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І Р И С Т О С  В О С К Р Е С !
І знову святкуємо величне Свято Воскре

сіння Христового на чужій землі, далеко від на
шої дорогої Батьківщини. Сповнені вірою в пере
могу Правди в ці радісні Великодні Дні наповне
ні символікою і надією линемо нашими думками 
в Україну, до близьких і рідних, до дрз^зів і з- 
найомих, згадуємо наших братів і сестер, які 
караються в далеких концтаборах на засланні, 
у в’язницях, двигають ярмо ненависної колгосп

ної панщини, або, розкинені по далеких просторах московсько-больше- 
вицької імперії і кличуть зі сльозами на очах та з сильною вірою у 
серцях - "Іристос Воскрес!" Хай цей Великодній привіт єднає нас усіх, 
бо спільна в нас ідея,спільні завдання й одна віра в перемогуу Правди 
і Волі, що прийде на вістрях мечів і запанує на руїні московсько- 
большевицьхої тюрми народів.

В це велике свято Воскресіння Божого Сина вітаємо найсердечніше 
Борців Українського Визвольно-Революційного Руху, членів ОУН і 7ПА, 
які в невимовно важких обставинах провадять боротьбу з окупантом.
З пошаною клонимо наші голови перед тінями відомих нам і невідомих 
Лицарів, які життя своє поклали на полі бою, засвідчуючи цим свою ве
лику і святу любов до України. А згадуючи їх сьогодні, обіцяємо, що 
наша праця поза межами України, з/ вільному світі, буде ще більше від
даною, ще більш жертовною і всеціло спрямованою для визволення нашої 
Батьківщини з неволі.

Щораз ближче наближаємось до тієї хвилини, коли постійно нарос
таючі противорічності між думкою та волею поневолених Москвою народів 
і московсько-большевицькою системою насильства та грабунку доведуть 
до остаточної всенародної розправи з московським імперіалістом,
Б напрямі недалекого зудару розвиваються також і події світового май- 
табу. Не врятує Москви "миролюбна" постава т.зв. "прогресивних" кру
гів, які заради лакімства нещасного та із страху за свою шкіру гото
ві ціною десятків мільйонів поневолених Москвою народів купити для 
себе "мир",

В цьому збройному конфлікті, що назріває в нутрі московсько-боль- 
шевицьксї системи між поневоленими народами і Москвою, буде вирішува
тися доля 7країни. Український народ на Батьківщині й українці у віль
ному світі потребуватимуть видати максімум зусиль для осягнення вим
ріяного ідеалу, А зокрема ми, члени ОЗПЗ, отримуватимем щораз більші 
і важчі завдання. Здійснити їх зможемо лише тоді, коли наші духово- 
моральні сили не будуть надщерблені щл'їманою безжурного життя, коли 
наша воля до праці й боротьби та розум для просвічення шляху не будз̂ ть 
притемнені всіма цими "страхіттями", що їх накидають суспільствам 
слабодухи.

Хай у це величне Свято Воскресіння Христового нас просвітить 
міцна й непохитна віра в перемогу нашої Ідеї. Хай не буде в нас зне
віри, збайдужіння, але хай росте і міцніє у нас сила духа, витрива
лість і готовість до дальших трудів і змагань, що зустрінуть нас 
в майбутньому.В День Воскресіння Христового пересилаємо наші найщиріші вітання 
й побажання непоборному Українському Народові, Проводові і всім чле
нам ОУН і ЗНІА в Україні й на чужині, і всім українцям, які беруть 
активиз^ участь у боротьбі за здобуття Української Самостійної Собор
ної Держави. Тереновий Провід

Організації Українських Націоналістів 
у Великій БрітаніїВеликдень, 1962 р.



Коли ми говоримо про Організацію Українських Націоналістів, то 
маємо на увазі в першу чергу / членство ■ 07Н, !-яке становить її ідейно- 
політичну і фізично-матеріяльну потенцію, її фактичну силу в боротьбі за здійснення програми 07Н, а також симпатиків і прихильни
ків, які допомагають членству ОУН здійснювати програму нашої Орга
нізації .

З огляду на великі вимоги, які 07Н ставить до своїх членів, не 
багато людей може ними стати, а тому перед кожним членом 07Н стоїть 
постійно два дуже важливі і постійно актуальні завдання: перше -
це вдосконалювання себе, Організації і її програми, і друге - це ви
несення тієї програми між людей, в середовище, де він знаходиться о 
При помочі одного і другого Організація згруповуй довкруги себе чис
ленні одиниці, опановуючи таким способом весь народ»

Ці одиниці, які гуртуються довкруги Організації, будуть діли
тися на різні категорії, відповідно до місця, що його вони занима- 
тимуть у фронті визвольної боротьби» Ті, що стоять найближче Орга
нізації, які є навіть охоплені певними рямками і занимаються певною 
пляновою роботою, називаються у нас симпатинами, а знову ті, що гру
пуються ще дальше, не є організовані, але своїми ділами і своїм 
ідейно-політичним наставлениям є на тих самих позиціях, що Органі
зація, називаються у нас прихильниками. Членство ОУН, як головна 
сила і мозок 07Н, і симпатики як допоміжна сила членству, як резерва, 
та прихильники, як широкий вахляр громадянства - це і є та велика 
сила, яка може братись за поважне діло і розчисляти на успіх»

Перебуваючи довгими роками в затишних місцях на чужині ми дозволили собі призабути багато дуже важливих моментів, що ними повин
на повсякчасно характеризуватися праця члена 03ГН. Ми задоволилися 
тим, що нас є найбільше, що ми добре зорганізовані, а більша части
на громадянства нас підтримує» Довгі роки нашого перебування тут 
характеристичні під організаційно-побутовим поглядом хіба тим, що 
ми задержали і ще втримуємо позицію переваги 07Н над іншими середо
вищами. Але тієї позиції ми не скріплюємо. Числовий стан членства 
майже той самий, симпатиків навіть менше сьогодні, як в 194-9 році? 
а прихильники - це вже зовсім далека для нас річ. їх ми числимо 
як попаде - кілька тисяч більше чи менше - це не грає ролі» І цим 
ми робимо кривду багатьом людям, шкодимо справі, цим притуплюємо 
наш розгін до росту, а що найважніше - даємо змогу різним політич
ним спекулянтам обдурювати чесних людей грою на їхньому патріотизмі 
та вижебрануванням від них засобів, що ними опісля поборюється нашу 
Організацію.

На Рідних Землях, майже кожний рядовий член мав коло себе зве
но прихильників. І коли там, для прикладу, станиця начисляла п‘'ять 
членів, то вона мала щонайменше п’ятнадцять симпатиків, а ці мали 
щонайменше 4-5 прихильників. Таким способом весь свідоміший елемент 
села чи міста був під безпосереднім впливом ОУН. Там не було преси, літератури, все передавалося з уст до уст, але коли в певному часі 
Організації треба було зібрати більшу силу чи провести акцію, то 
вистарчало лише переказати, а люди занимали призначені місця і вико
нували покладені завдання. Сьогодні ми розпоряджаємо всіма засобами 
пропаганди, маємо свою пресу, літературу, свободу руху, публичних 
виступів, але коли треба зібрати станицю для відправи, не говорячи 
вже про акцію, то для цього треба добрих кілька днів часу, цілої 
гори листів, щоб вкінці зібрати біля 60 відсотків зобов’язаних до 
участи. Члени замикаються в свойому ґетті, дискутують і передиску- 
товують, або сидять бездіяльно, симпатики в свойому, а про прихиль
ників думається лише тоді, коли переводиться збірку.

Перед нами стоять, Дорогі Друзі і Подруги, важкі дні, дні боротьби за свободу, коли думаємо про 7країну, і дні оборони честі 
нашого народу, коли маємо на увазі закордонний відтинок та ті чорні 
сили, що діють проти нас. Залежуватися - це те саме, що перед настз̂ - 
пом на врожі позиції не прочистити кріса та не забезпечитись набоями. Ворог і його п ’яті колони на заході тільки чекають, коли ми 
станемо ледачими, коли погрузнемо в наших особистих і фамілійних
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"клопотах", коли заблукаємо в лабіринтах побутово-сусідського, при 
хильного чи ворожого нам життя.

Коли ми хочемо бути дійсною силою для мобілізації української 
еміграції до боротьби за незалежність України, ми мусимо вийти з 
теперішнього стану самозадоволення та самопевности до наступу на 
всі розставлені перед нами позиції. А впершу чергу нам треба взя
тися до праці саред загалу українського громадянства, щоби скріпи
ти нашу Організацію новими силами. І тут ми переходимо до власти
вого питання, якому присвячуємо цю статтю, до справи симпатиків 
і праці членського активу ОУН на цьому ж відтинку.

Під сучасну пору пропорційна кількість симпатиків у відношен
ні до членського активу рівняється 1:3, себто, що на трьох членів 
ОУН припадає один симпатик. Стан цей є абсолютно неприродний, шту
чний. Тому обов’язком на організаційному відтинку праці кожнього 
члена є поширення рядів організованих симпатиків. Можливості для 
цього існують. Серед загалу громадськости, між тими, що їх ми за
числяємо до прихильників, є багато одиниць, що можуть і мають всі 
дані на це, аби стати взірцевими симпатинами. З ними треба нав’я
зати контакт, їх треба підготовити і у відповідному часі організа
ційно оформити.

Симпатиків, як про це ми писали попередньо, можна, образово 
висловлюючись., уважати резервою Організації, з якої вибирається 
найбільш надійний і цінний елемент для поповнення членських кадрів 
Це, очевидно, не є одинока форма резерви. Другою такою формою є 
Юнацтво ОУН. Але зараз ми при симпатинах. Ця форма резерви мусить 
бути широкою, зокрема в наших умовинах життя. В дальшому з симпа
тинами треба бути в постійному контакті, переводити з ними сходи
ни і відправи, давати певні завдання, щоб вони могли вироблятися 
під ідейно-політичним оглядом, викристалізовувати свій націоналіс
тичний світогляд, а рівночасно з цим, щоб вони могли гартуватися 
в практичній роботі. Одно і друге дозволить нам виявити з поміж 
загалу симпатиків тих найкращих і надійних, якими доповнюватимемо 
членські кадри.

Під сучасну пору праця на відтинку симпатиків занедбана.В ба
гатьох випадках одиноким їхнім контактом з членськими кадрами стає 
реченець зібрання внесків чи стягнення добровільного оподаткування 
В терені,з тої причини, ми стрічаємо симпатиків, які є гірші від 
прихильників. Все це треба абсолютно направити.

Загальним пляном праці з симпатинами повинен служити той, чи 
ті пляни, що їх ми здійснюємо на відтинку членських кадрів. Коли 
ходить про програму вишколу., інформації, то під цими аспектами 
між тим, що роблять члени, а що повинні робити симпатини, не повин 
но бути різниці. Різниця наступає щойно тоді, коли починаються 
справи внутрішньо-організаційного життя. Перед симпатинами не мож
на виявляти організаційної мережі навіть на терені станиці. Вони 
не повинні знати складу членського активу і станичного чи вищих 
проводів. Для них вистарчає знати тільки того, чи тих членів, що 
безпосередньо з ними працюють. Але навіть тоді вони не повинні 
знати, чи це є члени, а чи такі ж симпатики, як вони. Симпатинам 
не подається інструкцій, а тільки інформується їх про напрямок 
праці, вилучаючи з цього справи конспіративної натури. їх не вг
либлюється в цілий ряд інших організаційних таємниць, але вони по
винні бути поінформовані про все, знати своє місце в ОУН, свої 
завдання, свої обов’язки.

Кожна одиниця, стаючи симпатином, має право надіятися, що 
одного дня вона стане членом. Але самої надії і, навіть, щирого бажання - мало. Для цього треба глибокого переконання і сильної 
віри та певности в свої сили, в свій характер. Але на світі не має 
мабуть, ні одної людини, яка б могла шляхом інтроспекції себе піз 
нати, а що найголовніше - сказати опісля комусь про свої хиби.
А все ж таки ми, принимаючи когось в ряди членства ОУН і даючи 
йому можливості доступу до таємниць підпільно-революційної органі
зації, мусимо, при помочі певних засобів, впевнитися, що ми прини
маемо таку людину, яка скоро не заломиться. На Рідних Землях, де 
ОУН перебуває в підпіллі й при постійному стику з ворогом, таких
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метод на перевірення стійкости характеру симпатика, його ідейно-мо
ральних кваліфікацій, його боєвої готовости - є багато. Дещо склад--- 
нішою стає ця справа на чужині, де, через брак умовин підпільної 
боротьби крайового характеру, до ОУН можуть пропхатися люди слабі 
духом.

Але і тут відповідні засоби для перевірки симпатика можна 
знайти. І для прикладу, симпатин, який стає кандидатом в члени 
і підготовляється до переходу в членський актив ОУН, може бути так 
заангажований в праці на різних відтинках, обложений такими обов’
язками, що на протязі недовгого часу ми матимемо змогу ствердити, 
чи це є людина тверда характером, які є в неї можливості підприєм- 
чивости і сприту, а заразом - наскільки щирою і переконаною є вона 
в своїй постанові відданости в праці для добра Справи.

Найкращим відтинком для випробування кандидата буде суспіль
но-громадський сектор нашої діяльности. Кандидатів треба, спрямо
вувати до управ низових клітин суспільно-громадських установ і там 
їх наділювати найважчими завданнями /збірщиками на добровільні ці
лі, кольпортерати преси і літератури, зв’язковими, організаційними 
референтами, секретарями і т.д./, беручи, очевидно, під увагз̂  за
гально-освітній рівень кандидата, і не обмежуватися цим формально- 
мінімальним речинцем, що його встановлено /шість місяців/. Коли 
треба, то кандидата можна задержати в системі випробування рік і 
більше. Краще довше, певніше, а ніж скоро, а відтак розчаровуватися.

Цим ми приходимо до закінчення наших міркувань про потреби і 
засади нашої праці на відтинку симпатинів. Основне завдання для 
членства ОУН - іте вихід поза свої ряди в гущу громадськости. Кожним 
добрий член повинен зорганізувати довкруги себе звено симпатинів 
і бути його звеновим. Кожний добрий симпатин повинен зорганізувати 
довкруги себе звено прихильників, і бути їхнім звеновим. Особливу 
увагу присвячувати ідейно-політичному вишколові симпатинів, інфор
мувати їх про загальні напрямки нашої праці, про акції і тим по
дібне, щоб вони могли влитися в них і принимати активну участь в 
діяльності нашої Організації. Над кандидатами в члени довго і пля- 
иово працювати, їх випробовувати.

Ми не дивімся на це, що праця нашої Організації проходить 
в умовинах повної свободи. Ми не живемо оден день, тиждень, місяць 
чи рік. Наша дія розчислена на так довгий період, аж доки основна 
ціль - визволення України з неволі та побудова самостійного держав
ного життя - не буде осягнена.

На еміграції ми знаходимо сьогодні одиниці навіть серед на
шого членського активу, які - попрацювавши тропіка і притерпівши 
на цьому матеріяльно - бундючно заявляють, що для України цього 
вистарчить. Ні, Друзі і Подруги! Для України цього не вистарчить. 
Нашої любови до Батьківщини, нашого бажання жити вільно, бути па
ном у своїй хаті, а не рабом на чужих смітниках /навіть і добре 
платних/, не можна зміряти кількома роками праці, навіть тоді, 
коли вона є направду трудна і виснажуюча. Від первопочатків на
родження українського стихійного націоналізму до часу його сві
домого вияву в 19-20-му століттях проминуло багато, багато років. 
Українська земля зрошена кров’ю мільйонів людей - княжих дружинни
ків, бравурних козаків і коліївців, героїчних холодноярців і вої
нів Визвольних Змагань, членів УВО,ОУН,УПА. Наші сьогоднішні труди 
і викликані цим невигоди чи "страждання" - це дуже маленька крап
линка д цьому морі крові і сліз, які уможливили українській нації 
встоятись на грані двох світів. Тому не будьмо себелюбами, але 
чесними і гідними наслідниками всіх цих славних людей, братів і 
сестер наших, які не тільки труд але і життя своє віддали за Ук
раїну!
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ОбВУ к .НАШІ ЗАВДАННЯ

В наступному місяці відбудуться Річні Загальні Збори Об’єд
нання бувших Вояків Українців у Вел. Брітанії. Ця кожнорічна подія 
не повинна пройти непомітно в засягу нашої діяльности на суспільно- 
громадському секторі організованого життя української спільноти 
в цій країні. Бо ОбВУ є великою комбатантською організацією, в якій 
ми працюємо й за яку ми несемо співвідповідальність. Довголітний 
наш побут на чужині й спекулятивно-конюнктурна міжнародна політика, 
скерована на збереження миру в світі, хоча б навіть і коштом усту
пок московсько-большевицькому агресивному імперіялізмові й колоні
алізмові не є сприємливим чинником для розгортання тієї праці, що 
її ведуть комбатантські організації. Байдужінвя кол. вояцтва зрос
тає щораз більше. Щораз більше наше кол. вояцтво відчужується від 
українських справ, проблем, а навіть і свідомо шукає втечі від них. 
А це сумне явище. Якось важко собі уявити людину, яка нещодавно 
присягала вірність Україні, клялась, що "душу, тіло положить за 
свободу", а сьогодні вона вже не хоче думати про поворот в Україну, 
їй уже подобалась чужа країна, спосіб життя у цій країні, вона вже 
вдоволена своїм матеріяльним надбанням, маєтком, її стають чужими 
всі українські проблеми, вона вже не цікавиться ними, старається 
їх оминати, про них не говорити й за ними слідкувати.

І таких кол. вояків уже є багато. Це наповнює нас неспокоєм 
і турботою. Адже ж ми ставимо перед собою великі завдання, дума
ємо про можливість формування у догідному часі якоїсь української 
військової формації на чужині, а водночас бачимо такі негативні 
явища в житті нашого кол. вояцтва.

Нема куди правди діти, послабла також і праця ОбВУ. Вона 
обмежується до звітів, збирання членських вкладок, відбування за
бав, якоїсь одної - двох поїздок, доповідей тощо. Сьогодні ОбВУ 
по думці нашого обивателя, це щось зовсім непотрібне, а навіть 
і зайве. Бо ж мовляв,"що мають сьогодні комбатанти до роботи"! 
Одначе наш громадянин забз^ває, що комбатантські організації мають 
нераз дуже великі й відповідальні завдання й що вони відограють ве
лику ролю в державному житті, мають вплив на політичне й суспільно- 
громадське життя своїх спільнот.

В нас чомусь діється навпаки. Частина українців у вільному 
світі лише на словах маніфестує свою бойову готовість, але насправді військова справа в нас поставлена /говоримо про ситуацію на 
чужині/ недобре. Сьогодні так мало українців студіює в західніх 
військових школах, замість того, щоб сотні молодих українських ю- 
наків здобували там військове знання і досвід. Слово "боротьба" 
не сходить з наших уст, але на ділі ми замало турбуємося військо
вою ділянкою. Наша молодь іде студіювати медицину, фізику, хемію, 
інженерію - словом всі науки тільки не військове діло. А хіба ж 
військове знання здобуте у військовій школі на Заході - це не доб
ра професія? Покінчивши таку школу, молода українська людина має 
запевнене місце в армії в країні, де вона живе, й напевно матиме 
таке ж місце в українській армії, як постане суверенна й самос
тійна Україна.

В нас, на цьому терені ще не має такої молоді, але за декіль
ка років вона бз^де, а тому це питання треба заздалегідь мати на 
увазі.

В реалізацію актуальних справ ОбВУ, які заторкують також 
і нас, членів ОУН належить кампанія за поширенням ОбВУ, приєдну
вання цій комбатантській організації нових членів. Треба подбати, 
щоб до Управ Відділів були обрані активні і підприємливі одиниці 
та щоб вони справді вив’язувались з обов’язків, а не були тільки 
формальними членами Згправ на "папері". Треба змагати, щоб посили
ти працю всіх низових клітин ОбВУ, вести роз’яснювальну акцію між 
код. вояцтвом, яке відстає від організованого життя, влаштовувати 
доповіді, гутірки, створити різні гуртки, словом - всюди ЗаКТИЕІ“ 
зувати й посилити працю, зрушити пасивність і застій та збайду
жіння .
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Вояцька роля ще не скінчена й це не важне, що це вояцтво сьо
годні немає зброї, чи може віком постаріло. Його завдання в площи
ні плекання військових традицій, вояцького духа й вояцьких вартос
тей залишаються й надальше актуальними.

Тому нашим обов’язком є ставитися дуже серйозно до військово
го сектору приймаючи активну участь в праці ОбВУ і змагати до під
силення й покращання всієї діяльности тієї організації, бо ця 
праця є корисна й потрібна в системі нашого організованого націо
нального життя на чужині.

НАША СПІВПРАЦЯ З АУТ

Нав’язз^ючись до пляну праці Зовнішно-Політичної Рейерентури, 
про що писалося на сторінках одного з попередніх чисел "Бюлетеня", 
хочемо тепер кількома рядками зупинитися над одним із багатьох зав
дань на цьому відтинку, а саме про Англо-Українське Товариство та 
його часопис "АЮС Нюс", тобто "Вісті АУТ".

Перш усього треба відмітити, що діяльність АУТ на нашому те- 
рені не є ще вповні розгорнена і налагоджена як слід. На це скла
дається багато причин, що у великій частині є відомі загалові член
ства, а тому про них говорити не будемо. Одначе, беручи до уваги 
пророблену працю АУТ-ом, а зокрема його Відділів в деяких місце
востях, треба сказати, що Т-во здобуло поважні успіхи в популяри
зації з^країнського імени та придбало добрих англійських прихильни
ків українській визвольній справі.

В січні ц.р. АУТ-во, з нагоди 15-ти ліття поселення українців 
у Великій Бр.ітанії підготувало зустріч українських громадських і 
політичних діячів з англійськими політиками, письменниками й парля- 
ментаристами. Поважна кількість англійців, а серед них членів уряду вже сама собою вказує на те, що англійські одинт-щі, які є в Управі 
АУТ-ва, мають можливості впливу на діячів і керівників брітанського 
організованого життя.

На цьому місці не будемо переповідати самого перебігу зустрічі, 
бо про це писалося на сторінках "Української Думки" за 1-го лютого, 
1962. Також не будемо писати про справу, що торкається самого орга
нізування місцевих Відділів АУТ, бо про це вже писалося в попередніх 
Бюлетенях. Натомість звернемо особливу уьагу на часопис "Вісті Ан- 
гло-Українського Т~ва, якому належить дати підтримку.

Як говорять перші числа "А.У.Вістей", цей часопис дрз̂ кує мате
ріали, які відзеркалюють діяльність всіх українських організацій.
Це випливає з самої побудови Англо-Українського Товариства та з то
го факту, що до Головної Управи цього Т-ва увійшли на індивідз^аль- 
ній базі, представники майже всіх українських політичних середовищ.

Але не в цьому справа. Суть проблеми в тому, щоб крізь "Вісті Англо-Українського Товариства" відзеркалювалась фактична праця 
і роля в організованомзг житті цих установ та організацій, які є найбільш діяльні. Це дасть англійській стороні правдивий образ сили 
нашого організованого життя і ширину та глубину провадженої нами 
праці, що напевно заохотить їх ще більше контактуватися з нами та 
співпрацювати.

В основному йдеться про те, щоб наші люди писали до цеї газети 
якнайбільше статехй про українське організоване життя в цій країні, 
про працю клітин і Централю СУБ-у, СУМ-у, ОбВУ, про діяльність Су
ботніх Шкіл, працю Секцій та Комісій, про працю Гуртків мистецької 
самодіяльности /хорові і танцювальні гуртки, театральні ансамблі 
тощо/, про збори, доповіді, академії, про гостей, що відвідують 
терен з доповідями, про контакти з англійцями та їхні виступи перед
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українською публикою, а українців перед англійською, про працю 
клітин Англо-Українського Товариства. Сильніші в письмі одиниці 
повинні братися до статей на історичні, культурні і політичні теми, 
а зокрема на теми боротьби українського народу з найновіших часів, 
про (ЖЕ і УПА.

Редактор "АУТ Вістей" є здавна нашим прихильником. Він виби
рається їхати на процес Сташинського в Карльсруге з метою зібран
ня матеріялів про факт морду на сл.п. Провідникові С. Бандері і про 
перебіг процесу, а при тій нагоді щоб допомогти іншим англійським 
часописам матеріялами з процесу.

До цього часу співпраця наших людей в терені з часописом Ан- 
гло-Українського Товариства була дуже малою. Мусимо пам'ятати, що 
якщо нас там не буде то будуть інші і з часом це корисне видання 
може зійти на манівці. До цього ми не можемо допустити, а тому 
співпраця з часописом і допомога йому є конечною.

КІЛЬКА ДУМОК ДО 22-го З’ЇЗДУ КПОО

Багато написано коментарів у західньо-европейській пресі з при
воду останнього з’їзду Комуністичної Партії Сов’єтського Союзу - 
/КПСС/. Західньо-европейська преса загально стверджувала, що на 
з’їзді не вирішувалась так нова програма партії, як викривалось зло
чини сталінського керування.

Але що це значить? Це значить, що злочини В.К.П.б. /попередня 
назва комуністичної партії/ сталінського періоду такі жахливі, що партія, аби якось оправдати себе в очах теперішнього покоління, му- 
сіла сама зааранжувати викриття та осудження своїх злочинів супроти 
тих партійців на різних щаблях партійного і державного життя, які 
були вислані на другий світ.

Оприлюднення злочинів В.К.П.б. сталінського періоду, КПСС всю 
вину склала на Сталіна, кажучи, що то він зробив себе культом пар
тії. Це правда, що Сталін доклав багато своєї розбишацької хитрости 
для того, щоб після смерти Леніна стати всевладним ватажком в пар
тії і в імперії. Але також правдою є і те, що як Хрущов так цілий 
ряд інших "вельмож", науковців, письменників та поетів доклали до 
цього своїх "пролетарських" рук і хитрости.

Але ця справа з "ліквідацією" культу особи і розправа зі Ста
ніном для українського та інших поневолених народів не має якогось 
особливого значення. Бо на цьому з’їзді не засуджувалось злочинів 
Сталіна у відношенні до цих мільйонів людей, які згинули за час 
панування комунізму в т.зв. СССР. Людей мордували за Леніна, Ста
ліна, мордують їх і за Хрущова. Український народ не забув цих 
злочинів і не забуде їх до того часу, доки їхні злочинні практики 
не будуть відплачені побудовою Української Самостійної Соборної 
Держави.

Як відомо з’їзд прийняв програму побудови комунізму в С.С.С.Р., 
розширив двері вступу до партії, але комунізм в СССР, який має бути 
побудований за двадцять років, виглядає точно так, як писав Тарас 
Шевченко: "... на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує". За 
двадцять років згідно з програмою всі мови мусять віджити. Одна 
мова залишиться для всіх народів СССР - мова "провідного" народу 
в СССР, з якого вийшов Ленін, тобто мова російська.

Разом із мовами мають зникнути й інші національні властивості 
поневолених народів, які зіллються і змішаються в "общому котьолку" 
творячи т.зв. совєтський народ, насправді ж - московський. Скільки 
додаткових мільйонів людей має згинути під час такого "відмирання" 
націй - ані на з’їзді ані в програмі не подано - про це відомо і без 
того.
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Ця божевільна програма московських імперіялістів затверджена 
22-гим з’їздом КПСС, свідчить про те, що в московській тюрмі наро' 
дів нічого не змінилося і як було за Леніна і Сталіна так е і за 
тирана Нікіти Хрущова.

УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПІЛхКА

В половині січня ц.р. було повідомлено провідних членів ОУН 
на цьому терені про потребу і конечність набуття іншого, більшого, 
як теперішній, будинку для УВС і друкарні. Тоді ми просили усіх 
членів і симпатинів прийти з допомогою УВСпілці в реалізації цього 
досить великого підприняття, ураховуючи наші скромні фінансові мож
ливості. Допомога та мала бути у формі позичок /в першу черг̂ т/, за 
які УВС готова платити відсотки /до 4%/. Ми тоді були подали також 
конкретний об’єкт, який був в той час на ринку до продажі - будинок 
з готового друкарнею, який мав коштувати около ЗО тисяч фунтів.

Сьогодні подаємо дальші інформації в тій справі, а також про 
те, який відгук в терені мав заклик ТП про допомогу.

До купна згаданого вище об’єкту не дійшло з огляду на деякі 
неясності і труднощі правного характеру. Зате в міжчасі підшукано 
інший будинок, відповідно великий і в доброму структуральному стані 
в якому можна примістити друкарню і канцелярії УВС і ін. Після дов 
шої надуми і торгів рішено цей будинок купити за 16 тисяч фунтів. 
Відновлення, деякі перебудови і допасомання його до наших потреб 
буде коштувати додатково ок. 4- - 5 тисяч фунтів, так що фактична 
ціна того дому буде виносити понад 20 тисяч фунтів. Маючи дім, тре
ба буде відразу докупити деякі найконечніші машини до дрз^карні, щоб 
поширити засяг її діяльности. Фактично одну машину, лінотип вже 
куплено, не чекаючи на новий дім, бо не було іншого виходу. На уряд 
ження друкарні потрібно буде в недалекому будучому ще кілька тисяч 
фунтів, так що загальна сума на дім і друкарню винесе ок. ЗО тисяч 
фунтів, як це було запляновано попередньо.

Процедура купна того будинку вже зайшла так далеко, що УВС зі 
своєї сторони вже підписала контракт і вислала до свого адвоката 
для виміни контрактів. Якщо не зайде якась непередбачена перешкода, 
що є малоправдоподібним, то до місяця часу будинок буде куплений. 
Отже найдальше до чотирьох тижнів часу, тобто десь ок. 20-го травня 
нам потрібно буде заплатити готівкою 16-ть тисяч фунтів плюс кілька 
соток правних коштів купна. Як ми інформували попередньо, УВС не 
старається про позичку у т.зв. більдінґ сосаєти, бо на одержання 
такої нема тепер вигляду, а позичати у фінансових компаніях на віль 
йому ринку ми не можемо з огляду на великі відсотки. Отже потрібну 
суму грошей ми мусимо одержати з українських джерел, а тому був 
апель до всіх членів і симпатинів прийти з допомогою.

Ми дуже вдячні усім тим Друзям і Подругам, які відразу відгук
нулися на заклик ТП і прислали позички, а частина також пожертви на 
повишу ціль. З прикрістю, одначе, мусимо ствердити, що тільки дуже 
маленька частина, бо лише одиниці, досі прийшли з допомогою. Фак
тично загал членства і симпатинів цю справу обійшов мовчанкою, якби 
це зовсім не до них відносилося. Ми не хочемо вірити, чи навіть при 
пускати, щоб члени ОУН так мало доцінювали значення і ролю УВС на 
тому терені, бо вона є занадто видна навіть для посторонніх людей. 
Дотеперішню пасивність членів у тому відношенні приписуємо непоін
формованості про актуальність тої справи і через це відкладення її 
полагодження "на пізніше", маючи багато інших фінансових обовязків.

Тепер, одначе, коли купно стало актуальним, ми сподіємося на 
більш масовз?- піддержку для УВС чи то у формі позичок чи добровіль
них пожертв. Це рівночасно буде гарним подарунком для УВС у юві
лейний рік основного її видання - "Визвольного Шляху".
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ПІСЛЯ СІМНАДЦЯТИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СУБ-у

Цьогорічні Загальні Збори Союзу Українців у Великій Брітанії 
/СУБ/ відбулися без особливіших змін. До Правлячих Органів СУБ-у 
на 1962/63 діловий рік увійшло декілька нових членів. Президія Ради 
СУБ-у стала переобрана в тому самому складі, що минулого року.
Таким чином тяглість праці Установи в запевнена, а це дав надію, що 
і цей діловий рік в діяльності СУБ-у принесе українській спільноті 
у Великій Брітанії потрібні їй здобутки в організованому житті.

Перебіг Загальних Зборів був наскрізь діловий, хоча не в усіх 
аспектах дискусія над звітами й підчас внесків та запитів була на 
потрібному поземі.

На цьому дещо низькому рівні обговорювання справ заважило те, 
що не всі клітини виявляють заінтересування до майбутньости СУБ-у 
в аспекті наших загально-національних справ. Будучи заабсорбованими 
в праці на місцях та маючи там ряд поважніших турбот різного харак
теру, певна частина членів СУБ~у думає розв’язувати їх тільки в рям- 
ках клітини, забуваючи, що такий підхід, хоч і дозволить деяким клі
тинам доробитися майна, то в своїй консеквенції на довшу мету при
веде до зубожіння, впершу чергу, змісту і розмаху культурного життя, 
а згодом - і до підупадку цього ж організованого життя в усіх інших 
аспектах його вияву. Цей важливий момент треба мати на увазі в май
бутньому.

Критикуючи минулорічну діяльність Централі СУБ-у, диспутанти 
правильно завважували, що ці недоліки, які були, не постали в нас
лідок недогляду і малої активности Централі, але, в головному, у 
наслідок недостатньої підтримки терену, де велика частина членства 
СУБ-у не виконує своїх зобов’язань перед Установою. Це дуже замітко 
відбилося на офіціозі СУБ-у, "Українській Думці", яка закінчила рік 
з дефіцитом на 1,120 фунтів. Теперішня кількість сталих передплат
ників "Української Думки" покриває тільки половину її річних видат
ків. Другу половину покривалося в минулих роках з приходів за ого
лошення та з добровільних датків на пресфонд. Але тепер приходи за 
оголошення впали, бо загал громадянства не є вже так сильно заабсор- 
бований в експорті товарів, як це було попередньо. Через обниження оборотів тих фірм, які оголошувалися в українській пресі, зменшилася 
потреба друкування оголошень..Тому для членства СУБ-у виринає потре
ба втримання одинокого на цьому терені українського тижневика своїми 
силами. Одначе, коли близько 8,000 зареєстрованих членів СУБ-у менш- 
більше виконують свої завдання на інших відтинках, то на відтинку 
їхнього відношення до "Української Думки" тільки трошка більше як 
одна четверта цього числа є її постійними відборцями. Дискутанти 
правильно завважували, що сама Централя СУБ-у тут не зможе нічого 
зробити. До справи поширення преси і літератури мусять серйозно взя
тися низові клітини, бо якраз через них і за їх посередництвом Цент
раля СУБ-у може мати постійних доступ до членства СУБ-з̂  й загалу 
українського громадянства.

Приблизно ця сама ситуація існує на відтинку "Юкренієн Ревю". 
Під сучасну порз̂  українська еміграція розпоряджає тільки трьома 
періодичними журнальними виданнями в англійській мові. Ними є:"АБН 
Корреспондекц", видаваний Центральним Комітетом Антибсльшевицького 
Бльоку Народів, "Юкренієн Квортерлі", видаваний Українським Конгре
совим Комітетом Америки, і "Юкренієн Ревю", видаваний від 195^ року 
СЗгБ-ом. На цьому терені, де існує така величезна потреба на англо
мовне видання для закріплення здобутих нами місць, всього поширюєть
ся тільки троха більше як 400 примірників. Але тут знаходиться під 
цю пору близько тисячі мішаних подруж, понад 1200 парляментаристів 
і членів Палати Льордів, та велика кількість відпоручників централь
них органів і низових клітин трьох найбільших брітанських політичних 
партій. Після цього йдуть учителі цих початкових та середніх шкіл 
англійських, в яких навчаються діти українців. Нам відомо, що в ба
гатьох випадках між старшими дітьми українських батьків і учителями 
брітанських шкіл виринають диспути, коли на лекції заторкується 
справи історії Сходу Европи. Відомим є факт, що брітанська історіо
софія, коли ходить про Східню Европу, є відбиткою російської в якій
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Україна та її історія до 17-тих років становить собою частину істо
рії "великого російського народу". Частина учителів, стрінувшись 
з українцями, помало переконується про безпредметність і невистар- 
• дальність їхніх шкільних підручників у тій справі. Вони шукають за 
потрібного літературою, а наші люди, замість того, щоб цю справу 
підняти і її ще більше зактуалізувати, воліють розводити безрадно 
рЗ^ками. А тут наші англомовні видання, а впершу чергу "Юкренієн 
Ревю", можуть дуже багато допомогти. При належному зрозумінні тієї 
справи та доброму підході з рамені Управ клітин СУБ-у й загалу гро
мадянства, на терені нашої дії може розходитися дві тисячі примір
ників цього журналу. Річна передплата в сумі одного фунта не така 
то непоборима річ.

Подібні завваги були зроблені у відношенні до всіх інших періо
дичних і неперіодичних видань. Почитність преси і літератури є найк
ращим мірилом рівня культурного життя певної спільноти. І, для прик- 
ладз̂ , коли ми дивимося на брітанську пресу різних напрямків, то ба
чимо, що її тираж постійно зростає і під цю пору досягає 20 мільйо
нів примірників. Коли до цього додасться цю незлічиму кількість різ- 
нородних журналів, то це дасть сз̂ му, що дорівнюватиме числі всіх 
дорослих людей. На ринку кожнього року, появляються тисячі книжкових 
видань. Це вказує на зріст культури народу, на інтензивність його 
культурного і суспільно-політичного життя. А в нас - противно: наша 
преса скорочується, література нидіє, а рівночасно з цим зникає 
культурний рівень спільноти, не розвивається, а нидіє її суспільно- 
політична думка.

Загальні Збори СУБ-у відбулися в обличчі надзвичайного досі 
зросту активів установи. На протязі одного року - майно СУБ-у пішло 
в гору на 12,000 фунтів, але коштом домів, не пожвавленням культур
ного ЖИТТЯ, не скріпленням ЦЬОГО відтинку ДІЯЛЬНОСТИ СУБ-у, який може мати відношення до душі, волі і розуму ЛЮДИНИ. В ДІЙСНОСТІ, 
Установа з майном на 82,000 фунтів не може розпоряджати навіть пот
рібними засобами на адміністрування цього майна, не говорячи вже про 
ставлення роботи, розбудову й поширення сфер її ДІЯЛЬНОСТИ.

Але не зважаючи на всі ці наочні труднощі й проблеми, Загальні 
Збори проходили в бадьорому настрої і винесли цілий ряд таких поста
нов, які розширюють нашу діяльність.

Центральним місцем наших заінтересувань на майбз^тнє, і нашої 
праці, стає культурно-освітній відтинок. Проведена нами до цього 
часу праця, в біжучому році має заокруглитися в заснуванні в Лон
доні Бібліотеки ім. Тараса Шевченка, а рівночасно з цим і засну
ванням Українського Наукового Осередку, в якому всі наукові сили 
нашої спільноти знайдуть місце вияву.

Цих двоє рішень є настільки важливими, що їхньому здійсненні 
треба буде присвятити найбільше уваги.

Об’єктивно беручи, довголітнє перебування якоїсь національної 
групи на чужині може з часом допровадити до цього, що дана група 
затратить своє національне обличчя та зіллється з народом, на те
рені якого вона проживає. Така небезпека грозить нашій групі укра
їнців у тій країні. І коли б Україна була самостійною, а ми не 
зачисляли б себе до "політичної еміграції", не творили собою в сьо
годнішній дійсності цього одинокого місця, де можна свобідно пле
кати своє національне "я", не були запіллям самостійницько-націо
нальних сил українського народу, то нам, може, і не тх>еба було б 
журитися небезпекою передчасної денаціоналізації. Але ми є політич
ною еміграцією, на якій лежить велика частина відповідальности за 
майбутню долю українського народу. Нашим обов’язком є видержати 
національно свідомими й активними до того часу, коли український 
народ в Україні буде вільний, коли його офіційні представники за
сядуть в столицях державних народів світу. А щоб ми могли це зав
дання сповнити, не підпасти впливам чужини й не розплистися в чужо
му морі, нам треба організуватися і жити під оглядом культури та 
побуту так, немов би ми були на Україні. Всі можливості для цього 
існують.

Маючи на увазі піднесені в тій статті завваги, солідаризуючись
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з цими дискутантами на Загальних Зборах СУБ-у, які звертали увагу 
на потребу активізації в праці тієї установи всіх пасивних україн
ців, а рівночасно узгляднюючи потребу громадських домів з рівно
часною потребою пожвавлення і розбудови культурно-освітнього життя, 
нашим обов’язком є закликати все членстзо ОУН до того, щоб воно 
і в майбутньому, як це було до сьогодні, не применшувало■своєї 
уваги суспільно-громадському відтинку і громадсько-культурній праці 
серед загалу українського громадянства.

Добре поставлена культурно-освітня праця, виховане національно 
й патріотично громадянство - це одна з передумов успішности нашої 
дії в політичній площині.

Людина починає думати політично й активізуватися в боротьбі 
за свободу нації щойно тоді, коли вона своєю національною культу
рою і духом є сильною!

ПРОЦЕС НАД СТАШИНСЬКИМ

Хоч ще й досі не відома нам дата процесу над Сташинським, ви
конавцем заплянованого московським урядом морду на сл.п. Провідни
кові ОУН С. Бандері, то можна сподіватися, що він відбудеться на 
протязі наступних кількох тижнів. Буде це подія, яка приверне увагу чи не цілого світу, а тому наша Організація і всі її члени му
сять бути для того відповідно приготовані, щоб використати нагоду 
для розкриття правди про злочини Москви і боротьбу України за її 
права. Ми маємо змагати до того, щоб процес той був не тільки над 
підлим виконавцем злочину, але впершу чергу над ще підлішими нака- 
зодавцями на чолі з бандитом Хрущовим. Ми маємо поставити на суд 
опінії світу всю злочинну діяльність московських імперіялістів на 
протязі останніх десятиліть.

Для тої ціли треба буде зорганізувати всі наші сили і потрібні 
матеріяльні засоби. Через наших адвокатів будемо впливати на хід самого процесу, щоб вже на ньому було показано характер поповне- 
НОГО злочину, його підложжя і ціль, пов’язуючи з подібними злочи
нами Москви в минулому. Через пресові конференції, які треба буде 
організувати на місці процесу, як також у всіх країнах і містах, 
де тільки це можливо зробити в часі відбування процесу, будемо ін
формувати чужинців про боротьбу українського народу за волю і не
залежність, про пляни Москви знищити уярмлені народи як прелюдію 
до завоювання цілого світу і. що якраз в тому пляні московські оп
ричники не вагаються іти на найпідліші злочини скритовбивств.

З тою ціллю Провід 34 ОУН заплянував видати ряд брошур, в яких 
буде висвітлено теперішнє колоніяльне положення України, її виз
вольну боротьбу, варварське винищування українського народу мос
ковським окупантом, а особливо його провідників.

Про цю підготовку вже було поміщене повідомлення в нашій пре
сі, в якому також закликалося українське громадянство прийти з ма- 
теріяльною допомогою, без якої не можливо зреалізувати всіх тих 
плянів. Самі видання будуть коштувати кілька тисяч фунтів, які 
призначені в основномзг для безплатної розсилки визначним особам 
у цілому світі. До того дійдуть кошти адвокатів, організування 
пресових конференцій, поїздок і т.д. Запляновані видання є в під
готовці, частина вже готова, інші в друку. Наш терен також взяв на 
себе видання одної книжки в англійській мові, яка в стадії друку. 
Робиться все можливе, щоб до часу процесу це видання було готове.

На заклик Проводу 34 ОУН про допомогу наш терен досі дуже 
слабо відгукнувся. Тільки в деяких осередках переведено збірки на 
ту ціль, переважно використовуючи для того відповідні нагоди - ро
динні свята, імпрези тощо.
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Беручи до уваги це, що недавно закінчено збірку на ВФ, Тере
новий Провід не організував окремої збірки на процес зараз після 
одержання звернення Проводу 34.

Тепер, одначе, переведення такої збірки є конечним, бо інак
ше не використаємо вповні нагоди для пропаганди правди про Україну 
у світовому масштабі, на що дає нагоду процес. Є це також нашим 
святим обов’язком довести, щоб убивця і його наказодавці були по
карані .

Збіркові матеріяли на повишу ціль будуть розіслані в корот
кому часі, а збірку треба перевести серед цілого українського гро
мадянства. Відповідну підготовку вже треба починати зарівно внутрі 
Організації як і на зовні.

Про значення процесу і його’ можливих наслідків знає дуже доб
ре Москва, а тому й вона приступила до підготовки західньої опінії. 
Треба при цьому ствердити, щд до недавна Москва цілковито змовчала 
факт викриття Сташинського. Його перехід на захід і ревеляції про 
виконані ним морди до тої міри заскочили кремлівських посіпак, що 
вони не могли нічого видумати такого, що заперечувало б їх злочини. 
Щойно на початку квітня, після довшої "обработке", заговорив їхній 
аґент Осип Вергун, якого спіціяльно стягнено зі заходу /Австрії/ 
до східнього Берліна кілька тижнів перед тим. У своїх "ревеляціях" 
на спеціяльно зорганізованій пресовій конференції Вергун, змішавши 
з болотом усіх визначніших осіб нашого Руху, оскаржуючи їх у аген
турній праці для німецької і американської розвідок, висунув пер
ший раз думку, що, мовляв, Сташинський не є Сташинським, а що є 
він агентом "бандерівців", якого ОУН спеціяльно вислала до Берліна 
і наказала грати йому ролю убивці, щоб в той спосіб обвинуватити 
у вбивстві Москву.

Хоч ця історійка занадто примітивна і наївна, щоб в неї пові
рив навіть найбільш наївний західній журналіст, всежтаки Москва 
пустила фарбу і дала знак, в якому напрямі буде вести протиакцію.

Очевидно, що згадана пресова конференція це тільки початок 
заплянованої акції і що треба сподіватися дальших демаршів і спе
куляцій, щоб відвернути увагу західнього обивателя від суті спра
ви і звести його на манівці.

Про самого Вергуна ми покищо мало знаємо. В передостанньому 
числі "Шляху Перемоги" була коротенька згадка про відкликання 
того аґента і було обіцяно, що докладніші інформації будуть подані пізніше. Просимо за тим слідкувати у чергових виданнях "Ш.П.".

Протиакція Москви, на нашу думку, тільки збільшить зацікав
лення західніх кругів процесом, а тому тимбільше ми матимем на
году заговорити і довести до них правду про сл.п. Провідника і про 
ідеї та змагання, в імя яких він згинув з рук ката.

Під час самого процесу ми матимем нагоду знову зорганізувати 
протестні і пропагандивні акції по всіх скупченнях нашої еміграції, 
до чого вже треба приготовлятися.

Найважнішим є те, щоб про процес заговорила преса, бо через 
неї дізнається про нього весь загал. Відповідні матеріяли для 
преси вже повинні приготовляти Зоенішні Референти, щоб в останній 
хвилині не бути заскоченим і безрадним.

Все членство і патріотичне громадянство повинно включитися 
до тої чергової акції на протимосковському відтинку особистою 
участю у вічах, розмовами серед окружения, в якому працює чи живе, 
а також матеріальною піддержкою реалізації плянів, вироблених цент
рально.

Ми віримо, що наш терен гідно виконає це завдання.
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