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Веі^ез! Огасе а 1а сопсішіе Ьепеуоіе (іе уоіге §ои- 
уегпетепі; сіез сепіаіпез еі; тіШегз (і’оиугіегз ІТкгаі- 
піепз ауес Іеигз іатіПез епігепі уоіге Ьеаи еІ іатеих 
рауз Іез зетаіпез йегпіегез ройг у соттепсег 1е іга- 
уаіі (іапз сіі££егеп1ез ЬгапсЬез йе Гесопотіе еі; роиг 
уоиз аззізіег а 1а гесопзігисііоп сіє уоіге рауз паїаі. 

С’езі раг йез гаізопз поіоігез ^ие поиз оиугіегз 
ІТкгаіпіепз, поиз пе роиуопз раз теїіге поз іогсез а 
1а гесопзігисііоп сіє поіге рауз паїаі, раз тоіпз Ьеаи 
еі; іатеих рауз, сіє ГІІкгаіпє. 

Еіапі; зиг 1є зєиіі йє уоігє рауз є1 у соттєпдапі 
ипє поиуєПє уіє поиз 1є гє§агсіопз поігє сієуоіг йє 
поиз ргезєпієг а уоиз єп уоиз сіізапі сє диі поиз іт- 
рогіє роиг есагієг раг сєіа йє ргітє аЬогсі сієз тергі- 
зєз єІ єггєигз єуєпіиєїз ^иє риіззєпі: з’еієуєг ауєс 
поігє аггіуєє ісі. ЕІ с’єзі; раг зиііє сіє поз єхрегієпсєз 
іаіієз іизди’а таіпієпапі; диє поиз зауопз ^иє сіє 
ІЄІІЄЗ тергізєз зопі роззіЬІєз, єп єіієї;, єзресіаієтєпі; 
сіапз ГЕигорє оссісієпіаіє. 

Nоиз ауопз арргіз рєпйапі; поігє зе^оиг сіапз Ієз 
аппеєз сієгпіегєз ^иє сє зопі зєиієтєпі; рєи сіє рєирієз 
сіє сє сопііпєпі: диі зоієпі; іп£огтез сіє поиз сопіогтє 
а 1а уєгіїе. Ьєз єггєигз 1є ріиз зоиуєпі гєзиіієпі: сіє 1а 
поп-огієпіаііоп єп сє ^иі сопсєгпє поігє сіуіИзаІіоп, 
ПОІГЄ Ьізіоігє є1 ПОІГЄ сагасіегє паїіопаї. Раг єхєтріє, 
і1 у а йєз оріпіопз зоиуєпі ^иі сопіопсієпі 1є рєиріє 
ІТкгаіпієп ауєс 1є рєиріє гиззє е1 ріасєпі поігє Ьізіоігє 
икгаіпієппє, сіУіИзаІіоп є1 1ап§а§є а ип піуєаи е^аі 
ауєс СЄІІЄЗ-СІ йєз Киззєз. Вє тетє оп Ігоиує зоиуєпі 
аиззі ^иє Ієз сіаззєз іпзігиіієз сіапз Ієз рауз сіє 
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1’Еигоре оссісіепіаіе і^погепі аие поиз ІТкгаіпіепз 
зоттез ип реиріе раг1;іси1іег ауес ипе Ьізіоіге еі: 
сІУіИзаІіоп іпсіерепсіапіе. Коиз зауопз, еп еііеі, Іез 
гаізопз йе сез іаііз, поиз зауопз ^и’е11е8 гезиКепІ; йи 
їаіі; ^ие поиз зоттез а ргезепі; ип реиріе запз ип 
еіаі:. Вапз ГЕигоре оссісіепіаіе, серепсіапі;, Гезсіауа^е | 
тиіиеі аррагНепІ; сіе^іі й ГЬізіоіге, ауапі с11а^ие реирі® 
зоп рЬорге еіаі:. | 

С’езі; ипе аиіге сЬозе йапз ГЕигоре огіепіаіе. С’езі: 
(іапз сеііе рагііе сіє поіге сопііпепі; ^и’і1 у а епсоге 
сіез (іотіпапіз у сіез езсіауез, сіез Ьоттез ^иі опі 1е 
ЙГОІ1: еі; сіез Ьотте8"^иі зопі; Ьогз 1е сігоіі. Са сопсегпе 
е^аіетепі: Іез іпсііуісіиз сотте сіез реиріез епііегз. •; 
Сотте ГЕигоре оссісіепіаіе п’єзі раз ЬаЬіІиее а сез 
сопсііііопз, Іез сіеих поііопз „еіаГ* еі „реир1е“ сіе- 
уіеппепі ісі ип зупопуте. 8’і1 п’у а раз сі’еіаі икгаі- 
піеп, І1 п’у а раз ип реиріе икгаіпіеп поп ріиз, роиг < 
Іез Тигореепз оссісіепіаих, е1 раг соп8е^иепсе, з’іі ^ 
ехізіе ип етріге гиззе, аіогз Іоиз сеих ^иі зопі ет- і., 
Ьгаззез сіапз сеі етріге, зопі сопзісіегез сотте (іез ' ; 
Киззез. Маіз с’езі ип еггеиг. Вапз ГЕигоре огіепіаіе ;; 
„бІаГ* еІ „реир1е“ пе зопі раз сіез поііопз-зупопутез. '.і 
Се зопі сіапз сеііе рагііе сіє поіге сопііпепі (іез реиріез ^ 
епііегз ^иі Іиііепі роиг Іеиг еіаі ауес сіеуоиетепі. 
Коиз ІТкгаіпіепз аиззі поиз аррагіепопз а сез реиріез. і; 
Л езі іпсоппи сіапз ГЕигоре оссісіепіаіе дие 1е реиріе '/І 
икгаіпіеп п’а раз ріиз 161 регсіи зоп еіаі ^и’й 1а | 
ІІП сій 18іете зіесіе аих Еиззез йеііпіііуетепі, е1 ди’іі 
а геІаЬІі сеі еіаі зоиз сіез еііогіз епогтез репсіапі 1а 
ргетіеге §иегге топйіаіе. Маіз поіге реиріе а регсіи 4;. 
зоп іпсіерепсіапсе сотте сіапз 1е 18іете зіесіе сіапз 1а . 5 
Іиііе сопіге 1е Ізагізт, аіпзі сіапз Іез аппеез сіє 1918 у 
^и8^и’а 1921 сіапз 1а Іиііе сопіге 1е соттипізт. Вериіз ^ 
се Іетрз поіге реиріе п’а раз сеззе де Іиііег роиг зез Й 
дгоііз Ьитаіпз е1 паїіопаих. " 

С’езі угаі, поиз ауопз аидоигдіїиі тете Іогтеїіе- 
тепі поіге 61а1 дапз 1а ^ериЬ1і^ие „8оуі61і^ие-8осіа- Ц 
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1і8І;е-І7кгаіпіеппе“ аіпзі -потт§е, еі; зеїоп 1е дгоН 
риЬИс с’езі; ип еіаі; сопібсіеге аи сасіге сіє Гепііеге 
„ІІпіоп сіез ^ериЬ1і^иез зоVІе1;і^ие8-80сіа1І81:е8“ ауес ип 
боиуететепі рагіісиїіег еі ауєс ип тіпізіеге рагіі- 
сиііег роиг ІЄ8 айаігез е1;гап§еге8. Маіз се боиуегпе- 
тепі: п’ассогсіе ра8 сіє сігоі1;8 аи реиріе; І1 езі іогте 
ехс1и8іуетеп1: раг сіез тетЬгез сій рагіі соттипізіе, 
еп рагііе сіез Коп-Пкгаіпіепз, еі іоиз Іез аиігез рагііз 
80ПІ сіеіепсіиз зігісіеиіепі сіапз І’ІТкгаіпе. Еп оиіге 
іоиз Іез огсіегез зопі сіоппез сіє Мозсои. С'езі роиг^иоі 
І1 пе реиі раз еіге сопзісіеге іпсіерепсіапі. 
Коиз п’ауопз раз Ьезоіп йе уоиз гаррогіег Іез соп- 

сііііопз іпіегіеигез сіє поіге рауз-паіаі аиззі ^ие Іез 
сопсііііопз сіє іоиіе ГІІпіоп 80Уіеіі^ие, Іез Ііоттез 
сі’біаі Іез ріиз етіпапіз еі Іез роИіісіепз сій топсіе 
епііег ауапі Іез гаррогіе еп іоиз Іез сіеіаііз 1’ап 
раззе. II у а ипе Іиііе епіге Іез асіїїбгепіз сій Сот- 
типізт еі Іез асіЬегепіз сіє 1а сіетосгаііе поп зеиіе- 
тепі сіапз ГІІкгаіпе, таіз аиззі сіапз 1е гезіе сій топсіе 
епііег, рагіісиїіегетепі сіапз іоиіе ГЕигоре. Сеііе 
Іиііе сіез §14тепі8 сіетосгаіез сіапз ГІІкгаіпе, рагеіі- 
Іетепі еп Роїо^пе, Ноп^гіе, Виї^агіе, Ноитапіе еі 
Уои^озіауіе пе роигга раз еіге сіесісіе ауес зиссез 
запз аісіе еігап^е. Ьез регіез сіє сез біетепіз зопі 
сіеуепиез ігор ^гапсіез аи соигз сіез сіегпідгез ЗО апп^ез 
роиг таіпіепіг Іеиг іпсіерепсіапсе ріиз іоп^іетрз. 

Ьез ІІкгаіпіепз опі сопііпие Іеиг сотЬаі роиг ип 
ргорге еіаі еі роиг ип ^оиуегпетепі сіетосгаіе сіапз 
сеі еіаі аиззі сіапз 1а зесопсіе §иегге топйіаіе. Ьез 
асікегепіз сіє сез ісіеез аісіез раг іоиі 1е реиріе ауес зез 
зутраіЬіез ауаіепі а Іиііег роиг Іеиг геаіізаііоп аиззі 
сопіге ГАИета^пе паііопаїе-зосіаіізіе. Се сотЬаі 
соттепдаі 1е ЗО зиіп 1941 раг 1а ргосіатаііоп сіє 
Гіпсіерепсіапсе икгаіпіеппе еі раг 1а Іогтаііоп сій 
боиуегпетепі паііопаї икгаіпіеп. Маіз аргдз 8 іоигз 
сі4за зез тетЬгез Іигепі аггеіез раг Іез АІІетапсІз еі 
ігапзрогіез сіапз ип сатр сіє сопсепігаііоп се ^иі Іиі 
г^ропсіи раг іоиі 1е реиріе ргепапі Іез агтез еі іог- 
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тапі; Гаіпзі-поттее „Агтее геЬеІІе икгаіпіеппе“ 
(ИРА) сотЬаІІапІ сбіе а сбіе ауес Іез паїіопз аШеез 

* сопіге іоиіе зогіе йе сіотіпаїіоп Іоіаіе репсіапі Іоиіе 
ііопаїез, поп-соттипізіез еі: сіетосгаїез йе ГПкгаіпе 
зе ЗОНІ; іпзегеез аи сатр без еіетепіз бетосгаїез еі; 
рго^геззіїз еп сотЬаиапІ Іоиіе зогіе бе ІоІаИзт. 

Nоиз оиугіегз икгаіпіепз уепапі а 1а ВеІ§і^ие поиз 
аррагіепопз аих сеих ^иі арргесіепі; Іез ргіпсірез бе- 
тосгаїез ауапі бе Гауегзіоп роиг іоиіе зогіе бе Іоіа- 
Іізт еі; соттипізт. С’езі; раг сез гаізопз ^ие поиз 
ПІ роиуопз раз геіоигпег а поіге рауз паїаі, еі с’еіі 
раг сез гаізопз ^ие поиз зоттез таіпіепапі; сЬіЄ2 

уоиз роиг теііге поз £огсез 1а ои еііез реиуепі; епсоге 
еіге иІіИзеез роиг 1а ІіЬегІе. Коиз зоттез Ііогз бе 
поіге рауз паіаі і1 у а без а Ьеаисоир б’аппеез. Коиз 
£йтез етріоуез сотте без оиугіегз £огсез еп АПе- 
та^пе репбапі: 1а ^иегге. Аргез ауоіг еіе ІіЬеге раг 
Іез іогсез аіііеез еі; аібе раг Іез агтеез атегісаіпез, 
ап^іаізез еі їгапдаізез аиззі ^ие раг Г^NКЕА, поиз 
ауопз оЬіепи бе поиуеаи поіге едиіИЬге бе согрз е1 
ате. Вериіз се Іетрз ^ие поиз £йтез аібез поиз ауопз 
тіз Іоиіез поз іогсез а поиз геІаЬИг ипе уіе ге§1бе еі 
Ьитаіпе. Уоиз поиз сгоігег ^ие ^ аргез 5 аіпеез бе 
§иегге еі бе ігауаих іогсез — поиз ауопз ип безіг 
агбепі роиг ипе уіе ^иі роиггаіі еіге поттее Ьи- 
таіпе. Nоиз ауопз ог^апізе еі £огте доіге уіе раг 
сопзе^иепі репбапі Іез беих аппеез бе поіге уіе бапз 
Іез сатрз бе ГПКККА еп АИета^пе, еп іапі ^ие сеіа 
еіаіі роззіЬІе а І’е^агб без сопбіііопз роїііідиез еі зо- 
сіаіез бапз се рауз оссире. Ьа уіе запз ігауаіі бапз 
Іез сатрз поиз боппаіі би героз, таіз аиззі ип зеп- 
іітепі іпдиіеіапі б’іпиііИіе еі б’іпаріііибе, еі роиг 
поиз бе^а^ег бе се зепіітепі поиз ауопз поиз ог^апізе 
1е ігауаіі. Ве сеііе тапіеге 70 роигсепі бе поиз еіаіепі 
етріоуез бапз поіге ргорге абтіпізігаііоп, с1іЄ2 Іез 
іогсез б’оссираііоп ои бапз Гесопотіе аііетапбе. 

Еп се ^иі сопсегпе поіге аиіопотіе, поиз 250 000 
Вкгаіпіепз бапз Іез З 2бпе оссиреез бе ГАИета^пе 
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оссійепіаіе поиз Гауопз ог^апізее раг поіге ргорге 
ге§іе. Nои8 ауопз сгее роиг сеіа ип ргорге йгоН йе 
8иї£га§е еІаЬоге роиг поиз. СЬасип сіє поиз (іез за 
уіп^ііете аппее ауаіі; 1е сігоН сі’еііге Іез ог^апез сіє 
поіге аиіопотіе. Ьа зеззіоп сіез 42 сіериез еііз раг 
поиз іоиіззаіі; сіє Гаиіогііе зиргете сіапз поіге уіе. 
Ь’ехесиїіі зиргете сіє поіге аиіопотіе 1и1 еііз а сеііе 
зеззіоп. 

С’еіаіі аи соигз йез йегпіегез 1Н аппеез ^ие'пои8 
ауопз тіз а 1а сіізрозіїіоп (іе поіге роиуоіг ехесиїіі 
ріиз (іе 2 000 000.— КМ сіє 1а зогіе ^и’і1 еіаіі еп еіаі 
й’ассотрііг зез Іасіїез сіє сиііиге е1 сіє 1а сіотаіпе 
зосіаіе. Сеі аг^епі 1и1 сіоппе ехсіизіуетепі сіє поз 
§а§пее8 ераг^пез. С’еіаіі ауес сеі аг^епі ^ие поиз 
роиуіопз таіпіепіг еп А11ета§пе ріиз (іе 100 есоїез 
еіетепіаігез ауес ріиз сіє 3500 есоИегз, 28 есоїез зе- 
соп(іаіге8 ауес 4000 есоИегз, 1 ипіуегзіїе ауес ипе 
Іасиїїе (іе СІГОІ1 е1 (іе рІііІозорЬіе, 1 асасіетіе ІесН- 
пі^ие-есопоті^ие ауес ипе Іасиїїб сі’есопотіе, й’а§гі- 
сиііиге е1 уеіегіпаіге, е1 2 аса(іетіе8 сіє 11іео1о§іе. 

Репсіапі сез 2 апз сі’ипе уіе геїаііуетепі саїте поз 
агіізапз опі сгее ип Шбаїге сі’орега, ип Шеаіге сіга- 
таїідие гергезепіапі е1 ^ие1^ие8 сііоеигз гергезеп- 
Іапіз. N08 есгіуаіпз, зоигпаїізіез е1 поз Ііоттез сіє 
зсіепсе ОПІ аиззі ІгауаіПе, ріиз сіє 200 Ііугез, 5 іоиг- 
паих е1 геуиез ^и’і18 опі риЬІіез еп йоппепі 1етоі§- 
па§е. 
Аиззі сіез аиігез ге£и§іе8 (іе паїіопаїііе йіііегепіе 

УІУЄПІ ^ сбіе сіє поиз ІоисЬез раг Іе тете зогі ^ие 
поиз. С’еіаіепі сіе'з Ьііііиапіепз, сіез Ьеііез, сіез Езіо- 
піепз, (іез ЕиШепез Ьіапсз, сіез Роїопаіз, Уои^озіауз 
е1 йез реиріез сій Саисазе. Nои8 ауопз зоі^пе Іез 
ріиз еігоііез геїаііопз ауес сез аиігез паїіопаїііез 
геззепіапі Іе тете сіезііп е1 поиз арр1і^иап1 а ар- 
ргосЬег Іез реиріез сіє Ь’Еигоре сеп1г,а1е е1 огіепіаіе 
Іе ріиз ргосіїе роззіЬІе роиг Іогтег ипе ІатіИе іпіег- 
паїіопаїе ^иі з’епіепсіе еп §епега1. Ь’ес1іап§е сіез Ьіепз 
сіє 1а , сіуііізаііоп поиз Іаізаіі поиз соппаііге Гип 
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Гаиіге, еі: поиз а іаіі; (іе Ьопз уоізіпз й’ипе Еигоре 
(іеуепапі; Ьеигеизе. 
Маіпіепапі; <іопс поиз ауопз Іаіззе поз ріиз рго- 

сЬез еп А11ета§пе уепапі; ^ 1а Геї^щие роиг у соп- 
зігиіге ипе поиуеііе уіе сій соттепсетепі:. Коиз 
епігопз уоіге рауз ауес сіє Гезроіг еі сіє 1а сопйапсє. 

# Ноиз зоттєз сопуаіпсиз а Ігоиуєг сіє 1а зизіісє єІ 
сіє ГіпієПі^єпсє Ьитаіпє сіапз сє рауз ^иі аррагіієпі; 
аих рауз Ієз ріиз рго^гєззііз еі ^иі Іоизоигз а гєсоппи 
ІЄЗ ісіеєз Ііитаіпєз єі; сіетосгаїєз. ^иап1; а поиз, поиз 
уоиіопз у тєііге Іоиі роиг поиз топігєг сіі§пєз роиг 
еігє поттез сопсіїоуєпз сіє уоігє рауз. Са зєга 
поігє ріиз §гапсіє атЬіІіоп сіє поиз ргоиуєг сієз Ьот- 
тєз сіі^пєз йапз ип сопсоигз ІіЬгє ауєс уоиз зоиз ра- 
гєіИєз сопсііііопз, еі соттє сієз Ьоттєз ^иі пє 
ігоиЬІєгопІ раз уоігє уіє єп аисип саз. 

Коиз ауопз 1’єзроіг диє поиз аигопз сій зиссез. 
Коиз ауопз сєііє сопііапсє ауапі арргіз раг єхрегієпсє 
1а гєззєтЬІапсє — раз а йігє Ге^аШе — сіє уоігє еі 
поігє иіапіегє сіє уіугє. Уоз ійеаих зопі Ієз пбігєз, 
уоігє тапіегє сіє уіугє соггєзропсі а сєПє ^иє поиз 
сЬєгсІїопз а аіієіпйгє єі: зєіоп ІадиєИє поиз ауопз 1є 
сіезіг сіє УІУГЄ сіапз поігє раїгіє. Ьєз сопсііііопз сіигєз 
йапз Ієз аппеєз йє §иєггє єі; 1а рєгіє сій зоІ паїаі опі: 
еЬгапІе ^иє1^иєз сіє поиз сіапз Ієиг тогаїє ои тетє 
Ієз ОПІ; гиіпе сіапз Ієиг тогаїє, с’езі угаі. Вє ієПєз рєг- 
зоппєз аиззі аггіуєгопі ауєс поиз єп Вє1§і^иє. Маіз 
поиз уоиз ргіопз сіє пє раз §епега1ізєг сієз саз ізоіез 
сі’ипє тогаїє сіесотрозеє, єі поиз уоиз аззигопз ^иє 
поиз уоиз аззізієгопз сіє сотЬаІІгє йє ІєИєз аррагі- 
Ііопз. Зі поиз рагуєпопз а зиШгє аих сієтапсієз сіє 
уоігє УІЄ ЄІ; сіє уоз іоіз, поиз роиуопз єзрегєг й’ауоіг 
ассотрИ поігє йєуоіг єпуєгз уоігє еі поігє раїгіє. 

Ьєз оиугієгз икгаіпієпз єп Вє1§і^иє. 

^иіп сіє 1947. 
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Бельгійці! 

Завдяки доброзичливості Вашої Влади вибира¬ 
ються в останніх тижнях сотні й тисячі україн¬ 
ських робітників із своїми сім’ями до Вашого гар¬ 
ного й славного краю, щоб там стати до праці у 
різних галузях господарства й співпрацювати при . 
відбудові Вашої Батьківщини. 

Із загальновідомих причин ми, українські ро¬ 
бітники, не можемо віддати наших сил для від¬ 
будови нашої, не менш гарної Батьківщини. 
Й іфли ми тепер стоїмо на порозі Вашої Рідної 

Землі, щоб там рюзпочати нове життя, то перш 
усього вважаємо своїм обов’язком сказати Вам, 
хто ми є, й подати Вам щонайважніше про себе, 
щоб тим способом заздалегідь усунути всякі мо¬ 
жливі непорозумишя й помилки, що могли б по¬ 
стати у зв’язку з нашим приходом до Вас. Бо ж 
із дотеперішнього досвіду знаємо, що такі непо¬ 
розуміння цілком можливі, особливо в Західній 
Европі. 

В час нашого перебування у Західній Европі 
в останніх роках ми переконалися, що тільки ду¬ 
же незначне число народів цього континенту знає 
про нас щиру правду. Помилки повстають здебі- 
льша звідси, що загал не поінформований про на¬ 
шу історію, про нашу культуру та про наш народ. 
Ми часто зустрічаємося, наприклад, з такою поя¬ 
вою, що український народ змішують з московсь¬ 
ким, а нашу, зжраїнську історію, культуру й мову 
уважають за російську. Не рідко теж трапляється, 
що навіть інтелігентні кола в західньоевропейсь- 
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ких краях не мають ясного уявлення, що ми, у- 
країнці, самостійний народ із власною, окремою 
й самостійною історією й культурою. Правдиву 
причину цього факту ми знаємо. Вона пояснюєть¬ 
ся тим, що ми в цей час бездержавний народ, коли 
тим часом у Західній Европі поневолення наро¬ 
дів давно вже належить до історії й кожний народ 
має свою власну державу. 
Цілком. інакше в Східній Европі. . В цій ча¬ 

стині нашого континенту, все ще існують панівні 
й поневолені народи, упривілейовані й позбавлені 
права. Це торкається однаково поодиноких лю¬ 
дей, як і цілих народів. А що Західня Европа з 
тими обставинами не знайома, то ж змішує понят¬ 
тя «держава» й «народ» і не робить між ними різ¬ 
ниці. Коли немає української держави, тоді немає 
для західнього європейця й українєького народу, 
а тим самим і всі мешканці Російської Імперії 
вважаються росіянами, себто москалями. Але це 
велика помилка, бо ж у Східній Европі поняття 
«держава» й «народ» не покриваються, не є сино¬ 
німами. 
У цій частині нашого континенту є ще цілі на¬ 

роди, що з повним пожертвуванням борються що¬ 
йно за свою державу. До тих народів належимо й 
ми українці. В Західній Европі не знають цього, 
що український народ щойно з кінцем 18-ого сто¬ 
річчя втратив свою незалежну державу в ко¬ 
ристь Москви та що відновив її після незвичайно 
великих зусиль у першій світовій війні. Одначе 
так як колись у 18~ому сторіччі в боротьбі проти 
царату, так знову тепер у рр. 1918-1921 у боротьбі 
проти комунізму втратив український народ свою 
незалежність. І відтоді наш народ не перериває 
боротьби за свої людські й національні права. 
Щоправда, ми маємо сьогодні формально влас¬ 

ну державу в так званій «Українській Соціялісти- 
чній Совєтській Республіці (УССР). З правнодер- 
жавного погляду це сьогодні держава в рямцях 
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усього «Союзу Советських Соціялістичних Респуб¬ 
лік» із окремим урядом і міністерством закордон¬ 
них справ. Одначе цей уряд не дає народові нія¬ 
ких прав; він складається виключно з членів ко¬ 
муністичної партії, почасти навіть із не-україн- 
ців, а всі інші партії в Україні якнайгостріше за¬ 
боронені. Крім цього цей уряд усі накази одержує 
з Москви й тому не може вважатися незалежним. 
Про внутрішні відносини в нашій Батьківщині, 

тай в загалі в цілому Совєтському Союзі, не треба 
нам багато згадувати, бо в останньому році доволі 
й подрібно говорили про це найвизнатніші дер¬ 
жавні мужі й політики цілого світу, в Україні ве¬ 
деться подібно як в цілому світі, зокрема в усій 
Европі, боротьба між приклонниками комунізму 
й демократії. Ця боротьба демократичних елемен¬ 
тів в Україні,-подібно як і в Польщі, Угорщині, 

-Болгарії, Румунії й Юґославії, не може бути без 
помочі успішно завершена. Втрати згаданих еле¬ 
ментів в Україні протягом останніх ЗО років такі 
великі, що не можт^я думати, щоб вони в дальших 
змаганнях самі могли встоятись. 
Українська боротьба за власну державу й де¬ 

мократичну владу в цій державі продовжується 'і 
в другій світовій війні. Приклонники цих ідей, що 
мали за собою симпатії усього народу, мусіли, зма¬ 
гаючи до їхнього здійснення, боротися теж проти 
націонал-соціялістичної Німеччини. Ця боротьба 
розпочалася ЗО. червня 1941 р. проголошення-- 
країнської незалежности й створенням Українсь¬ 
кого Національного Уряду. Та вже по 8 днях нім¬ 
ці заарештували цей уряд і відіслали його до кон¬ 
центраційного табору. У відповідь на те ввесь на¬ 
род вхопив за зброю і створив «Українську Пов- 
станчу Армію», т. зв. УПА, що протягом цілої 
війни боролася по боці альянтів проти всякої то- 
талітарности. 

Так, отже, українські національні, не-комуні- 
стичні й демократичні сили знайшлися у таборі 
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демократичних і поступових елементів, що вели 
боротьбу проти всякої тоталітарности. 
Ми зчсраїнські робітники, що вибираємося до 

Бельгії, належимо саме до тих, що визнають де¬ 
мократичні принципи й стоять здалеку .від тота- 
лізму й комунізму. Тому й не можемо вернутися 
до рідної Батьківщини й тому приходимо сьогодні 
до Вас, щоб віддати наші сили там, де ще їх мо¬ 
жна добре використати для волі й свободи. Мій 

. вже від довгих років живемо здалеку від Рідного 
Краю. В час війни нас силою запрягли до праці 
в Німеччині. Щойно коли альянтські війська о- 
свободили нас і коли американська, брітанська й 
французька армії та УНРРА взяли нас в опіку, 
очуняли ми поволі й вернулися протягом двох о- 
станніх років до дахової й фізичної рівноваги. 
Можете нам вірити, що ми після п’ятьох років 
війни та тяжкої примусової праці впрост стужи¬ 
лися за будь-яким людським життям та що ввесь 
час, відколи альянти взяли нас у своє піклуван¬ 
ня, ми тільки дбали про те, щоб по людському 
влаштувати своє життя. Протягом тих двох ро¬ 
ків, що ми перебували в таборах УНРРА-й у Ні¬ 
меччині, ми встигли, наскільки нам дозволяли по¬ 
літичні й соціяльні відносини в окупованих зем¬ 
лях, відповідно зорганізуватися й уладити своє 
життя. 

Безробітне життя в таборах принесло нам за¬ 
спокоєння, але разом з тим і занепокійливе по¬ 
чуття, що живемо даремне й не даємо нічого. Щоб 
збутися цього немилого почуття, ми самі взялися 
за організування праці. І так яких 70% з-поміж 
нас здобуло собі заняття й корисну працю в само¬ 
управних органах, в окупаційній армії або в ні¬ 
мецькому господарстві. 
Перш усього ми самі, а буде нас 250.000, ство¬ 

рили власну самоуправу на терені всіх трьох о- 
купаційних смут. З цією метою ми випрацювали 
потрібний виборчий статут, на основі якого ко- 
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жний українець починаючи 20-им роком життя 
мав виборче право до усіх органів нашої самоу¬ 
прави. Ми вибрали загальним голосуванням 42-ох 
послів і відбули зорганізовано З’їзд, що знайшов 
авторитетне признання нашого загалу. На ньому 
вибрали ми найвищі органи нашого самоуправного 
представництва. 
Протягом останнього півтора року ми віддали 

до рук нашого представництва більше як два мі¬ 
льйони нім. марок на заспокоєння конечних куль¬ 
турних і соціяльних завдань нашого громадян¬ 
ства. А гріш цей ми пожертвували виключно із 
наших запрацьованих заощаджень. Із цього фон¬ 
ду ми змогли удержати в Німеччині понад 100 
народних шкіл, в яких учиться кільканадцять ти¬ 
сяч школярів, 28 середніх шкіл із 4.000 учнів, 
низку фахових шкіл і курсів, університет із фі¬ 
лософічним і правничим факультетом, технічно- 
господарську академію з економічним, технічним 
і ветеринарним відділами й дві теологічні ака¬ 
демії. Власними силами ми створили допомогові у- 
станови для харитативно-санітарної опіки й о- 
крему установу для підтримки високошкільного 
студентства, з якої користае тепер більше, як 400 
студентів. 

у цих двох роках, в яких ми могли спокійно 
попрацювати, ми покликали до життя Оперний 
Ансамбль, репрезентативний драматичний театр 
і кілька зразкових хорів і театральних дружин 
Повстали поважні об’єднання науковців, письмен- 
нріків, мистців і журналістів, що виконали пова¬ 
жну працю, видали понад 200 книжок, зорганізу¬ 
вали низку вистав, з’їздів і викладів і крім табо¬ 
рових видань випускають тепер 5 газет і 4. жур¬ 
нали. 
Побіч нас жили теж утікачі різних національ¬ 

ностей, що зазнали тієї ж самої долі, що й ми. Це 
були литовці, естонці, лотиші, білорусини, поляки 
юґослов’яни і кавказькі народи й з ними підтри- 
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муемо якнайтісніші зв’язки, об’єднані почуттям 
спільної долі й спільними інтересами, як меш¬ 
канці Середущої й Східньої Европи. Живий обмін 
культурних цінностей зблизив нас до себе й зро¬ 
бив нас добрими сусідами майбутньої щасливої 
Европи. 
А тепер залишили ми своїх найближчих у 

Німеччині й прибули до Бельгії, щоб тут наново 
у ладити своє життя. Приходимо до Вас повні на¬ 
дії й довір’я й маємо глибоке переконання,, що в 
цьому краю, ЩО' зараховується до найпоступові- 
ших у цілій Европі й відомий із своєї гуманности 
й ідейности, знайдемо справедливість і людське 
зрозуміння. Із свого боку доложимо всіх зусиль, 
щоб виявити себе достойними імені співгорожан 
Вашої країни. Нашим найбільшим змаганням бу¬ 
де доказати своїм поведенням, що хочемо тільки 
у свобідній співпраці з Вами при однакових умо¬ 
вах виявитися повновартними людьми, що нічим 
не думають ставати Вам на перешкоді. 

Сподіваємося, що це нам удасться. Ми певні 
цього, бо із досвіду переконалися, що маємо по¬ 
дібний, щоб не сказати такий самий, спосіб жит¬ 
тя. Ваші ідеали є теж нашими ідеалами, а Ваші 
погляди на життя покриваються з нашими; їх хо¬ 
тіли б ми придержуватися тут і у нашій Батьків¬ 
щині. Щоправда, тяжкі переживання останніх ро¬ 
ків війни й утрата власного ґрзгнту захитали мо¬ 
же декого, а навіть звихнули морально. І коли 
такі трапляються між нами, просимо Вас не уза¬ 
гальнювати поодиноких випадків: зі свого боку 
зробимо все можливе, щоб такі випадки не трап¬ 
лялися. І коли нам удасться відповісти вимогам 
Вашого життя й пристосуватися до Ваших зако¬ 
нів, тоді вважатимемо з чистим сумлінням, що 
сповнили наш обов’язок супроти Вашої й нашої 
Батьківщини. 

В червні, 1947. 

Українські робітники в Бельгії. 
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