БЮЛЕТЕНЬ
Т.П. ОУН(В.Б)
П

||

!!

4« 1 /36/

Січень - Березень, 1969

Рік XII

П II И І ! ! ! І! І ! М І ! II І! І! П ! ! ТІ II М II II II II II II II II II II II II II II II II II II Ц Ц Ц || Ц ц II II II II ТІ II II II П І Т II Ц Ц Ц Ц Ц ц Ц ц Ц ї ї ц II II II

3_ПЕРСПЕКТМВМ_С0Р0К_Р0КІВ
Якраз тепер минуло 40 років від дня постання ОУН. По 4о
роках діяльности можна вже оцінити наскільки націоналістична
Організація виправдала своє існування і яку ролю вона виконала
в життю українського народу. Може нам, членам ОУН, не зручно
давати оцінку про себе, але спробуймо поглянути на працю наших
попередників і оцінити її так, як це оцінював би незаінтереоований історик, який поставиться з об’єктивною безсторонністю до
історичних фактів. Бо для історії важливі не лише пляни й заміри,
доктрини, але і події та факти. Всі важливіші події, що відбува
лися на українській землі продовж минулих 40 років, зв’язані з
діяльністю ОУН і не буде дослідника, який міг би поминути їх,
розглядаючи сучасний нам період. Роля ОУН є вирішальною в органі
зуванню боротьби українського народу за волю в нашому століттю.
Щоби зрозуміти ту ролю, треба найперше знати, що уявляв собою
український нарід до виникнення ОУН, який був рівень розвитку
його політичної думки та наскільки він був готовий до відновлення
боротьби за свою державність.
Відродження українського народу в ХіХ-му столітті обняло
майже всі ділянки національного життя, але найпізніше інайслабше
відбилося воно на розвитку української політичної думки. Для
прикладу, літературне відродження пішло таким скорим темпом, що
бездержавний український нарід витворив третю щодо величини
літературу між словянськими народами. Коли ж говорити про полі
тичну думку, то вона обмежувалася до свідомости одности українсь
кого народу, свідомости про його поневолення, при чому наголошу
вано соціяльну сторону, до боротьби за права української мови,
але ставити українську проблему в політичній площині, визначити
місце українського народу між іншими вільними народами, визнати,
що одиноко власна державність є запорукою повного і всебічного
розвитку нації, поставити конечність боротьби за цю державністьвсе те, що входить в поняття політичного мислення, тільки легко
дотикало керівників українського відродження, а для широких
народніх мас жевріло хіба в підсвідомости. Правдою є, було
Кирило-Методіїське Брацтво, яке мало також політичні цілі. Була
Головна Руська Рада у Львові, пізніше виникло Братство Тарасівців,
РУП, політичні партії в Галичині, але ставлені ними цілі були
несмілі, або виникали радше під тиском подій. Перед 1-ю Світовою
війною вже існували політичні партії на всіх українських землях,
але вони були слабі, обмежені до невеликого гурта людей, а метою
їх було здобуття територіяльної автономії в.Росії, або створення
окремого краю в Галичині. Тільки відважні одиниці підносили ідею
самостійної України в російській чи в австрійській займанщинах.
Початок 1-ої Світової війни застав український нарід негото
вим до ставлення політичних вимог. Не Приготованою ідейно застала
Україну і велика революція на Сході Европи. Цілі боротьби криста
лізувалися щойно в процесі розгортання революції і через автоно
мію^ боротьбу за соціяльне визволення, обставини приневолили керів
ників української революції визнати конечність боротьби за власну
державність. В кращому положенню знайшлася Галичина по угіатку
Австрії, бо тоді влС0 існувала в Києві українська державність і не
було потреби переходити через етап автономізму.
Одначе, ідея української державности була свіжа, а тим самим
слаба, і то однаково в тодішних вищих суспільних верхах, які і в
низах.
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Коли ж за цю державність треба було ставати до бою з свідомим
своїх цілєц ворогом одночасно на всіх фронтах, то сил не стало
здобути перемогу. Створеної в часі революції української держави
майже на всіх українських землях нарід не міг втримати через свою
ідейно-політичну непідготованість.
Після програної Визвольних Змагань нарід відчув втрату влас —
ної державности, а політичні провідники знайшлися у великій кіль
кості на еміґрації. Очевидно, ідея української державности тепер
була влее загально визнаною, але й ворог був сильніший. Рахуючись
з дійсністю, він не відважився заперечувати української держав
ності'!, але формував її на свій лад, як колонію, Ленін висунув
Радянську Україну", а Пілсудський в поході на Київ був радий
бачити над Дніпром Україну як польського сателіта. Подібними
шляхами пішла и політична думка українського проводу на еміґра
ції. Уряд УНР, який осів у Варшаві, погодився з поневоленням
Західно-Українських Земель Польщею і розраховував на польську
інтервенцію на Сході, а уряд ЗОУТЗР поглядав на Росію в надії на
протипольську інтервенцію для визволення Галичини. Нарід теж став
здезорієнтований. На центральних землях, під нечуваним терором і
голодом, в степовій полосі заломилися масові народні повстання,
після яких доба українізації і НЕП-у була засобом Москви привер
нути до себе настрої мас. На Західно-Українських землях польський
гніт викликав прокомуністичне наставления серед населення Волині,
Підляшша і Полісся, а в Галичині зневіру, яка в роках україніза
ції в УРСР дала основу під радянофільські настрої, зокрема молодь,
втікаючи від невідрадної підпольської дійсності!, шукала для себе
вияву по другій стороні Збруча, там, де їм увиджалися бодай якісь
форми української державности. Правда, на ЗУЗ творяться політичні
партії, але вони ставлять собі завдання боротьбу за права українсь
кого народу під Польщею. В невідрадній дійсності поневолення полі
тична думка заплуталася в суперечностях, хоч ідея боротьби за
державність залишилася ще свіжим спогадом. Та ідея була компромітована в безплідних сварках і у взаємообвинуваченнях за програну
між поодинокими партіями і таборами на еміґрації.
В такій невідрадній ситуації зачали проявлятися нові сили,
які виростали з глибини народу, як СВУ та СУМ на Центральних
Землях, а теж УВО, створена полк. 6. Коновальцем на основі і
традиціях Січових Стрільців, які мали за завдання продовжувати
боротьбу за втрачену щойно державність. Але СВУ при розгортанню
роботи була знищена під ударами московського терору, УВО понесла
теж величезні втрати на Східно-українських землях* Все ж таки,
в тих найсумніших роках повоєнної дійсности УВО залишилася оди
нокою силою на українських землях, яка продовжувала боротьбу в
імя української державности. Ця боротьба нагадувала о / • недавно
втрачену волю та була осторогою для ворога, що Україна не годи
ться зі станом поневолення. Як вказує сама назва, УВО була
організацією військовою, якої члени, помимо ліквідації українсь
ких армій, продовжували сповняти свою військову повинність в
підпіллю, виконуючи саботажі, ліквідуючи на українській землі
представників окупаційних властей і параліжуючи своїми діями
намагання ворога знайти серед української спільноти своїх коляборантів. Одначе в часі, коли наступ ворога на Україну по всіх
займанщинах зачав скріплюватися, коли еміґраційні^політичні цен
три ще більше втрачали своє значення, коли ідейний хаос загрожу
вав звести українську політичну думку на манівці, сама військова
визвольна організація не могла вистарчати. Треба було політичної
сили, яка поставила б перед собою виразні політичні цілі - бороть
бу за українську державність, виступила зі своєю програмою і
тактикою боротьби, мобілізувала до неї весь нарід під всіма^заиманщинами, організувала б
широкі народні маси для збройної
боротьби. Такою організацією стала ОУН, створена якраз 40 років
тому на Першому Конґресі українських націоналістів, срактичним_її
творцем бл'в командир УВО, полк. Євген Коновалець, який вичув і
зрозумів потребу часу та новостворену ОУН озброїв ідейно так,
щоби вона відповідала своїм завданням.
ОУН була визвольною організацією так, як і УВО, але це
була передусім політична організація.

Вона виразно'відрізнялася від всіх тогочасних політичних центрів
і угрупувань. Коли еміґраційні центри, як УНР чи ЗОУНР ставали
на -інтервенцію сторонніх сил, то ОУН спирала свою визвольну
політику на силах власного народу, не резиґнувала ані з клап
тика української землі, протиставляючись цим політиці еґзильного уряду УНР, який продовжував притримуватися Варшавської
угоди і резиґнував в користь Польщі із ЗУЗ. ОУН різнилася теж
від поодиноких політичних партій і ґруп на еміґрації: від
Гетьманського руху, якого ціллю було відновити в Україні монар
хічний устрій спертий на верстві заможних хліборобів; від
соціял-демократичної партії, яка мала брати в захист інтереси
робочого люду в Україні; від соціял-революційної партії, яка
ставила собі за завдання боронити українське село перед поміщи
ками і капіталістами. Для ОУН найважливішою справою було здобут
тя української державности, а в своїй програмі вона брала до
уваги інтереси всіх верств населення України. Ціллю було не
спорити з іншими партіями за устрій, але мобілізувати нарід до
боротьби за українську державність і організувати цю боротьбу.
Подібно різнилася ОУН і від тих українських партій, які.
існували вже на українських землях в окупаційних умовинах. На
Центральних землях могла існувати тільки офіційна КПбУ, а ОУН
була протиставленням до неї. На Західно-Українських Землях
найбільшою політичною партією було УНДО, яке декляративно стояло
на становищі української державности, але його головною ціллю
було обороняти інтереси українського населення в Польщі перед
утисками і переслідуваннями. Інші, дрібніші партії, як радикальна
чи роціял-дємократична, ставили перед собою ще
дрібніші цілі,
як боротьба за права і проти визиску українського селяньства•під
Польщею, або оборона робітництва при помочі профспілкового руху
разом з польською ППС.
Увага ОУН була звернена зовсім в іншому напрямі: не на
боротьбу за якісь дрібні полегші, чи проти соціяльних утисків,
але за створення української держави. Для цього мобілізовано
цілий нарід на кожному клаптику української землі та на еміг
рації, а метою мав бути збройний зрив у відповідному моменті,
який всенародніми зусиллями мав завершитися перемогою.
Така ясна і виразна ціль в умовах поневолення мусіла
сприяти скорому поширенню ОУН на всіх землях України. Продовж
кількох років ОУН виросла у визвольно-революційну силу, яка для
окупантів українських земель стала найбільшою загрозою. Ідеї ОУН
просякали щораз глибше в народні маси, а акції ОУН не давали
спокою ворожій адміністрації. Під впливом діяльности ОУН пере
роджувався цілий нарід і ставав політично дозрілим. Процеси про
ти ОУН, які зразу обмежувалися переважно до Галичини, скоро поши
рилися на Волинь, Полісся та Холмщину, а то й на чисто польські
терени, виникали навіть на Буковині і в Бесарабії. Реакція ворога
як пацифікації, засуди, шибениці, зактуалізували українську^спра
ву в Европі і поставили перед світом факт нерозвязаної^українсь
кої проблеми. Під впливом ідей ОУН український нарід піднімався
з упадку і ставав до бою за краще майбутнє, за своє визволення,
за власну державу.
Під впливом дії ОУН зникла ідейна дезорієнтація в народі.
Зникли орієнтації польонофільські чи радянофільські, заломився
комуністичний рух на Волині та Поліссі, перестав існувати сельробівський рух. В розбудженій стихії українського націоналізму
губилися рештки колишнього москвофільства, розчинялися дотепе
рішні партії. Ідея української державности і боротьба за неї
була засвоювана народом в усіх його верствах. Речники існуючих
партій пробували протиставлятися націоналістичній стихії, але
без успіху.
Дія ОУН стала загрозливою для всіх окупантів України.^Націо
налістичний рух зачав поширюватися теж на центральних українсь
ких землях. В Европі ставало неспокійно, а^в найближчих подіях
українська проблема могла виринути в повній ширині. Щоби посла
бити ОУН, Москва вдарила в саму голову. Згинув її основний і
Провідник полк. С. Коновалець, а його^смерть кинула світло на
боротьбу українського народу в європейській пресі.

При всіх подіях, які відбувалися тоді в Европі, ОУН своєю дією
висувала українську проблему.^Коли захиталися кордони Чехословаччини, на Закарпаттю, на найбільш занедбаній частині українсь
кої землі, під впливом націоналістичного руху повстала українсь
ка держава. Вона, що правда, не втрималася, але це був початок
змін, які викликала друга світова війна.
Загально відомою є роля'ОУН в боротьбі українського народу
під час ІІ-ої Світової війни. Партизанська боротьба проти Польщі,
організування широкого підпільного руху проти комуністичної
Москви на всіх українських землях, а потім, в часі російськонімецької війни, відновлення української державности і організування української адміністрації від Сяну аж до Дніпра. Засяг
дій Похідних Груп докотився до самих меж української національ
ної території на Сході. Відомою є політика гітлерівської Німе
ччини в Україні і боротьба УПА найперше проти німців, а потім
з поворотом московських окупантів, проти чехзвоної Москви.
Боротьба УПА, ідейно наснажена ОУН і підтримувана широкими ма
сами українського народу, довгі роки не давала спокою новим
окупантам України і не дає їм спокою по нинішний день.
Всі ті події - це вже історія, але вони свідчать, що ідея
боротьби за українську державність глибоко вкорінилася в украї
нському народі. Доказами на це служать могутні повстання вязнів
в московських концтаборах під проводом українців, участь украї
нців в різних заворушення« на просторах цілої московської ім
перії, стихійне творення визвольних організацій і груп в Украї
ні, проникання самостійницьких ідей навіть у вороже середовище,
в партію та в комсомольські організації. За даними з підпільної
літератури в Україні, в московських концтаборе 2С уКр&ЇНЦІ СТсІНО—
влять 9 У/о замкнених там політичних вязнів. Це свідчить, як
далеко український нарід випередив в своїй національній свідомости інші підсовєтські народи, а тим самим став в аванґарді.
боротьби за розвал московської тюрми народів.
Ідеї ОУН живі в Україні і український нарід чекає нагоди,
щоби раз на все'скинути чужинецьке ярмо і жити на волі, у
власній державі. Українська державність не є вже нині чужим
поняттям для широких народиіх мас. Це поняття защіпила в
народі ОУН своєю 40-літньою боротьбою і знищити його ворогові
вже не вдасться. При найближчій нагоді нарід не буде вже шукати
за метою своїх змагань. Ідея української державности є близькою
і ясною. За неї боролися і вмерли сотні - тисяч найкращих
українців.
До того ж ОУН залишається ідейним орієнтиром. Вона діє
в Україні.!, на засланню та на всіх континентах світу. Москва
знає, що найбільшим її ворогом була і залишається ОУН. Тому й
були масакри провідних членів в Україні, тому мусів згинути
Провідник Степан Бандера, тому не жаліє вона засобів, ані зусиль
нищити.ОУН в Україні і ® цілому світі.
В 40-ву річницю повстання ОУН, ми,члени Організації, мусимо
бути свідомі вартости тої спадщини, яку ми перебрали від наших
попередників, а йдучи їхніми слідами, мусимо бути свідомі відповідальности, яка на нас лежить. Відповідальности за чистоту
ідей ОУН, за поширення і плекання їх в народі, за продовження
боротьби за українську державність. Ця відповідальність повинна
лежати на кожному з нас, бо ми взяли на себе велике завдання і
мусимо доложити всіх зусиль, щоби його виконати. Будемо Щ И С Л И Е І ,
наколи нашому поколінню доля пощастить досягнути ту ціль, яку
поставили перед собою основники ОУН та за яку боролися і вмирали
наші попередники. В Україні ростуть нові кадри борців за самос
тійну Україну. Ми включені в ту боротьбу поза межами України,
але це накладає на нас окремі обозязки. Не жаліймо наших зусиль,
віддаймо наш труд для здійснення цілей, які поставила перед со
бою ОУН. Хай не будуть пустими повторювані нами слова: "Здобудеш
Українську Державу, або згинеш в боротьбі за неї".
Члени ОУН сучасного покоління перебрали славну^спадщину
по своїх попередниках, вони мусять її берегти і здійснити цілі,
поставлені перед АО роками.
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Коли розважити сьогодні політично-національний стан, який
існував після визвольних змагань 1917-1921 рр. на українських
землях, що були розшматовані немов живе тіло між чотирьома
окупантами,і поставлення світових сил до української держав
ності!, а з другої стороно-тодішнє українське партійне зрізничкування, політична розгубленість та орієнтацію на сторонні сили
ворогів України, і зміряємо це з сьогоднішнім станом, тоді змо
жемо належно оцінити, який важний обов’язок сповнила ОУН за час
с вогр^іс і-іу ванн я .
Діяльність українських націоналістів бере свій початок від
кінця 19-го століття» Вона постійно зміцнюється і в кінці завер
шується на Першому Конгресі в 1929 р» Організацією Українських
Націоналістів, як організованої сили на історичній арені, що
започаткувала новий духово-політичний шлях української нації,
ЯКИЙ—ДО-ВвДО--Хї--ДО— ЬШ-ЦІеиаТГБН'О-"ГГОЛІ ТИ ЧІ:
!ОТ5~ТГИЗ~В-СгЛ є н н я»
Кажемо новий, бо хоче . ідеї українського націоналізму жили
в народі у різних часах і в різних видах, простягаючись крізь
всю українську історію, то не завжди они були настільки сильними, щоби децидувати рішаючо про долю народу Були в минулому
періоди, коли ворожі впливи, піддержувані мілітарною силою і
терором, домінували і в політичному думанню деяких українців.
Тому «-©—днвіЮу—-ще ОУН ставить перед собою на першому місці
завдання: "Здобудеш Українську Державу, або /якщо цього вимага
тиме потреба/ згинеш у боротьбі за неї і" 3 огляду на природу і
безпардонні методи винищування ворогами українського народу, а
особливо його провідної верстви, ОУН прийняла одиноко можливий
і найбільш правильний шлях революційно-визвольної боротьби,
орієнтуючись на власні сили народу, які єдині можуть запевнити
йому кінцеву перемогу над ворогами України і відновлення УС.СД,
Однорідна ідейно, політично, світоглядово й морально ОУН
під проводом полк» Є» Коновальця починає розгортати свою діяль
ність, а перш усього організує і підготовляє революційно-визво
льні сили так, що вневдовзі підпільна мережа ОУН розширюється
на значні простори. України та чужини і стає основною політичною
силою та дороговказом для українського народу в боротьбі за
своє визволення.
Вневдовзі ОУН починає розгортати широку політично-визвольну дію, особливо на ЗУЗ* Щрб'залучити широкі круги населення,
а перш усього молодь, дореволюційної .кції, тому введено різнородні середники для^в'иховно-пропагандивної роботи, як поширення
підпільної літератури, плекання культу героїв, маніфестації з
приводу політичних процесів, голоду в Україні в 1933 р . , масові
штрайки, байкоти монополів, широкозакроєні бойово-революційні
акції, .які гуртували народні маси довкруги ОУН та постійно при
годували окупантам, що це не є їхня земля і яку скорше чи піз
ніше треба буде віддати її правному власникові - українському
/народові,
Так з кожним дном все глибше і ширше ОУН вкорінювалася
народні маси, росла і міцніла, черпаючи духове наснаження з
п тим самим ставала незнищиною
його історичної гсроїчности, а
політично-визвольною силою українського народу о Нез-ансдбувал-аг
^РУН-П- .пглиїтігтттіп п-гд і тацної діядь.ніісти-,- яка -проявлялася через ви^дашння иге-яі ти чпих іифсгрма7дТй~~~для~хтовкітітног о-е-в-іту-, -і-іавАя-зу-—
діашш—контактів-- -і--ро.звитком- дипломатичної роботи
З лютою ненавістю поставилися вороги України до ОУН, скерувавши проти неї весь свій окупаційний апарат. Але ні переслідуваиня, ні голод, ні масові арешти і процеси, заслання, пацишікації і окзокуції, розстріли та шибениці но застрашили ні членів
ОУН, ні українських патріотів взагалі, які зі ще більшою наснагою
йшли в бій.за здобуття української самостійної держави»
І так, як зі страху підступно вбила Москва сл. п, Головного
Отамана Симоиа Петлюру, так т-спорг в 1938 р. підступно вбила
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першого Провідника^ОУН Євгена Коновальця, сподіючись перервати
тим нитку революційно-визвольної боротьби 07Н саме на передодні
другої світової війни. Проте надії Москви не оправдалися, хоч
ОУН^і вся українська патріотична громадськість з глибоким болем
приш-шли смерть Провідника, аде ні на мить не спинилися у сво
йому прямуванні до вимріяної мети - УССД.
Дуле вадливу ролю відограла Організація у подіях Закар
патської України в 1938-39 рро, чим показала силу волі, дина
міки, безкомпромісову поставу і героїзм свого членства в
обороні прав українського народу та передбачливість в політиці
на довшу глету, творючи тим одну із світлих сторінок своєї
історії.
Друга світова війна розкрила широкі горизонти для револю
ційно-визвольної боротьби, до якої ОУІі наполегливо готовилася
весь час.
В 1939 р. зникла зі світової карти польська держава.
Окупація ЗУЗ Москвою і наближення зудару між червоною Москвою
і гітлерівською Німеччиною витворило зовсім специфічну ситуа
цію, в якій приходилося діяти ОУН з розрахунком, що прийдеться
вести революційно-визвольну боротьбу на два фронти.
Саме в тому часі ОУН очолив сл0 п. Степан Бандера, який
взявся зі всією силою свого характеру і передбачливости впоря
дковувати внутрішньо-організаційні справи та швидким темпом
приготовляти ОУН до грядучих подій.
Видвигнена Ррз-еїпоційним Проводом ОУН напрям-нсГ, щоб не
в ’язати себе згодними чужими інтересами, а ,проводити власну
незалежну політику під кутом української держави, вповні
оправдалася. На ІІ-му В.З. ОУН видвигає найбільш поступове
гасло ^Свобода Народам і Свобода Людйні" та дає основи для
майбутньої організації поневоленид^Москвого народів.
В 1941 р. вибухла німецько-російська війна. Большєвики
використали той момент і ще більше посилили терор та перевели
масові вбивства пє тюрмах та розстріли по містах і селах
націоналістичного активу.
Відступ більшовиків з українських земель був сиґналом
для членів ОУГІ, щоб перебрати місцеву владу в свої руки, а
вислані Похідні Групи часто випереджували німецьких фронтови
ків, що вже 30-го червня 1941 р. ОУН під проводом Степана Бандери проголосила у Львові Акт відновлення Української Держави,
уряд якої очолив Ярослав Отецько» Почалися радісні хвилини
будівництва власної держави... Та нові гітлерівські окупанти
зі своїми загарбницькими плинами не могли з тим погодитися і'
збройною силою перервали це будівництво, заарештувавши сл. п«
Провідника ОУН Степана Бандеру, Голову Державного Правління
Ярослава Отецька, членів уряду та багато тисяч українських
націоналістів. Вони повели масовий терор, розстріли, вивози
молоді і грабіж українського населення. ОУН перейшла в глибоке
запілля і звітам розгортала дальше революційно-визвольну боротьбу
за українську державність. Підкріпивши свої кадри з цілої собор
ної України, ОУН вела наступальну політику на всіх відтинках
життя.
Дальше зростання революційно-визвольного потенціалу довело

поневолених мссквоюународів і таким чином на пштпх^боїв затіснювалася друк ба міжуооІЬзниками за спільні ціді-і проти спільних ворогів.
А дальше, реряізуючи політичні напрямні ОУН, започатковані ще ЇІ~им
ВЗ ОУН, оряґшш 1943 р. скликано Першу Конференцію Поневолених Моск
вою Нар-егдів, яка довершила політичне об’єднання тих народів, відоме
сьорегдні в цілому світі як^АБН.
Для справнішого керівництва політичними, військовими та іншими
справами визвольно-державного характеру в 1944 р. ОУН покликає до
життя Український Підпільний Парлямент та уряд під назвою УГВР на
чолі з Романом Шухевичом - Лозовським. Таким чином завершується
підпільна українська державно-політична структура.
З кожнимдііеіГ'революційно-виз вольна боротьба кріпшає і поширює
ться на вср'-йирші круги народу. Ворог ..лютує, зміцнює свій терор,
зда єт ьрягд о різнородних засобів, ад-е вес те було заслабе, щоби зламатцхіукраїнський Визвольна-Реводйційний Рух.
Упадок німецької окупації дав змогу скерувати всі сили проти
Москви, щоб на її руїнах практично здійснити ідею свободи народам
і людини.
З ліквідацією німецької окупації зникли всі інші політичні
середовища, а на українських землях, на полю бою, лишилася тільки
підпільна ОУН і збройна сила УПА. Почалася важна і затяжна боротьба
на смерть і життя.
Із закінчення»! другої світової війни большевики кинули всі свої
добірні сили проти ОУН-УПА. Вже осінню 1944 р. Москва стосувала
тактику фізичної ліквідації українського визвольного руху через
терор, загальну мобілізацію мужчин до червоної армії, а жінок на
каторжні роботи. Однак ОУН-УПА з бойкотували ці заходи, Непомогли
великі облави цілих областей, прочісування лісів, масові арешти,
вивози, населення і'багато іншого, що практикувала Москва на
українському народі. У відповідь на її атаки, УПА посилювала свою
дію бойових акцій, а ОУН поширенням сітки і широкою освідомляючою
роботою.
Коли Москві не вдалорЛ'-фізйчно ліквідувати ОУН^УПАг^ вона
вдається до випробуваних' нею провокацій і шан.т-адсівчерсз зверне
ння, "прощення^нрбвин" революціонерам, зак-лйк, щоб вступали до
червоної армії, тактичні політичні поступки на інше, Але на все
то ОУН^УЇЇІ-УГБР давала одну відповідачзерез посилення революційновх-і^жшьиої боротьби.
Щоб остаточно ліквідувати український' визвольний рух в 1947 Р*
Москва укладає пакт з Польщею і Чсхословаччиною для боротьби з
ОУН-УПА, але і це не помагає,
ОУН-УПА змінюють тактику боротьби з великих бойових відділів
на малі та перехід у глибоке підпілля і дію у змінених формах,
але з непослабленою силою.
Геройською смертю на полі бою гине крайовий Провідник ОУН і
командир УПА Тарас Чупринка-Лозовський, ген. Перебигшіс, - полк.
0. Гасин, Павленко, Старух, Коник, Дяків та багато інших'визнач
них постатей УПА, що здійснювали ідею визволення України.
^ ц
V §
УГУА ІУ іЬ
{ф. 4 / ^
У різних видах і формах революційно-визвольна боротьба веде
ться до наших днів, почавши від революційно-визвольних акцій,
почерез пропагандивну діяльність, саботажі, страйки, демонстранції,
революційні підняття боротьби в концтаборах, і аж до бойкоту школя
рами большевицької виховної системи. Український народ-герой хоч
має проти себе фізично сильнішого ворога, пиш диспонує наимодор
нішим збройним ивінузанням, духово міцніший, бо за ним ве олюдська
і Божа правда і за ним буде остаточна перемога.
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7 ту революційно—визвольну боротьбу, иьб її водо ОУН-УПА на
українських землях, також входили свою частку 34 ОУН, висилаючи
туди численній
зв’язкові групи та виконуючи іншу допомі сну ролю , а
и.
дивиги діючи на зовні Ш1-Іьо—п ол ІТИ ЧН-оглу відтинку,
демаскуючи московський імперіялізм, аг зідоклюю чи та .гуртуючи довкруги ОУН українське громадянство і прямовуючи його на правильний
Иілях боротьби за визволення України

Революційно-визвольна боротьба 07Н на рідних землях і масові
акції у вільному світі стали до/тої міри зг грозливими ДЛЯ МОСКОБської імперії, що вона з підлим■спосіб ліквідує в 1959 р. на чужині символа тієї боротьби, сл„ п, Провідника ОУН Степана Бандеру
Через АБН, яким очолює Ярослав Стецьк^, ОУН розвинула широку
дипломатичну акцію у вільному світі проти/імперіалістичної Москви,
В АБИ об’єдналися поневолені Москвою народи, з мого ініціативи
утворилася Світова Антикомуністичн Ліґа, яка спрямовує своє застря
ПРОТИ московської
----- імперії, -----заступ? ючи принцип ро^ поділу її на
національні держави.
Весною 1968'р. відбувся IV-тин /ВЗ 03Н, який зробив детальні
підсумки дотспбрішньої револгоційно-увизвольної боротьби, на основі
чого накресл^гв для неї дальші напрямні дії, опрацюва:з програму
державного зудівництва, ідеологію''та інші матеріали. На тому
Зборі Пров .дником всієї ОУН обрано довголітнього заслуженого провід
ного дія/а українського визвольного руху - Ярослава Отецька.
IV-тийу Б З ОУН - це вианачна історична подія, і нею неначе завершує
ться вге один етап революційно-визвольної боротьби та постспенно
розвивається наступний під кличем; "Київ проти Москви", який вимагатиме ще більших зусиль, н'апруги та жертв, але наближатиме нас до
кінцевої перемоги - відновлення УССД т розпадз^ останньої на світі
московської імперії.
/
Важкі хвилини переживає український народ, але не падає, но
сумнівається, а з гордо піднесеним чолом йде в переможній бій.
Він і переможе! Україна дальше кривавиться, українські націоналі
стичні сили діють сьогодні по цілому СССР, на всіх просторах зем
ного ґльобу, до тільки знаходиться український націоналіст, , , л
с©тож, V ^0-річчя ОУН, тої пробоєвої сили українськоїкадри загартовані в боях і діях, підсилені молодим поколінням,
одушезлені візією майбутнього ще з більшою вірою і напругою еідутл
до переможного кінця за здійснення виміряного ідеалу - Української
Самостійної Соборної Держави!

ЩО ВІЩУЮТЬ МОСКОВСЬКІ ПОСТРІЛИ В КОСМОНАВТІВ
Езропойська преса до московський пострілів поставилась з
підозрілість) і упередженням. Ніхто з представників європейської
проси, які були на місці і їхали в кавалькаді автомашин за космо
навтами, не чули ніяких пострілів, но бачили ніякого замішання,
но помітили ніякої зупинки в кавалькаді машин, або якогось відхилу
від напрямку маршруту. Єдине, що ішнулось їм в вічі, це відсут
ність при такій величавій церемонії голови ради міністрів СССР Косигіна, якого не видно було вже десь з половини грудня минулого
рохсу. Про самі постріли писала московська проса. З її повідомлень
довідуємося, що людина, яка стріляла, була психічно хвора /шізофроІ3іік/, що вона заарештована і знаходиться під слідством. Після
тижневого мовчання "Дейлі Експрес" з 1-го лютого подає в репортажі
з Москви, що "чоловік, відповідальний за Кремлівські постріли, є
лейтенант совєтської армії на ім’я Ільїн". Спираючись і покликаючись на московські поголоски, "Дейлі Експрес" подає, що лейтенант
Ільїн втік із своєї частини, що перебуває в Ленінграді, захопивши
з собою автомат та амуніцію до нього. В Москві жила його сестра,
чоловік якої був на службі в московській поліції, В^сестри він
переодягнувся в уніформу поліціянта, що уможливило йому перейти

^
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всі кордони НКВД, які охороняли дорогу космонавтів, і зайняли
зручне місце, з якого він розрядив свій автомат
проте почу
колону авт» Чи це була політична змова,
чи акція божевільного?
Нові здогади виникають з того, що лейтенант Ільїн вигукував
в час пострілів епітети проти Брежнєва та інших лідерів, що іхали
в кавалькаді.
Американський сеньор-дипломат на прес-конференції завважив
з застереженням, що, правдоподібно, більше людей є замішані в
змову за вбивство кремлівських лідерів. Що до долі самого лейте
нанта Ільїна^післп пострілів, то одні кажуть, що він був на місці
заарештований, а інші, що він поповнив на місці самогубство, прий
нявши^ табло ту цінніду, але найбільш правдоподібно, що він був
убитий натовпом на місці.
З черги, в московсько-большевицькій імперії ц< другим С Т Р І Л ,
Перший стріл був 11-го грудня 1934- року з Ленінграді,
пострілом
з револьвера був убитий секретар ленінградського обкому партії
С.М. Кіров. Як пізніше виявив Хрущов, вбивство Кірова організувало
НКВД з доручення самого Сталіна»
Офіційно вбивство Кірова висвітлено
історії ВКПб так:
"Слідством встановлено, що в 1933-34- РР ■
Ленінграді утворилась
з числа бувших учасників зіиоз’євської опозиції /перед Кіровом
секретарем Ленінградського обкому ВКПб був Зінов’єв/ підпільна
контроволюційна терористична група на чолі з так званим Ленінград
ським центром« Ця група ставила своїм завданням вбивство корівни
ків партії. Першою жертвою буз намічений Кіров. Із доказів учас
ників цієї контрреволюційної групи вияснилось, що вона була зв’я
зана з представниками чужоземних капіталістичних держав, одержу
вали віданих гроші. Розкриті учасники цієї організації були засу
джені Військовою Колегією Верховного Суду СССР до вищої міри
покарання - розстрілу".
По ліквідації Ленінградського "контрреволюційного центру"
було скоро викрито такий самий центр в Москві, який займався підготовкою вбш зства членів ЦК і Совєтського уряду. Під суд оули
віддані Зіно:>9єв, Каменев, Бакаев, Евдокімов, Пикель, Смирнов
Мрачкозськиіі, Тер-Ваганян, Рейкголд та інші.
Всі вони признались на суді з організації вбивства Кірова,
а також в підготовці вбивства всі: інших керівників партії та
уряду. В даному випадку характерним було те, що стріляв но москвич
а ленінградець, а найголовніше, що він "промахнув".
Можливо, що цей постріл з промахом, як постріл в Кірова,
започаткує новий політичний курс партії, курс масового терору,
масових депортацій та масових розстрілів,9 ЛППЛ}
який, після вбивства
Кірова, ЦК партії формулював так: "Потрібно покінчити з опортуніс*
тичним благодушіє , що виходить з помилкового допущення проте, що
в міру росту наших сил ворог ніби то ставатиме більш зручним і
невинним. Таке припущення в корені неправильне. Це є відрижка
правого ухилу, який допускав, що вороги будуть потихенвко вповзати в соціялізм і що вкінці-кінці: вони стануть діксними соціялістами. Нс благодушє потрібно нам, а пильність, дійсиа роволюційна большевицьк пильність". Характерно відмітити, що ці постріли
попереджувалися рядом статтей в московській "Правді" про зростаючу
роль партії та диктатури пролетаріяту на даному історичному етапі
будівництва комунізму, з одночасною ідейно-політичною і моральною
поразкою своєї політики по відношенні до "соціалістичних" країн,
зокрема до одної з найбільш приязної до Москви, а само до
Чехо^Словаччини»
Окупація Москвою Чехо-Словаччини показала ,сс багаство брехні
нахабства, підступу, брутальности, підлости і підступу Москви,
Як подає коресподент "Таймсу" з Москви, що реставрація сталіиського терору іде на повну пару. За прикл д вігі наводить Ленінградеь
ку область, де секретаром обкому партії є Василь Толстіков, який
запровадив в області відносини февдальних часів, точніше військово
феодальних часів. Автор корєбподенції пише про існування в Москві
ї в" Ленінграді дрібних законспірованих гуртків, які мають навіть
свою пресу.

Ми непомилимось, коли припустимо існування цих гуртків на всьому
просторі московської імперії. Вони були навіть за сталінського
терору. Ніяка сила терору не зупинить революційних процесів в
большевицькій імперії, ніяка сила терору і провокацій не зупи
нить вибуху третьої революції в московській імперії, яка винесе
її смертний присуд.

В неділю 16 березня, 1969 року, в Лондоні відбулося відзна=
чення 40-річчя ОУН, яке підготовив спеціяльно покликаний Орга=
нізаційний Комітет, зложений з представників центральних орга=
нів СУБ-у, СУМ-у, ОбВУ, ОУЖ, УСГ, Бібліотеки і Музею ім. Тараса
Оієвчеика, Музею Визвольної Боротьби ім. Степана Бандери, УІС,
УВС і лондонських клітин СУБ-у, СУМ-у, ОбВУ'і ОУЖ.
0 годині 3,30 по полудні повищого дня в залі Сан Панкрас
зібралося около тисяча українців з Лондону, його околиць і те=
реиу для відзначення тої важливої історичної роковини. ЇЇрогра«
ма свята включала три коротких доповіді про СУК, з чого одна
була виголошена для присутніх чужинців на англійській мові. В
мистецькій частині виступали хори юного СУМ-у з Слдгаму і Кове=
нтрі. В програмі свята було дві рецитації творів підпільних
авторів, рецитація "Декалогу" на початку і символічна картина
передачі смолоскипу перед закінченням програми.
Ціла програма свята була видержаною у приписаному часі, пе=
реведена на високому рівні і з бойовому, піднесеному настрою,
що залишило на учасниках грибоке зражіиня. Учасниками того свя=
та були, крім членів, симпатинів, юнацтва і прихильників ОУН,
тож заінтересовані особи з інших політичних середовищ, за ви=
їмком, очевидно, меяьниківців.
Друкуючи цю коротеньку згадку про відзначення іО-річчя ОУН
в Лондоні, нашим бажанням є висловити цим шляхом подяку і при»
знання всім Подругам і Друзям, які допомогли комітетові підго
товити і перевести це свято на належному рівні, що в свою че=
ргу спричинилося до популяризації нашої Організації і бороть=
би між громадянством.
Згідно з іибормаціями, що їх посідаємо, найбільша кількість
імпрез для відзначення 40-річчя ОУН тереновими округами чи гро=
мадами припадає на друку половину квітня і початки травня.
Маємо надію, що в усіх місцях Подруги і Друзі враховуватимуть
наші давніші поради та вказівки і змагатимуть до найкращого
переведення тієї справи.

ПРОТИВНИКИ ГРУПУЮТЬ свої, сили
Минулорічні події з рядах нашого руху і довкруги нього
викликали серед наших противників потребу збільшення зусиль
по лінії відбиття зросту наших впливів на загал громадсько«
сті. Помітко це на відтинку таких середовищ, як "дзійкарське"
і "мелькпківське", а теж і між індивідуальними особами, які
не виявляють зовнішньо прив"язаности до одного чи другого се=
родовища, але своєю поведінкою і діялектикою збігаються в одно.
Ця мобілізація зусиль і заходів проти нашого руху і його
впливів ведеться по таких загальникових лініян: легковаж-ння
і понижування факту відбуття IV Великого Збору та його рішень,
в чому спеціялізуються "двійкарі" та "мельниківці", проти
демонстративних акцій молоді СУМ-у з другої половини- минулого
року, а зокрема проти демонстративної акції під московською
амбасадою в дні 7-го серпня 1968 року, і по лінії розпорошу«
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ваыня організованих сил української громадськості на реґіональ=
ні товариства і нові організації, з чому спеціялізуються "двій=
карі” та деякі поодинокі особи.
Від половини минулого року до сьогодні на теми IV Великого
Збору 07Н висловилися "двійкарі" на сторінках свого "Самостійник
ка" зневажливо-кипкувальною статтею Дарії Ребет. На сторінках
"мельниківського" "Українського Слова" появилося до сьогодні дві
статті, присвячені IV .Великому Зборові ОУН. Б одній, написаній
у досить поміркованому тоні, висловлено побоювання за наш даль=
ший напрямок у внутрішній політиці, припускаючи, що від IV Вели=
кого Збору наше відношення до них та до інших угрупувань буде
загострене. Б другій статті, яку надруковано недавно, висловлю=
ється критику Постановам Беликого Збору в ділянці державного бу=
дівинцтва.
Еа перший погляд обидві ці справи можуть виглядати самозро=
зумілими, бо важко припускати, щоби будь яке партійне середови=
ще давало позитивну, або об'єктивну оцінку політичному напрямко=
ві нашої Організації, до якої вони ставляться вороже. Одначе,
коли візьметься під увагу тон "критики" і настанову, ця справа
набирає іншого характеру й мусить прикувати троха нашої уваги.
В основному, лінія одних і других у цьому питанню та сама:
"нічого особливого не сталося", "зібралася група еміґраційних
революціонерів та ухвалила програму, яка не є згідною з дотепе=
рішнім духом українського визвольного руху". Підпасувавши під
це "докази" про свої здобутки на відтинку крайової боротьби по=
через опубліковані вперше на сторінках їхніх органів матеріялів
з України, у непоінформованої людини може направду поставати
бажане їм вражіння. А до витворення такого стану вони змагають
всіма доступними методами.
Ця їхня дія не обмежується лише до самих заходів. Бона пере=
ходить уже в плекання "реальних" надій. Розчисляючи на успішні=
сть, "мєльниківці" і "двійкарі" роблять заздалегідні приготува=
ння на те, щоби люди, які будуть відриватися від нас підо впли=
б о м їхньої роботи, не попадали до інших середовищ, а лише до
них, з тим, одначе, що "мєльниківці" роблять заходи аби найбіль=
ше тих людей пристало до них, а не до "двійкарів", і противно.
Зокрема "мєльниківці" наставляються на це "перехоплювання"
людей і вже готуються на здобування собі прихильності почерез
прихильне наставления до одиниць і систематичне втягування їх
у свої тенети.
Коли ж ходить про демонстранцію молоді з 7-го серпня 1968
року, то публично дуже критично становище до неї зайняли "двій=
карі" статтею К„ Зеленка з "Українському Самостійнику"» Основне
вістря критики спрямоване проти нашої Організації, якій припи=
сується організування тої справи, і проти провідних осіб СУМ-у
та СУБ-у» Демонструючу молодь трактується як таких, що далися
вивести в чисте поле. Пробується теж порізнити старших, з поміж
яких одним висловлюється бодай крихітку признання за активну
участь в тій демонстранції, а інших знецінюється почерез паси=
вне спостерігання її. Цілу ж справу засуджується як негідну
шануючої себе людини, а при тому таким зневажливим наставлениям
трактується всі акції зовнішнього характеру. З пороблені спро=
би у статті вплинути застрашуючо на батьків молоді і закликаєть=
ся світські, а зокрема церковні кола, щоб вони виступили відкри=
то проти цих і подібних акцій.
Подібну лінію веде ніби самостійно мґр. Т. Данилів, який пе=
ребуває від початку минулого року в Редінґу. Він виступив впе=
риє з листом до Президії Ради С7Б-у в березні минулого року,
коли СУМ організував акцію в обороні Юрка Шухевича. Другий раз
виступив довгим листом до Ради СУБ-у цими днями, сконцентрову-ючи всю свою увагу, їдь і злість довкруги акції 7-го серпня.
Його аргументування своєї критичної постави до тої справи
дуже подібні до К. Зеленка, а подекуди навіть грубші і радикаль=
ніші. Давши негативну оцінку цілій акції і "поплакавши" над
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молоддю, він не жаліє своїм опонентам ні погроз, ані залякувань.
Конкретно, він вимагає, щоби усунути д-ра С.М. Фостуна з секре=
таря в СУБ-і, а дд. Я. Деременду, М. Гринюка та інших з Крайо=
вої УГгр&ви СУБ-у. Погрожує Раді СУБ-у, вимагає віддачі комусь
решти грошей із датків на оборону арештованих, і погрожує, що
ще виступить у цій справі публично.
Ціль одних і другого очевидна: розраховуючи на сантимент ба=
тьків до дітей, намагання скеровані в тому напрямі, щоби віді=
рвати молодь від СУМ~у, або усунути небажаних їм людей. Невідо=
мо лише про мотив: випливає це з психологічної диспозиції гали=
цького хрунівства передвоєнних часів, а чи є це своєрідним ви=
явом тої "концепції" недразнення ворога, яку розвивають деякі
круги і групки, що переключаються на плятформу еволюційної ко=
нцепції визвольної боротьби? Якби воно там не було, нам потрі=
бно мати на увазі цю справу в роботі на місцях.
Від якогось часу "мельниківські" і "дзійкарські" круги в
Англії зачали інтпресуватися і проявлятися на відтинку творення
організацій регіонального характеру, Ідея перенеслася із ЗП..А,
де таких регіональних товариств існує багато і ще дальше творя=
ться. За їхніми підшептами й заходами постало в нас минулого
року "Товариство Гуцулів", а ще перед цим були спроби створити
інше регіональне товариство. Провід т-ва Гуцулів опинився в ру=
ках мельниківців, між якими є декілька, що є знані як великі
бандєройоби.
На основі певних інформація зачуваємо, що якраз цими днями
двійкарі роблять заходи для створення на нашому терені клітини
Брацтва Дивізійників УНАрмії, Підготовка ґрунту іде за посере=
дництвом обїзду терену з виставкою "Дивізійна Перекуска", яку
ставить аматорський гурток з Лестеру під керівництвом Старосо=
льського. Биставка сама по собі не є нічим злим. В складі її
виконавців знаходяться наші прихильники. Старосольський - ві=
домий "двійкар", 1 його завданням є збуджувати між бувшим воя=
цтвом дивізійні почування, а при цьому поширювати думку про по=
требу створення в Англії клітини Брацтва Дивізійників.
Наші вказівки й_потсади до цих справ
1/ Провадити дальше роботу на відтинку популяризації справ
IV Великого Збору ОУН і дотеперішньої боротьби ОУН, а теж пі=
дготовляти громадськість на зустріч вимог майбутнього. Провід=
ний актив повинен обзнайомитися добре з розвитком відносин
довкруги ОУН в передвоєнному періоді її існування, щоби збагну=
ти і зглибити всі причини розходжень на ворожости між ОУН та
тодішніми політичними таборами. Пізнання.цього періоду стане
допоміжним у поборюванні проявів того самого опортунізму та
хрунівства сьогодні.
2/ Поборювати в зародку, всякі спроби груп чи одиниць у їх
намаганнях відвертати■громадськість, а зокрема молодь від полі=
тичинх акцій публичного характеру. Організувати дальше при ко=
жнім потребі масові акції, а в пропагандивній роботі вказува=
ти на їхню конечність і необхідність як один із засобів політик
чної дії.
З/ Не ініціювати, не сприяти і не піддержувати ніяких за=
ходів у напрямі творення регіональних товариств, бо нашим за=
вдакням є плекати національко-соборницький тип людини, а не
регіональний. Остерігати перед такими починами громадськість,
а ініціаторів таких справ нарозумлювати, а наколи не поможе,
то гнати геть від громади.
Ц-/ Протиставитись рішучо намаганням творити в нас клітину
брацтва дивізійників. Над тою справою відбулися обширніші де=
бати що в 50-тих роках. Годі як наш ТП, так і вояцькі круги
стали на становищі брацтва дивізійників не творити, але всю
комбатантську роботу згуртувати в ОбВУ. Де саме становище від=
стоюємо ми сьогодні.
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Коли ж ходить про "Дивізійну перекуску", то клітини ОбВУ
мажуть запрошувати гурток з "Лестеру" і давати можливість тому
гурткові виступати, але уважати на Старосольського і .наколи б
У розмовах він просував ідею творення брацтва дивізійників, то
таким намаганням протиставитися.
Відомо також, що в місяці квітні в Англії перебуватиме з
візиток) до "двійкарських клітин" сотн. Б. Підгайний, який напе=
вно буде займатися справами дивізійників та іншими проблемами
"двійкарської акції тут. Б місяці лютому б. року тут перебував
Д-Р Прокоп. На відправі "двійкарів" у Манчестері говорив багато
про методику їхньої акції на відтинку молоді, зокрема між тою
молоддю, яка студіює на вищих школах та університетах. Практи=
куючи дальше індивідуальний підхід, він закликав старших "дві=
йкарів", щоб вони інтересувалися студентами, входили з ними в
контакти, пізнавали їх і втягали в члени "двійкарського" сере=
довища.
Припускається, що Підгайний буде продовжувати цю справу
також.
Справи_Патріярхату
Останніми часами чимраз то ширшого розголосу набирає спра=
ва організування акцій за патріярхатом для Української Католи=
цької Церкви. Цю важливу річ пробують використати "двійкарі"
та інші, які спромоглися здобути деякі позиції на цьому відти«
нку в США, де від кількох років діє комітет оборони традицій
реліґії, мови і патріярхату. Довший час цей комітет обмежува«
вся дише до теренів СІ!А і Канади, де були актуальними календа=
рні питання, на тлі яких постав цей комітет. Бід початку бі=
жучого року зони пробують поширити свою діяльність на західню
Бвропу, творючи клітини цього комітету на цих теренах. Такі
пропозиції висунєно недавно листами для Англії, висилаючи ці
листи до декотрих українських організацій і приватніх осіб.
Як Подругам і Друзям відомо, наша Організація є за патрі=
ярхатами для українських церков православного і католицького
віровизнань, і в тому напрямі ведено уже певну роботу. Діючи
дальше по лінії постанов IV Беликого Збору в цих питаннях,
ми не уважаємо за корисне і доцільне в"язатися з кругами чи
особами, які намагаються спекулювати на цьому важливому пита«
нню. Під сучасну пору як ТП, так і Правлячі Органи громадсь«
ких установ /СУБ,СУМ,ОбВУ/ застановляються, як цю справу по=
ставити у нас. Паша сітка на місцях, а за її прикладом і про«
водом вся громадськість повинні робити на цьому відтинку ли=
ше то, що буде авторизоване, зніціоване й проводжугпнє за ста«
раннями чи апробатою ТП і проводів вичислених повище установ.
На ніякі інші пропозиції, заклики чи визози не іти.
З а к л ю ч н е
Повище подані інформації, вказівки й поради вимагають пі=
дкреслення ще одної важливої справи у нашій щоденній роботі.
А цим
потреба великої чуйності на все те, що діється довкру«
ги нас, а зокрема на все, що діється у противних до нас сере«
дозшц. З чуйністю пов"язана потреба вчасного зголовування рі=
зних.вісток і даних. З одним і другим є пол"язака потреба зди=
сциплінованости й активности на всіх щаблях і в усіх місцях.
Треба відмітити, що декотрі з повитих тенденцій між противни«
ками беруть свій початок з того, що в декотрих місцях наші лю=
ди показали їм свої слабості й заохотили до дії. Коли, для при«
кладу, в Редінґу один наш провідний член сперся був з Данило«
зим над ггринциповою справою при опрацьовуванні резолюції, то
підчас голосування наші люди піддержали Данилова проти нашого
провідного члена. В іншому випадку, клітина С'УБ-у давала при«
міщення, а тим самим і моральне попертя т-ву гуцулів. Б ще
інших випадках інші прояви " амопанства" між нашими членами,
клітинами і центральними орг нами у важливих питаннях подіти«
ки стврюють у противників переконання, що наша активність,
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стимул до праці, організованість і підпорядкованість підупали, а
тому противникам відкриваються двері на позискання впливів і на»
Кйнення теренові Ї Х Н Ь О Г О С Т И Л Ю Ж И Т Т Я о
Думаємо, що всі ці справи і питання, які є порушені на цьому
місці, будуть взяті на місцях під увагу. До інших справ нав"яжи=
мося в черговому числі "Бюлетеня".

Ї«_Пд _?93ШНАВ_НОВУ_КАДЕНЦІЮ
У вересні 1968 року закінчилася ця каденція праці ТП, яку ро=
зпочато після VI Конференції 34 ОУН. Новий склад ТП був склика=
ний у перше на засідання з початком березня 1969 року. На цьому
засіданню устійнено розподіл функцій та референтур між членами
ТП, а теж обговорено деякі важливіші питання з плянів нашої дії
в майбутньому на поодиноких відтинках.
Числовий склад ТП поширено кількома новими членами. Докла=
дні інформації про структуру праці ТП в цій новій каденції, ви=
значення референтур за зміненою дещо системою, зарядження і вка=
зівки у зв"язку з цим для теренових клітин, а рівночасно і пля»
ни праці будуть подані організаційним порядком у відповідному
часі, районові і Станичні Проводи повинні докласти старань, що»
би закінчити ювілейну збірку на Визвольний Фонд ОУН і розчисли»
тися з неї з Фінансово-Господарчою Референтурою ТП, а теж вико»
мати попередні доручення з справі розчислена за різні залегло»
сті, зокрема за літературу, що потрібно зробити перед давніше
заповідженою реорганізацією та переходом у новий етап дії цілим
теренам.
Провід ОУН розпічне вкоротці видавання спеціяльного біолете»
ня, присвяченого найважливішим питанням нашої політики і діяль»
ності. Цей бюлетень доходитиме до найнижчих клітин з ціллю ви»
користання його матеріялу на організаційних сходинах та відпра»
вах. З першим числом цього бюлетеня буде вислана інструкція,
як, де і коли ним користуватися в нашому внутрішньо-організа»
цінному життю.

Проситься Провідників Станиць надсилати ступнево належиті»
сть за одержані примірники "Нарису Історії ОУН", щоб ТП міг ро=зрахозуватися ступнево з нашим Видавництвом, яке, видаючи цю
книжку, вльокувало в неї поважнішу суму грошей, а з тої причини
має фінансові труднощі з іншими видавничими справами, а зокрема
із фінансуванням нашого тижневика.

В часі писання тієї сторінки до нас наспіла сумна вістка
про смерть бл. п„ Омеляна Отецька, брата д. Ярослава Отецька,
Голови Проводу ОУН.
Тереновий Провід висловлює цим шляхом свої і всього член»
ства ОУН з нашого терену найглибші й найсердечніші співчуття
д. Ярославові Стецькові і Членам його Родини.

Це число нашого "Бюлетеня" появляється як перше за
чний період. Мого ціна - 1 /один/ шілінґ за примірник.
числа появлятимуться тримісячним порядком. Надруковані
статті з нагоди 40-річчя ОУН можна використовувати теж
зовнішніх потреб.
ооооооОоооооо
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ПР0_ЗІДЗИЛЧЇЇННЯ_40;;РІЧЧЯ..0УН
Від лютого 1969 року по сьогоднішні дні святочне відзначення
4-0~річчя ОУН відбулося в таких основних місцевостях: теренове свято в
Лондоні, підготоване спеціяльним комітетом з представників громадських
установ, в Болтоиі на округу Лянкашір, підготоване окружним комітетом,
в Брадфорді на округу Иоркшір, підготоване окружним комітетом, і в
Едінбурзі на Шотландію, підготоване теж окружним комітетом. Належно
підготовані відзначення цих роковин ОУН відбулися в Ноттінґгамі,Раґбі,
лестері, Ковентрі і в багатьох інших громадах за старанням місцевих
організаційних і громадських чинників.
Всі ці святкування виявили одну важливу річ, яку треба взяти під
уваг,у в дальших плянуваинях і в дальшій роботі на різних відтинках,а
зокрема на політичному.
Підготовляючи й переводячи ці святкування ми помітили, якою щирою,
нормальною і безпосередньою була постава української громадськості до
нашої Організації, її дотеперішньої історії і боротьби, і до її даль
шого майбутнього. В декотрих місцевостях ми бачили, що не лише члени,
симпатини і прихильники, але теж одиниці та групи з противних се£>едо=
зищ виявили заінтересувакня до доцьогочасної історії ОУН. Все це не
є припадковим, ані не виявом поверховного заінтересування до нашого
руху. Думаємо, що не помилимося, коли скажемо, що в цій виявленій со
лідарності української громадськості з нашою Організацією в часі її
сорокріччя окривається глибока духово-політична пов"язаність україн
ського суспільства з нашим рухом, одобрювання ним у відкритий спосіб
ідеологічних заложень і політичної програми ОУН і глибоко вкорінена
надія, що наша Організація, ступаючи сорок років шляхом безкомпромі=
сової боротьби за ідеал УССД, видержить на цьому шляху в майбутньому,
а тим спричиниться до здійснення столітніх мрій про незалежність та
могутність України на Сході Европи.
Наколи ми є правильні, а в тому немає потреби сумніватися, то це
накладає на кожного члена ОУН значно більші обов'язки від цих, що їх
сприймає стурбована буднями життя людська свідомість. Ео продовжува
ння змагу за державність методами б е зкомпро ілі с ової боротьби всюди
там, де існує прямий зудар з ворогом, бо ведення такої ж політики
і виховування на цьому тлі патріотів української національної справи
буде можливе постійно при великих зусиллях та самопосвяті всіх тих,
які заприсягли боротись за Україну в рядах і під прапорами ОУН. Ні
які літапні почини чи фразеологія, ніяке жерування на пам"яті і сла
ві Поляглих не заступить сподівань прихильної громадськості.
Перебуваючи на чужині, яка становить собою своєрідне запілля тої
фронтової боротьби, що розгортається в Україні, наша думка мусить
постійно кружляти довкруги питання, що нам робити і як нам поступати,
аби дія закордонної вітки ОУН втішалася постійно тими ознаками, що
характеризують нашу ОУН від початку її існування.
Наша віра в Українську Правду мусить бути сильною. Наша політик
чна концепція боротьби і державного будівництва мусять бути ясними
і відповідаючими аспіраціям більшості українського суспільства. Наша
дія мусить базуватися на здетермінованості. Елях тієї дії мусить бу
ти прямий - такий, що не шукає популярності, але розтинає кожню пу=
хлину, кожню перешкоду і веде до мети. Наші діла промощуються: чинами
і словами, за якими стоїть борець, революціонер, а не декляматор,
за якими стоїть людина, що є здисциплінована ідеї і Проводові, а не
емігрант, просяклий потуряиством та анімозіямм. Головне - щоби слова
збігалися з ділами, як думка збігається із чином. Наше зовнішнє
обличчя мусить бути ясним і чистим - таким, що викликує симпатію і
піддержку, патріотизм і відчуття потреби дії. Політичні противники
не шкодять, ані не кривдять, не дискваліфікують ані не понижують,

Але понижуючи, негідними члена 07Н будуть такі иотягнєннл, які
викликують по клітинах роздор та міжусобиці між членами, або які
компромітують члена перед громадянством в наслідок його неприли=
чної поведінки, еґоцентризму чи бездіяльності.
Зідзначування 4-0-річчя ОУН дозволило нам вивести Організацію
в широкі круги громадськости в авреолі здобутої важкою боротьбою
і жертвами тисяч членів слави. Роблючи це, ми спопуляризували ОУН,
але виявили з частині себе. Тому на себе - на поведінку й патріо=
тизм члена 07Н потрібно вважати.
Членам ОУН припала роля і завдання працювати в різних секто=
рах українського організованого життя. Хто б де не працював, які
б обов'язки не виконував, які функції чи становища не займав би
мусить пам"ятати, що він е член ОУН, що він є одиницеюцкпй є всеготовий, безкорисний, чесний, карний, активний і підприємливий,
відважний, рішучий, витривалий, зрівноважений і точний; що горди=
тися людина може лише тим, що осягне гласною працею і вартістю
і що якраз таких людей потребує Організація, бо ці люди привели
її на світ і вможливили нам гордитися її славою.
Вчуваючись у глибину і ширину наших завдань, з"ясованих Поста-,
новами IV Великого Збору ОУН, скріплюючи свої можливості щоденною
працею над собою, діючи з посвятою на цих місцях, де нас постам
вила Організація, або де ми стали за власним розумінням місця
своєї щоденної громадської праці, виявляючи зрозуміння, дружність
то. піддержку іншим членам і виконуючи сумлінно доручення зверхніх
чинників - прямуймо майбутнім до мети. Це висновок і наказ для
кожиього члена ОУН в сорокову річницю її існування!

3_БЮЛЕТЕНЯ_Х^0і?0ДУ.0УН
"... мусимо пам"ятати, що передумовою успішного здійснювання
Постанов IV Великого Збору ОУН є сильна організаційна сітка" та
"ідейні, дисципліновані, політично вироблені організаційні кадри
...Доцільна господарка кадрами, відповідне розуміння ієрархії за=
вдань, вміле використання організаційного - крайового і еміґраці=
кного - потенціалу допоможе нам зреалізувати такі пляни, що без-посередньо пов"язані з українською визвольною боротьбою на Рідних
Землях".
"Особливе значіння в наших складних умовах життя і дії має
творча атмосфера, яка збільшує активність кадрів і оперативність
Організації. Незламна віра в призначення ОУН, у спроможність її
кадрів, постійна готовість кожного члена на відповідну жертву,
самодисципліна, повне довіря до Організації і Проводу - це голо=
вні незмінні прикмети націокаліста-революціонера, що їх постійно
треба наголошувати, щоб не загубитися в еміграційних буднях і не
підмінювати великих справ малими".
"„..IV Великий Збір став черговим стимулом до продовжування
нашої визвольної дії, як монолітної революційно-визвольної сили
української нації, а. разом з тим ставить до кожного члена ОУН
максимальні вимоги, подиктовані потребами теперішньої визвольної
боротьби українського народу і відповідальністю, що її взяла на
себе ОУН. Завдання членів ОУН за кордоном дуже великі й відповів
дальні, часто значно більші й важливіші, ніж це увійшло у нашу
свідомість".
"Чітке і ясне з'ясовування наших ідейних позицій у всіх зід=
ношеннях - є орієнтиром, інспірацією, напрямною для ідейного бою,
є ідейно-політичним озброєнням... Єдність національної і христіянської ідеї у боротьбі з ворогом надає нашій боротьбі глибокого
змісту, сягаючи до глибинних сфер людської душі".

>
-3 -

про акції в обороні українських церков, культури, особистої і на=
ціональної свободи громадян України й про заходи в справі ІІатрія=
рхатів.
1/_?2ї252і_і2Ф02!2ац^ї
Ще но освідомилася між українцями на чужині справа з ув"язне=
нкями, засудами і розстрілами одиниць з тої чисельної групи укра=
їнців, які були переслідувані московсько-большевицьким режимом В І Д
1960 року, про що ми довідалися з початком 1968 року, коли світом
пронеслися чергові зворушливі вістки про поновні утиски, арешти
й переслідування українських патріотів на Батьківщині за націонал
льні аспірації, релігійні вірування і практику., В парі з цим до
нас дійшли вістки про чергові злочинні акти окупанта проти укра=
їнських культурних пам"яток, про викриття ними ще одної українсь=
кої підпільної організації та арешти й засуди пов"язаних з нею
українців, і про дальше триваючу хвилю переслідувань та утисків
кожної особи, яких запідозрюється в дії проти ворожого поневолення
і насильства, або які самочинно стають в захист національних інте=
ресів свого народу, плюндрованих Москвою.
З поміж усіх вісток, що дійшли до нас уже в 1969 році власни=
ми каналами, почерез чужинецькі аґенції чи пресу, а чи від інших
українських середовищ, на особливу увагу заслуговують такі факти:
- ув'язнення в січні 1969 року Кир Василя Величковського,
який, згідно з деякими вістками, мав очолювати в Укра=
їні підпільну Українську Католицьку Церкву;
- руйнування і спалювання пам"яток української старовинної
культури, підтверджене теж в цьому році відомостями про
дворазові загадочні пожари у Видубицькому Монастирі в
Києві, де разом з Георгієвською Церквою, мали згоріти
теж цінні книжкові та архівні фонди;
- арешти й переслідування в західніх областях України в
зв"язку з викриттям "Українського Національного Фронту".
В Івано-Франківську сиділи на лаві підсудних під закидом
приналежності до цього Фронту українці, які одержали ви=
сокі вироки /Дмитро Квецко - 15 років, Василь Дяк - 13
років, Іван Красівський - 12 років, Василь Калинишин 15 років, і т.д./. Цей Фронт видавав журнал під назвою
"Батьківщина і Свобода", на сторінках якого передруковуй
валися матеріали з колишніх підпільних видань ОУН.
Наведені повищє три основних випадки, які вийшли недавно на
донне світло, є лише частинною ілюстрацією тої боротьби, яку вє=
дуть в Україні наші самостійницькі сили. Відомо ж бо нам про при=
людне спалення в Києві Василя Макуха, члена ОУН і вояка УПА,про
протестну акцію молоді Дніпропетровська, заворушення і страйки
в промислових центрах України з виразними політичними цілями і
пасивний спротив селянства.
Як ув'язнення Кир Величковського, так викриття "Українського
Національного Фронту" супроваджалися широкою хвилею переслідував
нь і терору. Згідно з деякими інформаціями певна частина укра=
їнських священників у містах західніх областей були теж арешто=
вакі з перших місяцях 1969 року, а супроти інших священників і
членів монаших чинів ведено акцію з погрозами вивозу на Сибір
наколи вони не заперестануть сповняти свої свящєничі чи монаші
обов'язки.
З хвилиною, коли ми були впевнені в достовірності відомостей
про нову хвилю переслідувань в Україні на релігійному, культу=
рному й політичному відтинках, перед нами постало завдання заі=
ніціювати й провести в цілому торені відповідні акції, маючи на
увазі потреби моральної піддержки переслідуваним, роз'яснення
положення чужинцям та позискання їхньої дальшої піддержки націо=
пальним стремлінням українського народу з рівночасним осудженням
Москви за її імперіялістичну політику в Україні.
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В тому часі Тереновий Провід одержав від Секретаріяту Проводу
07Н слідуючі сугестії та рекомендації: "Необхідно, щоб наш актив
заініціював, розгорнув і скріпив всебічну акцію протесту не тільки
серед українського громадянства, духовенства, але і не меньше- се=
ред чужинецьких кіл та спільно з нимиV
А коли ходить про форми й методи акцій, тс рекомендації і су=
ґестії від Секретаріяту Проводу ОУН були наступні: "Докласти зу=
силь, щоб включити в акцію наших єпископів і священників обох ві=
ровизиань, наголошуючи переслідування обох наших церков...організуй
вати спільно з д.уховенством протестні походи з хрестами й проте=
стнкми транспарентами, роздаванням летючок відповідного змісту.„„
включати глолодь, жіноцтво, всю громаду, гуманітарні і юридичні
інституції, надаючи акціям''широкий характер" і притягати до неї
7Гтеж наукові, харитативні, громадські та інші установи, ..7 випа=
дку відмови тих чи інших кіл - проводити її власними силами, апе=
люючи до своїх і ч.ужих долучуватися до нашої протестної акції".
На засіданні Теренового Проводу в дні 21-го березня обгово=
рено всесторонньо цю справу і рішено наділити КУ СУМ~у ініціяти«
вою в організуванні та у фірмуванні на зовні тієї акції, узгідни=
вши з відповідними церковними чинниками основні питання методи=
чного й програмового характеру, маючи в цьому на увазі важливість
спільного виступу в обороні Кир Василя Вєличковського.
Згідно з прийнятим на цьому засіданні загальним пляком, зов=
нішні демонстративні виступи мали відбутися по всіх українських
громадах у Великодню П"ятницю з відповідними Богослужениями в
церквах і виходом вірних та духовенства на вулиці міст з хору=
гвами і т-раиспаректами, свічками і хрестами у формі спокійних
молитовно-протестних походів. Після цього мали слідувати інші
форми загальної дії.
Цей загальникозий плян предложено вкоротці місцевим чинникам
Української Католицької Церкви. Відповідь наспіла через півтора
тижня, в якій дораджувалося,"щоби Великодній П"ятниці не відбира=
ти питомої її унікальної реліґійної підметности маніфестаціями",
а натомість, "щоб всі, кому дорога наша переслідувана Церква і
нарід на Батьківщині, а в тому і сумівці, долучилися до молитов=
ного і постного походу св. Церкви..."
В тому приблизно часі делегація ЦУ СУМ-у перебувала в Римі
і звідтам привезла деякі уточнюючі інформації про обставини, в
яких мав перебувати в цьому часі Кир Величковський. Українські
церковні чинники в Римі уважали, що акцію в обороні псреслідува=
них церков треба робити, але бути обережним з інформаціями про
персоналії.
Маючи, з одної сторони, позитивну поставу церковних чинників
до справи акцій, а з другої своєрідну повздержливість до спільних
маніфестаційнкх виступів на зовні, ми рішилися здержати реаліза=
цію первісного пляну, переглянути наново ситуацію, потреби й мо=
жливості та повернутися до цього завдання пізніше, здаючи собі
справу з того, що елемент часовости буде втрачений.
Зроблено це на засіданні в дні 10-го квітня. Загальний плян
і конкретні вказівки, що будз/ть з"ясовані в чергових розділах,
базуватимуться в основному на настанові Г
ЇП з того часу, але вклю=
чатимуть теж питання, що виринули вже після 10-го квітня, 1969®
2/ Форми акцій, їх зміст та напрямок
Тереновий Провід уважає, що ці акції, які в первісному пляні
мали мати більш релігійний характер і в"язатися з новою хвилею
переслідувань на церковно-релігійному відтинку в підсов"єтській
Україні, повинні тепер випливати з широкої основи, охоплювати і
вичерпувати теж національно-політичний і культурний відтинки, ба=
зуючись на матєріялах і відомостях з цілого повоєнного періоду
поневолення України, а конкретизувати й зшаочшовати це зокрема
тими даними, що їх посідаємо за найближчі роки.
Справу переслідувань та утисків на церковно-релігійному відти«
нкзг ставимо так, щоби підняти поновну ліквідацію УАПЦ 25 років
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т'ому, положення після ліквідації УКЦ та дальші утиски на цьому ві=
дтинку, включно з утисками й переслідуванням на відтинку реліґі=
йних сект єзангелистів та баптистів«.
Наші акції повинні розгортатися всюди по лінії двох напрямків:
на внутрішньо-українському для мобілізації думки, волі й засобів
української громадськости до починів та дій по лінії допомоги ви=
здольно-революційній боротьбі в Україні, і по лінії чужинецького
світу для його мобілізації по стороні українського народу в кого
змаганнях за державність. На цьому відтинку змагатимем до осягне=
ння иапширшого відгуку в пресі, радіо і телевізії, продістатися
з тою справою в парляментарні дебати й на форум політичних партій,
станових, культурних і церковних організацій,
Мета^тієї акції одна, але форми можуть бути різні, пам'ятаючи,
що кожний крок і дія, які випливатимуть з цього пляну, повинні зма=
гати до однієї цілі, яку накреслено повище.
Ініціатором тої справи на місцях повинна бути наша організа=
цінна сітка з всіма її складовими частинами. На зовні організато=
ром і речником стає від початку КУ СУМ-у та проводи клітин СУМ-у
в терсні. Можливо, що в тягу акції ця сторінка поширеться тож на
інші організації громадського характеру /СУБ, ОбВУ, ОУЖ, УСГ,УВС/,
які в першій стадії даватимуть СУМ-ові моральну, а де потрібно,
там і фізичну піддержку.
Коли ж ходить про церковні чинники, то не зважаючи на недавнє
минуло, робити заходи, щоб одержати від них бодай моральну підде=
ржку. Зокрема змагати до цього по громадах, шукаючи за можливостя=
ми ближчої співпраці в тій справі з душпастирями. У випадку непрє=
дбачуваних перешкод діємо незмінно з такою кількістю громадянства,
яку зможемо підняти до виступів в тому чи в іншому періоді трива=
ння акції,
З/ Організація_і_переведення акцій
а/ Інформативно-інструктивним матеріялом для сітки ОУН в тій
справі буде ця інструкція та інші письма ТП по тій лінії. КУ СУМ
-у видасть окремі маторіяли для своїх клітин. Допоміжні маторіяли
на українській та англійській мовах появлятимуться від УІС, СУМ-у
та з інших джерел.
б/ Проводи низових клітин ОУН повинні запізнати всіх членів,
симпатинів і прихильників з тією справою, використовуючи для цьо=
го наші інформативно-інструктивні маторіяли, щоби кожний член мав
усі передумови для сприяння цьому завданню своєю пропагандивиою
працею між громадянством. Це саме потрібно буде зробити по лінії
членства СУМ-у та інших організацій, які будуть ангажуватися пря=
мо в акціях,
в/ В громадах змагати до створення за ініціативою СУМ-у спе=
ціяльних комітетів для тої справи, складені з осіб, що матимуть
дані розгорнути широку роботу. Всюди включати до тої роботи най=
здібніших зі старшої молоді.
г/ Зібрати потрібний підручний маторіял, потрібний для інфо=
рматквної роботи, опрацьовування статтой, листів, меморандумів
і доповідей, маючи на увазі наші видання на українській чи англі=
йській мовах.
ґ/ Розгорнути наперід діяльність по лінії відновлення чи на=
з"язання зв"язків з місцевими парляментаристами, церковними досто=
йниками і душпастирями католицького й протестанського віровизнань,
з проводами поодиноких сект, відомими журналістами й короспонде=
нтами, трсйд-юніоністами, письменниками і з провідними особами
різних британських організацій з ціллю предложення матеріялів про
положення в Україні та висловлення наших думок, побажань і пропо=
зицій про їхню моральну піддержку нашій національній справі, а
чи їхнього виступу в обороні переслідуваних.
д/ Включати до тієї роботи управи клітин Англо-Українського
Товариства і спільно з ними провадити зовнішній аспект акцій в
усіх місцевостях, до такі клітини існують та діють.
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е/ Робити заходи, щоби процістатися з нашими матеріялами до
британської преси у формі статтей, нотаток, листів, а чи репорта=
Жів з акцій о Впливати на центральні і льокальні радієві станиці
і телевізійні компанії.
є/ Наші вимоги, прохання і пропозиції до британців молена б
окреслити такими загальними диспозиційними зіставленнями:
1/ парляментаристи і політичні діячі - щоб вони вплива=
ли на відповідні кола в партіях, а'парламенті і в уря=
ді /Міністерство Закордонних Справ, британське продста=
вництве в ОН і в інших міжнародніх інституціях/ в тому
напрямі, щоби ті чинники інторесувалися положенням укра=
їнського народу в СССР і ставали активно в обороні його
прав на свобідне національне життя; щоб вони активно
вимагали від Москви припинення переслідування укхзаїнців
за їх реліґійні чи національні почування; щоб парля=
мснтаристи ініціювали спеціяльні дебати в парляменті
на теми життя уярмлених Москвою народів, як це було
в серпні минулого року в зв"язку з Чехо-Словаччиною;
щоб парляментаристи змагали до створення офіційної
перманентної парламентарної комісії для дослідів поло=
ження в Україні і в цілому СССР на ззір того, що у
негативному змислі для поневолених Москвою народів
дають парляментарні товариства дружби з СССР; порушу=
вати при цьому справу радіопередач, визнання українсь=
кої національності, та інше:'
2/ британським церковним достойникам вияснювати положе=
ння на реліґійному відтинку і домагатися від них за=
ходів та тиску но. відповідні інституції в СССР про
знесення заборони існування УАПЦ і УКЦ, про звільне=
ння з в"язниць та концтаборів ієрархів і священників,
віддання під їх заряд церковних будинків та устатку=
вання. Католикам дораджувати, щоб вони впливали теж
на Рим і вимагали від Ватйканських кругів різкої по=
літики в’обороні дійсних христіянських церков, а про=
тестантам, щоб вони використовували всі канали на мі =
жнародньому відтинку протестантських церков і свої
контакти з російською "православною церквою" з тому
ж напрямі. Подібно проводити роботу на відтинку бри=
танських сект, використовуючи ці матеріали, що відно=
сяться до цього відтинку.
З/ Мистецькі і культурні круги закликати до виступу в обо=
роні й на захист української культурної спадщини та
за свободу українського культурного діяча.
ж/ Робити всі зусилля, щоб не поминути ні одної вітки брита=
нського суспільства і щоби кожньому середовищу представляти стан
на подібному відтинку в Україні, щоби цим шляхом, почерез спорі='
дноність заінтересувань, збуджувати в них охоту й потребу до дії.
Спеціяльну увагу звернути на УСГромаду і вможливлювати її дію
між британськими студентами, використовуючи для цього розрухи між
молоддю в Україні.
з/ Ангажувати до подібної діяльності еміґраційні середовища
уярмлених Москвою народів, зокрема тих, що являються складовою
частиною СССР.
и/ У відповідному часі підготовляти й переводити маніфсстаці=
йні виступи у формі вічевих зібрань та демонстративних походів з
масовою участю громадянства та за відповідним пляном, скеровані
під будинки московських інституцій, централі англо-москозських
товариств дружби, а навіть під льокалі британських комуністів з
домаганням, щоб і вони виступали в обороні національних прав
України. А де для цього не буде такого об"єкту, як повище, тоді
скеровувати маніфестаційні походи до Могил Невідомого Вояка з
ціллю зложення вінків на згадку про Українських Національних
Героїв.
Розгортаючи ці акції та мобілізуючи тиск на круги, не минати
без натиску і таких, як "Рада Нуклеарного Розброєння", "Комітет
100", "Рада Громадських Слобід", закликаючи, щоб вони відвели
один день для виступів своїх прихильників для захисту національ=
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них і громадських свобід в Україні.
і/ В цьому загальному плині резервується потребу для всенаціо=
нальної маніфестації в Лондоні, яку проведеться в найдогіднішому
часі всіма силами нашого торену.
І'/_іН22 їь_Провідногс_Активу_в_підготовці_акціи^
Самозрозумілим є те, що весь Провідний Актив місцевої сітки
буде душею, інспіратором та організатором цих акцій в цілому тере=
ні. В організаційній площині, члени ТП з місця його осідку і з
терену виконуватимуть найперше ці завдання, які падатимуть на них
з уваги на постановку роботи в центральному пункті. В підготовчій
стадії Районові Проводи сконцентрують увагу на пристосування то=
го пляму до місцевим умов, на організування акцій окружного хара»
ктеру і на припильнулання, щоб кожна клітина вклала максімум зу=
силь у найповніше виконання заряджень ТП.
Провідники орг. клітин є зобов"язані звітувати систематично
про підготовку та хід акцій.
5/_Р_і_з_н_е
а/ Потрібно числитися з тим, що в часі підготовки і розгорне=
ннл цих акцій знайдуться особи та групки, які поставляться до цих
справ критично, а то і вороже. До критичних голосів прислуховуємо»
ся і такі переконуємо, а на противні чи ворожі не звертаємо уваги,
або - у випадку потреби - поборюємо.
б/ Підготовку акцій започатковуємо від свого середовища, до
якого притягаємо співзвучні сили чи групи. Наколи в тягу роботи
прихильники інших угрупувань виявлять бажання включитися в акції,
то відкриваємо їм двері, не дивлячись, чи це буде вияв загального
побажання, а чи одиниць чи їхніх низових клітин.
в/ Підготовку акцій розпочинати з початком місяця липня, на=
ставляючись, щоби жовтень і листопад були тими місяцями, коли
будеться переводити зовнішні виступи масового характеру.
г/ Всі документи з тої роботи надсилати в трьох, або більше
копіях до ТП.
ґ/ Використовувати сторінки нашої преси для репортажів, коме»
нтаріз і звідомлонь з тих акцій.

ТШаДїНЬ ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ
Я к •відомо, на терені Великої Британії створилася в жовтні
1968 року "Британська Ліґа Европейської Свободи", яку очолив відо»
нцям Джон Ґрегам з Тодмордену, а секретарем став Ґай
Колліс, член Міської Ради, з Лестеру. До Управи Ліґи, крім англі=
йціз, входять українці /проф. £>. Шаян і мгр. В. Минула/ і предста»
вники балтійців, хорватів та мадярів. БЛЕС ставить за мсту про»
гтгувати справу визволення поневолених Москвою народів, а його
платформа збігається в основному з плятформою АБИ.
Першою великою акцією, яку планує БЛЕС, має стати відзначення
на широку скалю Тижня Поневолених Націй. Це буде перша подібна
імпреза на цьому терені. На засіданні Управи БЛЕС прийнято наста»
нову відбути цей тиждень у д р у г і й П О Л О В И Н І Ж О В Т Н Я 1969 року, Б
часі між 19-тим і 23-тім, коли то відбуватимуться більші імпрези
та маніфестації в таких чотирьох місцевостях: Лондон, Манчестер,
Брадсоорд і Ковентрі. До цього числа дійдуть з певністю ще інші.
Будучи особливо заінтересованими тою справою - належним від»
значенням Тижня Поневолених Націй і зактуалізування нашої політи»
чної дії тут - наша Зовнішньо-Політична Рейерентура повинна до=
помогти Ґрогамові зорганізувати потрібні комітети у названих і
неназваних місцевостях для підготовки та переведення цих святкувань.
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Комітети творити на платформі БЛЕС, притягаючи визначних бри=
танців як патронів. Програма цього тижня може бути широка: спіль=
ні культурні й політичні імпрези, вечорі, присвячені національно=
стям, доповіді, Богослужения в церквах -- наших, інших, анґлікансь=
ких, поширення летючок, писання листів до преси, спеціальні імпре=
зи під патронатом Управ міст, вивішення на ратушах прапорів поне=
полених народів, окружні маніфестаційні виступи.
Докладніші інформації та вказівки будуть напевно видані Упра=
пою БЛЕС, на що потрібно буде орієнтуватися.
Станичні і Районові Референти ЗПС, дбаючи про належну підгото=
вку цих справ на місцях, інформуватимуть ЗПР ШП про склад та адрє=
си місцевих комітетів, програму праці, про пов"язання місцевих
комітетів з Дж. Ґрогамом і все інше.

ВІДЗНАЧЕННЯ ІО-РІЧЧЯ СМЕРТИ С. БАНДЕРИ
Згідно з настановою Проводу ОУН всі клітини нашої Організації
повинні докласти старань для належного підготування і проведення
вшанування св. п. Провідника Степана Бандори в 10-ті роковини йо=
го смерті.
Як в усіх таких потребах, так і в 10-ті роковини смерті Про=
відника ОУН звернути увагу, щоби в станицях відбулися спеціяльні
сходини членів і симпатинів, присвячені пам"яті Провідника, щоби
в кожній громаді відбулися відповідно підготовані академії.
Члени і симпатини можуть голоситися добровільно на спеціяльну
поїздку на могилу Провідника С. Бендери в Мюнхені, де відбувати**
муться теж відповідні урочистості. Зголошення надсилати організа=
цінною дорогою до ТП перед 15-тим вересня.
Роферснтура Молоді і Юнацтва організуватиме поїздку юнацтва
ОУН і СУМ-у, якій потрібно сприяти, а в разі потреби - допомогти,
зокрема тим, що цього потребуватимуть.
Управа Музею Української Визвольної Боротьби ім. С. Бендери
повинна зайнятися підготовкою відповідних зрочистостей в Нотті=
нґгамі.
Докладніші вказівки та інформації будуть розпрацьовані пізні**
ш е , а рівночасно буде вказано, як потрібно координувати підготовку
тої справи зі справами, порушеними на попередніх сторінках, щоби
кожня річ вийшла успішно.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПРАВИ СУБ-У
Користаючи з нагоди появи того числа "Бюлетеня ТП" в часі,
коли напливають запити про "дійсні причини" відложєння цьогорічних
Загальних Зборів СУБ-у, подаємо у відповідь наступні інформації:
1/ Загальні Збори СУБ-у не могли відбутися у заповіджених два
рази рочинцлх тому, що но було готового звіту Авдиторів СУБ--у та
предкладуваного ними білянсозого зіставлення господарської діяль=
ності СУБ-у за 1968 рік, що становить одну з найважливіших с.торі=
нок зборів в обличчі англійських законів про спілки.
2/ На спізнення праці Авдиторів склалося дві основних причи**
ні - хвороба та операція того, що вс-до справи СУБ-у і неспроможно**
оті фірми заступити його іншим, і неспроможності СУБ-у приготов
вити на час всі дані до авдиту. Ця друг^ частина паде у великій
мірі на ці Відділи СУБ-у, які не спромоглися розгН'язати у належний
спосіб адміністрації домів СУБ-у, перевірка чого вимагає дужо ба=
гато уваги, праці, всіх прилог та вичерпних інформацій. А немале
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число цих Відділів, що розпоряджають посілостями, ведуть адміністра
тиіші справи домів недбало, на чому терпить центральний орган уста=
нови з дуже малою кількістю персоналу.
Маємо надію, що з цьогорічного випадку із Загальними Зборами
буде витягнений належний висновок зокрема на відтинку адміністра^
ції майном СУБ-у в низових клітинах.
До сьогодні не занотовано ніякої особливішої зміни в пропози
ціях до цьогорічних Зборів СУБ-у по лінії обсади Правлячих Органів.
Піддержувана нами листа внескодавців в особах М. Позрозника і 0.
ЇЛузички лишається незмінною.
Б доповненні до попередніх інформації^ подаємо, що пропозиція
просо. Б. ііасилеика на Голову СУБ-у відповідає повністю зокрема
тим потребам, які виринуть вневдовзі із реалізацією постанови
IV Великого Збору ОУН про завершення в загально-еміґраційному за—
сягу Організацій Українського Визвольного Фронту, та по лінії всту=
пних настанов ТП у цих та інших справах.
Низові клітини повинні докласти вчасних заходів, щоби наш те=
рсн був належно зарепрезснтований на цих Зборах, які відбудуться
в першій половині липня, певними і розважними делегатами, які зна=
тимуть основні положення нашої політики на громадському відтинку
і це відстоюватимуть своїми виступами та рішеннями.

IV Великий Збір ОУН, ще відбувся на весні 1968 року, ухвалив
Постанови в ідеологічних і програмово-політичних питаннях,а рівно=
чесно прийняв Устрій ОУН, на якому наша Організація буде діяти
до чергового Великого Збору ОУН. В цьому Устрою ОУН більша части
на положень відноситься до Проводу ОУН, Головного Суду і Головної
Контролі та до загальної організаційної побудови. Два перших ро=
зділи з"ясовують найсуттєвіші питання - характер ОУН, мету її ді=
яльності та обов"язки члена ОУН. Цих два розділи передруковуємо
повністю з дорученням кожному членові їх вивчити. З цими двома
розділами повинен запізнатися основно кожний кандидат перед тим,
як рішається на вступ до ОУН.
Іі__0УН
1/ ОУН - революційно-визвольна, ідеологічно-політична, держа=
вко-творча організація українського народу, що служить виключно
інтересам української нації, як її аванґард у боротьбі за волю,
державну незалежність та суверенність.
2/ Найвища мета ОУН - здобути Українську Суверенну Соборну
Державу, закріпити, розбудувати і забезпечити її, створити пере=
думови для всебічного розвитку всіх творчих фізичних і духових
сил української нації.
11лЧлени_0УН
1/' Членом ОУН може бути кожен українець/~ка/, що закінчив/-ла/
21 рік життя і відповідає наступним вимогам:
а/ добро української нації ставить понад усе й свідомо
бере на себе обов'язок служити їй у рядах ОУН;
б/ визнає ідеологію українського націоналізму, має виро=
блений націоналістичний світогляд і відповідні прикме=
ти характеру;
в/ посідає високі особисті й громадські моральні якості,
творчо й сумлінно виконує свої обов'язки;
г/ відбув відповідний вишкіл і пробу та свідомо бере на
себе обов'язок дисципліни й підпорядкування Проводок
ві ОУН.
В окремих випадках членом ОУН може бути кандидат нижче
21-го року життя о

Кандидат п члени ОУН мусить мати поруку двох членів ОУН,
2/ Новоприйнятий член ОУН складає присягу, зміст і форму якої
визначує окремий правильник. У члени ОУН приймають компетентні
до цього організаційні чинники.
З/ Головним обов'язком кожного члена ОУН є боротися за здійсне=
ння ідей української нації, як у час визвольної боротьби так і у
час державного будівництва і його закріплення, давати свій всебі±=
чкий творчий вклад у діяльність ОУН та виконувати накази проводу,
■'і/ Членство в ОУН - досмсртне. Член може бути усунений з Орга=
нізації на основі правосильного присуду організаційного суду, або
рішення відповідних організаційних чинників, з правом відклику.до
вищої організаційної інстанції, В окремих випадках може бути звіль=
ненин з членства ОУН на власно обґрунтоване бажання організаційною
владою. Усунений, або звільнений, член зобов'язаний задержати в
таємниці організаційні справи й не має права розкоиспіровувати
Організацію і її членів та діяти на шкоду української революційновизвольної боротьби.

П22ї^2М-3£9^2М-2ін_в_справі_укр^п/уїріяк_[атів
На нараді Проводу ОУН в березні б. року прийнято ряд конкре=
тних постанов по лінії реалізації Постанов IV Великого Збору на
церковно-реліґійному відтинку, що їх передаємо повністю як зобо=
в'Язуючі для членів ОУн в дії по лінії тої справи.
"Спираючись на постанови IV ВЗ ОУН, Організація через ОУВФ і
безпосередньо ініціює акцію за створення -Українського Католицького
Патріярхату, очоленого Верховним Архиєпископом Кир Иосифом Сліпим.
Форми: а/ Головні Управи ОУВФ шлють свою вимогу до Папи Римського
і Митрополита Максима, як голови Синоду, і копія до Верховного
Архієпископа і місцевого Єпископа. їх публікують.
б/ Місцеві Управи ОУВФ роблять те саме.
з/ Організують сходини, а но віча, громадян, з'ясовують на=
ші позиції і за підписом Управ ОУВФ і Президії Сходин, з відміче=
нням кількости приязних громадян, - висувають вимогу.
г/ У зв'Язку з акцією у справі переслідування УГКЦ можна
єднати з нею теж справу вимоги Патріярхату.
ґ/ У резолюціях треба висловлювати підтримку для заходів
Православних Єпископів створити Український Православний І!атрія=
рхат. Але не вживати для Католицького Патріярхату терміну "Київ=
сько-Галицький" , а виключно - '-'Український Католицький'/і"Українсь=
кий Православний Патріархаті
д/ Впливати, щоб наші науковці й інші установи висилали від
себе такі самі вимоги, ало не зв'Язувати себе з цим, а вести вла=
сно-підметну акцію, щоб чітко і ясно була видна наша позиція і
Акція мусить мати поважний, а не агітаторський характер. Переслі=
дування УГКЦ тенор дає шансу відновити вимогу, бо виходить, що
Церква діє і заслуговує на таке відмічення та оформлення.
о/ СУБ, ЦПУЕІі, "Просвіта", УАЛ, СУМ, ТУСМ, УПА, комбатанти
інших формацій і т. п. шлють тож від себе аналогічні вимоги. У
своїх починах Організація не в'Яжеться тою чи іншою поставою
Ієрархів, але українською суверенною державною рацією. ОУН має
вести, а но орієнтуватися на інші чинники.
є/ Провід ОУН доводить офіційно до відома Папи Римського
становище IV ВЗ у справі Патріярхату, а теж нашим Православним
Владикам у спразі Православного Патріярхату.
ж/ Перестерігається перед неповажними формами акцій типу
збирання підписів серед дітвори, як це практикував Комітет КачмарЧубатий. Натомість підписи Управ серіозних інституцій чи видатних
громадян є якраз побажані.
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з/ В нашій пресі і журналах актуалізувати знову цю справу»
При веденні акцій у церковних справах но забувати ніколи нашої
першої мученицької і героїчної Церкви - УАПЦ. Не можна ніколи за=
бувати, що 40 міл. українців - це православні»'
Коментар« до цих постанов від нас непотрібно, бо кожному члено
ві відомими е матеріяли про цю справу в-нашій пресі, а теж постано
ви IV Нелиного Збору ОУН.
Але на одну важливу річ треба таки вказати. Відомо кожньому,
що на українському церковному відтинку загальне положення не тіль=
ки важке, але цей відтинок виявляє ознаки лишатися позаду того
загального патріотизму, що його виявляє нарід у боротьбі за своє
життя» Роздори і відчужування послаблюють той важливий відтинок,
з чого користає Москва своєю казьонною православною церквою. Мо=
сковський патріярхат навіть називається "Патріаршество Руської
Православної Церкви", а патріярх Алексій підписується як "Святі=
ший Патріярх Московської і Всієї Русі Православної Церкви"» Зо
крема недавно, почасти з Ватиканським Собором КЦеркви, а почасти
з нагоди 50-річчя відновлення московського патрілршого престолу,
ця московська казьонна церква розгорнула широку дипломатичну ро
боту, яка може принести погані наслідки нашим церквам, лишивши їх
незавершеними та ізольованими. Тому багато уваги та зусиль треба
звертати на цей відтинок, щоби і політика наших церков скріплюза=
ла державницькі позиції нашого народу.
Конкретних заходів на терені нашої дії ще не пороблено, але
підготовка ступнево розвивається.

ДО_СПРАВ ЗІ_"ШЛЯХОМ_ПЕРРАОГИ^
Свого часу, коли на сторінках двох наших пресових періодиків
- "Гомону України" і "Шляху Перемоги" - зав"язалася нейортунна
полеміка довкруги однієї публіцистичної праці підпільного автора
0» Горнового, від нашого ТП вийшла порада і вказівка членам не
ангажуватися в будь яку дискусію довкруги тої справи, а зачекати
на вияснення і становище до цих дискусійних питань зі сторони
наших авторитетних чинників.
Таке обширне вияснення і становище було надруковане в "Шляху
Перемоги", що появився з датою 1-го червня 1969 року в статті під
наголовком "Великий Збір ОУН зобов"язує". Надрукований під цим
наголовком матеріял був апробований Проводом і хоча надрукований
у формі редакційної статті без підпису авторів, чи чинників,
являється висловом становища авторитетного й компетентного чинни
ка нашої Організації.
Під цю пору немає нічого нового чи особливого, що потрібно б
знати членському активові ОУН. Наколи б наспіли ще якісь додатко=
ві інформації, то їх подасться членам звичайним організаційним
порядком.

"Головні правди та ідеї українського націоналізму такі: при=
мат духового первня, примат нації і її державної суверенности та
соборности, власнопідметність української політики, соціяльна
справедливість, пошана до людини і загальнолюдських вартостей та
вільний розвиток усіх творчих сил нації".
з Постано]) IV ВЗ ОУН про Головні Ідейні йг
Політичні Принципи ОУН, розд. V, пар. 2
"Тільки ідеї України, ідеї Києва, його містика, світ наших
правд і ідей, як протиставлення Москві, можуть врятувати для
українства навіть тих, що вже асимільовані або збаламучені в чу=
жому світі".
З "Бюлетеня Проводу ОУН"

ПРО _СПІ.01ІРА ЦЮ_МІЖ_СІЇКАНИ_ОУН
На початку черпни 1969 року відбулася теренова відправа членів
Жіночої Сітки ОУН, на яку прибули майже її члени з поодиноких клі=
тина Ця відправа була присвячена в основному нашим загальним орга=
нізацікним справам у пов"язанні з теперішнього ситуацією в Україні
та завданнями, що їх визначив IV Великий Збір ОУН в своїх постанов
вах.
В другій частині відправи, коли порушувано теренові справи,
звенові і члени клітин Жіночої Сітки висловлювали жаль і невдово=
лення з того, що місцеві чинники Мужеської Сітки в декотрих кліти=
нах ставляться з неувагою до того, що на місці діє Жіноча Сітка.
Рівночасно, вони вказували, що в декотрих клітинах члени мужесь=
кої сітки-вмішуються непотрібно в різні справи, чим ускладнюють
положення.
Незважаючи на вияснення, що їх дано на місці, тут пригадуємо,
ще Жіноча Сітка ОУН має перед собою важкі завдання до виконання як
у загальній суспільно-політичній роботі між жіноцтвом, так теж і
між молодими дівчатами в СУМ-і і в Юнацтві ОУН. В організаційній
площині ця сітка діє окремо від мужеської і має розгалужену систе=
му до НІ, До тої частини роботи Жіночої Сітки Мужеська Сітка не
має прямого відношення, В усіх інших формах вияву діяльності Жі=
ночої Сітки повинна існувати близька координація, яку проводять
і вдержують провідники Мужеської Сітки і провідниці клітин Жіно=
чої Сітки. Зазначуємо, що - координувати, а не наказувати, бо
накази і доручення Жіноча Сітка ОУН одержує своїм шляхом.
Інформуючи про повище, ТИ закликає зокрема провідників низо»
вих клітин Мужеської Сітки виявляти належне зрозуміння, респєкт,
пошану і дружність до провідників і членів Жіночої Сітки ОУН,
щоб вони відчували від нас, нашої постави й поведінки ке лише по=
требу існування Жіночої Сітки ОУН, але і її місце в нашій Органі=
зації та важливість сповнювання завдань.
Подібно можна б висловитися і до загального відношення між
тими клітинами місцевого громадського життя, де абсолютну пере«
вагу мають мужчини /СУБ, у частині СУМ/ і тими, що мають зовсім
жіночий характер /ОУЖ/, Тут мужчини повинні теж сприяти жінкам.
Головно, наколи жінки уряджують імпрези, обходові роковини чи
національні свята, то мужчини повинні трактувати це як обов'язок
для себе та бути учасниками цих імпрез,
В пізнішій порі року будуть впроваджені деякі поправки до ді=
ючої під що пору схеми пов"язань між сітками. Одначе, наколи має=
ться на увазі повище сказане, то не таїс про схему розходиться,
як радше про вияв зрозуміння і добру волю знаходити потреби та
шляхи на близьку співпрацю при виявові відповідного рєспекту до
внутрішнього порядку та форми загальної праці одної чи другої
сітки.

ПОСИЛЕННЯ Діл ВОРОЖОЇ АГЕНТУРИ
Інформації, що їх посідаємо, вказують на посилення дії больше=
вицьких агентурних чинників по лінії сформування легальної просо«
в'ятської організації, з рамені якої можна б вести ширшу діяльні=
сть і невтралізувати роботу антимосковських організацій.
Недавно в Лондоні відбулися загальні збори "Слов'янського обще
ства", на яких було около 100 учасників, що рекрутуються з таких
головніших місцевостей: Брадфорд, Гадерсфілд, Ліде, Шеффілд,
Кардіф,-Брістоль і Лондон, плюс Ліверпул, Олдгам, Манчестер та
околиці. Ьсі наші організаційні й громадські чинники повинні зве«
рнути на це відповідну увагу.
оооооооооооОооооооооооо
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[іїетс. діяльності ОУН - це здобуття Української Самостійної Соборної
Держави. П'лях до тієї мети - це організування Української НаціональноВизвольної Революції, яка має за завдання повалити існуючий в Україні
стан поневолення, створити і закріпити суверенну владу українського
народу на його етнографічній території, привертаючи йому свободу і всі
інші передумови, потрібні для розвитку життя народу як цілості і всіх
його складових одиниць^
Ш я мста і цей шлях були виписані на прапорах ОУН від хвилини її по
стання в 1929 роціЗ Як тоді, так пізніше і сьогодні, ця мета і цей
шлях були оспорювані своїми і чужими» Але український нарід прийняв
цих два завдання, вбачаючи в них одинокі реальні можливості на здійсне
кня його історичного права на самобутність.
^Правильність тієї мети і цього шляху до неї підтвердили з особли=
вою переконливістю чергові десятиліття, які були свідком розвалу ряду
імперій світу та виходом на політичну арену численних народів, що бу=
ли колись поневоленими та визискуваними^
Упадок колишнього порядку, спертого на великі колокіяльні імперії,
що постали шляхом завоювань і колонізації, був спричинений розвитком
в теорії і на практиці національних почувань, супроводжуваних бажанням
кожної свідомої спільноти бути самою творцем своєї долі. Бо так, як
людині-індивідові, так теж і спільнсті-нації належаться ці самі права
на розвиток їхніх можливостей. Проти цього права виступали колоніяль=
ні імперії, а коли вони зачали втрачати ґрунт під ногами, тоді до го=
лосу приходили різні інші рухи та теорії, які намагалися зберегти
подільність світу земного ке за його пркродньою конструкцією, а на ба=
зі видумуваних, неприродніх конструкцій. Деякі такі конструкції та
спроби відмерли в зародку, інші стали переможені життям і війнами, а
ще інші спромоглися вдержатись по сьогодні. До цих, що вдержалися,
належить передусім СССР, побудований ніби на базі добровільного об"є =
дкання соціалістичних республік в одну федеративну державу, але ство=
рений і вдержуваний фактично завдяки імперіалістичним потребам,цілям
і зусиллям московського народу. Цей новий тип колоніалізму має за со=
бою вже півстолітню історію, нанизану кровавими знущаннями большевк=
цької Цосквк над Україною та іншими, уярмленими ііосквсю, народами.
Як попереднім колоніялістам, так і теперішньому, московському,
не вдалося опанувати почувань народів настільки, наскільки того бу=
ло б потрібно для запевнення системі довшого періоду існування. Ми
є переконані, що з поміж усіх доцьогочасних міжнаціональних конс-тру=
кцій історія московської большевицької імперії буде найкоротшою.
Кожний новий час, кожня декада, чверть чи пів століття, принося=
ть світові, людині й народам нові проблеми, нові завдання і нові тру
днощі . (Теперішні десятиліття характеристичні, з одної сторони, вели=
кими зусиллями народів до здобуття і збереження своїх свобід. З дру=
гої сторони ціж десятиліття характеризуються величезними зусиллями
сильніших народів до позискання та закріплення за собою провідних
позицій в економічних, культурних і політичних питаннях. Як скоро
запинають старі системи, як послідовно занепадають існуючі понадна=
ціональні конструкції, так теж скоро наростають нові теорії, які ро=
зминаються, або протиставляться націоналізмам і націоналістичним ру=
хам»
Коли давкіше в елико про стірні держави поставали виключно в наслі
док завоювань, а згодом у наслідок зброї та підїздиої оманливої ідеї,
то зараз основними інспіраторами й промоторами міжнародніх рухів ста=
ють технологічні та економічні умови.
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Друга світова війна, що тривала більше шести років, була війною
що вимагала величезних зусиль в людях і технічних приладах та засо^
бах. Б часі тої війни противні сторони винайшли ряд винаходів, що
відкрили двері швидкому розвиткові технології, у висліді чого цього
року людина ступила вперше своєю ногою на місяць.
Передове місце в цьому швидкому розвитку технологічних міропри=
ємств ведуть ЗСА і СССР, за якими ступають інші народи західньої
Европи, зокрема Британія, Франція і західня Німеччина.
Розвиток тої ділянки відбився негативно на інших ділянках життя
людини, залишаючи її культурну та політичну думки далеко позаду,Но=
віті-іі технократи не вдоволяються, одначе, лише винаходами та примі=
неііш ш їх до життєвих потреб людини. В деяких відношеннях вони паві
ть не турбуються людиною, бо їхня увага, їх зір та зусилля спрямо=
вані в іншому напрямі - від людини у машину-, від цього світу в про«
стори. Здобуваючи простори та будуючи потужні мотори, вони ступають
помадо шляхом, який, провадить до чергового занедбання уваги до лю
дини та спільнот. З тої сторони треба очікувати в недалекому майбу=
тньому сильного конкурента і, навіть, противника стрємлінь нашого
та інших народів до свободи і державносте.
Іїета діяльності ОТН є незмінною саме тому, що яю.існуючі так і
нозонаростаючі імперіяльні сили та чинники є в зародку приречені на
невдачу, бо вони, будучи ніби інтернаціоналісти, на ділі були, є
і будуть колоніялістами, такими, що підпорюють інтереси різних на=
родів панівному, або людей і спільноти машині. Як людина так і спі=
льнота не зречуться своїх прав, своїх потреб та вимог. Ми боремося
за свободу людини і народів, за забезпечення їхніх потреб і прав,
за свобідний розвиток їхнього духа і розуму, за право і можливості
для кожної спільноти бути співтворцем проґресу, співтворцем історії
світу. Ми проти того, щоби багацтва України та її людський потенціє
ял експуатувалися Москвою, щоби в наслідок тої експлуатації Москва
здобувала простори і вписувалася тим в історію навіть при помочі
українських космонатів, а Україна перебувала в неволі як невідома
країна в світі.
|ҐБаш шлях незмінний саме тому, що як давніше, так сьогодні і
завтра ніхто, а зокрема поневолювач не дасть українському народові
свободи/та не зробить його гідним слівпартнером зусиль. Цей стан
завжди здобувався і виборювався важкими зусиллями та жертвами. Тому
ми за організування боротьби як одинокого середника здобуття волі.
З часах, коли стільки нових речей твориться, коли стільки "ідей
та "концепцій" пролітає світом, увага і зусилля української людини,
а вперту чергу члена ОУН, повинні бути всеціло спрямовані в одному
напрямі ~ в напрямі виходу українського народу на шлях Болі та
Державносте, на шлях підмету історичного розвитку світу.
Б цьому напрямі повинні спрямовуватися не лише великі уми нашої
провідної верстви, але ум кожної людини; не лише зусилля централь=
них проводів наших організацій та установ, ал® зусилля кожного гу=
рта, кожної істоти.(~Бс треба пам"ятати,. що великі діла вимагають
великих зусиль, а в цих великих зусиллях має бути частиночка кожної
свідомої української людини,]
Це спрямування нашої уваги на шляхи визволення повинно докуме=
нтуватися зокрема в усіх ділах наших членів. Член ОУП повинен би
виконувати кожне завдання так, немов би якраз від нього було, узалежнене визволення Батьківщини. Цим слідом повинні ми провадити
українську громадськість» Бо лише на тлі того виростатимуть великі
почини і чини, а ціла нація буде рости на сильного воїна, борця
і творця свого майбутнього,
Б часі, коли заломлюються вірування, коли не частини розпада=
юїься здеморалізовані суспільства, коли людці на землі кричать,що
'завоювавши місяць людина повинна 'Ч від сепаруватися від 'ї'ворця, ко=
ли астронавти причалюють з молитвою на вустах, наш зір і наші зу=
силля повинні бути спрямовані на здобуття Болі і Державности!

Друга світова війна, що велася ніби в ім"я вселюдських іде=
алів, на ділі не лише не оборонила їх, але навіть не наблизилася
до цих великих питань особистої і національної свободи, якої рішу=
де домагалися численні поневолені народи. Правда, в цій війні один
ворог стаз знищений, у висліді чого наступило святочне проголошення
закінчення війни. Але його місце зайняв другий - большевкцька Москва,
яка стала по війні великою загрозою для вільного світу.
Друга світова війна, крім великих жахіть, терпінь і людських
втрат, матеріальних спустошень і руїн, спричинилася також до вели«
кого руху біженців, з яких повстали великі політичні еміграції
українського та інших народів.
Між сс тїіями-т и с я ч українців на чужині опинилися теж чимало чле=
ні з та сташатиків 0.7Н, Довший час вони діяли під назвою "Закордонні
Частини 07Н, розвиваючи допоміжні акції по лінії завдань Українсь=
кого визвольного Руху,
Перебуваючи на чужині, в зовсім інших та несприятливих обстави»
нах, вони виявили велику дозу динаміки та активіз іду, незламної во=
лі то. саможертовності! і наполегливості! в усіх галузях організова=
ної праці.
Дим додатнім кваліфікаціям членства 07Н за кордонами України
сприяли передусім свіжі, набуті й винесені з України духово-патріо=
ткчні якості та ідейно-революційні наснаження з боротьби в Україні.
Де підсилювалося ще більше напливом постійних інію тялацій з розвит=
ку підпільної боротьби в Україні, що їх приносили зв'язкові. Раз
у раз поширювалися вістки про можливість скорого вибуху третьої сві=
тової війки, про неминучість революційних зривів та інше, Бсе це
підсичувало надію на скоряй поворот в Україну і гаряче бажання ко=
ясного члена щось корисного зробити. Б додатку, це був переважно мо=
лодкй елемент, який ще не думав категоріями осілого емігранта,але
керувався доцільністю тимчасовості! побуту і життєвих потреб.
Час, одначе, минав. Війни в бажаному змиелі не було. На рідній
землі обставини вимагали нової тактики для ведення підпільної ре
волюційно -ви зволь но ї боротьби. Захід ставився з неохотою, а поде
куди і з упередженням до справи визволення уярмлених москвою наро=
дів. Фізичний зв"язок з підпіллям в Україні ставав чимраз то тру
дніший, а ворожі провокації впроваджували декотрих людей в блуд,
перебування на чужині з обмеженням у допливі животворчих соків з
України залишали негативні сліди на психіці частини людей. Кожний
такий прояв був використовуваний ворожою пропагандою в пошпрюва=
нні зневіри, заколотів, а навіть і зраді!.
Від загалу громадськості! прояви песимізму та ласивітости пере»
кидалися на частину членів. Приповідка - що правдивий характер
людини пізнати лише в біді, - справджувалася тут найяскравіше.
Б своїй виховно-виткільній програмі 07Н змагала завжди до ви=
рощення такого типа українця, який - будучи перейнятий ідеєю бо=
ротьбн за визволення України, не шукатиме іншого життєвого шляху
від того, який нанизаний великими зусиллями, хвилевими невдачами,
але який провадить людину шляхом праці для добра народу. Найва=
жчим завданням члена ОУК є приймати участь в прямій боротьбі з
ворогом. Значно лекшє є діяти на віддаль. Одначе, як показує до
свід та обсервація, пряма боротьба гартує сили людини, а дія з
віддалі їх часто послаблює.
Як виходить з практики, чужина створює для члена ОУН особли=
ві труднощі психологічного і життяво-побутового характеру, перша
трудність випливає зі зміни місця побуту і праці. Переважаюча бі
льшість місцевого членства походить із сіл та малих міст, де ро
ля одиниці є іншою від тої, яку він побачив і пережив з переходом
на побут до великого і н д у с т р і а л ь н о г о міста. Село держить людей
громадно, а місто розпорошує, а селі людина є відомою, о. в місті
вона - це часто звичайне число. Б селі вона живе з громадою, а в
місті одинцем чи родиною. Ця людина пристосувалася до життя в мі
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сті, але це пристосування було половинчастий. З початку вона держа=
лася нашої мінської громади, одначе з бігом часу цей зв"язок пере= '
ривався і людина губилася в місті. Цим шляхом загубилося багато
українців, а в тому і членів 07Н.
Другим важливим чинником у розторощуванню її віри в нашу націо=
кальну справу стало її відчування слабості супроти розвитку техн:і.=
ки, яка потягнула за собою великі зміни в обстановці, у праці і в
життю, а тим самим мусіла відбитися і на системі та засобах підпій
льної боротьби. Але це друге було важко освідомити, а ще важче бу=
ло для неї переконатися, що і в нашому часі різкі середники підні=
льної діяльності можуть прогресувати на різкі з розвитком техніки.
їретін чинником завмирання її патріотизму стало ступневе ово=
лодіння нею щоденним наголошуванням особистих і родинних потреб,
щоб не відставати від найближчого окрежения, не лишатися позаду
сусідів.
Найважливішим, одначе, спричинником того, що деяка, частина чле=
нів не сповнювала й не сповнює повзятих . завдань, лежить у нестійко»
сті їхніх характерів та в неглибокій загально-національній і в орга=
нізаціпній свідомості.
Вступаючи цими роками в черговий етап боротьби ОЛЇ за держав
вність, нашив. спільним обов'язком є переглянути дотеперішній шлях
кожного із нас, а зглибивши собі вагу хвилини, старатися відзиска=
ти рівновагу, щоби піти на зустріч вимогам часу.
З усіх членів 07Н мусить відродитися почуття глибокого обов"я=
зку супроти Організації та визвольної справи. Увага кожного члена
мусить зосереджуватися на тому, щоби плекати і розвивати всі норми
внутрішньо-організаційного життя та діяльпости як потужного сере=
дника плекання спільної волі, спільної думки і спільних зусиль та
чинів по лінії нашої програми та кожкочаских завдань.
А найбільше треба пам'ятати про належне, совісне і гідне тра=
ктувапкя своїх друзів, а в тому і себе. Пізнавши на протязі дєся=
тклітнього близького співжиття свої позитиви і негативи, ке варто
надмірно займатися ними поза своїми плечима, що не підходить кульв
турній людині, а тим більше членові 07В. Бо часто буває так, що
негатив, який бачимо в друга та про нього говоримо, є теж у нашій
поведінці та характерові, що бачить і про що може говорити також
ця друга особа. Всілякі внутрішні хиби чи проступки можна направ
зяяти з успіхом лише ОДНИМ МОЖЛИВИМ шляхом - шляхом строгого доде=
ржання норм внутрішньо-організаційного порядку»
Цих кілька думок та міркувань наводимо цілено, маючи перед
очима зростаючі вимоги існуючої ситуації у світі і в Україні, а
теж і потреби місцевого організованого життя. Ці думки та мірку=
вакня не адресуємо до нікого спеціально, але до всіх членів, зо=
креме, до тих, що стоять на провідних становищах в нашій сітці та
на громадському відтинку.
В обличчі зростаючих завдань мусить зростати сила та спромо=
жкості людини. Не розходиться тут про саму фізичку чи матеріяльв
ну силу. Розходиться про силу духа і волі, про силу характеру і
розуму. Нічого не поможе фізична сила людини, коли в її нутрі
буде квола душа. Нічого не поможуть матеріяльні засоби, коли не
буде розумної політики, коли не буде думки і характеру. Нічого
не представлятимуть собою тисячні лави членів, коли вони будуть
порізані міжусобицями та ненавистю, коли один буде дивитися на
другого вовком. Бо не вік, праця, обставини роблять людину немі
чною, непродуктивною. Такою вона стає переважно тоді, коли її ду
ша зневірена, воля послаблена, а характер звихкений.
IV Великий Збір 07Н висловився, що "для успішного завершення
української визвольної боротьби необхідне розбудова сильної реве в
люційкої організації - 07Н", а "головне завдання 0711 - організу=
вати і виховувати політичний актив, свідомий своїх завдань..."
До звання члена того політичного активу потрібно змагати всіма
йібрами нашого життя.

-
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Д0_1Ж1ІАУ.Ь ПСТІТИІШ НА IffiîFKQ.dBC''Т ВІ/уЖКУ
На протязі минулих місяців на сторінках української преси,
зокрема "Шляху Перемоги", появилися статті з інформаціяпк про си=
туацію на відтинку Української Католицької церкви та з критични=
ми заплатами і висловами в сторону деяких відповідальних церко=
вних достойників, в руках яких спочивають прерогативи то. відпові=
дальність за дію тої церкви в теперішньому часі й на майбутнє.
Частина тієї критичної думки була звернена теж в сторону Батика=
нськкх католицьких кругів, зокрема в сторону Східньої Конґреґації,
якій підлягає посередньо або прямо наша Українська Католицька
Церква почерез свої митрополії та екзархати.
Питання, які були порушені обширніше в наших пресових вида=
ннях в західній Европі на переломі біжучого року, кортували у
пресі та поза нею у CD А і в Канаді вже від довшого часу. Крім
питань біжучого порядку, до котрих можна зарахувати непорозуміння
та антагонізми довкруги церковного календаря, що розгортаються
і поглиблюються зокрема на заокеанських теренах, дійшли ще справи
Патріярхату для УКЦ, які теж абсорбують увагу української грома=
дськости, що відзеркавлюється від якогось часу зокрема в резолю=
цінних постановах українських громадських організацій у діаспорі
вже від кількох років. Незалежно від повищого, після недавнього
Затикакського Собору Католицької Церкви на відтинку УХЦ зарису=
валися, або і зaiснували різні інші важливі проблеми та питання,
які вимагали впорядкування, щоби схоронити нашу Церкву перед
очевидним хаосом та дезорієнтацією, які знаходять місце всюди там,
де немає одного проводу та одної постанови чи лінії, багато цих
справ вимагало спільної уваги всієї церковної ієрархії, а не лише
настанови дотичних Затиканських Чинників та індивідуального чи
групового підходу ієрархів та духовенства.
Но посідаючи достаточних та вірогідних даних про те, що думає
церковна ієрархія, які думки та пляни вона плекає, в якому капря=
мі думає провадити церковну політику та яким шляхом і засобами
планує розв'язувати назрілі й назріваючі проблеми, а відчуваючи
натомість помножування проблем, деякі світські чинники, а в тому
й пресові органи рішилися вндвигнути всі ці справи на публкчне
світло, щоби спільно їх бачити і спільною думкою та зусиллями їх
розв'язувати.
Як відомо, видвигнення цих питань на денне світло викликало
негайну реакцію в різних церковних кругах та місцях, включно з
тим, що декотрі священники дораджували вірним не приймати до хар
тії тої преси, яка ці питання підносила. Інші говорили, що автори
статтей чи пресові органи не посідають достаточних та вірогі=
днях інформація, що ці проблеми важко, а то й неможливо обгово=
рювати чи вирішувати публично. Були висловлювані жалі з приводу
пов'язування осіб з тою чи іншою справою. Але ніде не було запе=
речень, що ці проблеми й питання не існують.
А дійсністю являється факт, що помимо існуючих об'єктивних
нагод, які походять від .Ватиканського Собору і які лежать також
в руках нашої церковної ієрархії, не всі справи провідництва в
церковній політиці були вирішувані за спільною і н і ц і а т и в о ю на=
шої ієрархії, що завеликі розходження заіснузали на відтинку
практичного при сту совання церковних практик і дії до льоісальних
обставин та умов, що в деяких місцях ця наша церква зачала втра=
чати свій питоменний характер українськости занадто очевидно, і
ідо до цих пір не пороблено ще ніяких практичних кроків у иапря=
мі патріяршого завершення.
Тому, якими прикрими для одиниць чи груп не були ці основні
критичні завваги, що їх висловлювала преса, ми повинні дивитися
на цілість і з того пункту бачення трактувати критичні думки та
настанови.
В минулих століттях церковні питання були настільки живими
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та чулими в нашому народі, що залишили глибокий слід в історії,
а навіть у психіці людей. Роблені в минулому зусилля наших найви=
щих церковних достойників у тому напрямі, щоби зліквідувати тру=
диощі, дали гарні подекуди наслідки, що треба продовжувати, а не
забувати. Якою сильною не була б наша еміґрація, то вона є емі=
ґрацією, на яку буде завжди тиск окружения та асиміляційні пере=
кивання і гарячка. Одначе, будучи сьогодні тою віткою українсько»
го народу, яка на чужині держить прапор самостійности і суверенно»
сти, мусимо уважати, що може, а що не може за ніяких умов асимілю»
ватися. А між тим знаходяться наші церкви. Бо чи це буде одна, а
чи друга церква, а чи одна церква православного і католицького ві=
рові*знань, вони мусять зберігати бодай цей дух і ті форми, що їх
посідали перед фізичною ліквідацією Москвою в Україні.
Як виходить зі сторінок преси, зборових і конференційних заль,
а теж з різних маніфестаційних виступів вірних за океаном, велика
частина української громадськості/! та майже всі її провідні круги
є сильно занепокоєні існуючим станом і бачать порятунок в тому,
що патріярші завершення наших церков стануть середником їхнього
збереження і чинником перспективного ведення їх шляхами тепері»
шности у світле майбутнє. Де не зла думка і настанова. Зрештою,
іншої офіційної думки зараз не має.
Коли ходить про наш терен, то за виїмком незначних по суті
ускладнень глибоких противорічностей між церковною та світською
сторонами ще немає, що треба завдячувати у великій мірі надіям,
довірю і терпеливості тої, подекуди критикованої навіть, світсь»
кої сторони. Ми думаємо, що таку лінію треба держати дальше, на=
діючись, що справи внормалізуються, а церковні круги з нашого
терену докладуть своїх зусиль, щоби було якнайкраще для церкви,
вірних, народу й нашої спільної визвольної' справи.
Коли ходить про УКЦ, то великі надії в"яжуться зі зустріччю
Владик тієї церкви під час посвячення в Римі Святої Софії.,, яку
збудовано за старанням Верховного Архієпископа кардинала Йосипа
Сліпого. Правдоподібно, що з тої нагоди в Римі відбудеться Синод
Спископів іКД, на якому, крім різних справ біжучого порядку, бу=
де
теж обговорене і вирішене питання патріяршого завершення в
УГТГТТ
V і Щ

«

В міжчасі, наші члени і симпатини, маючи нагоду прямих зустрі»
чей та розмов з духовенством, повинні спокійно та обширно інформу»
вати їх і вияснювати їм становище нашого Руху з тій справі, за»
документоване постановами IV Великого Збору ОРИ і поширене та
роз"яснене в інших публікаціях на ці теми.
Будучи рухом, який бореться за відновлення суверенних прав
українського народу на його землях, в нашому інтересі лежить
добро і сила українського народу, а в тому теж добро і сила
українських церков православного й католицького віровизнань.
Паша Організація є тим рухом, яка стоїть виразно у своїх ідеоло
гічних наставлениях на позиціях христіянізму, визнаючи примат
духа над матерією. Ми не пропонуємо українським церквам нічого
іншого, крім того, що їм правко і морально належиться, за що
змагаються і що осягають христіянські церкви інших народів.Всі
ці,^та інші питання, треба уважно і спокійно вияснювати при ко=
жиій догідній нагоді.
Маємо вражіння, що в тягу чергового місяця провідні круги
нашого українського громадського й політичного життя висловлять
у відповідній формі свої думки та настанови місцевим найвищим
церковним чинникам. Як саме пришлеться нашому рухові діяти після
цього буде залежати від того, як ті чинники трактуватимуть зага=
льну настанову громадськості. В міжчасі, каша громадськість по=
винна відгукнутися щедрими жертвами у справі грошевої збірки на
Святу Софію в Римі, що її проголосив Апостольський Екзарх Кир
Августин Горняк.
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ВШАНУВАПІІЯ ПАЙ"ЯТІ ПРО ЙїДНИНА С.БАНДЬРИ
В тягу біжучого місяця ТП одержав інструктивного листа з ка=
нцелярії Голови Проводу ОУН, в якому подається раковий плян про
форми і методи дії клітин ОУН в зв"язку з вшануванням світлої
нам"яті Провідника Степана Бендери в 1С-ту річницю його смерті з
руки московсько-большевицького скритовбивці.
придержуючись загальних положень цих інструктивних вказівок,
ЇП подає від себе докладніші вказівки про підготовку та переведе®
ккя тієї справи на терені нашої дії, а теж про заходи і пркготу=
вання, що їх потрібно поробити завчасу відносно тих плинів, які
з"яжуться з відзначенням світлої Нам"яті Провідника С. Бандорк в
топу місці, де спочивають його їлікні Останки, себто в Мюнхені.
Одержавши це число "Бюлетеня ЇП", Провідники ранонових і ста=
ничних клітин уважно переглянуть ці вказівки та зарядження і ві=
дповідно до цього розпічнуть дію на місцях.

вшанування пагл"яті Провідника Степана Бандерп в Мюнхені є за=
пллповаие на суботу 11 го і неділю 12-го жовтня, 1969« В суботу
перші Богослужєиня та виступи представника Проводу і з теренів
відбудуться на могилі Провідника в пополудневих годинах. Вечором
того ж дня відбудеться у відповідній залі Святочна Академія з
доповідями і художньою частиною. В неділю чергового дня має від=
бутися публичний маніфестаціями.«: похід до місця смерті Поовідни=
ка, а перед цим Богослуження в українських церквах. Всі ці справи
підготовляє спеціяльний комітет на місці.
Від Проводу ОУН є побажання до нашого терену підготовити ми=
отецькі сили. З пороблені заходи на виїзд хору "Гомін" з Манче®
стеру, соліста Володимира Луціва з Лондону і тріо сумівдів з Бе=
рі.
В дальшому, від Проводу ОУН є побажання, щоби з усіх теренів
у західній Бароні прибуло якнайбільше людей на ці святкування до
Мюнхену, а в тому молоді, зокрема організованих сумівців. Це ві=
дкоситься теж до нашого терему.
Па нашому терені підготовкою виїзду групи сумівців займати®
меться Крайова Управа СУМ-у почерез Управи Осередків СУК-у на
місцях.. Виїздом членів, симпатинів, прихильників та бажаючих з
посеред вигулу громадськості повинні зайнятися Стпгичні Проводи,
діючи спільно з Управами Осередків СУМ-у. Зголошення учасників
з поміж сумівців полагоджувати прямо до Крайової Управи СУП--у
на "Тарасівні", а членів, симпатинів і прихильників дорогою орга=
нізаційио-кадрової Референтури до д. Максима, стараючись, щоби
всі зголошення були на вказаних місцях не пізніше 15 -го вересня.
Поїздка всіх учасників, а в тому теж членів мистецьких груп,
відбудеться або винаймленими літаками, або поїздом, в залежності
від кількості учасників.
Побажанням ТИ є, щоби певна група молоді /сотня/ і старших
виїхала до Мюнхену, побула на могилі Провідника і взяла участь
в інших імпрезах.
Плин Для_Нашого їерєну
1/ Бну трішььо-'оргакізаційний відтинок
Згідно з уже прийнятим у нас порядком, у вечорі 15-го жовтня
по всіх клітинах повинні відбутися спеціяльні сходини членів, си=
мпатиків і юнацтва ОУН для вшанування пам"яті Провідника Степана
Бандери в 10-ліття його смерті. Кожия з діючих сіток ОУН - муже®
ська, жіноча і юнацька, - проводять ці сходини окремо в свойому
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засягу, придержуючись необхідних конспіративних передумов. В лро=
граму цих сходин повинні зходити такі головніші точки: нормальне
відкриття, від читання денних наказів чи звернень, коротка доповідь
про жаття, дію і заслуги Провідника Степана Баядери, рецитація
спеціально підібраного твору, або належне відчитання спеціально
підібраних розділів з публіцистичних праць Провідника. Підготовку
по станицях цих сходин почати негайно, щоб вони були проведені в
найкращому порядку та при участі всіх зобов'язаних за організаці»
й н и ш ї сітками.
і/_Зо знііииі йА_ загал ьно- гв омад ський від тинок :
Старатися, щоби в кожній громаді відбулися в тягу місяця жо=
втня добре підготовані академій чи зібрання для тієї справи, а
незалежно від того організувати масові окружні зібрання з добірного
програмою та виконавцями. Просити священників, щоби вони відправи»
ли в церквах в найближчу неділю чи неділі Панахиди. Ножна улашто»
вуватп Символічні Могили. Ангажувати молодь, зокрема Юнацтво СУН.
Починати від неділі 12-го жовтня і держати до 2-го листопада, з
тим, одначе, щоби сконцентровузатися таки довкруги 18-го і 19 -го
жовтня. Сцени прибирати портретами Провідника, національними і
революційним прапорами. В тижні, що пічнеться 13-го жовтня та кі=
нчатиметься 19-го жовтня подбати, щоби портрети.Провідника.'Степа»
на Баидери по домівках у громадах були спеціально прибрані.
Управа Музею Української Визвольної Боротьби, який приніщуеть»
ся в ЇІоттінґгамі, повинна підготовити спеціяльну програму на сам
донь смерті Провідника з ЇІоттінґгамі з початком о годині 7?ЗО або
6-мій вечером та поробити заходи, щоби українці з Ноттінґгаму,
Гіаиссоілду, Дарбі і, евентуально, Лестеру, взяли участь у від зна»
чениі пам"яті Провідника в місці осідку музею, що є названий іме»
кем Степана Бендери. Було б побажаним, щоби в жовтні осередки
організували поїздки до Ноттінґгаму для відвідин Музею Українсь»
кої Визвольної Боротьби ім. Степана Бендери.
Теренова Академія для вшанування Нам"яті Провідника Степана
Баидери відбудеться в Лондоні в неділю 9-го листопада в Сан Пан»
крас їавн Гол-і з відповідною програмою і художньою частиною- з
виступом "Гомону" та інших мистецьких одиниць. !Ш закликає терен
готовити масову участь учасників на цю теренову академію, якою
замкнеться 10-ті роковини смерті Провідника на нашому терені.
'Такий, у загальних рисах, є наш плян для тої справи сьогодні.
Подаючи його, ми не кажемо, що він є вичерпним. Де загальний орі»
єктаційиий плян, який будеться виповнювати додатковими точками в
тягу чергових тижнів.
Організуючи ці справи на місцях треба гіам"ятати про наших бри»
тенських прихильників та прихильників з поміж і ні'их національних
груп, запрошувати їх на ці зібрання і, де можливо, дозволяти на
слово,
Треба числитися, що як доповнення до програми дійдуть ще за»
вданкя організування маніфестацій і пікетувань московських стани»
ць в тій країні.
Тому, що ця зовнішня загально-громадська дія в 1С--роковини
смєртк Провідника Степана Бандєри буде масовою, ТИ ке матиме згло»
ги обслужити весь терен доповідачами чи іншими подібними справа»
ми. Наш провідний актив на місцях повинен взяти це в свої руки,
користуючись всіма доступними підручними матеріялами, а зокрема
книжкою "Московські вбивці Бандєри перед судом". ТІЇ зможе піти
частинно на зустріч окружним святкуванням.
З кожної дії чи імпрези старатися надсилати короткі репортажі
до нашої преси для утрнвалення того на майбутнє. Наколи в терен
будуть вислані англомовні матеріали, то їх використати повністю
для дії на зовнішньому відтинку.

В попередньому числі нашого "Бюлетеня" ми подали, коротку інсоо
рмацію про заходи Британської Ліґи Європейської Свободи відзначив
ти в цьому році першою своєю широкого скалею (Тиждень Поневолених
Націй на в зір того, що відбувається у СІПА вже від багатьох років.
(Тоді ми подавали, що цей Тиждень визначено на час між Іу-тим
і 23-тим жовтня. Сьогодні уточнюємо, що речинці цього Тижня пере=
несено на нашу пропозицію на час лід 9-го до 16-го листопада,що
остається вже як непорушна дата цього Тижня.
Під сучасну пору підготовка сконцентродується довкруги орга=
нізаційного оформлення комітетів в тих місцевостях, що їх обрала
екзекутила Британської Ліґи Европейської Свободи для тієї справи
в цьому першому році своєї дії. Один з таких комітетів оформився
теж в Лондоні з представників від українців, британців, альбанців
чехів, естонців, литовців і мадярів, до яких дійдуть ще білоруси,
лот иші та, можливо, інші.
Екзекутква ЬРЕС поробила вступні заходи перед місцевими бри
танськими церковними кругами для піднесення справи Тижня Понево=
леикх Націй по церквах і одержала в тому загальне погодження цих
кругів.
Коли ходить про плян дії Лондонського Комітету, то він пред=
бачує такі загальникові можливості:
а/ спеціяльие Богослужения о годині 3,30 в Си. Мартін--ін-тге
Філд, Траоальґар Сквер, в дні 9-го листопада;
б/ зустріч парлямектаристів у вівторок вечером, 11-го листопа
да;
в/ розповсюдження спеціяльної летючки та інших подібних мате®
ріалів на протязі цього тижня;
г/ похід зі смолоскипами одного дня, або масова маніфестація
з транспарантами і прапорами вулицями Лондону.
Крім того, цей комітет поставит) перед собою завдання сконтактувати журналістів і підготовити пресу. Кожного дня в тягу тижня
інша національна група мала б віднести на Довнікґ Стріт свій мо=
моракдум.
Докладніші інформації про всі ці справи будуть подані в терен
десь в половині вересня. Як попередньо, так і цим разом, закли
кається низові клітини піддержувати цю ініціативу всіма можли«
вими засобами, щоб вона знайшла найширше примінення у практичній
дії в тягу Тижня Поневолених Націй.
Наскільки ця справа є загального характеру, варто було б ді=
яти в тому напрямі, щоби скерувати на неї увагу СУБ-у, СУМ~у,
ОбВУ, ОУЗК і проводи їхніх клітин у пере ні, щоб це не була лише
наша внутрішньо-організаційна ініціатива. Б рямках того загаль=
ного ранового пляну, зовнішніх виступів і т, п., не зашкодило б,
щоби українська сторона підібрала в цьому тижні один день для
віча, якоїсь гарної виставки публікацій та мистецтва, якоїсь
зустрічі з британцями і представниками груп поневолених народів.
Такі речі можна організувати по всіх більших клітинах з відпозі=
дяою рекламою і програмою.
всі ці інформації та думки даємо під увагу для дальшого пл.я=
нуваикя і дії.
Пригадуємо при тому, що Інструктивні Директиви ТИ, які були
поміщені в "Бюлетені ТІЇ" ч. 2, 1969«, є дальше актуальні. Неза=
баром з рамені УІС появиться спеціальна брошурка з матеріалами
для тієї акції. Тому підготовку і роботу по лінії вказівок з
тої інструкції потрібно ступнево розгортати, щоби якраз у жовтні
і з листопаді зводити все до заключних зусиль і вислідів.
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Збори СУБ-у:

П о ш т о деяких ускладнень об'єктивного порядку, цьогорічні За=
гальні Обори СУБ-у пройшли в назагал гарній, конструктивній атмо=
емері. Рони замкнули собою 2-1— тни рік діяльности СУБ-у тс. зідкри®
ли 2>-тий, що повинен стати ювілейним роком і бути використаний
на скріплення можливостей дії тої установи на майбутнє.
Помимо деяких підїздких намагань, учасники цих зборів заде»
ржали повну здисцкпліновеність, за що їм належиться подяка з на=
тої сторони. Правда, в одному епізоді було дві чк три наших осо=
бі, які не поступали з нашими рекомендаціями, але ІП не робить
з того ніякого висновку.
Як перед цими Зборами, так і після них деякі люди /не наші/
висловлюють дальше негодування з приводу виборної частини, вису®
ваючл такі або інші закиди чи опініїо частині членів’ Правлячого
Органу. Б одній частині це береться ще з давких часів, коли те®
перішніп Голова СУБ-у, будучи членом Ради та Президії Ради СГБ-у,
мав з ними сутички на громадському полі, а в частині це випливає
вже з хронічної звички критикована. Наша увага звернена ізперід
на дальше розгортання діяльносте. Надіємося, що наш провідний
актив зрозуміє вагу положення, а своїми ділами простелить даль=
шип позитивний крок С7Б ові в майбутнє.
2/_ .ї//бори_СУ7й-у _і.молодь :
'Іапже 9СС суміпців різного віку та обицвох полів стали уча®
скиками цьогорічних таборів СУМ-у, яких було чотири у Британії.
Група сумінської молоді була на таборі, в Бельгії, а друга група,
організована в БрадОорді, відбула, турне по сумізськкх таборах у
Західній ІЗвропі.
Псе це являється гарним показником зусиль та заходів, які по=
винні залишити такі ж почування.
Цьогорічні таборування відбувалися без того широкого розголо®
су, яким втішалися вони минулого року з уваги на манійестаційні
виступи в Лондоні. Деяка' частинка суміпців це відчула, і хоча ба®
жала якогось ззпяву, то все таки вложклася з загальну, програму
праці.
З/ 3 різних клітин доходять вістки, що в терені деякі люди займа®
іоться дальше поширюванням різних сплетнів, спрямованих на пі =
дірвакня довіри громадянства до працівників СУЛ-у зокрема. Як мо=
жна було перевірити, деякі силєтні мають чисто персональний ха
рактер і є ніби відплата "покривджених" тим, які не оборонили їх
перед критикою в громадах. Джерело інших покищо невідоме, хоча
в частинці видно на цих сплетнях вплив листів г
ї„ Данилів а.
Нашим обов'язком, є попередити членство, а почерез них і тих
українців, які підпадають легко під вплив різної провокативної
шептаної пропаганди, щоб вони уважали на ці речі, не кривдили
легкою поставою до сплетнів себе і ті організації чи людей, які
десятками років працюють на громадському полі та мають за собою
практику, здобутки й певні заслуги. Натомість, наші члени попи®
нні докладати зусиль, щоб викривати джерела сплетнів, бо за ними,
крім особистої чи групової злоби поодиноких людей, може ироми=
шляти теж довга рука ворожого чинника.
Белика частина нашої культурної, громадської і політичної
діяльности спочиває на довірю, що його ми здобули як організа
ція і як поодинокі її члени довголітньою працею і нязагал доброю
лінією. Захитати чи підорзати це є рівнозначне із підрізанням
основного стовпа нашої дії. Про це знають вороги й противники.
А тому не дивно, що як одні, так теж і другі рідко коли чіпаю®
ться організацій, їхніх програм, плинів і метод діяльності, але
поодиноких одиниць, або невеликих груп. Роби їх дискредитувати,

-11то їм закидається часто різні надуживання, Це стара і виирактику»
дана метода, яка, одначе, не мала ніде якогось поважнішого успі
ху, і не повинна б створювати якусь проблему сьогодні,
ба минулих 25 років була на нашому терені всього кілька випа=
дкїв иадужить, з чого ліпне один припав на центральну установу, а
кілька інших були по клюбах. А це е найкращим доказом високої
моральної вартосте абсолютної більшості цих людей, які є затру=
днені в українських установах. Тому варто було б таки ловити за
писок тих людей, які займаються сплетнями, і вимагати доказу, а
коли потрібно, то потягати до громадської відповідальносте.

"Бюлетень Проводу ОУІІ" :
З початком біжучого року Провід 07Н розпочав видавати цикльо=
стклевим друком свій Бюлетень, перше число якого вислано в терен
в місяці травні, Цими днями одержано друге число, яке висилається
до клітин разом з нашим тереновим Бюлетенем.
Перше число "Бюлетеня Проводу 07Н" ми вислали в терен в об:іе=
жекій кількості з відповідною інструкцією, де подали, хто його
одержує на руки і як використати це видання, щоби всі наші члени
були обізнані з його змістом. Насилаючи друге число, ми вже не
випускаємо інструкції, а доручаємо Провідникам Клітин поступити
з цим другим числом так само, як з першим.
Коли ж ходить про друге число, то особливу увагу треба зверну»
ти на такі матеріали, як "Будьмо» чуйні й уважні", "07Н - незнищима
сила", "КГБ готується до нового наступу". Великою користю для
Провідного Активу будуть становити всі інші ікструктивно-інйорма»
тивні матеріали, що є там надруковані, бо вони подають ряд зага»
льних і практичних вказівок для реалізації Постанов IV Юєллкого
Збору 07Н. Особливу увагу радимо звернути теж на листа Секрета»
ріяту Проводу до Генерального Секретаря СК37, який уточнює деякі
засадкичі настанови 07Н по відношенні до ОКНУ.
"Бюлетень Проводу Юнацтва О 7Н"^
Б половині біжучого року появилося теж перше число "Бюлетеня
Проводу Юнацтва 07Н, друковане цикльостилем, що його видає Провід
Юнацтва СУК для потреб юнацької сітки.
.0 цьому першому числі надруковано 15 більших і коротших мате»
ріалів на різні теми, які мають лягти в основу ззиховно-глшкіль»
ної праці з Юнацтвом 07Н.
Беручи під увагу специфічність цього видання та обмеженість
тиражу, ми не бачимо можливості запізнати з його змістом всі?
членів, але Референти Юнацтва 07Н на місцях повинні б запізнати
з цим виданням Провідний Актив, а деякі матеріали подати порядком
інформації загалові членства, щоби всі члени 07Н були іиформова»
ні про наші пляни, заходи, зусилля і програму дії на відтинку
юнацької сітки 07Н.
"По_становрі_;СУ_Беликого Збору^ 07Н"
На тижнях появиться друком чергове видання Бібліотеки Укра
їнського Підпільника, яке охоплюватиме собою всі важливіші ма=
теріяли з IV Белиного обору 07Н і Постанови цього Збору. Як з
попередніми випусками БУП, так і це найновіше видання повинен,
пв' ііб'Ттї ’ кожний член. Буде надзвичайно корисним, коли зокре»
м£ це"видання буде поширене між громадянством і знайдеться на
полицях українських бібліотек.

В половині червня 196і;.. року президент ЛІР ІД. ЛІВИЦЬКИЙ про»
вів у Виконкому Оргг.ні УЕР зміну ка становищу голови .ВО, яким був
іменований після останньої сесії д-р А. Фіґоль. Новим головою ВС
ЛІР став іменований інж. С. Долгаль.
Наступило це після засідання Президії УНР, на якому звітував
тодішній голова ВС д-р А. Фіґоль. Заслухавши його звіту, більші»
сть членів фракцій виступили з сильною критикою Й О Г О .ДІЯЛЬНОСТЕ,
закидаючи, що .він не виконав тих завдань, які поставлено перед
ним на шостій сесії УБ.Р, і не використав цих можливостей, які ма=
ли сприяти його праці. Диспутанти піднесли йому ще ряд інших за»
кидів, включно з розходженнями з президентом УЕР та дії супроти
його волі.
цей факт замикає собою перший радше довгий період діяльности
ЛІР після шостої сесії, в якому ЛІР к амаг 'лася перетравити впре»
вадження до свого нутра ••двійкарів''.
Як відомо, перша реакція давніших фракцій ТЕР на приступлення
до УНР "двійкарів" була, за виїмком частини соціалістів, наскрізь
позитивною. Старі унрадисти доходили навіть до цього, що разом з
двійкарами*вони одержуть приплив молодшого покоління, що дозволи»
ть їм розгорнути ширшу роботу, великі надії в"язали вони і з д-р
Фіґолем, який .втішався маркою безпартійної людини та посідав ши=
рокі знайомства і контакти з уваги на. своє членстве: в Пласті і на
працю та позицію в НІШ.
Одначе, дуже скоро "двійкарі" виявили свої справжні пляии су»
проти УЕР, про що довідалися уенрадівці. В УЕР витворилося було
два протилежних бльоки, в одному з яких були двійкарі, частина
УРДП і деякий ч:с мельниківці, а в другому інші фракції з тим,
що /НДС старалася творити деякий час центр. Але в наслідок даль»
тої суматохи скли перебалянсувалися тек, що вкінці і УЕДС стала
разом з соціалістами та іншими, с. це лерерішило долю Фіґоля і
"двійкарів". На засіданню президії УНР в- дні 15-го червня п"лть
фракцій /УРДП, СУНм,УСІі,УИДС і СК'їСУ/ висловили вотум недовіри
А. Фіґолеві, голові НО УНР. Участі в голосуванні не брали лише
дві Фракції - ОУНз і 7НД0, що на практиці озна.ч/.є однз” Фракцію,
бо УНДО солідаризується в усьому з "двіикарами".
Згідно з декретом VI. ііівицького, головою 30 та керівником
ресортів- преси і інформації став інж. С. Догладь, старий соціялі»
ст, а решта члені:.' .30 залишилася майже без змін.
Яку політику вестиме новий НО на зовнішньому і внутрішньому
відтинках покищо не відомо. Беручи, одначе, під увагу заяву пре»
зидонта М. лівицького з 19 -го червня, статті д--ра г>, Оедорончу»
ка, який є заступником голови НО і кері:киком ресорту зовнішніх
справ, а. рівночасно і виступ "мети", органу УНДС, проти "двійка»
рів", можна припускати, що це буде політика, нахилена більше в
право, иедвійкарська і не базована на т. за., реалітетах. Сам У.
Лівицькпк у своїй заяві з повищої дати висловився проти діяло»
гід з представниками сов"єтської влади в Києві, проти політики
коекзистонції, але його мова про коріння большевизму залишаєть»
ся дальше неясною.
Тут потрібно відмітити, що і ОУїїм скореґувало останньо до»
сить значущо свою лінію, віддалюючись у частині від двійкарсь»
ких впливів.
до число "Бюлетеня ТП" є в ціні 1 шілінґа за. примірник. Друге
число "Бюлетеня їіроВ'Оду СУП" є в ціні 2 шілінґіз за примірник.
Гозчислення проситься слати впрост до канцелярії !Ш за ці їй за»
леглі числа.
оооооооОооооооо

БЮЛЕТЕНЬ
Т.П. ОУН(В.Б)
Ч.4 /89/
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Слава Україні!
НАКАЗ

Націоналістк-Роволюціонери!
десять років тому болюча вістка стривожила український нарід,
свободолюбний світ, а :юкрена кадри революційної ОУН, інформуючи
всіх, що Степан Бандора, Голова Проводу ОУН і символічна постать,
іменем якої охрищено визвольні змагання української нації в нанио=
вішому періоді, згинув смертю героя з руки московсько—большевиць=
кого скритовбивника, що діяв на наказ найвищих чинників ілосковсь=
ТТТ.д
кої імперії
Діб
<
Ц 'т т п

г\

підготовляючи довгими роками цей драконський злочин, большс=
вицька Москва розчисляла, що підступно доконано нею вбивство Про=
відника ОУН, сполучено з відповідною пропаґандивною акцією в нас=
тупних роках, завдасть ОУН та цілому Українському Виззольно-Резолю=
цінному Рухові смертельного удару, ліквідуючи бодай часово цю велику
та грізну загрозу, якою були завжди для імперіалістичної Москви
змагання української нації до державності*.
Одначе, як давніше так і цим разом, сподівання наывищих мос=
К О В С Ь К И Х - О О Л Ь Ш С В Е Ц Ь К И Х Ч И Н О В Н И К І В НО ЗД1ИСЫИЛИС5
Пр овідник-прап о=
роносоць згинув, але Прапор боротьби і кермо н щії у її змаганнях
перейняли інші, в тому й молодші покоління в Україні, які йдуть
безстрашно шляхом визвольно-революційної боротьби ОУН до великої
мети - Української Самостійної Соборної Держави і самостійності*
інших уярмлених народів, створених на руїнах російської імперії.
В тягу свого трудолюбного життя сл. п».Провідник Степан Бан=
дера був людиною надзвичайно сильної волі, великого розуму, риску,
і безоглядної відданості* великій Справі. Він поєднував у собі най=
шляхетніші риси людського характеру і суворі закони революції, що
вимагають надлюдських зусиль. Він любив свою Родину та родинно жи=
ття, але кожної хвилини ризикував своїм життям, сповняючи великі
та відповідальні обов’язки організатора, провідника і символа
Українського Визвольно-Революційного Руху та ОУН як кого авангарду.
Зокрема в останні: рої
своєї діяльності, немов відчуваючи набли=
ження відходу у вічність, Степан Бандора виявляв супроти своєї.
Родини особливу любов та піклування, а водночас стояв завжди на
стійці першим.
Десять років ділить кас сьогодні від тої хвилини, коли тс в
Мюнхені, в дорозі до Родини, поростало битися сильно серце сл. п.
Степана Бендери. За цей час багато дечого змінилось в світі, ба=
гато здобутків осягноно в ділянках науки та цивілізації, змінилася
подекуди політична карта, даючи нагоду бувшим колоніям дихнути са=
постійним життям. Б інших місцях пролилася кров 0у боротьбі за сзо=
терпіння катовані*:- окупантами
інших - кров, сльози
ще
бо ДУ»
людей. В Україні відкрилися давніші її нові фронти, виросли в Оо=
ротьбі нові люди, а в практику ввійшли теж нові методи. Московськобольшевицька імперія ще стоїть, ало її коріння сильно підкопані
безупинною боротьбою уярмлених народів до особистої і національної
свободи. ОУН, яку будували і якою керували наші Прозідники-Символи
- Євген Конозалець, Роман Шухезич-Чупринка і Степан Бандора, до

-
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якої належали і якіл віддали свій труд, і лиття сотні і тисячі ві=
доі.шх або н овідсілих Героїв, стоїть
’льшо нсвгнуто як аванґард н;
полі змагань за УССД.
У викристалізованоау погляді Степана Бандори на концопційні
запогонна ОУН, вихідною точкою була ідея революційної боротьби за
УССД, якій він бзтв вірним ціло своє лиття. Ця ідея лишається живою,
діючою, на дальший період дії 07Н, яку наголосив дуло сильно
IV Великий Збір 07Н, А цс означає, ще шлях, :і к ш .ї ішов ел. п. Степан
Бандера, і яким ішли його славні Попередники , бу,до нашим шляхом в
дальшому тягу боротьби. Тому, вшановуючи світлу пам’ять Провідника
Степана Бандори в 10-ліття його смерти, нашим обов’язком є псрсзі=
рити нашу настанову, щоби впевнитися, чи ми є вірні його заповітам,
чи совісно виконуємо наші обов’язки супроти Воюючої 7країни, та чи
пало сумління не пригадує нам і не переконує нас у тому, що клич —
"Піїлсти смерть великих Лицарів!" почерез здобуття дер лави ще но
здійснений.
Націоналісти-Роволюціонери!
Час мінімальних вимог поза наші, Колений черговий дсньА тиддень,
місяць та "рів наближають нас до вирішних подій в Україні. Йти слідами
того, хто впав на шляху, будучи символом нашої боротьби, зможуть
лише ті, які відчувають в глибині душі суть тої великої жертви, якою
став Провідник Степан Бандора, і які розвивають та вдосконалюють
елементи самопоствяти і риску, що їх потребує революційна 07Н.
Провід ОУН впевнений, що весь актив ОУП в Україні й на чужині
докладатиме зусиль, щоб бути гідними і дійсними послідовниками
впавшого Провідника, що стане найкращим вшануванням його сітлої
пам’яті!
Схиляючи наші голови пород його могилою на. чужині, ми закликає=
мо членів ОУП, симпатинів і прихильників, скріплювати всіма засо=
бами і формами наш фронт боротьби проти імперіалістичної Росії!
Наш клич в 10-ліття смерти Провідника - обличчям до України,
яка страждає, але бореться і здобуває! ліивемо в часі Невідкличної
потреби всебічного виступу української нації на позиції ворога большевицькеї Москви. Поширюємо та активізуймо фронт проти оку=
пантів України в усіх країнах постою кадрів ОУНЇ
В.річницю смерти нашого Провідника-Гороя прирікаймо но спо=
чити так довго, доки його мрія і мрія всього українського народу
но станс дійсністю, доки на руїнах імперіалістичної Росії не
постане Українська Самоснійна Соборна Держава та держави інших
уярмлених народів!
Хап живе Українська Національна Революція!
Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава!
Хай живо Організація Українських Націоналістів!
Вічна Слава Провідникові Степанові Бандері!

Героям Слава!

ПРОВІД
ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Постій, жовтень, 1969 р.
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- СИМВОЛ ВОЛІ НАРОДУ

Сьогодні глипає десять років з дня смерти Степана Банд сой,
Провідника Організації Українських Націоналістів і великої постаті
Українського Визвольного Руху. Відвічний ворог України - Москва,
підступно знищила_його в повнім розквіті духових і фізичних сил,
вбиваючи в особі Бендери найбільш небезбечну собі людину. Небезпека,
?КУ..бачила Москва в діяльності Провідника, була подвійного характеру
ідейна і дієво-революційна. Вона загрожувала системі московського
большевизму в самих основах.
Вже в молодих роках Степан Баидера оформив свій світогляд, в
якому на першому місці стала ідея визнання духовости як основи,
протиставну ідеї матеріалістичного світогляду. Визнавана Провідником
духовість виявлялася ним в трьох площинах: в ідеалістичному підході
до питань буття, в релігійному віруванні практикуючого христіянина
і в пошанованні людської особистості!, яка здібна творити вартості
правди, добра, краси і святости.
Засади ідеалістичного світогляду Бандери, тотожні з ідеологією
Організації Українських Націоналістів,'стали основною ідейною збро=
єю проти матеріалістичного большевизму. В-они стали такою зброєю вже
на початках революційної діяльности Бандери проти т.зв, Комуністи«»
ної Партії Західньої України, потім в часи освідомлюзальної роботи,
яку Організація провадила на Східніх Українських Землях в роки німе=
цької окупації і, врешті, на цілій території Сов’атського Союзу,
всюди, де тільки доля розкинула членів Українського Визвольного
Ру^у. Ці засади ідеалістичного світогляду відогравали такої:: головну
ролю при самому оформлюванні ідеології українського націоналізму і
кедозволили жадним відосереднім силам звести на манівці ідейні
заложения визвольної організації.
Головною рисою ідеалістичної ідеології Організації Українських
Націоналістів під проводом Степана Бандери б:упа її повна протистав»
ність матеріалістичній філософії, ідеології большевизму та всім
похідним науковим і суспільно-економічним теоріям, що з такої мате=
ріялістичної ідеології випливали. Таким чином, ідеологія стала
духовою зброєю, в якій можна вирізнити п ’ять головних ідей, що
присвічували цілому визвольному рухові як дороговкази на шляху до
кращого майбутнього. Цими ідеями є: ідея визнання духовости, ідея
національної свободи, ідея соціальної справедливости, ідея визволь»
ної української політики та ідея революційної боротьби.
Ідея визнання духовости підкреслює, що не виробничі відносини,
тільки ідеї є рушійною силою історії, а психічно-духові властивості
людини, особливо інтелект і воля, є тими факторами, що дають людині
спроможність вільних вирішень і вільної дії.
Ідея національної свободи підкреслює потребу побудови світу на
принципі самовизначення націй, вважаючи, що нація, а не кляса, є
найвища духово-органічна спільнота і, як така, є фактором міжнарод=
нього життя та основною силою, що відограє головну ролю у формува=
пні сучасного історичного процесу.
Ідея соціяльної справедливости приймає національний принцип
соціальної справедливости, справедливий захист громадян, демократич=
ний лад і духову свободу, безплатну передачу землі селянам у влас=
ність, свободу слова, віри і світогляду та свободу політичних і
громадських організацій.
Ідея української визвольної політики приймає потребу створення
Української Самостійної Соборної Держави, як начального постуляту
для української нації в стані поневолення і стоїть на визволення
всіх поневолених Москвою народів.
Ця ідея приймає засаду, що створення держави можливе лише
через перманентну боротьбу, при чому союзниками вважаються всі
народи, що є проти большевицької Москви.
Вже ці чотири головні ідеї, проголошувані Організацією Україноь
ких Націоналістів під проводом Степана Бандери, є повним заперечень
ням московсько-большсвицького марксизму в теорії і практиці.

Та ще більшою небезпекою для совєтської системи є ідея революційної,
боротьби, яка говорить, що організування боротьби в Україні мусить
бути за всякни умов, 1 справді, Степан .бандер а зумів реалізувати
„
ідею революційної боротьби протягом ЗО років під різними окупаціями
і
різних обставинах: в мирні часи в Галичині, виховуючи підпільну
армію революціонерів, у воєнні роки другої світової війни, де осяг=
нено найвищий вияв волі народу у численних військово-партизанських
боях, і після війни, як організатор боротьби в нових умовах, до зу=
бів озброєної, замкненої тоталітарної держави.
Існують три періоди визвольної боротьби України за останні
40 років, з чого на протязі майже ЗО років керівну участь у цій бо=
ротьбі брав Степан Бандера. Перший період боротьби міх двома війна=
ми відзначався тим, що тоді проведено перехід від збройної боротьби
до боротьби ідеологічної, політичної і програмової, В той час ішло
формування ідеологічних заложеиь визвольного руху, иховання широких
мас народу в бойовому дусі, пркщіплювалася бойова запра:
різних
організ аційних акціях
Другий період боротьби під час другої світової війни характерис=
тичний тим, що в ньому відбуваються формування більших пінських
з ’єднань: ЕСарпатська Січ, повстанські відділи під час розвалу Польщі
вересні 1939 р . , зв’язкові групи між закордоном і Україною
рока:
194-0-41, Похідні Групи ОУН із закордону в Україну в 1941 створення
.Української Повстанської Армії і Українських Самооборонних Відділів.
Організовано старшинські і підстаршинські вишколи вояків, проваджено
боротьбу на два фронти - проти німців і большевиків, та відбуто чис=
ленні рейди УПА по сусідніх територіях. В роки 1947-48 прибула біль=
ша кількість вояків УПА з України на Захід для поширення визвольних
ідей між чужими народами. З січня 1948 до червня 1949 року на Україні
було проведено 1736 збройних акцій, які відбулися в десятьох областях
України, а крім того в Білорусі і Румунії.
При кінці сорокових років приходить новий період боротьби україн
ського визвольного руху в Україні, заплянований керівними чинниками
підпілля ще в роках 1945-46. Відбувається перехід від масової зброй=
ної боротьби до підпільної, яка проявляється в саботажах, в пропаґан=
ді визвольних ідей і в організованому спротиві. В цьому новому періо=
ді відбувається втримування постійного зв’язку Закордонних Частин ОУН
з Україною, при чому зв’язкові групи рекрутуються і в Україні і за
Кордоном. доказом того може бути варшавський процес з липня 1955 р . ,
який відбувся 20 літ після процесу Степана Бандери і товаришів у
Варшаві. В липневому процесі засуджено трьох людей на кару смерти,
двох на досмертну, а двох на довголітню в ’язницю. Ці люди прийшли
з-за кордону до Польщі для ведення підпільної роботи. Дальшим дока=
зам про революційну діяльність в новому періоді може бути повстання
в концтаборах-СССР в роках 1953-55? заклик в ’язнів з Мордовії з
жовтня 1 9 5 5 Р - і допомога українських вояків червоної армії мадяреь=
ким повстанцям 1 9 5 6 р.
Перераховані тут революційні акції були ведені під безпосеред=
нім або духовим керівництвом Провідника Степана Бандери, чого Москва
не могла не бачити і тому добре розуміла небезпеку, яку для неї
несло саме ім’я - Бандера.
Проваджена Організацією Українських Націоналістів боротьба
проти большєвицького поневолення не перервалася. Хоч Організація
зазнала величезних втрат, з яких найбільшою є смерть Степана Бандери,
проте оформлені Організацією ідейні засади націоналістів і виховані
Бандерою бойові кадри будуть до кінця продовжувати справу Великого
Провідника.
Вже після смерти Провідника ворог старається підсувати нам
сумніви і поширювати твердження, які мали на меті захитати ідейну
настанову Організації, а вслід зо тим послабити нашу дієву спромож=
кість. Больиовицька Москва каже, що ідеї і діяльність ОУН не відпо=
відають українському народові; що підпілля під сучасну пору не має
ґрунту на Україні; що Україна хоче залишитися колгоспною в союзі з
Москвою; що націоналісти не знають про дійсний стан на Україні і
своїми ідеями обманюють народ, і що програма ОУН була побудована на
неґативних твердженнях про большевицьку діяльність, на анахронізмі
та ілюзіях.

Проти таких свідомо облудних тверджень ворога ми з цілою ріщу=
чістю протиставляємо наші твердження і нашу боротьбу. Ми підкреслює=
мо,що українці є другим щодо величини народом
Совєтському Союзі,
народом зрілим до самостійного життя; що кожна людина - це індивід
з вільною волею і завдяки тому в слушний момент може зробити інакше,
ніж накаже Москва; що між мільйонами населення можуть навіть у тота=
літерній державі проявлятися осередки ідейного і дієвого спротиву;
що нарід піде за національними ідеями, а не за тими пропаґандивними
твердженнями, що їх висувають ворог і самовільні чи безвільні зр^д=
ники; що Совєтськгш Союз більше тепер оточений у змислі воєнно-стра=
тегічному, ніж будь-коли досі, і не зважаючи на своє сильне озброєна
ня, проти вільного світу не встоїть: що Український Народ також
озброєний і в пригожий час вжив ту зброю проти відвічного ворога
Москви; що ми боремося і будемо боротися безперервно так, як бороли=
ся досі, аж до повної перемоги.
Очевидно, що здійснювання великих плянів вимагає гуртової орга=
нізаційної праці. Вміти організувати і з ’єднувати широкі кола народу,
спрямовуючи іх діяльність в одному напрямі, корисному для визволення
Батьківщини так, як це робив Степан Бандера, - можуть лише люди силь=
ної волі, такі, яким був Він. Та життєва сила нашого народу спромож=
на видати з себе нових провідників, політиків і бойовиків визвсльно=
г° р-2Ж / , доказом чого є історичні факти. Організатор визвольної бо=
ротьби у партій світовій'війні, Головний Отаман Симон Петлюра, зги=
нув з руки Москви 1926 р. Три роки пізніше иовостворена Організація
Українських Націоналістів вибрала на голову Проводу співробітника
Петлюри, Євгена Коновальця, який протягом дев’ятьох років поставив
основи нової боротьби проти чотирьох тоді окупантів. В 1938 році
гине з рук Москви Євген Коновалець. І знову, по трьох роках прихо=
дить до керми Степан Бандера, який спільно з своїми співробітниками,
такими ж визначними революціонерами, як і він, керував визвольним
рухом в найважчі, а одночасно найбільш надійні часи для України.
Згадати б Дмитра Мирона-Орлика, Івана Клима-Леґенду, Володимира
Федака-Граба, Івана Равлика, Дмитра Маївського-Тараса, Дмитра ГркцяПеребййноса, Ярослава Старуха-Стяга і, як першого з поміж них Романа Шухевича- Чупринку, який революційну діяльність на території
Совєтського Союзу провадив аж до 1950 р . , доводячи тим усьому світо=
ві про спроможність довгими роками встоятися в боротьбі всередині
найбільш тоталітарної держави. Ті всі великі революціонери, що заги=
нули за велику, святу справу, є доказом, що український нарід у
всякий час спроможний дати нових провідних людей.
Як прийдуть великі події, а вони не за горами, то український
нарід буде одним о перших, що керму своєю долою переборе у свої
власні руки й остаточно покінчить з московським пануванням над
Україною.
Організація Українських Націоналістів буде далі продовжувати
справу Степана Бандери, спираючись, як і досі, на співпрацю цілого
українського суспільства і з повною силою віримо, що недалеко вже
година, в якій ми станемо в народів вільних колі.
Вшановуючи пам’ять Степана Бандери, ми підкреслили головніші
діла великого мужа, які не зникли разом з його трагічною смертю,
але витворені ним, увійшли як спільне добро до національної скарб=
ниці українського народу.
Смерть Степана Бандери - це найбільша сучасна національна втра=
та з огляду на його ім’я і пов’язані з ним прагнення народу, а
також з огляду на волю до боротьби за визволення і його організатор^
ський хист. Він займе особливе місце в історії нашої боротьби. Подіб;
но, як Шевченко, Бандера є правдивим пробудником душі народу. Шевчеьг
ко розбудив національну свідомість українського народу,'вказуючи на
потребу мислення і дії під кутом національного інтересу. Бандера
став символом свідомої волі народу, діючи постійно, ціло своє життя
для національного визволення України.
Також існує подібність долі Шевченка і Бандери._Поет-Революціо=
нер Шевченко за свої твори карався 10 літ на засланні, Політик-Рево=
лющіонєр Бандера, що жив і діяв 100 літ пізніше, засуджений за свою
дію ворогом на кару смерти, понад вісім років карався по тюрмах
Польщі і кацетах Німеччини.

Знищив його остаточно, фізично, цей самий ворог, що замучив Шевчен=
ка. Проте ідеї великого Шевченка і великого Бендери стануть криста=
лізаційним^осередком мільйонів людей, що завдяки національній свідо
кості і свідомій волі народу, супроводжені духом великих борців,
спричиняться до остаточного воскресіння нашого народу.

НЕОБ'Г±)£ЇІС\тЬ НАц.:.ОИАТіЬНО-ВИЗБОЛЬПО.,. БОРОТЬБИ
Вихідною точкою для Організації Українських Націоналістів у
виборі революційного шляху до національного визволення є питання,
чи революційна боротьба необхідна? Дійшовши до чіткої відповідіпідтвордженкя, ОУН приймає її за основу для своєї визвольної кон
цепції, для своєї дійової постави. Поскільки визвольно-революці
йна боро і'ьба є необхідна для жи ття і розвитку української нації,
то нема чого зупинятися над пич'анням, чи вона є можливою. тільки
відраз, треба шукати відповідних доріг і способів для її у спішно
го ведення. 'Гака пос ава відповідає основним законам життя.Кожна
.життєздатна іс то ..-а коли має хоч один шлях для збереження загрожепого життя, збирає всі свої сили і спрямовує їх на той шлях.
Московсько-большегицьке поневолення України не тільки супере
чне з прагненнями, жи ьовими по робами української нації, не ті
льки спиняє її природний. своб..дни'° розви о к . але -й загрожує її
існуванню. Москва намагається послідовно знищити само б;, шість
українського народу під кожним оглядом та за рахунок української
субс акції збільшити російський національний організм. Поо иста=
ви ися цим іиперіялісТЕЧНіШ цілям та нищівній дії большевизму
можна тільки шляхом боротьби, тим більше, що большевизм є кайгі=
ріпою формою російського імперіялізму. його то елітарні. найбільш
безоглядні методи послідовного і всебічного знищування поневоле=
них націй, їхньої духовости, біологічної субстанції та матеріяльних основ самостійного існування, не залишають жадних інших мо=
зісливостей для збереження ЇХНЬОГО самостійного життя і розвитку.
Щоб вирвати українську націю з того положення та скінчити з
процесом її постійного поневолювання і знищування, необхідно ски=
ну ти московське володіння Україною, викоренити большевизм-кому=
нізм в Україні та усунути з українських земель всі чинники росі
йського імперіялізму і всі "ого підпори. Це можна осягнути тіль=
ки шляхом рішучої визвольної боротьби цілого українського народу,
шляхом національної революції.
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Визвольна боротьба України, яку веде націонал .с ичний, рево
люційний р у х . спрямована однаково проти відкритого московського
імперіялізму та ін ернаціокального кой; нізму. •як двох форм, у
яких діє один ворог
Москва.
Імперіалізм російського народу - це явище іс оричного порядку,
що міняє свої форми та методи дії, але в свої" суті залишає ься
незмінним.
Степан Бандера - "Перспективи Української Націона
льно-Визвольної Революції", Еишкільні ІЛатеріяли з ку=
рсу влаштованого Проводом 34 ОУН, книжка ч. 1.,1 '52.,
видання Організаційно-Кадрової Реуерентури.
Редакція "Бюлетеня !Ш " радить членському активові прочитати
уважно що книжку якраз тепер.
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^™:1^.^Ї5ЛЬПІСТЬ_.СТЕПАНА .БАНДЕРИ
0 . Степан Бандора народився 1 . січня 1909 р. в У грипові Старом,у,
оахідня Україна. До ґімназії ходив в Стрию і в ній належав до Юнаць=
кого гуртка УВО. 1929 р. вступає в члени ОУН і займається кольпорта=
3‘і0Ю літератури із закордону до Галичини. Два роки пізніше стає члс=
ноїл Краєвої Екзекутиви ОУН, як референт пропаґанди, а в червні
1933 р, назначений Краєвим Провідником ОУН. На новому пості Степан
Бандохза розвиває дуле активну діяльність. Він допроваджує до фактич=
кого злиття УВО з ОУН, закріплює організаційну структуру підпільної
організації, псреводі-іть організаційні й військові вишколи членства
та установляє бонову референтуру ОУН з Романом Іііухевичем на чолі.
Керована ним пропаїандивна і бойова діяльність була скерована в
трьох напрямах: проти польської держави, проти московського больше=
визму і проти опортуністичних угодівських елементів серед українсь=
кого наузоду.
В короткому часі, на становищі Провідника Краєвої Екзекутиви,
ЩО^тривав всього півтора рокут, Степан Бандора провів дуже сильну
бонову акцію в усіх трьох поданих вище напрямках. Проти поляків були
виконані відомі атентати на куратора Ґадомського і міністра Пєрацко=
го. Проти больпевиків переводєно атентат на московського консули у
Львові і на редакцію большевицької газети "Праця". Також в тому часі
виконано кару на конфідента Бачинського і на директора Бабія вже в
часі перебування С. Бендери у в’язниці. Арештувала польська поліція
Степана Бандеру 14 червня 1934 р. і по довготривалому слідстві поль=
ський суд у Вахошазі перевів проти нього і його 1 1 товаришів процес
за вбивство Пєрацкого. У висліді процесу трьох підсудних - Степана
Бандеру, Миколу Лсбодя і Ярослава Карпенця, засуджено на кару смерти,
двох підсудних на досмертну тюрму, а сімох від 7 до 1 5 років тюрми.
Присуд винесено 13 січня 1936 р. і в травні того ж самого року від=
бувся другий суд над Бандерою у Львові за вбивство Бачинського і
Бабія. У львівському процесі Бандора був засуджений на кару досмерт=
ної в ’язниці. На основі амнестії кару смерти трьом засудженим замі=
нено на доемртну в ’язницю. 1939 р. Степан Бандора вийшов на волю
внаслідок програної війни Польщі з Німеччиною.
Опинившись на волі, С. Бандора безпроволочно зголосився до
диспозиції організаційних чинників в окупованому большевиками Львові,
але зони вислали його закордон. Там він увійшов в роботу тих частин
Організації, що після зайняття большевиками західній земель України
опинилися на еміґрації. Він, як бувший Провідник Краєвої Екзекутиви,
старається вплинути на Голову Проводу Українських Націоналістів,
полк. А. Мельника, в напрямі зміни внутрішніх відносин та існуючої
політики ОУН, що мала місце по емрти полк. Є. Коновальця. Робив це
Бандора в імені членів ОУН з Краю, які мали багато критичних завва=
жень до тодішнього Проводу Українських Націоналістів. Тому, що полк.
А. Мельник не хотів поступитися в політичній і персональній площинах,
в лютому 1940 р. створено Революційний Провід ОУН, очолений Степаном
Бандерою. Рік пізніше Революційний Провід скликав II. Великий Збір
ОУН, на якому одноголосно вибрано головою Проводу ОУН Степана Банде=
ру. Під його проводом ОУН знову стає кипучою революційною організа=
цією. Вона 'розбудовує організаційну мережу на Рідних Землях, творить
похідні групи ОУЇІ з того членства, що було закордоном, і в порозумін=
ні з прихильниками українській справі німецькими військовими кругами
творить український леґіон та організує визвольну боротьбу спільно
з іншими поневоленими Москвою народами. Перед вибухом ніисцько-росій=
ської війни Бандора ініціює створення Українського Національного
Комітету для консолідації українських політичних сил до боротьби за
державність.
Рішенням Проводу Організації ЗО. червня 1941 р. проголошено
Відновлення Української Держави у Львові,_алс тому, що Гітлср дору=
чив своїй поліції негайно зліквідувати цей "заговір українських
самостійників", німці заарештували От. Бандеру вже кілька днів після
акту проголошення Відновлення Української Держави. Німецьким в ’язнем
був Степан Бандора до грудня 1944 р. Тоді звільнено його і кількох
інших провідних членів 0УГІ з ув’язнення, пробуючи приєднати собі
ОУН і УПА, як союзника проти Москви. Німецьку пропозицію Степан
Бандора рішуче відкинув і на співпрацю не пішов.

На Крайовій ширшій Нараді Проводу ОЛЇ на УЗ в лютому 1945 р . ,
що була трактована частиною Великого Зборз^ ОУН, вибрано ново Бюро
Проводу в такому складі: Бандера, Шухевич, Отецько. Цой вибір підтвбь
рдипа Порша Конференція 34 ОУН і тоді Степан Бандора став знову голо=
вою Проводу. всієї ОУП. Як Провідник ОУН, Ст. Бандера у післявоєнний
час далі продовжував збройну боротьбу проти Москви. Він інтенсивно
організував крайовий зв’язок і'бойові групи ОУН, які втримували кон=
такт з Краєм аж до його смерти.
В 1948 р. в Закордонних Частинах ОУН витворилася опозиція, якій
Степан Бандера протиставився в площині ідейній, організаційній і
політичній. Того ж року за його апробатою представники 34 ОУН увійш=
ли до Національної Ради, щоб консолідувати політичну діяльність укрїн
ської еміграції. Але, вже два роки пізніше Провід 34 ОУН рішив вийти
з УНРади, бо вона не давала моральної підтримки революційній боротьбі
и узурпувала право© репрезентувати український нарід в імені фіктив=
У,их партій. Щоб справніше поладнати конфлікт з опозицією ЗП УГВР,
Бандера запропонував Лебедеві в квітні 1948 р. перебрати головство
Проводу 34 ОУН і сформувати його з участю опозиції, з чого Лебідь
вже в липні зрезиґнував, віддаючи назад керівництво Бандері. Щоб
утихомирити дальшу опозиційну "критику", Ст. Бандера уступив в грудні 1950 р. з посту^Голови Проводу 34 ОУН, підкресливши тим бсзпідста=
ність закидів про його диктаторські амбіції і плянуючи перейти на
Україну. Тимчасово виконував він функції'в Проводі 34 ОУН, як член
цього Проводу під- головуванням спершу Ст. Ленкавського, а згодом,
від квітня 1951 Р •? під головуванням Я. Стсцька. Коли опозиція впєр=
то поширювала, що ОУН в Україні перейшла з націоналістичних позицій
на соціялістичні і те саме мають зробити 34 ОУН, Ст. Бандера радикали
ним потягненням рішив заставити Крайову ОУН виразно визначити ідейнополітичні позиції, щоб унеможливити дальшу спскзшяцію "краєвими пози
ціями" і підшивати ОУН під фірму неокомунізму. Дня 22 серпня 1952 р.
він уступив з посту Голови Проводу всієї ОУН. Цо його уступлення не
було, одначе, прийняте ніякою компетентною установою ОУН і От.'Банде=
ра остався далі Провідником всієї ОУН до своєї смерти в 1959 р.
IV. Конференція 34 ОУН в травні 1953 р. вибрала Ст. Бандсру знову
на Голову Проводу 34 ОУН. В лютому 1954 р. прийшло до розриву з
опозицією, що наростала в Закордонних Частинах ОУН з 1948 р., після
невдалих спроб договоритися на форумі "Колегії Уповноважених", до
якої "з волі Краю" входили Л. Ребет, 3. Матла, Ст. Бандора. Рік піз=
нішо, 1955 р. відбулася 5~та Конференція 34 ОУН, яка наново обрала
Головою Проводу 34 ОУН Ст. Бандсрз^ і від неї знова інтензивио пове=
депо роботу Організації..В тому часі присвячено особливу увагу
організуванню Теренів, краєвим зв’язкам і зовнішній політиці.
Дня 15. жовтня 1959 р. Степан Бандора впав жертвою скритовбивст=
ва. Медична експертиза виявила, що причиною смерти була отрута. Два
роки пізніше, 1 7 листопада 1 9 6 1 р. німецькі судові органи проголоси^
ли, що вбивником Степана Еандери є Богдан Сташинський з наказу
Шелєпіна і Хрущова. Після докладного слідства., над вбивником Сташин=
ським відбувся процес, що тривав від 8 до 15 жовтня 1962 р. Присуд
проголошено 1 9 жовтня, в якому Ста шин оького засуджено на 8 років
важкої в ’язниці. Німецький Верховний Суд в Карльсруге ствердив, що
головним обвинуваченим•у вбивстві Бендери є совєтський уряд в Москві.
Головне значення Степана Бендери для українського визвольного
руху в тому, що він зумів в різних обставинах знайти спосіб і методи
ведення не тільки ідеологічної і політичної ділльности,'але також
збройної боротьби. Найзамітнішими для характеристики Ст. Бендери є
три етапи його дії. Перший етап це роки 1933-34 на становищі Краєво=
го Провідника Західніх Українських Земель, перервані довгорічним
у в ’язненням в Польщі. Другий етап це роки 1940-41 на становищі Голо=
ви Проводу ОУН з осідком на еміграції, але в безпосереднім сусідстві
до українських земель, які закінчилися німецьким концентраційним
табором.
Третім етапом є роки 1945-1959 на становищі Голови Проводу
всієї ОУН і - з короткими'
перервами, що разом тривали 32 місяці на становищі Голови Проводу Закордонних Частин ОУН з осідком' у ІІімс=
ччині, відгородженої від України західними сателітами Москви. Всім
трьом етапам діяльності! Степана Бандори притаманно головно настав=
лення в тому напрямі, щоб в кожних обставинах боротьби організувати

збройні кадри Організації боз огляду на то, чи українські рсволюціо=
нори знаходяться на власній території, чи є вони в сусідній до наших
земель країні, чи, врешті, є вони віддалені від України но тисячі
кілометрів. Революційна організація мусить мати збройні кадри - така
ьула провідна ідея Ст„ Бендери продовж цілого його життя, но зважаю=
чи на то, що сам він, подібно як Петлюра, ніколи в жодній регулярній
армії не служив. Власно, Петлюра, Коновалець, Чупринка і Бандера
мали в тому випадку спільне наставления і не зважаючи на великі труд:
нощі в поодиноких етапах боротьби, вони завжди находили способи для
організування збройних кадрів.
Щоб уможливити належний розвиток всіх ділянок праці революцій=
кої організації, Степан Бандера старається вплинути на струнку побз^=
Д°ву Організації в Краю вже в першому етапі своєї діяльності! на ста=
новищі Провідника Краєвої Екзєкутиви на 373. На нараді з Головою
Проводу 07Н полк. Є. Коновальцем і членами Проводу в половині 1933 р
в Празі, він вносить пропозицію підпорядкувати кадри 7В0 Проводові
07Н, як боєвий реферат тієї Організації. Його пропозиція була прий=
нята нарадою Проводу 07Н і згодом існуючий дуалізм революційного рухч
в Краю, після заснування 07Н, фактично припинився. Це мало великий
вплив на розвиток всіх ділянок праці. Він позначився особливо на
бойових акціях, які під керівництвом От. Бандери проходили справно і
прецизно, не зважаючи на тс, що виконували збройні акти в тому часі
діоди невійськові. На час діяльности От. Бандери, як Провідника Кроє=
вої Екзєкутиви 373, припадає зміна організаційної тактики щодо зброй=
них виступів. Перед тим ці виступи в своїй переважаючій більшості
мали форму окспропріяційних нападів. Ще під рукою сотника Головінсь=
кого існувала спсціяльна "Летюча бриґада", що її завданням були про=
типольські бойові акції, головно єкси. Степан Бандера організує біль=
ше число замкнених для себе збройних груп і кладе особливий наголос
на політичні бойові виступи і підготовку народу до ширшої збройної
боротьби.
7 роки війни 1940-41 Степан Бандера ставить максимальні•вимоги
до визвольного руху і відкидає всяку орієнтацію на чужі сили. З ува=
ги на то приходить де конфлікту з полк. А. Мельником. Щоб забезпечить
одноцілість руху і надати йому динамічної сили Ст. Бандера уважає
конечно потрібним позбутися з рядів Організації елементів, які у
своїй настанові показалися виразними мінімалістами. З найближчими
однодумцями переводить внутрішню перебудову Організації революційним
шляхом. Що-правда, частина членства залишилася на позиціях, витворс=
них по смерти полк. Євгена Коновальця, але весь революційний актив
станув по стороні Ст. Бандери і взявся до наполегливої праці, підго=
товляти збройну боротьбу проти Москви, що мала бути водона в часі
війни нацистської Німеччини з большевизмом. Лише завдяки тій великій
настанові школення кадрів, що відбувалося вправді відносно короткий
час /неповних два роки/, нова війна не заскочила нас неприготованими.
Ми мали значні кадри вишколених членів Організації, поділені на три
похідні групи з точним призначенням до праці в Краю. Були також виз=
начені керівні центральні органи для праці у Львові і Києві, і вреш=
ті зорганізовано 7країнський Леґіон /"Дружини 7країнсьісих Націоналіс =
тів"/ - при німецькім війську, що при сприятливих обставинах повинен
був стати зав’язком української збройної сили. Фактично, він став
пізніше, разом з організаційними кадрами 07Н, зав’язком 7країнської
Повстанської Армії. Таким чином у другому етапі діяльности Ст. Бандс=
ри відзначаються особливо виразно два моменти, притаманні його праці
з попереднього етапу, а саме: вік змагає до правного уконститування
однородного Проводу Організації і наполегливо працює над вишколом
збройних кадрів, готових кожночасно до безпосередньої боротьби з
ворогом. Всі інші ділянки організаційної роботи, так, як внутрішня
політика, пропаганда, а також зовнішньо-політична діяльність є допо=
мігшими чинниками в визвольній боротьбі.
Подібну стабілізацію Організації, передусім на відтинку Закор=
донних Частин 07Н, переводить Ст. Бандера в третьому періоді своєї
діяльности, зокрема в роки 1953-1955« За попередніх років цього
періоду в 1945-1952 рр., коли українська еміґрація перейшла два
великі зрушення мас /хаос повоєнного відпливу на чужину, а потім
переселення в різні, передусім у заморські країни/, він клав всли=
кии натиск на те
тих схаотизованих відносинах_розбудувати і _
закріпити на соборниііьких засадах міцну організаційну сітку в усіх
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чужих країна?: як основу для всякої політичної дії і співпраці з
українським підпіллям. Хоч внутрішня опозиція абсорбувала з середини
і перешкоджала (творчим ініціативам, заслугою Ст. Бандори було втри»
мания в політичнім однородності масову Організацію і збереження її ,
в революційній готовості. Він робив це навіть коштом власного стано=
вища, резиґнуючи з головства в Проводі 34 ОУН і підпорядковуючи себе
йому. Якраз цей легальний Провід Закордонних Частин він старався у
кожних умовах утвердити, як авторитетне тіло, яке жодна скла,-ні
постороння, ні внутрішня, - не могла б підважити. Внаслідок його на=
полегливої праці він остаточно збудував сильний авторитетний Провід
34 ОУН і узаконнив його Конференційними Постановами. Коли 1953 р.
IV. Конференція вибирає Ст. Бандеру на Голову Проводу 34 ОУН, він з
того становища зумів очистити Організацію від.деструктивних, опорту=
ністичних і відосередкиз: елементів, та з новою силою віддався розбудо»
ві організаційного і політичного життя в усіз: країнах, а зокрема на=
полегливою підготовкою збройних кадрів до служби в Краю. Вишколювані
Організацією бойові групи були збройним раменом революційної органі»
зації, вони становили насправді цю основу, яка надавала зсарактер і
забезпечувала успізс визвольній боротьбі у найтяжчих обставинах.
Практична, революційно-визвольна діяльність Степана Бендери
знаходила своє обґрунтування також- у його теоретичних працях. Щоправ»
да, ми но маємо друкованих статтой, писаних ним у першому етапі його
діяльности. З того часу /роки 1933-34/ залишився нам лише урядовий
опис польської прокуратури, оформлений на основі довготривалого слід»
ства з архіву Сеника у понад стосторінковім акті оскарження за збивст
б о міністра Пєрацкого, а також заяви Степана Бендери, висловлені на
судових процесазс у Варшаві і Львові 1935-36, які в обкроєному виглл»
ді пропускала польська цензура у наших львівській часописаз
Шеоритич
ну підбудову цілої діяльности у роках 1940-1941 маємо в постанова?
II. Великого Збору ОЗ'Н, зміст яких був виготовлений під безпоссрсд=
нім керівництвом Степана Бандери, як Голови Революційного Проводу,
і в інструкції під назвою “Боротьба і діяльність ОУїІ під час війни"'
з того ж 1941 року, що мало характер практичнії?: вказівок для всіх
членів Організації, які поверталися на рідні землі до боротьби і
праці їм заздалегідь призначеної. В третьому етапі діяльности треба
відмітити, крім числениз: статтей на ідеологічні і політичні томи,
дві праці Степана Бандери: "Лист до членів ОУН" з 1953 р . , його
теоретичну працю "Перспективи української національної революції",
що появилася друком 1953 р. При кінці свого листа до членів ОУН
Степан Бандера виразніше, як в кожних інших свої?: публікація?:, гово=
рить про те. що саме наї треба робити за кордоном для визволення
є настільки важлива і актуальна для всіх
України. Ця частина лис
членів Організації і всього громадянства за кордоном, що ми хочемо
її вирізнити, як дороговказ Бандори, звернений до всі: :, що їм дорогу
Україна.

"Ін:.ція ,'ива і керівництво в державно- -воргиз: діях належить
сим самим революційно-визвольним силам, які підіймаю ь . організу
юсь і ведуть народ до переможної боротьби. Основою і вирішним
фактором у державно-творчих актах є загальне виявлення волі наро =
ду, проведене у найвідповіднішій в дани:: умовах формі. Коли в
перших державно-творчих актах бере участь тільки частина народу,
на звільненій території, то з дальшим її розширенням.переводить»
ся доповнюючі народні рішення...Тому ціла відбудова самостійного
державного життя мусить бути ведена передусім під кутом оборонних
і визвольних вимог. Програмові засади українського націоналізму
визначають напрямні, до яких зміряє революційна перебудова усіх
ділянок життя. Але необхідні переходові етапи і форми цієї пере»
будови у визвольно-воєнному періоді мусять бути максимально досто»
совані до тих вимог, які кожночасно диктує визвольна й оборонна
стратегія ц широкому розумінні - мілітарному, полі ичкому, еконо=
мі чно му і ідеолог1 чно- д у х о во му" .
Степан Бандера, "Випік. Матеріали".
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Степан Бандера

Б цілім нашій діяльності закордоном но першому місці стоять
два основні завдання: пориє і сповняти зовнішньо-політичну функцію
сучасної визвольно-революційної боротьби на Українських Землях, щоб
здобути для неї визнання і піддержку серед чужих народів, прихильно
від,ношення сторонніх держав до змагання за самостійну Українську
державу. Друге основне завдання - приготовити якнайбільше сил і
вартостей, щоб їх перенести на Батьківщину і залучити в активну
визвольну боротьбу, а пізніше у державне будівництво та розбудову
національного життя в різних ділянках. Перше завдання охоплює цілий
комплекс нашої зовнішньої діяльності і політики. Для виконання дру=
того завдання розгортаємо цілу внутрішню діяльність, працю й політи=
ку на внутрішньо-українському відтинку.
Обидва комплекси трактуємо як складову частину цілого визволь=
ного націоналістичного руху, як відтинок фронту визвольної боротьби.
З цього випливає відповідальність за усю закордонну роботу перед
цілим рухом. На кожному Членові Організації лежить обов’язок стави=
тись до своїх давдань і повинносток з відповідною дбайливістю й жер=
тиокістю, рівнятись на друзів у Батьківщині та намагатись внести
як-можна більш особистий вклад у діяльність Організації.
Належно сповнювання наших зовнішньо-політичних зобов’язань суп=
роти визвольного руху вимагає, в теперішній ситуації більш, ніж
коли-небудь, повної напруги цілоети Закордонних Частин і накладає
на всі кадри, на кожного члена і! прихильника нашого руху поважні
зобов’язання. Як це вже подано в попередній частині цього листа,
український самостійницький фронт мусить показатися непохитним у
свойому змаганні за повну державну суверенність України, безкомпро=
місовии у боротьбі з большевизмом і з кожньою іншою формою московсь=
кого імпоріялізму, дієспосібним і активним через власну міць і зав=
дяки всебічній піддержці цілої української СПІЛЬНОСТІ!, без огляду
на то, як до нього і української визвольної справи ставляться чужин=
ні сили. Бід того, наскільки наш рух покажеться сильним і ноподатли=
вим на всякі намагання збити його з обраного шляху, залежатиме в
значній мірі відношення до української справи таких чужинних антн=
большевицьких сил, які ведуть топор хибну політику сороз невірну
оцінку сил і настроїв в підбольшовицькій дійсності. Але для цього не
вистарчає тільки негативна постава супроти невідповідної політики
чужих держав у нашій справі і: відмова від будьякої співдії з ними
без відповідної бази. Негативно ставлення до хибної чужої політики
набірає поважнішого значіння і може мати бажаний позитивний ефект
тоді, як в парі з ним йтиме непослабна, власногіідмотна творча само=
стійнищька діяльність. Послідовне к широке розгортання акції закор=
донної частини визвольно-революційного руху повинно унагляднити, що
цей рух має опертя у власній суспільності, черпає від ноі відповідні
сили і засоби і непохитно прямує своїм шляхом, незалежно від нопри=
хильної, чи приязної постави чужих потуг.
Розглядаючи нашу закордонну діяльність під кутом протиставлення
політиці неприхильній до української, визвольної справи і з мстою
попровадити до виправлення тієї політики, мусимо узгляднювати що
один момент: сучасна американська акція в пляні російської орієнта=
ції, намагаючись перетягнути українські скли, хоче взяти їх матсрія=
льними засобами і технічними можливостями, які мають створити базу
для широкої антибольшевицької, політично-пропагандивної акції. Поми=
нання засадничих цілей української самостійницької політики, має
бути зрівноважене і надроблене практичними користями в антибольшсви=
цькій акції. Наші протиставлення таким намаганням буде тим успішне,
чим краще буде ставлена і забезпечена практична сторінка нашої само=
стінної акції, чим більше творчих сил буде в ній інтензивно діяти.
Правда - незалежна самостійницька акція, сперта виключно на сили й
засоби організовані серед української еміґрації, но може під тсхні=
чно-матеріяльним оглядом конкурувати з тими засобами й можливостями,
які стоять до диспозиції акції, фінансованій американськими кругами.
Але належно посилення і правильна політична постановка нашої роботи
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заповнюють їй багато більшу корисність її для визвольної справи, від
величезних акцій чужими засобами при неправильній поліимчніп постано=
вці. Протиставлення самих декларацій, без належних дій, не може мати ,
поважнішого значення.
Той аспект нашої закордонної діяльности, як протидія до намагань
звести українську політичну акцію на еміґрації на шкідливі для визво=
лення рсики — хоча в теперішній ситуації він набув особливої гостро=
ти - всежтакн у загальному пляні стоїть на другому місці. На й важн іший
і вирішний момент — це потреба плянового, послідовного ставлення зако=
РДонної самостійницької дії, незалежно від змінної кошонкури, від
рриязного, чи неприхильного сталення до неї сторонніх сил. З одного
і другого погляду слідує одна і та сама вимога, щоб цілу закордонну
роботз^ розгої>тати на правильній самостійницькій політичній платформі
і забезпечувати її силову й матеріально-технічну базу з власних~д;;се=
рол українського суспільства на еміґрації.
Наша закордонна зовнішньо-політична діяльність являється єдиним
вірним виразником і правдивим речником' українських рсволюційно-вііз»
вольних змагань перед зовнішнім світом. Її головною політичною базою,
джерелом наисильніщої політичної аргументації є нспореривна революцій=
на боротьба ОУН — в7!ІА з Україні. 'Але це рівночасно накладає великі
зобов’язання. Не тільки в тому, щоби перед зрвнішнпм світом належно
відстоювати самостійницькі позиції визвольних змагань, але в номєншій
мірі теж і в тому, щоб наша зовнішньо-політична боротьба свеєю; якій»,'
”‘й>» своїм обсягом відповідала якості й важливості визвольної боротьби.
Забезпеченням відповідно розбудованої і постійно вдержуваної такої
акції вимагає постійної праці поважних сил та великих матеріальних
засобів, Боно мусить вповні спиратись на жертвенності прихильників
визвольного руху, передусім його організованих кадрів.
Ще важнішим від зовнішньо-політичної роботи є другий комплекс
діяльности закордонної частини Організації: підготова й залучення
до безпосередньої революційної боротьби на.рідних землях якнайбільше
сил та матеріялів зза кордону. Першенство важности цих завдань випли=
ває з основної засади нашої концепції - ставки на власні сили. Зов=
нішно-політкчка робота має на меті з ’єднати прихильне відношення і по
змозі активну допомогу чужостороккіх сил нашим змаганням і знешкідли=
влювати діючі серед чужинного світу різні ворожі до самостійності'!
України тенденцій. Хоч стараємось всіми силами добитись в тому най»
більших успіхів, але ніколи не можемо на тому будувати визвольної
концепції, бо відношення сторонніх сил може мати тільки допоміжно
значення і це но певний фактор. Зрештою, прихильне відношення чужого
світу до наших визвольних змагань може бути тільки наслідком нашої
власної протибольшевицької боротьби і залежно від неї. Воно може до=
помагати цій боротьбі, але но може бути її джерелом, ані її заступати,
навпаки, воно відразу вигасло б, якщо б боротьба припинилась.
Закордонні Частини ОУН не можуть бути тільки функційпим відділом
Організації для зовнішньо-політичних завдань. Ця функція наложить до
34 ОУН, але ще важнішим їх призначенням є роля запасного кадру і
запілля визвольної революції. Важливість цієї ролі 34 ОУН для дальшо=
го розвитку революції зростає в міру того, як, з одного боку бсзпере=
ривна боротьба в Батьківщині скуплюється постійно найважчими жертва»
ми, а з другого боку повно розгортання революційного змагання у ви»
рішньому етапі вимагатиме великого збільшення організаційного і про»
відного кадру, наперед підготованого до дії в тому етапі революції й
засмотрекого приготованими маторіялами. Ці завдання стоять перед
34 ОУН і від їх належного'сповнення залежатиме в значній мірі слушне
зав оршоння цілости зиагакь.
Закордонні Частини в теперішньому свойому стані иоприготовані
і нсспосібні до належного виконання тих завдань. В дотогочаснсго роз»
витку цієї частини Організації майже вся енергія ішла на внутрішню
розбудову, на. зовнішньо-політичну діяльність і на працю серед загалу
української еміґрації. Справами безпосередньої боротьби на рідних
землях займалась закордоном тільки частина Організації. В току відно»
тонні мусить прийти засадниче переставлення, так, щоби підготова до
активної визвольно—революційної боротьби охопила всі кадри і всі клі»
тики закордоном. Цього вимагає розвиток світової ситуації, який не
сміє застати нас непідгетованими,

-
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ГПготова Закордрнних кадрів Організації до великих революційних
дій це справа нозвачайно вадка * На неї складається ряд комплексів,
5ік: розпрацювання плинів розгортання революційної діяльності в ціл=
ком новій і незнаній обстановці, на різних теренах і в різних ситуа=
діях; приготування резолюційно-пропагандивних маторіялів з узгляд=
ненням різних варіянтів, для різних середовищ і серед різних ситуа=
цій; присвоєння цего всего усім кадрам шляхом систематичного провод=
всування вишколів; розроблення і засвоєнна членством необхідних відо=
мостом теронознавства революційної дії тея поза Українськими Землями
До якого калслать відомості географії, умови побуту, знання мови,
характеру й звичаїв населення і т.п,; вишкіл військовий розолюційноповстанчої організації, стратегії і тактики, вишколи з різних прак=
тичних знань, необхідних в розгортані революційної дії; організування
груп, з призначенням на окремі терени, які систематично будуть приго=
товлятися до дії в даних теренах і збиратимуть для того потрібні
відомості; планування ц підготова способів як пробратись у відповід=
ний час на призначені терени діяння, узгляднюючи різкі розвитки
ситуації і створювані можливості; забезпечення родин тих революціонер
рів, які мусять їх залишити і відійти до боротьби.
Це тільки деякі з найважчих проблем, що входять у засяг цілої
підготови закордонних кадрів. При тому треба узгляднити що один момент
Крім підсилювання існуючих в Україні підпільно-псвстанчих частин,
завданням прибуваючих зза кордону відділів буде направлятись і діяти
там, до нема нашої акції, ініціювати, відновляти і організувати рово=
люційну боротьбу на таких теренах, до революційна боротьба що но
зорганізована або перервана. Це значно важче, ніж входити в готові,
зорганізовані й діючі лави революційної боротьби.
Це все дужо трудні, але невідхильні завдання, які закордонні
кадри будуть мусіти сповнити, як резервна частина Організації. Свідо=
мість надзвичайної труднссти тих завдань наказує підходити до справи
з найглибшою со'ріозністю. Усе, що досі робилось в Закордонних Частий
ках, не стоїть у жодному порівняні до того, що перед нами. Відхиля=
тись від приняття на себе тих завдань но можна ніяк, ані цілостн 34,
ані нікому з членства, хто тільки буде фізично спосібний до бозпосс-редньої революційної боротьби. Для остаточного висліду цілого визво=
льного змагання дуже важким є питання, чи і в якій мірі закордонні
щ щ р и руху будуть належно підготовані і у відповідний час підсилять
боротьбу краєвих кадрів. Розвиток ситуації як міжнародиьої, так і на
Українських Землях, ке дозволять дальше відсувати цих справ, як питань
дальшого майбутнього. В найближчому часі мусите запасти рішення, як
Організації так :і кожного окремого члена, а вл'ід за рішенням мусить
розпочатися фактичне і послідовне підготовлювання до найважчих завдань
які будуть остаточним іспитом.
Велетенські і дуже важкі завдання, що стоять перед цілістю
34 ОУН накладають такі великі обов’язки на кожного члена, У трактуван=
ні цих обов’язків мусить прийти цілковита зміна, якщо ця частина
членства має дійсно, а но тільки номінально, належати до революційної
ОУН, яка на Батьківщині серед найважчих умовим продовжує героїчну
боротьбу. Тепер трапляються такі явища, що члени Організації в заокса=
нських країнах, які жшоть порівняльно в достатках, відмосляються пла=
тити оподаткування, мовляв - зависокі. .А багато членів взагалі но
вив’язуються навіть з фінансових зобов’язань. Очевидно такі явища но
можуть мати в нас місця. В обов’язках членів, як у накладанні їх
Організацією, так і у виконуванні кожним членом, мусить діяти ця сама
засада найвишої жертвенности. Організація мусить вимагати від своїх
членів того, чого вимагає наша боротьба: коли треба ~ віддати все в
жертву. Кожний члени мусить бути готовий покинути рідню, кинути свої
особисті життєві плини, працю, іти в боротьбу в найтрудніиих умовинах,
готовий - коли прийдсться покласти й своє життя. Це основна міра обо=
в ’язків члена, чого від кожного, без жодного виїмку, Організація може
вимагати і вимагати буде. В Організації за кордоном так само, як у
Краю, є місце тільки для тих, хто має таке наставленим, хто чує в
собі відповідну моральну силу і ідейну наснагу, хто в такий спосіб
віддає цілого себе і все своє на службу визвольній справі. Від тої
засадничої мірки виводиться міра теж усіх інших обов’язків, які Орга=
нізоція має накладати на членів, щоб сповняти свої завдання.
В дотогочасиій закордонній діяльності, коли йде про більшість
членства Організація вимагає тільки праці—труду і маторіяльних жертв.

В одному і другому мусить обом’язувати принцип правдивої жартозности.
Як у праці, так і з сповнювані маторіяльних повиниостей, кожний член
має віддавати Організації, а через ної визвольній справі таку мірку,9
щоб цс була для нього посильна, але правдива жертва, а но злипок, те,
що збуває о ІСожночасна правдива жертовність, власного почину дійсно
відчутна, жертовність труду-праці і жертовність матеріальна мусять
бути моральною потребою кожного дійсного члена.
Кожний з нас мусить чути в душі невтишній голос націоналіста~рс=
волюціонера: "В батьківщині український народ живо серед страшних
ум овин ворожого терору і злиднів, велика частина Твоїх найближчих
на засланні, Твої друзі ведуть революційну боротьбу в найважчих умо=
вах а до повного вичерпання, до загину. А Ти що уважается тож з;
члена тієї Організації,
Ом
як живеш, ще Ти робиш, що віддаєш, жертвуєш,
щоб їм допомогти?!". В кого завмер той голос, той уже но революціонер.
А в кого він живо, той без власної жертвенности, боз рішення вернутися
що до безпосередньої революційної боротьби і боз реальної ПІДГОТОВЦІ
в тому напрямі — но може жити. Кожний зокрема мусить собс під тим
оглядом сам перевірити - хто хсчс й може бути членом Організації, з
належним сповнюванням усіх своїх обовязків зараз та з приготовлюван=
ням себе- до майбутніх, значно важчих - а хто своїм ставленням супроти
визвольної справи квалійикує себе лиш як симпатик, а не член 07Н.
34 ОУН мусять з найгострішою серіозністго
до своїх наи=
важчих зобов’язань, мусять докладно знати свої сили, наскільки можна
на. них покладатися, щоби оперувати дійсними вартостями,
не С01КТИВ =
ними. Велика скількість "паперових" членів, які не виконують своїх
обов’язків тільки створює шкідливу сповидність, неспівмірність між
тим, що Організація повинна б робити, а що фактично виконати спромож=
на. Краще, щоб в рядах її були тільки фактичні, тобто активні м жертвенні члени, навіть якби їх 63010 значно менше 'Годі Організація визна=
чує свої завдання відповідно до спроможності, їло зате устійнсні зав=
дання зможе виконати фактично.
Подаю ці міркування наприкінці цього листа тому, що уважаю, що
мусить прийти дуже основна перевірка цілого стану 34 ОУН і самопоре=
-»
входить в такий етап, в якому стоятимуть
вірка кожного члена.
перед незвичайно важкими й відповідальними завданнями, Всі її члени
та клітини мусять станути н відповідній якісній висоті. Я хотівби,
щоб цей мій лист причинився до того, щоби в нас усіх, в усіх членів
та в усіх клітинах 34 ОУЯ обновилась і правила всіми нашими ділами
чітка свідомість - хто ми, й поїде ми, як частина Організації Україноь=
Націоналістів тут існуємо, як маємо вивязатись з наше осо язків
перед Батьківщиною і перед лавами наших Друзів в Україні,і які кажуть :
т* віримо і
- п- л птглтті т
/"\а.ттт ще
т р и прийдете у відповідальнкй час,
'ми
впевнені
в, т
тому,
щоб підсилити і допомогти пороме жно завершити нашу боротьбу". А ми
знаємо як трудно буде найперше добитись туди, не. поля ооїв організова=
що буде тільки початок завдання. Але свідомість
ними частинами, ; це
конечно всім кад=
труднощів нас не відстрашить, ані но спинить.
ввійти
в
стан
глибокої
соріозної
підготовці
и здецидовано
рам ач ОУН
не
тільки
займатись
ладнанням
біжучих
братись за важні справи.
еміґраційних діл з безпомічним відсуванням в неозначене і іоутнє того,
що властиво єдино на потребу.
Готуймось і берімоя за великі діла, бо великий час не.©а горами І
Витяг з листа сл, п„ Провідника Степана
Бендери, написаного до членів ОУН в
лютому 1953 року.

Це число "Бюлетеня ТП" присвячене сл. п. Степанові Бандері в
десяті роковини його геройської смерти. Матеріялами можна кори=
стуватися для внутрішньо-організаційних потреб і, наколи була
б потреба, теж для рефератів чи доповідей для загалзг громадсь=
кости. Ціна цього числа - 1 шілінґ за примірник.
Додаткові матеріяли для потреб 10-річчя будуть в "Бюлетені
Проводу 0541", у "Визвольному Шляху", та в інших наших виданнях.

