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Український, націоналіст є:
1/ Все готовий - це значить, що він є вояком Української Револю® 

цінної Ірмії. Він бореться на великому Есообіймаючому фронті Україна 
ської Національної Революції, віддаючи всі свої сили, готовий кожної 
хвилини віддати і своє життя. Український націоналіст є завжди в по® 
В НІЙ боновій, готовості.

2/ Безкорисний - це значить, що він Ідею Українського Націоналі® 
з му і службу для Неї ставить вище скарбів світа цього, для Неї про® 
міняє з радістю можливість спокійного та вигідного життя на тверду 
долю воїна-борця, теплу хату на окопи чи тюрму. Щастя шукає і зкахо= 
дить у радості боротьби і перемоги, в почуванні служби Великій і Свя 
тій Справі; Лише в щасті Української Нації є щастя українського на® 
ціопаліста.. Її воля, слава і могутність його найбільше бажання.

З/ Чесний - це значить, що він ім"я українського націоналіста 
носить гідно і не сплямить ніколи ніяким нечесним вчинком. Він за® 
вжди придержується високих вимог націоналістичної моралі. Пораль 
опортуністичного світу родить і плекає безділля, страх, фарисейство, 
вигоди і угоди. Націоналістична мораль, це мораль нового світу, сві= 
ту чину і боротьби. її засади високі і тверді. Вона є основою чинно® 
го і' чистого мов хрусталь характеру націоналіста, Лицаря-Революціо® 
нєра.

4-/ Карний - це значить, що він безоглядно підпорядкований і ві= 
рний аж до смерти Ідеї Українського Націоналізму, ОУН і провідникам. 
Кожний наказ для нього святий. Він знає, що карність це основа орга® 
нізації і сили, а анархія, це руїна. Тому завжди підтримує автори® 
тет їїроводу Української Нації з Провідником Українського Народу на 
чолі.

5/~Активний і підприємливий - це значить, що він бореться всіма 
силами, використовує всі можливости, кожну хвилину для добра Вели® 
кої' Справи ■- Української Національної Революції. Він не знає безді® 
для. В нього за думкою і словом іде чин, мов за блискавкою грім.Бо 
життя це"рух, боротьба, а спокій - це застій і холодна смерть. 
Кожну ідею, організацію чи людину оцінюється по ділах, а ке словах. 
Пасивність -- це прикмета рабства. Пасивності раба протиставляє тво® 
рчу ініціативу. і напружену активність боротьби провідника,

6/ Відважний - це значить, що він завжди відважно і неустрашимо 
протиставляється всім перешкодам і небезпекам. Він■не знає, що то є 
страх. Заяча вдача боягуза-труса йому чужа і гидка.

7/ Рішучий - це значить, що він завжди бореться завзято і витри® 
вадо. Він знає, що без витривалости, доведеної аж до впертости, не® 
ма перемоги.

Продовження в черговому числі

В еміґраційних буднях, що несуть нераз великі небезпеки духово- 
морального характеру, радимо Подругам і Друзям вчитуватися і'вдуну® 
вати ся у слова, що становлять зміст основних засад члена 03ГН, і в 
них шукати опертя, наснаги і заохоти до сповнювання змісту Присяги 
Члена ОУII.
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22Ї^ІМЇ_2М Т̂_Н^_Д0Пд^0Г7_7№АіЕІ_!_
Становище_Світового_7к2аїнського_Визвольного Ф^онт^і схвалену 

II 3"їздом Представників_07ВФ_30-31_жовтняі_1973_роД_в Торонто
До Української Спільноти

Спільність крози, роду, нації пов"язує нас,- перебуваючих у всьо= 
му світі, з Рідним Краєм в одне нерозривне ціле. І ця п о в"я з ані ст ь 
накладає на нас обов"язки, що випливають не з нашого особистого "хо= 
чу" чи "не хочу", а з нашого національного "мушу", тобто з обозмяз= 
ку вищого порядку, що живе і в нас і поза нами - живе в прийдешніх 
поколіннях. А тому кожний, хто бодай на хвилину забуде про ці обов"я 
зки, той: сам перед собою зрікається самого себе, зрікається свого 
імени, крони, ролу, нації.

Нація нинх_в поход1А_в_цьому_нац1ональном2_поход1_муси;ло_о2ти
й миї

Ми мусимо бути гідними представниками наших воюючих братів. Му= 
симо бути в питаннях українського "вірую" такими ж безкомпромісови» 
ми, якими є вони в повсякденній боротьбі з ворогом. Ми мусимо відчу= 
вати не лише розумом, але - найголовніше - чуттям, що ворог наш діє 
протії нас не лише там. на Рідних Землях, а діє він скрізь, по всій зе 
млі, наступає на нас з усіх боків. Наступає колонами неприкритої во= 
рожости, наступає колонами улесливих обіцянок, наступає колонами про 
сякання в наші національні ряди його ворожих і шкідливих нам ідей, 
провокацій і інсинуацій, з наміром скорити нас, знесилити нас, але 
в остаточному маючи на меті не нас українців, розсіяних по чужих усю 
дах, але- Нескорену Україну, що пише Правду України не чорнилом, не 
угодами й'не меморіялами, а кров"ю, муками й ділами, що перевищують 
усе уявне. Отже, пам'ятаймо в усіх наших поступуваннях про їх святі 
чини. І пам"ятаймо, що ворог тут на чужині, наступаючи нібито на нас 
має на. увазі їх, а бючи нас, бє їх. Не забуваймо про цілість і без» 
порервність дронту батьківщини й еміграції. Творімо ж добре-ім"я 
Україні нашою честю, нашою працьовитістю, нашою жертовністю, нашою 
поведінкою, нашою дією, але не забуваймо про меч, який напевно дове= 
деться і нам підняти. Підняти в ім"я нашого українського "вірую", в 
ім"я добра і справедливости не тільки для нас, що живемо тепер, а в 
ім"я волі, добра і справедливости для тих, що прийдуть після нас.
Не забуваймо, що ті, які змагаються нині й змагалися вчора, змагали» 
ся не в імені своєму і своїх інтересів, а в ім"я інтересів усього 
українського народу, його суверенної соборної держави, в ім"я його 
безсмертя.

Уайиживе_безсме2тя_не одиницьА не_гуртіві_а_хай_живе_безсме]2тя 
нації’"Г_ЕезсмертІ_Украінської~нації_!_

Про це мусить пам"ятати кожний з^країнець, а особливо кожний член 
Організацій ’Українського Визвольного Фронту. Хто бере на себе право 
переємства традицій боротьби й змагу, той мусить ці традиції і цей 
змаг зберігати як святість, нести цю святість чистими і чесними ру= 
ками й передати їх своїм наступникам. ?Ли лише учасники естафети на 
шляху нації,

Україна скривавлена, але найбільше скривавлена кров"ю молоді. 
Ворог дуже добре розуміє якість молодечої крови. Розуміє якість мо= 
лодечої наснаги, а тому скеровує свої удари у молодь. Ціляє в серце 
живого покоління нації, щоб зробити його анемічним, нездатним до 
спротиву, до боротьби.
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Ворог, перестрашений силою українського духа, намагається заку= 
вати його в московські карби. Але дух є духом. Його не можна розет* 
ріляти, його не можна виселити з України. іЗиселюючи українську моло* 
дь за-межі України, ворог не в силі вбити українського духа. Він діє 
всюди, куди б Москва не запроторювала українців• Він діє і тут на 
еміґраці.ї. Діє в формі відчуття є дно с ти з Воюючою Україною, відчуття 
едкости цілей і завдань.

■ країнарад: ..., не
сьогодні вимагає від синів своїх, перебуваючих на еміґ= 

пристосування до еміграційних умов, а вимагає пристосувати
еміграційні 
їни! ',:1

умови до вимог Краю, що бореться. Все_для_Ие1д_,длп̂ Ук]эа=
бч^дьколи

Очевидно, що це шлях тяжкий. Кожен може вибирати ІНШИЙ ШЛЯХ. Він 
може пірнути у приватне життя, особливо - роблячи собі кар"єру де 
зможе. Хто хоче, зробить це, Але_є_багато_такихі що „ніколи _зможу=
ть_забути 222~£22ї2_£§їьківтоину_у_во2ожом2“2ЕМ:[» Такймй”мус?Гт£'^ути зокреІкД^члени^Організаціи
мусять'"бути" всї^українськї_патрїоти7Вонй повйннї~поважнб’ ‘ставитися 
до“тїєї~ролї7“яку войй""маіоть виконувати в політиці і взагалі у спі= 
льноткому національному житті. Члени Організацій Українського Визво= 
лького яронту і всі українські патріоти мусять перевищити ідейністю, 
завзяттям, самопосвятою, волею і характером ворога, проти якого бо* 
ряться. Члени Організацій Українського .Визвольного Фронту мусять 
знати, що вони стоять перед дуже великим і важким завданням.

І до виконування великих завдань, до повного зісполення з ділом 
визволення України - кличемо всю українську спільноту й зокрема все 
членство Українського Визвольного Фронту, до дії і боротьби за Укра* 
їнсьісу Суверенну Соборну Державу.

Каше_найважлизіше_залдання
Перше

с
до

найголовніше наше завдання - мобілізувати_в_сі__сили_и_зо= ереджувати всІ_засоби_українського_суспільства у_вільному_світівна 
оп'о'ІГбгу^вйзвольнїй боротьбі української нації7~3вїдсй випливає и.. X.. ~'..Z....н е о б хіт Vi н ї с т ь

'/країно:
та мета нашої активної участи в українському громадсь* 

кому, культурному, науковому, виховному і суспільному житті, щоб уна 
прямлговати й пристосовувати його до потреб та вимог української виз= 
в о л ь к о ї с пр ав и.

7 вільному світі, в усіх країнах нашого поселення, мусимо розго* 
рнутк масові акції на захист арештованих і засуджених борців за во= 
лю і права української нації, їхніх переслідуваних родин і всіх укра 
їнськкх патріотів.

Розгорнути якнайширшу міжнародню акцію і мобілізувати світову 
опінію всіх волелюбних людей, у томзт й державних діячів і представ* 
ників різних ділянок життя, проти московського загарбництва і тира* 
нії, насильницької русифікації, безпощадного економічного визиску 
поневолених Москвою націй, переслідування українських церков і ре= 
лігії, людино й народовбивства, та рішуче домагатися здійсиоиня прав 
України та інших поневолених у т. зз. СССР народів на їхнє вільне, 
суверенне державне життя.

Докласти всіх зусиль, щоб допомога українців за кордоном поне* 
воленій Україні була найефективніша, щоби всебічна підтримка визво* 
льної боротьби українського народу приспішила її завершення повного 
перемогою.

Другий Світовий 3"їзд Організацій Українського Визвольного Фро* 
нту відбувається під гаслом: "Всі_наші_сили_на_допомогу_/країні"
Це маніої .стадія нашої духової єднбетй з “борцями в Україні'р"з* 'цілим
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неупокороним українським народом, продовженням якої мусить бути що= 
денний чин, наша ідейність, жертовність і безкомпромісовість у боро= тьбі з окупантами України.

Вірило, що спільними зусиллями всіх сучасних поколінь у:;раїнсь= 
кої нації, в Україні ч поза нею, переможемо найбільших тиранів світу 
- московських імперіялістів-шовіністів. Розвал московської імперії 
і відновлення на її руїнах національних суверенних держав, зокрема 
української, це одночасно єдина - запорука і справедливого тривалого 
миру в усьому світі.

Закликаємо розбудовувати мільйоновий ФОНД ОБОРОНИ УКРАЇНИ для 
скріплення революційно-визвольної боротьби в Україні і визвольної 
акції в світі. * !

32_22ІЕІ2222_2а£е2Ш£н22_наШ2ї_2®2222
Підтримуємо з"єднання наших православних митрополій в єдиний 

Собор УАЇЇЦ, чого завершенням повинен бути Патріархат УАПЦоркви,
Закликаємо Владик УКЦ - згідно з постановами Вселенського II Ва= 

тикаиського Собору - проголосити Патріархат УКЦ на найближчому Архи= 
єпископському Синоді. Підтримуємо Патріярхат УКТДеркви, очоленим Пат= 
ріярхом Блаженнішйм Кир Йосипом і апелюємо до наших .Владик визнавати 
Його з усіма юридичними й канонічними прероґативами.

Закликаємо наші Церкви до скріплення екуменічного руху, зокрема 
з погляду вимог українських катакомбних Церков та поширення фронту 
християнської України проти воюючого російського безбожництва і ре= 
жимної кремлівської"церкви".

До міжнародньої ситуації

Воєнні події на Близькому Сході підтвердили правильність кеіати= 
вного становища націоналістичного табору до сучасної політики т. зв. 
рівноваги сил суперпотуг і співпраці великодержав вільного світу з 
російською тюрмою народів СССР та його сателітів.

Нова ситуація на Близькому Сході, аналогічно до ситуації у пів= денно-східній Азії, навколо Берліну і бонсько-мосісовських договорів, 
не лише не стабілізує відносин, але посуває російські загарбницькі 
впливи й позиції у комплекс ще вільних частин світу.

Згідно з передбаченнями націоналістичного табору, виявився фаль= 
шипим розрахунок ЗСА й інших держав-вільного світу на те, що мїжде= 
ржавне відпруження доведе теж до "злагіднення" терористичного курсу 
в середині імперії, до "еволюції", "реформізму", "лагідного обличчя" 
комунізму.

Так звана розброєнева конференція має за мету з боку російських 
імпоріялістів засунення ЗСА з Звропи, добитися ліквідації атомного 
щиту вільного світу в часі, коли СССР перевищає далеко НАТО конвен= 
дійного зброєю і веде у ще вільній частині світу розклад народів з 
нутра.

але :ідео=
знанням на=Сучас;на_епоха_є епохою_не_т1льки_термояцерноТ_зброТА_ л.огічних”зоєн"__в_якїи_більші_половини“людства^стоїть_т_пїд_........

г1чкому"аспект:1_“_цё_ёпоха”повстанських_воен^_Повстанство__-
кож'" :Гс т о іо іїч н а ” у к р а ї н с ь ̂ кднцепція_ведення_визвольноа_бо^отьби / ко=
з і ц ь к ї ф ’ їїб л о д н о' я р с ь к 1 , 07Н-7Па"повстання7. -Від_повстань_£ з ̂ се^адики 
рятує московську .тюрму,_народів_духозо_й_політично,22зложений Західу
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помагаю'їн економічно і скріплюючи договорами й гарантією "кезцішува» 
ння у т. зз, сфери впливів Москви.

Віднічаючи у листопаді 1973 року 30-ліття АБИ, створеного з по= 
чину ОЛа-УїїА, даємо практичну розв’язку визволення поневолених на= 
цій через спільний Фронт, шляхом одночасних революційно—визвольних 
повстань.

В_захист_2К2£і2£Ь£2Ї_£'І2ьтури

Живемо в часі, коли культура українського народу є найважливішим 
елементом визначення національної відрубности та свідомости ук;оахнсь= 
кої спільноти. Це саме відноситься до українського народу на Рідних 
Землях. Сане тому ліквідація національної відрубности та самостійно» сти українців в Україні переводиться на відтинку нищення української 
культури.

Асиміляція членів українського народу в країнах вільного світу 
відбувається головно внаслідок відсутности організованого культурно» 
го життя у всіх клітинах української спільноти, а цей брак є наспід» 
кой нерозуміння ролі культури в житті кожної спільноти.

Культурний фронт за збереження української людини, а молоді в пе= 
ршу чергу, в Україні і в діяспорі - є найважливішим Фронтом. Коли про» 
граємо змаг на цьому відтинку, програють всі інші - світоглядові,по» 
літичиі й, навіть, економічні, бо програємо й затратимо душу україн» 
ця.

Здебути волю і державність Україні можна лише в умовах збереже» 
ння те. виховання української людини. Боротьба за українську культуру 
- це боротьба за життя народу і його майбутнє!

До_громадської_думки_світу

Організації Українського Визвольного Фронту, підтримуючи апель 
Фронту Національної Оборони України, звертаються до громадської ду= 
мки світу з апелем - стати в обороні українського народу проти росі» 
йсьісої деспотії, проти національного й культурного ґеноциду.

Організації Українського Визвольного Фронту апелюють до урядів 
вільних держав:

- припинити політику співпраці з російськими імперіалістами, по» 
літику т. зв. рівноваги сил поміж суперпотугами, як смертельно загро» 
зливу для всього світу, бо здійснюється вона коштом поневолених на» 
цій - потенційних союзників вільного світу у боротьбі проти посійсь» 
ких кародовбивців, зменьшує оборонний потенціял Заходу через закрі» 
плювання російського колоніалізму в Европі, Азії і у світі;

~ розпочати у власному інтересі політику визволення України й 
інших поневолених москалями націй, даючи політичну підтримку націо» 
нальгшм визвольним рухам у російській імперії, за її розвал на на» 
ціональні незалежні держави йг за знищення тиранської тоталітарної 
комуністичної, антинародної системи, яка служить Москві як засіб по» 
неволення народів і людей;

- поставити на засудження 00Е національний, культурний і мовний 
ґеноцид Посісви щодо України й інших поневолених народів і людей, 
переслідування реліґії-, русифікацію, російський шовинізм, колонія» 
лізн, імперіалізм, "старше-брацтво" та намагання брутальною силою 
творити російську супер-націю у Формі т. зв. совєтського народу;

- особливо натаврувати й засудити морди, поповнювані Москвою
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и на державних і політичних_діячах_Ук2аїни, жертвою яких впали Голова 
7країїисько”~Державй~5инон Петлюра, Провідники революційно-визвольної 
боротьби нації - основноположник 7В0-07Н полк,_ Звген Коновалець, Го= 
лова Проводу 07Н Степан_Бандера, та впавшйи“на полі бою з військами 
МВД Головнокомандуючий Збройних Сил України, Українсько-’! Повстансь= 
кої Армії, Голова Генерального Секретаріяту 7ГВР і Голова Проводу 
ОУІі з Україні генерал Роман_Ш^евич-Ч^принка, а далі - визначні члє» 
ни СУП і УПА Михайло_Сорока, Ант1н“0лГйник,_П^__Кдвальчук, їл_Чайка, 
5§£2їїЬ„Мальчук7 ї”чйсленні інші^націоналісти-рейолюціонери, які бо= 
ролйсяГ за"універсально зобов'язуюче право на національно-державну 
незалежність України й за свободу людини;

- нап"ятнувати безприкладну в історії варварську жорстокість у 
засудах дітей за відмову відректися своїх батьків - національних ге= 
роїв, як у випадку Юрія Шухевича, який з чотирнадцятого року життя 
карається вже майже ЗО років по тюрмах і концтаборах, члена ОУН і бі 
йця УПА Івана Ільчука, що карається незаконно вже 25 років у тюрмах, 
націоналіста 0.'Нільського, що осліп, караючись у тюрмах впродовж
37 років за те, що відмовляється зректися своїх переконань, жінки- 
націоналістки Марії Пальчак з вироком 25 років ув'язнення, Святосла= 
ва Каравакського і багато інших;

- нечузано жорстоке карання громадських діячів за спробу здійсне 
ння належних Україні прав, деяких до кари смерти /Л. Лукашенко, І. 
Кандиба, із заміною на 15 років тюрми й концтабору суворого режиму/, 
за спробу вільної культурної творчости і спротив русифікації, як по= 
дає згаданий апель з України;

за засуд сотні культурних діячів, поетів, художників, учених 
/як В. Пороз, С. Сверстюк, .В. Чорновіл, І. Світличний, Ігор і Ірина 
Калинці, Стус, Ірина Сеник, !••!. Осадчий, І. Гель та інші/, засудже 
них на важкі кари до 15 років ув'язнення в тюрмах, концтаборах, за= 
сланнях; за покарання безтерміновим ув'язненням у спецбожевільнях 
КҐБ за протести проти незаконних судів і оборону прав людини /проф. 
Л. Плюща, А. Лупиноса та інших/, закатованих на смерть за релігійні 
вірування'/І. Моисеев, Микола Хмара та інші/, засудженого на довгі 
роки о. В. Романюка, засуджену на 1- роки за оборону свого чоловіка 
Ніну Строкату-Караванську, особливо жорстоко покараного за оборону 
прав українського народу С. Карачаївського, за вживання новітніх хе= 
мічких і медичних препаратів та за систематичне затроюваккя харчів 
/її. Старчик, І. Дзюба, В. Мороз, Л. Лук'Яненко, І. Кандиба, та ін= 
ші/;

• - ке брати участи в ніяких конференціях та переговорах з Носк= 
вою, зірвати всяку економічну та технологічну співпрацю з нею;

- Церковні кола вільного світу повинні припинити всяку співпра= 
цю з Москвою та з іншими большевицькими безбожницькими тиранськими 
урядами, як теж з режимовою кремлівською "церквою", яка санкціонує 
і підтримує ліквідацію УАПЦ і УКЦ та загнання їх у катакомби.

Ватикан повинен здійсняти екуменізм на відтинку підпільних ката= 
комбнкх Церков, а не режимової "церкви" Кремля. Ватикан повинен скрі 
пити УКЦ, виконуючи постанову Ватиканського Собору II про Східні 
Церкви й перейменувати Верховний Архиєпископат УКЦ на Патріярхат, 
очолений Патріярхом Кир Иосифом.

Зо.клик до Українського Визвольного Фронту
Закликаємо всі Організації Українського Визвольного Фронту та 

українську спільноту дати активну підтримку зовнішньо-політичній иі= 
ж н ар о дкі й діяльності 07Н і АБИ включно із широкою Фінансовою допомо= 
гою в їх акціях на відтинку мобілізації у світовому розмірі антиро=
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сійських і антибольгоовкцьких сил за розвал російської імперії на нє= 
жалежні національні держави й за відновлення Української Самостійної 
Соборної Держави, як т.еж у великій чужомовній, видавничій діяльності, 
зокрема у видаванні документації крайової боротьби*

Закликаємо масово поширювати і Фінансувати періодики "Юкреїнієн 
Ревю", "АБИ Кореспонденс", Ль"Ест Юропеен" Французькою мовою, "Ньгаз 
фром Юкреїи", "Резистанс і визволення" /еспанською мовою/, "Вільна 
Україна" у шведській мові, і інші.

Посклити інформацію про боротьбу' України через пресу, дописи, ли 
сти редакцій в мовах країн, в яких живемо, через поширювання наших 
чудоіювних видань, через виступи у високих школах, церковних кругах, 
політичних клюбах, в чужинецьких радіях, телевізіях, і т. п.

Здійснити задум побудови наших постійних представництв у Вашінґ» 
тоні, то. при ОСЫ в Ню Порку.

Залучити найширші круги у зовнішньо-політичну діяльність, підго= 
товлятк зовнішньо-політичних працівників, допомагаючи їм вивчати про 
блематпку відносних народів.

Залучити якнайширші інтелектуальні сили в працю організацій 
Українського Визвольного Фронту.

Поставити вимогу глибинно вивчати процеси національно-політично» 
го становлення в Україні, її національно-визвольної боротьби та бо= 
ротьби інших поневолених Москвою народів.

Наголошуючи спізвідпозідальність нашої молоді за поширення, по» 
глиблония і скріплення діяльносте і боротьби ОУІВФ, розробити методи» 
ку, способи і Форми широкої дії української молоді у Визвольному 
Фронті.

Заапелювати до тих друзів, які з різних причин відійшли від акти 
виої праці, щоби з уваги на сьогоднішню тривожну ситуацію, що її пе= 
реживае наша Батьківщина, вони включилися в нашу визвольну акцію.

Від Редакції: Надрукований повище текст Становища СУВФ їли взя» 
ли в такій Формі, як це було роздане учасникам Конгресу СУВФ зараз 
після його відбуття, не роблгочи майже ніяких редакційних поправок. 
Тому між цим текстом, а текстами Фахово зредагованими, може бути де» 
яка різниця.

ЗАМАЛО_ДІСМО_В_КОШСТЬ_У№ЛїНМ
/Слого Голови Проводу ОУН, виголошене на II Світовому 3"їзді 

Організацій Українського Визвольного Фронту, що відбувся ЗС-31 
жовтня, 1973 року, в Торонто, Канада/.

Подруги і Друзі!
Вітаючи Вас від Проводу Організації Українських Націоналістів 

і бажаючи успіхів у Вашій дії і боротьбі, хочу декількома словами 
згадати деякі наші досягнення й потреби, які з більшою, як раніше, 
гостротою унаявнилися в останніх роках від нашої зустрічі з перед 
шести років.

Людину підносить на вершини велика віра й одержимість1ідеєю, 
страждання і горіння величною ціллю, що дає сенс її життю. Бо люди» 
на"- божественна істота. Божественне в людині - це1 служіння спільно» 
ті, найвищій спільноті - нації, що є "думкою Бога". Велике завжди
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н ар о джу в ал о с я з героїчного, з трагічного, з самопосвяти й жертви. 
•Можливо, що героїзм - це своєрідний "еґоїзм" найблагородкіших, які 
знаходять своє найвище етичне самосповнеиня в повному злитті з наці= 
єю, зі спільнотою, - "за друзі своя". Можливо, що герої інакше й не 
можуть жити, як горіти й діяти у повному ототожненні себе з ідеєю, 
яка їх полонила. Проте ж істотне у них те, що все наново в ситуації 
ркзика й терпінь вони мусять переборювати аж "надто людське", що в 
кожного озивається.

Бо герої - це теж люди. Як прекрасно, що з великої літери пишеть® 
ся в підпільній Україні слово Людина. Це незвичайно зобов"язуе. Це. 
правда, що тільки героїчними чинами, боротьбою і зброєю досягається 
національної мети. Але це неправда, як дехто каже, що самоспалення 
бійця УПА і члена 07Н, довголітнього в"язня російських тюрем і конц= 
таборів, Василя Макуха, в Києві на Хрещатику з окликом "Хай живе ві= 
льна Україна" - це втеча від життя. Ні, це горіючий смолоскип прагне® 
ння волі'й доказ найвищого етичного найняття людської душі для само= 
пожертви. Не тільки хрестоносці, але теж аскети й неофіти в колізеї 
у пащах ловів здобули х^истіянську перемогу. Україна - це також че= 
нці Печорської Лаври, це святі Антоній і Теодозій, це теж. Іван Вище« 
неький...Б спільнота святих, є спільнота героїв-людей чину, як є спі= 
льнота грішників, що падуть, а - щоб устати, потребують прикладів 
одних і других...Нація є велика героями і святими Мучениками, які на= 
лежать одній категорії Людей...

Може бути дивно, що від цих міркувань я почав своє слово,' але 
Україна- і світ потребують більше, як будь-коли прикладів, характерів, 
символів. Кажуть правду борці в Україні, що виросли якраз на приклад 
.дах ОУІ-Б-УПА.

Програми дії потрібні, необхідні напрямні праці й боротьби, але 
передумовою всього є мати найперше віру й горіти ідеєю, а все інше 
прийде як послідовність першого. Не багатосторонніми арґумеитами, - 
як кажуть борці ідеї в Україні, - апостоли Христові, неосвічені,про= 
сті, навертали світ,, але передусім своєю вірою й одержимістю ідеї. 
Коли ми в сьогоднішньому світі матимемо цю оновлену віру в Україну, 
і у вітчизну, націю взагалі - завтра належить нам.

Друзі, велике чуло оновлення стається в Україні... Націоналізм, 
традиціоналізм, вічне України самоосвідоМила молодь України. Бона 
здефілювала зміст України тисячоліття, який розгорнувся в націоналі® 
змі нашої доби, як зсенародньоглу явищі. Націоналізм став ідеологією 
і програмою боротьби, став вірою нації, її молодого покоління,.

І якраз найбільше ідейне досягнення ̂ революційної 03ГК'і УПА,Звге® 
на Коновальця, Степана Бендери, Романа ІІіухевича, що вони, стоячи про® 
ти хвиль, ніколи не відступили ні вів, ідеї, ні від назви - націона® 
лізіл.

Більше як половина людства, - кажуть крайові автори, - прямує 
до своєї мети під.знаменем націоналізму. Прямує до неї і Україна. 
Чому, отже, бути нам пригнобленими й лякатися завтрішнього дня? На 
наших очах стається велика перемога ідеї, яку майже півстоліття захи
щає революційна ОУН і її здійснює!

Ми її не тільки в російській імперії, але теж через АБИ у вільно® 
му протиросійському фронті успішно пропагуємо.

І в українській дійсності на чужині, як свідчить останнє спільне 
Становище до подій в Україні і в світі, вона починає бути визнавана як головна рушійна сила визволення нації!

Тотожність наших ідейно-політичних і стратегічно-політичних по® 
зицій з Воюючою Україною - наявне явище.



■ Де не випадок, що предметом головної атаки Москви - революційна 
ОТЕ, бандерівці, АБИ. Усе, що ставить опір Москві, що бореться за са= 
мостановлення українства, як суверенного в кожному відношенні підме® 
ту - є окреслюване йменням бандерівців. Намагання ворога звузити цей 
в с е наці о нал ь ний рух до малого гурта - безуспішне. Ворожий натиск стаз бумерангом. Серед української спільноти на чужині прапор безко= 
мпромісового українства несе теж революційна 07Н. 7 багатогранних^ 
виявах творчости нашої еміграції помітний відпечаток іди революцій®^ 
ної ОУЇЇ. Актуалізація масових дій в обороні України проти російської 
Геноцидної політики з почину націоналістів-революціонерів - загально 
відома справа. На міжнародньому форумі - найбільш безкоппромісовим 
прапороносним протиросійським чинником за національну державу проти 
імперії з надалі 07Н зі співзвучними з нею силами в АБН і Евроїхейсь® 
кік Раді Свободи. Успішна міжнародна акція - дві конференції у Лондо® 
ні в 30-ліття АБН з масовим демонстраційним вічем у центрі Лондону 
на ТраФальґар Сквері й акцією молодих у большевицькій станиці якраз 
у час періоду співпраці та поділу сфер впливів поміж т. зв. надпоту® 
гами, вказала на існуючу потугу, нехтовану, - на поневолені нації, 
що їм належить завтрішній день!

Реакція Москви вказує, що цей удар по ній мав успіх.
Дуже важливо, що кристалізаційний процес на відтинку молоді на 

чужині, зокрема студіюючої, в напрямі національної чіткости йде здо® 
родим шляхом.

Ніколи'компромісом ідей не досягнеться мети, ані тривалої одно® 
сти борців. Авангард боротьби мусить мати догми,

"Головного небезпекою стала вже людина без жодної догми, людина, 
яка. не вірить у нішо. Прийшов нігілізм - продукт масової культури'.'..
- повчає крайовий автор.

Еезсудні-вио, про демонстрування перед усім світом з боку Світово® 
го Кокґресу Вільних Українців б*■чкомпромісових самостійницьких по® 
зкцій всього українства на чужині - позитивна, корисна річ.

Проте ж, не забуваймо, що нас, націоналістів, чекають важкі,пре® 
важливі завдання, несповнені обов'язки супроти фронтовиків в Україні, 
супроти тих, що воюють там...

І тут .я_зобов"язаний_зробити_усім_нам_докірА_що_замало_ми_діємо
в тому~нап£ЯМЇА ,занадто_глибоко ми_ізгрузли .в_шоденне, інколи зг.тра®чуючи^’н£пзьть_духовии~і~мо2альнйи~зв^язок_з_ф2онтовиками...

Це необхідно_ негайно виправити! Ті, що на Фронті, потребують теж 
нолиої^матераяльної допомоги. Не забуваймо теж і про це. Активна до® 
помога воіоючітй Україні міжнародня акціям молодої_капви_-_ це. перідоче® рговї'Й-іапї'-завданняТ'~Цхлість~дїї'"має 5утй“пГ.дпорядкована єрархії за® 
вдаиь•

Коли матимемо ойензивний дух післанництва Україні, її^ідеї,дух її героїки, збережемо автоматично себе перед інтеграцією й асиміля® 
цією чужого середовища до змагу за наші ідеї, які є стасенні теж для 
нього!

Піхто ще не зберіг себе перед наступом чужих ідей виключно обо® 
роною! Сила революційної 07Н була і є в тому, що вона завжди висува® 
ла великі - здавалося б не під силу смертним людям - справи. Лише 
великі візії, і лише донкіхоти повивають нарід! Чи ведення визволь® нох бороть'бй проти чотирьох окупантів України водночас, чи горойсь® 
кий чин 07Н, Степана Ьандери і товаришів у Варшаві, чи ЗО Червня 
1941 року, чи двойроитова війна УПА-07Н проти двох найбільших тоді® 
шніх воєнних потуг світу, створення перед 30-ма роками АБН, світо® 
вий протиросійським *чонт, чи сучасна геройська поведінка членів ОУН
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і бійців УПА по тюрмах і концтаборах Москви - і безстрашна молодого 
нового покоління в Україні під прапооом націоналізму, під ідеєю на= 
ції, не є це "фантастичне", "нереальне" для звичайних смертників,але 
таке захоплююче нарід?

"Апостоли потрібні сучасній Україні, а не ситі пристосуванці-ре« 
алісти з їх'арґументами! Ні один духовий переворот не відбувся без 
апостолів... Сучасне відродження неможливе без них", - каже Валентин 
Мороз.

СУТІ підняла перед понад 20-иа роками велику справу патріяршого 
завершення наших Церков. Ця ідея стає сьогодні дійсністю. Паш заклик: 
прагне цього Ватикан чи^ні - визнаваймо на практиці Ісповідгпнса віри 
Христової Блажениішого Носила Першим Патріярхом УКЦеркзи, як це вже 
вчинила наша ЛСЦ рішенням соборчика священників і їхнього Владики Кир 
Івана в Австралії, а найближчий Синод УК.Ц нехай Нормально проголоси® 
ть Патріархат УКЦ!

Даймо підтримку єднання наших православних митрополій в єдину 
Українську Православну Церкву, якої логічним завершенням є патріяр® 
хат- Української Православної Церкви.

'Проте ж, нехай дбають наші Церкви на чужині не тільки про вірних 
тут, але не меньше про підпільні Церкви в катакомбах України!

Замала дія в тому напрямі... Заслаба теж у напрямку єднання наших 
Церков на чужині, коли екуменічний процес серед Церков вільних наро= 
дів пішов уже далеко вперед!

Створім мільйоновий фонд - Фонд Революційної 07Н, щоб можна було
>рнути нашу дію, щоб можна було теж створити 

запланований Український Центр у столиці ЗСА - Вашінґтоні.у шкpore ому
вже давно з
Щоб_можна_б
лячё Восква
к5ї„СПІЛЬНО;
що~одушовля

! Успіх1має лише те, що планується на Грандіозну скалю,і
батька Юрко з чотирнадцяти роківII, Осадчий пише у "Більмі": "З?сидить у таборах суворого режиму: уже дев'ятнадцятий рік...Батько 

казав йому: "Ти рости, ще не знати, що припаде на твій вік"...
'"Селі бил би ти порядочним человеком, ти би давно загорал на Кри= 

се наглядач. Наглядач має рацію, - продовжує Осадчий - якму"., 
би Юрк 
ку" ,

о зрікся батька, він давно був би в Криму". "Відійди негідни® 
- каже Юрко. "Відійди, бо припишу тебе в мавзолеї!".

- Ах,'дві душі боряться у моїм серці, - казав Ґете. Ні, в Юрка
одна дуиац

"Київ пише Осадчий, - столиця вітрів, каштанового зілля й ди=
вом уцілілого Володимира з хрестом на своїй горі. Дивиться на 
який уже не тече. Добре, що з хрестом: спокій і задума. Хрест 
думу причастя"...заключує Осадчий.

Як не вірити в чудо України?!
Вірмо і борімося, а станеться воно!

Київ проти Москви!
Космач проти Вавилону!

Героям України слава -
Юркові, Валентинові, Михайлові Сороці, Антонові Олійникові -- 
Синам і Внукам, що - в єдиній когорті борців за Київ і святу 
за святого Володимира над Дніпром, за велич України!

Дніпро,
на за=

Батькам, Софію,



СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ І НАШІ ЗЛІ;ДАНИЯ '
/Доповідь провідного члена Українського Визвольного Руху ряд* 

Григорія Драбата, виголошена на II 3"їзді Світового Українського 
Визвольного Фронту в Торонто, Канада/.
"Наша доба - доба боротьби української нації за саме життя? за 

свободу й за підстави дальшого розвитку. В Україні йде змаг цілого 
народу па всіх ділянках життя. Там проти російсько-большевицького 
гніту стоїть одностайний національно-визвольний Фронт усіх сил,усіх 
складових частин українського народу. Український самостій-йец ький 
Фронт держить, поряд з революціонером-піцпільником і повстанцем,укра 
ЇИСЬІСЇ'Ш духовник, науковець, мистєць, інтеліґент, робітник і селянин 
- кожний,'хто у своїй ділянці, на своєму відтинку відстоює україись= 
кий зміст, 7/країнську ідею, український інтерес проти всепоглинаючої 
тотальної російської совєтизації життя, країни, людини й народу. В 
усіх країнах під російсько-большевицьким поневоленням нестримно роз = 
видається процес визвольної революції поневолених народів, а Україна 
стоїть у її аванґарлі" Так ще в 1948 році писав у своєму "Слові..." 
сл. п. провідник Степан Бампера. І його характеристика ситуації в 
Україні повністю відзеркалює й сучасну дійсність, а його передбачу« 
вания дальшого розвитку національно-творчих сил, подій та революцій« 
них процесів на Рідних Землях здійснюється на наших очах.

Визвольну боротьбу українського народу за його суверенну держа- 
вну незалежність можна розглядати тільки як історичну тяглість, тому 
кожний її етап пов"язаиий із ранішим етапом боротьби, а'своїми наслі 
дками та ідейними дороговказами він променує у майбутнє. Власне на 
такому ґрунті була розгорнулася і революційно-визвольна боротьба ОУН 
-ТЛА під час другої світової війни проти обидвох окупантів - німець« 
ких нацистів і московських большовиків. Звідти виводимо чергові эта« 
пи боротьби за права і волю української нації, яка триває аж до на« 
ших днів.

їаісу історичну тяглість і таке перспективне планування теперіш« 
ньої боротьби на Рідних Землях бачимо у відозві Головного Командира 
УПА ген. Романа Шухевича-Чупринки-Чупринки, що ще в 1946 році писав: 
"Коли Українська Національна Революція, що принесла волю українсько« 
му народові в 1918 році, в 1920 році була, придушена ворожою перемо« 
гою, а українська армія, яка до того часу діяла одноціло, немов роз= 
плилась, - ворог був переконаний, що вона перестала існувати. Але на 
справді вийшло не так. Це був тільки момент реорганізувати україн« 
ських революційних сил, момент, коли Форми широкої повстанської бо« 
ротьби замінено іншими Формами, підпільно-конспіративними...! сього« 
дні окупант України може знову думати, що з хвилиною закінчення широ 
ких повстанських акцій, УПА перестала існувати. Революція придушена. Та й тим разом він грубо помиляється. Бо сьогоднішній момент - це ті 
лькіг момент переставки сил, момент переходу з одних Форм боротьби на 
інші...З питомою вам очайдуганістю і витривалістю, про які ходять ле= 
ґенди по цілому світі, будете продовжувати славні традиції УПА, бу= 
дете виховувати своїми геройськими чинами нове, наростаюче поколі« 
ння, щоб і його включити в революційну боротьбу..."

1 тих словах Головного Командира УПА маємо генезу дальших рево« Ліоційнпх процесів в Україні, які розвинулися у наступ ідейних пози« 
цій Українського Визвольного Руху на позиції ворога іг охопили всі 
верстви українського народу, зокрема молоде покоління.

Нинішні національно-визвольні процеси на Рідних Землях, що ві.до« 
мі нам-но. чужині, насправді є тільки частиною того, що пробивається 
наверх, себто частиною того визвольного потенціялу, що складається
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на цілість українських революційно-визвольних сил.
Аналізу ситуації в Україні та розвиток визвольної дії під час і 

після другої світової війни можна охопити такими етапами:
Парний етап - 19^-2-1950 роки - всенародне повстання, за окресле= 

нкям Святослава Караванського. Б ті роки розгорталася збройна боро= 
тьба ТПА-ОУН проти німецьких і московських окупантів, що охопила ши= 
рокі народні маси і стала всенародною. Завершилася вона зміною так= 
тики й метод, себто переходом у глибоке підпілля з одночасним касту= 
пом ідей визвольного націоналізму й пенетрацією ворога не тільки в 
Україні, а й на всіх теренах московської імперії, зокрема в ісонцтабо 
разе' і на засланні, де опинилась значна частина борців за волю 7кра= 
їни,. . .

Другій': етап: 1950-1960 роки. Тут бачимо перші наслідки зміни та= 
ктики підпільної визвольної боротьби - повстання в концтаборах політ в"язнів, "страйки в Україні, дія підпільних націоналістичних груп в 
Україні й концтаборах, судові закриті розправи над їх учасниками із 
жорстокими вироками, переважно до кари смерти. Наприкінці 5С-тих ро= 
ків починається і культурно-національне відродження, що згодом вия= 
вилося у т. зв. явному Русі опору. Саме ті роки можна уважати за пе= реломові в загально-національному значенні, бо остаточно переборено 
стразе від терору, яким московські окупанти були скували думку и душу 
українського народу.

Третій етап: 1960-1970 роки. Поширення визвольної дії на т. зв. 
явний*"сектор. Починається масова ідейна мобілізація українських па= 
тріотів, зокрема з-поміж молодої української інтеліґенції і'молоді, 
до боротьби за українську духовість, за українську^культуру, мову і 
державну суверенність, себто - повну незалежність України від /юс= 
кви. іде демаскування московського імперіалізму й шовінізму, відбу= 
гаються спроби, навіть на основі конституції т. зв.УССР і COOP, цо= 
битися відкритих судових процесів, на яких підсудні діячі українсь= 
кої культури могли б виступити на захист'української нації, її права 
на суверенну державну незалежність. Так зв. захалявна література ста 
ла одним із засобів правдивої вільної інформації та мобілізації ши= 
рших кіл українського суспільства до явного спротиву русифікації, 
теророві ІСҐБ і адміністративного апарату окупантів, розгулові моско= 
вськр.г.о. шовінізму, що довів Україну по колоніяльного стану.

Четвертий етап: 1970-ті роки можна уважати за початок чергового 
етапу. Иосісва застосувала жорстокий терор проти діячів української 
культури, які брали участь у явному Русі опору, зокрема проти борців 
за права і волю українського народу, намагаючись зліквідувати всі 
українські національно-визвольні сили м придушити революційні иаст= 
рої. Б цьому, нинішньому, етапі вже позначилася переоцінка дотепері= 
шних явних метод боротьби, включно із висновками, які мали б забозпе 
чити дальшз’ дію революційно-визвольних сил.

На підтвердження правильності/! аналізи кожного із згаданих етапів 
можна подати дуже багато документального матеріалу, але з різних при 
чин обмежуємося тільки певними ствердженнями.

Дуже важливе те, щоб цьому явному Рухові опору в^Україні визнав 
чити справедливе й правильне місце в цілому революційно-визвольному 
процесі на Рідних Землях. Як знаємо, Рух явного опору складається 
головно з молодої або молодшої культурної еліти, яка з наші дні,по= 
біч виразко націоналістичних, борців, опинилася піл жорстоким терором 
московських окупантів. Головне спрямування цього Руху опору було та= 
ке:

а/ поширити змагання за національне відродження і самостановле= 
ння,
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б/ боротися за права української нації явними методами, дозво= 
леїіими навіть конституціями т. зв. УССР і СССР,

в/ боротися З русифікацією, МОСКОВСЬКИМ І М П Є рі Я Л І З М О м-ш О В І НІ З М О іМ , 
як головним чинником поневолення України,

г/ захищати українські культурні надбання, українські•традиції 
і вартості, включно з релігією і українською мовою. Оборона 
національної гідности, свободи творчости і вільного розвитку 
української духовости.

Головними засобами діялькости учасників Руху опору були різні лі= 
тературні й мистецькі гуртки, а в дії - захалявна література й орга= 
нізовані патріотичні виступи з нагоди Шевченківських, Франкізських 
та інших роковин або подій. Характер їхньої дії - соборницькик, а за= 
сяг - вся Україна, концтабори та інші частини теперішньої московської 
імперії, у яких діють визвольні рухи поневолених Москвою народів.

Заслуги і досягнення явного Руху опору: зміна психіки народу, зо= 
креме, його провідної верстви. Великий зріст національної сві.домости 
з * соборницькому аспекті, перенесення центрів руху опору із села до 
міста, залучення до нього патріотичної української інтелігенції, го= 
ловко студентів і молоді. Уточнення у всіх верствах українського на= 
роду того, хто є ворогом-окупантом України, їз виразним зверненням 
вістря боротьби проти московського імперіялізму і шовинізму, Проти 
накиненого окупантами комунізму-большевизму, як засобу пакування над 
поневоленими народами.

У стихійному зростанні та поширюванні Руху опору в Україні схре= 
щувались і різні світогляди і теорії, між якими були й невдалі спро= 
би знайти правильний шлях для визволення України, але завдяки рево= 
люційнш.! силам визвольного націоналізму національна ідея стала в 
ньому домінуючою. З нього вийшли повністю національно і світогллдо= 
по скристалізовані такі одержимі борні, як Валентин їороз і його по= 
слідовнпки, що національну ідею висунули як прапор визвольної боро= 
тьби.

Банкруцтво комунізму, марксизму-ленінізму й націоиал-комуїтізму 
серед молодого й молодшого покоління української нації відзеркалюю* 
ть ствердження незламного Валентина Нороза та інших крайових авто= 
рів:

"Національна ідея є і буде, сьогодні вона для нас актуальна і 
означає ідею про повноту суверенного життя та культурного існування 
української нації...Національна ідея каталізує безмежжя інших зага= 
льколюдсьісих ідей...І саме заглиблення в національну ідею, віддані* 
сть її', веде заразом й найпотаємніші глибини соціальних і духових по* 
треб...Націоналізм - невід"ємна частина самої нації...Під прапором 
націоналізму відбувається національно-визвольний рух у всьому сві
ті ..."

Такі й подібні ствердження молодих крайових авторів однозвучні 
з тими ідейними позиціями, з яких ми ведемо боротьбу за визволення 
України.

Значним вкладом Нескорених у Формування безкомпромісової саілос= 
тійницької державно-політичної думки серед широких мас є те, що во= ни виразно відмежувалися від російських^ т. зв. дисидентів і "демо= 
кратів", які прагнуть здобз^ти для себе більші права і "виправляти" 
московсько--большевицьку систему, вбачаючи в цьому рятунок московсь* 
кої'імперії, що загрожена визвольними рухами поневолених нею каро* 
дів. Українські борці навпаки - наголосили національне визволення, 
що означає розвал московської імперії і відновлення суверенної укра= 
їнської держави.
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Спроби частини українських культурних діячів покликатися нібито 
на забезпечені конституціями 7ССР і СССР права Україні - провалилися 
а реакція московських окупантів стала остаточним ударом по всіх тео= 
ріях'про можливість т. зв. еволюції і демократизації імперського ре= 
жиму, про зміни й поліпшення московсько-большевицьких законів. Нато= 
мість ще раз підтвердилась правильність національної визвольної кон= 
цепції, що права і волю Україні можна здобути тільки шляхом револю= 
цінної боротьби, а не домаганням реалізації паперових обманливих ко= 
нституцій окупанта.

Погром явного Руху опору в Україні не означає перемоги московсь= 
ких окупантів та придушення українського визвольного руху знову на 
довгі роки. Не зважаючи на масові арешти, жорстокі засуди і терор, в 
Україні боротьба не припинилася, навпаки - опір зростає, але приби= 
рає інших, вже глибоко законспірованих гборм.

Саботажі, страйки, напади на магазини зброї, вивішування україн= 
ських національних прапорів, збройні зудари з силами окупанта та ін= 
ші подібні, підпільного характеру, акції в Україні, що проявлялися 
одночасно з опором явного Руху, набирають сьогодні особливого значе= 
ння у розвитку дальшої безпереривної революційно-визвольної бороть= 
би українського народу.

Передумовою організованої і переможної збройної революції завжди 
була і є світоглядова, моральна й політична революція. Тому сьогодні 
в Україні розгортається величезний бій українських національних сил 
з московськими окупантами за душу української нації. Незважаючи на 
великі жертви борців за духово-національне відродження українського 
народу й за його національне і соціяльне визволення, на жахливий те= 
pop і тотальне національно-політичне поневолення, ідейна перемога за 
тими, що горять святим полум"ям одержимости у боротьбі за. волю і пра 
ва української нації. Тому -

"Україна є!- Живе і діє!
Дихає! Бореться! І світає!

І в кайданах не вмира надія,
Воля і правда не вмира святая!"

- так пише, вже з тюрми, один із сучасних поетів України, що впав же 
ртвою теперішньої нової хвилі неосталінського терору.

"Безсмертним жаром революцій українська пломенить зоря!" - каже 
той же поет як один із представників молодого покоління.

Так маємо наочний доказ історичної тяглости української визволь= ної боротьби наших днів. Під визвольними прапорами батьків ідуть си= 
ни. Степан Бандера, Роман Шухевич-Чупринка стали найновішим символом 
національних прагнень, ідейним дороговказом у новому етапі боротьби 
за державну незалежність української нації. Закатовані в тюрмах і 
концтаборах такі велитні духу, як Михайло Сорока, переслідувані і 
тортуровані такі незламні своїм характером представники молодшого 
покоління, як Юрій Шухевич і Валентин Мороз, - стали для молодої ґе= 
нерації здазком героїчної української людини.

Але пам"ятаймо, що боротьба українського народу відбувається в 
особливо важких і жорстоких умовах, сперта тільки на власні'його си= 
ли; А довкола, як пише з тюрми вже цитований поет, - "Росія... ґрати 
...каземат, хоч на російському престолі не той сатрап". Всюди панує 
тотальна і безоглядне національне, культурне і релігійне поневсле= 
ння, всюди безщадний економічний визиск. Україну новими хвилями за= 
ливає терор, арештування - масові, а присуди - драконські. Особливо 
жорстоко розправляється окупант з українськими націоналістами-рево= 
люціоиерами, яких судять в-друге, катують, розстрілюють, переслідуй 
ють студентів, викидають з університетів, усувають професорів-патрі=
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отів, цькують і арештують українських культурних діячів, коленого 
українського патріота. Українські церкви загнали в катакомби, свяще= 
нників і вірних переслідують.

І в такий жорстокий час, -коли українська нація напружує всі свої 
духові і фізичні сили у боротьбі за своє існування і свого державну 
незалежність, а кращі її представники свідомо беруть на себе важкий 
хрест і несуть його на українську Голгофу, щоб вивершити мученицькою 
смертю воскресіння України, - ми, українці за кордоном, мусимо повні 
стю усвідомити собі, що нада допомога визвольній боротьбі України 
стала справою нашого сумління, нашої чести й гідности, як сипів і до 
чок героїчного українського народу.

Зокрема велике моральне зобов'язання до поневоленої України ма= 
ють Організації Українського Визвольного Фронту, що складаються пе= 
реважко з колишніх учасників та прихильників визвольної боротьби ОУН 
-УПА на Гідних Землях та їх молодших ідейних послідовників, вже на= 
роджених або вихованих на еміграції. Український людський і матері» 
яльний потенціял за кордонами.України дуже великий, але вік ще не 
використаний належно для допомоги визвольній боротьбі на Гідних Зе» 
млях та розгорнення всебічної самостійницької політичної акції у ві= 
лькому світі в обороні прав і волі українського народу.

Коли сьогодні в Україні слово зброєю стає, у спокійне плесо укра 
їнського життя за кордоном, замість бурхливих струменів з рідної 
України, що збуджували б голос сумління і почуття національного обо» 
в"язку, все більше вливається намулу, отруйливого обивательського 
самозаспокоєння і самозадоволення матеріальними благами,

У грізний час розгулу московського терору в Україні, коли тирани 
намагаються катуванням і хемічними засобами ламати волю арештованих 
українських патріотів, примусити їх до"покаянних заяв", щоб скомпро» 
мітувати ідею українського національного визволення та її носіїв, 
незламний, Валентин Мороз на каґебівському судилищі

"Що ж, будемо битися... Саме тепер потрібно, щоб хтось показав 
приклад твердости...Випало мені...Важка це місія. Сидіти за ґратами 
нікому не легко. Але, не поважати себе - ще важче. І тому будемо би» 
тисьі"

Саме такою повинна бути і реакція українських патріотів в Орга= 
нізаціях Українського Визвольного Фронту на байдужість у західньому 
світі до подій в Україні, на пасивне ставлення частини української 
еміграції до тотального наступу московських окупантів на українську 
націю. Хтось мусить і тут, у вільному світі, дати приклад, взяти на 
себе що важку місію в обороні прав і волі України. І коли випало нам 
- сповнім її гідно і чесно.

"Апостоли! Апостоли потрібні сучасній Україні, а не самі присто» 
сувакці - "реалісти" з-їх аргументами. Ні один духовий переворот не 
відбувся без'апостолів. Сучасне українське відродження також неможли 
ве без них!" - кличе Валентин Мороз. , . ■

Таких же апостолів і такого самого духового зрушення,'що сколи» 
хнуло б сумління всіх, потрібно й нам поза межами України. Звертаю»
'чись до українців поза Україною, ув'язнений поет пише:"Ви в чужині 
без'Батьківщини. А ми, безбатечки, на Україні", і кожний з нас "ви» 
нен...за'те, що й досі на землі є Україна без України і без калини 
солов"ї".

У світлі такого відвертого докору, клич "Лицем до України", що. 
його ми часто вживаємо як вияв хвилевого патріотичного запалу й пе= 
ретворірємо у святкову йразу, є особливо великим зобов'язанням до по» 
неволеної України, яка вимагає відповідних зусиль, жертозкости й
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ідейности кожного дня, кожної хвилини, за всіх умов, на кожному мі= 
сці'нашого поселення. Це закон життя і діяльности українського патрі= 
ота, що живе поза межами України і далі жертовно служить своєму на® 
родові.

Перше 2 найголовніше наше завдання поза межами України: нобілізу= 
вати всі сили й зосереджувати всі засоби української спільноти-у ві= 
льному світі на допомогу визвольній боротьбі української нації. Зві® 
дси випливає й необхідність та мета нашої активної участи в українсь= 
кому громадському, культурному, науковому, виховному і суспільному 
.житті, щоб унапрямлювати і прйстусовувати його до потреб і вимог 
української визвольної справи.

У вільному світі, в усіх країнах нашого поселення, мусимо розго= 
рнути всебічні масові акції на захист арештованих і засуджених бор® 
ців за волю і права української нації, їхніх переслідуваних родин і 
всіх українських патріотів.

Розгорнути якнайширшу міжнародну акцію і мобілізувати світову опі 
нію всіх волелюбних людей, у тому і державних діячів і представників 
різних ділянок життя, проти московського загарбництва і тиранії, на= 
сильницької русифікації, безпочадного політичного й економічного ви= 
зиску поневолених Москвою націй, проти переслідування українських це® 
рков і релігії, проти людино і народовбивства, та рішуче домагатися 
здійснення прав України й інших поневолених Москвою народів на їхнє 
Вільне, суверенне державне життя.

Докласти всіх зусиль, щоб допомога українців за кордоном понево® 
лепій Україні була найейектовніша, щоб всеобійілаюча піддержка визво= 
льиої боротьби українського народу приспішила її завершення повною 
перемогою.

Другий Світовий 3"їзд Організацій Українського Визвольного @ро= 
нту відбувається під гаслом: "Всі наші сили на допомогу Україні!"
Це маніфестація нашої духової єдности з борцями в Україні, з цілим 
неупокореним українським народом, продовженням якої мусить бути що= 
денний наш чин, наша ідейність, жертовність і безкомпромісовість у 
боротьбі з окупантами України, бо тільки тоді зможемо з чистим сум® 
ліиням здати звіт перед своєю поневоленою Батьківщиною.

Віримо, що спільним зусиллям всіх сучасних поколінь української 
нації в Україні й поза нею переможемо найбільших тиранів світу -мо= 
сковських інперіялістів-иовіністів. Розвал московської імперії і 
відновлення'на її руїнах національних суверенних держав, зокрема 
української, це одночасно єдина запорука і справедливого тривалого 
миру в цілому світі.

Відкриваючи від імені Головної Управи Ліґи Визволення^ України, 
організатора й господаря, оцей Другий Світовий 3"їзд Українського^ 
Визвольного Фронту, дружньо вітаю насамперед Головз?- Проводу Органі® 
зації Українських Націоналістів, д. Ярослава Отецька, вітаю^делеґа® 
тів і членів централь і установ крайового засягу Організацій Укра® 
їнського Визвольного Фронту в західньому світі: з Австралії, Арґен® 
тини, Англії, Бразилії, Франції, Бельгії, Голляндії, Німеччини,ЗСА 
і Канади. Вітаю запрошених представників преси, госте?«, і. членів ОУФ.

Аоча це наш другий Світовий 3"їзд /перший відбувся у листопаді 
1Я67 року/, то Український Визвольний Фронт у західньому світі існує 
і діє довше чим чверть століття і є продовженням того Визвольного
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Фронту, який діяв і боровся іншими способами й засобами на Рідній Зе= 
млі перед, в час і після другої світової війни, і того пронту, що зма= 
гається і бореться в Україні тепер. Ми тут доповнення того фронту.

Наше найголовніше й найважливіше завдання - це наша всебічна допо= 
мога Україні, допомога українському народові в боротьбі за визволення 
з-під московської окупації і відновлення української самостійної, не= 
залежної соборної держави. І ми зібралися ось тут з багатьох країн 
світу, щоб спільно обмрікувати наші проблеми, нашу діяльність, наші 
дальші завдання саме під цим кутом. Нас зібралося тут понад дві сотні, 
але ми репрезентуємо багато десяток тисяч членів ОУВФ у всьому світі. 
Те, що ми тут будемо говорити, радити, устійнювати - будемо це робити 
в імені тих тисячів, шо їх ми є обраними посланцями й провідниками.

Як відомо, в західньому світі, в різних країнах є багато україн= 
ських організації!, установ, товариств, з різними завданнями. 07ВФ по= 
ставили собі як своє найважливіше завдання - визволення України. Бо 
вважаємо, що визволення українського народу з-під чужого ворожого па= 
нування є найістотнішою передумовою самого життя нашого народу. Це 
справа його бути, або небути. Тому Україна, хоча поневолена й окупо= 
вана, бореться і буде боротися доти, аж її мета буде досягнута.'Укра= 
їнці в світі є органічною, кровною частиною українського народу, з 
чого випливають відповідні обов"язки й завдання. "Мжна все на світі 
вибирати, сину, вибирати не можна тільки Батьківщину", - каже відо= 
мий поет Б. Симоненко. Життя і діяльність українців у світі є так не= 
розривно пов"язані з Україною, що без цього неможливо навіть уявити 
собі існування українських суспільних організацій і всієї української 
спільноти, без України - це були б будови на піску. Без визволення 
України українська спільнота в світі не має жодних перспектив-діяння 
й навіть існування на довшу мету. Україна може жити і без нас, але ми 
без України - ні.

Для виконування нашого найважливішого завдання - допомоги україн= 
ській визвольній справі - ОУВФ працюють самі і працюють у цьому на= 
прямі серед всієї української спільноти, і разом з нею. Звідсілля по= 
треба вдержування, скріплювання і постійної розбудови 1/ ОУВФ, і 2/ 
всієї організованої української спільноти серед не-українського сві= 
ту. Без сильних ОУВФ і української спільноти немає належної можливо= 
сти відповідно працювати для української визвольної справи серед сві= 
ту, в якому живемо.

З два великі терени боротьби за визволення України: 1/ Україна і 
весь простір СССР, і 2/ західній світ. Головним тереном боротьби є 
Україна. Це наш перший Фронт. Другий, допоміжний вронт, - це ми тз̂ т, 
у всьому світі. Відповідні до положення цих двох фронтів є і каші за= 
вдання, про що буде обширна мова у доповідях.

На другому допоміжному Фронті стоять ОУВФ і вся українська орга= 
нізована /і ще не організована/ спільнота. Роля ОУВФ є і має бути 
передова і спрямовуюча з погляду нашого головного завдання. Українсь= 
ка спільнота має теж і власні громадські потреби на місцях свого по= 
селения, для яких працює, наше відношення до цього - позитивне і спі= 
вдігоче. Роля української спільноти як цілости й поодиноких організа= 
цій, груп і одиниць, - це, очевидно, теж потрібне з погляду нашого 
найважливішого завдання.

Пляк завершити Організації Українського Визвольного Фронту як 
Світовий Український Визвольний Фронт дасть нам скріплення нашої си= 
ли, нашої дії, нашої акції, нашого голосу для ще більшої допомоги 
Україні,

Україна-- вільна, самостійна, незалежна - це наша мета. Все інше 
- ц е  засоби, способи, дороги до цієї мети. Україна бореться різними 
засобами, в різний спосіб, різними Формами, ми з усьому світі змага=
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е їло ся, допоїла гаємо. Мета одна: Українська Незалежна Держава! їхніми 
й нашими силами, боротьбою - наша мета буде досягнута.

Всі наші скли_на_допомогу_7країні ! ІЇ$'Е5Ї£§_І_2~її£2£Еіл
/Скорочений троотка текст промови д-ра Романа Малаїцука, господаря 

Другого Світового 3"їзду 07ВФ в Торонто, а теперішнього голови СЗТЗФ, 
виголошеної на відкритті цього 3"їзду. Інші головніші матеріали з цьо 
го 3"їзду появляться в чергових числах "Бюлетеня".

1Ш^ї.конФ.шзЕаії_в_і22з_?2ІЦ
В другій половині 1973 року в західньому світі відбулося декілька 

великих та важливих конференцій і конгресів міжнародного к українсько 
го характеру. Були це міжнародні Конференції АБИ і ЕРС у Лондоні,що 
відбулися при кінці серпня,'1973 року, і українські конференції та ко 
нґреси, що відбулися при кінці жовтня і напочатку листопада 1973-року 
в Торонто, Канада. Хоча про ці події писала вже українська преса, то 
ми все таки зреферуємо їх перебіг коротко на сторінках нашого "Бголете 
ня". Де можливо і доцільно, там постараємося подати додаткові інформа 
ції, а рівночасно з"ясувати наше наставления і політику на найближчий 
час.

КонФеРЄНЦІЇ_АБП_і_ЕРС
Конференції АБИ і ЕРС відбулися в Лондоні у днях від 24-го до 27 

-го серпня, 1973 року, в Бонінґтон готелі, Лондон. Конференції були- 
підготовані і скликані Центральним Комітетом АБИ та Екзекутивою ЕРС. 
На місці, в Лондоні, технічну підготовку провели Делегатура АБИ з її 
Екзекутивних Комітетом, що складався з українців і працювали під за= 
гальнкм керівництвом д. І. Дмитріва, і Секретаріят Конференцій, що 
також складався переважно з українців та працював під, загальним кері= 
вництвої.і подр.. Слави Отецько. Б цьому Секретаріаті працювали також 
провідні члени з нашого терену, з Канади і ЗСА, які прибули до Лондо» 
ну перед конференціями й допомагали в їх підготовці. Пар:/ осіб допома 
гали з Европи й одна особа з Австралії.

Конференції започатковано в полудневих годинах у п"ятнкцю 24-го 
серпня Пресовою Конференцією у приміщеннях Бонінґтон готелю, на яку 
прибуло біля 60 осіб. Між учасниками пресової конференції були пред» 
ставники кількох британських столичних часописів, преси поневолених 
Москвою народів, преси /вільної/ сателітних країн, пресових агенцій 
із західньої Европи. На тій конференції був навіть кореспондент поль= 
ської рожихової преси з Варшави.

Головним речником обидвох конференцій на цьому зібранні був'д. 
Ярослав Отецько, голова ЦК АБИ і один із заступників голови ЕРС* По 
короткому виступі д. Голови, відбулася виміна думок на запити, ста» 
влені кількома представниками преси. Опісля голова АБН провів форма» 
льне відкриття виставки АБН, що була зорганізована в цьому самому 
готелі з матеріялів, доставлених у Формі знімок, текстів і кличів 
нашими друзями з Канади і доповнена матеріялами, доставленими пооди» 
нокими національними групами з Великої Британії. Історію цієї виста» 
вки та'її значіння з"ясовував учасникам відкриття д. Юрій Шинко з Канади.

Вечером того самого дня голова ЦК АБН Відкрив другу мистецьку ви» 
ставку в світлиці СУБ-у, яку зорганізували дружинники СУТІ-у з допомо» 
гою осіб з Лондону і терену', які дали на цю вкстазку свої приватні
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експонати, або допомагали в її урядженні. На відкриття цієї українсь= 
кої мистецької виставки прибуло багато делегатів з обидвох коноерен= 
цій та українців з Лондону. Відкриття цієї виставки було попереджене 
коктєйлоі-.:, зорганізованим Головною Управою С7Б-у.

Конферснційні наради у формі закритих і відкритих сесій провади= 
лися весь день у суботу 25-го серпня, і весь день у понеділок 27“Г0 
серпня. З тих днях АБН і ЕРС полагодили також і свої чисто ділові ко= 
нферепційні справи. Переважно, у закритих сесіях було біля 00 учасни= 
ків, а на відкритих кількість учасників сягала до 150 і більше осіб. 
Учасників-чужинців з нашого терену, зі західньої Европи, ЗСА, Канади, 
Австралії, Японії, Туреччини, було понад 80 осіб. Решту конференції^ 
ної публпки становили українці з Великої Британії, з європейських і 
з поза океанських країн.

З неділю 26-го серпня у центрі Лондону, на ТраФальґар сквері, ві= 
дбулася касова маніфестація з участю біля 4000 осіб. Ця маніфестація 
тривала від години 1,30 до 4,30. На тій маніфестації виступали чільні 
діячі з АБИ і ЕРС, представники різних уярмлених Москвою народів, і 
представники антикомуністичних організацій із західньої Европи, ЗСА, 
Австралії і Японії. Мистецьке оформлення маніфестації дав репрезента= 
тивнкц хор "Гомін" з Манчестеру під керівництвом Ярослава Бабуняка і 
вокальний гурток СУМ-у з Лондону під керівництвом подр. Марійки Волча 
нсьісої, і Орхестра Осередку СУМ-у з Гадерсфілду під кер. д. Сидора.

Обидві конференції закінчено бенкетом, присвяченим 30-літтю АБН, 
що відбувся у понеділок вечером, 27-го серпня, в Імперіял готелі, в 
Лондоні, з участю рівно 300 осіб. Мистецьке оформлення на бенкеті да= 
ли суддівські музично-вокальні і вокальні гуртки з Лондону та Ковентрі

Обидві конференції випродукували ряд преважливих документів, що 
появлялися у формі заяв, промов, звітів, привітів, листівок і резолю= 
цій, були помирені між учасниками, а згодом вислані поштою до чужине= 
цької проси, парляментаристів, політичних лідерів тощо, о. зараз дру= 
куються-на сторінках "АБН Кореспондєнс" і появляться вкінці окремою 
книжкою. Б наслідок цього на сторінках британського поважного щоде= 
ниика "Гсйлі їелеґраф" були інформації про конференції і спеціяльиа 
стаття Дейзіда Флойда, присвячена Україні, як "забутій нації".

З часі цих конференцій і після них групка української студонтсь= 
кої молоді провела кілька виступів біля московського туристичного бю= 
ра в Лондоні. Два рази вони увійшли до приміщень "Інтуриста" й зали= 
шили його щойно на інтервенцію британської поліції. Про ці акції пи= 
сало декілька британських газет, а між ними "Тайме", який вмістив про 
стору знижку групи українських студентів у нутрі "Інтуриста".

Обидві конференції випали надзвичайно успішно. Вони продемонструй 
вали перед вільним світом невмирущість визвольної ідеї і незсипущі= 
сть уярмлених Москвою народів у їх змаганнях і боротьбі до волі та 
національної незалежности. Вони продемонстрували широку підтримку 
уярмленні.: Москвою народам зі сторони антикомуністичних сил Заходу. 
Вони відмітили широкий вклад України у визвольну боротьбу та її пе= 
рєдозу роліо в антикомуністичному світі. Вони видвигнули широкою хви= 
лею теперішні змагання України, московські засуди й дракопські'суди 
над українськими патріотами в підмосковському ярмі. І на кінці, ці 
конференції показали, що українці можуть підготовляти й проводити з 
успіхом широкі міжнародні зібрання, для яких знайдуться впливи, шля= 
хи й, навіть, гроші. Вони показали чужинцям зорганізованість україн= 
ської громади у вільному світі та широке заступництво в ній україн= 
ської молоді, яка брала участь в підготовці конференцій, у їх'веденні 
в нарадах і панелях, а рівночасно і в маніфестації та бенкеті. Не 
багато є таких чужинецьких еміґраційних груп, які можли б зареирезе=
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нтувати себе таким числом здібної і відданої Справі молоді.
Організатори конференцій випродукували п"ять різних листівок'на 

англійській мові, які були поширені в Лондоні, а згодом у тарені. з 
цього числа дві листівки /одна восьми сторінкова/ були присвячені 
лише українській справі. Ними були: листівка з поіменними даними 
про арешти'в Україні, та з виступами західніх інтелектуалістів на 
їх оборону, а друга - переклад повного тексту "Звернення" Фронту Іїа= 
ціональної Оборони України, яке наспіло на адресу Дейвіда Флойда.

Загальні кошта цих конференцій сягають суми близько 34-50 фунтів. 
На покриття цих коштів до сьогодні вплинули такі суми: з'виставки 
АБИ /датки відвідувачів/ 12,80,. пожертва білорусів 4-0.00, збірка на 
Траральґар Сквері 269,78, приходи з бенкету /30,00, продаж значків 
11,00. Деякі пожертви наспіли від наших клітин у терені, але їхня 
сума не сягає ще 100 Фунтів. Окрему пожертву з сумі 65 Фунтів вкес= ла "Нова Фортуна" . Деякі в-идажад були криті СУБ-ом, СУМ-ом, УБС i '7/IC. 
Пряме до каси АБК в його осідку наспіли пожертви із ЗСА і Канади.
На нашому терені справу коштів цих конференцій держати треба відкри= 
тою, і до буде лише пригожа нагода збирати пожертви й пересилати їх 
впрост до УїС, або організаційною дорогою до каси ТП. Не слати цих 
пожертв на ніякі інші адреси.

На цьому місці хочемо відмітити бодай короткою згадиою особи,які 
вклали більше праці в підготовку та в переведення конференцій. Ними 
були: Ї.І; Захарчук, І. Равлюк, М. Гринюк, 0. Баран, Люба Галущак, В. 
Гумешок, Б. Девицький, М. Гайва, 0. йіузичка, М. Терлецький, Анна' 
Стасік', ї.і; Луцька, М. Ткачук, І. Стасік, І. Костів, Л. Деременда',С. 
Гринюк, А. ІСрушельницький, Леся Дяківська, Марійка Волчанська, А. 
Саґан, Богдан Терлецький, ІО. Коваль з Бельгії, Маруся Лютак, та 
інші. Де лише ті, що або працювали як машиністки й перекладачі, або 
допомагали стало в площині технічній. Було, очевидно, багато більше 
осіб, які допомагали порадами, підтримували морально, або служили 
як шофери з власними автами, чи винаймленим /П. Колесник, С. Лавру= 
шка/, або держали службу в приміщеннях виставок, або їх уряджували 
/Роман Кравець/, або працювали в бюрі по конференціях /д. Ігор зі 
Шотляндії, Без їх праці і допомоги ледви чи ці конференції могли б 
пройти успішно.

Велику моральну і Фактичну підмогу подавали завжди дд. Г.Драбат, 
інж. В. Олеськів, Ю. Заблоцький, Я. Деременда.

Всім названим тут і неназваним особам належиться щира вдячність.
А успіх конференцій хай стане кожньому винагородою за зложений труд.

КонФеренції_ВАКЛю_і_ВАЯКЛю
В цьому самому часі, -зараз після Конференцій АБИ і ЕРС, в Лондо= 

ні мали відбутися VII Конференція Світової Антикомуністичної Ліги, 
знаної під скороченою назвою як ВАКЛь, і V Конференція Світової Ліги 
Антикомуністичної Молоді, знаної під скороченою назвою як ВАЯКЛіь.

Для підготовки VII Конференції ВАКЛю покликано у Кексіко 1977 
року Европе’, ісі.кий Підготовчий Комітет під керівництвом п. Ломбарда 
з Італії. Лей Комітет мав займатися програмовими питаннями конфере= 
нції. Практичну підготовку передано тоді в руки п. Дж. Стюарта-Смі= 
та, секретаря британської антикомуністичної групи, що виступає від 
багатьох років як Форєйн АФФєрс Сіркл.

Повернувшись з Мексіко, Дж. Стюарт-Сміт покликав до дії Британсь= 
кий Підготовчий Комітет, до якого взяв переважно осіб, відомих з 
неприхильного, або навіть ворожого наставления до АБИ, ЕРС, і до на= 
шого українського націоналістичного Руху. Для прикладу, до первісно»
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го складу цього комітету входив-від українців І. Koстюк з Об'єднання, 
репрезентуючім в ньому т. зв. Паризький Бльок, створений колись в про= 
тивагу до АБИ. Щойно по деякій тяганині й натискові зі сторони АБИ, 
до цього Британського Підготовчого Комітету запрошено представників 
від Делсгатурк АБИ і СУБ-у, як члена SPC,

Бід самого початку підготовки Дж. Стюарт-Сміт не визнавав Квро= 
перського Підготовчого Комітету та його плянів і думок про цю VII 
Конференцію ВАКЛю, а висував власні пляни й настанови, які розмина» 
лися як зі статутовими заложеннями ВАКЛю, так і з його програмою.
Його головним намаганням було обмежити до мінімум, або виолімінува= 
ти зовсім, АБИ. від підготовчих заходів, усунути українську проблема» 
тику з Форуму тої конференції, відсунути від конференції SPC, а на 
цс місце впровадити московсько НТС та ближче невідомі польські круги, 
чеських'імперіялістів, югославів, противних нашій справі американців 
І проч̂ ..

Перший важкий бій із ним був зведений в Лондоні на засіданні чле» 
нів Европонського Підготовчого Комітету, яке відбулося порад масовою 
демонетраицією проти конференції у Гельсінках, що мала місце в ноді» 
лю 4~го~листопада, 1972 року. Пішовши тоді на уступки, він поверну» 
вся одначе на свої старі позиції зараз після того засідання. Другий 
бій зведено з ним на засіданні Езвопойського Підготовчого Комітету, 
яке відбулося в Бонн при кінці сІ чия, 1973 року. Третій важкий бій 
зведено з ним на засіданні Екзекутиви ВАКЛю, що відбулося в Лондоні 
на початку березня, 1973 року. Лязіруючи спритно, визнаючи та неви» знаючи Европойський Підготовчий Комітет, Стюарт-Сміт добився до то» 
го, що цеп Европойський Підготовчий Комітет став деФакто зліїсвідова» 
ний, а головним аранжором VII Конференції ВАКЛю залишився лише він 
і т. зв. Британський Підготовчий Комітет. Вихитрував він і свою кон» 
цепцію програми, але провалився' з намаганнями впровадити до ВАКЛю 
московських імперіялістів з НТС.

Вже на лондонському засіданні Екзокути ВАКЛю деякі члени з Азії 
і Південної .Америки ставилися з великою осторогою до плянів Стюарта- 
Сміта. Але в тому часі, бажаючи провести цю конференцію в Европі й 
розраховуючи- на впливи й позицію Стюарта-Сміта як парлямеитариста 
у британському політичному світі, вони розраховували, що їм вдасть» 
ся якось пропхати цю справу без великої шкоди для ВАКЛю. Але насту» 
пні місяці показали, що це даремна надія. З якихось причин волика 
частина делегатів з Далекого Сходу, а зокрема з Кореї, но одержали 
віз від британського уряду. Віз не одержали зокрема ті, що були ві= 
домі зі свого критичного наставлоння до НТС та прихильного до АБИ. Вринуло також ряд інших "труднощів", а Дж. Стюарт-Сміт знехтував та=__ 
ки майже всі постанови Правлячих Органів ВАКЛю і програму конференції 
оголосив по своєму. В другій половині липня 1973 року Екзекутива 
ВАКЛю цю конференцію відкликала, але Стюарт-Сміт не послухав того. 
Скликано поспішно засідання Екзекутиви ВАКЛю у ЗСА в першій половині 
серпня підтвердило своє попереднє рішення і загрозило Стюартови-Смі» 
товк.санкціями, якщо він продовжуватиме організацію тої конференції. 
Під тиском погроз він змінив вкінці назву конференції, але самої ко= 
нфоронції'таки но відкликав, і її перевів при мінімальній кількости 
учасників. З хвилиною відклику конференції, АБИ і ЕРС відтягнули 
своїх делегатів від неї, але зі Стюартом-Смітом намагалися вдержати 
приязні зносини, запрошуючи його на конференцію АБИ і ЕРС. Одначе, 
він своїм поступуванням образив АБИ і ЕРС один раз, що відтак"пробу» 
вав направити персональним виступом на конФеренційних нарадах, а 
згодом, виступаючи як гість на бенкеті АБИ, образив усіх делегатів 
і речників АБИ і ЕРС вдруге, що опісля знову направляв перепрошенням, 
зложеним перед учасниками своєї конференції. В наслідок тої. другої образи АБИ і ЕРС відмовилися взяти будь яку участь в його конференції,



- 23-

а українська сторона відтягнула свої мистецькі групи, які мали вісту= 
пати на організованому ним публичному вічі в Централ Гол тиждень пі= 
сля віча АБИ на Трафальґар сквері.

Таким чином VII Конференція ВАКЛю цього року не відбулася. Вона 
відбудеться в 1974- році, в квітні, у Вашінґтоні. Заміри Стгоарта~Смі= 
та перебрати ВАКЛю у свої руки та поставити його на послуги носковсь= 
ких білих іішеріялістіз не здійснилися. Його ж конференція випала ду= 
же блідо. Не зважаючи на чужинців, самі британці не подали йому ні= 
якої піддержки, завиїм'ком нечисельної групи британської право-консе= 
рватизної молоді з Мондей клюбу. Віче, - для прикладу, - для якого 
вииаймлено залю, що містить близько 3,000 осіб, мало не більше як 
4-00 учасників, переважно поляків, троха литовців, латвійців, естон= 
ців та українців.

Перед кількома днями Стгаарт-Сміт оголосив свій вихід з ВАКЛю, а 
при тому зробив спробу причепити частині ВАКЛю антисемітизм і такий 
"рід актіїкомуиізму", з яким він но бажає спілкувати. При тому подав, 
що позиває Китайський Чаптер ВАКЛю до суду за гроші в сумі 70,000 
долярів, що їх він но одержав на покриття коштів конференції в Л-ондо= 
ні. Висловив також негодування з того приводу, що голова АБИ не взяв 
участи в його конференції, і що його віче збойкотували "Гомін" та 
"Орлик", але без подання причин, чому так сталося. Цей вихід Стюарта 
-Сніта з ВАКЛю був неминучий, бо інакше було б наступило виключення. 
Свої матеріали в цій справі він розіслав просі, але до цих пір іііо= 
дна британська поважніша газета про це не репортувала. Ее було в бри= 
танській просі також звідоіллень про його антикомуністичну коиперє= 
нцію.

Хай ця прикра справо послужить тепер наочним арґумонтом для то= 
го, щоби не хапатися без глибшої перевірки та аналізи таких західніх 
"антико:.їЗгиістіз", які просякнуті ненавистю до змагання уярмлених Мо= 
сквою народів до золі та державної нозалежности. Стюарт-Сміт є тепер 
дуже близько поз"язаний з кругами західньо-европейськ.их федералістів, 
які монтують уярмленим Москвою народам чергове, біле, ярмо.

■Каші провідні члени в терсні повинні уважно вияснювати справу' 
тієї конференції всюди, до для цього заіснує безпосередня причина, 
а про цо інформувати негайно канцелярію ТП. Треба рахуватися з цим, 
ще Стюарт--Сміт робитиме перешкоди і справлятиме труднощі нашій робо= 
ті й зз": :зкам на зовнішньому відтинку, зокрема між консервативними 
п арлям ек таристами .

АХ Ювілейний Конґрес СУМ-у
•_'Х Ювілейний Світовий Конгрес С7М-у відбувся в Торонті, Канада, 

26,27 і Г:С жовтня, 1973 року. В цьому Конґресі взяли участь 69 доле= 
гатів із о--ми країн, і 4-9 зареєстрованих гостей, переважно предота= 
зників різких суспільно-громадських і політичних організацій. Про= 
грама Конґросу охоплювала дві загальні ділові сесії, одну ділову се= 
сію для праць комісій, і одну святкову сесію з концертом, апелем 
СЛл-у, і бенкетом.

В часі Коиґресу працювало шість окремих комісій: організаційно- 
статутова, виховно-юнацька, комісія дружинників, мандатно-номіиаці= 
йна, видавництва та інформації і Фінансово-бюджетова.

у звітній частині Конгресу відбито всю цю широку і багатогранну 
діяльність, яку СУМ веде на відтинку української молоді. Па час Кон= 
ґресу'СУМ нараховував 12,350 членства усіх трьох уладів: юнацтва - 
7",216, дружинників - 2,565 і сеньйорів - 2,572. На Конґресі допові= 
дали: д-р Б. Стебельський - на тему дружинників, мґр 0. Гаковський
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- про юнацтво, мґр Л. Кузь - про модерні виховні методи у праці'над 
юнацтвом, І.І. «ранкевич - про структуральну проблему дружинників, Б. 
Юрків - про дружинників і сеньйорів. Програма но предбачила догюві« 
ді на одну з найважливіших тем, а це про Україну та боротьбу на Рі= 
дних Землях, але цю тематику порушено обширно у. виступах кількох ди= 
скутактів.

Дуже гарно випало Богослужения в наміренні СУМ-у, проведене при 
співучастк біля 400 унійормованих сумівців у недалекій католицькій 
церкві, на якому Отець Парох відчитав привітального листа від Блаже« 
ниішого Кир-.йосифа Сліпого і виголосив надзвичайно гарну, патріоти« 
чну промову.'Також, дужо гарно пройшов Апель СУМ-у, проведений у за« 
лі на- Крісті, при співучасти поважнішої групи представників та гос= 
тей. Надзвичайно гарно пройшли юлівейний концерт на честь СУП-у і 
бенкот. На концерті виступали відомі нашим членам ансамблі "Діброва" 
"Прометей" і "Батурин" під батурою невтомного мґр-а В. Кардаша. Па 
бенкеті біля 40 осіб виступали з усними привітами, а письмові були 
відчитані секретарем Конґресу.

Приємно було слідкувати за дискусією, яку вели переважно дружи« 
нники СУЇ.Ї-У в досить жвавий, часами полемічний спосіб, але завжди 
зі журбою за краще завтра СУМ-у. Конґрес ухвалив ряд резолюцій, по« 
правки і доповнення до статуту, бюджет, і обрав Керівні Органи на 
чолі з мґр--он 0. Ковалем, довголітнім дотеперішнім головою ІДУ СУМ-у.

Цей X Конґрес СУМ-у вписався в історію сумівської організації 
як перший' дійсно світовий конґрес, проведений в одному місці. Цой 
факт матиме позитивний вплив на дальший розвиток СУМ-у. Другим ва= 
жлнвш.г елементом стало те, що делегати складалися переважно з дружи« 
нникіз, які проявляли жваву діяльність на конґресі. З Великої Бри= 
танії учасником цього конґресу була делеґація, що складалася із 17- 
ти осіб, долеґатів Конґресу й гостей. В тому числі було 10 Дружинин« 
ків СУ1І-у, Всі вони проявляли активну діяльність на Конґросі.

Цей Конґрес СУМ-у був одною з найкращих конґресових імпрез1в То« 
ронто. СУ": має перед собою також важкі проблеми до розв"язания. До 
них належить видавнича діяльність, поширення і почитність сумівсь« 
ких періодикіз та літератури, справа дружинників, виховні проблеми 
з юнацтвом, а на останку - зйінансування діяльності/! Центральних Орга 
ні в СУІ.К-у, Керувати діяльністю організації, розкиненої на десятці 
країн-і кількох континентів - це проблема сама в собі, яка вимагає 
уваги, посвяти, знання /всебічного/ і грошей. Коли керівникам СУМ-у 
не бракує атрибутів перших, то проблема сйінансування їхньої діяль= 
ности но є легкою до поборення. Найважчою сторінкою в цьому ділі 
являються періодики, на конті яких стоять великі задовження з пооди« 
неких торопів, Єї виховної літератури потрібно. В часі Конґресу бри= 
танськпй терен був винен до ЦУ СУМ-у за періодики біля одної тисячі 
фунтів.

Треба, одначе, надіятися, що в тій черговій каденції всі ці про« 
б ломи знайдуть задовільну розв"язк.у, а СУМ сповнятиме подальше свою 
місію на відтинку молоді і свою ролю націоналістичної виховної орга« 
нізації в рямках ОУВФ і української громадськосте

Окремою важливою проблемою в діяльності СУМ-у, що вимагає скорої розв"язкп, являється справа дружинників, себто членів СУМ-у, які. ,пе= 
рекшлк юнацький улад і, як показую подекуди дійсність, но можуть 
знайти собі місця у своїй організації. Над цим питанням працювали 
на Конґресі самі дружинники, але та робота не проходила легко, і хо= 
ча розв"лзку знайдено та зафіксовано її в постановах, то як можна 
було завважити, вона не всякала глибоко в уми всіх дружинників. За 
океаном помітною була інтенція знести улад дружин, а натомість весь
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наголос покласти на членство в СУМ-і. Але ці труднощі не видумані, 
ані штучко не відкликані. Зони - це наслідки існування української 
молодечої'організації на чужині. Вони стануть переломані з користю 
для СУИ-у. Завдатки на їх переломання треба створювати ще в рядах 
старшого юнацтва, перед переходом до дружинників. Бо дружинник - 
це ніщо інше, але повноправний і повновартісний член СУГ.Ї-у; Улад 
дружин - це остоя СУМ-у, авангардна сила в його діяльності, а не 
навпаки.

Па передодні II СКВУ, в днях ЗО і -31 жовтня, 1973 року, відбу= 
вся'в Торонті, Другий Світовий 3"їзд Українського Визвольного- Фро= 
нту, який проходив під гаслом "Всі наші сили на допомогу Україні!"

7 3"їзд.і взяли участь 52 умандатовані делегати від Організацій 
Українського Визвольного Фронту в десяти різних країнах вільного сві 
ту і 50 членів централь тих же організацій з правами делегатів,тоб= 
то разом 102 особи, управлені до голосування. Крім того, на 3"їзді 
були гості в числі 125 осіб, а. між. ними члени ОУВФ із 22' міст Кана= 
ди та 12 міст у ЗСА.

Головою 3"їзду був обраний і керував ним впродовж двох днів інж. 
В. Бозхлібник, На почесних членів Президії були запрошені Голова 
Проводу 07Н Ярослав Отецько, голова української делеґації в АБИ под. 
Слава-Отецько, Григорій Драбат, редактор органу ОУН "Визвольний 
Шлях", і д-р Р. Малащук, господар канадського терену й голова Голо= 
вкої Управи Ліги Визволення України.

3"їзд розпочав свої наради о годині 7-мій вечером у дні 30-го 
жовтня, В часі 3"їзду працювало чотири комісії: мандатна, статуто=
ва, революційна й номінаційна.■

ІІа 3"їзді промовляли: Ярослав Отецько, Григорій Драбат, прой.
І. Вовчук, Слава Отецько, д-р С. Галамай, д-р Б. Стебельський, мґр. 
В. Кліпі, л-ні мґр. Уляна Целевич і мґр. А. Лозинський. Інформації 
про діяльність ОУВФ у поодиноких країнах складали: Ж. Коломиець - 
з Австралії, Б. Качср - з Аргентини, І. Дмитрів - з Англії, 0. Рож= 
ка -'з Бельгії, інж. М. Гец - з Бразилії, д-р 0. Кушпєта -•з Голля= 
ндії, С.'Мудрик - з Німеччини, В. Косик - з Франції, д-р С.Галамай 
- із ЗСА, В. Макар - з Канади. Письмові звідомлення наспіли і були 
відчитані з Австрії і з Еспанії.

В Президії 3"їзду поодинокі терени були зарепрезентовані такими 
особами: прой. І. Вовчук із ЗСА,прой. В. Василенко з Англії, інж.
В. Косюк-з Арґентини, мґр. Уляна Целевич із ЗСА, п-ні М. Солонинка 
з Канади, інж. С. Григорців і Ж. Коломиєць з Австралії,'С. Мудрик 
з Німеччини, В. Косик з Франції, інж. М. Гец з Бразилії, ілґр. А. 
Гайдамаха з Бельгії, д-р 0. Кушпєта з Голландії, Л. Футала із ЗСА,
М. Ковальчин із ЗСА /обидва від бувших упівців/.

З терену Великої Британії на цьому 3"їзді були зарепрезентова= 
ні такі установи та організації: УІС, СУБ, ОбВУ, СУМ, ОУЖ, УВС,
СУВВ, "Нова Фортуна, ТУВЖ. Всіх учасників 3"їзду з нашого терену 
нараховувалося 19 осіб.

Голова Проводу ОУН видвигнув на цьому 3"їзді ідею заснування 
мільйонового Фонду Оборони України, яку 3"їзд одноголосно одобрив, 
а частина делегатів задеклярувала на місці перші пожертви на цей 
Фонд. Голова СУБ-у в порозумінні з присутніми членами Президії Ра=
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ди С7Б~у, задеклярував на місці одну тисячу долярів. Певн^,суму за= 
деклярував також СУМ.

З"ізд ухвалив свій перший Правильник, чим формально завершено 
Світовий Український Визвольний Фронт, для керівництва якого-обра= 
но Президію СУВФ з осідком у Канаді, до якої увійшли - др. Р. Мала= 
щук голова, інж. В. Безхлібник і мґр. 0. Романишин - члени Гіре= 
зидії.

II Світовий 3"їзд схвалив привітання українському народові, зо= 
крема ув'язненим і переслідуваним Борцям за УССД, Ієрархії УАПЦ і 
помісної УКЦ, Проводові ОУН, всім формаціям УВФ, ЦК АБИ, українсь= 
кін молоді в Україні, працівникам української культури в Україні, 
українським підпільним Церквам.

II Світовий 3"їзд Українського Визвольного Фронту був другим 
із черги збором представників з багатьох країн, на якому панували 
діловість і поважний підхід до проблем теперішніх днів. А коли ж 
ходить про Україну, то це був перший у тому часі збір, на якому ма= 
ксимум уваги.було спрямовано на питання і проблеми боротьби. Ця те= 
матика проходила майже всіма доповідями, вона відбилася у Станови= 
щі, вона знайшла своє відзеркалення в резолюціях. Дивлячись з пер= 
спективи сьогоднішніх днів на всі конґреси, конференції і з"їзди в 
Тронто з нагоди II СКВУ, людина переконується, що наколи б не'цей 
II Світовий 3"їзд Організацій Українського Визвольного Фронту, то 
справа України і змагань за її визволення, справа арештів, переслі= 
дувапь в Україні, були б зовсім зійшли на другий плян.

На руках ТП вже знаходяться інструктивні матеріяли що до Фонду 
Оборони України. На цих матеріялах буде опрацьована окрема інстру= 
і-сція. В міжчасі, наші члени, симпатини і прихильники ' є зобов'язані 
пропагувати справу цього Фонду між людьми. Пожертви на цей Фонд з 
персональними даними жертводавців надсилати впрост до ТП, або доро= 
гою Фін. Госп. РеФерєнтури. Постороннім особам подавати адресу на= 
шої Української Інформаційної Служби.

її_22її2Ш--іі23Ї2®2_2і2Ь™х_україеців
II Світовий Конїрес Вільних Українців відбувся у Торонто у 

днях від 6-го до 4-го листопада, 1973 року. На цей Конґрес прибуло 
429 делегатів від установ та організацій, що являються членами СКВУ, 
і понад 500 учасників-гостей та глядачів. Найбільше делегатів та 
учасників Конґресу було з Канади та із ЗСА. Досить великі групи бу= 
ли з Аргентини, Австралії і Великої Британії /біля 24 особи/, мень= 
ші групи, або лише одиниці з інших українських поселень в країнах 
західиьої Европи.

Програма Конґресу складалася з пленарних сесій, що відбувалися 
кожного дня, студійних семінарів, що працювали 2-го і 3-го листопа= 
да, бенкетових імпрез і маніфестаційного зібрання у Мейпл Ліф Ґа= 
рденс, що відбулася у неділю 4-го листопада. Конґрес був забезпе= 
чений духово-реліґійною опікою, у Формі Молебнів і Богослужень.

'Конґрес був скликаний Секретаріятом СКВУ з попередньої каден= 
ції. Підготовлявся він двома комісіями, що діяли з уповноваження 
Секретаріяту СКВУ. Цими комісіями були: організаційна з осідком у 
Канаді, яку очолював інж. М. Плавюк, провідний член ОУНм, і програ= 
мова, яку очолював ред. І. Білинський, провідний член ОУІЇр. Чле= 
нами цих комісій були особи різного наставления, переважно політи=
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чко кезаангажовані, або промельниківськи наставлені. Підготовка 
цього Конгресу тривала майже олин рік. Перед Конгресом були покли= 
кані ще інші комісії передконґресові, до яких були делеговані осо= 
би з. різних теренів, але з поміж цих комісій певну діяльність про= 
явила лише Комісія для справ статутових. Інші замітнішої діяльно= 
сти не проявили, а деякі навіть не уконститувалися. Зрештою, це 
явище не одиноке в системі СКВУ за час його дотеперішнього існува=
КПП .

В програмі Студійних Семінарів переважала тематика, що відноси= 
лася до України, до оборони прав українського народу, до проблем 
українського еміграційного громадського, культурного, наукового, 
цєрковно-реліґійного й молодіжного життя, і українського ІІІКІЛЬНИ= 
цтва та проблем педагогіки. До опрацювання матеріялів запрошено 
одиниці переважно зі стажем академічним.•

■ Посторонньому обсерваторові підготовки цього Конґресу видавало= 
ся, що все повинно пройти добре, а сам Конґрес стане потужною мані= 
Фестацією українського громадського світу на чужині в напрямі дер= 
жавницьких інтересів українського' народу, і такою ж потужною мані= 
фестаціею оборони прав України перед зазіханнями большевицької Мо= 
сісви. До самого початку Конґресу не видно було якоїсь небезпеки, 
чи'загрози тим принципам, на яких СКВУ побудовано, ані тій практи= 
ці, яку випробувано в доцьогочасній каденції.

Правда, десь у половині 1973 року на Форумі Секретаріату СКВУ 
з"явилась ідея створення при СКВУ політичної комісії, яка мала б 
займатися консолідаційними проблемами на політичному відтинку.Про 
походження тієї ідеї було дві версії: одна, що вона зродилася з̂  
ініціятиви тих наших членів, які були членами Президії Секретарі= 
яту СКВУ, і друга, пізніша, що вона вийшла з кругів ПУН-у. За пару 
тижнів перед Конґресом мельниківська преса зачала проявляти досить 
жваву публіцистичну діяльність. Тут і там ходили чутки про заміри 
переформувати основно статут СКВУ. В Канаді, де мав бути осідок 
Президії СКВУ, розгорталась також сильна закулісова боротьба про те, 
чи осідок має бути у Вінніпегу, а чіт в Торонті, а коли ні там і не 
тут, то'на вісі Торонто-Ню Чорк. Але все це виглядало на справи но= 
рмальні. б СКВУ була прийнята засада узгіднення, отже - ніяка при= 
нципова зміна основних положень не повинна б заіснувати також і без 
нашого погодження.

Одначе, на самому Конґресі, від першої його хвилини показалося, 
що одна сторона, впроваджує в дію свої особисті групові тенденції. 
Виявились вони найперше у настанові до частини запрошених політи= 
чяих лідерів, а зокрема до Голови Проводу ОУНр і до Президента УНР. Натомість представники "двійки", лівого УРДП, були трактовані яко= 
сь інакше. Дивно поводився від самого початку Голова ПУП-у. При ре= 
єстрації і в часі конґресу сильно відчувалася настанова знести 
українську громаду.у Великій Британії, а головно СУБ, з українсь= 
кої єні Граційної карти, і подібна тенденція супроти всіх україн= 
ських установ у західній Европі. На їхнє місце ставилося КОУГЦУ. 
Крайова проблематика на.студійних семінарах була майже повністю 
віддана людям з мельниківського середовища: сен. Павло Юзик, ред. 
Осип Зінкезич, проф. П, Потічний, проФ. Богдан Боцторків. Деякі із 
них прямо використовували нагоду для презентації своїх екстремі= 
стичних концепцій і настанов.

’0 часі звіту Верифіканційно-мандатної Комісії виявилося, що 
багато осіб зареєструвалися як делегати, не маючи для цього повно= 
властей. Скільки було тих осіб, звідки вони походили й кого нама= 
далися репрезентувати - цього не виявлено. .В часі Конґресу не про= 
ведено ані одного голосування з почисленням голосів "за" і "проти". 
Всо числення проводилося на око, не зважаючи на тиск зі залі, щоб
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голоси порахувати. Не помогли також домагання великої частини де= 
легатів, щоб Президія Конґресу відділила делегатів від решти залі.

.Делегати мали мати жовті візитівки і такі самі стяжки. Гостям і 
зареєстрованим учасникам мали бути видані синенькі візитівки і та= 
кі самі стяжки. Делегатів було А29, а гостей понад 500. Але коли 
хтось дивився на залю в часі пленарних сесій, то синіх візитівок і 
стяжок було дуже мало. Це був наочний доказ, що при реєстрації по= 
повнено мимовільний, або навмисний "недогляд".

Частина учасників Конґресу з мельниківського середовища сконце= 
нтровувала всю свою увагу на три справі: вони намагалися завалити 
всі ці місця у статуті, які наголошували принцип погодження, щоб 
цим осягнути нагоду переводити рішення на внески з поза конґресо= 
вих комісій і звичайною більшістю голосів, для чого були, набудь, 
змайстровані неумандатовані делегати; вони намагалися пропхати на 
голову СКВУ М. Плавюка; вони намагалися здискредитувати в очах 
учасників Конґресу 07ВФ, а зокрема український безкомпроілісовий 
політичний світ.

СКВУ побудований на членстві-організаціях, а не на індивідуаль= 
них особах. Право активного й пасивного голосу в СКВУ мають лише 
умандатовані делегати, а не загальна публика. Делегати діють за вка 
зівками та інструкціми Проводів їхніх організацій, а не за індиві= 
дуальним переконанням чи настановами. Систепа праці Конґресу СКВУ, 
а чи його Правлячих Органів, - це система праці міжнародніх орга= 
нізацій, а не спосіб ведення загальних зборів першої-ліпшої крайо= 
вої організації. Але ця істина не була зрозумілою ні для групи т. 
зв. студентів, яка домагалася спеціяльних привілеїв, ані для ціло= 
го ряду мельниківських та інших мальконтентів.

І.і, Плавгок не міг стати головою СКВУ із двох засадничих причин. 
Він являється членом ПУН-у й одним із кандидатів на голову ПУН-у; 
він був у 194-0 роках активним комсомольцем і має за собою діяльні= 
сть з цих часів, яка хоч не позбавляє його права бути тепер україн= 
ськшл патріотом, працювати на громадському й політичному відтинку, 
то все таки відбирає можливості репрезентувати українство на найви= 
щих форумах. Особи з його родини в Україні знаходяться на високих 
партійних становищах, а це невигідне дня них, для нього і для на= 
шої загальної справи.

Попри всі наші й ненаші критичні наставления до поодиноких полі 
тичних угрупувань, ми не можемо дозволяти на ліквідацію того прева= 
жливого сектора, на розчинення його у широкому вахлярі громадсько 
-побутового життя, ані на підпорядкування його якимось іншим чинни= 
кам. Бо ліквідуючи цей відтинок нашого національного життя, ми лі= 
квідуватимемо себе як одиницю з політичними аспіраціями і стаємо 
поновио етнографічною масою. Для багатьох українців з походження, 
уродженців Канади чи ЗСА, такий етнографізм сприємливіший. Будучи 
канадцями українського походження, вони розуміють прекрасно стру= 
ктуру канадського національного життя, працюють запопадливо в ка= 
надських політичних партіях і цим виповняють свої ідейно-політи= 
чні та ідеологічні аспірації. В українському канадському світі во= 
ни ангажуються більше по лінії культурній. Але цього вони не'можу= 
ть накидати всій українській еміграції. Українська еміграція, бу= 
дучи речником державницьких прагнень українського народу, мусить 
бути'політичною еміграцією також, а не лише культурно-етноґрафі= 
чною. Виявляючи великий респект і пошану на Конгресі СКВУ до кана= 
дсысого політичного світу, пропонуючи і випиваючи тости за здоро= 
в"я урядів крайн нашого поселення /політичних урядів/, а при тому 
негуючтг найвищих представників українського політичного світу - 
це хєечі, що не знаходять ніякої логіки. А все таки вони мали місце 
на такому поважному Форумі.
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Не зважаючи на всі ці прояви групового опортунізму частини 
учасників II Світового Конгресу Вільних Українців, цей Конґрес за= 
кінчився з певним успіхом. Не осягнувши своєї повної цілі на Конґ= 
ресі, мольн'иківс'ьке середовище розгортає акцію проти нашого Руху 
дальше на сторінках своєї преси та в публичних виступах своїх лю= 
дей. На нашому теремі цю акцію продовжує "Об'єднання", голова яко= 
го, повернувшись скоренько з Конґрес.у, об"їздив свої клітини з до= 
повідями, на яких очорнював нас, запускаючись нераз у пряму брех= 
ню. І'акою повного неправдою було його твердження, немов би делегати 
С7Б-у не встали з місць, коли учасники’ співали реліґійиий гимн. 
Правдою натомість є, що багато делегатів не вставали з місць, ко= 
ли група мельниківців зачала співати ні з цього, ані з того, мно= 
гає літа/комусь із інтервентів у справі листи кандидатів до Прези= 
дії СКВУ, уважаючи це виявом отарної глупоти, а не добродійним же= 
стом. Реліґійиий гимн співала вся заля.

В наслідок цих мельниківських групових махінацій^Коиґрес обра= 
зив мимовільно Голову Помісної УКЦ Блаженнішого Кир Чосийа Сліпого. 
Недавно з канцелярії Блаженнішого появилося спеціяльне вияснення, 
в якому говориться, що з уваги на поштовий страйк в Італії Блаже= 
нніший но вислав Конґресові письмового привіту, але уповиоважниз 
торонтонського українського Владику Кир Ніля привітати Конґрес ус= 
но від Блаженнішого. Але Владику Кир Ніля не допустили до слова. 
Опублікований на сторінках деяких часописів ніби текст привіту Бла= 
женнішого з поясненнями про те, що його не відчитали бо політичні 
лідери говорили задовго /маючи тут на увазі Голову Проводу ОУНр і 
президента УІІР М. Лівицького/, не відповідає правді й появилося без 
відома Блаженнішого. Таким чином шило вилізло змова з мішка.

На сторінках нашої преси появилися вже репортажні звідомления 
з цього Конґресу, до яких відсилаємо подруг і друзів. Бони повинні 
запізнатися уважно зокрема з цими матеріялами, які насвітлюють кри= 
тично перебіг цього Конґресу.

Які треба витягати з цього висновки? Поведінка мельниківців пе= 
рекопуб хіба кожного, що вони партнер до зговорень поганий і безна= 
дійний. Тому на майбутнє вахляр зговорень мусить бути поширений на 
всі ті круги, що стоять виразно на принципах самостійницької без= 
конпроцісозої політики. Наша сторона /сторона ОЗТЗФ/ мусить проя= 
вляти на відтинку СКВУ більшу ініціятиву в розробці засадничих пи= 
тань статутового й.програмового характеру. Всі представники до СК- 
В'У від ОУВ© мусять найперше зрозуміти, що вони знаходяться там не 
як індивідуальні особи, а як представники, що вони репрезентують 
на форумі СКВУ не свої персональні погляди, думки.й настанови, але 
погляди, думки й настанови провідних органів репрезентованих ними 
установ та організацій. Хто не придержуватиметься такого'зрозумій 
кия їхньої ролі на цьому Форумі, того негайно відкликати, а на це 
місце делегувати іншого представника. Багато прикрих випадків на 
Конґресі і в його підготовці треба віднести на рахунок якраз того, 
що деякі наші представники діяли радше з бази особистої, а не як 
дійсні речники репрезентованих ними установ. Роля міжконтинента= 
льі-їих організацій на СКВУ повинна бути обмеженою, а натомість пі= 
дсиленою позиція крайових центральних репрезентацій і крайових 
організацій. Президія СКВУ, зглядно Секретаріят, мусять скоро на= 
правити'кривди, заподіяні групою учасників Конґресу нашому рухові 
і теж И. Зїівицькому, і не вмішуватися більше у політичні справи. 
Поведінка частини мельниківців на Конґресі мусить бути всесторо= 
нньо виявлена й розпрацьована. Не може більше повторитися таке, 
щоб мала група мальконтентів зводила на ніщо таку велику імпрезу, 
руйнувала нагоду спільного виступу й нормальної спільної праці 
бодай на громадському полі.
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Нам дуже прикро стверджувати, що й представник від СУБ-у в 
СІСВУ не завжди дотримувався того принципу, що на (форумах СКВУ чи 
КОУГЦУ він діє від імени Правлячих Органів С7Б-у, а не від свого 
власного. Це питання мусітиме розглянути уважно Рада СУБ-у на сво= 
йому найближчому засіданні.

ІНШІ_З^ЇЗДР, КОЕҐРЕСИЛ_КОНФЕРШЦіТ

В часі від 2б-го жовтня до 5-го листопада, 1973 року, в Торо= 
нто відбулися ще такі світового характеру імпрези громадських і 
станових організацій: 3"їзд колишніх мешканців Стрийщини /27 і 28 
жовтня/, Конференція Світової Координаційної Виховної Ради і Світо= 
вої Ради Дошкілля /28 і ЗО жовтня, 1-го листопада/, на якій були 
делегати від СУВВ, Конференція Ю Н О  /29-го жовтня/, що являється 
завершенням громадського сектору мельниківського напрямку, Конфере= 
нція СОУПО, на якій виступали делегати від ОУЖ, Світова Конференція 
Українських Кооператорів, на якій була зарепрезентована "Нова Форту 
на, Нарада представників мирянських організацій, на якій був заре= 
презентований Громадський Комітет за Патріярхат УКЦ з Великої Бри= 
такії, Наради Світової Ради для Справ Культури, Світової Ради Су= 
спільної Опіки, Світовий 3"їзд Згкраїнських Журналістів, на якому була зарепрезентована Журшалістична Спілка з Великої Британії, Ко= 
мбатанська зустріч з участю делегатів від ОбВУ, тощо.

У вівторок 6-го листопада Головна Управа Ліги Українських Жінок 
що діє при ЛВУ, зох>ганізувала товариську зустріч для' делегатів з 
різних країн зі своїм членством з добірною прогхзамою.

2ПІЛЬШ^ВНСТУП_07Н_і_7НР

В місяці жовтні 1973 року на сторінках української вільної пре= си появився довший матеріял під наголовком ,'Становище_по_подій_в 
Україні і в світі", що його підписали Прослав_Стецько як Голова 
Проводу ОУЇГ’і"’Голова Українського Державного”Правління, і Школа 
Лівицький як президент Української Народньої Республіки в Екзилі.

Цей документ появився досить несподівано, хоча підготовка його 
тривала досить довго. Появився він без попередньої інформації для 
нашого членства, для чого існували певні щзичини.

Поява цього преважливого документу викликала в одних українсь= 
ких політичних і громадських кругах помітне вдоволення і оптимізм, 
а в других дезорієнтацію і своєрідну х’озпач. Вдоволення і оптимі= 
зм для пехжих випливали з того, що поява цього Становища вказала 
на деякий пех^елім у ніби застиглих формах внутрішніх відносин між націоналістичним Рухом, репрезентованим ОУНр, і уенрадівськигл угру= 
пуванням, а рівночасно й на активізацію політичного життя в часі 
скокценттювано наступу большевицької Москви на українську" націю' як 
таку й на український самостійницько-державницький світ зоюрема. 
Дезох^ієнтація і своєрідна розпач у других випливали знову з того, 
що поважна частина уенрадівського угрупування перехилилася з цьо= 
му Становищі досить поважно у напрямі концепцікних і програмових 
заложень нашого Руху, а тим самим стали впоперек шляхові їхнього 
опоххгунізму та повільного, але послідовного переходу на позиції
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л і визе напрямків та течій. Натомість ми не робили з цього приводу 
ані великого шуму, ані не пробували збивати будь який капітал, ува= 
лаючи, що зміст Становища говорить сам за себе, а будь які спекуля= 
ції можуть виявитися перецвчасними й некорисними.

Це спільне Становище має свою довгу історію, коріння якої мож= 
на провести ще до часів, коли 34 ОУН, яке діяло тоді як окрема ус= 
троєза клітина в рямках ОУН, входило, а згодом виходило з УНР. Це 
були часи, коли УНР як цілість, а різночасно і його тодішні скла= 
дозі фракції, не визнавали боротьби ОУН-У ПА і взагалі нєзетузали 
всім ти:.! періодом змагань, який простягався від 1921 до 195^ Р°= 
кіз. Зони не хотіли визнати в цих часах також і таких історичних 
фактів, як проголошення незалежности Карпатської України і проголо= 
шення відновлення незалежно України Актом ЗО Червня 194-1 року.

■•Цс були головні причини того, що в 1950 році 34 07Н вийшло з 
УНР. Другою похідного причиною до виходу була структура тодішньої 
УІЇР з принципом паритетности, яка сприяла малим фракціям, яких було 
багато, прямо диктувати політичний напрямок цілій УНР.

Десь при кінці 50-тих років УНР зачала помало змінювати свою 
настанову до УПА, але насувала тій справі свою інтерпретацію, під= 
сувану мельниківською фракцією, з ґльорийікацією Бульби~Боровця,або 
намагаючись прищепити УПА закраску чогось абсолютно непов"язаного 
з ОУН, 3-половині 60-тих років у кругах УНР зарисувалася ще інша 
ситуація. Насам перід до УНР увійшло двійкарське угрупузаиня, але 
скоро ззідтам було висунуте. Натомість у таких угрупуваннях, як' 
УР.їїД, ОУНм, УНДО зачав зарисовуватися дуже сильний нахил з ліво. 
Напередодні VII Сесії ЛІР в Лондоні, що відбулася недавно, перед 
УНР стала на всю величину проблема свого збереження бодай на таких 
позиціях, як це було до тих пір.

Еволюція одних угрупувань до ліва заставила других скристалізо= 
вувати свої самостійницькі позиції. Цей процес був довгий і повіль= 
ний. VII Сесія УНР стала тут немов певний перелім. Для підтримки цих 
самостійницьких позицій УНР на VII Сесії була проведена в життя при= 
сутність обсерваторів від нашого Руху та їх виступ з нашим станови
щем.

Контаки між нашим Рухом і середовищем УНР відбувалися час до 
часу майже кожного року. На початку 1970 років були зроблені сері= 
озні підготовчі заходи спільного виступу в обороні переслідуваних 
в Україні, Паша сторона випрацювала була текст цього виступу і розі= 
слала його до узгіднення іншим. Провід ПУН-у, одержавши цей текст, 
спарафразував його й опублікував за своїм власним підписом, залиша= 
ючи інших на лєду. По деякій передишці підготовчі приготування ро= 
зкинулися знову, але вже без співучасти мельниківців, від імени 
яких, як' і від імени інших Фракцій УНР, має право виступати прези= 
дент УІГР. У висліді цих чергових заходів появилося це Становище.

Становище'складається з чотирьох частин, які охоплюють•ситуа= 
цію в Україні, боротьбу за відновлення української'держави, міжна= 
родне положення, і заклик до української спільноти у вільному сві= 
ті.

Рекапітулюючи йакти нової хвилі московсько-большевицького те= 
рору з Україні, Становище виразно наголошує, що ціллю московської 
політики в Україні являється безоглядний гніт та нищення усіх атри= 
бутів національного життя. Становище насвітлює широко боротьбу 
українського народу в теперішньому часі, дає правильну характери® 
стику й позитивну оцінку молодому поколінні, яке з сучасних умовах 
гіідбольшезицької дійсности відроджує і підносить власнопідметні 
первмі духовости нації та її суспільні ідеї, протилежні й неприми=
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ренні до російської духозости і комуністичної доктрини. Ствердже= 
нням, що "сучасна фаза боротьби - це передреволюційна доба націо= 
кальних повстань у російській імперії", середовище УНР рішилося 
відкинути зі своєї концепції всі евентуальні ознаки еволюціонізму, 
що зачав був відроджуватися у цих кругах в 60-тих роках. 7 Стано= 
вищі відкинено також другу принципову настанову, що зачала була 
вкорінюватися у політику деяких угрупувань по відношенні до евен= 
туальпого визнання УРСР як перехідну йазу між Українською Парод= 
ньою Респ.убликою 1920 років і тим, що мало б наступити пізніше. 
Становище стверджує категорично, що УРСР - це форма окупації Укра= 
їни совєтською Росією, що цю "республику" встановили московські 
окупанти.

Це вперше в історії відновленої по другій світовій війні УНР 
в офіційному документі, підписаним президентом УНР, визнається та= 
кі державницькі акти, як проголошення самостійности Карпатської 
України і, зокрема, Акт ЗО Червня 194'ї року, боротьбу УПА, факт 
постання'УГВР, боротьбу ОУН і впавших її Провідників - Звгена Ко= 
новальця, Степана Бандеру, ген. Романа Ніухевича-Чупринку. Це дуже 
поважний крок до переду зі сторони УНР і дуже поважний осяг'для 
нашого Руху у теперішній і в майбутніх фазах його існування.

Всі дальші оцінки положення, висновки, ствердження, накресле= 
ння дороговказів і заклики пронизані духом українського рєволюці= 
йиого державницького націоналізму, репрезентованого нашим Рухом. 
Таким чином у площині ідеологічно-політичній осягнуто велике набли= 
ження середовища 3ГНР до нашого Руху. Це може відкрити нові горизо= 
нти в політиці на внутрішньо-українському відтинку. Бо, власне, ці 
ідеологічно-політичні протистазності, які існували між нашим Вухом 
і середовищем УНР, були одною із головних причин і підвалин парті= 
йкого зрізничкування, яке постійно поглиблювалося і поширювалося, 
аж зачало загрожувати навіть цим дуже загальниковим самостійниць= 
ким позиціям, що їх ще придержувалася ЛІР.

Беручи справу цього важливого Становища загально, треба иідкре= 
слити, що Становище заманіФестувало правильно настанову україись= 
ких самостійницьких сил до подій в Україні, наголосило иообхідні= 
сть безкомпромісової самостійницької боротьби, поправило настанову 
УКР до тих сил і чинників, які вели боротьбу українського народу 
після поразки Визвольних Змагань, і прихилилося у сторону цих ру= 
етійііюс сил народу, які організують боротьбу сьогодні. В атмосфері, 
створеній Становищем, можна думати й про справи більш практичні.

Реакція на Становище зараз досить мінлива. Фракція 7ІІДС, з якої 
походить ЛІ. Лівиць кий, піддержує Становище монолітно. Ця фракція 
пропагує його навіть в дусі зговорення, ідучи подекуди навіть тро= 
шка дальше, як це у Становищі. ОУНм підійшли до справи ніби пози= 
тивио, бо на неґативне наставления не могли рішитися з'уво.ги на 
публкчну опінію, але в нутрі їхні наставления поділені. Праве УР=
ЦП посто.зилося позитивно, але ліве - негативно. Подібно поступаю= 
ть інші угрупування, включно з "лвійкарами". Але в тому нема ве= 
ликої дивниці. Люди і середовища, які роками були годовані иона= 
вистго до українського націоналізму й до 07Н не є спроможні страви= 
ти навіть добре зготовану поживу. Тут потрібно довшої праці, да= 
льших'спільних виступів і часу. Але навіть тоді знайдуться угрупу= 
вання, які не відречуться свого традиційного обскурантизму, бо за= 
глибоко всякла у психіку багатьох українців групова ненависть і 
ідейно-політичний опортунізм.

ІПр нам робити в цій ситуації, бо і для багатьох із нас вона 
являється ніби троха дивною і несподіваною.
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Підписугочи Становище, в нас була на меті одна'головна ціль, а 
це те, щоби в обличчі сконцентрованої атаки на українську націю і 
на українську еміграцію, щоби в часі важких і масових переслідува* 
ііь в ’/країні і широкого підйому верств та прошарків народу проти цього поневолення і переслідування, вільний український політичний 
світ міг виступити разом. Ми не розраховували на тих,'що виявили 
готовість піти на компроміси й задовольнятися гопаком. Але і вони 
мусілм б стати перед ділемою - підтримати Становище, або здекляру= 
ватися остаточно у своїх намірах, цілях і прямуваннях. Роблючи це, 
перевіти і впевнитися, чи існують ще можливості направити дотепері= 
шні браки й таки скерувати всі українські сили проти Москви.

7 великій мірі ту головну ціль о’сягнено. Рівночасно відхилено 
трошка перспективу на майбутнє. Провід 07Н має обширніший погляд 
на цю справуй певний плян, але реалізація того вимагатиме часу, 
терпеливости, рівноваги й послідовності-!. Активізуючи нашу діяльні= 
сть на внутрішньо-українському політичному відтинку, ми мусимо по= 
ступати етапно і з певністю кінцевого здобутку. А цим кінцевим здо= 
бутком'має бути поставлення всіх українських чинників на позиції 
прямої, безкомпромісової боротьби за 7ССД.

Як ми маємо поступати в теперішньому часі на нашому теремі?
Перше й найголовніше завдання - це повне, всесторонкє і прави= 

льі-іо охоплення суті справи. Поява Становища не означає ще'консолі* 
дації, нашого вступу до 7НР, чиєїсь перемоги, або поразки. Де по* 
літичиий акт . з існуючій ситуації з відкриттям певних перспектив 
для дальших спільних виступів декларативного характеру, після ких 
зможуть заіснуїзати дальші ходи. Це для того, щоб ми знали, де сто= 
їмо сьогодні.

В рядах української організованої громади використовувати розу* 
мно положення Становища для скріплення між громадськістю самостій= 
ницьких безкомпромісових позицій, підтримуючи зручно ті круги з 
уенрадізського угрупування, які погоджуються з політикою президе* 
нта ЛІР, з"ясованою у цьому Становищі, і робити моральний: натиск 
на ті групи й прошарки, які ставляться до Становища скептично,або 
готові його знехтувати. На нашому терені це відноситиметься зокре* 
ма до людей з мельниківського угрупування, до людей, що иіддерзху= 
ють ліве /РДП з В. Гришком та Гаєнком на чолі, і до "двійкарів" 
типу Зеленка, Вашковича та інших. Спеціальну увагу скеровувати на 
т. зв. мельниківців і "двійкарів", бо якраз вони ведуть, на нашому 
терені "політику" неґації Становища й насмішок з його'появи. В бо* 
ротьбі з ними використовувати їх таки арґументи про т. зв. консолі* 
дацію, об"єднання тощо. Коли вони за консолідацією, то хай підпи= шуться під цим і наступними Становищами. А коли вони проти Стано* 
вища, то хай знають, що вони є і проти консолідації. В місцевому 
Т-ві Сітрияннл 7НР голова т-ва В. Бабицький і ряд інших членів пі* 
дтрішугать здецидовано Становище. З ними нав"язувати'контакти і 
співпрацю у площині громадської і культурної роботи, пробуючи вклю* 
чити їх в наші політичні акції, демонстранції, маніфестації. По=
ступати подоли, розважно, не нагально. Тут є одно питання принци* 
пового характеру, яке треба вияснити. Т-во Сприяння УНР являється 
крайовою організацією громадського характеру, з якою може спізпра* 
цювати С7Б, СУМ, ОбВУ, ОУЖ на базі природнього відношення сил, 
засобів, впливів на громаду тощо. Представництво Викопного Органу 
УИР па нашому терені, головою якого являється В. Бабицький також, 
є тілом політичним, а тому ні СУБ, ані інші наші громадські орга* 
нізації не можуть з ним співпрацювати. Натомість воно може співді* 
яти з ЗгїС чи іншого нашою політичною репрезентацією. Минулого року 
деякі провідні одиниці в Централі С/Б-у допустилися помилки на цьому пункті, а будучи рівночасно й нашими провідними членами, му*
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понести за це відповідні консенквенції. Від кожного нашого члена 
Провід вимагає максимальної уваги як до напрямку, так теж змісту, 
форм і метод його діяльности на кожному відтинку. Чим зище'постав= 
леї-шй той член, тим більшою є його роля і відповідальність, а рівно 
чесно суворішими бувають консенквенції за недотягнення, помилки чи 
проступки. Коли того не буде, тоді ми перестанемо бути Організації: 
єю, а станемо отарою овець, або отарою отаманів.

Коли в тій матерії заіснують нові справи чи елементи, тоді ТП 
надішле вказівки та інформації.

Референти Громадських Справ у областях і станицях припильнують, 
щоби всі наші члени, симпатини, прихильники і юнацтво були запізна= 
ні всесторонне зі Становищем, а також і з нашим з’ясуванням його 
появи і важности. Для цього є призначена і ця стаття. Додаткові ма= 
торіяли н коментарі до тієї справи брати зі сторінок "Шляху Пере= 
моги" і "Визвольного Шляху". Надрукованими у цих ойіціозах Проводу ОЛ-Ї матеріалами треба користуватися в роботі на зовні наших кадрів.

Посмертні_Згадки

Провід Організації Українських Націоналістів /ОУН/ ділиться су= 
мною вісткою з українськими націоналістами й усією українською спі= 
льнстою, що в Монтреалі /Канада/, у п"ятницю, ЗО березня 1973 року, 
помер на 90-му році життя сл. п. д-р Дмитро Донцов, найвизначніший 
мислитель-ідеолог українського націоналізму, безкомпромісовий боре= 
ць за Самостійну Соборну Українську Державу, надхненник борців ОУН, 
Кассандра української нації за останні десятиліття українсько-моско 
вської війни, пропагатор ідеї спільного протиросійського фронту по= 
неволених народів на чолі з Україною, автор численних основних пра= 
ць про духовість української нації та підстави української політики 
глибокий знавець російського імперіалізму, автор творів про ідейні 
основи української літературно-мистецької творчости,^зокрема-про^ 
корифеїв української культури і літератури, блискучий український 
публіцист, в"язеиь російських і польських тюрем і концтаборів, не= 
буденна постать в історії України.

Ідеї Великого Покійника залишаться на всі часи невід"ємною ча= 
етикою ідеологічно-політичних позицій ОУН у боротьбі усієї україн= 
ської нації за її власнопідмєтне самоутвердження, за волю і держа= 
вну незалежність шляхом національно-визвольної революції, за розвал 
російської імперії і відновлення національних суверенних держав по= 
неволених націй.

Похорон відбувся в середу, 4-го квітня 1973 року, на українсь= 
кому цвинтарі у Бравнд Бруку біля Ню Норку, де тимчасово спічнуть 
Тлінні Останки Великого Українця, заки будуть перевезені до віль= 
ного Києва.у Пантеон української нації.
ЗО березня, 1973 р.

П Р О В І Д
Організації Українських Націоналістів

/ОУН/
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В дні 30-го червня, 1973 року, у Бойало, ЗСА, після довгої' і 
важкої недуги, помер на 60-му році життя прой. д-р Нестор Процик, 
один з найвизначніших провідних членів 07ЇЇ, член Проводу 07П,Про= 
відник різних теренів 07Н у різних періодах його діяльности.

Співорганізатор АБН на чужині, довголітній голова Української 
Централі ПАБНА і президент Ради ПАБНА, один з найвизначніших дія= 
чів націоналістичного табору на міжнародньому і громадському полі= 
тичиому форумі.

Довголітній незламний в"язень польських і німецьких тюрем та 
концтаборів, безстрашний і безкомпромісовий борець за суверенну, 
соборну Українську Державу та за розвал московської імперії, зав= 
жди, навіть у найважчих умовах, вірний своїм принципам. Покійний 
був прикладом чеснот націоналіста-революціонера, прикладом вірпо= 
сти ідеї, самопосвяти та всецілої відданости Справі Визвольної Ре= 
волюції. Людина високої моралі і глибоко віруючий христіянин.

Покійний був доктором медичних наук, визначним лікарем-психі= 
ятром, професором психіятрії, заступником директора державного шпи= 
талю в Босоало.

ї’ліниі останки незабутнього Борця за волю України й усіх поне= 
велених народів спочили тимчасово на чужій землі.

Покійний залишив горем прибитих ТЛатір, Дружину, троє дітей і 
сестру.

Хай лужа земля буде Йому легкою, а пам"ять про Ного вічною!

Тереновий Провід
Організації Українських Націоналістів 

у Великій Британії

22^0і_к^Е_2^9^5ь_ВЕдт/чкдвськиті

В дні 30-го червня, 1973 року, у Вінніпезі, Канада, помер на 70 
му році життя Ісповідник Віри, мученик московсько-большсвицьких тю= 
рем і концтаборів, Архиепископ Кир Василь Величковський.

Архиепископ Кир Василь, чернець чину Редемптористів, належав до 
на.ЙЕИТрпвалішйх і найтвердіших захисників правди Христа й України у 
своїй боротьбі проти воюючих московських безбожників. За віру Хри= 
стову і любов до своєї Батьківшини-України був засуджений москви= 
нами на кару смерти, яку потім замінено на 10-річну каторгу на Во= 
ркуті й по інших концтаборах і тюрмах.

Вийшовши на волю, Він проповідував слово Боже, віру й любов до 
Бога і Батьківщини. Таємно висвячений у 1959 році на єпископа, Він 
продовжував з наполегливістю працю катакомбного Владики-,дуипастиря. 
В дні 27"Го січня, 1969 року, був заарештований вдруге й засудже= 
ний на 3 роки тюрми найважчого режиму, карався в жахливих умовах 
на 'Донбасі, де був катований і затруюваний, але залишився незлам= 
ним.

Відбувши трирічне пекельне поневіряння, знову опинився на волі. 
Московські окупанти відтранспортували Владику за кордон'до І0госла= 
вії, звідки Він переїхав до Риму. Тут не зустрів пошани, яка нале=
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житься Мученикам за Віру Христову, і Він, як скромний монах-редем= 
пторист, залишив Ватикан і' виїхав до- Канади.- У Вінніпезі закінчив 
своє страдницьке життя мученика-борця за віру Христову, за зірні= 
сть своїй Батьківщині.

Деякі ватиканські созєтоФіли ставили спротив, щоб Ісповіднико= 
ві віри визнати сан Владики, але і цю зневагу Він приняв нужно їй 
з повною гідністю.

Владика Величковський - ще одна постать великого страдника на 
шляху воскресіння нашої Церкви і України.

ВІДІЙШЛИ 7 ВІЧНІСТЬ ВІД НАС

Св. п Пилип Ясинозський-Зов упокоївся в Возі на 61 році 
свого трудолюбного життя В ДНІ 17-ГО- ЖОВТНЯ, 1973 року, а похорони 
відбулися Яб-го жовтня у місцевості Сляв, біля Лондону.

Покійний став членом 07Н ще на Рідних Землях, де приймав акти= 
вну участь'у підпільній боротьбі з гітлерівськими й московськими 
наїзниками. Опинившись на чужині, Покійний пов"язався із сіткою^
07Н. На протязі багатьох років був Провідником 13-тої Станиці 07Н. 
Свої членські обов"язки виконував завжди повністю,^відзначазся^зрі= 
вноважепою здачею, був чесний, ідейний, працьовитий і жертовний.
Як пркмірний член 07Н, Покійний був також активним у суспільно-гро= 
мадському житті і членом СУБ-у, С7М-у, ОбВУ, де займав провідні ста= 
новища та виконував різні обов"язки.

Членство ОУИ і загал громадськости в 13-тій Станиці зорганізу= 
вали Покійному гарні похорони, на які прибули члени, симпатини й 
прихильники з інших клітин.

Хай чужа земля буде Йому легкою, а пам"ять про Його бодай ча= 
стикною нагородою за Його довголітнє безкорисне служіння 7країнсь= 
кій Ддці.опальній Справі й визвольним завданням 07Н.

Св. п, Василь Марків-Лис II упокоївся в Бозі 11 серпня, 1973 
року” а похорони відбулися 16-го серпня у Брадфорді, Иоркшір.

Покійний став членом 07Н на Рідних Землях, де уділявся бороть« 
бі за визволення Україні. По війні включився у сітку 07Н нашого тз= 
рену, в якій сповняв різні обов"язки у ділянці Служби Безпеки.^_Був 
активним членом громадських організацій і провідним членом 0637.
Свої членські обов'язки сповняв чесно і совісно. Постійно допома= 
гав у громадській праці своїй дружині Лесі та гарно виховував в 
українському дусі своїх дітей - сина Ігоря і доньку Діну.

Хай чужа земля буде Йому легкою, а пам"ять про Мого скромною 
нагоррдо;о., з.а. Його працю для добра "/країни.

Св. п; Григорій Антішко-Дубовий упокоївся в Бозі 13-го лютого, 
1972 року,'похоронений 17-го лютого в Лідс. Був ідейним і активним 
членом 07И, членом СП і довголітнім Фінансовим Референтом Станиці, 
членом громадських установ, кольпортером "Шляху Перемоги" і "Укра= 
їкськрЇ. Фу;лки" , адміністратором. Дому С/Б-у.

Св. п, Роман Ромахней-Роберт упокоївся в Бозі^ЗО^березня 1973' 
року, о. похоронений 3-го квітня з Блекбутні. Покійний був ідейним, 
активним і здисциплінованим членом 07Н, довголітнім членом СП,орга= 
нізаційішм та пропагандивним референтом у Станиці, активним членом 
СУБ-у і 0637, провідний член у своїй громаді.
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Св, п , Володимир Вовк-Прут-. Зборівський .упокоївся в Бозі 6-го 
лютого 1S73 року, а похоронений 10-го лютого у Галіфаксі. Був ідей» 
ним і' активним членом 07Н, довголітнім члено СП, військовим вебере» 
нтом СП, співосновник місцевої кооперативи і її книговод'і кількалі= 
тній голова, секретар в Осередку СУМ-у і в Відділі С7Б-у', а остан= 
ньо секретар Клюбу. Покійний був веселої вдачі і дружній, розважний 
і з ара. дни'': у праці, спосібний в організуванні прихильників нашій 
визвольній. Справі.

■ Св. п, Петро Боцій-Козак упокоївся -в Бозі 6-го березня 1973 ро= 
ку, а похоронений 10-го березня у Брадфорді. Покійний був ідейним 
і карним членом 07Н, активним членом громадських установ, член хору 
"Діброва", деякий час членом Комітету Батьків та опікуном Школи 
Українознавства, активним і успішним збірником на ВФ 07Н.

Св. п. Андрій Скалоцький-Гайдамака упокоївся в Бозі 15-го черв» 
ня 1971 року, а похоронений 20-го червня. Покійний був взірцевим 
ідейним і здисциплінованим членом 07Н, член СП, працював у ділянці 
Служби Безпеки. Свого часу був членом КУ С7М-у, довголітнім членом 
Управи Осередку С7М-у, втішався довірим і признанням між громадян» 
ством і молоддю зокрема.

Помішуючи ці короткі посмертні згадки про наших Друзів, Тєрено» 
вий Провід висловлює цим шляхом найглибші співчуття членам Родин, 
всім їхнім найближчим друзям і співробітникам і дотичним Станичним 
та вищим Проводам.

З тієї ж нагоди доручається.Проводам Клітин рекордувати уважно 
всі смертні випадки членів, симпатинів, організованих прихильників 
і юнаків чи юначок 07Н, а про це інформувати негайно Тереновий Про= 
від.

Про померлих надсилати до ТП такі головніші дані: повне ім"я 
та прізвище, псевдонім чи псевдоніми, орг. число /члена/', дата всту= 
пу в ряди 07Н, дату народження і місцевість, дату смерти, причини 
смерти, дату й місцевість похоронів, домашню і місцеву адреси,якщо 
такі /домашня/ відомі, стан родинний, організаційні функції, член» 
ство у громадських і церковних установах, маєтковий стан та опіка 
над цим по смерті, коротка характеристика померлого/лої.

Проводи Клітин зобов"язані заопікуватися майном померлого--самі» 
тнього. Особливу увагу звертати на те, щоб не залишалися на призво» ляще після смерті організаційні матеріяли, які треба перебрати, пе= 
ревірити й переслати до ТП. Не забувати ніколи про могили самітніх 
померлих членів, симпатинів, прихильників 07Н. Звертати увагу на 
організування похоронів. 7 Посмертних Згадках, друкованих у Пресі, 
не подавати про приналежність до 07Н, якщо померлий залишив в 7кра= 
їні членів близької родини, хіба що цього бажатиме перед смертю. 
Приналежність до 07Н заступати іншими словами /активний учасник 
визвольної боротьби, чи щось подібне/. • .

На могилах самітніх членів ставити громадно пам"ятники, щоб ці могили не були зовсім осамітнені та не зарівнювалися і незати» 
ралися. Під час українських Зелених Свят, коли душпастирі й грома» 
да відвідують цвинтарі з померлими українцями, організувати від» 
відиі-ш до могил самітніх українців, а в тому і членів, симпатинів 
та: прихильників 07Н. Не забувати про Друзів у церквах.

Всі ці справи повинні держати на увазі Провідники Станиць і 
Станичні Кадрово-Організаційні Референти.
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Ш25_ЕЕЗ_СТРАТ_ПИРТГЛТИ_КМТИЧНИ2_ЧАС

В часі опрацьовування цього числа "Бюлетеня"^руьВйуикій Брита= 
нії розгортається досить важка господарчо-економічна і соціяльна 
кризи, які заторкують сотні тисяч, а то й мільйони людей, перева= 
жно робітників.

Безпосередньою причиною до виникнення теперішньої кризи послу= 
жила минулорічна війна між арабами і жидами на Близькому Сході.
Не маючи змоги перемогти жидів у боях на фронтах', арабські держа= 
ви взялися за інші можливі середники пресії на західній світ, які 
могли б допомогти їм осягнути такі цілі, як відхід жидівських вій= 
ськ з окупованих жидами арабських територій у війні в 1968 році, 
розв"язання т. зв. палестинського питання і покращання своїх гос= 
подарсько-економічних і політичних позицій дома і-в світі. До цих 
зовсім природніх арабських аспірацій долучилися пляни й зазіхання 
большевицької Москви, яка посідає сильні позиції в арабському сві= 
ті, підперті московською зброєю, московськими військами, грішми і 
технічним персоналом.

Цим іншим середником тиску на західній світ стала арабська на= 
фта, яку широко споживають зокрема в західній Европі для господа= 
рчих і мілітарних цілей. Скоротивши експорт нафти до країн захід= 
ньої Европи і ЗСА та піднісши ціну на ту частину, яку дозволяють 
експортувати, араби кинули багато країн у несподівані обмеження, 
що відбилося на індустріяльному полі зокрема, а також і на відти= 
нку домашньої консумпції.

Коли ж ходить про Велику Британію, то арабська нафта являєть= 
ся тут лише одним із наглих спричинників теперішньої кризи. Дале= 
ко серіознішим спричинником довготривалих посподарчо-екокомічних 
і соціальних криз на Британських островах являється ця завзята бо= 
ротьба, що розгортається між фракціями при уряді та керівниками робітничого руху, опанованого лівими соціялістами-марксистами й 
прихованими комуністами, за плечима яких стоїть большевицька Мо= 
сква. Недавно виявилося, що, власне, ця Москва, яка гнобить у се= 
бе робітників, прямо знущається над селянством і паразитує на здо= 
бутках інших верств населення, яка не дозволяє страйкувати, а ко= 
ли робітники таки піднесуть свої голови, то військом, танками й 
літаками заганяє їх поновно до послуху та мовчанки, - що вона до= 
помага фінансово британським вуглекопам і корабельним будівникам 
уже два рази.

В дуже скрутній ситуації знайшовся теперішній консервативний 
уряд, який виграв минулі вибори також і під кличем, що він заведе 
порядок у країні на відтинку відносин між т. зв. мілітантним ро= 
бітництвом, працедавцями й консументами. Деякі потягнення цього 
уряду, хоча зміряли до впорядкування відносин на цьому полі, ви= 
кликали погіршення ситуації, а подекуди пряму війну між урядом 
та зреволюціонізованими робітничими групами. І коли країна знай= 
шлася під тиском арабського світу, то ці групи вийшли на страйк, 
домагаючись таких підвишок платень, на які держава як цілість не 
є спроможна. Застрайкували вуглекопи, загрозивши електрівням, за= 
страйкували секції залізничників, а це змусило уряд ввести у кра= 
їні вийнятковий стан і скоротити робочий тиждень для всіх робітни= 
ків та підприємств. Число безробітних, яке не було надто великим 
перед проголошенням вийшяткового стану, тепер значно зросло.

Подавляюча кількість українців - це, власне, фабричні робітни= 
ки. Тому майже всі вони заторкнені безпосередньо існуючим станом. 
Наше організоване життя і дія нашої ОУН бодай у такому засягові,
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в якому наш терен постачає фінансові засоби /тропіка меньше як од= 
на-третя річних бюджетів/, спочивають переважно на членських вкла= 
дках і пожертвах від цих українських робітників. Отже, криза, ви= 
кликана чужими неполадками та інтересами, може поважно..загрозити 
й нашій політичній та громадській діяльності.

Беручи під увагу існуючий стан, ТП придержався на короткий час 
із розпискою цьогорічної грошевої збірки на Визвольний Фонд, не 
розписав ще грошевої збірки на мільйоновий Фонд Оборони України, 
і не робив спеціяльного натиску на збирання пожертв на Видавничий 
Фонд сл. п. Дмитра Донцова. Але це лише тимчасово, лише на коро= 
ткий час.

Журючись цим станом, ми радимо Подругам і Друзям, а почерез 
Вас усій нашій патріотичній і жертовній громаді, робити всі потрі= 
бні заощадження на всіх відтинках, але не відмовлятися від регуля= 
рного сплачування вкладок та оподаткування, і від пожертв на цілі 
дії нашої Організації. Наша Тарифа оподаткування регулюватиме ви= 
соту податку від члена автоматично в кожній ситуації. Але і тут 
треба поступати розважно, жертовно. Бо в цьому вийнятковому часі 
наш організований світ, а зокрема наша ОУН, мусять діяти з подві= 
иною силою, бо в тій і подібних ситуаціях кується також доля укра= 
їнського народу.

Є ще одна справа, на яку звертаємо увагу. Багато українських 
робітників являються членами британських трейд-юній. о вони там з 
примусу, бо в деяких галузях народнього господарства членство в 
дотичних трейд-юніях є обов'язкове, або з власної і н і ц і а т и в и. Але 
як би воно не було з членством там, українець не може в ніякій мі= 
рі піддержувати морально чи матеріально комуністів та опановані 
ними секції робітництва. Будучи членами трейд-юній, українці пови= 
нні проявлятися активно в їхньому житті й поборювати комунізм, ви= 
користовуючи для цього все своє знання і матеріяли про СССР та про 
робітничі справи там.

Наш ТП ніколи до тепер не сторонив ні тій, ані іншій британсь= 
кій політичній партії, і цього не думаємо робити зараз. Як ми ба= 
чимо, то наша національна справа має багато прихильників між ко= 
нсерватистами, лейбористами й лібералами,, Навіть деякі зовсім ліво 
наставлені одиниці виявляли і виявляють прихильність нашій справі. 
Одначе в місцях, де сягають впливи Москви, прихильності нашій спра 
ві немає. Там не може бути нашої постушїивости.

Комуністичні впливи в тій країні поширюються не заради прива= 
бливости ідеології чи політичної програми. Вони ростуть у британ= 
ському робітничому світі заради величезної інерції подавляючої ' 
кількости робітників до свого робітничого руху та того, що дієть= 
ся в ньому і хто ним керує. В декотрих місцях комуністи пробива= 
ються на високі становища не так голосуванням, як радше порядком 
сеньйорату. Були випадки фальшування виборчих лист.

Українець не може піддержувати комуністів - це клич, який тре= ба прищеплювати всім українцям. Ми можемо давати моральну й кожну 
іншу підтримку лише тим робітничим кругам і лідерам, які змагають за покращання долі робітника без комунізму, без марксизму, без по= літичного перевороту у країні, без диктатури й насильства» Активі= 
зуючи нашу інформативну роботу між британським робітництвом і по= 
ширюючи між ним листівки та інші матеріяли, ми допомагатимемо і 
британському робітникові знайти собі місце в політиці, цінити 
власну країну і свободу і допомагати уярмленим та експлуатованим 
робітникам в СССР відзискати волю.
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В "Бюлетені Проводу 07Н" у числах 1-2 за 1973 рік надруковано 
декілька цінних матеріалів, що насвітлюють змагання української на= 
ції до свободи і державної незалежности під цю пору, а рівночасно 
подають інформації та персональні дані про арешти й переслідування 
в Україні в минулих роках. До цих матеріалів належать такі головні= 
ші статті: "Сучасний етап нашої революційно-визвольної боротьби", 
опрацьованої Б. Підмогильним, "Україна на сучасній^міжнародкім~шахі= 
вниці", опрацьовану П.Б., "Неосталінськии тотальний наступ московсь= 
кого ідпоріялького шовінізму на українську націю7̂  опрацьовану Я,Ві= 
льшенісом, і "Плановий наступ КҐБ в Україні и на еміґрації", опрацьо= 
в ану А. ГСремінем.

В додатку, на сторінках "Визвольного Шляху" і "Шляху Перемоги", 
а також "Гомону України", "Української Думки" і "Вісника ООЧСУ" по= 
явилося в тягу минулого року багато матеріялів з України /"Визволь= 
ний Шлях" зокрема/ та інформація про події на нашій Батьківщині.
Всі ці матеріали повинні бути використані повністю у виховно-вишкі= 
льній та інформативній роботі Референтів Пропаганди і Референтів Ви= 
школу на відтинку членства, симпатинів, юнацтва й організованих при= 
хилькиків. На цих матеріалах повинна базуватися також наша інйорма= 
тивна діл в нутрі українського громадянства і в зовнішній інФорма= 
ТИВНІЙ роботі.

Приготовляючи це число "Бюлетеня ТП", ми застановлялися над мо= 
жливістю надрукування у ньому опрацьованого тепер поіменного дові= 
дншса про всі відомі нам особи, заарештовані або переслідувані в на= 
йблщсчих до нас роках. Але побачивши, що це припізнить і так пова= 
жно спізнену появу нашого "Бюлетеня", ми залишили цю справу на пі= 
зніте. Натомість понижче друкуємо інформативний матеріал, що наспів 
до нас цими днями і буде скоро переданий також до опублікування в 
пресі, Кругам і Подругам радимо, а навіть натискаємо, переглядати 
запопадливо нашу пресу і використовувати опубліковані там актуальні 
й проблематичні матеріяли як для цілей вишкільних, так теж пропага= 
ндивних і інформативних. Цею справою повинні займатися спеціяльно 
Референти Пропаганди і Референти Вишколу в усіх клітинах.

Усувають і арештують студентів_у_Львові
Студенти Львівського державного університету ім. І. ■Дранка, зо= 

крема з історичного і Філологічного Факультету, утворили групу,яка 
збирала таємно та обговорювала матеріяли до становища в Україні й 
піддавала гострій критиці московсько-большевицький режим; Крім цьо= 
го, студенти друкували таємно і розповсюднювали листівки. Цю групу 
зрадив один студент, який мабудь був втичкою КҐБ. У висліді того з 
університету викинено біля ЗО студентів, а частину їх заарештовано,

У Львівському університеті звільнили з праці' проФ. М. Олеіссюка.
В цьому, як і в інших університетах, професор чи викладач має при= 
ділену групу студентів, за поведінку яких відповідає. І саме на Ль= 
вівському унів ер си т є ті позвільнювали з праці тих професорів,в яких 
були ст7/денти, що належали до згаданої повище таємної студентської 
групи.

Ректор цього'ж університету проФ. Максимович є всіма зиеиавидже= 
ний як вислужник. Він робить карієру при помочі своєї жінки, Марії 
Кіх, яка була, в партизанській частині Ковпака, члени якої займають 
тепер ключеві позиції в Україні. Вона є вислужником режимз^ і депу= 
татом до Верховної Ради. ПроФ. Максимович усуває чесних українських
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професорів з посад, щоб лише доказати свою лояльність окупаційній 
владі.

'Окупант має великі клопоти з молоддю, яка бунтується, критикує ре= жим, домагається більше свобіц. Українські студенти на вищих школах 
обурені тим, що українцям чимраз то важче діставатися до університе= 
тів, бо їхні місця займають москалі та студенти з африканських країн.

ЇЗід початку 1972 року різні партійно-ацміністраційні Комісії з 
Москви н Києва відвідували Львів. Останньо така комісія була у Льво= 
ві літом 1973 року Арешти продовжуються безпереривно. Відомими стаю= 
ть прізвища тільки осіб ширше знаних, але таємницею окупанта закрита 
кількість арештованих осіб, меньше знаних між загалом громадськости.
Це стиль сталінських часів. З поміж усіх поневолених націй, Москва 
найбільше тисне тепер Україну. Українців із західніх областей назива= 
ють поголовно "бандерівцями". Національна свідомість зростає між на= 
селеиияк всіх земель України. До того спричинюється голий московський 
терор і'шовінізм. Для прикладу, - москаль дістане скоріше працю в 
Україні, як українець. В усіх школах кожний урядник повинен знати ук= 
раїкську мову і викладати українською мовою. Але є навпаки. Русифіку= 
ють школи навіть таким примітивним способом, як ось цей: до українсь= 
кої школи присилають вчительку-московку і вона заявляє перед дітьми, 
що української мови не знає, а тому мусить викладати на російській. 
Протести студентів рідко коли мають успіхи, бо влада в руках носкви= 
нів. А українських учителів посилають навчати до російських шкіл, в 
яких'вони мусять викладати по-російськи. Але там вони не можуть ска= 
зати, що російської мови не знають. Населення наявно бачить, що аре= 
штують тільки українців за націоналізм, але москалів за шовінізм - 
ні!

Ііа початку 1973 року КҐБ заарештувало вісім осіб за зустріч з 
якоюсь жінкою, про яку чомусь нічого не писали. Останньо невигідним 
людям ІСҐЬ підсуває самвидавну літературу і тих, що її беруть, арешту= 
ють. Кому ті, що читають таку літературу, можуть брати її лише від 
добре знаних осіб.

Звгека їванціва, директора Львівської бібліотеки філіялу Аїї УССР, 
переслідували, а відтак зняли з посту. Він помер недавно. Літом 1973 
року директором тої бібліотеки назначили Каспуся, вірного вислужника 
Москви. В бібліотеці знаходиться багато цінних книжок і рукописів,що 
їх москалі хотіли віддавна вивезти у Московщину. Теперішній директор 
бібліотеки і його заступник московка Полудень, жінка генерала ІСҐБ 
Полудня, шефа Львівської області. Москалі й їх вислужники будуть на= 
магатися тепер ограбити і цю бібліотеку з бібліографічних рідкостей 
української минувшини.

Заступником ген. Полудня на Львівську область був вірник каґебі= 
ст -Байкала, який літом 1973 року дістав аванс і перенесений на шефа 
КҐБ в Івано-Франківську область.

В Києві звільнили з праці проФ. Євгена Лазарешка і ведуть на ньо= 
го нагінку, хоча проФ. Лазаренко ніякої протисовєтської роботи не чи= 
нив, а займався виключно науковою працею.

Теро£ Москви к^іпщає на_всіх_від_тинках
Перший секретар Львівського обкому партії, Куцевол, це типовий 

вислужник Москви й конкурент відомого запроданця В. Маланчука. А 
сам В. ійаланчук, секретар ПК КПУ по ідеологічних питаннях,■дихає пе= 
колькою кокавистю до українських націоналістів і патріотів. Кого ба= 
тько був таким самим вислужником. Маланчук належить до яничарів, що 
найбільше допомагають Москві у нагінці й арештах в Україні. Він за= 
стосовує часто таку тактику: телефонує до відповідального шефа КҐБ
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у Львові, Тернополі чи в Івано-Франківську, або до якогось іншого ви= 
значного партійця, відповідального за певну ділянку, і питає, чи така 
або інша особа далі пише, як писала, або чи поводиться так само, як 
раніше, чи не покаялася... Таке питання стає вказівкою, що тієї людини 
треба позбутися, звільнити з праці, або заарештувати. При кожній наго= 
ді і без нагоди І7!аланчук веде акції проти бандерівців, і намагається 
усіє: переконати, що бандерівці - це "найбільш злочинний елемент",який 
загрожує "созєтській владі і його треба ліквідувати". Він особливо не= 
навидить культурних діячів і веде систематичну акцію проти них. Він 
очолює також комісію КҐБ-івських "вчени" із "спецфонду" типу Стенчу= 
ків /таке прізвище у Львові нікому не відоме/, яка пише тепер під йо= 
го керівництвом "книжку" "Дзюба проти Дзюби", чи "Третього виходу не= 
має", яку мав би підписати І. Дзюба, згл. його підпишуть як автора та= 
кого твору.

До ярих яничарів належить також Тарас Мигаль, якого зняли свого ча 
су з редактора журналу "Жовтень" за те, що на окладииці одного випуску 
рисунок мав вигляд Тризуба. Мигаль - людина безхарактерна, здібна на 
все. Як лише одержить гонорар за написану проти бандерівців статтю, 
зразу йде п"янствувати. Навіть один буФет назвали " будет Пигалів".
Як тільки побачуть його при горілці, то зараз говорять,'що Мигаль вже 
знову щось набрехав у черговому пашквілі на бандерівців.

Подібним до Мигаля є Р. Братунь, який працює дальше в редакції 
"Жовтня". їх ніхто не трактує поважно. Поважно не трактують в Україні 
і їх писань. Там уже оклепалась приповідка: - "бреше як Мигаль"... 
Бандерівців ненавидить редактор "Жовтня" Федорів, родом з Івано-Фран= 
ківська, з якими,має якісь старі порахунки.

В. Щербицький ~ це теж безхребетний вислужник. Як лише став першим 
секретарем зразу одержав вказівку з Москви робити лише те, що йому ска 
жуть. І він виконує накази. Скріплює тиск на все національне. Ляшко й 
Грушовськпй - це урядники, адміністратори колонії. В Україні тепер си= 
туація•така, що партійно-адміністративні чинники не знають що мають 
робити. Бояться проявляти будьяку ініціяткву, кожен вичікує, за ніщо 
не хоче брати відповідальности. Тому часто приїзджають з Москви різні 
комісії та розглядають справи. Після таких приїздів людей усувають з 
праці, а навіть арештують.

Коли появилася книжка П. Шелеста "Україно наша радянська", то ні= 
хто не хотів її читати, знаючи її автора. Але, як появилася критична 
стаття в журналі "Комуніст" на цю книжку, вона стала популярною. По= 
дібного була історія із "Собором" О. Гончара. Справжні причини усуне= 
ння П. Шелеста не відомі досі.

Ситуація в Україні дуже напружена. Люди незвичайно нездоволені та 
обурені з договорів західніх держав із СССР. В Україні загальний нес= 
покій. Парод уважає, що той, хто ширить наклепи на українських націо= 
налістів, на бандерівців - це переважно вислужник, або заломаиий чи 
Т 0 р О р О Г Л З І. іушений підписувати фабриковані КҐБ заяви й пашквілі. Еаціо= 
налісти являються символами правди, справедливости, добра і благород= 
них ідей. Бандерівців уважають прапороносцями теперішньої боротьби, а 
тому всякі наклепи московських вислужників і КҐБ проти них трактують 
як дію ворога проти тих, які прагнуть Україні волі і самостійиости•

Пе£еслідують_стгдентів
Серед викинених з Львівського університету студентів знаходяться 

Іван Сварник, В. Корнійчук, Л. Філонов,'Олексюк - син про®. Ииросла= 
ва Олекслока. Іван Сварник - це син гилт,м.енника-байкаря Сварника. Син 
письменника Г. Кочура теж переслідуваний через здогадні контакти бать= 
ка, перекладача чужомовних авторів, з проф. Горбачем у західній ІІіме= 
ччині, що являється явною провокацією КГБ, бо як відомо, КҐБ зробило
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свого часу цілу аферу з туристичної поїздки молоденького студента Го= 
рбача в Україну, про що писала наша преса,

Потьма_і_ВладимІ2Ська_Тгарма

Серед в"язн.ів у Потьмі, зокрема в лагерному пункті 5*, перебуває 
багато"1тих, що понернули із Заходу до СССР, або які просили там азилю. 
Є це, між іншим, Стоун із ЗСА, що приїхав з ріднею в Ригу.'"батьківщи= 
ну комунізму" /мав померти 1965 року/, Алекс Чинзес із ЗСА, грецькі ко 
муністи ІСатроціюс, Елевторіюс і Шахе-Задє з Ірану.

Цен лагерний пункт ч. 5* поділяється на дві частині, 3 одній си= 
дять чужинці, а в другій совєтські громадяни. В половині 1970 року 
там вибухло повстання проти терору, беззаконня і голоду. До повсталих 
стріляли зі зовні. Вбитими було 50 осіб. Після цього до того концтабо= 
ру приїздив з МВД заступник міністра Кузнецов і міністр внутрішніх 
справ Мордовії Орлов.

•В роках 1970-73 до концтабору прибуло багато нових в"язнів з Ли= 
тви.

Підтверджуються відомості про те, що особливо по варварські-! трак= 
тують далі Євгена Пришляка, до якого не допускають ні листів, ані па= 
кунків від рідні.

Б О Р О Н І М  М О Р О З А !

Недавно на сторінках "Визвольного Шляху", а відтак у "Шляху Пере= 
моги" і в "Українській Думці" були надруковна спомини колишнього жи= 
дівського політв'язня Анатолія Радиґіна. В цих споминах подається 
силюетка багатьох українських політичних в"язнів у московських конц= 
таборах, до яких автор споминів ставиться з величезним респеїстор.

В кінцевому розділі цих споминів автор описує припадкову ззгстріч 
у московській тюрмі з Валентином Морозом. Свої вражіння з тієї зуст= 
річі він передає такими словами:

"Важко було повірити, що це той самий вольовий, темпераментний 
і мудрий Мороз, якого ми знали з розповідей та з його книжок, цитати 
з яких дійшли до нас. З його камери часто доносилися зойки і галас 
бійки, туди часто вривалися з тупотінням наглядачі "буцкоілаиди" /опе= 
ративної групи втихомирення/ - когось кудись волікли і хтось надсадно 
жалівся. Потім все затихало, щоб за кілька годин початися наново.

За калька місяців я мав виити з тюрми, тому постійно запитував 
Валентина, що переказати на волю. Він болісно морщився і повторяв, 
повторяв з настирливою упертістю: "Пе^е.д,айтеі лиш іо̂ не.:_-.мене<тримають 
і§.-Й9.̂ 5вІ2ьпиглид_мені_створюють_постіине_пеклоі_Намагаються_зробктй”' 
з~мепе”божевільногоі_такого_як_ті, кого~вкидають~до”мене 
ІіІІ-2йй2і-ДїїїІ5Ійе~маіо чйм”діхатиТтт І~так кілька~разів”тймй'”ж самй= 
ми~словамй’Г7. “

І я повтаряю: один із найчесніших і найталоновитіших українських публіцистів доведений до стану повного знесилення, близького до боже= 
БІЛЛЯ, його нинішнє буття - моторошна суміш ГОЛОДНОГО' карцеру І ІСІМ = 
нати дому божевільних. Він зазнає нападів напівзвірів, які цілковито 
втратили людський вигляд, втратили будь-які національні та соціальні 
риси. Ані на один день не припиняються фізичні і моральні тортури 
Валентина Мороза, Пам"ятайте про це!"



Так звучить частика розділу споминів у автора Радиґіна, присвяче= 
на зустрічі в московській тюрмі з Валентином Морозом. Це-зворушаючі, 
потрясаючі до глибини душі слова від Людини й про Людину, яку Москва 
наважилася знищити духово і Фізично.

Переказані Валентином Морозом слова - це не листе підтверджуюча 
інформація про важкі знущання над ним московських сатрапів-неліодів.
Це своєрідний заклик до праці, до дії і до акцій, які допомогли б йо= 
му видержати знущання і наругу, перемогти в цьому важкому зударі сві= 
домої, чесної і волевої людини з нелюдською системою, якою являється московський большевизм.

•Валентин Мороз - це одна постать спеціяльної ваги йг значіння для 
нас, української нації, української визвольної боротьби. Але він - це 
теж постать, що символізує тисячі, а може і сотні тисяч страдників у 
московських тюрмах і контаборах за українську національну справу.

В найновішому Заклику, що появився від імени Президії•Світового 
Українського Визвольного Фронту, пишеться:

"Посква мордує Пороза, мордує наших братів і сестер! Тих, що на 
своїй власній українській землі впоминаються й змагаються за свою вла= 
сну українську мову, за свою культуру, за свободу й самобутність укра= 
їнського народу - московський окупант запроторює в тюрми, в концтабо= 
ри, в психіятричні заведення. І там їх мордує, викінчує в рафінований, 
варварський, нелюдський сосіб. Вбиває не відразу, але тортурує, катує, 
нищить повільно, постепенно - тижнями, місяцями, роками...

Московські опришки-зайди на українській землі мордують українців 
за те, що вони є українцями й не хочуть статися москалями. До безконе» 
чної черги заарештованих, запроторених, засланих, замучених, закато= 
ваних борців за свободу України додаються все нові імена. Ми не зка= 
ємо всіх їхніх імен, бо московський кат їх окриває, намагаючись за» 
крити перед народом і перед світом свої злочини.

Тисячі, сотні тисяч, мільйони взивають до неба про помсту! Це ж 
наші брати й сестри, наші друзі, що боролися й загинули з руки воро= 
га, й ті, хто - незважаючи на жертви - далі борються з московським 
наїзником і поневолювачем.

Станьмо тут_разом_з_тимид ЩО_борються__там_--на_2країнській_землі]> Станьмо^в”о5орон1_тихд_що_1х_Москва2нищйтьд~мордуед_вбива£Т_Стаиьмо
в_обовонІ“укваінського_народ2І

Взиваймо всі_організації_Українського_Визвольного_Фронтд_і_все 
наше”члепство~2~І£ьом2”світі”до_акціи”в_обороні_Балентина_-Ь]ооза__і
всіх увтгязиенйх7 мордованйхд_катованих|

Кличемо всі українські організації, зокрема молодіжні і студент» 
ські.■Включуймо в акцію інші національні групи, наших співгромадян, 
пресу, радіо, телевізію, парляментаристів, політичних діячів.

Нашу надію і акцію зробім такою голосною, щоб почув весь світ і 
вся Україна! Щоб почули наші борці і страдники, щоб почули всі! X 
щоб почув ворог!

Боронім Валентина Мороза, боронім наших братів І_с8сте2_!_
Всі__до_дії_-_всі_до_акції_[_

Маємо надію, що цей бойовий заклик Президії Світового Українсь» 
кого Визвольного Фронту знайде належний відгук в українських^органі» 
зоваких лавах, а зокрема в Проводах українських громадських і стано» 
вих організаціях. Маймо надію і віру в те, що переказані Валентином 
Морозом слова про пекло, в якому він перебуває, зрушить нас усіх із 
застою до належної, широкої і всесторонньої дії, дії навіть радика» 
льної.
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Недавно поширилися інформації, що британський уряд сера Вінстона 
Черчіля, намагаючись запевними поворот британським воєнним полоненим, 
які в часі пересування фронтів опинилися з гітлерівських у большевиць 
кі руки, не завагався видати большевицькій Москві на певну смерть де= 
сятки-тисяч Донських козаків, які в часі закінчення війни здалися в 
руки Аліянтів. Чи можемо.ми бути гірші британців та американців і не 
вжити сконцентрованих зусиль на збереження життя Валентина Мороза та 
сотень і тпсячів українських політв"язнів у московських тюрмах?!

Під цю пору СУМ плянуе 24-ри годинне пікетування московської ам= 
басади якраз у пляні оборони Валентина Мороза. Це пікетування має ві= 
дбутіїся 2-го і 3-го лютого. Хай це пікетування і голодівка стане-не 
демонстранцією малої групи., але сотень молоді, дійсно голодуючої, ді= 
йсно демонструючої!

Кожна українська установа повинні серіозно розважити різні форми 
дії у  цьому пляні. Штурмувати треба листами, меморандумами державні 
уряди, церковні проводи, Ватиканську столицю, міжнародні організації, 
парлянентаристів тощо. Знимка Валентина Мороза повинна бути на першій 
сторінці в кожному числі "Української Думки" з відповідним закликом- 
апелем. снимки інших політв'язнів повинні також з"являтися часто. Не 
пропускати ніодної нагоди для того, щоби всім.приїздшим туристам1 із 
СССР говорити про переслідування в Україні, про Валентина Мороза. 
Натискати на парляментаристів, на трейд-юнії, єпископів британських 
церков у терені, священників, щоб вони з гуманітарних мотивів інтер= 
ве.нювали перед московськими чинниками у справі Мороза та інших укра= 
їнських політичних в'Язнів.

'Це дуже загальниковий нарисний плян, але його потрібно на поча= 
ток.

Хай заклики наших зверхніх чинників зрунг/ють нашу громаду до дії 
і чину!

у_сп раві^ в̂изво^ ного^ ляху^
1972 і 1973 роки були часом, коли журнал "Визвольний Шлях", що 

видається Українською Видавничою Спілкою під вправною редакцією д. 
Григорія Дра.бата, відзначав своє перше 25-ліття.

Помимо солідної підготови, цей ювілей пройшов у Лондоні і Б тере= 
ні досить скромно. З перспективи сьогоднішнього дня можна сказати,що 
- навіть заскромно. Для цього склалося багато об"єктивних причин, не 
пов'Язаних з редакцією і видавцем журналу. Часті виїзди поза терен 
провідних одиниць з кругів "Визвольного Шляху", перевантаження різ= 
нородпою проблематикою і важчими завданнями Друзів в місці осідку на= 
того ГШ  і ряд інших перешкод становили ці об"єктивні причини для то= 
го скромного відзначення 25-літнього ювілею нашого "Визвольного Шля= 
ху".

Але, крім об’Яктивних, були також причини суб'Яктивні. Па запові= 
джені Ювілейні Загальні Збори УВС і "Визвольного Шляху", що відбули= 
ся в Лондоні 2-го грудня 1972 року прибуло бсього 42 особі. Навіть 
не всі організаційні клітини були заступлені. Бракувало провідних 
наших членів також з Лондону. Занадто малий був відгук на інструкти= 
вні вказівки про відзначення 25-ліття "Визвольного Шляху" в терені.
А ініціатива мала вийти від клітин у терені що до дат. Програму цьо= 
го відзначення виготовила і реалізувала в кількох місцях Дирекція 
УВС. Все це мало троха від"ємний вплив зокрема на тих Друзів, які
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пов"язані з появою "Визвольного Шляху" від самого початку ного існу= 
вання.

Сьогодні робимо спробу рекапіталювати проведений ювілей у таких 
формах і засягу, як він відбувся. При тому зупинимося над нашими да= 
льшигли завданнями. "Визвольний Шлях" - це, як хтось висловився свого 
часу, "дитина нашого терену", яка виросла у журнал, що став органом 
Проводу 07Н. Від багатьох років - це одинокий в нашому русі журнал, 
що своїм змістом і (Тюрмою належить до найповажніших українських жур= 
налім суспільно-політичної і науково-літературної тематики.

В перші роки своєї появи тираж "Визвольного Шляху" сягав кількох 
тисяч примірників. Майже всі наші члени і симпатини були його стали= 
ми покупцями й передплатниками. Перейшовши у 195/і році на книжкову 
форму, на терені Великої Британії "Визвольний Шлях мав 658 поредпла= 
тників і 2456 примірників кольпортажної продажі, разом понад 3 тися= 
чі примірників розходилося на нашому терені. За десять років пізніше 
"Визвольний Шлях" мав уже'лише 612 передплатників і лише 180 примірни= 
ків кольпортажної продажі. За цих десять років понад 2 тисячі'-надійних 

колишніх постійних читачів журналу перестали його побиратп. їїа час 
Загальних Зборів УВС 1972 року на терені Великої Британії було 612 
передплатників і 60 примірників кольпортажної продажі.

Правдою є, що в цьому часі багато первісних читачів журналу виемі= 
ґрували з нашого терену до Канади, ЗСА і Австралії. Правдою також є і 
те, що перебування в 50-тих роках переважаючої кількости українців по 
гостелях сприяли почитності й кольпортажі. Тому то, коли в 195і!- році 
у ЗСА було лише 125 передплатників журналу і 87 кольпортажної прода= 
жі, в 1972 році у ЗСА начислялося 506 передплатників і 59 кольпорта= 
жної продажі. Коли в 195^ році в Канаді було 97 передплатників і 5^ 
кольпортажної продажі, то в 1972 році передплатників там було 309, а 
в кольпортажі 34, Правда, не весь цей зріст передплатників журналу 
в ЗСА і Канаді можна зараховувати на конто переїзших осіб з нашого 
терену.

Сьогоднішній стан показує, що у Великій Британії лише кожний дру= 
гий член і симпатин побирає "Визвольний Шлях" дорогою передплати чи 
кольпортажі. Не згадуємо вже про організованих прихильників і'прихи= 
льниківльників нашого руху з поміж загалу громадськосте. Отже, щось 
в тому часі сталося особливого, бож як знаємо з практики всі колишні 
читаючі нашого журналу не відійшли від нашого руху.

Постійний зріст рівня журналу міг мати деякий вплив на зменьшення 
почиткости між простолюддям. Але, з другої сторони, постійний читач 
журналу мав усі дані на це, щоби рости-разом із ним під оглядом сво= 
єї загальної освіти та інтелектуальним. Тому мусіла впливати ще яка= 
сь друга причина. А нею було питоме до певної міри між українцями 
незацікавлення друкованим словом, засадничо мала почитність преси і 
книжок, і неувага зі сторони .організаційної сітки до поширення нашої 
літератури, що унагляднюється зокрема в майже зникаючій кількості ко= 
льпортерів у станицях і громадах. Докладніший перегляд тієї справи 
виявив, що навіть ряд провідних членів сітки в обласних і станичних 
Проводах не передплачують "Визвольного Шляху" і не побирають його в 
кольпортерів*

А тепер, в обличчі повищих цифрових даних і короткої їх аналізи, 
послухаймо, що на цих ювілейних Зборах говорив основноположник' д, 
безперебійний редактор "Визвольного Шляху", д. Григорій Драбат. Ио= 
го слова передаємо за протокольними записками цих же Зборів.

"Це вперше за весь час існування "Визвольного Шляху" і УВС ці 
Збори-є призначені тільки для членів ОУН, щоб зробити підсумки й 
пляки. Першою організаційною силою на цьому терені була наша органі=
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заційна сітка, яка діяла тут вже на початку 1945 року. Основну ролю 
відограли тут члени ОТІ?, які ще кілька місяців тому були в Україні і 
вели там боротьбу. Це був елемент великої національної рвідоі.іости.

Перша група прибула до Англії в листопаді 1944 року, а друга в сі= 
чні 1945. З цих двох груп була відновлена організаційна сітка, яка ще 
не мала тоді зв"язку з Проводом. Всі вони були в тому часі в польській 
армії, до якої попали, щоб не бути силою вивезені на "родіну". В той 
час в Англії перебували теж українці в канадській армії, з якими на= 
в"язано контакт. В польській армії Андерса були й інші українці, виве= 
зєні на Сибір, звідки почерез Середній Схід продісталися на Захід, 
особливо до Італії. Частина їх була в Англії, а між ними кількох ста= 
ршин на контрактовій службі в польській армії. За допомогою тих ста= 
ріпки почали ми творити СЗГБ.

Першою спробою видавати газету був "Наш Клич", орган Управи'СУБ-у, 
але під нашим'впливом. Однак, проти нас виступили деякі канадці, осо= 
бливо сотії. Б. Панчук, а теж опортуністи з польської армії, які стор= 
педували наш характер "Нашого Клича". Були теж виїмки, як напримір 
Микита Бура, перший голова СУБ-у, через якого ми нав"язали перший ко= 
нтакт до Проводу. Він теж допоміг нам дістати дозвіл для вояків у по= 
льській армії належати до СУБ-у.

З вибором Б. Панчука на голову СУБ-у змінено "Наш Клич" на "Укра= 
їнську Думку" зі зовсім іншим змістом, нехтуючи цілковито події і бо= 
ротьбу українського народу. Потрібно було шукати іншого форуму для 
пропагування націоналістичних ідей. Створено в-во "Основа" і'в серп= 
ні 1947 року розпочато видавання нашого "Українського Клича", якого 
співробітником-став сл. п. д-р Дмитро Донцов, а головним редактором 
був її. Пігічин. Через співпартнерство в "Основі" посторонніх людей, 
в-во не видержало фінансово і в 1948 році було зліквідоване, а з ним 
і "Український Клич".

33 той час змінилася організаційна сітка, до якої влилися члени з 
Німеччини і з Дивізії. Створено новий поширений ФП. Членство збільши= 
лося і вийшла потреба організаційного видання. І так в січні 1948 
ропу вийшло перше число "Визвольного Шляху", друковане в Старшинсько** 
м37" таборів в Шербурні /старшини - Є. Попівський, А. Микулін, Я. Риба= 
лт, Б. Никитин, В. Яворський і Б. Маців. Згодом друк перейшов на ко= 
ротко до Шотляндії, а відтак до Лондону, де друкуванням займалися П. 
Широкий і П. Терлецький. Круг читачів постійно збільшувався і знову 
вийшла потреба вийти з нашими ідеями на зовнішній світ. Фому почалися 
заходи в напрямі легалізації "Визвольного Шляху".

■ В той часСУБ був опанований людьми ворожо до нас наставлених 
/Б. Панчук, ї. Данилів/. Щоби відвоювати наші позиції і врятувати 
громадськість від відходу на манівці, ми нав"язали контакт з гетьма= 
нцями, особливо з гетьманичем Данилом Скоропадським. На^чергових Збо= 
рах спільними силами відвойовано наші позиції, але в той час Органі** 
зація була вже рішена мати власну інституцію. Такою мала стати УВС.

В 1954 році "Визвольний Шлях" змінив основно свій вигляд, стаю** 
чи журналом книжкового формату. Змістом стояв він на високому рівні, 
а тому вимагав відповідного читача. Поширено його на інші терени,хо= 
ча на нашої.у терені зменьшилася кількість передплатників.

Основною рисою "Визвольного Шляху" є те, що на протязі 25 років 
журнал ке пережив ані одної ідейно-політичної кризи, залишаючись ві= 
рним своїм початковим ідейним позиціям, які були справжніми крайови** 
ми позиціями; Щойно тепер видио, що наша позиція і інтерпретація бу= 
ли правильні. Це підтверджують теперішні матеріяли, які приходять з 
Краю.

Про ролю "Визвольного Шляху" в сучасній ідейній боротьбі проти 
московського большевизму говорили у привітах Ярослав Стецько і Воло=



дшіир Василенко. Вона велика, а доказом того є постійна атака ворога 
на журнал.

Лосі видано понад 30,000 сторін "Визвольного Шляху", що є більше 
як будь котра наукова інституція /НТШ, УВУ чи УВАН/. Матеріальна, база 
- це передплати й пожертви на пресовий фонд. Надмірна ощадність ціху= 
вала журнал весь час. Один редактор замість двох або трьох, безплатні 
дописувачі, круг яких все таки сягає понад і00 осіб з різких кругів 
і нечлеків ОУН.

IV Великий Збір визнав "Визвольний Шлях" як орган Проводу 07Н, ' 
чим стверджено фактичний стан, бо неофіційно він був таким весь час,

"Визвольний Шлях" - це заслуга нас усіх...Стисла співпраця всіх 
нас на найважливіших відтинках конечна тепер більше, як колинєбудь 
досі. В" Україні зростає визвольна боротьба на ідейній базі нашої Орга 
нізаці.ї. А в цьому також частинка нашої заслуги довголітною працею 
на своїх стійках".

Як Подруги і Друзі завважуть, в цьому короткому звітному слові'ві 
дбита історія нашого журналу й нашого поселення у Великій Британії.
Не одну важку перешкоду переборено завдяки сильному ідейио-політично= 
му й організаційному згуртозанні наших сил. Звичайно буває так, що 
хто осягає певні здобутки кропітливою працею, той-вміє ці здобутки 
цінити і їх використовувати для ще дальших осягів. Тому з нагоди не= 
давного 25-ліття "Визвольного Шляху" не забуваймо і ми у Великій Бри= 
такії про цю зовсім природню і вічно актуальну засаду. .

"Визвольний Шлях" - це для наших членів, симпатинів, юнацтва 
основне джерело вишкільних і актуальних матеріялів, а для нашої дії 
на широкому внутрішньому відтинку - середник ширення ідей 07К, засіб 
мобілізації громадянства по стороні нашого націоналістичного визволь= 
ного руху. "Визвольний Шлях" -■це теж вклад нашого Руху в загально= 
українську культурну скарбницю, в історичну науку, в літературу.
Цим шляхом видавані нашим матеріяли-і.твори авторів з нашого Руху пе= 
редаватимуться в наступні покоління. Колишній історик знайде напе= 
вно-високу оцінку нашому починові, підприємчивості і витривалості, 
так, як і ми наділяємо майже своєрідною святістю пожовклі, зістарілі, 
але завжди близькі та актуальні сторінки старинних літописів, чи бли= 
жчих до нас перших творців націоналістичного Руху. ■

Ми уважаємо, що не може бути між нами таких організованих членів 
Руху на цьому терені, які не читали б "Визвольний Шлях" як поредпла= 
тники, або як його відборці в кольпортерів. Тому ̂доручається Рефере
нтам Пропаганди та Інформації провести по к л і т и н ах~ с т и с л у ~ пе рев з. рку

між членами, сймпатикамй~І~юнацтвом, і вжитії .всіх 
ІІ£23Ь®ї~шрб кожний із~них постІино~читаі цеи“журналТ

Дотичні Референти в областях зроблять це саме між членами Обла= 
сних Проводів.

Стаиичн.і^Проводи_мають_за_завдання_розглянути_уважно_можливості
2ІІЗІ2ІІІІН233~322ІЗНЗІ32ІІїІІІ2ЕІІ̂ ІІі„332_І2™ЕІІІІІІ2ЕЗІй2ІЗі^загалом громадянства.м  —  _  м* —»—•*— м мСа —  м  м «м

За ініціативою наших членів, що працюють в Управах СЗгБ-у, ОбВУ, 
а чи в Осередках .СУМ-у, ініціювати ч плянувати вечорі, присвячені 
"Визвольному Шляхові", узгіднювати це з Дирекцією УВС, чи з'ісанце= 
лярією ТП‘, на які зможуть прибути доповідачі з Дирекції УВС, чи від 
самого ТП.

Охог авізувати виставки "Визвольного Шляху" по громадах,' вечорі 
читання літературних творів крайових і закордонних авторів, а зокре=



ма авторів крайових, творами яких заповнені сторінки "Визвольного Шля 
ху" зокрема в найближчих до нас роках і місяцях.

Всіма, доступними середниками популяризувати журнал між молодою 
українською генерацією, бо це майбутні передплатники і співробітник 
ки журналу.

Всі ці речі - це завдання особливого характеру для Референтів 
Пропаганди і Інформації в терені.

Такі специфічні справи й завдання ставить перед нами теперішня 
обставина й сучасний етап визвольної боротьби. Візьмімся за їх реалі* 
зацію з духом і завзяттям пробойовиків ОУШ

НА^ЦИ^КОВНО—РЕЛІГІЙНОМУ_ПОЛІ

До важливіших подій церковно-релігійного й загально-національно* 
го порядку па відтинку УАПЦ належить відбуття у Парижі в половині 
1973 року Надзвичайного Собору УАПЦ, на якому вирішено ряд справ,що в"яжуться з теперішнім і майбутнім УАПЦ. Цей Собох ухвалив ряд Поста* 
нов і Резолюцій, в яких осудив також шкідливу діяльність теперішньої 
московської патріярхії, яка "з доручення безбожницького уряду того 
Союзу"викоїтує диверсійну функцію поза межами СССР, явно спрямовану 
на знесилення христіянського світу і внесення хаосу в його церковне 
життя". Собор звернувся до Проводів христіянських Церков закликом при 
пинити пертрактації з офіційними чинниками цих країн, що опинилися 
під владою безбожницьких режимів та не шукати з ними домовлень, не 
вживати екуменізму лише і виключно для вивищення і в догоду своєї 
Церкви і старатися, щоби роз"єднане тепер христіянство знову стало 
єдиною Христовою Церквою.

Другою важливою подією в лоні Української Православної Церкви 
став Собор Спископів і представників Вищих Церковних Управлінь трьох 
Митрополій УПЦ, що відбувся в Тронто, Канада, ЗІ-го жовтня і 1-го ли= 
стопада 1973 року. Учасниками цього Собору стали Ієрархи і представни 
ки УГПЦ в Канаді, УПЦ в ЗСА і УАПЦ в Европі. В своїх Деклараціях Со=бор заявив, що всі ЦІ_т£и_Мит£Ополії_становлять_одну_Українську_Пра= 
во.славну^ ІЄ12КВу“уЗвІЛЬнОМу~СВХТх2~ЗОвН1ГОН1М~вЙяВОм”чОГО_ЯЗЛЯЄТЬСЯ_По= 
бор §пйск^'пів”і ПредставникІв_Бищйх~Церковних”ПравлІнь.

Цей Собор довершив Формально довголітні намагання до об"єднання 
цих трьох Митрополій УПЦ в одну Українську Православну Церкву. Але 
цей процес ще не зовсім закінчений. Тут і там постають уже різні пе= 
решкоди і труднощі. Є, одначе, надія, що ідея єдности в українському 
православному світі стане здійсненою. Це безумовно скріпить УПЦ і 
поставить її монолітною на шляхах у майбутнє.

Н2^і£22Ї_^Ці
Першою важливою подією в лоні помісної УКЦ в минулому році була^ 

поїздка Блаженнішого Кир ЙосиФа Сліпого на Міжнародній Евхаристійний 
Конґрес до Австралії, а відтак на Далекий Схід, до Канади і ЗСА. В 
половині минулого року Постійний Синок помісної УКЦ видав спеціяль* 
ний заклик до Владик, Духовенстра і Вірних виступати в обороні пере* 
слідуваии Москвою українських культурних діячів. На цьому місці тре* 
ба пригадати, що Митрополит УАПЦ Мстислав виступив минулого року з 
дуже сильною осторогою перед наслідками т. зв. туристичних поїздок 
до СССР чи УССР.
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В листопаді 1973 року в Римі відбувся VI Синод помісної УКЦ, на якому схвалено Пат£ія^хальний_Устрій_Помісної_Ук£аїнської_Катол.иць= 
кої Церкви. ЦейТстрїи є~опу5лїкованйй_на_сторїнках ^Благовісника"" 
Верховного Архиепископа за 1972 рік, що появився зараз після закінче* 
ння VI Синоду помісної УКЦ. Скликання і відбуття цього1чергового Си= 
ноду відбулося без протестів зі сторони Римської Курії. Можна з цьо= 
го робити висновок, що після проведених в Римській Курії персональ= 
них змін деяких поправок зазнала тактика Ватиканської політики супро= 
ти помісної 3ГКЦ. Між вірними, духовенством і владиками помісної УКЦ 
зростає і поширюється настанова поминати Блаженнішого на Вогослужбах 
як Патріярха. Цю настанову зреалізовано вже Соборчиком Духовенства 
в Австралії. Багато священників і деякі Владики у ЗСА і в Канаді з.ді= 
йснюють цю настанову практично також.
На відтинку 2країнського_екуменізм2 :

У зв"язку з II СКВУ в Торонто відбувалися -зустрічі й наради між 
представниками УПЦ, помісної УКЦ і Євангельського Об'єднання. У вис= 
ліді цього прийшло до до заснування Ради Українських Церков та опра= 
цювакня її проекту правильника. VI Синод помісної УКЦ уповноважнив 
Канадську митрополію продовжувати "цю дуже важну працю".
У Великій Дрктанії^

Па нашому терені на окреме відмічення заслуговує факт, що в тягу 
минулого й з початком біжучого років трьох священників помісної УКЦ 
виступали публично з доповідями на теми патріярхальні, чим збагатили 
наш вклад у цю преважливу справу. Поминаючи деякі різниці в підході 
не так до суті як радше до теперішньої реалізації завдання1, що існує 
в нас між світськими й церковними сторонниками тієї справи, в усіх 
інших питаннях і відносинах одна і друга ланки становлять один фронт, 
що змагає до патріяршого завершення помісної УКЦ.

Були в нас і прикрі, а подекуди навіть дуже прикрі випадки. До 
найприкріших зараховуємо випади Отця Канцлера проти цілого ряду паро* 
хіян у Ґлостері, які довели тамошню громаду до того, що вона помножи= 
ла всі дотичні матеріяли й розповсюднила їх, обороняючись цим шляхом 
перед дією1свого душпастиря. В цю справу були вмішані деякі одиниці 
з Глостеру, які не втішаються загальним довірям громади. Одна така 
особа має навіть за собою випадки надужиття громадського майна.

Другим таким прикрим випадком стала публична полеміка між речни= 
ками Громадського1 Комітету за Патріярхат і деякими душпастирями,про= 
мотором якої був також Отець Канцлер. Закінчилася вона тим, що Се= 
кретареві цього ж Комітету зроблено публичні закиди персонального ха= 
рактеру, виводячи їх з неназваного у закидах боакту, що він одружений 
на чужинці й має деякі об"єктивні перешкоди у веденні своєї хати в 
чисто українському дусі.

Одна і друга справа затихають і попало відмирають.

Це наше теперішнє число "Бюлетеня ТП" появляється з майже півто= 
рарічним опізненням. Тому воно таке велике. Його ціна - 25 пеків за 
примірник.

Чергове число "Бюлетеня ТП"' появиться при кінці місяця березня. 
"Бюлетень Проводу 07Н" і наш "Бюлетень ТП" призначені для внутшіш= 
нього вжитку теренової сітки, а тим самим не повинні попадати в 
непризначені руки.
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