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ВІД ТЕРЕНОВОГО ПРОВОДУ
ДОРОГІ ДРУЗІ!
Користаючи з відповідних зараз умовин Тереновий Провід прис-'
тупив до віднови видавання "Бюлетеня" - органу Теренового Проводу.
Згідно з рішенням ТПроводу "Бюлетень" має появлятися кварталь
но. Але під сучасну пору "Бюлетень" буде появлятися не так періо
дично, бо частіше, так, як це диктуватиме потреба у цьому важливо
му періоді до кінця біжучого року. Вслід за ним першим номером у
відносно скорому часі буде видання другого номера, а згодом і тре
тього, бо після Пленуму Теренового Пцоводу, який відбувся.в днях
17 і 18-ГО липня є на руках працівника канцелярії Теренового
Проводу багатий і добре опрацьований матеріял унапрямлюючо-інс—
труктивного характеру, що відноситься до_цілої системи плянів як
Секторових, так і Референтів Теренового Проводу ОУН, зроблених на
підставі Постанов УІ-го Великого Збору ОУН,
Увесь цей із пленарного засідання матеріял надрукуємо/пропускаючи таємні дуже справи/ в кількох під ряд номерах нашого тевенового ’Бюлетеня", щоб запізнати весь наш актив з постановами, напрям
ними, деякими інструкціями та інформаціями із форуму Пленуму Теце-'
нового Проводу, що належить використати дальше, при різних нагодах,
освідомлюючи загал нашого членства зі справами, якими займається
Організація, та зі справами, з якими матиме до'діла наше членстзо,
наш^актив і проводи всіх організаційних клітин. Пі Постанови, пляни й напрямні треба буде старанно реалізувати в означеному й неоз
наченому ближче часі, а це відноситься до кожного члена Організа
ції.
УІ-ий Великий Збір ОУН був надзвичайно діловим форумом нашої
Організації, високо авторитетним, достойним та гармонійним. Він ви
явив однозвучність членства Краю і на чужині в усіх принципових
справах, Цими позитивами VI Великий Збір ОУН променює на нас, онов
лює наші сили й наснагу, дає нам свіжий поштовх до завдань і праці
та чіткі напрямні й постанови, так, що'не може бути мові про те, що
хтось із членів не знає, що має робити.
Матеріял Пленуму є актуальний, а тим самим зміст цього і чер
гових "Бюлетенів" матиме актуальний і зобов'язуючий членство харак
тер. У зв"язку з тим рекомендується і зобов'язується проводи орга
нізаційних клітин використовувати матеріяли "Бюлетеня" на звенових
і станичних сходинах, читаючи, або реферуючи статтю за статею, і
так перейти зміст кожного за чергою "Бюлетеня", щоби членство піз
нало увесь матеріял з Пленуму деренового Проводу.
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- 2 В. КОСАР
ДЕЯКІ НАПРЯМНІ І ЗАВДАННЯ СКС
Виходячи із постанов Великих Зборів, особливо VI ВЗ ОУН, а та
кож постанов Головної Дирекції і загальних директив Керівного Осе
редку СКС при ГД, головні цілі і завдання СКС в цілому й на цьому
терені є слідуючі:
Цілі:
а/ Безпосередня і посередня допомога кадрам ОУН в Україні і
цілому українському"народові"у; їхній боротьбі за УССД,
б/ Ширепня і поглиблювання серед українського народу ідей ук
раїнського націоналізму, української державности, стратегії визволь
ної боротьби, соціяльної,1політичної і культурної програми держав
ного будівництва й устрою.
в/ Вирощування кадрів, борців за здійснення повищих цілей, їхню
організаційну побудову і розбудову, їхню постійну і цілеспрямовану
діяльність і боротьбу на кожному етапі.
г/ Свідоме своїх цілей і завдань керівництво, провід українсь
кого визвольного руху в цілому, а зокрема провідні кадри ОУН на Рід
них Землях, як провідне ядро, каталізатор усіх патріотичних сил в
Україні й імперії.
ґ/ Координація визвольної боротьби з іншими поневоленими наро- '
дами з метою - розвал російської імперії і відновлення самостійних
держав поневолених народів на їхніх етнографічних територіях.
д/ В Україні й імперії проводити послідовну, цілеспрямовану
працю за всяких умов з метою підірвати самі основи російської імперіялістично-комуністичної системи і допровадити в можливо скорому
часі до революційної ситуації.
е/ Опрацювати стратегічні пляни революційно-визвольної бороть
би у її кінцевій фазі всенароднього зриву.
З а в д а н н я:
а/ Кожночасно і послідовно слідкувати за розвитком подій і про
цесів, які відбуваються в Україні й цілій імперії, їхня аналіза і
висновки для дальших дій і праці. Це завдання не лише працівників
СКС, а всіх наших членів, особливо провідних, бо глибінне знання си
туації в Україні і боротьби, що її веде український нарід, а особ
ливо наші друзі, додасть нам усім сили, і більшого зрозуміння у ви
конуванні наших обов"язків в інших ділянках.
б/ На базі студій ситуації в Україні, а теж розвитку світових
подій, опрацьовувати потрібні для Краю матеріяли характеру інформа
ційного, політичного, ідеологічного, історичного, культурного, ре
лігійного, виховного, громадського, наукового й чисто організацій
ного.
в/ Послідовно, без перерви, вести інформаційно-пропаґандивну
роботу скеровану на широкі круги українського народу. В тій ділян
ці знову можуть і повинні брати участь усі члени, а особливо моло
ді члени і Юнацтво. Для наших молодих кадрів це дасть певну заправу
для майбутніх тяжчих завдань, а особливо зв"яже їх безпосередньо з
проблемами не буденного еміґраційного характеру, а всенаціонального.
Для тої цілі використовувати всі можливості: пошту, зустрічі і роз
мови з приїзшими з України до рідних, чи як туристи, або в різних

- з делегаціях, поїздки звідси в Україну чи до сателітних країн/українців‘і навіть деяких чу>ісинців, через яких модна передавати літерату
ру/»
Потрібно шукати все нових метод чи то для передачі літератури
/напр. через моряків/, чи інформації/особистими контактами/.
г/ Вдержувати й удосконалювати спеціяльні контакти з окремими
людьми й осередками, для чого потрібно ангажувати все більше"відпо
відних людей старшого й молодшого покоління. Для того роду праці
потрібно вирозуміння всіх членів, і цілої нашої сітки, і за всяких
умов надавати їй першенство.
ґ/ Матеріяльна допомога для діючих окремих осіб, а теж для те
перішніх і бувших в"язнів чи їхнім родинам. Ця. ділянка' праці вима
гав піддержки'широкого круга людей зарівно фінансової як і працею
/керована переписна, збирання засобів, закуп потрібних речей/.
Для кращого виконання цього завдання потрібно реактивізувати
Комітет Оборони Згкраїнських Політичних В"язнів, .включивши до нього
додаткових членів, особливо з-поміж молоді.
д/ Нав"язати і вдержувати контакт з речниками інших поневоле
них народів з метою взаємного запізнання з ситуацією'в дотичних на
родів і евентуальної координації у практичній роботі. Перш усього
треба мати на увазі балтийські народи, кавказькі і туркестанські
включно з афганськими.
Організаційні справи Сектора:
а/ СКС діє на всіх щаблях організаційної мережі, тобто від ТП
до станиць. Домогтися, щоб у'всіх організаційних клітинах були ок
ремі референти для тих справ. Потреба праці вимагає, щоб при ТП ді
яв керівний осередок СКС на чолі з секторовим у складі принаймні
трьох осіб з розподілом завдань.
■ б/ Включити до СКС потрібну кількість молодих членів і призна
чити їм спеціяльні завдання, особливо технологічного характеру. Сьо
годнішні обставини боротьби вимагають застосування модерної техні
ки. Тому бодай частина наших молодих кадрів мусить перейти потрібні
вишколи 3 ділянки зв”язку/радіотехніка і подібне/, використовуючи
для цього теж різні приватні чи державні інституції.
в/ 3 усіми працівниками СКС провести загальний вишкіл з тої ді
лянки, а згодом доповнювати його дорогою окремих відправ чи семіна
рів.
г/ Вдержувати живий писемний і особистий контакт згори донизу
чи навпаки, інформувати себе взаємно про важливіші події, :'звітувати
про зроблену працю, зібрані інформації з довкілля і про власні спо
стереження.
.г/ Потреба ділової співпраці з іншими секторами й референтурами, а зокрема з референтурою СБ, Військовознавства, Пропаганди й Інформації/виготовлення матеріялів для потреб Краю - брошури., тасьми
й ін,
д/ Забезпечити-працю СКС потрібними фінансами з бюджетових фон
дів, 'а теж додаткових пожертв для потребуючих.
шшшшшШшшшшш
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КОРОЛЕНКО
НАПРЯМНІ СЕКТОРА КУЛЬТУРИ І НАУКИ

Вступ.
Вийдемо із заложения, що культура і наука, хоч і зближені до
себе, не є поняття тотожні а з'тим і їх функції практично в житті
суспільства є окремо визначені.
Початок, потреба й концепція культури випливає з духовости лю
дини, з уміння думати, передбачувати, плянувати та передавати слі
дуючим поколінням духові надбання.
Культура - духова, матеріяльна, світова, європейська чи націо
нальна- це все те, що людина при помочі розуму та рук, не інстинк
том, але свідомо, для уліпшення життя, витворила: мова, письмо,-як
засіб спілкування з суспільстві, одяг, каналізація, віз, рільництво,
система освіти, поведінка в товаристві і друге.
Наука, в стислому розумінні - це правда, категорія абсолютна;
це є ствердження істини, методичне вивчення і вислідне устійнення
сутті чогось. Наука залежна від освіти та культури і є преважний
чинник'творення культури. Культура сприяє науці, наука - творить ку
льтуру. Лише культурне середовище - суспільство, яке відчуває пот
ребу на науку, творить умовини.для розвитку науки»
Освіта - засвоєння знання; без осіти розвиток культури є малий,
а наука не можлива.
Для поневоленого народу, культура і наука є конечними, але са
мим собою волі, незалежности, не створять. Воля зростає1в науці і
освіті, але'на світ приходить, дуже часто, лише з крови.
Завдання Сектора Культури і Науки.
Завдання Сектора Культури і Пауки ТП., в рамках Постанов VI ВЗ,
виходить з потреб і з обов'язків української спільноти закордоном у
відношенні до фактичного стану та ваги цих ділянок у поневоленій Ук
раїні. Політика цього сектора є всеукраїнська і державницька. Ієрар
хія підділянок є зумовлювана змагом українського народу за незалеж
ність, характером наступу ворога і засобами, які матимемо чи маємо
до диспозиції в даному часі.
Практично завдання - з б е р і гати, плекати, навчати, студіювати,
досліджувати, наголошувати в першу чергу“ загрожені ділянки-українсь
кої культури та науки, пізнати і зберігати основні чинники українсь
кої самобутности - народні, національні звичаї та традиції/весіль—
ні обряди, святочні, похоронні, церковні, релігійні/ в противагу до
ворожого і небезпечного нам поняття-процесу -"злиття націй в совОр
ський народ'1- плекати ідеалістичні принципи світогляду з християн
ською основою, моральні та етичні норми життя української родини,
відсвіжувати свідомість про історичну окремішиість т а ■індивідувальність і державницьку традицію європейського покрою українського на
роду.
'.
Студіювати предмети гуманістичних наук - пізнати правду про Ук
раїну в минулому і в сучасному, про історичну тяглість українських
державницьких традицій і національних аспірація: історію, мову, лі
тературу, культуру1
, археологію, музику, суспільно-політичні науки,
етнографію України.
Творити сприятливі умовини для розвитку, хоч і умовно існуван
ня українського культурного життя і вдержати вільну українську нау—
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ку в діяспорі, піддержуючи її.
Поставити правду наукових устійнень про Україну — історію, ет
нічне походження, культурну/літературну, мистецьку/ оригінальність
на сторожі прямого шляху до визволення. Бо той, хто знає себе, своє
минуле і свої бажання, і свою ціль, не легко збивається з дороги.
Завдання на відтинку молоді.
Незвичайно важні і трудні завдання цього сектора на відтинку мо
лоді, студіюючої молоді, будучої української інтелігенції, провідної
верстви українського суспільного, політичного, культурного, науко- .
вого життя.
Скерувати студіюючу молодь до джерел незалежної, вільної науки,
заінтересувати її україністикою, українською культурою, уможливити
її опанувати українську мову і нею послуговуватися.
Навчити українську студіюючу молодь правди про.Україну: про ук
раїнський нарід, про його минуле і сучасне, про його духові та ма—
теріяльні здобутки -‘культуру, про звичаї, традиції, мистецтво, цер
кву ,^релігійне життя; про його державне життя, про втрату держави, про його приятелів і ворогів, про його історичну місію, про його за
тяжний змаг за незалежність, про справедливість українських аспірацій. Про національний інтерес.
Це зробити засобами - високих навчальних інституцій, викладами,
курсами, науковими доповідями, публікаціями*
. Поставити до диспозиції цієї цілі чинні бібліотеки, музеї, чи
тальні.
Національно свідомі діячі української культури, освічені в ук
раїнознавчих предметах, мають стати на сторожі великих духових скарбів/і матеріяльних/ української культури, передаючи їх молодшому по
колінню; на сторожі тих постійних чинників українського духового жит
тя, які віками були джерелом української самобутности.
О к р е м о .
Сприяти ростові, виховати, освічених суспільних і політичних
діячів. Піддержати та урухомити ІСПО - дворічний, регулярний, інтен
сивний курс, з науковим ступенем на закінчення.
Дати аргументи для рації української держави, для потреби і ба
жання змагатися за неї.
жжжжжЖжжжжж
"Український Народр!
ОУН несе справедливий державно-політичний і соціяльно-економічний порядок, в основі'якого лежить добро Української Нації, доб
ро родини, добро одиниці. Це не буде лад капіталізму на руїнах ко
мунізму, Це буде лад народовладдя, демократії української, яка ви
ростає з духовости, нашої рідної прав.Овости, соціальних традицій,
суспільного ідеалу Українського Народу. Це буде, як того прагнув
Шевченко, лад без хлопа і без пана: "Брага не буде супостата, а бу
де син і буде мати, і будуть люди на землі"!
З Маніфесту ОУН
УІ-го Великого Збору.

- б ЗЕНОВШ

ДО ЗАВДАНЬ КАДРОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СЕКТОРА

Головним критерієм Кадрово-Організаційного Сектора є: ставити
справу вимог до діяльности кадрів ОУН на цьому терені так, щоб весь
наш членський актив діяв згідно з постановами і напрямними VI Вели
кого Збору в організаційно-кадровій ділянці.
Вже на самому початку, у так би мовити в новій, по зборовій
каденції, слід звернути увагу широким кругам членства ОУН обидвох
полів, без уваги на вік і особливо молодим кадрам, що обов'язком
кожної організаційної одиниці, є докладно запізнатися з вимогами і
постановами VI Великого Збору ОУН, які відносяться в першу чергу до
всіх членів ОУН.
Поки предложимо рамовий плян на біжучий рік і на близьке май
бутнє, подаємо кілька цитат з Постанов VI Великого Збору ОУН від
носно кадрів ОУН. Цитата з розділу: "Загальні ділові постанови Збо
ру", точка 7-ма каже: "Сумлінне виконування організаційних доручень
та праця для постійного росту сили ОУН повинно знаменувати кожного
члена. В тому дусі сл. п. Степан Бандера пишучи ствердив: "Для ус
пішного переведення національної революції в Україні, найважливішою
з розбудова свідомого своїх завдань, цілеспрямованого, здисциплінованого, фанатичного кадру політичних провідників та організаторів
революції". VI Великий Збір ОУН стверджує повну актуальність повито
го заложення під сучасну пору. Майже кожний член активний в різних
організаціях/родинних, церковних, професійних, громадських/. Але він
мусить бути найбільш активний в ОУН, якій мусить віддати більше енер
гії і посвяти ніж усім іншим".
Дозвольте дати вам під розвагу ще одну цитату, а тим разом із
розділу "Соціологічні проблеми складників ОУН", 8-ма точка? також
у справі кадрів, а саме: "ОУН побіч головної цілі, має інші побічні
цілі, тому треба уважати, щоб окремі елементи головної цілі не стали
самоціллю. Тож важною функцією кожного проводу організації має бути
слідкування, чи організація придержується головної цілі і чи немає
відходу, переміни на другі цілі".
У світлі повищих постанов і цитат застановімся над питанням:
чи духово-моральний стан наших кадрів, як цілість організаційної
сітки тут на терені нашого діяння,- повністю відповідає всім вимо
гам Постанов Великого Збору ОУН. В духово моральній площині кадрів
можемо мати ряд завваг і побажань, одначе незаперечним є факт, що
духово-моральний рівень, ідейність і динаміка членства багато зале
жить від динаміки, праці та_добрих прикладів провідних осіб, людей,
які стоять на чолі кадрів. Ідейно-моральний стан наших кадрів мож
на успішніше достосувати до вимог Постанов Збору тільки тоді, як
кожний провідний член в терені перевірить себе самого, чи він і йо
го праця не розминається- з головною ціллю ОУН і чи він не найшовся
у такій позиції, яка є далекорядною від головної мети Організації,
але поїдає левину пайку його трудів. На таких позиціях могли б доб
ре справлятися прихильні нам громадяни замість членів, яких так ду
же потрібно до праці над кадрами чи в інших ділянках праці ОУН.
Мова тут не про всіх членів. Основна більшість кадрів і провід
ного активу під духово-моральним оглядом здорова і готова до диспо
зиції Організації. До відсталої під тим оглядом частини наших кад
рів потрібні перегляд і становище. На пости у суспільно-громадсько
му, комбатантському, молодечому, церковному та інших відтинках нашо
го організованого життя, організаційно апробовувати лише таких чле
нів ОУН, які повністю вив"язуються зі своїх організаційних повинностей і під кожним оглядом готові служити основній меті ОУН у першу

- 7 чіергу,
VI Великий Збір ОУН каже нам застановитися над потребою лікві
дації, всіх неіативів у нутрі., нашої сітки, які під сучасну пору тор
педують працю ОУН. Треба знайти методи ліквідації явищ і конфлік
тів , які існують мало що .не у всіх станицях. В парі з тим необхід.но привернути і закріпити систематичну працю над ідейно-політичним
вишколом усіх наших кадрів. Тому висувається на перше місце такий
плян:
1. Зобов'язується під стислою контролею всі наші організацій
ні Станиці, кромі звичайних і нормальних долагоджувань ділових ор
ганізаційних справ, відбувати один раз на мусяць організаційні,
вишкільні та інформативні сходини, зведені в одну цілість. З прик
рістю стверджуємо, що є організаційні клітини, які мають, поважне
число членів на стані, але місяцями не проводиться з ними жодних
зайнять. У виді цього, члени перестають політично мислити,
2. Провідний актив мусить ґрунтовно вивчити чи" докладно засво
їти матеріял Постанов VI Великого Збору ОУН в організаційно-кадро
вій ділянці, такі розділи: Соціологічна ситуація ОУН? Соціологічні
проблеми складників ОУН, Проблеми членства ОУН, Незмінні правди в
питаннях кадрів ОУН, Загальні ділові постанови, Завдання організа
ційних кадрів, - сектор краєвий, Деякі із завдань членства на крае
вому відтинку. Засвоївши матеріял, відповідальні за вишкільну ділян,ку чинники предложать його членству по клітинах, як зобов'язуючу те
матику, для всіх членів. "
3. Усі кадри ОУН зобов’язані вивчати.матеріял із виданого Збір
ника Кадрово-організаційної Референтури, під наголовком: ■"Кадри ОУНВизвольна сила України". Про цей Збірник VI.Великий Збір каже так:
"VI Великий Збір ОУН позитивно оцінює Збірник ОКО - "Кадри ОУН - ви
звольна сила України" в якому зібраний кількадесятилітний досвід Ор
ганізації Українських Націоналістів в ділянці кадрів та їх завдань.
У Збірнику є дуже багато усе зобов'язуючих членство законів- і акту
альних постанов і тому рекомендується його як вишкільний підручник
для Юнацтва ОУН, а теж частинами як необхідний, основний матеріял на
сходини з членами організованих звен та станичних сходин. Із Збірни
ка членство мусить вивчити завдання приписані йому Організацією".'
4-, -Завважується, що деякі Обласні Проводи не скликають і не від
бувають організаційних відправ провідного активу Областей, як напр.
Обласного Проводу з участю Станичних Провідників, чи з членами ста
ничних проводів. Цю добру систему скликування кожного кварталу в ро
ці відправи з своїми співробітниками в Області треба обов'язково від
родити. Можна собі уявити як бідно може виглядати праця Проводу в
Області, якщо провідний актив Області не сходиться, не зустрічаєть
ся, не дискутує, провідник не відбирає звітів, не дає напрямних,, не
контролює таким способом діяльности своїх безпосередних і посередних
співробітників.
Ми находимо часу на приватні і суспільні справи, але на жаль,
дехто не находить відповідного і достатнього часу на відбування від
прав і сходин' з кадрами і провідним активом в терені. Цьому треба
покласти край.
5.Увести в силу контрольну систему діяльності низових клітин.
Для того треба відбувати поїздки, більше як до цього часу контактуватися з членством. Поїздки можна і треба б використовувати для ор
ганізаційних справ з різних інших нагод, як от напр. з нагоди поїзд
ки до громад у зв'Язку зі Зборами громадської установи тощо. Членс
тву треба показати, що провідні одиниці є на висоті своїх завдань і
що Провід як цілість, не лише вимагає від нього вкладу зусиль в орга
нізаційні справи, але й від себе присвячує належний труд у спільне
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ди мають надати_кадрам нового поштовху до праці, до дії. Старатися
відродити енергію і тих членів, яких присипляв час. Відвідуючи член
ство станиці, приготовити для них тематику на загальноактуальні ор
ганізаційні теми. Розвиваючи гутірки, дискусії, відтворити більше
зацікавлення і заінтересування членства справами Організації, щоб
старші віком не :мали часу мислити про.старість, про що дехто непот
рібно й передчасно починає говорити, де треба і де не треба.
б. Починаючи від тепер, в найближчих зараз місяцях, поробити
відповідні заходи в' ділянці організування симпатинів ОУН, особливо
з дорослої молоді, що покінчила юнацький вік. Але за кандидатами в
симпатини ОУН слід розглядатися теж поза категорію молоді, яка бу
ла в Юнацтві ОУН, якщо відомо про молодих осіб, які ідейно близькі
до нашого Руху і характером відповідатимуть вимогам члена ОУН.

оооОооо

У,, каро де наш! ;
Прийшла пора перестати бути гарматним м"ясом для будьякого оку
панта! Бери свою долю у власні руки! Не сподівайся, що Тебе визво
лять чужинці. Свобода з ласки не є свободою! Це тим більше, коли
чужинці1йшли б проти цілей революції і прагнули б-'зберігати цілість
імперії. Воєнний конфлікт може бути нагодою,.але ніколи ставкою у
визвольній боротьбі поневолених народів.
Нам нічого шукати в Афганістані - країні борців, які прагнуть
волі як і ми, ані в Анголі, В’єтнамі, Камбоджі, Кубі, Польщі чи в
йікараґуа або Східній Німеччині, Етіопії чи Лівані,‘в Болгарії чи
Кореї, Монголії, Грузії, Туркестані чи іншій країні. Ми прагнемо
допомогити народам визволитися з російського ярма, а не допомогти
москалям'їх уярмлювати. Наше післанництво - воля і державна неза
лежність; московська мета. - уярмлення і рабство!
Українці1для України! Усі ми маємо служити нашій Батьківщині,
а не її катам. Український народ є господарем-сувереном своєї прадідної землі, але всі жителі України - наші брати і сестри, при
умові, що разом з нами валитимуть російську імперію і большевицьку
систему та гнатимуть геть наїзника з нашої землі! Наш друг не тіль
ки той, хто голосно про це заявляє, але передусім той, хто бере
зброю і йде плече—в-плече з нами до кривавого бою на смерть і жит
тя проти російського' окупанта. Робитиме це уродженець України - ро
сіянин, виправдає себе як громадянин Укpaïни,.,
.'
ж ж ж
У•

Український Народе!

Ти - автохтон на своїй землі. На від віків замешкалих Тобою
просторах;, Ти несеш у собі спогад тисячоліть людини, почавши- від
палеоліту. Коренем своїм сягаєш найрозвинутішої культури Трипілля,
найвищої тогочасної хліборобської цивізізації Сходу Европи..*"
ж ж ж
З Маніфесту ОУН
УІ-го Великого Збору.
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РОЗГОРНІМО ІНФОРМАЦІЙНУ І ГЕРОПАҐАНДИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
VI Великий Збір ОУН стверджує постійну велику потребу ведення
ідейно-морального змагу і змагу політичного за цілі, вартості, стра
тегію і програму ОУН. Головна ціль ОУН - відбудова Української Са
мостійної Держави через знищення російської імперії всіх видів - є
найбільш завзято поборювана російськими імперіялістами усіх кольо
рів. Ця ідея ОУН, як теж інші, глибоко закорінилася в гущі українсь
кого народу, а носій цих ідей - ОУН - стала незнищимою організацією.
Ідейно-пропаґандивна діяльність ОУН спрямована на такі відтин
ки: а/ до кадрів ОУН, б/ до українського народу, в/до чужих нейтраль
них і прихильних сил, г/ проти ворогів і проти чужих неприхильних
сил.
Для втримання високого ступеня динаміки кадрів, необхідно пос
тійно здійснювати цілеспрямованість ідейно-політичного змагу всіх
членів, симпатинів і Юнацтва ОУН проти ворожих та шкідливих ідей.
В різних професіях, громадських товариствах, в школі, а навіть в цер
ковних товариствах, на кожному кроці, є потрібний змаг за величні і
благородні ідеї ОУН проти розкладу, ідейного занику й нидіння, песи
мізму, байдужости, примирливости зі злом. Щодня пригадуймо собі, що
наші вороги не сплять, а діють і то на величезну скалю при помочі
найбільше рафінованих методів на знищення ОУН. То ж ідейним гаслом
хвилини є: "Кожний пам"ятай, що від Тебе доля ОУН залежить!"
Останні світові події, зокрема аґресія на Афганістан, події в
Польщі, створили для нас прихильну ситуацію для пропагування націо
нально-визвольної боротьби України. Цю ситуацію треба використати
для збільшування ворогів російського імперіялізму і приятелів понево
леної України.
Треба використовувати кожну нагоду для ведення масових пропаґандивно-інформаційних акцій, без очікування на інструкції згори про
кожну окрему біжучу справу. Причин для організування окремих акцій
на місцях є багато. Це приїзди різних торговельних місій, мистецьких
ансамблів, спортових^груп і т.п. з України чи загально з СССР. Пропаґандивно-інформаційні акції це демонстрації, пікетування, масове
писання листів, масові телефони до большевицьких амбасад з вислова
ми протестів, масові телефони з висловами опінії до відповідних ус
танов чи урядів і осіб, збирання підписів під петиціями, поширюван
ня пропаґандивно-інформаційних матеріялів/летючки, афіші, наліпки,
памфлети і т.п./.
Успіх всякої пропаґандивно-інформаційної діяльности залежить
від таких чинників: а/ негайність/свіжість, наглість, актуальність
реагування на певну специфічну подію, б/ влучність аргументації, тоб
то вдале пов"язання даної справи з нашим пропаГандивно-полі'тичними
цілями, що викличе переконливе і прихильне до нас наставлення тих,
до кого звертаємося, в/ найдоцільніші, ефективні засоби.
У всіх цих акціях обов"язково тісно співпрацювати з Референтурою Зовнішної Політики.
У відношенні до ворога: а/ показуємо, що совєтсько-російський
імперіялізм - це не виїмковий прояв, а дуже давшій - комуно-російський від 1918 р . , а царсько-російський від прадавніх часів, щонаймен
ше від XVII—го століття. Завжди наголошуємо агресію російського ім
періялізму супроти України\ б/ Російський імперіялізм дхє без перерви,
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постійно, підготовляючись до нових аґресій-загарбань, і він діятиме
доти, доки не буде знищений. Тому потрібні тривалі, довгореченцеві
пляни протидії йому, а не лише 'Дд гок’
.’ Вільні, але загрожені росій
ським імперіалізмом народи мусять звернути більшу увагу на понево
лені внутрі російської імперії нації і давати їм допомогу у визволь
ній боротьбі; в/ Російський імперіалізм є тотальний, тобто він на
магається поневолювати другі нації у всіх ділянках життя з метою їх
народовбивства. Тож протидія мусить бути у всіх ділянках національ
них проявів; г/ Російський імперіалізм є ґльобальний - він діє на
всіх континентах, а й очевидно в Европі. 'Тому протидія мусить бути
ґльобальною. Для цього є знаменито розроблена концепція АБИ і по тій
лінії є зорієнтований ВАШІ; і/ Російський імперіалізм є проти релі
гій всіх націй світу. Тому треба, щоби проти нього виступили спіль
но всі релігії світу, створивши спільний фронт магометан-християнбуддистів-жидів; д/ Російський імперіялізм нищить усі прояви само
визначення і самобутности націй і людські права народів. Тому саме
потрібна ідеологічна й пропаґандивна допомога вільних націй.
У внутрішній нашій дії треба проявити більше зусиль на поборюван
ня дій григоренківщини, плющівщини і спілки. Вся дотеперішня дія,
зокрема т. зв. григоренківщини, була спрямована на русофільство, непередрішенство і єдинонеділимство. Ми є за розвал російської імперії
шляхом революційно-визвольної боротьби, в рамках оборони і визволен
ня України,
Серед наших кадрів, а також серед нашого громадянства треба ши
роко розвинути акцію для святкування Сорокріччя УПА. Святкуймо з на
родом на базі революційно-політичної антиросійської й антикомуністи
чної повстанської концепції УДП-ОУН-УПА-УГВР, яких символами незмін
но є для нас ЧУПРИНКА І БАНДЕРА! Особливо під сучасну пору, коли наз
рівають великі і вирішальні події, не сміємо фальшиво представити на
шу проекцію майбутньої визвольної війни. Її дала нам УПА, Тому 1982
рік - є роком УПА, з наголосом на висвітлення стратегії Національної
Революції та ролі збройної сили у визвольній боротьбі.
Відновивши в цьому році діяльність Комітету Оборони України й
Українських Політичних В"язнів, наголосім цього року справу звільнен
ня Юрія Шухевича у вільний світ. Це мусить бути нерозривною частиною
програми відзначень 40-ліття УПА. Широкі акції в обороні наших полі
тичних в^язнів, упістів, членів ОУН - дуже сильно стимулювали наше
відношення до поневоленої України. Брак їх, присипляє нашу чуйність
і притуплює нашу активність. Це має дуже негативний вплив на нашу
молодь, коли не проявляється ніяка дія на зовнішньому відтинку. Муж
ня постава хороброго і героїчного Сина - Юрія - небувала в історії
людства. Великий Син, Великого Батька тільки за вірність Батькові,
його ідеям десятки років мучений окупантом ставить чоло імперії і її
тиранам НЕЗЛАМНИЙ ніким і нічим. Це приклад до наслідування нашій мо
лоді.
Відзначім в цьому році геройську смерть Біласа і Данилишина. Це
знова примір для молоді, яка мало знає про події тих часів.
Конкретні завдання на друге півріччя 1982 року:
1, с Відзначення Сорокріччя УПА у всіх площинах, згідно окремих
доручень ТПроводу, які розіслано всім клітинам.
2, Відзначення геройської смерти Біласа і Данилишина.
3, Підготовка до Конференції АБИ і ЕРС і у зв"язку з нею - під
готовка до великої маніфестації. Інтензивна мобілізація нашо
го громадянства до масової участи у цьому вічі-маніфестації.
Д. Переведення відправи з активом та усім членством Сектором Ш .
ж ж ж

11 В. УЛИЧ

.
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ СПРАВИ

Щоби проводити, керувати і бути авангардом визвольно-револю
ційної боротьби ОУН мусить диспонувати вишколеними і на все гото
вими членськими кадрами та розпорядзісати відповідними до потреб ма
тер іяльними засобами.
Постанови VI Великого Збору ОУН у фінансово-господарських спра
вах, які зобов'язують організаційну сітку нашого терену, відзеркалюємо у слідуючих точках:
1. ВСІ члени і симпатини зобов'язані платити членську вкладку
/висота членської вкладки буде значно вища як до тепер і. скаля опо
даткування будуть подані до відома членству Референтурою ФінансовоГосподарською інструкцією почерез фінансових референтів в близькому
часі/.,
2. Плачення реґулярно, козшого місяця членської вкладки, як
згадано вище, не звільняє члена чи симпатика від позкертв на Визволь
ний Фоцд ОУН, Фонд Оборони України, Фонд АБН, прес-фонди і т. п.
3. Ціла господарка фінансами Організації сперта на прелімінарі бюджету, що його козшого року схвалює Головний Провід. Згідно
цьогорічного бюджету наш терен має значно вищі зобов'язання до ГД
як минулого року.
Для того, щоби виконати наложене обтяження ми прийняли рішення:
- підвищити членську вкладку, зобов'язуючу кожного члена, сим
патика мужеської чи жіночої сітки/зобов'Язуючу, зрозуміла річ,
пенсіонерів і молоде членство/;
- зобов'язати козшого члена і симпатика вплачувати кожного мі
сяця оподаткування від заробітної платні як буде встановлено
фінансово-господарською референтурою;
- охопити якнайбільшу кількість прихильників ОУН, які зобов'Язісуться реґулярно кожного' місяця вплачува~ті/ оподаткування.
Примітка з Постанов VI В.З.
Членська вкладка/і оподаткування/ є знаком приналєжности до
ОУН, тому від вкладки ніхто не може бути звільнений/хіба, що зай
дуть безвихідні ускладнення для члена/.
З цього висновок - кожний член і симпатик мусітіше вплачувати
на потреби Організації козшого місяця точно визначену суму/визначення суми буде в окремій інструкції, де буде теж подана дати від якої
нові норми членської вкладки й оподаткування будуть зобов'язувати/.
Якщо йдеться про бюджет ТП, то він значно вищий за попередній
рік. Щоби поповнити бюджетову суму, бракуючу суму вплатять наші під
приємства, в першу чергу Торговельна С-ка'"Подолія", а також "Нова
Фортуна" чи "Українська Видавнича Спілка".
^Вже від довших років Торговельна С-ка "Подолія" покриває бюджетовий недобір ТП, а тому МУСИТЬ бути вимога і наша настанова того,
щоби ВСІ Українські Товариські'Клюби та інші наші відборці користу
валися лише" услугами~~тгПрдолізГГГТЗІльші обороти "Подолії" збільшують
її зиск і тим самим відтязкують проблеми ТП фінансово-господарської
натури. Просимо про цю справу пам'Ятати і поцікавитися на місцях, як

- 12 далеко і скільки УТК є відборцями товарів "водолія" і вплинути на
тих, які дають заробити чужим, щоб обов'язково брали товарі в "Подолії"«
Подібні висновки і настанови треба зробити по відношенні до ко
оперативної Спілки "Нова Фортуна" та її висилкового Відділу "Бравн
джонс" у Лондоні. "Бравнджонс" постійно оголошується на сторінках
газети "Українська Думка", і за ці оголошення добре латить, підтри
муючи тижневик СУБ-у. Тому теж варто самому користуватися услігами
С-ки "Бравнджонс" і пропонувати її услуги всім нашим друзям чи зна
йомим, які постійно допомагають рідним в Україні.
Справа Фонду Оборони України:
V минулій каденції Провід ОУН заснував ФОНД ОБОРОНИ УКРАЇНИ,
який досягнув вже один мільйон долярів. VI Великий Збір ОУН зобов’я 
зує збільшити цей Фонд - доповнити на терені Великої Британії до
одного мільйона долярів. На нашому терені пожертвами ми охопили/на
нинішний донь/ - 1968 жертводавців, які склали поважну вже'суму, але
її не виявляємо на письмі, хоч назвемо її під час відправ/.
Фонд Оборони України призначений виключно на потреби зв’Язані
з революційно-визвольною боротьбою в Україні.
На жаль, тут на цьому місці треба підкреслити, що ПОВАБНА КІЛЬ
КІСТЬ НАШИХ ЧЛЕБІВ нічого не деклярувала і не вплатила на Фонд Обо
рони України. До таких треба негайно звернутися.
Інша Постанова VI Великого Збору ОУН:
VI Великий Збір ОУН закликає- звернути особливу увагу на запи
си тестаментів на цілі ОУН. Відповідні тестаменти робити через СУБ
чи інші законні установи, щоби наше майно, тяжко запрацьоване не по
пало у чужі руки, або ще гірше до Москви.
До справи тестаментів треба серйозно приглянутися.

"... Українці!
Наше спасення - одночасні національно і соціяльно-визвольні ре
волюції поневолених народів проти імлеро-колоніяльного російського
рабства і большевицької системи!
Наша доля в наших руках. ОУН - наш прапор, наш орієнтир. Всі
народи світу прагнуть волі й незалежности і всі бажають уникнути
атомову війну. ОУН проектує альтернативу до неї і,-за'Лесею Україн
кою, твердить: "Хто визволиться сам, той вільний буде; хто визво
лить кого — в неволю візьме".
Свободолюбні народи і люди всього світу, єднайтеся для спіль
ної боротьби проти російського імперіалізму й комунізму - за неза
лежність народів і свободу людини під прапорами АБН!.,.

З Маніфесту ОУН
VI Великого Збору.
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13 НОВА ПРАЦЯ СТЕПАНА ГОВЕРЛІ
/УЦІС/. На Захід продістався черговий обширний документ з Ук
раїни із серії "Політичні лекції для української молоді"-під наго
ловком "ДЕРЕВО НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАДАЧ", пера Степана Говерлі» Степан
Говерля є також автором відомої аналітичної праці "Дисиденство",
Автор виступає під псевдонімом.
У своїй знаменитій черговій праці "Дерево національних задач",
автор чітко умотивовує такі твердження і окреслення як "священною
метою української нації /є/ здобуття суверенітету і державности, що
"нація-це даність від Бога", і що українські "душі обняв патос онов
лення" а На тіл цих тверджень, Говерля подає, які мають бути основ
ні завдання українців - на батьківщині і в діяспорі - щоб осягнути
основну ціль - УССД, і цим самим запевнити існування і розвиток ук
раїнської нації на майбутнє.
Серед цих завдань автор наголошує потребу "максимальної акти
візації усіх українців" на зовнішно-політичиому і дипломатичному
відтинку, щоб держави світу/мова тут про 00Н/ визнали колоніяльний
статус України і "українське питання актуальною політичною пробле
мою...". В інших розділах, автор вказує на пекучу потребу видати на
лежно удокументовану "Білу книгу про чорні злочини московських оку
пантів".
"Дерево національних задач" Степана Говерлі є, як і його попе
редні праці цінним документом Нескореної України, який не лише зак
ликає, але і зобов"язує, до посилення боротьби за існування україн
ської нації і за її державну незалежність.

х х х х
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ЮРІЙ ШУХЕВИЧ ОСЛІП!
Після перебування в ленінградській лікарні, де Юрій Шухевич
пройшов тяжку операцію очей, його відвезли на місце заслання. Тепер
стала відома страшна вістка, яку Москва-старається заховати перед
цілим світом: Юрій Шухевич цілком осліп. Для людини, яка так тонко
відчуває красу й для якої багато важить книжка, не бачити - велика
трагедія!
Ми знаємо, що від Москви ласки не сподіватися, але такого вар
варства - осліпити невинну людину довгорічним поневірянням по тюрмах
і концтаборах, поганими операціями в умовах ув’язнення - це вершок
московс-ько-большевицького "гуманізму". На вістку про осліплення Юрія
Шухевича Святослав Караванський, у листі до американських чинників,
твердить, що Юрій Шухевич освіп у висліді якоїсь операції ще під
час ув'язнення в Чистопольській тюрмі в Татарській АССР, Там на од
ному побаченні він не впізнав уже своєї рідної матері, такий у ньо
го був уже поганий зір.
Стривожений цією брутальною віткою, голова Проводу ОУН Ярослав
Отецько вислав телеграми протесту до президента ЗСА Р. Реґена, до
голови Комісії закордонних справ Палати репрезентантів ЗСА К. Заблоцького-і до голови сенатської Комісії закордонних зв'Язків ЗСА
Ч, Персі. Від президента ЗСА Р. Реґена вже отримано позитивну від
повідь щодо заходів на порятунок життя Юрія Шухевича.

Відомо, що різні громадські організації та визначні особистос
ті в ЗСА, Канаді, Австралії та Німеччині роблять серйозні заходи
для негайного звільнення Юрія Шухевича й виїзду його з родиною на
Захід, Тепер потрібно ще більше посилити ці заходи й збудити гро
мадськість вільного світу, щоб вона висловила своє обурення з при
воду безмежної московської жорстокости.
Якраз у 4-0-річчя УПА українська громада в діяспорі повинна
доложити всі зусилля для вирвання Юрія Шухевича з московських па
зурів на лікування на Заході, бо на засланні нелюдські каторжники
його скоро домучать.
Існує пекуча потреба організувати і вести акції в обороні Ук
раїни й українських політичних в"язнів- на нашому терені, а у зв'яз
ку з тим необхідно якнайшвидше відновити діяльність Комітету Обо
рони Українських Політичних В"язнів!
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І'.. Боже Провидіння визначило Тобі, Народе наш, велике післанництво: ідейно-етичне, світоглядово-гюлітичне, духово-релігійне онов
лення людства в сенсі героїки життя, визвольного націоналізму, ка
такомбного християнства, що знаходить призначення людини, як Богоподібної істоти, у службі вищим благородним цілям, а не виключно
життєвому матеоіялізмові, мамоні.Служіння духовим вартостям, слу
жіння власній Нації, шануючи право кожної нації на незалежність і
волю, права кожної людини без різниці раси, віровизнання, націо
нальної приналежности - це наша благородна мета. Гряде революція '
духа, моралі, етосу вільної праці, культу героя, пошани до аскета,
свободи, яка творить рамки для здійснення вищих вартостей, тобто
ідеї справедливости для всіх - без хлопа і без пана, без рабів і без
тиранів, без експлуататорів і'експлуатованих, щоб били люди на зем
лі - твори Всемогутнього Вага; щоб були вільні й незалежні у своїх
державах нації, як думки Бога, як основи Божого порядку на землі,
героїчної гуманности і людяности - проти церства ненависти і деспо
тії. Як гине у свідомості Людини абсурдність існування поняття без
правного раба, невільника, так гине і колоніялізм1
, як протилюдська
й проти-Божа злочинна система уярмлення народів.. .
Ж

»VI/»
«Ш.

*\і/*
Л\.

••• Нескорені Брати і Сестри!
Організація Українських Націоналістів - це заприсяжена когорта
борців за ідеї України, за українську правду, яка переможе тоді, ко
ли переможними будуть її носії, готові за неї вмерти, "Здобудеш Ук
раїнську Державу, або згинеш у боротьбі за неї" - це наша заповідь.
Тримайте високо наш національний синьо-жовтий прапор волі і золотий
історичний державний символ — Тризуб!".
ж ж ж
З Маніфесту
VI Великого Збору.
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КОНҐРЕС ЗСА за

ЗВІЛЬНЕННЯ Ю. ШУХЕВИЧА

Американський Конгрес прийняв резолюцію, яка вимагає від уряду
ЗСА інтервеньювати в Москві за;звільнення Юрія Шухевича і за його
право на виїзді, разом з родиною. Ця резолюція має назву: Перша сесія
Конгресу 97-го скликання, Конгресова.резолюція 111. Резолюцію, поста
вив на порядок нарад- 8 квітня 1981 р. конгресмен Прі тча.рд, і її пе
редано потому Комітетові для закордонних справ. Нижнє даємо повний
текст згаданої резолюції в українському перекладі.
"Спільна Резолюція
яка є висловом волі Конгресу, щоб уряд Совєтського Союзу припинив: ув'язнення Юрія Шухевича та дозволив йому та його родині емігру
вати з Совєтського Союзу*
Тому, що Юрій Шухевич під сучасну пору відбуває. 28-ий рік свого
ув'язнення,.бувши на волі лише 4 роки, від 194-8 р«., від дати, його пер
шого арешту урядом Совєтського Союзу.
Тому,що єдиною, підставою для ув'язнення Юрія Шухевича була, його
відмова зректися ідеалів українського націоналізму та дій його по
леглого батька, Романа Шухевича, українського борця за волю; .
Тому,що таке ув'язнення порушує, зобов'язання' щодо свободи'думки,
сумління,вислову, релігії та еміграції.,' веяті Совєтським Союзом на
сббє прийняттям, або співучастю як договірна сторона, Універсальної
деклярації прав людини, Міжнародної угоди про грбдянські й політич
ні права, Кінцевого акту Конференції з питань безпеки і співпраці в
Европі.та Конституції СССР;
Тому’,що; Юрій Шухевич ма'є- різні недуги, такі як хронічні язви шлу
нка, проблеми з серцем,- зором і зубами, але не отримав потрібної ме
дичної опіки в.ув'язненні; і
Тому,що Юрій Шухевич відмовився від совєтського громадянства, та.
став членом.української громадської групи сприяння здійсненню Гель
сінських домовлень; Тому нехай буде
Поставлено палатою, представників / спільно з сенатом /,що є бажан
ням Коґресу, щоб:
.
*
1/- уряд Совєтського Союзу виконував свої зобов'язання' з Універса
льної деклярації. прав людини, Міднародної угоди про громадянські і
політичні права,Кінцевого акту Конференції з питань безпеки й спів
праці в Европі та. Конституції СССР,націлюючи відповідну медичну ува
гу Юрієві Шухевичеві, звільняючи Юрія Шухевича з ув'язнення і дозво
ляючи Юрієві Шухевичеві та його сім"ї виїхати з Совєтського Союзу др
країни їхнього вибору; щоб
2./ Президент ЗСА висловив урядові Совєтського Союзу-.гостре і три
вале засудження з боку ЗСА ув'язнення Та зневаження Юрія. Шухевича;
та щоб' :' ’
•..
і
г, 3/ Президент ЗСА пригадав урядові Совєтського Союзу, що З.СА, оці
нюють свої відносини з іншими державами, візьмуть до уваги міру, в
якій ті держави сповняють зобов'язання,випливаючі з міжнародного пра.
ва.
-я р а я
Додаток: Службовець палати представників передасть копії цієї ре
золюції амбасадорові СССР у ЗСА та голові президії Верховного Совєту"

-16Про хворобу Юрія Шухевича

,

З України наспіли докладніші відомості про стан хвороби очей
Юрія Шухевича.
Згідно з діягнозою лікарів, одне око Ю.Шухевича хворе на "відсло
нення сітчатки", а друге на більмо і також "відслонення сітчатки",
В загальному хвороби сітчатки є різнородні, але відслонення /себ
то відставання/ є дуже рідкісне. Воно може бути спричинене ударом
/найчастіше/, браком-вітамін "А", довгим перебуванням у темноті або
на. постійному світлі. Операцію більма можна робити лише тоді,коли
є здорова сітча.тка ,яка почерез численні нервові клітини пов"язуе
око з мозком. Відслонення сітчатки у кожному випадку мусить бути
чимось спричинене, воно не може бути хворобою., яку людина дістає
не знаючи чому.
'Про причини-відслонення сітчатки у Ю.Шухевича наразі не має жод
них інформацій.Зате відомо,що ще в листопаді 1981 р. він зовсім не
бачив на одне око, а другим бачив настільки мало, що не: міг розпі
знати облич,. '
На початку січня 1982 р, Ю.%хевичеві робили операцію на Еідслрнення сітчатки; на одному оці в центральній лікарні для в"язнів ім.
Гааза в Ленінграді. Чи було роблено операцію на друге око /більмо
і теж' відслонення сітчатки/ - невідомо. Після операції Ю.Шухевич
бачив оперованим оком приблизно два тижні і раптом почав цілковито
тратити зір.
Крім хвороби очей і цілковитої втрати зору, у Ю.Шухевича загроз
лива стадія дистрофії, цебто порушення живлення тканин, що перетво
рило його в живий скелет. Не зважаючи на. це,йому признали ленінград
ські лікарі лише ІІ-гу групу інвалідности.
Наразі невідомо, де перебуває тепер Ю.Шухевич,
Згідно з одержаною інформацією, його дружина Валентина Троценко
зможе жити разом з ним на. засланні щойно в 1983 році.
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