об’’е’^нуючим чинником грома - 
дянства. Бід неї З';ле'’.цть великій мірі єдність і спільність 
в домаганнях нашої еміґрації і нашого народу в цілому. Пре<іа 
виробдяс оііінію, вона кер^'^є - настроями тр’омаяянства.'і вь.е то- 
мл? її працівники несуть велику відпбвідальність 'Ке тільки пе¬ 

ред загадом української еміґрації, але й перед цілою нацією. 

Бидавці і головні ’^едактори часописів несуть таку відпові¬ 
дальність в першу чергу. Бід них зале-, ить зміст часопису, його 
політкчни:.- напрямок, як тако-г. такт і тон. Бони монуть поставити 
свої часописи на слунбу нашій загально національній справі, а 
своїм недоглядом чи громадською безвідповідальністю, вони мо - 
йуть спричинитися нетоправні'й шкоді для нашої загальної справи. 

Слідкуючи за нашою пресою ,до водиться , на жаль, стверд..у- 
вати^ ІЦО наші редакції - видавці та головні редактори ще не 
знайшли спільної мо'и. в роботі, більше того БОКИ находяться 
мів: собдю в стані запеклого ззаемного поборювання. Ця війна 
виходить далеко за рямці полеміки, а набирає■ ферми ворожнечі. 
Л к слідк-Ц . зрозумілі- ворожість і сварка розкладає наше 
еміґраційне суспільство і сіє ворожнечу серед нього і до то¬ 
го це й компромітує нас - ’^^країнців, перед світовою опінією 
і.дспомогае нашим ворогам боротись проти н.ас самих. 

ЦПУЕ і його Відділ Інформації,' скликаючи цю. конференцію 
ке збігра^ся диктувати с'^ою волю чи наБ”язати свій спосіб 
ліквідації всіх 'недоліків-в напій роботі, ^іц цього не робить 

і не збирається ро^'іґти тому, то стоїть на асадах демократії. 
Прете він, як правомочне представництво нашого громадянства 
в ділянці пресового м.ит""я не ві дмо вдяе тья права бути а|>біт- 
ром у спірних питаннях мі:- українською еміґраційною пресою по- 
скільки йдетьСоЯ про загальні інтереси нашої еміґрації- ЦПУЕ 
несе ЕІдповіда'ькість пере'^ громадянством, за порядок і в пре¬ 
со ВОМ37 житті. Тому в імени всього громадянства і в інтере 
сах цього гро адянствв ЦПУЕ добивається ліквідації вісх не - 
поразумінь, що до цього часу мають ^^ісці в пресі, підносить 
питання пре перетворення наших часописів з вузько партійних 
орґанІЕ, якими вони були до цього часу,, на спраЕ;-.ні суспі - 
льно-громадські пресові орґаки. 

ш ^ 

Підсумки за 1946 рік. 

Процес формування нашої преси лк зовні, так і всереди¬ 
ні закііічи.іся десь восени мин^адого року. Іїереможця.ми вийш - 
ли 5 часописів: ”Паше ,иття’’, "Неділя”, "У.чраїнс'ькі Вісті”, 
"Українська Трибуна", "Час". 

Цікаво зробити підсумок з діяльно сти наших часописі в- 
за 1946 вік в числах. 
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К а 3 в. а 
•Поява : 
•перш. 
'числа : 
♦ .♦ 

сього 
чисел 
І94'‘р. 

* Кільк, 
примір, 

: КОЖНІ., 
' числа 

: Осіб 
' на І 
при- 
мірн, 

: Есього 
пр имір н. 

: Б 1916 
; році. 

Наше 'виття 5.9.45 63 4000 50 232.000 

Ч а с ..... 2.10.45 52 7500 27 390.000 

Неділя 2*^.ХП;45 52 4000 50 208 .060 

Хкр. Еісті.. І. П.45 4в СООС 33 283.000 

Укр. Трибуна II.8.46 24 16"2в. 12 399.000 

- РАЗОМ:в ■ " ■ І 38122 І.5І7.«00 

Якщо Езяти до уваги, що ко 'ний часопис Бидагапся один 
раз на тиждень -/ Vкр. Трибуна дна рази на тиь.день/, загаль- ■ 

ний тиь.нєбий тираж становить 38*122. Якщо рахувати, що кіль¬ 
кість нашої.-еміграції становить 200 .СОО осіб, один пршлір 
ник часопису припадає на б осіб - таким чином, ко.і.ний .міг 
одер.. ати один примірник через а^табра місяця - 45 днів. у 

За рік видано всьіто 317 примірника б, що становить 
7,-5 примірників на кожну особу річно. Коли з 1945 році видаЧ 
вались часописи Наше )Іиття, Еедітя і Слово із загальним ти-< 
ражом Хзб.ОООу не вистачало навіть і по одному примірникові 
на ОДНЛ7 особ;^^ за рік. * - ] 

На основі цього мр;ьна констатувати,' що наші часописи В 
194^ р. поборовши труднощі ' зовнішнього і Енутрішнь го харак¬ 
теру, якто цензурно- політичного і матеріяльно- технічного, 
оформились у нормальні пресов-і орґани. 

Тепер наші часопц,си оформитись і юридично,. Еони мають 
урядові ліцензії і '’-и'^ак)ться на рівних правах з іншими,доз¬ 
воленими окупаційними в".іастями , часописами. 

-■ Своїм розміром, тетнічним оформлех.ням і публіцистичним 
діапазоном вони вже- є по ва^ ніг їй прееоними орґанами, що мо - 
в-уть коніс.фува^и з часописами деяхих дер 'авних народів. 

Н е ■ д о д і к и. '. , 
«м м ~ ^ .м ... 

Та не дивлючись на ці досягнення, наші проса все ж не 
з вдовольняє усіх вимог нашої політичної еміграції. Своєю по¬ 
лемікою на ЕиутрішнБО-політичні теми, що часто є односторон¬ 
ньою і тенденційною, вона спричиняє роз”єднання нашого з.а- 
гального фронту, відт-лгає головну ^^гагу громадянства від го¬ 
ловного завдання. Своїми партійними сварками, що часто набира¬ 
ють неприємного характеру, вони, викликають воро.-нечу серед 
нашого громадянства, паша преса стала ар єною .пар тійної бороть¬ 
би* Бона є занадто цартійі^а'. 

•“раші часописи часто допускають великі помилки, вони час¬ 
то неправильно висвітлюють ті чві ‘ кші події, допускають помил¬ 
ки ідеологічного характеру, вони тах,о.- не позбав Всіні і__від 
мо Ено літера тз^р них ” казусі в”. Часто добра волЯ редакції че - 
рез неуміле або тенденційне 'исвітлекнві як національно-полі¬ 
тичних, щак і звичгайних питань з нашого щоденного життя, пе¬ 
ретворюється в про ТИЛЄ;--.’НЄ І ПрИНОСИТЬ ТІЛЬКИ ШКОДУ. 



”7 
- ІГ- 

ІЇГ ІІіб Я"0'?ЧИОЬ г потітлчн 'О 4 0 тьб'^’ нааі чосоп си час. 
то слоч^'ються до безпринципної гризкі, що іькои:: нпбдьс.є 'осо¬ 
бистого парпкторд. ГІО'. тій спостерігати також факт, що образа 
амбіції ОкреМИ-. осіб пер окосить :;Я мг. сторінки Прс,СИ і тракт^"- 
ється або т кожне мг разі намої гають ся так тракт*’гати, як за - . 
галько громадська чи загально- національна спрага. 

каші часописи ще не стали ьихега-^чинк срґанами нашого 
громадяьстьа. Ь>>’а.гпнкя окремих ч'Рсоппсіг з”яс;''ьати читачеві 
с^^ть демократії не закінчились мспіхом, бо, як не диько, ко..- 

ОЗ'^ПТІе лекократію по С'ОЄМ'^ і по 'егояцг’ ІНТі:;рпрЄ - 
'ос 1 наше гром*^.дянстпо має різні понят я яро неї. . 

ний 
т^*с 

з них 
V ц- т 
1 _1 • 

Наша преса не доси'^ь запмал'.сь спраго") виховання суспіль¬ 
но гром- дської дисципліни, зокрсхма здорового роз^’міння органі- 
зог-.ного вл-іття, пов-ги до орґ'нізаціі:, що ■ репрез^нтз^ють за - 
га,льно-громадські чи націонал.ьні- спр":и. 

Наша преса ке досить з'їдемр-ла перед світом наш^ еміґ - 
рантську трагедію'. РоНа і.е досить 'исг.ітлила мартерологію чк- 

ї визвольних змагань. раїнської н-*ціі гзагтлі та як нас;яідок 
.5 

•Уга таю кі ть ка ■ прик ла ді *: з ""к - двох НТЕПІХ ч .соПИСІ ту - 

раїнські Вісті " і " '^'кааїнсь?:П Трибуна”. -Із змісту "'цих часо- 
писії видно, що гони ..а -отться в стані во-ро нечі мі-., собою. 

. Б них часто публіК!.^ються якісь м оіспроміту ючі матеріяяи і рв,- 
ЗОМ з цим, якщо ■ ГО торити пао (;Ч СПІ ЛЬКО-Гр-ОМ лДСЬКУ спраги, во¬ 
ни обид-ва^ Невчасно пу б лікуючи-деякі матерія її:‘прип^’скаються 
ПОМИЛОК, наприклад^ "Укр..3істі” в 4.4/52 ':ід 26 січня 1947 
рвоку публікуюсь з;. :ркення : - Уряду '-^'кр .наро^.Республіки та 

ітання " ’ого Ікс'вленції Прх-зидентоті Укр .Народ.Респ^''лі- 
і. !ого .їксе.денції Голові "бряду Укр .Наро д .Ресц .'б ті ки” . ки' 

’'''а.б"’ть ко-.,нии ^нкраїн^й^ іігав такі звернення і приііт-'ь- 
ня. Ало ііитаєг ось, ги приьн^суть ось такі публікації еГегод- 
кішні час ^а.'..аьг’ користь? Чи не шкодять такі З'ернеНнЯ нашо¬ 
му поло.- енкю т^ущ на еміґраці' 
киX п’: а вн их г ар акті й, л кр з 

час ко ти ще Не і.аєьо Н1Я- 
то Ч^'.Су коли ведеться бороть - 

ба ^ каши'"-:и ворогами за аізячну о бор о н'-’ нас?- Вида], ець і ретак 
тор, яв:що вони січ ать с’огл народові, ’чи в даноч.у випадку 
еміграції, є с оєрідни и Це|іЗорами. Вони- гг-’ ять н-істілгки обе- 
ркенс трактчгяти певні счспі льно-громадські- справи, щоб лея - 
їоіми п^'^блік'^ціями приносити максимальні користі, у^ам тя.-ко 
счдити, чом*'’ ;'фяд оголосив с оє з 
ЕГ^Є ТЬ Г я 
зо кр о І''а 
пп т ння 
зм’^шені 

ернсхінл, але-коли цвім пор”- 
питання .сб''■ піл.ь-но-громадського хі'кттл нашої емігра ції-, 
пит‘'’нн>і про ггнорвпх-.гхЯ, притедеНііЯ його рядк:^;, 
про за^сюсання жридичних прав ь-аші.і еміграції,- ми 

еьогодьіші-іій час ' н.е 
Респ^’бліки, ні еміґр" - 

тв,ердпті:, що такі п^’блікації т- 
приносять користі ні Урядо-і Народкьої 
ції. 

Інший гіаикдсд ТІЙ разом з часопису 'ко . Та иб^'на - ілмнг^- 
си па о тичі-и’ заніс нашого нар'сд^н 
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Останнього часу під гпди ом старок на політичні томи е 
Серед нашого громадянстга поширюєтьмя нічим ке обґрунтоіг, 
но і дуже шкідлиае тгордження, що наша еміґрація,могдяі , 
6 політично незрілого, що наша нація е нездатньою до саїчЮ- 
стійного дораагне- тгорчого існугані.я і т.д* і т,п. Е“і 
жаль такі непрод’ммані тьерд.--.еннй підхоплюється іншими і 
ш:-идко розпотсюдьз7ються« Робиться ще прикрішим, коли діз- 
Н'^сшься, що таке тгорджен’ня розпогегот зветься і нашою пр»:,- 
сою. Наприклад, ’ "Укр .Триб'^ні’’ гід 16 лютого ц.р. агтор 

статті - ’7-Іто як роз-'гміє Нітше^” - Ол.Бабії пер оконлиіістю 
філософа г поршог^^ абзаці пише: ” Українці, як і інші по-лі 
тичко н^г.ироблені нагроди, з наївною легкістю приймають 
різні кличі, "ідеологію й філософічні системи, не раз 
шкідливі, чужі для них". Роз"лсненья зайаі. За аг тором 
гиходить, що українці є політично негиробленим народо№. 
Практика життя останніх рокіт: до Ьела без подібних "тео- 

■ретикіь", що український народ не так гже політично й 
негироб лений. 

з а г д а н- н я. •' 

Подібних прикладіп мо-на буко б кагести чимало. 
Але згаданих досить^, щоб признати служність і.ищеН;аБеде*“ 
них думок. Заїдання нашої' конференції полягає ь тому, 
щоб обго торити З-СІ ці Недоліки і докорінно Перебуду га¬ 

ти роботу нашої преси, постаїити нашу пресу на службу . 
нашого наро'ду. 

Паші часописи мусять бути гсебічними* Еони мають 
б"’ти сгімліми езоїм матеріялом, багатими ногимк зістками 
і но тими думками* Еони мз^сять бути ці ка тими. Часопис 
мусить пра;диго>І об"ектигно> а Не з партійного погляду 
інформугати наше громадянстго; 

Просі наша мусить ірахо ту гати тимоги читачі п. Укрг..^ 
Енський читач надто охочій на пресу, гін кидається ка г 
гсе, що назизається друко ганим слотом, а особлито на 
те, що було йому неприступним. Преса мусить рахутатись 
з його гимогами. Бона мусить’' з.ратЙ'тугати той факт, що 
гелика частина нашого громадянстга, г сиіу гідомих нам 
обста’'ИН, була гідірг-ана гід цілого сгітч і отз-..е^ була / 
позбавлена можлитості елідт-о^гати за розт'итком прогреси- 
гного людст^^а і брати г ньому участь. Поза його ^^гагою 
передо'е людство пішло багато гперед. Боно досягло г е- 
ликих успіхіг г галузях ''иття: г науці, культурі, цигі- 
лізації і т.п. ^Зроблено негідомі для нього з-ідкриття, 
зая'^илися ноГ'і течеї філософії, г літературі і образо - 
Т7:орчоігу мистецтві, гироблено но гі теорії і: історії,еко- 
номиці, політиці і т*.л. і т.п. Наш читач хоче гсе це 
знати, а дізнатись, тут, на еміграції, ^ін можи,: першу 
Ч-ргу, з нашої преси. Преса м^^сить гсе Це йому з"ясуга-'' 
ти. . ' ^ 

Ми прагнемо пере'^горення наших часописіг на здорогі 
суспільно громадські органи, але Це ще не значить, що ми 
ги ступаємо проти політичних гг’блікацій на партійні теми. 
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Зргсім ні. Наі:п 
бс циклостиде 
ні Не г стані 

ки, наші ча.'описи мз^слть і цим за/іматись 
і парті ні іидання, які ми маємо 
задотольнити, • имоги громадянсі..а 

на сьогод¬ 
ні дома - 

гаємось, щоб полеміка на політичні теми набрала ^.итрима - 
них культурних Іорм, форм ьн.е ; ироблених пресі ПоРеДО - 

тих країн. Ми домагаємось ліквідації грубих і-' образлим и^ 
публікацій. ‘Д' . • ■ ' 

-■^аш1 ч а сопи 
-н а них су спі ль но - 
нують Ще й ке пи 
ру гатись редакто 
Не мусить бути 

р-І громадянстьа 
ти однобічною і 
г\б підтримксю і 
констрУктиіною.. 

ск ■НV. • позба: лекі праї і критикуьати роботу 
громадських устаног, зокрема ЦШН. А те іс- 
сані закони, якими Кч^руюті^ся й мусять ке - 
ри і Редакції і/ цілому. А'' саме, ця критика, 
злісною, гена-Не мусить "ихо пугати недегір 
до наших четаног,,• ця критика не мусить бу 
тенденційною, Ліона мусить бути : першу ч^' 
допомогою для наших у отакої. Бона має бути 

Часопис м;\"сить про'^адити пихо гну роботу г напрямці 
здо’^о~сго піднесення політичної і національної сгідсмості, 
розуміння наших спільних завдань, любоги українця, до укра¬ 
їнця, як брат до брата, любо ги'до ь^цісгнальних традицій 

1 до-наших заслужених дер них про ідникіг 

^ Вида І ці і релактори чаголисіг мають/ у сгоїх руках 
ключ до' публічної.. о пінії і на«іе громадяьстго гірить, щ'о 
покладене 
з честю. 

н? них ГеЛИКе громадське- доіір”я гони икон^ють 

і7.Ш.47^ 

. 2. 

І 

-'■•д 
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!-С о м у н і к а т 
( пресове замирення ) 

■ \ ! ■еео.м.о ••ампронн^ } 

Лі 'іензіяти і головні редактори української л і ценз іованої 
преси на Конс':^еренції, скликаній Бідрілом Інр^ормації ЦПУЕ 
дня І7,о, - 7*4*.І947 р, у Франкфурті, ухеалили і цриняли 
до виконання такі поотансви; (заува^дення 2 цей комунікат 
принято і стверджено також нарадою, що відбулася 7*4♦47) 

§ І» Підкреслюючи, що ЦПУЕ є виявом громадської побудови 
нашої еміграції, яіцедзіована преса зобов’^язуятьщз 
до пвзитивної. співпраці з ^Зідділсм Ін'^ормації цієї 
установи* 

7 2* Не зрікаючноь своєї політичної плятформи та права бо¬ 
ронити і представляти її перед читачами, ліцензіяти 
і головні редактори зобов”язуються в політичній діяль 
пості керуватися широк?' сприйнятими громадськими ін¬ 
тересами, зокрема не нап. дати у- своїх пресових срганах 
на ф'ізичні особи, зберігати толєранцію оуп’^оти своїх 

політичних противників, не містити матеріялів, що 
могли би поолзгхити ворогам за арґумент проти нас оа*-- 
мих, не містити матеріялів, що могли би шкодити за¬ 
гально зпдраїнській оправі та. державиицько-визвольним 
змаганням і тримати тон політичної полеміки на високому 
етичному рівні, 

§ З* Україноька преса міститиме матеріяли, що підкреолю- 
ватітмуть соборність і єдність інтересів українських 
окитальців без уваги на їх політичні чи релігійні 
переконання* 

§ 4* За. виконання цих зобов'язань б.^де стежити Відділ Хн- 
фо‘ЧІПції ЦПУЕ, ‘ ■ .'Г І-.- 

І ' ” . На випадок їх порушення Відділ Інформації 
напише листа із стверджеин.зм такого порушення 1 пере¬ 
шле його всім ліцензіятам і головним редактораМ4 За 
порушення, на яке зверне увагу Відділ Інформації і 
йке буде одноголосне підтверджене наступною нарадою 
видавців і голоЕііих редакторів, очевидно, за винят¬ 
ком порушників будуть уісвалєні відповідні санкції, 

§ 5* ' Зобов"язаніія вст^шить в силу з днем 2Г.*борезня Ц,р* 

Конференція •7,4, прийняла таке зазгва:кєння; 
Друга коН'-Фервнція ліцензіятів і головних редакторів 

3/країноької ліцензіованої преси ухвалили в додаток до 
по вищого комунікату-дальші постанови внутрішнього ха¬ 
рактеру, якіуаа підписами ліцензіятів і головних редак¬ 
торів увійшли до протоколу нарад і які норм^’ють полал’оду 
означених негативних проявів у публіцйстичному дітнні 
української преси» Підписані ліцензіяти і долонні редак¬ 
тори вирішили допильновувати з усією повагою лояльного 
виконання постанов, 
( ПідшїсалИд ’’Не діл.я У Наше , .ц-іття” , *’Укр*Біоті’%’ Час', 

"Укр,^]рибз/на” •) 

ІФ 
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З резолюцій II-го загального Заїзду Укр,Еміграції в Ре- 
Генобурзі Б днях 8 - 10* Уі 19'і7^ у оправах проси* 

* 

Культурно-освітні справиг 
----- розділ III« 

Гі*3”їзд вьа'ває за потрібне звернути особливу увагу на 
оправу етичного вижовання нашоїімолоді,,в основу якого 
мають бути покладені' християнська моралі та національна 
єдність українського народу, свідомість відповідальнооти 
те толеранці^. 

6»* 3”їзд вв^атас побажаним} а) видавання Фахового педагогіч¬ 
ного журмалV, що обговорював би Фахово-педагогічні, мето 
дичні та виховні теми і спричинився би до пі .несення фа¬ 
хової кваліфікації працівників школи* 

Розділ ІУ* 

ІА Другий загальний З^їзд укр>^міГрації відзначає о^робливе 
значення мисї‘^-цтва в умовах нашої еміграції як могут¬ 
нього чинника в зберіганні і творенні вільної українсь¬ 
кої духогости* Стверджуючи значні доолгнення нашого мис¬ 
тецтва на еміграції в різних його ділянках, З’^їзд закли¬ 
кає новообрану Управу ЦПУЕ присвятити дальшому розвит¬ 
кові мгіст цтва на^більшз'' увагу і піклув^рння* ^ 

% 

В оправах молоді; 

б* 3**їзд стверджує, що ні одна з організацій молоді не 
могла добитись ліцензії на журнал для молоді.Насправді 
прихильна постава редакції ”Час-у” , ”'Укр*їрибуни’^, і “ 

”Нашого Витїяйдозголили видати на своїх сторінках до.датки 
для молоді, але це но може задсвльнити потреб нашої мо- 

' лоді* Тому З’'їзд взиває компетентні чинники допомогти 
викло'потати хоч би одну ліцензії^ на тижневик, який обслу¬ 
говував би всі виховні організації молоді* 

Б оправах преси та інформації: 
І, Український йіарбд так і, минулому, як і в сьогоднішніш 

еміграційних умв винах в'иявив великі крнструктигні здат¬ 
ності. 3”їзд укр*еміГрації висловлює бажання, щоб цей факт 
знайшов більше піж досі узгляднення на сторінках україн-. 
ськ^ї еміграційної преси* Зокрема 3"їад бажає, щоб ук¬ 
раїнські журналісти виявили більше к.^.нсїруктивного підхо¬ 
ду в тракт ві.анні укра.їнської проблематики* 

2* .щ. стан г.нутріг’нв ,го упорлдку- 
еміґрг.ції має безп середній вплив 

в галса є ,що 3’^їз.Д Укр. Емі Граці- ї і. і. 
ваннл українського життя 
на успіх в з оВ'Нішньо-і нф ^ рмаційній Службі* Наша преса є по¬ 
важним чинникам інформації зсвнішнь .го світу про україн¬ 
ські оправи. Тому 3”їзд закликає Відп,іл І(й|юрмац1ї і ук¬ 
раїнську дреоу доклшти осіх з,уоиль, щоб довести Д' вит¬ 
ворення сприятливої атмосфери для упорідкугакня укроїн- 
СЬКОГ'; життя, . 
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З* З'^їзд д цінюе 'зелике шхоенє значення'преои дл і громад¬ 
ського гир'блення народу і тому гітає ініцілтиьу Відділу 
Інформації Е напрямі преоорого'замирення* 

4*о'*їзд доручає Упраі-і ЦГІ^Е провести в ході найближчих З'^ох 
місяців роботу г напр^ямі обеднання всіх якпаїнських жд''рН£ 
лістів в одну професійну організацію за^еціяльно вироб¬ 
леним для цього правильником-* 

5*3”їзд ЦПУЕ ствері^жує, що ліцензіж на укр, пресові органи 
В'идані Е.іадою, з моральної точки погляду не є і не можу¬ 
ть бути в іаоністю і монополією поодиноких осіб, але влас¬ 
ністю українського загалу, У зв^язку з тим ІІ-ий З’*їдд 
Укр.еміґрації віддає З/праві ЦПУЕ право стояти на сторожі 
практичного виконування пресового порозумінняі підписаного 
між ліцензілтами і головними редакторами укр*ліцензіованої 
^реои у Франкфурті, дня 17,березня 1947 і 7.квітня 1947 
і старатися його далі розбудували в дусі дотичних резо¬ 
люцій ТТ-гс З'* їзду Укр* Емі ґрації* 

б*3’*їзд вважає, що яскраві випадки з ламання українського 
правопорядку в нашому житті - випадки карного характеру 
можуть стати предметом обговорення на сторінках преси, щой- 
Н'"' після того, як Суд ЦПУЕ в приспішенім поступованні 
видасть К'^мунікат в цій оправі* 

7.3"їзд вважає за необхідне, щоби один часопис був під кон- 
тролею ЦШІЕ, як позапартійний орган української національ¬ 
ної групи емігрантів та офіціоз громадського центру* 

8*3”їзд ЦГО^Е стверджує, що справі інформацій про питання 
українського життя Відділ Інформації ЦПУЕ має приов^’ячувати 
особливо пильну увагу* 3"їзд доручає Відділові Інформації 
координувати зовнішню інформацію в загально-українських 
національних питаннях* 

9* ІІ-ий З'’їзд Укр,Емі ґрації доручає Управі ЦПУЕ скликувати 
щонайменше один раз на два місяці пресові конференції-для 
налева-ісго інформування української публичної опінії про 
діяльність української громадської централі* 

Резолюцій* 

Конференція ЛІЦ0НЦІЯТІВ української преси і представників- 
ЦПУЕ в Авґсбурзі дня 25.травня 1947 одногол'. оно приняяа 
таку резолюцію^ 

На нараді головних редакторів і ліценціянтів ук¬ 
раїнських пресових органів американської зони після 
обговорення проблеми укр.преси було ухвалено, що 
завдання її полягає на тему, щоб: 

І♦Правдиво відзеркалювати розвиток українського національ¬ 
но-громадського життя* 
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Сприяти 7 ІДНОЕЛеННЮ І ЗМІЦНЄНЮ) миру і праиопор іДКу 
серед українського грома:іілнстI^?.• 

З» Об'’ектиі;но викриЕати всякі факти діяльности всяких 
агентур недемократичного поступовання> насильства, 
нетолеранції з боку безвідповідадвних чинників і поо-* 

диноких осіб, та поборювати ці явища діловою критикою 
згідно з резолюціями ІІ-го Заїзду ЦПУЕ про пресу* 

4* Тоном 'Пресової Дискусії! темами; та інформаціями.. сприяти 
ширенью■конструктивних ідей і піднесенню громадського 
вироблення та політичної культури українського громадяяет 
ства# 

Сем.Старів. 

Про що-розходиться ? 

( 'з доповіді у. конференції) 

Пресове замирення/ підписане учасниками 3-ої конференції 
видавців і головних редакторів українських ліцензіовєних 
часописів і проголошене спеціяльним комуніїуатом, що по суті 
було певним вобог”язанням^ е своєрідним явищем в ПРЄС7^ВІМ 
житті української еміграції,як також взагалі в історії нашої 
преси. 
Пресове замирення не є продуктом Фантазіії одної особи, групи 
людей чи певної установи. Воно не є також і вигадкою чи за¬ 
позиченим -від когось рецептом*. , Боно породжене обставинами 
й умовинами нашого еміграційного життя; воно диктувалось не-- 
•7бхідністю порозуміння пресових органів між собою з метою 
консолідації сил для досягнення тої мети, заради якої сотні- 
гиС'іч українців пішли, на еміграцію* ; 
І не ДИВЄ9, пресове замирення- вже незабаром найшло признання 
серед нашого громадянства, принесло певну радість для всіх 
тих, хто б )ЛІЕ за загально-національну справу; 
Н^ші часописи після підписання пресового замирення значно 
покращали; вони вирсозно відійшли віо ''таборової політики'^ і 
всіх дрібних комплікацій, щзо зв^язані були з нею, а стали на 
шлях конструктивної роботи* На її сторінках порідшали дріб- 
лзі^іОБІ справи з внутрішнього життя, зменшилась кількість 
компром^ттуючи-х публікацій, а натомість іі'яівились солідні от' 
статті полемічного характеру. Наша преса посоліднішала* 
Бона стала більше витриманою і культурнішою. 
Та на жаль, ще й сьогодні в тому чи іншому часописі, як сим¬ 
птоми ще ДІЮЧОЇ хвороби, проникають інші шкідливі випади* 
На деяких з них я й хочу зупинитись. 
Конкретно, я хотів би спершу торкнутись питання гасла "Би- 
носіть сміття з хати” - за висловом деяких, часописів, 

\ 
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Боно й н^цристійно було_б в офіційних виолоЕРх вживати 
це слово, але вео ж таки ми амушеНі Ца робити^ бо про ца 
вже говорили наші часописи* Коли ми/ зараз говоримо про 
це, то маємо на увазі два каші часописи: •'Укр.Біозгі^ і 
* Наше Життя*, які в ооіранній час найбільше заияті вимі^ ііь 
хайНям цього сміття з наших емІїҐрацій-них . оісупчень*. Під*» 
тверджуйть це хочаОІ такі статті, як в ’*У*В** ч*63 ^ 

Геть сміття з хати*! та * Н^Ж*” ч»3^ ” Хто винен’’? 
Особливо це виділяється в в названій статті4 

Б чім же оправа?' Б чому саме тут лежить порушення пресо^^ 
вого замирення? Чим саме його порушено? Пригадаємо спершу 
комунікат про пресове замирення* Б § 2 Комунікату, крім Іп 
Інших пунктів зобов'язання, зачинається: , * • н в м 1 о*«» 
тити матеріялІЕ, що могди би по¬ 
служити ворогам за аргумент 
проти на С о а м и X • • ітд. 
Очевидно цей пункт, те ївші дали привід автору згаданої 

статті а^ отже, редакт(ору, прилюдно виявити своє недоро-* 
з уміння:* .ліНе розуміємо, #*пиш© ча** 
ооцис, - чому нам радять забруджу»*»- 
вати нашу суспільність тим о м*1 
тяМкрадячи не виносити йогоз ха«* 
т и* Д тут же засука®® рукави, редакція прийнялась вино-* 
сити його або прямо ь*гр1бати. Пригадала, що десь в кут** 
ку лежить ще гіервдріздв*яне 1 те вигребла* 
На цій конференції перед Нами на всю широчінь виринає 
ще раз це питання, ,А й оправді^що робити? 
Вигрібати все сміття, хаЙ інші, наші вороги, думають, що 
ми такі брудні? Чи може потрібно було б пошукати Інших 
способів, щоб знищити сміттяр не показавши 1ни»и*> ч різа¬ 
ні думки, Є за і ПРОТИ' 

• скажемо 
: так, треоа сміття виносити з хати* але не публікувати 

бруду на сторінках преси. СмітТя не мають інші бачити. 
Не компромітуй своїх, бо оконпромітуєш 1 себе І Отож сто** 

'їмо на тому, щоб там, де не м^зжна, й тоді, коли не можна, 
сміття все ж таки не виносити з хати, але виносити тільки 
так, щоб ніхто Йоно не бачив, або, щоб бачили його тільки 
ті, що роблять 1 вим^гтають його* 
Може в згаданих статтях є доля правди, а може,і всі подані 
факти є правдивими.Цього ми не зсапоречуємо. ’Нрша преса 
якщо юйа має відограти позитивну ролю в нашому і' 
з.бваному 'суопілНг-громачському житті, мусить у відповід¬ 
ній формі поборюїати негативи, але все ж таки вона має¬ 
тне місти ти матеріялів, ІДО могли 
бп о служи ти ворогам за аргумент 
проти нас самих”- було б краще й корисніше, 
як би такі й подібні їм матеріяли редакція передавала до 
наших центральних установ, або до Дисциплінарної Комісії, 
яку спеціяльно для цього створено. 
Поруч цього я хотів би зупинитись на питанні* яке носить 
правда інший характер, але є не менш важливим, якщо вра¬ 
ховувати його значення в нашому житті на чужині. Боно 

# 



їако має безпосерене відношення до преоосо-'о замирення* 
Я туї маю на увакі таие питання» як-Наддніп-» 
ря.нці і Галичан и** або як привикли називати- 
Східняки і Західняки’^Ф 
Будемо правдиві і призна6иовь> що це питання може' бути 
тяжкою проблемою Б нашому суспільно-громадеькому житті» 
Воно виотупае отже енрашньаю» ще не '^озв^язаною проб»* 

лемеїв*. Це не секрет* Але на^ірвиуетьля питання^ чи потрібно 
це показувати перед чужинцнми? «г М^ю на увааі чужинців» 
які зааїкаглені в наОі як моноліт ні нації* Чи потрібно 
їм показувати наші децеятраліотичні сили» що модуть овід^ 
ЧИТИ про нашу слабіоть? Думаю» що ні* що не потрібно цього 
робити* Чії потрібно виносити ЦІ слабі сторони на осуд 
публичної опінії» повторюю, на осуд чужої опінІХ? Ще раз» 
ні! Ми зробили б цим собі тільки негативну уолугу* 
Про це питання примушуі^ть нас говорити ось тут на цій хоя^ 
ференції дні* згл* три статті* що одночасно появилися в 
” Укр.трябуаі* і ^р.віоті** Б **У.Т.*Ч*54 - 14,.липня б.р* 
**Рос1яво»По I малорооілнствона 
сіужбі Мооховеькего Імперіяліз** 
м Ч.52 • 2І*овраіія б*р* -**Геличанн і Над-» 
дніпряиц Щод аершиж отаттей оовеохних закидів 
порупенпі пресового заикрення не можна зробити* Більше 
того, згадані статті в оригінальними і актуальнимв7 Автору 
вдалося вновітлитн наступ російського імперіалізму 1 
зра;;ниаьку ролю малоросі йот га* Але все таки і тут» не мою 
думку» не Обі йшлося без гр1х13»Штаючи ию статтю* мимо<* . 
волі схладаотвоя думка* що такнл; російських імперіялістів 
** малоросів^ с тьма тьмуца, що до таких мадахать чуть 
не всі українці* Нпр«* там же говоряться^ ще Московщина 
по&сволнда Україну подіткішо і економічно» автор статті 
твердить» що****«хгое це ке буде б мох- 
дивим»ходх б на У краї ж і не існу¬ 
вала аґентмра'мосховеького Ім¬ 
перія лізм у, в постаті ракегатоь-і» 
кого і лнвчароаксго медорооій*» 
от в а* репрезактовамого ааісимя 
українцями* - Чи не перебідкшомот Таке тсердхенші 
с занадто оііідивнм» Зупинемооь иа «ому» шшшШ афакт про¬ 
бить таке*бабопірне* твердження па чухнипіи* ш тих чу¬ 
жинців, - .що хотіли б з нами» як з нацією* спінарапювати* 
на тих,; що хотіли б працювати зьжами і вивчають кагу мен- 
таль.иідть. Напевно оте * ренегатське і якичарськ® мало- 
російоьяво** покажеться їм •б&гаточксельннм і дуже Сальним* 
Хібс ж це не дає їм досить підстав нас» українців, обви¬ 
нувачувати Е з.радництБі? Хіба цього не вистарчає, щоб 
нас бойтаоь? Бо яро то* що малсросіянв*-українці немає 
сумніву» щс*малоровк*я дііоности є 
кість від кости кров СІД крови 
україноькогго НарОДу**-ЦЄ вже ЗОВСІМ 
зайве. Чи не подібне це до того, якби батько» рекомен¬ 
дуючи свою родину, зразу ж пояснив, що бода_| половина 
її є зрадниками і взагалі непорядні люди*? Напевйо той 
чужинець - гість не мав би реопекту і до родини і до 
самого батька. 



Інігий характер має стаття, що появилась в ’^Укр*Біотях” 
під назЕо:б '‘Гали чани і Наддніпрян- 
ц і”* Коли вже в статті '‘Укр^Трибуни'* автор 
на основі історичних фактів дає глибоку аналізу малЬ- 
рооіййства, то автор цієї останньої порупив актуаль¬ 
не, злободенна питання, питання відносин українців -*над- 
дніпрянцІЕ і українців-галичан» 
Але тут виникає оте в і ч н е а л е, а л е я к? Яким 
способом? Не всякі способи є.підходящими, щоб лікувати 
якусь хворобу^ неправильним лікуванням харробу можна 
тільки розразити. Отже, як розв"язати цю проблему? Роз¬ 
глянемо способи автора згаданої статті. Уже з периогс 
дотику дізнаємось,що паноьному авторові вдалося встановити 
приблизну діяґно'Зу. Хвороба виявилась небезпечною, але, тут 
же гановний автор порупує правила лікаря - він голсоно 
розповів всім про цю хЕооробу, на що не має моральногб 
права. Він пиче; -"Тож українці, ^д і т и 
о дного народу,мають різні риси 
хара ктеру, уподоб аннюі звичок". 
Прислужився, називається. Але кому? Ясне* Тим же базар¬ 
ним пліткам типу чуднових, що тільки й чекають на по¬ 
дібного роду діяґнози. 
Та це ще не вое. Автор говорить ,і^о: - "нам (галичанам С*С,) 
ва ж к о їх (надднілрянців -С,С*) розуміти 
тимбільше,що ми перечулені на 
точці нагої Культурної вищости 
1 національної Еартооти*Ми самі 
ообіотавимо зависоку ціну»"Ко¬ 
ментар зайвий* Повиводиться дивуватися - на основі чоґо 
автор твердить, що українці не розуміють один одного* Або, 
якби насправді так було, то чи має моральне право ук¬ 
раїнський грсмадяним прилюдно про це г0ВО®ити? І то, де? 
На чужині, де як ніколи потрібна національна єдність* 
І ©Тже напроглуєтьоя самозрозумілий висновок, що звучить 
може вже 1 наївно* Не-має 'двох Україн: нв_має України і 
Галичини, є Україна і невіддільна частина України Га¬ 
личина, не має двох українців, не-має і. не мігсить бути 
Наддніпрянця і галичанина, - є україмець^ воі українці - 
сини одної нації, одної батьківщини*. Між ними не має і 
не сміє бути різниці* Це мусить бути напою молитвою* 

Такий принцип Мусить бути застосований до розв"язання 
порушеного питання* А преса якраз і покликана до того, 
щоб скріпляти і рсзЕивати національний дух) це ж її зав¬ 
дання» Це її завданнуї обєднувати гр^ма ;янотео в одну мо¬ 
нолітну нвціональну сил7/* 
Я хотів би зупинитись ще на одному, вже інгого харак¬ 
теру питанні, що теж викликало в останній час різні 
тлумачення. Маю на увазі полеміку напих часописів з чу¬ 
жинецькими, зокрема з польськими, а це полем!"Чао-у" 
в питанні польоько-україиоБких взаємин і зокрема^^в пи¬ 
танні придупення' Еарпавоького Постання» Як звичайно, 
поляки обвинувачують українців в тому, що ніби то останні 
приймали участь у придуг’енні згаданого повстання* 
І що прикрого, часопис " Час" в статті; " Правда про 
Варгаву" (Чао" 4*30) по суті стверджує, що українці - 
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брали участь у здавлю канн і 
Б а р п а іі о ь к о г р повстання’^- хоч це були 
мов не рег"/лярні частини, а тільки окремі одиниці, а гое ж 

• таки, "справжні- у.-к р а ї .н ц і", к р-л и 
^ :р е т ь .О ; я про н а ц і о н а л ь н е ' п о X о д - 
ж е н н я", я к твердить кілька разів сам автора 
Не має сумніву5 що така пдлеміка багато користи не принесе* 
їа ж яка тут може бути користь І Це ж прямо таки мед- 
вежа прислуга"» ' . 

,Не можна припустити тут іншої помилки, теж до певної міри 
гікідлрівої, припустила редакція " Неділі", встрявши в цю 
полеміку*' Боно й добре', що "Неділя" виступила проти вже 
згаданих тверджень "Часу" в обороні пристижу українців. 

■Мабуть більшість громадянства прихильно вітала появу 
статті; " Українці і Варгавоьке повстання" (4*83, 31*8*47), 
що була по суті своєчасною і спробою виправити припущену 
помилку. Але в цьому-числі, на тій же сторінці припускається 
наменпа помилка. Редакція дл'.,^ чогось таки прімо "бевкнула" 
фотографію взяту з козачого ^рурналу " На Козачьєму Постів"* 
Цим ми розсваряємооя з нашими спільниками і викликаємо проти 
себе ненависть 5 ми цим самим нарушуємо ваементарні правила 
співжиття з народами-приятеллми, не говорячи вже про збере- 
женн'ї ГІДН...-СТИ української преси. Освідчені й культурні лю¬ 
ди далеко обминають тих, що аа рахунок інших збивають собі 
капітал, задовольн/іють свою амбіцію, чи таким чином нама¬ 
гаються виробити собі добру опйніто, Ми далекі від того, щоб 
це приписувати •" Цеділі" , Навпаки, ми пере.'.онані, що її редак- 
й-я робила це в добрій волі, їа вийшло протилежне. Вміщення 
фото викликало велике непорозуміння. Вже хоч би той факт, 
що централя козачого комітету звернулась до всіх національ¬ 
них комітетів, Б тому числі і до ІЩУЕ, як також і до всіх 
Часописів з протестом проти такого поступовання з боку ре¬ 
дакції " Неділя", - .говорить -сам про себе* Це все комплікує 

, наші взаємини з іншими національностями, робить негативний 
вилив на наше суспільне життя. 

.Хотів би торкнзгтиеь ще " 
правильного вияснення й 

,мала б дотримуватися наш 
преси до українських емі 
кою мас б 7/ т и к 
н .0 в? .Така, постанова ць 
в тому са1V10 роз умЦнні,, в; 
Бстаяїовлцти крите 
ніхто не мас п'-'^аі.а, .не. м 
діл І нсТ . рмац і ї . г ■, Гір о 
і має критику пошти те, що 
Але все ж нам потрібно б 
обдумати, поЕторяіо л к о 
Н^шД часописи не іюзбавл 
суспільно--громадських 
якраз існують і не писан 
ні, то мали б керуватися 
Ця критика .ік прийнято л 

дного питання, що також вимагає 
вироблення певних засад, ,ких 

а- преса - питання від нові ення нашої 
ґраційних установ або ясніше; я - 
р п т н к а наших у с т а « -о 

ого питання може показатися наївною 
о преса єімз/сить буїи/і вільною, 
рії Ч.И окреслювати рлмці критики 
ає правам на це і ЦПУЕ чи йодо Еід- 
це Ес#^ає бути мови* Ироса критикує 
вона вважає за потрібне критикувати* 

ул : б на цьомл^ питанні зупинитись і 
' го має б у ти ц я к р и тика? 
єні права критикувати роботу наших 
станоЕ,зокрема ЦП^^'Е, але г цтому 
і закони, якими керуються., а якщо 
редактори й редакції в цілому 

олльною пресою, не ма бути ЗЛІСНО 

ворожою, вона не мусить виховувати недовіря гром<'‘..длнстЕа до 
наших установ, ця критика не млгсить бути односторонньою й 
тенденційною. Вона мусить бути обєктивною і базуватись на 

\ 
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пєених підставах» Критріка маз бути с лерпу чергу підтрим¬ 
кою, отже, допомогою дліг нго'.их установ» Так ставилось це пит-г 
питання г допсвіді референта преси на конференції видав¬ 
ців і головних редакторів, на якій було підписане пресове 
замирення» Відділ Інг^ормації не змінив своїх погл ідіг» Так 
ставить вік до пит|іння і зараз. Критика існує не для критики: 
вона існує не для того, цоб викликати обурення і розчарування 
в на: их установах чи ортанізаці я х» Зовсім не для того^^ 
Б'на покликана дял того, щ б викривати негативні стороші і 
О'ДногазоЕо показувати иляхи'до оздоровлення. Критика означає 
не ліквідацію, а навпаки зміцнення, посилення, об"єднання. 
Конкретно, Е'останніїї час в нгяій пресі посилилась критика 
роботи ЦІГ^Е. Про слуг.ність цієї критики ми не будемо говорити» 
Мов:СЄ вона й потрібна для оздоровлення атмосфери;, що створилась 
г ЦПУЕ і навколо нього. Але для цього потрібна розумна, здо- 
р 'Ва й об"єктивна критика. Та на даль в дійсності це не так, 
Ьізьмім , нпр. статтю " маґічні цифри*’ - " Комар - їжак" Ч. 9» 
уя криточна стаття є може й слуяною» В прав^дивість самих 
фактів ми вдумувались і не ставили собі такого завдання. 
НсО.М розходиться про щос". інг.е, про тон цієї критичної статті» 
Разіочи кидається ввічі її закінчення, що є по сутіУ$акликом"; 

" Люди мої добріравіроторені , зрозумійте, 
що ті допомогогі організації допомагають, як зрештою ?і по¬ 
винно б^^-ти, св'їн бюрократії, а ви ж сами собі давайте 
як -;сь РсОДу," 
Зрозуміло, гірочитавпи цей "заклик**, паг читач по свойому його 
сприйме» У ньсг'' зроджується недов'іря д: такої установи. 
Після таких статей у нього зроджуватиметься апатія до орга¬ 
нізаційного життя взагалі. Вихований'НсО таких статтях,, наїв '.’Ят 
читачдаватиме якесь " сам собі раду" і не думатиме про загал, 
про ін^ их. Чи не посилює така статт ’ дивіз деструктивних еле¬ 
ментів; - " опсосайся, хто як може!'* Чи не виховується в напих 
людей після таких статтей ось оте почуття - ** жити самому як 
найкрсоще, в. після мене хоч потоп?" Напевно так» Так'-' "критика** 
не є критикою в повному розумінні цього слова» Це є деяегенька 
агітка п р о т и, в ім"я, мабуть, самого проти. 
І в той же час ми всі свідомі того, ще нам потрібна централь¬ 
на;^ нп'.-р установа» Всі мабуть зацікавлені, щоб ЦПУЕ було 
сильн.яо й монолітного,організоцією» Всі, мабуть, хотять, щоб 
ЦП^^ЕбуЛ'О нашою центрального об'*єднугочою організацією. ' Адже 
на;’у нвядіональну М'’Нолітність ми можемо зберегти тільки тоді, 
квли бу:ьем'^ об"єднані в 'ДНу організацію, признану всіма і 
оС.даровану певним дг>і:ір"ям всіх. Це, є теж аксіома» І от 
н ам р о з X с> д ії т ь с, .і п 
усі 'н а і ча о п и с и 

; т е, 
Якщо ж 

щоб ц-ї ідея пройняла червоного ниткою 
певний часопис виступає з критикою, 

то Ця критика мала б бути но загальною, а конкретного.Тобто 
критик'іто людей, щп з р'їбили ту чи іншу шкоду, кср''т~е,що зас — 
луговзт-гоїв такої критики, а не саму ідею н?я:.'ОЇ центральної 
організації. 
Подібних поикладІЕ можна б бул.) навести більше. Але вдз/мав- 
шись 33 іже наведені, мабуть, в кожного з нас виникне спільне 
питання, про що тут р .■ з х о д и т ь с я? До ж, власне ка- 
жз/чи, ми хочемо? Чи означає це напад на просу? 
Перегл ідаючи все вище сказане, може скластися думка, що ми 
хочемо нав"язати наїїій пресі певні погляди чи лоставяіти її 



Е рямці її ДІЇ» Бо и насдрасді б нас п^сторллооя їільки 
одне; 
Ні# Нсз можна ! НепотрІбіГ' І ітд# Так не перг.иі^ пг.глод зда- 
єтьслу що ми дочомо заБОСти цензуру чи 'ікусь контролю на . 
пресу* ;[і^б не поглибити НЄД О рОЗ уМІ ННЛ ми ХОЧЄМС це згздале- 
гіть заперечити# Ні> ми проти цензури^ ми далеко бід того, 
щ )б стаїити нг.о'і часописи б пібні рлмці^ чи , Естанослюгати 
критерії критики, Зреггтг.ю нг це ми но маємо й праггі Ми за 
ог.ободу на’тої преси» Хч боремось проти еслких намагань кон- 
тролюг.чяти поесу# Але^ дбаючи за вироблення доброї її опінії 
і за збереження ї’-’ національної монолітности# і/їи змугені 
СТ отити ці ЕС.І питання Г току ПЛ •ЦИНуї як це ЕЯДНО .3 наиих 
засад» Ми не диктуємо, ми, як той чинник, що стежить за до¬ 
триманням пресоЕого пстрсзуміння, мусимо слідкуіати за тим, 
щ^ б пресо ге порозуміння було хиттепе і Еиконало це ОЗДОРОЕ- 
люг^'че загданнн, яке іояо ма« БИК;'>йвтя^ Ми доаагаемодл поста .• 
БИТИ наї’у пресу нг. службу уагс-.льношйГіЦі; нальній справі 1, 
зокрема, багатпчисельній нагіЙ еміграції. 
Отже, нам розхо-дитьст проте, щоб дати читачеві, українсь¬ 
кому читачеві, д:^брОаКІену и солідну пресу. 
Нам розходиться проте^ щ'^б з сторін’^'К наних часописІЕ усуну¬ 
ти будь'.ікі компроміт.-^^почі нас - українців маторіяли» 
Нг,м розходиться проте, щоб на а преса стала дійсно націо¬ 
нально-: б'* є днуючим чинник^-м, 
Зрегіт.'ю нам розходиться про те, щоб нао*а проса стала опранж- 
нід варгтівничим напої традиції і носієм нац і .-нального духу* 
ГЛи прстІЕ ” гуляйпільоьких ” тенденцій І? па "і" пресі# Ш 
за порядок Е ппеоі# Це є напі засади. Про це нам і розхо¬ 
диться » 

АЕґсбурґ, ІО.жсЕтня 1947» 

"0. Ст ефа ник, ^ 

' Стан преси 1 її найближчі заЕДання# 

Пепед дгсма роками по ще одному ейзеолєнні наша ЕНут- 
рІСНЬ '-ПОЛІТ ична табулл була чиста# 

Сьогодні ситуац1.я д.жорінно' змінилася# Ми стоїмо е об¬ 
личчі багать х лих, пр > .які ми тоді не мали уяшл Ось де-^ 
які п'зиції з Рахунку втрат, 

І# Закид колябс раціонізму чи фапизму, \, , 
2# Релігійна нете|іпиМІотьі 
3. Безпардонні форми внутрішньо-політичної боротьби, 
4# Найстрашніша позиція - територілльні конфлікти між 

українцями-# . 

На превеликий жадь, треба ствердити, що українська 
преса і українські журналісти но сповнили своїх завдань 
у поб-рювашіі цих майже.стихійних лих, про які вище згадано# 
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Конкретно; 
!• Закид к"ллбораціонізму чи с^агизму; 

^^країкоькі журналісти доіко'ла цього стд^аоного і неспра*-*- 
ведлигого закиду піднесли гкідлигр/ дискусію, обвинувати¬ 
ли поодинокі трупи, партії чи навіть фізичні особи у 
співпраці з німцями і тим самим прилучились до нападів 
цього характеру, висуваних жидами, поляками і іншими 
” приятелями"українського нараду* 

Проте, стан-тище ам 'ериканіх-ів д' цієї проблеми не було 
таке, якого, можливо, чекали деякі наші невгдповїдальні 
громадянин Амовчкннці, що збирають гроші на будову па-* 
маятника Дражі Михайловичу в Ню~"^'орку, краще зрозуміли 
фатальне становище, у якому найшлись народи, що стояли 
під загрозою больиевизму* Тому ми бачимо на'перший погляд 
дивну політику американської влади# Пригадаймо хочби Га¬ 
лицьку ДиБІзііі), яку не видано большевикам. 

На мою думку, це самобичуван'ня, що нагадує епізоди з 
больпевидьких монстрпроцесів, стоятиме таньбою в анналах 
української національної преси# 

2'. Релігійна нев^ершимість. 

¥т свідками, як поволі загострюється релігійна боротьба* 
Маємо, фатальний приклад у Ганновері, але належного відгуку, 
за малими винятками в укр.пресі досі нема, а як і є , то 
часом дуже невмісний і' невідп'^відальний - ось лист одного 
з нав’.их православних єпископів у -.дній із навшх газет* 

3. Безпорадні >факти внутрішньої політичної боротьби; 

Постава, укр. преси до ціаї болячки нашог") життя не 
завжди відповідальна* Яка 10 частина сторінок нашої преси 
під найрізік роднішими титулами чи рубриками була присЕ"я- 
чена звичайній лаШді* Ми не проти серіозної політичної по- 
лЄіМІки', але проти деморалізації наших- низів, яку ця лайка 
несе зі собою* Лайку, а нечесну політичну бор.')Тьбу між укр. 
політичними псртілми чи групами треба, за. вояку ціну елі¬ 
мінувати. П'^икладам, дк треба вести пропаганду своєї ідео¬ 
логії, не нарушивши чести противника, ані не нанос.очи демо¬ 
ралізації низів, є газети " Час". 

4» На.йст ра"~ніі"'а позиція; територія'Л ьні клііфлікти між ук¬ 
раїнцями* '■ .. 

Маю на увазі кі 
жили під б'льшеги 
на’-их очах цей ко 
б-'рницькій ідеї. 

Прете нсі сторі 

них* Лк досі цьог 
ОТсОТТІ тільки 10. 
спрага в першу че 

о нф лік т між укр а ї н ц я м 11, 
цьким терором і українця 
Нфлікт р-'СТО, він - ніж 
отже Й уКРеОЇНСЬКИМ визво 
нках укр. преси цієї про 

є, і в ЯКИХ’ розмірах, несуттєве цькування 
О Фатаоьного к^г'НФлікту т 
Клен, йому БІДПОЕІЛИ "Ук 
ргу сшрава пеге'. иховсання 

'ХО 25 років про- 
ми гп'’за СООГ. На 
у серце укр. со¬ 
льним змаганням* 
бломи нема, зате 
одних проти ОДу 

о р к Н у в о .я у 0 в о ї й 
р.Вісті". Але ця 
так "схі иіяк і в", 
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у яких надіоняльві почугання у багатьох випадках пригл^п-^ені; 
як і •’ західнякії:*’, які теж багато заоинили» 

Цій проблемі укр, преса мусить присвятити рігуче більпе 
уваги, б'", гяна для нас - гамлетівське ” бути чи не бути^.*’ 

Обвинувачу'Еочи укр* пресових робітників^ я хочу ще згер"- 
нути увагу на вплив такого стану на життя напої еміґрацій- 
Н'''ї спільноти. Цей вплив на в нут ріг ньому відтинку - фаталь¬ 
ний, на зоріігньому - не кращий. 
Ми маємо цілий ряд прикладів, де при скрінінґах наг.і люди 
з причин політичних р ізходжень себе денунціюють. Ми знаємо 
дані, що вся напа преса,'ліценціована і неліценціована,є 
читана англо ...-американською’ політичното розвідйюго» Там ва- 
жуть напу вартість, там можливо, важиться теж майбутнє не 
тільки "ДП укр. походження, а й української нації в цілому. 

Покищо Відділові Інформації ЦПУЕ .досі не вдал-.ся унор¬ 
мувати пресового відтинка, -чевидно, у його чисто громадсь¬ 
ких справах. Не буду порушувати болюч':ї і дуже ще недавної 
історії заходів Відділу Інформації в цьому напрямі, це тим 
більше, що вибраного Керівника цього Відділу, на жаль, між 
нами нема. Стверджу тільки факт, що хаос на цьому відтинку 
так поглибився, що вимагає негайних заходів. Один з таких 
заходів - є сьогоднішні забори ліценціянтів і головних 
редакторів, 

А тепер коротко ще один бік цішї справи, досі не за¬ 
те ркн єни : 

У р:)з’'ятренні всіх ра'н нашого еміграційного організму- 
видно ворожу руку, що змггає до атомізації українського 
життя, до створення хаосу в наших рядах, до компромітації 
нас Б очах західнього світу, одне слово, до послаблення ролі 
нашої еміграції, як єдиного носія і репрезентанта укр.вих- 
Еольницької ідеї, що ще не має затканих уст'* Ми назвемо ту 
руку По імені - це большевики. 
Прошу вибачити патетичне питання; чи наші журналісти і наша 
преса має йти на руку наших найзапекліших ворогів і допома¬ 
гати їм це свідомо у СП^'ВНеННІ їх ДІЯЕОЛЬСЬКИХ намірів. 
Проте, треба об”єктивно ствердити, що в останніх місяцях 
в наших пресових органах в паправа, ^ .рітиходить от- 
верезіння і кристаліаація в тему напр.ямі, що для нас добре, 
а що погане.і,їй закликаємо Бас, БП^^Панове, щоб' цю криста¬ 
лізацію зафіксувати на саоарі, щоб"’дати ЇЙ форму обоЕ''’язу- 
ючих норм, західньої преси. 

АвґсбурГ, І'^.І0.47. 

Резолюції '^^-ої Пресової Конференції. 

У-та Прес:’га Конференція з участю ліцензі,гітіі і головних 
редакторів таких часописів; ” На Чужині”, ”Наше Життя”, 
” Неділя”, "Орлик”, ” Переселенець”, "Пластун”,” Пугу”,' 
” Укр,Вісті”, ”Укр_^Трибуна”, ” Час” ^ редакції журналів "Гро¬ 
мадянка" і ” Проблеми” свою неприсутність /оправдалиіі 
представників від СУїІ'-у, НДОУГ-у і ЦПУЕ дня 10. і II.. жовт¬ 
ня ц.р. після жвавої дискусії устійнила? 



^ зо 

І і Првооі;0 порозуміння, закріплене актом з І? «березня 
зобоЕ**язуе гсі укр,чао'опиои й надалі, не зсажагочи на 
після останньої Конференції його-нарупено різними 

час'^^днсамй. Тим не меапе^ зсажаючи на оучанне напружене 
СТОНОЕИЩе у сгіті, ліцензіятя і редактори підтримують пос^ 
станоЕи попередніх Конференцій і зобоь^язуються Й надалі 
їх триматись* 
У*-та Пресова Конференція укр*часоаиоів Еважае, що Відділ 
Інформації ЦПУЇЇ, обдарований догірям української еміґрацій^ 
нрї преси, погинен. посилити сюю роботу на відтинку пресою* 
вого порозуміння* 

2) Визнаючи, цо пресове порозуміння може бут^ здійснена 
і переведв'не В' життя вповні тільки тоді, коли буде досягне¬ 
на згода політичних партій і об**еднань, вважаємо за вка¬ 
зане зробити пресою окремий натиск на поновлення спроб у 
справі створення одного українського політичного Центру, 
який репрезентував би нас за кордоном, а робіт’ ики преси 
заявляють свою готовість створення такого центру підтрима¬ 
ти своїми роімагаилами* 
Робітники преси заявляють також, що вони змагатимуть через 
свої редакції до більсого внутріпнього замирення україн¬ 
ської еміграції, стараючись звертати увагу і скеровувати 
свої суспільно-політичні зусилля українців на чужині на 
фронт зсЕнігньої боротьби проти ворогів української оамос^ 
тійности* 

ЗГ Б обличчі приходу частин УПА на терен амери^неької зони 
редактори зобов»»візуються до справ її висвітлення підходи- 
типовшс;но, вважаючи її збройною силою всього українського 
народу. Конференція взиває представників всіх часописів 
і журналістичних організацій виступити в обороні доброго 
імені УПА перед ворожими наклепами і намаганнями предота*- 
вити УЙА як бандитські та аґентурні фасиотівські елементи* 

/ 

4) Ліцензіяти і редактори, присутні на Конференції, зарів- 
ллють, ІДО свсб'оду преси й надалі уважають основою жуР- 
наліСтичної праці* 

б) Напередодні Зборів ЦПУЕ заявлаємо, що ЦПУЕ повинно 
перевірити недоліки у своїй роботі 1 напружити всі сили, 
п^об посилити лад і порядок серед української еміґрації, 
зокрема в низових її клітинах*- таборах. 



Франкфурт/М.» ,20*10.1947» 

Ліцензіянїа часопису ” На-пе }і{иття'*, 
П.Ред. П-^і-ЕДа КотоЕича і 
ГолоЕйого Редактора "Напе Життя 
П.др* П.^^'еденка, 
Арґсбурґ* 

ВельмипаноЕНІ Панове Редактори ! 

Вам, як громадянам, що с е курсі непих Енутріиніх національ¬ 
них справ, і одним з важливих чинників наоїого сучаонрго 
еміграційного світу, який силою факту є наділений еідпоеі- 

дальнсго функцією б^ормувати українську публичну опінію, без¬ 
перечно залежить на тому, :доб цч опінія була скерована у 
констуктиЕНому напрямі. Одначе так Вам, як і Бапим ближчим 
спіЕробітникнм, не молодим Еже і не початкучочим представни¬ 
кам преси, які впродовж багатьох років працюють ріа. україн¬ 
ському громадському полі в складних обставинах чрвинк, теж 
добре мусить бути відомо, що на чужині прихильні нам і йо- 
рожі чинники формують свою думку про нас на підставі тих 
свідоцтв, осоСливо писаних, які ми самі про себе даємо» 
За кождим^друко ганим українським словом^ зокрема.у сьогод-' 
нічній зовніпньо-політичній си т у ац в ї, у і- аж но слідкують при¬ 
хильні до нас чинники, а з подвійною енергією П'ЯДлоглюють 
кожний наг необережний виолів, кожний вияв перечуленої само¬ 
критики, ворожі нам і цілій нашій справі еле-мектие Опінію 
про себе ми ТЕОриммо самі, тому кожне наше писане слово му¬ 
сить бути на місці, кожний вислів обдуманий, а кожна тама 
зрінеоважена хслоднок!3;сеною доцільністю* рівновага духа і 
холоднокровність побцІЕЦІ навіть найбільш дразливих наших 
внутрішніх болячок вимагають особливо від редакторів сучас¬ 
них українських часописів і журналів на чужині, щоб вони 
керупалися тонким чуттям відповідального зрозуміння нашої 

'зовнішньо-політичної обстановки і далеко йдучою внутрішньо--: 
національною доцільзіістю не лиг.е у виддиганні і розв'^язу- 
ванні болючих внутрішніх питань, але навіть у форл^вані 
своїх писаних думок. 

Ж.урнадістична етика, лаціональна доцільність і глибока від¬ 
повідальність - ось риси, які мають характеризува'їи кожний 
наш. пресовий орган у складних сучасних обставинах. Цього 
вимагає у найвищій мірі доцільна і кррисна постанова цілої 
нашої націолально-ЕИЗвольної справи. 

Бам і Вашим співробітникам відомі також такі, не малої гага 
факти, що загал ДП, а в ньому і українська еміґрації в с-воїй 
масі, стоять перед чибЬльними можливостями скорішого чи піз*. 
нішого переселення. Б ЗЕ'’яЗКу з тим нас особливо пильно сту« 

Відділ Інформації. 

До 
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діюють ті І які. зацікаглені ь ,нашому виїзді дальше., а з дру** 
гог'^ боку наші вороги з метою недопущення до нашого скорого 
виїзду з Німеччини і повільного розкладу та моральної омерти 
української еміграції в задзгшливій ат/мосфері таборів, роб* 
лять все можливе^ щоб припечатати нам п”лтно ” асоціяльного 
елементу^, фашистіЕоьких злочинців” і інших наклепницьких 
епітетів та інвектив* При цьому вони для підсилення своїх 
тверджень залюбки висовують, як доказовий матеріял, цитаііи 
з нашої еміграційної преси, яка, на жаль, не рідко в гонитві 
за партійно-політичним капіталом забувається і, втративши 
перспективу часу і простору, нерозумно і зі шкодою для ці- 
ло-ти нашої справи виписує речі, яким не слід взагалі би 
бачити світла денного* Оцінюючи сучасну нашу пресV яклаз 
під тим кутом зору, п^иходиться ствердити,що, ••• ■■■'-.-і. І- 

деяким редакторам бракує почуття холоднокровної рівноваги 
і розуміння відповідної та доцільної градації у гієрархії 
висовуваних на сторінки української преси проблем* Фактом є, 
що дише еміграційна українська преса може сьогодні висловлю¬ 
вати українську вільну.і ненасилувану думку. ТЙму ця думка, 
яка у свою чергу має і мусить мати вплив на фюрмування чу¬ 
жинецької опінії не тільки про нашу еміграцію, але й про ці¬ 
лий український народ, мусить бути витримана під кожним ог¬ 
лядом. Ця думка мусить керуватися з одного боку високою жур*^ 
наліотичною етикою, а з другого(це особливо важно!) національ 
ною доцільністю. Бона в жадн-му випадку не сміє йти на неко- 
ристь доцільної постановки української визвольної справи. 
Тому в умовах еміграційного життя найважливішою обставиноюо 
як для цілости нашої справи, ^ак і для журналістинної ді- 
яльности, о кожночасове узгляднювання наших зовнішньо-полі¬ 
тичних рямців і перепускання внутрішніх проблем, особливо 
таборового формату, через призму політичної діяльнссти. . 

Подвійно важлива для нашої зовнішньої постави є форма внут- 
V ріпньо-п:>літичн:.ї боротьби і реакція українських політичних 
чинників на потягнення своїх же українських суперників, які 
находять свій вислів на глальтах преси і журналів, Е першій я 
мір^ з метою такої відповідальної форми відзеркалення ідео¬ 
логічних змагань та ривалізації програм і тактик українських 
політичних партій було заключено пресовий договір, який Ви, 
як одні з перших, ствердили своїми власноручним підписом. 

Пресовий'договір з 17,3, - 7,4, 1947 був виявом здорового 
розум^^ заінтереиованих в ділянці у країнської преси чинни¬ 
ків, його мета унормування пресових справ,затримання куль¬ 
турного рівня українебкої еміграційної преси і виеліміну- 
вання з її сторінок всього, що противиться,високому етич¬ 
ному рівневі і шкодить загально-українській справі і дер¬ 
жавницько- визвольним змаганням українського народу. Зав* 
дання слідкувати за дотриманням добровільно взятих на себе 
обо©”язвІЕ,' що випливають з пресового договору, ліцензі- 

_янти і головні редактори ліцензіованої української преси 
'поклали на Відділ Інформації ЦШАЕ, Приступаючи до Еиконання 
своїх о6ое"язкіе в дусі пресового договору, Відділ Інформа¬ 
ції, як чинник аполітичний, став з першого дня на точцо виа- 
наченій пл.'їтфоомі, яку він переводив і зараз послідовно пере¬ 
водить в життя. Ця пллтформа, диктована ухвалами пресового 
договору, в основному зводиться до наступного; 
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ВІ^ТЬНИ-И біг ЕНуїрІЕНЬр-ПОЛІТИЧЙбГО процесу мао -бути нор~ 
мотаний більп чи менп доіільною політикою українських полі~ 
тичних ЧИННИКІ2. БідоДл Інформації згідно''§ 2 лресоного до«* 
гогоруне має ні права, ні мржливости . спливати . на політичнз?- 
платформу котроїсь з газет, однсачо згідно § 4 цього дсгосору 
мне право і іювинніоть у означений спосіб стверджусати по-» 
рушення Пресов ГО ДОГОЕОРЗ^, якого допустились, ліцензіовані 
газети^ У практиці свого громадського діяння Відділ Інформа*-* 
ції у своїх стверджуваннях' заСждн-ксрув’ався апартійністю, 
строго .дотримуючись згхвал пресового договору, і змагав лише 
до найбіль‘'ОЇ взаємної тллераіщії газет різних.долітичних 
напрямків-і до культурної фюрм.и полеміки. Одначе бурхливе 
ЕНуТ рІННЬО-ПОЛІДИЧНО життя, ДОВЗЛв до 
заострились навіть відносини до Бої# з' боку тих ч:-їнникіе, які 
засягом своєї роботи і призначенням мусіли би змагати до 
взаємної ■ співпраці з. Відділом ІнФормаці-ї, як це Б«Т.робив 
зі свого боаус 

Знаючи докладно дисльскадію'українських політичних сил, ґене- 
зу : їх зародження та практику їх діяння, Відділ Інформації,^ 
як частина аполітичної громадсько-суспільної іг-ституції, не 
має. і не міг мати об"дктивнвї змоги впливати на корінні при¬ 
чини усіх наших внутрітіїньо-націопальних пепррезум?.пь, які 
лежали і лежать поза його точно визначеними громадським 
характером ;аая: Ці ж бо причини нахо.дя'’йцся виключно 
і лише в політичному сок'Т’срі нашого ь;аціональппго диттяо 
Криаично оцінюючи свої скромні можлявости під тим оглядом, 
Б.Іе- хотів направити ситуацію в напрямі що більшого оздо- 
ровд^ння пресового відтинку шляхом поре.дання частини своїх 
функцій тим журналістичним чинникам , які мусіли б мати’ 
більший вплив.принаймні на ідеологічногомоґрнну собі частину 
української ліцензіовакої прес.'--, що безперечне могло мати; 
позитивний вплив на дальший хід журналістичнего вшття і його 
вияву в пресі. Одначе пропозиції Б^І. в цьому напрямі (диз^ 
лист В.І. ДО Голови СУ:;К-у з дня І7.?9Ц.,р* Ч.5?8/4'7} пішли 
Б порожнечу і В.І. не діждався наза.ть відповіді на свій лист* 

Виконуючи положене на #ього ліценсіяіттами і головними 
рами невдячне завдання вказзгвача хиб і недоліків укр^п 
які оуперечажь пресовому договорові, Відділ Інформації 
врешті того,-що хибно поінформовані, або неправильно і 
претуючі його завда ня і призначоння журна.ліотичпі ксл 
за ними й деякі круги українського громадянства поча..;ш 
ти Б.І. своєрідною установою, що бажала б бути ззерй.ні 
над з^кр.пресою, а дея'кі прямо виоловлювалк злобну думк 
що В*І*, реалізую чи загальну лінію 'ЦПУЕ в діля 
накласти "намордник" на українську пресу* 

род акто»- 
реси, 
д і ждав ся 

Нї Зр'» 
а, а 
ьважач- 

м органом 
у п^о те, 
и, хоче 

Відділ Інформації завжди був і 'є далекий від таких намагань, 
бо його відповідальні чинники стеять на становищі сяебОД.'з' сло»* 
ва, хоз вважають, що ця сТЕобода може, а деколи й повинна бути 
обмежувана не засягами Б.І, чи іншої журналістичної установи, 
а чуйним розумінням з боку редакторів ііашої політичної доціль- 
ности* І практичні кроки Б.І. в напрямі вказування на порушен*^ 
ня пресового договору йшли з однаковою рішучістю’до'Езівї преси, 



їзоло сОмус){:5:'’іа Є зя ї*сітяя^'‘і£ '^’^о'о^ о' Г ГГі г~ -• . »• ^ .. ._ • » ^ # » ' 1> 1 . ОД 070іСгГ^С[П#Я 2 

ї ОНЇ^Я'ЄІїі. 
НМВРЛЇНР 

*«оп 
доаол, Па'а-;ЯОГОД0ЄГЙ-І ■нтNНО^о^ «:ге^п-йтг нмсгс^'^т-;і,п 

,Л ттаотлгчдоо; ііГі§#оГ г мтнг^і єно]^ ітт, 
ряітгрі і г )п о;іог(япт ьоятзарязя іто^^г^,^■•,^ад нічря-ім'іісп 

- .і д ібсезд ю лдад;^ ндг е^ ЧИ; - -^о .з,§ісд?,уїі.а£^9о ^ Щ і Дет^о го 
:•; здеоао^іЯ|і^Щ)йі{.?^ КрДїРР'^гЬ 

ктя ,їшйд>над ^длаг.і^#д[р,РЯ,^дад-^)ія коШнь;,>^^^ 
і 2 о д іі жи»і сРиьшмі^']^7 ; #'бя іД ?В^ ^Д г'йуї|ґ ‘ їр;]с:о,,:; що б 
-РНТІІЙ»ІІ *ідао;адж;% ^іГ? ^ит,ї.^.і,пмх^тидйу\д)1^^^ а^бр ДІутЬго 

ИОЙІіІЇИЧНОГО АР 
омів, бо в противному випадку він перес'таЕ“'би аз/ти чим 

-з:іо>іМя%і^йаі^тмч«РгсР ЯпД^-.-РрзДурханій:. поЕ,архні 
, ^'ОглУ‘^гШЇ‘ШїЬШі^^(^їдаірйде ап^МіЛЬД) гфбмад ськрю 
вт .дакз%нсшіюк5«1їй , 

, з ти з дсда едо- тт^ ^ачі|Я„г м^ і і?. д,іда^цл;:пт4и. йз^нахіел чим ро б .> і-,., 
боти злагіднювати взаємні уда^рй і 'даб оз^лб'хоЙ-’адин форум; 
де могли б найти спільну мову пресові робітники різних по-< 
літичних переконань* 

с 
И ! 

та оII 
4 '’ІЛІ' 

.’ ї ї ж о х«і 

•як 

Шановні Панове Редактори { Прочитавши першу частину нашого 
довгого листа, а особливо його кінцевий устзга, висуаві^е 
Мабуть .» на свою-об<о.рону тезу про.:'Тв-,іі що- Б*І-г-'3^ч%тьт л^ше 

07 02В с^і:^ г ба чи ти глибоких: 'При чи н- .до рушень .,^ресо- 
с^^^,А^(^.ігброву■^іx^^ільки тому так;ігрунтріВНодо, Бас^.ІЩДІв^е^ що 

о X а £ '-ТЬя^вИЛ^ о Б' '-П р е'сії'і со:ет ра к рит ика ЦПУЛ: в діл ому>, ^а :Т акож і 
о 34ДІД іШу-Ж^Нформаці ї • Может^е.чбути- ід, д ому' певні ,г, що 

< У.ХІ 00 ’-Йі^ПО-ВІ^алІЬЙ^Х ЧЙНШЇКИ В*І • неменш: сПраЕДЛЬПО’ .рДІН[ЮЮа]Ь-. гКО*» 
гіриййну'АВоІ'Х: наших внутрішньо-ДацЗірнальних, недо.г 

ГіІЙ?НЄиЬ2аііЧГнег е. ііпер^ КриТИКОЮиДШ^БглОиі Ь-: г. 

.-'■СВб:^:-Я ПЯ':а^и.сгТ - -Г 1^^-- . . -ЦОШли.К г 
Ми- даЛеК’р) не тримаємося того, погляду./’ що рЦП.уЕ, сЯК. верховна 

. ф,громадська • устанопа нашого ор,ґанізоЕаного ;життя в Еімеччині, 
'. Є поза воякою критикоЛ).. Навпаки, вважаеі^о критику^ річчю Ко- 

^ -‘'і'ДейноЛ), але критику ^ічепу і конструктийнзі?* Датомість не 
ДО-ГГЗ Л ріеч-еву І.ІІ К0Н0ТРЛ''КТИ'ЕНУ-Кри^гику ряд менш чи 

2 >'очбілктй‘'витриманих х-статте® (хо,ч би .статтір були підписані наві^ 
мї ^ га'^'ь - голоі>бю2:-(;^К-у).і^' ЦІЛЛЮ' .яких є. компроміта..ціДґ.ЦПУЕ втечах лі \ . 

■~‘2ЛгіДІд-бірб?З^І^-|^аї'ЙСЬКОГО :І1рОМаДЯ!НСТЕа>:-..ШЛЯХ.ОІ^ Тіа,НДОНЦІ:Йно.-го по*»- 
2 ^Й''ЯЗУбі'5'НШ0ЦПУЕ ІЗ 'ОДНОЮ гполІтичнрюбґруною, >.-якій 'приписують 

„2^; ^іс#і?-^вмйі ^тенденції* ■ г :тГт :.и,.Лл':я м’то^гі "р,,.. • уі'„оп 
ічТл ол/ сж ^ • ІЛ-'о''с. ;; 2Т0ГП ти:- ^ —ь .лт с,- ''у. -'УГ' у 

ІМИ овжеаз'гадали вгорі/ГЛІКЕІДаЦІЯ.дДрИЧИН, які .СПрИЧИНЮ- 
і'^ютьпйоруїуеннл хпреоового договору,:-лр.^ать пбі^а нашими ,^ком- 
петенціями* МйІїх ірозуміємо і 'Знає^мо надто добре,^ V завж*»» 
ди були, І також і є готові прикласти всіх зусиль, щоб по- 

■ ^могти людям лДоброї волі лікві.іііувати їх.,: але в спосіб пристой*^ 
ни$,' що відпсЕІ.Дав^би нашійлнаціднальній гідності і-ііашим ін^ 

'тересам. Ми собі .вповні здаємо оправу, з т6гр,..щ.о Ви мабуть 
о х’’- будете оправдувати! своє ,п<7ступоЕанЕя тим, що початок гаря**- 

чої пресової камаанії дала ще перед пресовим ^^оговором * ^нр* 
Трибуна*^ рівно ж, що початок сьогоднішної гаряйої пресової 
перепалки і цілого ряду порушень пресового договору не прямо 
з'аініціювали часописи ” Час’^ і ."Укр.Трибуна*^ у зв’^язку з 
актуаліз.ацією боротьби ЗША та особливо з намаганням викориовг 
тати психологічний момент і політично скапіталізувати для 
одного політичного табору прибиття’на терен Німеччини одного 

' за’ґо-ну УїіА* Таке 'виправдування не має сильного ґрунту* Б 
' У ' обох випадках не було прямого нарушення пресового договору* 

■л 

С. 

п:--. і.. 



з 5 
гСфли б, реакція на голоси з ”Час-у”,і '’Укр*Трибуни’’ в ін-* 
ших пресових органах була річе в а*'і носила відповідну форму, 
то недалеке майбутнє показало би фальш одної сторони і 
правоту другої* І, головне, не було б' порушень пресового 
договору* Коли ж реакція набирає загрозливих форм і прийомів, 
6 форма пресової боротьби набирає все більш шкідливих 
вияБІБ,В*І,, маючи на це згорну усіх, що підписали пресовий 
договір, уважає своїм обов’^язком, З' усією рішучістю вис¬ 
тупити не в обороні котрогось з політичних таборів, але в 
обороні доброго імени української преси, на захист жур- 
налістичної етики та в обороні загально-ібаціональних ін¬ 
тересів, які основно загрожені, на жаль., як раз у Вашому 
органі 4*38/133 з дня ІЗ*ж.овтня 1947* 

Би нару или § І пресового договору який звучить; ** Під¬ 
креслюючи, що ЦПУЕ є виявом громадської побудови нашої еміґ- 
рації, ліцензіована преса зобов’'язується до позитивної спів¬ 
праці з Відділом Інформації цієї установи”* Це тиМ' прикріше, 
бо йде про орган, ліцензіянтом якого є журналіст, який 
до недавно був відпоручником Б*І* при Президії ЦШЛЕ, себто 
довіреною особою самого керманича Відділу, як члена Управи* 

Починаючи голосною статтею ” Ьиносіть сміття з хати”. Би 
почали санітарну акцію під вище зазначеним гаслом* Вважа¬ 
ємо, -що, маючи на увазі розпочату широко закроєну, як вид¬ 
но з ч«38/і33 ” Нашого Життя” акцію, яка самою своєю ідеєю 
є вже нарушенням пвесового договору. Би повинні були пра- 
вентявно сконтактуватвся з Б.І* з метою порозуміння-* Би цього 
не з робили,хоч інші часописи перед поміщуванн-ям навіть 
дрібних справ,- які, на думку редакторів могли йти ь розріз 
з пресовим догорором, заздалегідь входила в порозуміння з 
нами в дуоі § X, пресового догоЕору.Починаючи таку голосну, 
широко закроєну і, на нашу думку, шкідливу під сучасну пору 
акцію, Ви могли заздалегідь засягнути не тільки нашої думки,‘ 
але також і допомоги в боротьбі за' утримання правопорлдкзг. 
Починаючи без того цілу акцію, Би поминули вое те, що можПа 
розуміти під поняттям ” позитивної співпраці”. 

\ 

§ 2*ПрЄООВОГО договору ЗЕ’^ЧИТЬ’І ” не зрікаючиоь своєї по¬ 
літичної плятформи та права боронити її' і представляти перед 
читачами, ліцензілнти і головні редактори зобоЕ”язуються в 
політичній діяльгості керуватися широко оприйнятимк політични 
ми інтересами, зок^^ема не нападати, у своїх пресових орга¬ 
нах на Фізичні', особи,зберігрФи толера.нцію супроти своїх 
політичних противників,не мітити матеріяліЕ, що могли би 
послужити вороі^ам за аргумент проти’-йас самих, не містити 
матеріялІЕ, що могли би шкодити зраґально-українській справі, 
та державно-визвольницьким змаганням і тримати тон політич¬ 
ної полеміки на високому етичному рівні”*. 

Як жахливо суперечать тим засадам деякі статті, опублікова¬ 
ні у Вашому часописі, як напр.стаття ”Боротьба за право”, 
яка може послужити ворогам за.аргумент проти нас самих та 
яка шкодить загально-українській справі^ а коли ще додаєте, 



що ” Е нашій редакції лекать десятки дописів з усіх кін« 
ціг, з усіх таборіг* І усі дописи г один голос говорять: 
цього безправстга далі терпіти не можна !Наші кореспон¬ 
денти люди покривджені і заловані’^ блискучим відокрем¬ 
лення" та згичайними шукачами легкої наживи, виливають 
своє наболіле серце і ображену душу в своїх листах* Коли 
б було місце всі ці листи опублікувати окремою книжкою, 
то це був би отрапшй людський документ. Документ горя, 
гніву, потоптаної людсі^кої гіднооти у нашої заляканої маси, 
документ, що показ^гз з другого боку, стільки погорди до 
права і справедливости, скільки зневаги до людини, скіль-ки 
холодного егоїзму і жорстокої байдужности до' людської біди 
і; мук, що аж страшно робиться . • $ - то складається 
Еражіння, що вміщення таких матреіяліЕ швидше диктувала 
зла воля, як отремління Еплинути на припинення негативних 
пояЕІЕ в нашому супільному житті, бо коли Би, Белвмишановні 
Панове Редактори, поважно хотіли вплинути на утримання 
правопорядку в нашмму суспільному житті, то всі. такі мате- 
ріяли передали б до В*І* для дисциплінарво-олідчих комісій, 
які були створені за згодою Бас обох, а не виступали би як 
самооудді* Нд,м здається, що такі методи'' ведуть не до оздо¬ 
ровлення, але до ще більшої бальканізації, до дальших роз¬ 
дорів, які в повній мірі підломлять морально силу і вагу 
нашої еміграції, від яких дуже тяжко буде можна відокреми¬ 
тися чи Вам, чи Вашим співробітникам, 

Але це все сталося і нам я цього приводу дуже прикро. На, 
останній аресовій конференції Би знову ухвалили відповідні 
резолюції^ які підтримують те, що ми будували і до чого ми 
прямуємо завжди всі, за винятком хвилин подразнених людсь¬ 
ких пристрастей* Б імені Б*І* просимо Бас, щоб Би задума¬ 
лися над тим усім ще раз і замість видвигвти негативні яви¬ 
ща в нашому житті іскандалізувати українську еміррацію, 
вибрали гармонійну співпрацю на суспільно-громадському полі, 
де рука І руку будемо крок за кроком будувати братньо - друж 
ньо україііоьке співжиття, яке, на нашу думку,єдине може нас 
вивести з і'-скрутної ситуації* 

Про -'^^ормальні порушення пресового договору висилаємо рівно¬ 
часно окремого лиота.Еідпис цього листа дістануть: Президія 

.ЦПУБ, Н йвищий Суд, Спілка укр.Журналістів і ліцензіянти та 
голлЕНІ редактори всіх ліцензійованих укр*часописів* 

Секретар; 
( ІЕ*КрИЛОЕ) 

З правдивою пошаною, 

За Відділ Інформації 
Керманич і 

(Ю*РеваЙ) 
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Е»Марунлк« 

Осноііні напрямні та плян праці Відділу Інс-ормапії 
ЦПУЕ на міояці лютий - черпень 1948» 

І.Відділ Інг^ориації, будучи у селикій мірі здекомплетоьаний 
і не маючи тсердих напрямних своєї праці, при найбільших 
зусиллях суоїх керівників і працівників не міг виявити 
максимум тієї роботи, якрї. від нього чекав і чекає україн¬ 
ський еміграційний ^агал в' Німеччині* ; 

2» Б системі ЦПУЕ він не мав ясно, визначенкх позицій і точно 
окреслених завдань*^ Тому найчастіше гін не заслужено ніс 
вину за речі, які випливали не так з неясної постановки 
його, як з свідомо чи несвідомо незясованих позицій ЦПУЕ - 
як такого до.цілого раду проблем нашого еміграційного жит¬ 
тя* Констат;^ю, .що за піврічного мого перебування 1 праці 
в Інформаційному Відділі ні разу не приходило з рамени 
Президії ЦШГЕ хоча б загальних напрямних її до тих питань, 
які в той чи інший спосіб торкалися Відділу Ін^'^-ормації* 
Не маючи опрацьованих напрямних своєї, сказати б політики, 
яка, очевидно, мусить випливати з загальної лінії ЦПУЕ з 
одного боку, а з настанови ЦПУЕ до окремих кожноразових 
явищ нашого складного життя з -Другого боку, праця Відділу 
Інформації носила характер доривочнооти, не уеистематизо-^ 
ваности та плавання за течією* Безперечним позитивом праці 
його і заслугою Відділу Інформації було пресове порозуміння, 
в якому, хоч і но завжди, Б.І* виявив стійку лінію і яке 
в значній мірі спричинилося до втихомирення розбушоганого 
пресового життя* Загально Відділ Інформації не був тим, 
чим він мусів бути - тобто руслом, яким йдуть інформації 

, про життя 1 діяльність ЦПУЕ назовні* І на орравдання до- 
цьогочасних формальних, чи фактичних кермнничів роботою 
Відділу, треба ствердити, що вина по стороні Б.І*, бо 
там, де є недогоЕОрення, де невияснена позиція і компетен- . 

"ція відд^глу в цілій оиотеиі, - праця Відділу мусить носити 
характер доривочнооти і не може вона мати тієї риси,що за- 
певнюе у великій мірі успіх праці возкної інституції - тобто 
обхзгмгшюс, ххшркнх та ясно сформульованих основ ЇХ 1 реаль*^ 
«ого роаналнувавия* 
чиї т шшфішшш «# ммкю «а аоначне, 
аарабні»»9чн в зеотупотгі хворого кармаяхчЕ керівххн* 
«хо «МІ щоф Враахдія ЩІТІК аатнарднла алідуївчі 
«|« 90^» як сідетаву кайширшої 1 вужчої праці Відділу Ін¬ 
формації: 

а) основні напрямні, виложені в елябораті про 
пллн-максимум під назвою ^Українська зовнішна 
пропаганда** для широкої ділльности, 

б) основні положення про Відділ Інфзормації 
в системі ЦПУЕ, 

в) програму-мінімум Б*І» на найближчих п”ять 
місяців, тобто до червня цього року# 

ад а) прикладається еляборат, 
ад б) 
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Осн^•1^ні полоконі}я п|)о Відділ Ійформацііб і: системі ЦПУЕ# 

"Устійнення компетенцій Відділу Інформації» Відділ Інфор- 
мпціІ с одиноким компетентним чйнникоім ЦПУЕ Е ділянці ін- 
ф.•)’)М£ЦІЇ і йому належать з рамени керіЕНицтЕо і праця 
Е ділянках:,а)гнутрІЕНЬої інформації і пропаганди на те¬ 
рен! Иімеччини| б) інформації'українського огіту поза Ні- 
моччиною про працю ЦПЗ'^Е і працю української еміграції е 
Німеччині, е) Інс^ормація чужинного СБІту*Річ очевидна, що 
ця праця В*І» базузть-ся на статуті на основних поло¬ 
женнях Е.І. та зарядженнях Президії ЦПУЕ. 

2. З метаю того, щоб Б.І. став дійсно інформаційним центром 
ЦПУЕ і охопив цілість життя української еміграції на тере- 
ні Німеччини треба перевести централізацію Інформації 
на торе ні самого ЦШПЗ і по можлив.ості як в цілій системі 
ЦП'/'Е, т-ак ■ і тих інституцій, що тісш співпрацюють з ЦПУЕ.^ 
Щоб цього осягнути, треба зобов^*язати всі відділи ЦП'^УЕ 
подавати у копіях^ через Президію ЦПУЕ періодичні звіти 
(чи звіт; згідно з потребою/ з їх роботи, які мають бути 
використані для інформаційної праці Б#І., а всі зарядження 

: _ Президії ЦШ^Е до преси мають йти через Відділ Інформації* 

З* Тісна співпраця всіх відділів ,ЦПУЕ є запорукою гармоній*- 
НОГО розвитку і успіху роботи* ВІДДІЛ Інформації може лише 
тоді внЕ^язатися зі СВОЙОГО завдання, коли інші відділи на 
час і акуратно подават-имуть свої відомості# Свою роботу 
Б.І. спирає теж на творчу співпр'ацю з Існуючими літературно- 
мистецькими та журнолістичними організаціями, втримуючи 
контакт в рямках своїх заїдань з усіми конструктйвно^-твор- 
чими інституціями,організаціями та підприімствами, узгляд¬ 
нюючи при тому лінію тих відділів ЦПУЕ, до компетенції яких 
належить ділове керівництво чи співпраця з тими організаці'ями4 

4* Б ідеологічній площині праця Б#І. в рямках його компетенцій 
прямує руслом загально-національним понад партіями, хоч не 
абстрагує від них, стремить до суспільно-громадської кон¬ 
солідації та національної солідарности♦ В#І# викормстовує 
свій вплив для того, щоб в Межах свойого засчгу і своїх мож- 
ливостей к'. .рдинувати почини в ділянці зогнішної інформації, 
громадських чи професійних ©рганізадій та інституцій, пар¬ 
тійно-політичних концепцій. 

Щ. Е ділянці преси і журналістичного життя Б^І. не може бути 
чинником цензуї,шим чи диктуючим. Одначе шляхом доцільної 
постановки сі оєї роботи і тактовного впливу він має ст*»* 
реміїи до того, щоб стати нормуючим чинником як в ДІЛГТНЦІ 

'-"-яо^Бнішної пропаганди та гнутрішньоїажурнадігітичного жиТтя. 
' ■Б4І-* ЦПУЕ-стоїть на засаді повної волі вислову переконань ^ 

• і діяння, і вважає,'ЩО ця повна воля мас нормована і 
- • -може, бухи обмежувана дише нг ггіональною доцільністю. 

І 
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. ^ 
ФГ'анкФурї/М. 5І^Р.3.48. 
5.32/48/1 нф/м/е* 

До . . . 
ГолоЕРіої Упраги 
(Спілки З^країнсБких Журдалістіг і НДОЖ, 
Мюнхен, 

/ 
і 

і 

І 

Еольмишаноииий Пане Голено ! 

І. Спрага існупакня дпох журналістичних орґанізацій б 
одною з підємних сторін нашого орґанізрваного 'громадського 
життя. Ця спрага була темою обгогорення 2-го заїзду Укр, 
Еміграції г Реґенсбурзі і рішення з їзду занотогано г 
слідуючій резолюції? ” З'’їзд доручає Управі ЦПУЕ про¬ 
вести . роботув напрямі о б'! єднання ге ііс українських 
журналістів в одну професійну організацію за спеціяльно 
виробленим для цього прагильником*”' Існування двох жур»- 
налістихних організацій було рівнож темою наради Пленуму 
Управи ЦП^^Е в дні І7.3.Ц.р, Рішення Пленуму сформульовано 
настзшно: “ Пленум Заправи ЦПУЕ вважав за Нвище від ємне . 
існуванші поруч себе двох журналістичних організацій і до»^ 
ручає Бід.цілові Інформації поробити всі кроки в тому на- 
прямі^ щоб довести до створення єдиної професійної органі»^ 
зації журналістів”, 

Еідділ'Інформації вже давніше зондував Грунт в напрямі 
вияснення атмосфери навкруги організованого' життя укр, ■ 
лсурналістІЕ• Бід компетентних чинників обох журналістичних 
організацій нераз доводилось чути слова засудження нера*- 
дісного факту взаємного поборювання себе обома організа- , 
ціями^^^ Ніхто з тверезо" думаючих у-країн^ців, а тим більше 
ні один з відповідальних журналйїстІЕ,. не може бачити ро^ 
ізумної причини для продовжування цьогочаоної практики у 
журналістичному житті. Це тим більше,що .не лише з внут¬ 
рішньо-національних, але і з причин зовнішніх, найвищий 
час компетентним чинникам СУЖ-у та ЩОУЖ-у поважно і го¬ 
ловно щиро з-астановитиса над тим,щоб найди спільну мову 
з людьми того ж професійного табору, але іншого ідеологічл в-- 
ного переконання. Злиття обох жз^рналістичних організацій 

Б одну - це не намагання до спрощення, але здоровий та 
необхідний крок -в напрямі обмеження надвірної та шкідливої 
диференціяції української д^шки, а в тому дальший кроіс_ 
до оздоровлення нашого громадського життя# 

недого.і-зрених досі речей, ризикує піддати ініціятпву в 
напрямі переговорів' між представниками СЗБ-ІС-у і їШОТЖ-у 
та ВЗ.ЯТИ на себе ролю посередника. За перший реальний 
крок цілої акції спільних розмов вважаємо те, що кожна 

'З обох організацій мала би подати (без огляду на свій 
ідеологічний характер) своє засадниче^становйще до проб^ 
леми злиття обох організацій і намітити плятформу спільних 
розмов. Знаючи з практикрі, що з. боку самих зрґаніаацій 

і 

і 

І 

і 
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іяіцілтива досі не г-ийшла і не еийдєг просимо Бас переслати нім 
у писемнііі формі сгоє засадниче стаглення до питання злиття 
обох орґанізацій Башу платформу Для можливих спільних розмов* 

2. Нездоровим явищем вгаг.асмо тех те, що досі в системі журна - 
лі стичних організацій і нашого пресового життя взагалі неспре- 
цизоване становище відділу Інформації ЦПУЕ,-його компетенції , 
і засяг. Досвід останніх пресових конференцій у справі іису- 
нення спільного проекту реорганізації української преси виявив 
усю слабість того явища, їїдділ Інформації ДПУЕ, ба:.аіоч:и ясно 
і недвозначно з^ясувати своє етаноіище в гієрархії журналістич- 
ного і пресового українськоґо життя, іисуває цю справу на обго¬ 
ворення нааближ:чої пресової конференції. Хочемо шляхом добровіль¬ 
ного вияснення оминути на будуче всяких зайвих потрясень журна- 
лістичного і пресового життя. Тому пропонуємо Вам цю справу об¬ 
думати наперед> доби Ьаш пред тавник прибув' на конференцію з 
устійненим Вашою Упрапою погтядом* При цьому просимо ві)ахуЕати 
усі тонкості нашого суспільно^громадського життя^ його Потреби 
і с.іабості, а зокрема зовнішній бік діяльности ДПУЕ* 

Очікуємо від Бас відповіді і залишаємось у ьисокііі пошані 
до Бас • 

\ За Керманича Іідділу Інформації 
/І.Маруняк/ 

- - о О о - - 

Сем.Старів. ■ ’ . 

ЯК Ж Е Б У Т И ? 
І ♦ • 

/ з до по І і "і на IX Пресконференції / 

Б місяці березні проведена реформа преси ДП: Головними 
Кватирами Армії та ІРО і з укр^аїнських періодиків приділено лі¬ 
цензії для таких часописів та л-урналів: "Неділя”, "їжак”, 
"Молоде Життя", "Українські Гісті”, "Час". Пізніше уділено ліцен¬ 
зію такол і для "Української Трибуни", 

І після цієї пресової реформи у нас зно^/у ішникає питання 
про відношення преси і журналі стичних об"єднань до суспільно-гро¬ 
мадських організацій і зокрема до ЦГГ/й. Іншими словами, виникає 
питання про поБ”язання преси з цілістю життя української емігра¬ 
ції, питання про взаємовідношення журналі стичних об"еДнань, СУЙС 
і К^ОТ' між собою, та стаїлення їх до Центрального Пре лота^ницт- 
га. Ще конкретніше, яке відношення мало б бути мів;, нашою пресою 
та жзфналістичними організаціями з одного боку і 1.1* ЦПУЕ з дру¬ 
гого. Які компетенції мав би мати Б.І.? Як ставиться і мала би 
ставитись наша преса до і зокрема до 1.1.? Ці питання ікки- 
кають нч Перший раз ■ гени звисають над нами з перших днів нашого 
існування на еміграції. З того Часу проходять у:.е треті роковини, 
але вони ще й на сьогодні залишаються нерозв"язаними< 

Трьохрічне існування нашої преси було шукаиням^шляхів до 
виходу з ситуації, в якій опинилась наша політична еміграція піс¬ 
ля другої світової війки. Хто уважно слідкував за нашими часопи¬ 
сами того часу, той не міг не зауважити того явища, що ко...ний з 
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них діяг н'"; сБОЮ"'рук.^, 'часто Ігнорздаи здобутки уїсраїнськох пО" 
літиадої , думки.; ійжниі; ДІЯГ Н д СБОЇ руки, БІдзоркалкшчи Інтере¬ 
си тільки пеінбї політичіїої' гр'/пи чи, но.БІть, думк:.' окремого ре¬ 
дактора чи гидаїщя. *І наслідок цього наша преса.нагадзБТіа-л?. ор - 
кестру при пробі} коли ко.'.ний .музикант грас окр е.мз^ ’’мелодію, а 
з загального ^ туоРу.;не задише ться 1? сліду. Наші часописи поборю- 
Еали один одного ,, пОни' ЗОЙМЙ.ЛИСЯ дріо”язкс ійми спрагами таборо- 
тОго-. характеру , часто'*гг7 б лі куючи матеріали компромітуючого ха т 
рактеру. І т*д. 

З другого бокз? наша преса мало ЕисБІтлюьала позитивні сто¬ 
рони .;иття українців на чу ині і недостатньо звертало з^ьагу на 
спрр.ЕЗ^ ' Об"%:'днання є дно сти. української ' еміграції • Вона займа¬ 
лася Б ■ ЗН--.ЧНІЙ мірі політикане тг.ом, а не про бо дилц^ здоро бої 
і розумної політики^ Таі/і, де вона намагалася гисгійпшБ'ати наше 
Енутрішне життя , Бой?. приводила-тільки до розпаяз^, таборе Б их 
Пристрастей і гикликала та поглиблювала зостер.вл.ення одних до 
других. Наші часописи, прикри гаючись Гумо Б им плащиком демократії, 
проЕ 'ДИли те, що було корисне певній/Групі чи редакторові. Кож¬ 
ний пі-; цим поня ттям'розумів щось інше, ,кс..,.ний розумів його по 
сгоєму. Деякі взялися були Биі'ДІтати " сміття з хати”,-з нашої 
еміграційної хати, але взялися не так, як треба, і замість того, 
щоб його вимести, ще дужче засмітили. І т.д. Одно с.лоБо, наші 
часописи, як Ді мз? з и канти .без диригента грали ко--.ний свою мело - 
дію* І тому замість спільної політично-національної дії, виходив 
тільки шум, політичний розгардіяш. ; • - 

Ці загальні зауваження не претендУють. бути незаперечними, 
проте ми їх Еоеж'подаємо. І не для особистого ^задоволення роби¬ 
мо ми/це, а для того, щоб зайг-ий раз дати привід до передумугань 
над ‘ тим ещанем, який панував г нашому еміграційному суспільстві 
і який, на'5^аль, -ще й'.сьогодні продоііі^й.ує існуї'ати. Ми нагадз^ємо 
про це сьогодні для того, щоб, спільно проаналізу павши минуле 
зробити спільний висновок і уникнути повторення цього І майбут- 
ньому^ Ще не пізно / Ми ще г стані наздогнати втрачене і поправи¬ 
ти зле зроблене. Ми ще Е стані зробити те, до чого ми, працівни¬ 
ки преси, покликані., : 

Чому ми ГО ЕОР-ИМО „про ; ці ' СПра.т и перед пресою. Перед вами , 
працівниками преси? Чомз^ ці обвиш вачення падаюіь і на організа¬ 
цію журналістів? 

^осі ми грали свою політичну партитуру хто як попав, ке 
рахуючись -З другими*, .Кожний грав те, що йому подобалось, не раху¬ 
ючись з загадьниічЩ по'требами. Кожний дія-.' по с_оиому, діяв так, 
як йому диктувала парті.йна. чи групова ?лмбіція,/а деяких, .випад¬ 
ках. так, , як ■ це подоба.лось/само-му ги авцеві^чи редактору. Л зр- 
галБНО-н-ацісгналькі , спраги .гідсу вались ' на діугорядні місце. Цьому 
сприяVЛИ і наші журнадістичні організації, обидві/■ як СТ.Ї,- так і 
КД07Ї-. ' ■ б 

■ Ми в є не говоримо про те, що ці організації .поборюьали се¬ 
бе* Ми хочемо ' ті льки ТЗ^Т підкреслити, до бор'зчйсь 'мів. собою, ці 
організації , вірніше не .так організації б .цідо..вг. , як окремі її 
представники, в..ивали„різних 'способів, Не рах.Уючись навіть з на¬ 
ціональною компромітацією. Кол-^не. зі сторін показувала себе чистим 
янголом, а лруги-х чорнидн і ганьбила так, як це можуть робити 
тільки Непримиримі. вороги. ' ' 
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Н'іпруженим було стаЕлення журналістичнкх с^ганізацій танож 
і до ЦТТ^Е, зо кр ем а до ІчІ. Аді е відомо > що, н-^-приклад, СТ^ :* 

/НДОЖ, рахуючи соб о партійним об’’є днанням, до певної міри стримг- 
вався/ просто ігнорував ДПУЕ і а іноді, здавалося^ що вщн 
хотів перебрати на. себе його акцію* - .Ніяких ,ЦП7Е! Відділ Ін~ 
форм ції не мйс права втручатись в справи пр<:;сиГ - часто- заяв - 
ля Б Г о ло Б Упр а Б и СЗ^-й:-V ь Пр е с а на л а;, .и ть до ко м п е т е нції СУХ-у ! 
і т*д*- Під ширмою с'уБер енности преси вони, по суті» зробили її 
залежною від певних політичних угруповань, ’^еякі часописи не ра¬ 
хувались з ЦШ"Е і деякі і зовсім його не визнавали. 

Б наслідок цього намагання ЦПУЕ привести пресу до відповід¬ 
ного порядку нц закінчувалося успіхом, вошо зустрічало опір з 
боку представників преси та ж^^р на лі стичних о^^еднань* І не див¬ 
но, -до пресові конференції наперед були приречені на повне фіяс- 
ко* "^часники їх часто , не знаючи про що буде мова, приїжджали 
з наостреними списами. Траплялося і так', що доповідь була про 
одне, а дискусія розвивалася зовсмі про інше* Переважав один де¬ 
віз;'проти когось виступатіу, когось громити. _На жаль, рідко коли 
хто виступав з глибоким аналізом стану речей. Як звичайно в та¬ 
ких випадках не обминали і Еідділ Інформації. Обидві сторони об¬ 
винувачували його Б тому, що він підтримує їхніх противників^ 

Як же врешті бЗ"ти? Яке становите в майбутньому має зайняти 
преса і журналістичні організації до ЦЦУЕ і навпаки,як має ста¬ 
витись ЦПУЕ до нашої преси? Плисти і дальше за течією розбур¬ 
ханих пристрастей чи мо е потрібно було би якимсь чиним само - 
дисциплінуватись, встановити порядок? І от. е знову про ДдЩІйГєй^ 
та; потрібний він чи ні? Якщо так, то які його функції мають 
бути? 

Для кожного СБОбОДОЛЮбИБОГО і само собою зрозуміло, мО та¬ 
нк деріґент для проси Б Демократичному суспільстві є зайвим і 

непотрібним. Преса виконає своє покликання тільки тоді, коли во¬ 
на буде вільною, незале. ною від ніяких урядових чи цензурних 
чинників. Такою має бути і 'Н^.ша українська еміґраційна преса . 
Відділ Інформації не є тим .'ДЩбіґєнтом і не наміряються ним бу¬ 
ти. Проте він стоїть за порядок в нашому пр^союму житті, він 
домагається суспільно-громадської дисципліни від наших пресових 
органів. 

4 

. Б пресовому житті є і не писані закони: рреса пок¬ 
ликана для служіння Б перш,у чер¬ 
гу наро до в і, нації.' ^она мас стояти на сторожі 
загально-національних інтересів. Це зрозуміло кожному. Для ко^:- 
нбго виробленого придставника преси, для ко-.ного редактора Це 

.є і мусить бути самозрозумілим* І коли преса проводить критику 
урядових чинників чи окремих потягнень, то вона мусить виходи¬ 
ти з цих засад. Одне Слово, критика має бути 
сутьсьа, коЕкр-Тна, ко^нкротних 
людеіі і конкретних пост уповань*, 
У нас же часто виходить навпаки. Як критикувати, наприклад по¬ 
тяг нення якогось Керманича ЦШ^Е, то обов'язково треба щось ска¬ 
зати і проти ЦПУЕ в цілому. І ці критики забувають, що якраз 
ЦПУБ і б, а якщо не е то мав стати тим об”еДкуючим чинником, 
без якого еміґрація засуджена на розпорошення* Під ЦШ^Е ми ро¬ 
зуміємо не людей, що в ньому працюють, а організаційний чин¬ 
ник, ідею. І отже, якщо ми хочемо бути об'єднаними, ми мусимо 
бути дисципліно вами. Без суспільно-громадської дисципліноьанос- 
ти ми далі анархізму не підемо-. 
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ЦПУЕ е об”еднуючим і організаційним чинхіиком українєької 
еміграції. І якщо ми хочсмо, щоб боно було ат.торитстним, му¬ 
симо організаційно йому підлягати. 

Навколо цього питання вже довший час точаться різні дис¬ 
кусії. І більшість з опонентів - представників проси та жур- 
налістичних об'єднань виступають проти втручання ЦГГ/Е в спра¬ 
ви проеис ї сзос- становище мотивують тим, що ^ мовляв^ проса 
має бз^ти демократичною, що вона має бз^ти незалел^ною від нія¬ 
ких урядових чинників. Свої погляди БОНИ виправдо ьують тим, 
що 5^ шідцорпдкОі^уючи соб1,.,^есу організадійно; ЦІІ/В хо;че'вста¬ 
новити свою'цензуру та;:" дЖту-Ра'тй їй. спою волю. Мали-місца і 
протиаехсні погляди: говорилось про встановлення звичайної цен¬ 
зури з боку ЦП.уЕ. Таких'бз’ло менше. Ка жаль, ще й сьогодні 
ми маємо багато неясностей. .Для багатьох з нас ще на сьогодні 
лиши-лось нео кресле, ними р ям ці; співпраці. Іншими словами: ми 
ще Не маємо виробленої організаційної-системи співпраці. Б нас 
Це не виробилась су спільно-громадська дисципліна: часто під 
нею ми розуї'Иємо диктатурз^, а намагання наших-' виЩ-их суспіль- 
ко-громадських органів усунути негативні потягнснніл преси та 
скерувати її на службу загально-національним справам ми роз 
г ля даємо, як цензуру. в-;; - • 

Немає двох МОВІ наша пр^са є і має бути незалежною. Але 
це ще Не значить, що вона має бути знаряддям якоїсь одної 
тільки групи,, або,, як це мало місце, забавкою одної чи-декіль¬ 
кох осіб і зале^в<ати від їхньої примхи^ Наша проса’, якщо ьона 
стоїть «а с.яужбі нації і нашої політичної еміграції, має бути 
формально об З’єднаною. 

Таким чином еисновок напрошується сам: якщо Д'ІГ/Е є об”є- 
днуючим чинником нашої еміграції, то наша преоз має входити 
Б Цей об”є55наЕкй френт. ЩЕ^Е зовсім не збирається встаноБлю¬ 
вати свою Цензуру, навпаки, воно відкрито виступає проти та- 

•ких спроб-і буде надалі це робити» Проте, ЦПУЕ .в загальних 
інтересах домагається- тісної співпраці з пресою і таким чи¬ 
ном стоїть'на принципі, що її Ьідділ Інформації в ділянці 
проси має бути чинником нормуючшл. , 

/ДР^ге питання, що викликало і зараз викликає не менше 
турбот, , це'є наші журналістичні організації. Кажуть, що іс - 
ну ва ння ДБО-х журна ліс тич них. організацій е явище нешкідливе, 
що , мовляв, так як .Ц в інших-державах, вони можуть існувати 
рівнобіжно. Може це й-так.''Але ж в нас воно не так. Як пока¬ 
зала практика попердніх років, факт існування двох" журналіс- 
тичних організацій тілКки шкодить' нас. 

Існування цих двох,, організацій було тихМ гбодяком на на¬ 
шому грома'дському тілі, що раз-по-раз викликаз* болі о Бороть¬ 
ба між‘журна ліс тич нш/іи організаціями^, як відомо пер окину - 
лась.була через пресу на все громадянство, Б ^міграційних 
о.середках і^иникли різні днскісії ,' що часто закінчувалися не¬ 
приємними випадками, розкол на політичні групи поглиблювався, 
ворогуючі між собою-не перебира-ли в методах. 

Кажуть; чому лі ,' мог'ляв, не мол^е існували ЩОУІіі? Це ж 
партійка журналістична'організація! Немає кончої потреби 
рб”єд-яуватись... Таке можна чути від провідних'осіб з ВДОЗЙІ'у. 



- Для чого ж об"однуштись з НДОУ)і:иМ - говорять ‘Сужіьді, 
Хай він собі Існує окремо, а ми будемо існувати окремо. ’І ці не 
забувають відгородитись тією ж ширмою: " ми,мовляв, живч^мо в де¬ 
мократичний час”. . 

( 

Всі забувають про тс, що ми Не мо.^-емб сприймати за золоту 
монету все те, що е десь в якихось іншил; країнах. Ми не можемо 
цього робити, бо живемо 1- цілком інших умовах. Ми знаходимось ^ 
особливому стані. е політична еміграція » Ііи є, якщо можна 
так висловитись, політичними солдатами, що вступили у війну зі 
еіоїм політичним противником. Нас не багато, зі всіх флянгів нас 
стискає ворор, що загрожує знищити нас, ми не одарх<.имо підтримки, 

-ми можемо' покладатись тільки н4 свої сили. І сильними ми будемо 
тільки тоді, коли об "єднаємось, КОЛИ по-вояцькому будемо висту¬ 
пати один за всіх і всі за одного. Коли замість того, щоб спере - 
чатися‘, знаючи своє місце та бойове завдання, ііи будемо спільно 
боротио'л за почату справу. 

Отже, -об”єднання! Ми мусимо об"єднатися. Це тим легше нам 
зробити, що, но ДИБЛЯЧИСЬ на ті сварки, які мали місце в нас, ми 
маємо спільну мету і спільного ворога. Ми мусиї^о об "єднатися якраз 
в ім”я демоіфатії, за яісу ми боремось. 

Ми сподіваємось, що якраз сьогоднішня конференція покладе 
початок об”єднання наших урналістичних організацій. Хотіли ю 
сподіватися, що об”еднання журн \лістичних організацій поглибить 
загальну консолідацію всіх наших політичних сил на еміграції. 

Еб.4.Х948р* 
Авґсбурґ. 

/■ 

- о 0 о - 

І-.Маруняк. ^ 
-і 

Доповнення до доповіді референта преси Б,І* 

В доповнення до слів- колеги Старова хочу дати деякі конкрет¬ 
ні пропозиції до питань взаємного відношення журнал істинних ор- 
ганізг^цій до ІЗ.І., • Мдношення ліцензіованих.періодикіь до в. І. 
та навпаки', 3. метого-'сионБротизувати дискз^сійний матеріял. 

Спочатку дозвольте заняти.Башз^ увагу на декілька хвилин де¬ 
якими критичними думками як з пр.иводз^ організаційного життя на¬ 
ших журналістів, ,3 приводу аурналії; та газет, так і з приводу 
праці ,13.1. Б минулому і тепер. У цілості нашого еміграційного жит¬ 
тя є чимало шкідливих прояві У значній .мірі вони є наслідком^ 
тих ненормаль'них умов, в яких догодиться жити 1 працювати кожній 
зміГррації • Неупорядко-вані відносини є рівно ж в нашому еміГра - 
дійному журналі стичному та пресовому житті. Тут винні ми усі ра¬ 
зом - і ії.урнолісти самі,- організації і періодика* і дПУЕ. Одн^і є 
на час і не місце шука*ти сьогодні тут, хто і в якій мірі винен. 
Ходить про то,щоб спробувати відносини нормалізувати у найбільш 
доцільний спосіб, бо, хто знає докладніше відносини навколо тих 
чинників, що мають більший чи менший вплив на перебіг журналіс - 
тичного та пресового життя, той мусить сконотатувати неодну не¬ 
нормальність. 



/ 

Хочу_^почати з матерії, яка моні докладно відома. Хочу гово¬ 
рити поо Б*І., як „про один'з тих чинникії, що іідограе певну ро- 
лю перш усього пресовому Л'.итті. Почну іід сконстату.вання, , що 
ділено не' гсе в порядку було і заріз є з В.І. Добре не було ні¬ 
коли і відповідальні чинники В.І» були собі цього свідомі, одна¬ 
че годі головою мури розбивати, коли лі.і. не мав фактичного по - 
пертя у своїй роботі зі сторони тих, гід яких він мусіь* його ма¬ 
ти, тоб-то перш учього від --урн^ лісттаних організацій. :Ц7ло та - 
ке становище і залишється' да.льдіе^ віурналістичні, організації : 
вз:,ав'«.ають Б.І. чимсь непотрібним, якимсь ” анфан торрібль",сіоїм 
конкурентом, чи у гіршому випадку інституцією, яка хоче наклада¬ 
ти лише "намордники^* і яка нічого іншого не робить,» як стремить 
до угробленнл свободи укіганської : проси.. .Тут, панове, поняття 
переплутані, може і свідомо переплутані, і дх треба скристалізу¬ 
вати. Треба собі здати ясно справу з того, що це парафія 
одна,- журналістичні організації - друга, а пресові і журналістич- 
ні органи - третя. Ь.І. є г дільниці інформ-.ції експозитурою най¬ 
вищої устано ги нашого су спільно-громадського життя, яку політична 
доцільго-сть і національна потреба визнали за потрі^бну. Отже, з 
тим треба погодитись і- лише холоднокровно уреґулювати відносини і 
ГИЗНІЧИТИ компот енціїі# Цього досі не було'зроблено. .''Курна лі стичні 
організ.ації - це гже справа інша^ хоч деякі завдання обох дуже 
наближаються і навіть утотол:нюютьсяі 

Йертаю до того '"козла отпущенія" за всі лиха, тобто В*І* 
Йонстатуїо: Іеїо ніколи не був досконалим і віабуть йому таким вже 
не доведеться бути. Браіс/г.ало йому двох заса.дничих речей із само¬ 
го початку’ його роботи: 

- І* ясної і тяглої лінії у постаної ці його роботи та систе¬ 
матичної пляновости правці,. тривких та ясно сформульова¬ 

них основ її та 

2* з’^ясугання взаємовідносин між ним і журналістичними ук¬ 
раїнськими колами. 

Не маючи -тих двох речей ї*І. був з самого початку свого 
існування та праці підмінов.аяий. .Бін мав бути^руслом, через яке 
плите-інформація інутрішньо і зовнішньо про українську емігра¬ 

цію і тою інституцією, яка рука в руку з-.„.урналіс^'ичними та літе^ 
р'" тур но-мистецькими організаціями має виконувати незвичайно зваж¬ 
ливу- функцію -'пробувати усіма доступними способг.ми ^рмув.іти 
погляд на нас і нашу‘Проблему тих чувиннзйГх'чиннйкії^.,’ з. якими нам 
усім доводиться мати до діла* • в* 

' Перша справа - ць внутрішня справ.‘'< Упраз.и Іід дня, , 
коли мені ДОІЄ.ЛОСЯ перейняти обог-"язки кермініічі Е.Г* я нам-гав¬ 
ся виповнити ТІ прогалини > постановці праці Р.І.>'зкі так бо«-‘ 
люче відчз’вались. Одним з таких кроків є т*зб. "Оснргні полоз-.ен- 
нк про Б.і. в системі ЦПУЕ". 

Схематично з"ясуіавщй ситуацію Б.І. , хочу .-торкщ тись взає- 
мозідносин ±:,1, та журна ліс тич них організацій. Знову 'ж стз.ерд - 

жоння: Нез"ясо.^ане станош ще . гієрархії в-.урналістичного жит¬ 
тя і неточно, ИЗН ЧиНКЯ ЙО ГО;’кОМПе ТЄНЦІІІ у пресовому звитті нап- 

ружи.ло ІЗ"ємо-^адносини мів Б.І. та журналістичними Організаціями 
та Б.І в та пресовими чинниками. Це зноіу ж у зНічніві м.ірі нега¬ 
тивно відбило сві . на тому, ;Щб’Б*І. не іиксяназ і не міг виконати 
тих^ тяв.ких завдань, які на нього накладають неі-есела наш-і еміг¬ 
раційна дійсність, постанови з"їздіб ЦПУЕ. та постанови Пленуму . 
Управи ЦІГ^Е. Тр.еб-а ствердити, що ві?;поьідальні працівники Б.І. 



не' могли нарік?^ти на те, щоб їм нз з^їз^зх чи. при інших офіційних 
нагодах Ші ЕІддзгТ’.лйсь то Г’их пш естзй. Одначе, коли спраі.а дохо¬ 
дила до практичної постановки, і:се заіисало і по..ітрі**. і не з 
БИНИ Ь»І, ^ 

От>го0, починало сь, і кінч іяось солодкими усмішками добро гихо~ 
даних дгхонтлсмені^, але діла ніякого . Бозперечко, що яш Щи 
здороїо і треба його на.ладкати, бо перед усіма нами лежать побож¬ 

ні завдання, які треба, биконзти хоч з нема.лим запізненням. Дагай- 
те приступати до праці зі щирим бажанням, доброю голею і повною 
свідомістю та відповідальністю, залишаючи всякі задні думки за 
зверима залі нашої конференції. 

Справа ясна; або ми як дозрілі і свідомі свого важливого зав¬ 
дання і журна .дієтичної відпо відальности люди зуміємо найти "модус 
вівенді"^ або ні. Знайдемо плятформу д.ля творчої співпраці, або ні 
Ми, всі разом і кожний зокрема4 Якщо ні,-? то недоцільно витрачати 
час і гроші на наради та конференції. Скажемо собі гірку правду в 
очі про нашу нездібність договоритися і розійдемось як вічні супер 
ники* Це буде достойніше, як тягнути віз нашого журналістичного , 
пресового та пропагандивного житя,- хто в повітря, а хто вводу. 
Це буде достойніше, як опинитися вкінці там, де опинились наші 
предки довго перед нами в ерах не атомошх бомб та вирішних подій, 
а в ері безпретенсійних чумаків та глухих у нашій історії століть. 

Підсумовую; Сьогоднішня конференція має обдумати такі справи; 
і/ взаємовідношення Е.І. і журналістичних організацій з одного,та 
журна лі стичних організацій мі^і собою - з другого боку. 2/ Ьзаємо - 
відношення Б.І. та ліцензіованої преси*. 

Ьважаю^ що •конференція уйсьогоднішньому складі компетентна 
ці справи обдуматрі .та винести свої певні побатсання, які з одного 
боку мають стати зобо Б”язутими, а з другого, коли це буде потріб¬ 
но, можуть стати платформою для договорень між окремими установа¬ 
ми та організаціями. 

2о.4.І9й8. ' ■ 
Лвґсбурґ. а 

У^_/.ЛйШ-ої'ПРЕСО БОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ. 

і/ Найтісніша співпраця і координація діяльно сти .лурналістич- 
них організацій та Бідділу Інформації з ділянках внутріш¬ 

ньо-національній та зо Енішньо-інфорінаційній є необхідною 
передумовою успіху. Тому конференція закликає журна ііс*-■ 
тичні орг-^ізації до творчої співпраці-з Бідділом Інфор¬ 
мації , ' 

2/ За Бідділом Інформації при знач є ть ся функція нормуючого 
чинника в ділянці журналістичного житія. 

з/ Конференція вважає за найпекучіші завдання ^іддІVлу Інфор¬ 
мації та журналістичних оргавізацій; 

а/ об”єднання всіх журналістів в єдину професійну орга¬ 
нізацію журналісті в. 



4Г. - 

б/Координація зо внішньО'-пропагандиБШіХ починіб* 

4/ Відділ Інформації має в бVЛЦл^.чо‘му часі скликати 
о кр ому ко нфор енці ю в' с пр а вах пр о ц е су Ер іх-а В5з ха 
та по’ибціЬг. інших у на яких мають бути присутні 
ЛІЦЄЕЗІЯТИ5: хурналістичні організац5.ї, обласні 

■ інформаційні рефе'р екти5> пре "'ЦтанкикИ більших ^ 
таборіву пра-Еники^ 

ь/ ЇР-ДДІл Інформцці:*- маз обміркувати плян видання 
В^-олзтеня коштом укоаїнсьїцї праси^ який подапав 
би найноБІшд відомо.оті з , уіфаїнсь кого-життяо 

155 л ■ :СІ, : Чік- ■■ 

V- ' 
?К»Г 

• ■ 
ТГ-ІІ ч 

ЙІ' . У'^ 

1, ' ^ОЕ: 'уб'- . і 

'ф^-і 

’л; 



-►4&— 

Ст^н української періодики 

в Німеччині й АвртрІЇ в рр.1945-1948. 

Табеля І. Зліквідовані українські періодики,що виходили 
в американській окупаційній зоні. Німеччини в 

рр.1945-1943 
/з виключенням таборових бюлетенів й партійно-пол.органів/ 

назва й періодичність 
дата 

місце виходу появи І. 
дата ліКЕ. 

ч. згл.скількість 
появ.чисел 

а) Інбормаці йні пері оди к и 

' « 

І. Наше Уііиття 
тиж'н. 

Авґсбурґ 5.9.1945. . - ІІ.ЗЛ948 

2. З^країноька Думка 
тижн. 

Авґобурґ 
г ■ 

27. 9.1946 6.10.1946 

3. Слово 
тижн. 

Реґенсбурґ І.II .1945 25.12.1946 

4.Українське Слово 
тижн. 

Реґенсбурґ 30.6.1945 серпень 45 

5. Переселень 
міс.ГУгії^ 

Мюнхен липень 45 - січень 47 

б.Переселенчий Інформатор 
тижн. 

Вйонхен жовтень 46.. січень 47 

7.Бюлетень Інформаційної 
Допомогової Оллтви-- ' 
пер.виД.Б.І.ЦПУЕ , 

Франкфурт червень 45 березень 48 

8. . За майбутнє , 
тижн. 

• V.-* • 

Мюнхен '"‘9.Ї2Л'945." серпень 4б(ї7) 

9,Християнський Шлях 
тижн. 

Мюнхен- 
Міттенвальд 

ІЗ .1.1945 • 29.12.1947 

10. Чужиною Корнберґ 27.1.1945 8 ^сал 
час. 

б) Періодики ідеологічні та суспільно-громадського життя. 

11. Орлик , Бврхтесґаден червень 46 ІІ.З..І948 
МІС. 

• * * * ' 

12. Наша Думка ‘Мюнхен грудень 4^. II.3.1948 
двотижн. . , . . . . 



. 49 ^ 

ІЗ, На чужині 
тижн. 

Фільсбібурґ 18.5.1946 ■ II «3,1948 

Проблеми 
МІ Ся» 

Мюнхен червень 47 11,3,1948 

І5« Нова епоха 
М10<. 

Авґсбурґ серпень 45 
« 

жовтень 46^ 
ШИ 

16 • Орден 
М10* ' 

Авґсбурґ листопад 45 листопад 47''® 

в) літ ература-наука~миот ецт во • 

Авґсбурґ' грудень 45 З числа 
альм« 

18. Рідне слово’ Мюнхен грудень 45 січень 47(12) 
міс* . ■ 

19-, Театр Мюнхен- травень 46 2 числа 
журн. • • Авґсбурґ 

20. Р_анок Авґсбурґ лютий 46 І число 
альм • і*- І"' . ■ V .• 

21 о !3:0£іїава Авґсбурґ вересень 46 3 числа > 
МІС о ■ .. . .і . . . ^ ч 

22. Сьогодні Авґсбурґ листопад 47 3_числа 
мі с ^ 

23. ‘Хоро Реґенсбурґ' ■■ жовтень 46 І число 
иварт.* 

24. Вежі Мюнхен жовтень 47 4 числа 
журя. > 

25. ЬІиотецький Україн - Мюнхен січень 46 3 збірниісй ; 
ський і^/х ■ г 
збірник 

26• Звено Мюнхен- Травень -4^ серпень 46 
^журн. Іннсбрук , / 

27. Українське - 
ЙГиотецтво Мюнхен березень 46 2 чисел 
альм. • ; 

г) д іти - мол 0 Д - С П 0 р т - п л а с Т ' 

28. Юні друзі Мюнхен березень 47 

' к- . ' 

травень 47(3) - 
>часо 

29. Вовченята Мюнхен березень 45 2 числа 
час. 

-серпень 47(8) ЗО. Сонечко Ельванґен травень 47 
міс. 

ЗІ. Пластові вісті Мюнхен І5474І947 ? 
вісник 

32. Нашим дітям Мюнхен ; 1947 3' числа.... 
альм. 

33. Вколяр Реґенсбурґ І.9.1946 лютий 47 (3) 

34. П'колярик Реґенсбурґ вересень 43 3 числа 

35. Скоб • 'Мюнхен листопад 45 5 чи с ел 

«к. • ; * 

і. 
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36, Пластун Авґобурґ І5.ІЗ.І945 травень 47 (7) 
журн. 

37^ На СЛІД! Фтарт липень 47 ІІ.З.І948 (8) 
міо. 

38е Новак Авґсбзгрг січень 45 4 числа 
міс. 

3 9. А'арї Бад Еерісгофен 5.8.1946 15.10.1946 
ТйЖН. 

■і 0 о 3 м аг •?> Еїіттенвальд 29.9.1946 20.10.1946 (4) 
ти:>?:н. ' 

ґ) Г У,М 0 р'-. к а р и к а т ура- с а т и р а 
-. ■■ 

41. Хрін Корнберґ 1946 8 чисел 
журн. * 

42. Оса кусає Фюссен травень 46 2 числа 
коли хоче І 

- 

д) 0 т у д е н ; т 0 ь к і п е Р 1 0 д и к и 

43. Біс,ник ЦЕСУС 

. 

І'.ЇЮШСЄН січень 46 червень '47( 7) 

44. От :<*д е нт с ьк а . . 

,у Г.'ЦГІ СІ Реґенобурґ квітень 46 червень 46 
МІС, ' 

45. Студентська Авґсбурґ 1946 І число 
ІЇГумка \ 

45.' Студентські Мюнхен грудень 46 квітень 47(5) 
обрії рМІО. ' 

47. ртудент ВЛЇонхен грудень 45 - червень 46 (б) 
М7.С, 

48. Студентські 
Бісті ,ти:-}сн. Мюнхен 7.4.1945 •» 1 20 чисел 

49. Вісті З^ГІ Реґенсбурґ січень 47 1 

50. Семи яарій ні Мюнхен 4.3.1945 ? 
Вісті V , 

> 

51. Обнова Мюнхен серпень 47 • 

52. Кедичний Мюнхен грудень 1945 І число 
Вісник 

53 • рт ежТ ' Мюнхен- травень 46 червень 47 
Іннсбрук 

54. Студентський Мюнхен- грудень 45 'червень 47 (12) 
блях Іннсбрук • 

55. Богослов^ Гіршберґ .8.9.1946 о 

двоміс.' / г 

56. За дружбу . 

А 

Мюнхен 22.9.1945 І число 

Ч 
*. ' • <• 

к * * , 

• 

. > 

• Л. , ;(ї( . 
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а) релігійні вядання 

57. З нами Бог 
МІС. 

58. Братчик ^ • 
міс. 

59. Жристос Наша 
(^ила ,ти::ск.'"' 

60. Церковний 
ІГ СШїК ,ДВОТИЖН> 

61. Церква і Ужиття 
МІС. 

62. Дорога Правди 
МІС. 

Ляадогут 

Ляндсгут -' 

Мюнхен- 
Ніт.тенвальд 
Мюнхен 

Есслінґен 

Корнберґ 

1946 

червень 46 

квітень 43 

4.11*1945 

лютий 45 

1946 ' 

6 чисел 
/ 

6 чи<?ел 

25.8.1947 

15.9.1946 {15) 

12 чисел 

травень 1948 

е) о р г а аи 
- 

за. Політвязень 
міс. 

64. Літопис 
йол іт івяз ня 
мТоі" ' 

65. ^ волю 
міс.’"" 

66. ІН(!^ормаціа’ 
ГТКШБ"' ‘ 

п о Л 1 И Ч Н И X в я и н і н 

Шнхен 

Мюнхен 
є 

Корнберґ 

Мюнхен . 

15^3,1945 ■ 

І.4Л946 

1.10.1946 

1946 

І5.6Л946 

травень 47 (II) 

8 чисел 
-* .-і’с Й 

З чяопа 

ж) інші ^ видання 

б7.Український 
І^юлетень 

Мюнхен листопад 45 червень 48 * 

Ін^юр'мацій 
тижв. ■' 

б 8.УМр аї н 0 ьки й 
Селянин 

Авґсбурґ ' січень 46 6 чисел 
\ А. 

6 9. Біснкк СХС Мюнхен листопад 45 липень 46( 8) 

70.Господарсько- 
Кооперативне 
./иття 

Авґсбурґ 3.7.1947 
* • 

ІІ,З.І9І8 (9) 

міс. 

ТІ.Торгівля і 

л 
/ 

* ч 

црошісел Мюнхен жовтень 46 2 числа 

72.Технічні 
Цісті.міс. 

. Мюнхен лютий 47 
І 

З' числа 

73 . йльський 
І’осподар.міс. 

' Мюнхен 1947 4 числа 

74.Український 
"Кш^рантист 
двотижн. 

Авґсбург- 
Байройт 

березень 47 червень 48 



Табе^ія £« Періодики>т,:то виходять в американській зоні Німеччини 

по березні 1943 року. 

а) ч а 0 0 п и с и ^ ч’ 

1.10.1945 І. Час огорт 
• 

ТИ^ГСН. 
2.Неділя Швпйнфурт- 23.ІЕ.І945 - 

тижн. Ашайенбурґ ■у “ ' V' ■ 
3.Українські 

Вісті Новий Ульм 28.11 Я 945 
V 

Л X тижн. 
4.Українська 

Тдіибуна Мюнхен •,' . 11^8.1946 
2 X тижн. 

б) і н ш і _,в и д а н н я 

5,Арка ІІіонхен ^ липень 1947 ^журнал літ.,мист. 
літ.міс. критики 

б-.Комар-їжак- Ельванґен- серпень і 945 журнал Г5Р40РУ й. сатири 
ДЕОТИйСН. Мюнхен 

7.Лис Гіикита Мюнхен грудень 1947 журн.гум,,сатири 
ДЕОТИЖН. • ‘ « У . й карикатури 

8.Пу-Гу Авґсбурґ 6.3Д947 універс.журнал 
тижн. 

9.Громадянка ' Мюнхен ( жовтень 1946 жіночий журнал 
міс. > 

10.Українська Авґсбурґ жовтень 1947 пед.-метод.журнал 
Школа на ' ^ • 
Еміграції,міс. 

II .ГІалг Друзі Авґсбурґ І.і.1947 журнал дітвори 
міс. • 

ІЗ.ЛЕанґард - №ехен • грудень 1945 ілюотр.жуон.молоді 
міс. 

ІЗ.ІІолоде :Киття Мюнхен 
ч 

січень 1946 час «укр. пласт з»" 
міс. 

11.Студентський Мюнхен вересень 1947 жз^рнал ЦЕСУС-а 
Вісник 

:5.Вісник ЦЕС7С Мюнхен липень 1947 огііцібз ЦЕСУС-а 

!б.Бюлетень Мюнхен листопад 1946 журн. Пед. Акад .УАІЇЦ 

17.Бюлетень Авґсбурґ січень 1946 пер.виД.УБАН. 
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Табеля 3> Перегляд ;укр«деріодиків бштійрької зони Німеччини 
9і5«->48 (в тому й таборові бюлетені). ' 

■ ^ ' поява Примітка^ 
назва * місце періодичність 1-го числа згл<,дата 

.. , ліквідації 

І. Луна Гайденау 
2о Наша Пошта Гайденау 
З.ЛІохід, Гайденау 
4оБратський Диоток Гайденау 
5 о Останні Вісті 
6 с, Рад Іобюлетень 
7 ї но;о рмаці й ни й 

Гайденау 
Гайденау 

інф^тижн* 
укр* час*тиж. 
літ-миот.міо* 
двотижНвУАПЦ 
табвщоденн. 
таб»щоденн. 

2 «.З • І 9-і б 
ІЗ ЛОД 94$ 
ЗІ,8Д946 

3 Д Д917 
8.5Д947 

2бД Д948 

5Д-О.Х945 
ІЗо8Д 947 
30а4,Х947 
14.711947 

6 41 о 194 8 
17.3 Д 948 

Радіобшлетень Гайденау таб.бюл. 25.3.1948 12 . 5.1948 - 
8 о а 0 3 0 . Гайденау чаО. 5.4.1947 1 число 
9о Студент Гайденау студ.час. 9.6.1947 І число 

''^оборник Гайденау міс.час. 7.9.1948 виходить . 
їїоДЗвінок Коріґен щкільн.чао. 30.8.1946 жовї.І946 
ІДжміль Коріґен гум.час. 18.8.1945 . жовт.1946 
ІЗ Днформаційний 

VЯисїок Коріґен 3 X тижн. 17.2.1946 травень 48 
І4йНа Чужині Коріґен міс.літ.жуон • березень 46 травень 48 
ІозЛіт-'ЧІаук.Збірник Ганновер альманах КНБ 1946-^48 3 числа 
16 о Бюлетень Ганновер таб.щоденн. вересень 45 15. 4.1947 
17 Ліс ви ни Ганновер таб.щоденн. І5.4.І917 14.3 .1948 
ІОЛІрсмінь Ганновер таб.інф. березень 48 10 чисел 
І9еДобо Ганновер таб.інф. Травень 48 злікв. 
20оУкраїниа Ганновер ЖІЙвМІО. грудень 45 . злікв.(8 ч 
2ІО Через терни Ганновер хсурн.молоді квітень 46 злікв.(6 ч 
22.Колючки 
23 р І кфо рм а ц і й ни й 

Ганновер 

Ґоденау 

гум.журн* червень 46 І число 

Бюлетень 8 X тижн. 3,.ІІоІ945 1.8.1947 
24рПаша Пошта Білефельд тижн. 18.8.1946 20.10.1946 
25.Джерела Білефельд - журнал 1947 І число 
26.Українські - 

Еі оті Ґооляр , ■ тижн. вересень 45 січень 1946 
27.Радіо-Бюлетень Гесляр денник літо Г945 зліквлі946 
28.Радіо-Бюлетень Нієябурґ • от.щод.гаЗ-. липень 1945 злікБ. 
29.0‘ккталець Галендорф ДБОТИЖН,. •7оІ^Ї 947 10,7^948 
ЗО Л'адіоЕІсті Галендорф таб.доденн. І.гЗЛ947 2 4оІ Л 947 
ЗІ.Радіо-Технік Брауншвайґ шіавжурісал * •жовт СІ 94 7 виходить. 
32.Недільні * ^ ' 

Новини Брауншвайґ тижн. ОТ .газ. червень 46 травень 47 
33.Раді0-Новини Брауншвайґ щоденн. серпень 45 жовт.47 
34. Дз він 
35. Українське • 

Ґеттінґен тижн. 9 
* ? 

Слово 
г 

Бльомберґ тижн.ЯЩК 7.1,1948 виходить 

Табеля 4. Стан української періодики в Австрії в рр.1945-1948 

І. Останні Новини Зальцбурґ Інф.щоденн. 30,9.1945 виходить 
2-Нові Дні Зальцбурґ тижн. 27.9.1945 виходить 
3. Промінь Зальцбурґ ЩОД.ПОТІМ вересень 46 виходить 

тижн. 
Л.Голос Зальцбурґ 3 X тижн. березень 47 злікв. 
5.Нове Слово Зальцбурґ двотижн. червень 46 виходить 
6. Дзвін 

7. Керма 

Зальцбурґ непер ^журн. 
рел.характ. 

липень 46 злікв. 

Зальцбурґ ЛІТ.журнал 1946 злікв. 
В.Літаври 3 альцбVрґ літ-миот .міс. . квітень 47 виходить 
9.Наш Шлях Зальцбурґ пласт.двотижн. 10.4.1946 вересень 47 



10.Недільні Вісті Ляндек 9?ижн*ьрг. жовтень 1945 серпень 1947 
греко-^кат4 

• деканату 
• - 

ДІ.Таборові Вісті 
■> 

Ляндек щоденн* червень 1945 червень 1946 

12.Проти Шерсті^ Лдндек оатітйжн. липень 1946 червень 1947 

із«з вено ' 

14. Стежі 

15. На варті 

Іб.Студентський 
Клич 

Іннсбрук літіжурн* 

їннсбрук 

9 

Ґрац 

Міс.журн. 
студ • 
журн.студ* 
обеднаняя 

міо.орг* 
т-ва ”С1ч” 

1946 

червені 1946 

вересень 1945 

квітень 1947 виходить 

X X X X X X 

X X X X 

X X 

Видання ; Відділу -Інформації ЦПУЕ. Друковано у 70 примірниках 
на правах рукопису.- Використовування матеріялу в цілості 

- „ або в частиках довзолено з поданням дх<ерела. 
,1 . 

І Франкфурт над Майном,Люґійслянд і/2. ВІДДІЛ Інформації ЦПУЕ. 




