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УХВАЛИ КОНФЕРЕ}JЦІІ UЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ УКРАІНСЬНОГ 
НО - ДЕРЖАВНОГО COIVSY 3 ,ЦНН 27 СІЧНЯ 1951 РО 

Конференція. Центральних ОргЩfіВ УНД..С, об іріував . сучас-
не станов~ще на .. Рlд~их 3~~мх, нин~шню м1.жнародню ситуац1. а 
СТан уJЯ)аІНСЬ КОІ 8МlГр8ЦlІ t 

.... 1. Ствер~жує непохиа:'ну поставу всього у:кр§Їнсько С? •• на D 
в иого спротив1. nроти .московсь:r~о - оольшевицько:r: онуn 1- а 
nідЕрес~ює мужн~сть і героЇзм бqрців ]КраЇнс~кого револю т і .... ~-
го ПlдПlЛЛЯ, ЯRl., належачи до ТJ13НИХ 1деолог~чних середов з.. 
зонрема до середовищ cniJ?звy:..нtn: з УНДС чи із сnоріднен .и з 
ним демокр~тичними орган1?.ацJям~, провадять н~вn нну 69Е0 ~бу 
з ворого 1. тримають y~pc:tiHCЬfJ!lИ народ у стан1 рев9л Цl.ИНОІ: 
nоготови, щосrу слушни~ чз. с Пlднести прапор всенац~онально о 
повстання за волю Украrни " 

? Вважає за :ко~ечну ВИМ•?ГУ теп~рішньоЇ історично·· хв 1. 
всенВЦJ.ональну нонс9л:r.д~~1ю вс~ уираІ~сьни~ .. nол1.т чно-в зволь
них сил як на Еатьк~вщин1 . та.н 1 на ем1rрац1.І. 

3е Підкреслює, що !< Іечною пе еду ово загал ної ... нсо-
лща.uі~ є изнання: .. та ш<п• на піDд'рим:иа в і ~ лз.т с л~-
ми єдиног.о всеуRва:rнсь:кого політичного це ЕУ я є зак н 

· УрЯд ~ержавного центру УкраЇ?Сь:ко:і fіаРодньоr еспублі , о очо
лює. цз..л1с'!'ь визврльн:их змаr;ань ун.р?-rнського нарОду а р~~ езе -
тує иого 1нтереси перед CBlTDM$ я:к16 то не було тенде li до 
творення другого У.RраЇнсьного центру з ПЕетенсі~ . арак
тер уряду тре~аур1шуч~ поб~рюва~и як краиньо ШRlдЛИБ1 з nогля
ду внутрlШНЬОІ И ЗОВН1ШНЬОІ ПОЛlТИКИ. 

4о Вважає аа конечне ще t-~ аз nідкреслити, що в· о ле-
ній УКІ>аінсь:кіЕ Народн~й Ресnуол~ці ма§ ~ути запров ~н70J л -
Ше сnрав~Д.."ІИВИИ eKOHOMl ЧНО - сеЦ:L.f!ЛЬНИИ 1. народ9nрав Ер О 
нратичнииf лад s забезпеченням ус1х ПЕВВ 1 свобз.д та ер].Я 
льного добробуту дУ~ всіх верств унраrнського народу 

.. 5о 3 задОJ?ОЛенням стверджуючи :дедалі біл ше зрозу іння 
укра:rнсьних нацJ.?Нально ·- державних r:tР.агнень серед nов . н чу-
жинець~ .. ~ чинник1в, .... вважає за поtrр1оне nровадити даль а-
цю для осягнення ~изнанt~ ~жИ?.ець~им світом nрава на~віgнgв 
лення вста.Ііdвленоr з вол1. унрВІнського на:Qоду с ос 1 но:r со-
борноЇ УкртнеькоЇ Держави .... УКРаЇнськоЇ Народньоі Ресnублік 
на всій у~аінській етноrрафічнійvтериторіЇ у 

б. Стверджує, що унраrнсь:кии народ, я.кии одн . з е .. 
розnочав боротьоу з московським большевизмом, ладен стат о 
sброЇ .. по. боці світу демократіЇ й свобgди, однак на .. n:ідс аві в -
pasнor рlВ!jОправности т<. ~ .:gошанування иого .держа ноr нез ал ос
ти, що знаишло б своє зд1.иснення при умов1 визнання енз ь о о 
Уряду УкраінськоЇ НародньоЇ Республіки . . 

7 ~ Нонстатує посилення аЕ.rl1Ивности московсько:r е 1 ац1·· 
з .метою збере~§ННЯ "єд~оЇt' російс~коЇ імnеріЇ. а ан наяв
НJ..сть преrенс1и на украrнськ1. земл1 з бо~ шших сусз.днlХ н -
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:20д:Щ ~ вважає ·. за нонечне збільшення протиак:J:іЇ цим ворожиr.~ 
Унра:rн1 явищам о 

) ~·8о Жадає від Державного Центру збільшення діяльности в 
діляннах міЖнародніх взаємин~ пропаіанди й військовоЇ підго
товки • 

.. 9. Вітає унраЇнців - громадян заонеансьни~ кра~~ і пр ин о• 
сит~urм сер~ечну оратню подя~ за доnомогу укра:rнсвк:Lи ~изво
ль~J.И c~aвlt .а зонр~~а УRр8.+Н~~ному Державному Це~ров~ - Ук

·~ .. Р~ІНСЬІ<1и.Нац1ональн:Lи Рад+ 1 r:r Бикониому Орr.ано~1, як реnре
зентантовl державно - визвольних змагань Укра:rни. 

··"" 10о 3аюrинає все унраЇнсьне громадянство до дальшоЇ кон-
солідаціЇ довно_лQ УНРади та до в·сеоічноЇ підтримки УкраЇнсько-

. го Де-gжавного Цен~ру Q .. : ... ' •• · , •• 

. l1: Вітаючи .. всіх Сf?ОЇХ членів .. і · ·прихильнин~в, що р~нида-
н:r.. ПО рlЗНИХ :краІН&Х CBlTJ, дЯRуЄ . ІМ За ДОТеnерlШНЮ всеб1чну 

. nідтримку централі УНДС і заютинає до даЛ:Ьшqго зміцнення своЇХ 
організаційних клітин на нових місцях nоселеННя та до сталого 
контакту з ценr.гралею УНДС в місці . осідну Держа·вного Центру. 

=================~======= 

ПОСТАНОВИ ПРЕ3~ІІ ЦК УН~С ~ 

1~_g2_=-~~-r1~~~-Qм~~~~-r2~2~~2~Q_Q!~gц~-Q~м2~~-П~~= 
l!!Q2!! ~ . ' -. . ~ .. : ·. ., . . . 

~ .. : ~ . .: . : ,·, ' 

25 літ тому від nідступних куль московсько - рольшевицр-
• ;J кого агента зги:нув славноЇ пам'Яти Головний Оrаман ,-.Симон Пет
~.:·· люра, духовий Паr:грон нашоЇ ОргевізаціЇ t що очолюваВ Визвольну 

БоротьоУ. ~кра~нського Народу~ Гасла й 1деЇ поляг~о~о ~ож~я, 
освячен~ Иого мучениц;ькою сІІДер~ю; живJ.ТЬ в · дущах МlЛЬИОН1В 

: . : уЩ)аЇнців і Заюrикають ЇХ до trевnинноі. ·борот:р-би за визволення 
· ::! Ріцного ~раю о Прод9в~ючи б'?рот~бу· лід боєвиМ}іJ~ nрапорами Ук-

/ 1раrн.сьноr Народньоr Уеспубл1. І<И .- : 11раrrорами Cytц.qf!a Петлюри, - ми 
.:'·'.:'Є nевні ~ оёwр.тО_ЧJ:!іЙ перемоо+ на_щоЇ ВеликоЇ ·Сщ>ави! '• .. 

-~ ·Хаи 25-:-та р1.~иця траг1 чноІ ·смерти. Пров·щника. ~кра нс:ь- . 
· :,.:Ного ·виsвольн9го ~ сnричиниться до .. змJ.ІЦ!еНЕЯ_ нашо:r ати;. 
'·~ЖертвеННОСТИ 1. аКТИВНОСТИ Та Н83110МНОІ ВОЛ.l ДО ОС8ГВ:GВНЯ ВШОІ 
Мети ! , .: .. ~ :. · · 
. ... ;Пре~_иді~:.цк.УндС закликає всіх член~5 :·і ,:nр~льнинів на-

·що:r Орган~зацlr · ГJ.дно вшанувати -~: пам 'я~ь ПОЛ{!Глого ·Лицаря. Укра
rни, .оеручи а~-<тивну участь у заг~ьно --· на.Ц~@аль~~ ж~:~.§н;ЮF 
урочи.стос~ях 1 ширячи серед украrнсьног:о.1.~ромqрянс~ ва ще:r: ··1 
погляди Симона Петлюри., .:·· · :.- ; N~:· ;: 

:> ·. На %fЖИНі, в травні 1951 року о · :' ··:- >. · ;·-. ·.~. ·~ ·;_ 

~~: :.··.· ======= Презм:Цt·Цк УІІдС • 
.. 

g.t_"П~!1!~_J2!3tl!1Цfi_§§:9!iY~illiff-E! .• l.!ill?!!!~~~.Q~Q~·E~~.Q!!§l!!?!!2_: 
oo~~~!i2!2Q _QQ!Q~-L~IfЛ.Ql~~ , . ~. .. _. .~ :·: ~; ~.г~-

• І 1 ... , • • ·- , . • • • . \ 

25 -:- го травня 1946 'po!t', в двадцяту річНИЦю смерти Вож
дя НовітньоЇ У~аЇни Симона ~етлюри, поклик~о до · життя УираЇн
ський Нац~ОН?Л~НО- Державний _ Союs 1У.~.д с;. в той ден~, що 
залишився св:Lтлим сnог.а~ом в · пам'яти в~~ наших товариш1в, не 

:ОТ:ворено однак . нового, неіснуючого до ~цьог9 часу, політичнс:го 
. у~уnовання: ц-ьстання УНДС ~ !ІИШе оформ~о пщ оглядом органlза.-:-

і /.І. цп..ино - прогр{3.Мовим довгол1тню . працю 1 бор аrьбу значного чис-
.·. :-; ... --.··;!<· ла украЇнсь:кщс ГЕОмадян, щ~·=:.~В; · р1зних діl}ян.нах і позrщ~ бра

І·!, ( і~.· r- ли .-участь .В· J:краrнсьному Ви~}зЬльному Рус~ - · .. в гаслами 1 щеями 
•. • І • :"""• 

• l 
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Симона П~ТЛ!jJРИ і r;riд · прапорсшш ~)W,~H.JJ?KOЇ Нар?~ьо'і Ресnублі
ки~ . Укра:tНЦl З уС~Х ЗеМеЛЬ. HalllOI re.Q,ЬHlB ІT}JIIHv З~ ИШЛІ. СЯ ДО !?Jp-

.. · ~ т~, щqе5, н~ соборн~цьRих Пl~д~тавах, J2О~винуr:!'и. и з 2.ІJ,Н r~ти орга-
ВJ.З~J.Ю з щеольог1єю Петлюр:Lвсr:::ва~. :-з :Lд.eii.tt!И 1 гасл и: о-

: · ст~йність . і. Собор!!ість, непохитна ~о~оть~а За ~изво.л:ення,. уnо
р~~ання 1. за.кр1rтення: виsво:r:еноr Укрг...:нсьноІ Народньо:r Рес

. nу~лі.ки на s~садах правоnоря,ц~, народоnравно - nредставн~ь
нии лад,,соцlЯЛЬ~ сnраведлив1сть, трудова nр,иватна власн1с ь, 

· · оборона 1 репрезентацІЯ rrрудових верств населення, а нас nе-
ред селянства; - з цими ідеями й г1.слами мав nрийти УНДС до 

: звільненоЇ Батьківщини, щоб з'Єднатися: там при сnільнlЙ nраці 
, ·· і боротьбі з нашими о~~одумця~и, що перебувають теnер ос-
. ROBCЬRO - бОЛЬШеВИЦЬRlИ НеБОЛl. 
·· ... · · . 8а nять ронів свого існува.ш1я УНДС ПРОР.Обив велину робо-

. ту. Всі наші. · члени можу~ь бути го:Qді зі своє і Органіsац~Ї. Зав
~~ викщо:mоЇ nідтримни уряду УН~ аж до п~ловини 1948 :QQКV, 
~Н1.д1атива -~ визначна рал.я в справ1. nоюrииання до життя УНFа
ди, праця в переформованому Держа. ;ному Центрові УНР nісля с -
ворення .УНJ?адиs прац.q у І:Редставництвах Бикенного Ор ану УНРа-

. · ди no р1зних державах 1 ... дJ.яльна участ~ у :rромадс-ько . • 
наунових установах, в1.ись:кавих орган1.зац1ЯХ, виступи 1 проnа
r'анда. уRраЇнсьноЇ справи на мі~~ароднь~му ФСWУ і - все це р 
sом . . с191~ає вели~ роботу, щ9 rr.виконували 1. виконують nоод-

· HCJ~l ·~ВЧІl . члени 1 наша органJ.зацlЯ в f!,1Л9'М.J Ця рооота .. У вели
КJ..И м1.~1. спричинилася до унорцування 1 п1днесення украІнсько
го nол1тичногоt грамадського 1 нультурного життя* 

. , . ~ . В ... nяту р1ЧНИЦІ9 i'?НJBaJ:nui УНДС мусимо QГЛЯНУ.ТИСЯ ~а nе-
ре~ении нами lliJIЯX _J. П1.д9УМJJ?ати результа'!1и нашоІ.nрац~. аи 
цеи. nер,еглядr. МИ!:fУЛИХ Зі.t оуг.гн1в спричинит~qя до з ~ . ення н~ ... &.І'
рядJ..В, до з61льшення активності, єдности 1 дисци lН ее 
шого членства! · . 

.. :\· . · .УНДС1т реnрезентований своЇми центращ,н и орг в іс-
·ц~ ,осіц'ну .цер~вного. Цен~rру 1 далі прод9вжу·~ і виконує своЇ о
Л1Т·~чно - на~ональн1. За.l?дання. Розпор·9шенJ_ no ~сьо у CJ?~ 1, 
нашl. товариш1., творючи під оглядом пол~тично - щеольо 1чн 
єд~у міцну родину; пов~нн1 тримати зв•яs9R · nо ir собою та з· 
своєю централею, щоб сn1.льними силами приимати участь у в в
в9льн~ акціЇ ДержавногоwЦентру УкраЇнськоЇ НародньоЇ Респуб
ЛJ..КИ 1 гот9витися до прииrtяття великих завдань 

. ·· Президія ЦК заюrинає всіх членів і Щ)ИХИльників У С, 
де9 вони ІJ.Є п~ебували, відзначи~и nяту· річниц~ існув~ на-. 
mo:r ОрганJ.ЗВЦJ.І непохитною готов1стю до дазrьшоІ акт вно:r: nрац1 
Б .1:Ї рядах Н~ КорИСТЬ H8J!l2L Бз.т ЬН.:Ї.ВЩИНИ 1). ~ДЬ 'О ~ТОВі О наз-
рJ..ВаІОЧИХ виршалЬНИХ ПОдlИ! Вудьмо ГОТОВ1. ДО . НОВОІ В 3-
ВОЛЬНОЇ боро:гьби за УкраЇну! рудьмо гоrr·ові до вел· ко .. nрац1 
що ЇЇ винонуватиме наш.<;: Орган,ізац:ія у визволені Бз.т к1в 1! 

. На чу~ині, в травні -' 1951 року . ·. · Преsид :я: ЦR у v 

============::. . 

ес-
. . . 

. 22 січня · ц\)р. Леr:н:авний Ценr.rр . У~{іЇнськоr 
nублі:ки ПРОголосив По~и.~у Визволення ~нраЇн:~ г. за.кл 
ж~ного ·Центру nовижJ. в1дгу~~нутися. всJ. украrнц • о 

. . гою ~ справа визволення: нашо І Еатьн1вщини., . · 
.. . Вже б~ьше, . ян. Т:Qvщця'Еь літ, УІ<Р.аЇна nеребуває в. .. 
·. бО{!ЬШеБL:ЩЬRОІ ·М9СКВИ о '3а цеи ЧС}.С укра!НСЬ І<ИИ народ ПО 

. льионов~ кр~ивав1 жертви, .Але вш не nрипинив стави s 



спрот~ oкyneJ~lИHOM'J режимові& Цей спротив триває ще й теnер, 
а наш1 брати і ссетри на Вз.тьківщині з надією і ·· вірою чекаю
ть на час визволення() 

Нинішня н~ужена мі~народщ .. ситуація. та неnеJ?ність ст·а
новища всередин~ совєтсJ:>КОІ т~ранl~ .. дозв9ляють спод1ватися,що 
нез~баром настануть. вv.:р1шальнJ. подlІ, .... ян1 прин~суть визволен
ня 1 нашому народовl" Але, власне, цеи. важливии момент вимагає 
від унраЇнського Д~ржавного Центру в~ликого ·наnруження. енерг~Ї, 
щоб належно зчЕган2зува~и пра..цю на мJ.Жнародньом~ Ф9PJ!.!l. 1 аІЩ~ 
пропаr'анди, вlись:кову пlдготову fl Дд.я цього потр1бн1 фшансовз. 
·засоби без яких ніяка поважна праця не є можлив·ою. 

Справа в:с.:з.волення :кож~ого народу вимага~ .. велик!'!Х жер~в 
- жертв крови l жертв матерJЯльних. Вояни a~Ml.I УнраrнсьRОІ 
Народньо:ё Республіки та українські повстанщ в ранах визволь
них змагань, а тепер наш1 непохитні борці на Еа.тьківщині,в:ід
давсрrи і віпдаю'11 Ь 9воє життя за волю УкраЇни. УкраЇнська еміr~ 
:Q?ЦJЯ мусить мьтерJ_.F?-льними пожер~вами спричинитися до ВелиRого 
ДlЛа - визволення Р1дног о Нраю ~ Bn:ra повинна допомогти визволь
ній акціЇ здv:ного занонпого Державного ЦенТЕУ УкраЇнськоЇ На
родньоЇ Ресrтублі:к~JІ ~ ЩО очолює ооротьбу укрВІНСЬКОГО народу за 
свою свободу і! 

Президія ЦН УНДС зс:птикає всіх -його членів і прихильниЮ.в 
~~три~атv.r. gроголошену п 08 ИЧRУ Визволення .. У нра~!!И наоува.шrям 
I=F ООЛJ..ГаЦlИ Та популяризуваІ;ІНЯ ПОSИЧ~ОВОІ ~J.I серед ШирОRИХ 
КlЛ нашого г~омадянетва по р1зних краrнах св1ту. 

На чужиніі в '2равні 1951 ронуо Президія ЦН УНДС. 

::::.:.:============ 
· ROHФEPEHЦLq ЦЕНТР:АЛЬНlt'lХ ОРГАНІВ УНДС. 

Дня 2'7 січня 1951 _pqr~y відбулася конференція членів 
центральних органів У,НДG ;Центральний Комітет, Контрольна Но-
місія і Гqловний С7д/ з ГJ.,гжим поря.цком денним .: . · 

1 о Відкриття'· гонференціЇ і звіт 8 праці президіЇ ЦН, 
2 ~ Організаційнj сnрави УНДС /докладчик, в 8 аступств 1 

хворого д-ра Іп Дnабаl'ОГО~ род . І Лисогорсьний/, 
8~ Внут_:рішlftі ук_рз.~цсь:ка політична ситуація ·.і УНДС /док-

ладчик ред с ІVГо ЛlЕИЦ:ЬRИИ/ ~ ·· 
. 4о vуча{.;не м:і.жнароднє становище і УНДС /докладчик інж.О. 

Антипів/~ · 
5. П О'rочні справи '·t · • _ · 

На конференціЮ з причини хворости не могли прибути проф. 
В. Іваниць:кии та др. I(J j.~~а9аІJ.,ий~ а таножJr з тщн~х.рс причин,
gроф. І~ Замша~ проф~ П~ Зайцев, проф. Б. исянсьнии .1. пяоФ.О• 
юрченко о 

. Rонференцро J?ідІ{р):ває в.о~ голови УНд9 Минала Лівицький, 
в.1таючи присутнlХ 1 пропонуючи вислати прив1тання недужому го
лові НонтрОJfЬНОЇ f'омісіЇ проф Q Б? Іваниць!}ому і переоуваючому 
в ЗДА голов1 УНДС проф" Мо OJrei<ClЄBy. ПрИИІЩВШИ одноголосно цю 
npon08I-JЦiю І<Оtlференція перейшла до ~аслух~ня зв~ту ~ праці 
презид1r, що иого сюrадав ред" М. Л1виць:кии. ДалJ. слщують дон
лади по наступних трьох точнах, після чого відбувається диску
сія по звіту президJ..Ї і по докл.здах о В дИСІrJСіях забJ?али голос 
майже всі присутні, а саме: суддЯ. Іf1Іножа.рсьний 1 проф.О.Нуль- . 
чицьний, ~р·о фІ; В ~Ну б ій о вич, проф о М • Витин с.ь кий, J.~ • ? • Івасиши~, 
nолк. М" vТеЧИШИН~ ПОЛКо J Шрамен:ко, про~. Щ:-4.3аИЦlВ, fJPOф. 
С.Бервицький~~ інж(І Я (j Дзябенко, полк~· r.·. ненарчук і інші. 

Після відповіці чле.нів президіЇ ЦН, конференція nриймає 
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До nідома і 6свалює діяльність преаидіЇ і представників УНДС в 
!,ряді і УНРаді та одноголосно приймає nолітичні резолюціі 
7надруновані на nершій сто~ін~ цього Бюлетеію й оголо ені в 
ч~соnису "Укра~нсь~! Вісті з 18 лютого ц.р.. і nостанову внут-
рlШНЬО - органJ.ЗацJ.ину таного з~·сту: · 

"3 огляду на можливі дальш1 виЇзди членів Щ?езидіЇ IL.tt 
УНдС sa океан конфе~енція центральних органів УІЩ'С став . ь в 
обов'яsок пpes~ir цн nрийняти постанову, згідно s якою члени 
Щ>еsи;з;іЇ, що залишаютьс~ далі в місці 9сідку Д~ржавного Це.
:~ ~що, по статуту, ~ и кожночасним м1сцем ос~НУ. централ1 . 
·УндСt, не~~ежно в~ rx ~ела, зосереджУ.ють у своІХ руках вс1. 
RомпетенцJ..І презид1:r: ІЩ_·у nовному сюrад1, SОЩ)ема ають право 
кооnтаціЇ до президіЇ ЦК· D цілі nоповнення ЇЇ сІ<ЛадУ. • рішення 
в цих справах мають бути доведені до . відома ~енів ЦН о nе-
ребув8J9ТЬ nooa місцем осі~ку централі УНДС" • І . 

Пз.сля залагодження кwькох поточних справ, конференцш за 
кінчується відданям nошани_ nам'яті поляглих ГероЇв Rрут. 

НОНФЕРЕНЦІН ЦЕІПР AJil:HИX ОРГАНІВ УДЦС V 

/Думни і сnостереження/ 
· rr]етій з'Їзд УНЛС, що в квітні місяці 1949 рану відбув
ся в Ляипгаймі, nередбачаюч~ масову еміГрацію за ок~ан, вт~іс 
ц~~у низ~ ухвал, що м~и бути.доро~о~каз~~ в жит~1 QРган1sа
ЦlІ У .. ~иnадну, коли в Н1.м~ЧЧИНl nор1д1.ють ІІ ряди 1 особл во 
ряди :r:I. ц~нтральних оргsшів~ .. 

В1д часу ух;вал ляипгаимського s':rзду минуло в е д а о и 

.. ~· r . 

часу. Емі~рад1.я триває й -·дьсі~~ Кожного т~ІІІ! в:ідІрІива 1> П?
роnл~ви вщ б~ре~1.в Европи везучи все нов1. 1 нов1 сотк е J.r
рант~в на нов1 м1.сця поселення. 

·-· 

Два роки - ~елиІ_<.ий шмат час:у ~ ян~й . і в > и~'Ті УНДС 
.. впровадити поважн1. -змши • . А rpo~ и на иого ульм1вс ку 
ренцію, що відбулася . 27 січня оіж. рок-у, ~оюr?да.т:о9ь з~д~ .. 

. ·, · - не лише спост ер~жливим ок9м гляну'ги на св1.тОв1 цол1.тичн1 об І 
. не лише. nроа.J:Іалl.sувати вс1. явища сучасног~ украІнс ого г о .ад-
. С'Ь1<ОГО 1 ПОЛ1ТИЧНОГО ЖИ'11 ТЯ~ .з.ле!. nередОВС1М, ПрИГЛЯНуТ С о · 

.. вс :іх тих змін, що Їх останні місяці внесли в . саме ж 1rгтя С 

,.,. 1. 

З nоміж присутніх в Німеччині 21 членів центральm х ор
ганів УНДС, на Rонференці~ з•явилося 15 осіб. 3 ко унікаціw
них: ~ерешкод на КонференціЇ. були відсутні nредставн~ни анг і ... _ ..... .. ; 

ськоr зони.· С~ед неприсуtнlХ з прич~ни недуги.був 1.r.оло а 
УНРади nроф • . в-. Іваниць:кии ., я. кому у ча сни ни кон е енц~І в ела 

-~~--~---~--~~----------

-_·~/· Пр. и м і т ~ а· : Тре:rt,ій Делегатсьний 3'Їзд УНДС в нв1тн 
. ·1949· року прийняв постанову такого змісту: 

· ·. : ... · .. . ·; < ·. Преs~дія ЦК .. оде:Q~є тані уnовноважеrщя: .а Делеrуват і 
~ -~· :І~lдЮІИну:вати член1в УНРади; б~ ,Целеr'увати 1 в:ІдЮІИRlват . чл -

... ~ •• :,1: : f!_~а._ уряд:у; в. Н.оортувати .У поrгріб1_1~И кіл~кості :rлен1в К зnо-
.. .. ~: ~ . член1в Qою~у 'l~a член1.в Президl.І зпом~ж чл~н1в ЦК; ста-
,! J. ~. .. .•. .що~а~и '+'ерм1.н СЮІИІ<ання Делеrатсь:кого 3' ~sду 1 nлену , С§ 

· то у випад~ потР.еби прuдовжувати наденц1ю сучасного а о о 
.. Пр.езидіЇ, ви9ранИх засар.ничо ... на один рік; . о В разі в б я з 

... ·яІЩх будь причин голови або иого заступнин1в, - nерева и в -
::.· б0ри _:на м~с!},~ вибувших за nорозумінням з· членами ЦК і Нон р 

-· . ЛьНОЮ l{QМ].CJ.ЄIO • . . . .. . 



своє привітання. Пентральним ІJУН:ктом нарад НонференціЇ! поза 
звітом П1?,евvщіЇ, бул11 доповід~ 1тро суча9ний орrаніза~іи~ий 
стан YFJI.t.J, про внутр11llню унраІнсь:ку пол1т~rчну сиr_rуац1ю 1. про. 
сучасне МlЖ:Е:ІС}.:РОднє положення . ~ · а в зв'язну s тим 1 про чергов1. 
завдання УНДС~ ~ 

. Про. орr'~ізаційне життя . ~НДС н~ні :r:e м~~а ГОJ?орити ~і-
дlрвано вщ ЦlЛОСТИ жиr.ГГJ.1Я yi-q?aJ:HCЬROI емтrраЦlІ в . НlМ8ЧЧИН1.' 
я :ке нині стає все більш і оітіьш анем:і чним ~ В багатьох орган1.
зац:іях нині вже починає брт<увати людей до праці і дея:кі з 
~~ /YBAH!f УТГІ і і~./ вже т~пер перетворюються в енспоsитури, 
~lЛl:r:, що мають сво:r централl -за океаном. 

В швид:кому темпі пе~еводитьс~ ліквідапія таборів. Пів
нічні і з ах:ідні округи IPU вЖІе давно поліквіп.овано. Від таких 
таборів, ЯІ< .Ашафеноу_рr' РегенсбурГ' Ав:Гсбурr' &йройт, Норн
бер:Г, М1ттенвальд, Майнц -· Наст ель, l1уффенгавsен", Ельванr'ен, 
Ерлр1r'~н 1 Пфорцгс?-Йм, Ляйпгай~дtt а н~r~і вже й Новии Ульм, Траун- . 
штаин 1 1н6, нин:J_ залишилися дише б1.n:ьш чи МЄ!ІШ приємн1. спога
ди. 

. . Рештни у~атн~ьноЇ е}~~;.rра.ціЇ опинилися в невелич1<9му I<y-
Tl ПlВденно-схlдНьо:r: Бава"ОlІ :~. :1 серс,д без:конечних перем:Lщень, 
rr_ранСЛЬО~аr.т,і~, чекає на ... OC1rar.ГO'l~H~ рО::ЗВ 'Я83ННЯ проб~еМИ .дП В 
Німеччин::.$ ПlСЛЯ якого и ст ·д1е u lДО~1ою остаточна І<lЛЬ:КJ.сть 
"~алишенців" .і коли , т~!М сам;rt1м І) з І-ІОвих ум:овах, . почне стабі-
Лlsуватися м1сцеве унuатпсь:ке ·жиrr~rr·я . . 

УНДС, що в моме}trгі свог J Jv1а:ксиммьного розвитку на тере
ні Німеччіll!и посіцав понад 1.,,000 зареєстрованих член1в і в 
2 - З рази більшу кількіс'Еь гrрkр{и.тrьників, що .була джерелом,з 
яного можна було черпати и дq.д4 :кадри на дальше поширення ор-
rанізаційноі Gітни 9 .". нині дт спонує в Німеччині 250 - 300 осо-· 
бами, розпоuошен:-тми по переселенськr.х центрах, і:еівсь:ких і ні
:меЦ:f:RИХ та6Ьр.:.;.х j нрив&тно м ешкащчих. Організаціинн ... життя УНДС 
нин1 ~§ має сrтри.н·~{}Ивих умов для свого розвитну, а иого члени 
в своrи :гроl~~~с~кlи Еродl ду~~ часто оОм~жуються лише участю 
в opгmrlsaцl:r рlзних. свлт загально - нацlональногр характеру. 

Eм:irpaцizr rr_риває й даді. u Який :кількісний стан посідати
ме Орrm-з:іsація на терені Німеччини в моменті sанінчення пере
селенськоЇ анціЇ, якою буде ЇЇ організаційна структура і те
риторіяльне розташовання ЇЇ ІіЛітvrл ~~ нині ще не можна nередба
чати. 

В цих обс'І~авинах особливоЇ rзаги наб~§.Є справа організа
ційного оформленнн членів і прvй~:ильниrсів У .н,цС в . краЇнах ЇХ но
вого поселен~~.творен~ я9~их 1 пошиЕення в~е 1.снуючих одно
~умних гyP.TElD J_ органl~ацlи в. европеись~ l В?.морських Jq>a
rнax, як1 фактом сDого 1снуванrm 1 своєю дlяльн:Lстю були бй на
лежною опорою для діяльности Централі УНДС, що, як відомо з 
ухвал ляйпгаймського s . '~ ї~ду, має залишитися в місці осідку Дер
жавного Центру УНР д11q nровадження політичноЇ_:gраці в загально
націоншLьно~& маштабі~ l~ганізаційний стан УНД~ в Німеччині не 
повинен вru1и~нути на можливос11·і політичноЇ праці Централі. Lt 
справді, Централя УНДС до ц~ого часу гідно вивsязується зі сво
Їх полі•rичних заuдань, не зважаючи на пор:ідіння рядів УНДС у 
Німеччиніt:.Про~е~ ~~ д~льшу мег.:у, ЇЇ діяльність залежатиме.від 
того, в нкltr Mlpl J:I пlдт-рm~у-ватиме загал членства, що нинз.. 

· розпор ошении по всьому c.~~·l т 1" . . . '"' . 
Доюrадчик доюrадно зупинився далl на сучасн1и органз..за-

ційній сітп~ і на можливостях .дальшого Еоsвит~ УНДС в тій чи -
іншій формі в jвших нраЇН~'<:: D .АнгліЇ~ w_ранціЇ, Австрал~Ї t На

·Над~ .. і США. с. ~облиDу увз~у тч1v:,~ .. вячуюч~ ц~ , останніl~, ~а тери
тор J.I ЯКИХ ОhИІ-ІИЛD.СЯ НИ:Нl заиб1ЛЬ11а КlЛЬRlСТЬ ЧЛ8НlВ 1. ІІрИХИ-
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льників УНДС ~ . 
Дентральним пунктом КонференціЇ, що найбільш зосередив 

на собі увагу Щ)Исутніх ~ дав найбШЬJЕе матеріялу до ви 1Н 
думоR в дискусJ..ЯхJr· був ЛJ..Вf11СрагодинниJ:1 домад :урядуючого .голо
ви ЦК УНДС n, М• 1ВИЦЬ:КОГО про внутрlШНЮ укра:rнську ПОЛlТ ЧfГj 
ситуацію і зв'язані а цим завдання УНДС. 

,.. В ц~ому д9маді бу~и широко порушені питання сучаgноЇ 9Бі-
товоІ ~ол~тичноІ с~ту~Цlr, сучасного положення на Бать~в , 
а в ~в' ЯЗR,У. s ~им 1.jp1. завдання, що приладають сьогод!}1. на д9лю 
укрrо:нськоr ем1rрац1І. Давши широку хара.нтеристику наигаловнJ.
юих nолітичних течій і ЇХ діяльности, доЮІацчин піцl.Й ов й до 
ролі УНДС, я~ І? часі перебування на еміrраціЇ, та:к і в айбут
ньому в Украrн1. • ДоЮІадчин nриходить до висновку, що ~ С з 
його Т:Qадиціями nетлюризму, СSезномпромісовоЇ визвольноЇ боро
тьби 1~17 - 1921 років, .а поrім підп~~Н9Ї анціЇ СВУ cr ) -
має в9~ шанси 9тати нос1.~м ци~uтрадиц1.и 1, ос~gву m.сь на noc- . 
туnовf~ еноном1~0 - соцJЯ~~lИ 1. народ9правІ:·~и П9JІ~Т чно-ус
троєвJ.и nрограм1, стати наибшьшою .парт1єю в Yh'J)aiH.l. 

~ · Зонрема, що .f!iO сучасних. завдань УНДС, то вон , н~ ... ду .. 
· домадчика,наступн1: надати бшьше г~:ктивнос!'и визвальн акц~r 
.. в рамах.~ержавного Центру, ~~тримуватиuпідготовчі праці длЯ 
· ре~олюц1ИН9го зриву на Украrн1 в слушнии час, а~тивно працею 
ви~ти ~а м1жнародн~ арену, розробляти програмов1 поглЯди на. 
в9рс .д1ЛЯНІ(ВХ укр ВІНСЬКОГО деЕЖ~В1}0ГО ~СИТТЯ, ГОТОВИТ органз.s 
ЦJ.ИНl кадри для J?Оботи в Укра:rн1 1 т. ш. 

А для реал1заціЇ . цього всього необхідна згуртованіс 
членів і прихильни :ків УНДС по всіх нраЇнах і тісний ЇХ зв' язок 
з ЦенТ'Q9J!ею.,_ а ~акож і В;]} сний пресовий орпЩt. 

П1.сля заслухання доі<Ладу. про сучасне мlЖнароднє nоло ен
ня, що, на думку д9юrадчика, +нж. О • .Антипова, вимагає осилен
ня активности укра:rнських ~пол1тичних сил, наЮІадаючи на них 

од~очасно велиЬ~.~ідповід~ність, -учасники конф~р~іЇ n 
реишли до дискус1и над всlМа докладами~ Бз.гатство 1 рз..зно а-
нітність порушених Б донладах тем відбились й на nеребігу д с
кусій. Вони аули річеві, жваві і багаті своєю т атико • В 
мсрrи можз:rивість ВИ9.JІОВИТись J?Ci учаснини КонференціЇ JЗ<?н уз
гщнили 1 СКJ?~СТ~lЗували СПlЛЬНу .дУМ~ ЩО ДО напрямку ~ так 
ТИКИ В даЛЬШ1И д1ЯЛЬНОСТИ Централl УНДt.;. 

Конференцію було зам):{Нуто прийнят'l'ЯМ ціло:t низки і 
резолюцій та вшануванням цам'яти Rрутянсьних ГероЇв 

х~ 
НонфеЕенцію за.І<інчено •.• 
Вже· п1зня лор аА' Мюнхенсьна груnа відізджає • .Але зал а

ється Ульм, Ка~льсруе, Траунштайн l ін. Прог.олошуєт ся nівго 
динну "перерву і за кор_птний час заля засідань сенат У ГІ 
цілковито зміняє свій вигляд. Розпоtrинається "неофіцз.. ""'на час -
на" НонференціЇ - спільна вечеря. "Може остання вже в цьо 
гурт і" - висловлює хтось дум:ку.. • · 

Низка нових п12омов розnочинається слов-ом про значеннн 
9 

вагу традиційного Державного Центру УкраЇНськоЇ Народньоі ес 
nyoJtiкИ. Далі згадуют~ся ''старі,доорі.час~" ма.йнц-кастельськ 
го 1 мюнхенського пер1оду. життя OpгaнJ.SaiJ,lЯ ••• Думки несуться 
за о:кеср1... По столах поglльно пер'?сову!9ться шцатки паnеру, .. 
Л9ШТОВ1. І<~рТІ<И ••• То 7 учаС~ИRИ СП~ЬНОІ ~ечер1 СRЛ Т СБОІ 
n1дnиси Пlд наснороза1мпровJ.зованими прив1таннлми о ар , о-
ще ~едавно були у цьому гурті, а нині вже перебувають у 
краrнах. .-

А навколо нічна 'l'ИШа вже давно огорнула табір, с оні u 
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·но доживав своЇ, останні перед лі~Dідацією, дні. 

·. Січнева Конференція цен~ральних ОІ?Ганів УНДС замкнула D 
жи~ті Оррс?-tlізаціЇ "ульмівський період" ІЇ життя, в. яному, як це 

· .. було на ~J.и снонстатовано, nереrзедено велику .. nрацю нсщ з •єднан
НЩt! до гурту,роsпораnеtlого переселенням по рJ.ЗНИХ ~аrнах 1 _ук
ра.r:нського · активу, що иде в аудуччину з прапорами J. духом G'имо-

. н~ Петлюри. . І • л _ ий. · 

--~-----------------------------
ПрGТАНОВА ПРЕЗИДІІ ЦН УДЦС ·ПРО ВІ.ЦНОШЕНШІ ДО ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ 

3 УГВР • 
В кінці минулого ро:ку пре~ставнини ЗП УГВР ·виявилJ:І бажан

ня ~озпочати розмову_ПРО можлиrзJ.сть унормування взаемовlдносин 

П9МJ.Ж ВО УНР~и .... й УГВУ • . В наслідон цього відбувся Р!Ід інформа
ц~них зустрJ.чеи, в яІ_<их,.~ одн_ого бо:ку брали учас~Ь_Jmедстав
ни:ки ПОЛJ.ТИЧНИХ ОрГRНJ.ЗаЦlИ, ЩО СТОЯТЬ На ПЛЯТф0рМ1. УНРадИ, а 

· s другого - представники 3П УГВР. Перебіг і дотепеЕішні ре~ль
тати цих розмов були оголошені в. числі б-му ''ВіGтеи'' Укр. llі
форм - Бюра r:ra ц~редру:ковані ~ ._.р1зних . пресових органах. 

. Пре?.м.д1Я цк винесла n ц1и grrpaв1 постанову! я.:кою ~али.!<е-
. руватися ІІ пр~ставникІ:!! що nриимсрtи учас~ь у ~1~орган1.зац1.и
них tlapaдax та 1Нформац1.иних зустр1.чах. Зм1ст ц1є:r nостанови 
тании: . · 

"1• ЗП УГВР - в імені тих, :кого вонg репр~зен,ту§ ~ nо
. в:Инно виразно заявити, що визнає за единии украrнськии держав-

. ний центр, ~ний очолює У.КЬ>аЇнську виз~ольну бQрот~бу і }2е!1_ре
зен'F.ує У:краr~у перед св1.том, Державнии .. Центр ТкраІfІСЬНОf народ

.. НЬОІ Республши Та ГОТОВе ВКЛЮЧИТИ · СВОІ СИЛИ ДО В1дПОВ1дНИХ 
діляно:к ІІJ2аці Державного Центру і п:ідпорядкуватися йощr. Одно-

. :часно ЗП УГВ:Р .. nовинно виразно відкинути і · засудити які б то J:[.e 
було тенденщ..r ~о висування якогосf. другого центру з nретенс1Я

. :ми носити харант~р загального у.краrнсь_кого центру _. 
. 2• 3П УГВFnовинно стати на тому становИЩ1; що УГВР мо-
же мати харантер лише одноЇ з діючих в УкраЇні ·· революційно -
nіцnільних формацій, які мають підnорядковувати свою діяльніс
ть визвольн:LЙ анціЇ Державного Центру УНР. ·. 

3. ЗП УГВР має :компетенціЇ осередку зв' ЯЗІf.У поміж УГВР 
та Державним Цецтром, якому в своЇЙ д~ьності nідпорЯдковуєть-
ся. . . 

4. Група ОУН/р що не н~ежить до "Закордонних Частин" 
оУН /п:Lц проводом п. ~. В:щцери/ і гуртується довноло ЗП УГВР, 
має встуnити до УНРад~, приймаючи участь в прац! Держ~н9го · 

· Ц~нтру.на тих.сам~ р1вноправних п1дстав~, що и ус1 шш+, по-
л~тичн~ орган1защІ". . . 

·· обстоюючи позиціЇ, висловлені· в наведеній постанові І]Еед,. 
.ставники ПрезидіЇ опрацювали з nредставвинами інших фра:кціи 
УНРади спільну резолюцію, подану до відома ЗП · УГВР. ЗМ1ст ціє~ 
резолюці:і, що_ не розходиться з постанов.ою Пр$зидіЇ ЦН УНДС та-
ний: • • ' • І ,, ' І 

.. = • · .. 1. УкраЇнську державну владу в . Укра~ні. .може створити . 
лише Rонституанта, сюrикана в умоDах - . ПOJJHOI: ~ свободи, на основ:t 

· вільних· демо:кратичних виборів. До тоЇ ло:Qи єдиним зсшонним 
урядом ~нраЇни є уряд Держ~ного Цент.ру ·· у:краЇнськоЇ НародньоЇ 
Pecnytm1~и, що постав з вол1 украІнського народу в рр. 1917 - ., 

· 18 - 19 J. т еп еЕ перебуває закордоІ;Іом. : . 
Державнии Центр У:краЇнс~коЇ На~о~ьоЇ Республіки, зако

нодавчим органом якого є УнраІнська Нац1ональна Рада, в проти
венстві до узурпаторського насильством наставленого Моснnою 
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уряду УСРР~ є д~исним rзиpaв:t-tИlCO.ivr rзOJi~ у:кра~нського нарОдJ і 
єдино упр=шнени:и рег.~.11езен~:,Угати УRJ2аІнсь:-<иІ~ _ наро,ц пер~д шши 
народами, застудати aoгfJ lП·.:.,ереси и виступ(qти в иого lМени на 

міжнародз:ьо~~l фopyrti ~:га. нерJ.ваt:и ьсtєю у:кр·~Їнською політ ~gю. 
2" Дсц~льна орга.qJ~зг_~;,JУ: и а:кцlя у:краІНСJ?КИХ революц1иних 

сил на терен:L В:'lть:кJ.13ЩИБ.r~ вим:RГає єд.,::ного керlDного осере ку. 
Одним з революційнЕх оq§редкj_rз ~ УГ~r 1 • ~:ка сrзою діяль~ість ає 
координувати в загальнl~ ь-:о:-rсслщацlИНlИ систе ..r1 украrнських 
визвольних сил і С.t:JGЇми діями зміцнювати єдиний фронт все КQа
ЇнськоЇ визвольноЇ бсрОІ1:Lб1~ та ДерЖЕJuний Центр УкраЇнськоі На-
тз-одньоЇ Республіки r. • 

~. 9· УГВР через своє представничтІJо устано?.лює з~ 'язок з 
ІЗ:І:-Щ!ОDJ..дними .Уствновами Державного Центру Y~~paiHyf.ROI Н~род
НЬОІ Рес~6ЛlК~ ДЛЯ RООР.динування DИЗБОЛЬНОІ aRЦli на РlднИХ 
Землях піц сучасну пору · і D мийбу~гпьом;" .J 

ЗП УГВР пов~домиЛо н~даDно~ що не може :r:rрийняти пропоs -
ціЇ фраЕЦій УНРади () На це г.:овідомлення, яr<е . р:.внозначне з зір
ванням з боЕу ЗП УГВР розпочати:z рс-~змов про порозу.vііННЯt фраR
ціЇ УНРади мають зайняти своє станоrзищее 

================= 
3 НАШИХ ЛИСТУВАНЬ Q. 

12 травня д·<Р.а в Нью Йophv тзідбувся:,..Еііий З'Їзд Об'є
нання Демо:кратичноі У~Еа:СнськсЇ'· Мо.под:L /ОДУМ в США. З цього 
прІ:!воду Президія ЦН. У rщс наJ~і.слала до ОдУМ-у лис\га нас упно о 
зм1стv: 

- "През~щія УкраЇнського Національно - Державного Союзу 
уважно -стеж ть за всіма ~rи~~ами житт-я Об'єднання у ... р не ко:r 
демократичноЇ Молоді в CIIfA. і щлро ре.дієs бачучи, ян унраЇнс ка 
демократична молодь своєю багатогр~~ною працею в шви ко те -
ni завойовує на.,ч:ежне ЇЙ місце серед передових украЇнс ких ор
ганізацій в США~ 

ШвидКИЙ 'ООЗВИr_:"ІОН. ОдУМ; ЩО СЬОГrJДНі ВЖG має СВОЇ іліЇ В 
багатьох міста.Х і штаІJ.1 а'\. АмериRи') свіцчи:ІJ.1Ь Щ>О те, що ея 
:мократіЇ, сполучена з твердим па.тvіотизмом і непохr1тни б . 
ням служити нашій. Вз.ть:ківщині - УнраЇні~ sдобунає nce біль е 
nрих И7Іьни ків с~.Р-ед~з:_кр аЇнсь коЇ мо тrоді в Лме:риці" 

Президія Цl{ У.І:і,ЦС щиро в3.те.Р ріЧІ-:ий 3 11 тзд ОдУМ і бажає а
льшого розви~h~ Вашій організаціrQ Цей розвиток буде запоун ю 
того, що старі· борці ун.раінсьнw.tе Визвольних Sмагань 1917- 921 
рр. матиму~tь 15-ому п~редати наші бойові прапори, які , укрг.Їнq ка 
демократи:чнг. l nа1,рJ.отична молодь донесе до золотаве хого є
ва, столи1~ -~ в; льноі незалежноЇ . УкраЇни " 

================= 
ВІД ~РЕ3И,ЦІІ Цк УНДС !.· 

ll-pes~1дj.FI ЦН висловлює щирУ подяку всім член ifl 
нинам УRДС за привіrr· ffі;~:ня, надіс.11щ~і з нагоди Вели~о .... r Свя 

. · !JЩpj_ і теплі СЛОВа ВGЛИНQД~ИХ. П'Dv.tBiTai').Ь, рРЗО 3 На• 
· · традиціиним украЇБСЬКі1М ... ./ .. PИCrl'(),_, .. BOCR.PEC ! - , ~істил соб1 

і ВИ9JІОВИ ГЛИООRОГО зрозум5.в.н;: R8.Г~1 Сj·7 Ч,:1СНОГ .. О E~.1eR:-Y·~ .* .і 
унра:rнського народу а rr~cJ{·.~Ж ::;_, · .. J"·jX sаь)-~шrь. ~·а O'')tJI3 ~я~~ , як1., 
D зв t ЯЗRJ з цим, понладаІ,:·г:ьqп на нс::.шу 0-oJ ·анlзадlю J. _ тент
:Qалю о. Бон!1 r_riд~pegJlИJIJ!t та .9r1::~ а:;с~гу ~n·}.нj l;ггь і жиnучість і е .... 
УНДС :L то~ 1деинии зв!' Яfі ;у~ ·І І~,) , лу,.П1ГJ.':Ь !-Іа'-- в. дну родин es о -
ляду на те, де б _)..·~1.}3., .У' і!~. :::: t,:" .LТ:,~РУ не п єро бували r; 

І в цьо!,1у lдеиrІо.~~:у srз ·hз~1· з чл.ена1.и l ~J!~XИJ ЬН1 ксu.. н -
шоЇ Організаціі ПрезЇ~j\·jfі ЦН; Yl1f~C ~ерпа~ . Сt1ЛИ до ІІР.ад.: че є 
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· sipy в те, !!;tO .після вінові~их с'rраЖ~ань і §оротьби,- як наслі
що _док що~енноr 1 наnолегливо:r: nрад1 всJ..Х тих,!,муть в б~дуччину з 

. ·. ftYXoм. ~ праnорами .Симона Петлюри f.FYT tL .на еміr'раціЇ, ~ гинуть з 
иого ш•ям на устах там, на Еать:к1вщин1 - завершиться недо-

. · §8Bms~~defflWAiiff? будови У краЇасьноЇ. НезалеЖ~ оЇ Держави _ 
· ПреЗИдlЯ ЦН УНДС. 

================ 

· . П:Q(?,.зидія ЦR висловлює ІlМРУ подяну всім членам і прихиль-
викам Ун1цс, Іцо внесли грошеві вмад:ки на організаційно-пресовий 
фонд •. 

Пр.езидія Щ{ розуміє, . що вюrадки вплачені до каси УНДС 
. не є єдиними в:клад:ками, я~1 до~одиться членам і прихильнинам 
УJЩС пла'!'ити на з~галJ?НО - нацJ.онал~ну crrvaви, . ~~ тан~. і. те'· 
що .~ожнии ~ложении гр1ш неsалежно ВJ.д то~о в я:к1и краrн1. 1 в 
я~:LИ ~алют1., зароб.7JЯ~тьсн тяжкою працею 1. нераз відривається 
вщ засnо:коєння наиб1.льш конечних життєвих ПОІJ.1реб же"Dтводавців. 

3 огляду на цо Президія ЦН УНДС почувається до~обов'язву 
оПІАдного госпо~арювання цим нашим громадським грошем, ян танож 
до'· зложення в~ддоnідного ~~ошевого справовдання на сторlі1ках 
найблищих · чисел "Бюлетеню УНДС" ~ п · ци уuпс ' реsидlЯ n . lч~ • 

===~=~=========== 

ВІД РЕДАНЦІІ • 
Поява перших чисел " .Бюлетеню" §ула прихильно зустрінута 

sагалом членів і прихильнинів УНДС. Він виправдав завдання.,яке 
nомадала на нього Редакція: бути лучником членів з організа
дією і організаціЇ з ЇЇ · членами. .Але одночасно з цим, в числен
них ~истах, читачів висло~лювал~ся ду"А!ка, що "Бюле~ень" мусить 
пер~~~и на дру~ машиновии 1 що ~~' зм~нивши назву,муоить стат~ 
пер1.одичним органом орган~аац~І, под1бно до друкованих орган~в 
інших nолітичних організацій. в nитаtші,яним має бути 'в оудуч
чині "flалетень" ,як орган УНДС,переважила думна тих його чита
чів, що хотять ~чити ~ого,2снільк~ н~ місяtшиком 1 ~о бодай . 
:кварт ·альником 1 але якии своrм зовнllШ-ІlМ виглядом -~ широним ЗМl

стом належно 1 всебічно реnрезен~ував би політично-державниць
ку дYWJКJ УНДС. І т9му Президія ЦК УНДС 1 ~дучи на зустрз.ч nос?ажан
ням ОJ..льшости член~в,а також Нонференц1r центральних органз.в 
УНДС 27 сі~ ц.р~ в Н.Ульмі, доручила Редmщ:LЇ 11 Еюлетеню" роз
nочати QРГан1.зац~ину nрацю над видаІ:І~М власного друкованого 
органу .першим етапом на шля~. до здJ.иснення цього дор~чення має 
@ти видання неперіодичних":{і5іІ?ників" .Вже аапляновании і неsа
<;)аром nіцу до дРУ.КУ r:ерший н 36У>І-rик" ,r:рисвячений 5-~ річни~і 
lQ!!,У:ВаННЯ УНДС,В1Н МlСТИТИМе lдЄОЛОГ. ltШО-програмОВl матерlЯЛИ 

. YIJДU, а та1tОЖ н:изt<у статей,в я:кtрс gередба:rається висві~ли~и fJ.,e 
.. ПlдЛОЖЖЯ, На ~ROМJ рОЗВИЕ8ЛИСЯ lдеІ 1 ПОЛlТИЧfjО-8КОНОМlЧНl l}ОГ-

., лядиt щ9 лягли в ОСf!.Ову пр~Грами .ундс~ .. РеданцlЯ заклика~ ~ClX 
члеІJlВ 1 лрихильникз.в .нашоr орган1зац1.І н;==~дсИЛВ:ТИ ст~тт~ 1 ма
терlЯли, що надавались ·би до вид~у:кування в запроєктованому 
11 35~рнику'' ~ llipдo ц~юr~остилевого ЕюJ}етеню 1:, т-о він виходити1~е 
дал~ неnе~~одично 1 МlQТитиме матерlЯЛ, що торкатиметься лише 
організацз.йного життя УНДС. . · 
==================================~==================~======== 
Адреса РедакціЇ:Муkоlа Liwyckyj Mtinchen-Pasing, ~ostlagernd 
________________________________ ~.!El:?P_yJ_lJ§._:=_ ~Qn~ . .!. = _________ _ 
----------------------~------~--------------------- 7---------= 
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