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З ДНЯ вибуху німецько-советської війни 1941 року большевицька 
преса і радіо переповнені злобними і брехливими наклепами що скеровані 
проти визвольної боротьби українського народу* 

Москва,як завжди визвольну боротьбу цілої української Нації нама^ 
гається оіймежити до ^невеликої купки ора,іі;ників і запроданців”.Навіть 
не зважала Москва й на то,що український огшостійницький рух поставив 
збройний спротив гітлерівським окупантамоЯк знаємо цю боротьбу українсь¬ 
кого народу проти німців Кремль старано замовчував,а провідників виз¬ 
вольного руху називав ”жовто-блакитною бандою українських фашистів, 
що допомагають німцям поневолювати Україну”, 

Тепер коли Німеччину переможено5?а боротьба українського народу 
проти більшовицької Росії продовжується - Москва не шкодує фарб і 
голосу,щоб далі через пресу і радіо в безсилій люті проклинати ”укра- 
їнських фашистів 

Так само і нова ^демократична" Польща за інструкціями з Москви не 
шкодує на це сил. 

Хто слухає московські радіо-передачі той безнастанно чує тверджен- ' 
ня большевикір (як в часи німецької окупації України так і теперішньої 
російської),що "найбільшої шкоди українському народові заподіяла ОУН- 
Бандери". 

їм*я "бандерівці" не сходять з порядку денного большевиіїької,поль¬ 
ської і чеської - пропаганди. 

Нападки ці не випадкові.Бо таки дійсно, бандерівці;як до війни,як 
в часі війни так ітепер є активними провідниками визвольної боротьби 
українського народу проти всіх загарбників України* ^ 

Но будуть же в^ороги говорити про ті групи,що . проти них і словом 
не обмовля ^ЬСЯ^^ ' — 

ОУН - в.,що ніколи не покидала народніх мас понесла у дій війні 
величезні втрата? серед свого членського складу.Белвк» число з них було 
з початку большЄвиками,а потім німцями виарештувано»Одних розстріляно, 
а других заслано^- до концентраційних таборів.ПО розвалі Німеччини тіль¬ 
ки невелика числр знайшлося на волі - решта загинула також в концтаборах. 

Ці люди лишились на емігр'ації.В краю їх заступили інші. 
їа як бачимо для большевицької Москви і її агентури (тут за кор¬ 

доном) бандерівці виявились і на еміграції найбільшою ,не<5езпекою. 
Свідчить про це посилена московська пропаганда проти бандерівців, 

Ак також діяльність провокаторів та большевицької агентури тут по на¬ 
ших еміграційних осередках. 

Ніби дояомагаючи Москві в антибандерівській пропаганді за останній 
час,частина української преси на еміграції,як також цикльостклеві ано- 
ніині видання якоїсь "Української Освідомної Служби" під назвою "За 
український правопорядок" займаються тим,що виливають бруд на визволь¬ 
ну боротьбу українського народу та її провідників.Вони теж намагаються 
Яідтявнути її (на зразок Кремля) до мірила "невеличкої купки бандерів- 
Ців-Фашистів"• 

Характерно,що Москва не заставила довго чекати і сприйняла цю пи¬ 
санину з вдоволенням .В Листопаді І94Ь року Кремль використовує цю пи¬ 
санину у своїй пропаганді проти української еміграції,а ба^ідерівців 
аокрема.Славнозвісна стрядня С.Барана під назвою "лк ще довго?",що бу¬ 
ла надрукована в газеті "Українські Вісті" бз^ла цитована по радіо з 
Москви,як аргумент,що українська преса на еміграції сама пише про на¬ 
явність фашистів в українських таборах ДіПа. ' 
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Отже,як б^ичтіф г^ремл-ь залйбкц використовує^ '>’ма-тердяли'’,що стосу¬ 

ються‘^^українських фашистів”,а друкуються по ваших таборах під машкарою 
"демократичної” овободи слова* "-їв 

В Листопаді місяці І94б року в одному з українських таборів МоАуґз- 
бургу з’явилася анонімна летючка (хоч джерело її добре відоме) за під¬ 
писом "Комітет' ХкраїнСької Оамооборони'’,*Як "зо,кликао,” летючка,то виходить, 
що "оборонятись^ треба від .банд ері вдів.' бо вони (бандерівці) е найбільша 
загроза для української еміграції, 

Деякі .іЦні_п^есові^орг^ни ._(^на емігр^ації)2,Щоб_під 
діі^и^Хавт,одіт_е^с”_іГ^огО^ ІІ^яКіРХ.^^^Х^^^;.^^Ді"^^і^£г_етильки _з не- 

.по1н^одм£ваних^'(а ^0;_Д£ямо_в£р£жих_виз_вольіїл'й Ї^Щї^ ^£|>.Дї^9;Н£ь^сих у;кра£ 
і пяшуть. І ” 

, Така статт’я^як "Анонімно, держави не 'творяться" була передрукована 
з української газети,що видається^-віАмериці,,під. назвою "Громадська Пора". 
Передрукували її газети "Наше Життя"' .та "Хкраїнські.'Вісті",що й стали 
ініціаторами в дальщбму циклі такої писанини .-Все було-б як то кажуть 
"шитК крито" коли б .цаниїпоборники . "вільнбгої'демократичного слова"б.ули 
об’єктивні у висвітленні подій,щодо визвольної"'боротьби.Та справа виг¬ 
лядає зовсім інакше. . .... 
__Ті. матеріали які пода_в ^к£аїнська_(^ериканоька проса в прихил^ном^^ 
_ви£в£тленн£,а окрема в, ііи£аннях__виздоль£0£ _б.о^оть^и.^-___^ПФЛітикани прих_о- 
ву£тд,дамодч;уіО£ь_^і;^лйи__час_ща'ща' £а£К£адська дрдса — 
ХГВР,при чому створення їх ^бцднюю£ь^/як^дот_^£ичнии Факд.Так само оцінює 
дадкеенська £РОї^аД£ька_д_умка_і_адт_п£0£Олошення Сам^тдішої їкдаїни 
дня ЗО^Пдрдня І.94І_рок^ лади_аме£иканські дкдад- 
нці дидн^дь як подід величезної історичної ваги . не тідьки^длд України» /, 

.. ',що пишуть про цХ ДВІ даХй^пани редактори з'цазет "Неділя”'. "Упраїн- 
ські'Вісті” та "На Чужині"? '. ' ^ .* " ‘ . 

своїми, в'узько.-б03принциповими амбіціямц;.зак.остеніл6ї тзер- 
долобщини ВОНИ навіть смілйВости ■ не мають розпитати в когд-"блід про? ту 
визвольну боротьбу 'бо "самі ж зеленого поняття, не'мають. ..про5:неї,а опоги- 

^нюрть'(її.. " ,..л'■" -і-,-...,. 
V. Так. в газеті ' "На . Чужині Листопада 1946 року ' чі^б в стат.тіУ: 

. ^’Наша оцінка" читаємо,?;'' ' ’і-,..'. :. ■■■■• :• ■ ■• • ■ "у ■" у ;; 
( . . ."Як можна, було перед . Міжнароднім ' форумом назвати,,джерелом сувер.^нної 
Волі українського, народускромні . сходини кількадесяти принагідних львбвяні ” 

А ось"пбглядй" На ці події, "політиків" з анонімної.^брошури '"За Укра¬ 
їнський .Правопорядок” .У ній пишеться.: ; - ї ■- 

"Подія Зо Червня 1941 року, одна з ряду тих,що .їх в‘нормальних і здо- 
роїіих .відносинах ніхто не мав би відваги підносити до. всенаціональноро 
державного’акту.Це проголошення було без ніякого позитивного практичного 
наслідку.*....". І..Т.Д. \ . 
' .6,.. Да£Яка£и_в__такий_спосі^ можуть хіба тільки провокатори та абсолютні 

хоч дещо .про людей і_^ _ 
жерт£и^^що .лишили£ь_^п£"^ій _бо£0£Ь^і_ніжо_яи б. НЄ написав. у £акий наха^ний_ 
£?£^і6^Хоч£ 6 ,з_а_ради .£Х£Р£ни св£0ї власної .шкл£]И.Т. . : . , 

Нам учасникаь4.. ВИЗВОЛЬНОЇ боротьби годі доводити пп.Варанам,Котовичам, 
Которовйчам,Чвкаленкам,Шаянам,Доленкам,Кузикам та Багряним і їм подібним 
чи дали ті змагання "практичні позитівні наслідки". - 

Про це говорить Дійсність і .. ї ; 
фактом лишається,що для. зігаданих панів «практичні.;Наслідки"тієї..-.. 

боротьби стали в.‘п|^игоді тут на, еміграції ♦Тільки, і тільки ' та. боротьба : 
дає .їм змогу .сьогодн.я примазатись до демократичного світу. -■ 

, А тому ^я них було б .-б.ІЛЬїііе. крристи коливони ч-есно. признались, де 
була в ті роки безпечніше (на які вони найбільше показують пальцем!) у лі¬ 
сах Волині чи в Берліні ? 
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І' хто вони такі? 
А,що демагоги і політикани залюбки виписують із заокеанської ук¬ 

раїнської преси лише бруд на визвольну боротьб;у українського народу 
та її провідників то ми з свого боку подамо до відома українській 
еміграції матеріяли про які мовчать^любитолі вільного демократично-^ 
го слова^Ч 

Певні,що ці матеріяли Москва не'використає І 

X 

X X ■ ■ ‘ 
¥ 

ДВІ РІЧНИЦІ - Ш ДВА ДОКАЗИ НЕВШРїШОСТИ ■ УКРАЇНИ-> 

ПІД таким наголовком газета "Америка*’- ч«79 від ЗО 
Липня 1946 року,що видається у фд ляд ельфі ї ЗДПА 
подає на своїх сторінках події в УкраїнД. зй'язані 
з днем ЗО Червня І94І року та у зв’язку з тими 
подіями висвітлює становище українців у Америці 
й Канаді у ті роки<. 
Автором цих матеріялів є редактор Б=»Катамай. ' 

ПОДІЇ В ЖРАЇНІ І СТАНОВРШіД НАШОЇ ЕЩГРАЦІЇ В АМВРИЦІ Й КАНАДІ 

у місяці червні український народ на його рідних.землях та його 
еміграція,розкинена воєнно-ю хуртовиною по чужих краях скитальщини, . 
відзначили дві річниці,які в історії визвольних змагань Хкраїнй за . 
встаннє чвертьстоліття стали найбільш скристалізованими чинами—ви¬ 
разниками тих змагань* 

ДНЯ ЗО ЧЕРВНЯ,1941 РОКУ,п’ять літ тому,коли наша країна Америка 
ще не була у війні,У ГОРОДІ КНЯЗЯ Ль-ВА ПРОГОЛОШЕНО САйЮСТІІоНІСТь 
УКРАЇНИ й тимчасовий уряд,що мав правити до того часу,коли в Києві 
можна буде створити перший уряд Соборної України* 

Гітлерівські опричникр ЗД^'ШИЛИ відвічне стремліннл України до 
незалежности кривавим терором,негіршим від большевицького.На нацис- 
тичну нагінку,арешти і морди по концентраційних таборах українці 

_відповіли підпільною боротьбоюущо швидко виросла у правдиві армії 
на різних теренах України.Всі підпільні зуслл,ля злились в 1943 році 
у формацію Української Повстанчої Армії,яка дня і5 ЧЕРВНЯ,1944 РОКУ 
СТВОРИЛА РЕВОЛЬОЦІЖЙИ УРЯД УКРАЇНИ - УКРАЇНОь-КУ ГОЛОВНУ ВИЗВОЛЬНУ 
РАДУ.Цей рсвслюційний уряд лишається в підпілі і керує дальшою бо¬ 
ротьбою УІІА на рудних землях,як також виступає на зовні,перед уря¬ 
дами інших держав,в обороні українського народу і його прав. 

Ось дві дати,дві річниці,два чини,що ще раз і ще раз доказ-ують 
невмирущість України,що ще раз і ще раз виявляють правдиві стрємлін- 
ня українського народу і його готовість боротись проти усіх сил,про¬ 
ти усіх ворогів.аж до остаточного ос.нгнення своєї мети - Української 
Самостійної Соборної Держави. 

На іншому місці подаємо владичі послання,які вказують,як прий¬ 
няли проголошення Самрстіиности України прздст.авники української 
католицької та православної Церков.Подаємо також невідомі нам досі 
вістки про те,хто був у тимчасовому уряді Ярослава Стецька та яка 
доля стрінула членів того тимчасового урядус 

Тут бажаємо тільки звернути увагу на значення тих двох світлих 
річниць для нас,для української еміграції в Америці й Канаді- 



Д^_^іі'^.Т-^„Національ-- 
”Прос~вхти^^ Дьва-города) а ДРХґий_їкраінс¥кою_ __ 

_^вво_таїїчрю__А2мГею д ^ідп1ллі^„'.^ік ііОВі-Ь Иоір^їй ^І^ІОГО_УІ^^НСьКО-* 
пр£Щ£ наикраще_св_і'дчить нам проголошена: £ОхіО_ть^а_^_проти_ 

£б_ОХ_ІМПІ^ІЯЛ І_ЗМІ^В_2_Як’ падис'т_ичн0£0_так_ _І__б£Л^ШЄВИЦ^К£Гр* На_Т^ _^0£0£Ь'- 
^у_у]Кр&ЇНСЬКИ.Й___Нар£Д__П£Ш£В^;_0£ЖЄ ПЄ_Т^£КИ словом, не тільки £ИВІШЄН-_ 

Х^к^ї^£Ького_П£апорця,А Зі"ЗВРО0^ В РІКАХ І ^РТВОЮ ЖРТЯ,ЗАСЗ'.Г;- 
ДЧіЩ Дч_Д9, нинішн£го_Ді^я_за.свідч^в_^іц£ народ прийняв ті, ^ряди ± £Х__ 

2іаіса£и_за £В£Ї^_б£ ті уряди і хх правління були ко£тю юд корти __ _ 
І ^^£в^_іС£ві.д__К£0£и_-_Iмодон ^^ац1£н_а^I^ььжз£ зма£ань_^д^шек£націонадь- 
5.*^^ і 1.^4^ національних поривів українського на£од;7_о_ 

Ми,американські ^ какадійські українці,що про боро'тьбу нашого 
карелу на його рідних землях так мало досі знали,можемо бути тільки 
горді,що ми є синами і доньками справді козацького роду?що україн¬ 
ський нарад ОДйН ІЗ ІІЬРІШХ поставив . .. дійовий спротив могутній 
тоді німецькій армії і нацистичному Ґестапо,що український народ 
виповів війну Гітлєрові і Оталінові і що український народ,по. 
упадку націотичної неволі народів,веде дальше ту боротьбу за роз¬ 
громлення» большевицької катівні народів* 

Підчас ВІ1-НП. міжнародня большевицька зграя називала цілий укра¬ 
їнський народ ^фашистами”,'‘нацистами” , слугами Гітлера” ,'"’п ‘ ятоколон- 
нижами” і т«д* Ді закиди посипались масово й на нас,американських 
І канадійськйх горожан українського роду та наробили нам багато 
шкоди.У воєнній гарячці і нервовості ті большевицькі вперті наклепи, 
поширювані в пресі і а радіо та в безчиоленних доносах до рівних 
урядів,витворили були таку ситуацію,що деякі наші організації і деякі 
особи були опинились під поважним підоздрінням,а деяким із них були 
навіть на деякий час заморозили їхні книжки й фонди,організаційні 
Й особисті.Большевицька невпинна нагінка,користаючи з воєнної пси- 
хези осягнула була тоді свій найбільший успіх. 

Тільки- тепер,знаючи краще події на українських землях у воєн¬ 
них роках,ми мажемо оцінити значення цих двох річниць і для нас, 
американських і канадійськйх українців*Коли б український народ був 
справді пішов на службу Гітлерові,то можемо бути певні,що на хвиле¬ 
вім замороженні фондів деяких організацій і осіб не було б скінчи- 
лось^ , . 

Віримо,що наш американський уряд і уряд Канади знали краще як 
ми підчас війни,що діється в їкраїні.Вони знали,що наш народ,всу^Iе- 
ре'ї волі Гітл єра, проголосив свою незалежніот?. і тим перекрислив 
пляии Гітлера на створення своєї колонії на Україні,яка мала..б-*Гірду- 
вати воюючу Німеччину.Коли ж німці в огні і крові здавили повстання 
української держави,тоді український народ виповів їм війну і вів її 
аж до повного розгрому Німеччини,ій/ЖРИїМСьКйИ 1 КА]рДШСьКИИ_У]Р-Я2И_ 
ЗІШІИ САМI^^Ііе УКРАІКЦІ„ВСЮВІЩІИ_ЇІЖІРТВУВА^Щ СВОЇМ-ЖИТТЯМ^ 
П0_СТ0Р0НІ_З^ІДНІХ АЛ1ЯНТІВ2.0ІРІШ П0_СТ(20НІ_АМ1:РЖИ_ї_КАЛАДЙ5ХОЧ_ 
РІВНОЧАСНО£ІІ_ГІВОТИ_ЇХ С0ЮЗШЩА_“_.С0ВІТІВ^Амер.иканський £ряд £нав_ 
££^ож,£0_Україна__була _у ^і^ні проти к £ерв£я_|І9^І _ 
£Окуі в__той_час_кали сама Америка пр£голосила_ві_йну проти Німеччціш _ 
£ІД Ь^И£8__Г£УД ня ^9 4І_Р£Ку;, £ТЖЄ_ПІ в „року пі з нз^іе 

Знаючи це все американський і канадійоький ‘уряди лишили нашу 
свідому еміграцію в дмериці й Канаді в спокою й дали їй повну свободу 
руху й вислову в обороні прав українського народу,помимо неустаного 
бОЛЬШеВИЦЬКОГО цькування Й підлого, брехливого щоденного ДОНОіЦИЦТБа,ЯК 
своїх власних так і чужих гончих псів Кремля* 

Де повинні мати на увазі всі американські і канадійоькі українці 
~ як багато не тільки загальна українська справа,але ми всі особиста, 
скористаяи на тій мужній,геройській,поставі цілого українського наро¬ 
ду проти Гатлєра й'Сталіна*- .• ^ - . .. ^ 
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Над цим повинні головно зао’тановитуісь гсловно. ті людці з поміж нас- 
що підчас БІІ.НИ могли наибільіле потерпіти;а нині мовчать про герой¬ 
ську боротьбу українського народу^бо з проводі тіаї боротьби не оте— 
ять їх особисті приятеліо0.ьогодня’ вони мовчать про акт проголошення 
самрстійности України з 80 'чер'вня 1941 року/про геройську їПАупро 
створення революційного^ уряду Української Головної Визвольної Ради 
І5 червня І94І року о що дальше продовжує криваву боротьбу за Боже 
і людське право українського народу до повної назалежности й само- 
отійности. 

Хай мовчать.. о .Як но оклге ніхто українського народу з кайдани 
вічної неволі 7 бо український народ їх ще раз і ще раз порве і оста¬ 
точно скине7так мовчанка одних чи. други.х засліплених людців не змі¬ 
нить того, прощо знають7говорять,і ліидуть вже ке тільки овоїуа й ус;і 
чужі люди,що вживають очей,що б бачити^вух - щоб чутиу а уст - щоб 
говорити,а пера -щоб писати про оправи,що о .важлига. для цілого 
світу 1 А боротьба укр&:Чнс.т..кого народу булагС й буде вакливою для 
цілого світу І 

Хай же дві СВІТЛІ рз.чкиді — ЗО. червня .1941 року і і5 червня 
1944 року СВІТЯТЬ українському народові на .^пьтяху до його світлого 
Воскресіння» ■ 

Богдан Катамай 
« 

ДО УКРаЇНСь^КОГО народу 

Паотирський лист ї^,,ексцеленції митрополита ^'АиДрея Шептицького* 

з волі Всемогучого і Всемилостивого вага і Тройці бди- 
ного. зачалася Нова Епоха в житт^. Державної Соборної Само¬ 
стійної УкраїниоНародні Збори,що відбулися вчорашнього дня 
ствердили в проголосили ту Історичну аодіЮс- 

Повідомляючи Тебе♦Український Народе,про таке вислухан¬ 
ня наших благальних молитов,вз.иваюстеб’е до- вияву вдячности 
для Воевишнього^. зірности для Його' Церкви і послуху для 
Влади. 

Воєнні часи вимагатимуть-ще много' жертв гале діло роз¬ 
почате Е імія Боже- і з Божою-Благодаттю,буде доведене до 
успішного КІНЦЯв . 

Жертви,які конечно треба до осягнення нашої ділі,по- 
лягатимуть на послушному п.ідданкі справедливим розказам 
Влади, не про ти з ним Законам Божим.. . .г -с. 

Український Народ мусить з ці.й 4огсри^н.ій хвилі по- 
казати.,що ;ма.п досить почуття- авторитету і життєвої сили, 
щоб заслужити на таке положення серед народів Европи,в- 
якім мігби ■розвинут.и усі Вогом ссб5- дані сили.. 

Карністю,солідарністю,совісним сповненням обов'язків, 
докажіть^що Ви дозрілі до. державного життяс 

Установленій Владі віддаймо належній послух»Узнаємо 
Головою Держав.’ко.го Правління України Пана Яр'^слава Отецька» 

ВІД Уряду Ним покликаною до життя очікуєм.^ мудрого, 
справедливого проводу та заряджень,які у^тляднили б потре¬ 
би і добро всіх замешкуючих наш ісра,й громадян, без огляду 
на цо,до якого вірооповіданняанародчос'.ти і суспільної вер- 

^ отв.1 належать.5 Но в- нехай благословить 'усі Твої праці ,Україл- 

у 



ський Народй^і нехай дасть усім нашим провідникам Святу 
Мудрість з Жеба^і 

Дано у Львові при Арх»Храмі св.іОра,І-го липня,Д9.^І року^ 
:р’ 

А Н Д Р Е Йо 

АРтіЛСТИРСьКЕ ПОСЛАННЯ ГіРЕОСВ-ПОЛІКАРПА^ЕШаСКОПА ЛУЦЬКОГО,ДО ВСІХ 
• УКРАЇНЦІВ,СТЯДГХ НА БОЛДІНІ - . 

Мир Вам БІД Бога Отця Нашого і Господа Ісуса Христа, 
любі мої діти! 

Велике Боже милосердя і спралед-ливість приблизилася 
до нас «Довгі роки терпів наш многостраждальний народ на п¬ 
руги і знущання над святою вірою православною і над йог:;' 
національними почуваннями^над його людською гідністЮоВ дср*- 
жаві большевицького антихриста терор і жах дійщов до но- 
чуваних досі розмірів,в порівнанні з якими бліднуть перс- 
слідування христіян за часів римських імператорів Нерона 
і Де оклеція* Без божники жахливо розправлялися ''з христіян- 
оькою вірою,мордуючи Архипастирів,тисячами і сотнями ти¬ 
сяч вірних христіян,Пастирів і проголошуючи закон зради 
і ненависти. ^ ^ 

Оце на наших очах справедливість Божа сповнилася« 
Царство сатани валиться«По нашій звільненій українській 
землі несеться радісний гомін«В цю радісну велику хвилину 
україноькй-. народ із наболілої душі шле щиру молитву -по¬ 
дяку Всевишньому за своє визволення від большевицької вла- 

' ди і за своє спасіння. 
Перед нами в блискучому промінні.сходячого сонця сяє 

наша велика ідея;Один Бог,одна Надія і спільна краща будуч- 
ність. 

Сповнилась наша відвічна мрія.У городі князя Льва з 
радіовисильні несеться над нашими головами,зрошеною кров'ю 
землею радісна вістка; проголошено Самостійну Українську 
Державу.Разом з українським народом радіє і наша многостраж- 
дальна Церква.Відроджена у Вільній Україноькій Державі, 
Українська Вільна Православна Церква буде з народом одною 
нерозривною цілістю. 

В цю велику хвилину звертають до Вас,любі діти,словами 
ов.Апостола Павла; Благаю Вас іменем Господа нашого Ісуса 
Христа,щоб були з*єднані в одному розумінні і в одній думці” 
І Ап.Пав.Кор.гол.1,от.108. 

Любити Бога,любити Батьківщину - найбільш.а чеонота<. 
Служба Батьківщині - це найбільший обов’язок. 

Нехай Господь Иилосердний допомагає Тобі,Народе мій, 
і Тобі 3|)яде наш, будувати Самостійну Українську Державу, а 
моя молитва за всіх Вас перед йрпстолом Всевишнього буде 
завжди. 

У цей великий час всі українці об’єднатись мусять,всі 
мусять працювати спільно,бо в єдності сила,і ту єдність по 
казати на ділі^Не треба нам партій,не треба нам боротьби ’ 
між собою,всі мусимо обєднатися при нашому національному 
Проводів 

Призиваю на Весь у країнський Народ і його Державний 
Уряд Всемогуче Боже Благословення**,, 
Дано в м.Луцьїсу на Волині,ІО липня 1941 р* 

ПОЛІКАРП 
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ДОЛЯ ЧІШНІВ ТШЛЧАСОЗОГО ЇРЯДї ЇКгАЇНїі 

”йаш Клич",інформаційний бюлетень українців у Великій Британії., 
з дня ЗО че»рвля ц*р* подає такі цікаві інформації про долю членів 

'Уряду,якого створено у Львові дня зо червня 1941 року* 
’^Німці були ввійшли до Львова без бою, бо за здобутття Діьвова 

українські повотанчі загони звели бій,здобули його і обсадили важ¬ 
ливіші об^екти*Так нлр*,українські самостійники захопили і держали 
8 авоїх руках львівську радіостанцію,що її переіменували на радіо¬ 
станцію ім.Евгена Коновальця*Чере'5 цю радіостанцію були передавані 
звідомлення із Національних Зборів,доки українці не були змушені пе¬ 
редати її німецькому окупантові після двох ДНІВо 

Голову Національних Зборів і пізнішого Голову Уряду 5ГРССЛАВА 
ОТЕЦЬКА була спроба вбити*Замах на його життя відбувся о год«2і, 
12 липня 1941 року«Невідомим скритовбивникам вдалось тільки важко 
поранити шофера*Наступного дня він був арештований і вивезений 
спершу до Берліна,а звідси до концентраційного табору Саксенгавзен 
(Ораніенбург).Це сталось після того,як п.Стсцько рішуче відмавився 
демісіонувати і проголосити це прилюдноучого вимагало Ґеотало*" 

"Удари,ба навіть-смерть,не минула й інших членів Хряду*Зпоміж 
заарештованих членів Уряду Ґестапо замордувало у Львові міністра 
політичної координації,Краевого Провідника Організації Українських 
Наці,оналхстів,сл.п. ІБАНА КЛШуЮБА-ЛЕҐБКДУ та міністра,бл.п*інж*В. 
ПЯСЕЦьКОГО*В концентраційному таборі в Аушвіц вбито віцеміністра 
народнього господарства бл*п*да*ЯЦЕВА.На удар серця по-і^їер віцєпремі- 
ер і міністер здоровая - проф*др*М.ПАіІЧІ/1І1ШН,б.ректор Українського 
Таємного Університету*Понад три роки перебували в концтаборах Срані- 
енбурґу провідник ОУН - СТЕПАН БАДЦЕРА, Голова Уряду ЯРОСЛАВ СТЕЦьКС 
міністер закордонних оправ - ВОЛОЦйг'ШР СТАХІВ.В таборі Ау швіц сті¬ 
льки ж перебував і II. віце-преміер - мґр*ЛЕВ РЕБЕТ.По всій Україні 
Ґесггапом було розіслано гончі листи у яких визначено високу ціну за 
голову міністра безпеки Уряду - ШКОЛУ ЛЕЕНЩЯ.Міністер війни,видат¬ 
ки# український військовик - Генерал ВСЕВОЛСЛ ПЕТРІВ був висланий 
до пращі на фабрику в Чехії. 1-ий віцемістр війни - РОІVЇАН ПГУКЕНИЧ 
вирвався з рук Гестапо.Нелегка була доля і решти членів Уряду. 

"уряд був побудований на коаліційній основі з участю у правліні 
представників усіх заі^іітних українських політичних угрупувань,крім 
одного,Яке не визнало уряд і його поборювало.Законодатна влада спочи- 
вбьяа в руках Національної Ради,створеної з ініціятиви Голови Уряду» 

В Національній Раді були представлені крім політичних угрупу- 
вань також професійні та громадські установи.Почесним презі:і,ентом 
був бл*п.Митрополит Андрей ІІІептицький,а президентом бл.п.др.Кость 
Левицький, сеніор українських політичних діячів та двох-літній в'я¬ 
зень ( 1939 “• 41 р.) московської тюрми Луб'янки. 

Ось як виглядала "німецько-українська співпраця",про яку ще 
до оьогодня брешуть большевицькі шмати та всякі людці без чести 
Й глуздуГ 

Б*Катамай* 
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