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партія

Москви приймас па поденну роботу

^ політиків , дипломатів,пропаї^аалистів, агітаторів, агеіі_
тів.
Приймає організаторів комуністичниг: ** ячеЄк** у дебрах
Б Азербайджані, Греціі, серед рисових плантацій Ки-*
таю, між марокапцяьш Мароко та йеграми Ліберійськоі респуб¬
ліки.
Щиріш золотом платить організаторам страйків, заколотів
па заводах і фабриках Америки, Канади, Англії »•*
ф
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Отже, підготовка»до *' міраьой революції'* іде всюди,, а,
особливо, на території есер- шалопке- стахаповськими тем¬
пами.
Вироблешіл військових матеріялів перевиїдуВ довоєнний
рівень. В кожному учбовому закладі- військова справа па пе-

шому гілшіі*
. Країна больпієвикіб переживаС напружений стан иелегальнрі
мобілізацій.*’
"Червона армія збільшена й зміцнена
ня всіг завдань о"

«
^ /
// радіо
— Москва./

готова на'виконан¬
*'

Сітки большевицьких шпигунських організацій розставлені
скрізь,де тільки ісіїують стратегічні об"Єкти, де 0 можливе
розкриття державних^ військових та промислово- економічних
ПЛЯКІБ.

Наприклад, преса Канади інформуючи про шпигунську орга¬
нізацію, яка вже мала в своїх руках докладні відомості про
військові, промислові та економічні>можливості Америки та Ка¬
нади, дода0, шр совітська Росія поступово бу'-дувала в Канаді
шпигунеьку;-організацію розміром " ц"ято1 колони’Ч
Мета: ' ‘
'
"БО0ВШІ всзмсжность саветскоТо гасударства должна

бить

укреплй-іа** ” Большєбик ’*«
•
.
”0талій иамагав-. ;ася панувати. скрізь , де тільки зможе'*
.V “
Маршал Більсон
Тої^'не дивно, що
** більшою небезпекою для миру ь
світі 0 безустанна пропаганда з Москви.
Систематичне використовування комуністичних партій усіх“
краін у нападах проти бритійського народу, бритійського
уряду.
Ніби 1 не існувало між Рссі0ю і Великобритані0ю жодноі приязні.
я'повторяю - це 0 найбільша небезпека для світового
миру"
БЄвін«
"
Підкреслюю- МоскВс?. 0 вогнище’ третьої- імперіялістичноі
5

^ ■■■

війни, війни за. " мірово0 гасП'^отво '*%талінцІБо
Москва - 0 генеральний штаб " мір^г аоГі револіоції ’* і. сві¬
тового насильства..

Москва ~ 0 всесвітній центр ксе^уністично- шпигунських
-^рг-анізацій, агресій, провокацій.#.
.
3агляннм0 через завісу московського кордону, і ми .
бачимовсе
тільки не свободу, не любов, не честь , не браітерство,не правду.
В

облуді 0 ті частини демократич:^їих мас, які думають,

що Москва 0 тільки - Москва, Що ком^^іістична партія большевикіБ 0 тільки - партія, що чверть

СТОЛІТ0

панування Ста¬

ліна - 0 тільки панування*
Нбхай ніхто, кшу честь і воля
дивитися на вище

зазиз.чені

дорогі , не збіра0ться

об'*0кти очима сантимонтальногв

політика*
♦.» Нехай Европа не дума0 що весняні вітри, які
сили в 1933- му році з УкррДни запах розкладених

5

прино¬
трупів,

що це було

колхсзнс перенесення кладовищ з одного місця

на друге, чи жертви

якоїсь

невблаганої чуми*

Це була цілком плянова, за^здалегідь підготовлена больтевицька епідемія,»
Вона, хїкосила сім міліонів Українського населення^ дві
Фінляндії.
В!;рай вишневих сел, чарівних степів перетворився в дику
пустиню середньові^^чя о

,

На трон "діктатури пролетаріяту'* було принесено перТІ0Ю Оталіна стільки крові козацької , що нею очервонилося б все Середземне море*
/ Без ціеі епідемії не була б
гутність большевицькоі

диктатури на

Україні. /
Можливо, і до сьогодні
рями обгризені

скелети

мислима мо¬

*

по хатах - пустках: лежали б зві«від голоду

поллглих

людей, якби

не турботлива' комуністична
бота отца народов’Ч
- о

партія, не *' повседневна^ї
^

за,
,

Весною, 1933~му році ~ сталінско0 плСмл/ загини ленін¬
ського комсомол-у /, були змобілізсБоні на наведення поряд¬
ку'-і • Б-с о л ах ' і ху тор гос •
Сиь'ог^олоБі професори, лікарі, малярі були такУж

•

пос¬

лані на ** ответственную работу**- допомагати міліції вивози¬
ти зі сел трупи
II „
4
м
** до д** ноі ями »»
•
Тичина*
гВиконавці цих робіт отримували із н / з /непрікосновенно—
го запасу/ комуністичної партії привілейник порціоІ^ пів кіло хліба та дво. ро.зи в день по літру кулішу*
НЕ можна не згадати , що,особливу, ролю на цій праці
відіграли письменники і поети
"совотской України** Петро Па.нч, Микола. Важан ^
Вони по селах чита'^и
сі,

’* убедітельную

•«* Микола Хвильовий та другі*
голодом вимученій колхозній ма—

і разяснітсльную** літературу.
а

Вони пероконували слухачів, що навколо соїзетоького союзу
, лютують капіталісти- : изискуіоть трудящих, в тої: час , кпли
Е”сталінской родіно ” життя, порівнюючи, ще можливе, що не
так е погаї^р, як цс дума£ ** класовий враг*‘.
Колхозники стояли, як муміі* Лише часом кивали головяойи
всьому погоджувалися. Дивилися один одному

боявся, щоб його ніхто

, за

- у

і. очі^ кожни

не назЕОх *' класово — чув^дим” ^елемен¬

том ^

.

Після виступів
Днжойеров челов^чоскізі
лхозникам;
роздавалася ■московоькса'*Праі:да
» р хі о з в й ї .♦ > с

Сталін, ко*•

<іовв'С>.7»о

> » 7‘Пролета.рі всох стран , соедіняїітесь і’*..
(І
«Да здравствует міровая революція • І г.
Це постійні лозунги большевицькоі-демократії, демократії,
де

от Москви, до- самих , до окраїн,
с южнихДор з до северних морей:'
человек проходіт^, КО.К хозяіч,

необ*'‘ятной ргідіни СВ08Й

б

ДоЕгшш траурними процесіям:! сунулись " ао, хазяї нео’*ят*

ССО0Й” , із Р9ДЮЧИХ степів України " оа до самих,
І дех-о-краін ” Сибіру бичовані
й обсвистані псами НКВД.;
Микола Хвильовий- пал'ум^НйЙ патріот свого народу, борець
за справедливість, надивившись на пекло в пеклі- покінчив жит¬
І'

тя самогубством»
Петро Панч
ЧЕКА. , говорив;

над його могилою в розпачі й боязні перед
“ -Навіщо ти, Миколо , поставив над своїм жит¬

тям свинцеву крапьсус"
Не міг.
Не могла душа Хвилогівсго

пемиритиоя з деспотією

комуністич-

ноі партіі Москви, і трагічна відійшла на той світ о
Хвильовий - бідняк , самоук, комуніст- не міг помиритися
з комунізмом Москви о
ф
Він не міг байдуже дивитися на дітей, які божевільно-

страдальними очима оглядали Трупи матерів- •• іли іх*
Хьильовии не міг дивитися на ** отца '* і деспота ССбР*
ПісЛА'.'^б^б

як по сбяазс були

звезені , трупи і з пу*^

сток - вигнані звірі- Сталін сказав де
комп^^тіїг ” Жіть стало лучшс, тодаріХвильевий відійшов до погибших у муках сиріт»
Але поруч*3і самсгубствсши письменників та працівників
науки й мистецтва, творилася плеяда панегіристів до якоі ком*»
партія мала конкретні вимоги: гбожествляти сонце ССОР- Джугашвілі - Ст'іЛіна*
'
З відси поезія:

** Людина стоїть в зореноснім кремлі,
Людина
в військовій шинелі,

■

Ця постать^ аідома на кожнії! землі.
Ця постать - іідома у кожній оселі* **

чи

Москва сгіітить кз дой'Змсгу
І 'Стшііна лула0, владний кличП'
' Нажан

^
1

так.дальше »^•

Можливе? темою дл^ ЦІ0І •’ нової поезії^* в деякій мірі, булио
і слова Троцького ■, виголошені до пре наган дистів^ які *’ воспі^
тивалісь” у Москві , і опісля отримували наказ? іти в степи
України.* морально тероризувати Український набрід©,
ЦИТуК' дсслівн .-а
^
^
'
"Україна, должна бить нашсй,а н'ашей она
будіт тогда, когд.а буд.іт совстскойс

*

'

Без солі ^Іорного моря р угдя Донбас^? руди КрИ-Вого Р0-17^ ухлеба*. , Росія задохньотея, а с-ней
сов0тская власть і ми
с вамі , дорогіс това.ріщіо"
Ці слова тихо повторюються в комуністичному молитовнику.
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За іх здійснення большевидьїсий велико
боровся такими МСТОДЙЬ4Иі

• «••*••••

«•

«««

д*»

р^ійський шовинізм

•••

•••

••

••

в глибоких трозшоях / Підлісна вулиця №І -Вінниця,/ лежа¬
ли вапйом і цементом пересипані т;рупи селян, робітників, інте
ліґсндіі- між ними 16 священиків•
Під час розкриття цих, дбайливо замаскованих могил / між
іншим ями рили ті, хто буї каадидатеш на розстріл/ було знай-,
дено / рахували черепи/ 9<>^32-8 трупів з погязаними назад '
руками*
Із ЦІ0І кількости -148 жінок. Причому, деякі трупи мо¬
лодих жінок були голі/ по зубах, зморшках, косах була мож¬
ливість встановити іхнік молодий гіКр/
Голі- 0 зайвим доказом того, що мучениці - юнки були
ізгвальтовані в підвалах п-‘яними ката^вл НКВД перед розтрілом.
V

О о

о- С'

г

СУ

о

було оголошено про І40ЖЛИЗІСТЬ оглядати Т'рупи, зі всіх

окоїшд^Вінниці ~ з'*іжджалися масами люди.
*

По сорочках, гишиБках тавших прикметах приїжджі знаходилисвоіх бра^тів, сестер,-батьків^ наречених..*
Хто мав у своєму розпор>вдсенкі залізну домовину- міг бра¬
ти труп і
гідно зі своїми можливостями похоронити.
тисячі Українського суспільства відзідале' розрите пекло.
... Тгік зміцнювався трон провідника большевицьких епі¬
демій Сооо Сталіна,
Звертаюся знову до Фактів , проклинаючи голі словабезсоромну тріскотню большевицькоі пропаганди.

...

...

...

•«.

...

...

...

о*.

...

.

На третій день / 'Березень- 19^ рік /після захоплення
красною армією

Вінниці/ тоді ‘націоцал-соціялістичний медвідь

із закривавленою головою котився до свого затхлого лігва/,
до Вінниці прибув зі своїм ** особин отделом** начальник облас13

ного НКВД- Рапоппсрго
Не встигли загоїтися фронтові
усіїд мешканцям Вінниці зіі'ткся

рани, як Рапоппсрт наказав

на Підлісну N91,

ЗА короткий відрізок часу, перелякані несподіванкою меш¬
канці були на призначеному місці - кожний д^ав : прийшла'хви*
ли, ка поділити долю помордованихо
Тоді Рапоппорт в лютій ненависті крикнув до присутніх рабів*
{1

. ♦’ Здесь зарктие бешение фашістскіє пси,,,*’
/ Під час цих слів озбро0нйй

загін НКВД оточив писутніх-

усіх охопив жахв/
тем з ЧТО ереді зррйтих , ІМ0ЮТ РОДІТ0Л0Й - вийті, **
продовжував Рапоппорт» •
Бліді, як свіжі трупи вийшли 24 обоби» Але. о, як, і мож¬
**ВСЄМ

на було сподіватися з знайшлися провбко.торис»,
і тоді».»
на місці , перед Вінничанами, розстріляно 7 2 особи: дітей
з матерями , ст'^рців»
1 4

’

їх обвинувачені*) в томуі що серед помордованих були і їхні
рідні.
Опісля був даний нак8.з »- всім розійтися по домам.
•а.А сьогодні представники гуманізму від СССР на світо¬
вій КГ>)НферЄНЦІІ осмілюються ГОВОРИТИ про те , Щ0 за кордоном
ведеться проти есер проп^^анда, компромітуСться совітський
уряд.
_ .
Аксіома- НІХТО і ніколи не зможе большевизм скомпромітувати так, як він <5компромітував і компромітус с а м с е б е.
В большевицьких гуманістів ще вистарчає гум<янности обвинуваї^ва.ти у фашизмі масову міліонну украінсььсу еміграцію.
Хіба нікому невідомо, що причиною іі виникнення - С
фашизм СССР.
^
.
І далі ~ якби не украінська еміграція, хто тоді допо*
з
'
мігби в майбутньому розкрити світові аслони пекельного
советраю ? ?

Хто ?

?

‘Оь<>годні по крові народній- Українській на Україні' плавав
.розгойданий корабел'Ь-хголінськоі диктатури»
В його кочет рках горять молоді серця Українських патрі¬
отів. •
срозливавться море крові, заливав катакомби і каті
зні червоних тюрем,
А с в і т
О
•
—
•
.віт м о в ч и т ь Т читав гуманістичнілозунг^і на
бсльиевицьккх плакатах.
Я ж не можу мовчати, 9 До можу .о
Я кричу в простір Всесвіту. —пиТ'аю?-чому лицарська
кров.певинна фарбувати воду Яп'онського моря?.
Чому на березі цього моря / Бу^а:Золотий Ріг , Російсь¬
кий острів в/дощаі^ш розмивсалися трупи трудолюбивих селян,
вивезених/репатрійованих/ насильно 1932-.му році з
України^
Але.../ і мені легшав/
ім хотілося.

16

баггз.то

з них

гинуло так, як

тікали в. ЛІСИ

Совгавдні , творили

нартизанські за-

Г^Ші-^4шсали на своїх прапоршгі
Україні* «

«Воля
бу» КЛИЧ лицарства чероз ШТерики

^

й століття до

України , до Людскости Всесві^У^ та воно *•• необзивалооя.
Це був крик

від ритих ран і^^ншів до цивілізації 20

СТТЛІТТЯо

Це був крик тих І що за

не могли бачити навіть спи¬

ця на небі - відрубували пальці рук ікро в**ю писали на скелях
гір:

Л’одство, рятуй людствої”
'
0, невдячний' світе - крижаний нелюдяний світе.
•

с

о

•*

•

о

о

6

*

*

Чому Я І моі брати немовуть знати за які провини наші
батьки - селяни, що душею зрослися із ріллею, були по-вар¬
варському , по- російському вигнані на Калш/іу.

»
в горах, голодні й босі в страшні ї£орози
автостради, тунелі,
■
'

вони пробивали
'

Гинули там,
ніколи не ступала людська нога, Де пти-ця мерзне на л^ту. ..
Менше шпал *
тих на бу^ті Баром

на залізницях Европи,

ніж козаків зари,-

Корф / японські риболовчі промисли/,пр

горах ^ Сахаліну, на берегах ріки Лени.
• ••«•о»**»*

Вірю,
потануть.

вірю ,

^

•

•«

оо**

як у завтрішній схід сонця, що вони

Встануть,
тисячі- замучених, покатованих, потоп¬
лених, потру0них, подушених, поґвальтованих,поцькованих,
почетвертованих, живими похованих і мертвими
Вони встануть.

викинутих.

'Г

!

/

Вони в<)скрвс.нутьз щоб розказати світові про

своі тер¬

піння, про ад большевицьїіоі диктатури.
••
со
во'ф
о
>.
0
з я буду знімати, заіяки з пекла,
щоб звідти могли вилитись найовлтіші сили,щоб звідти могло
викотитися сонце Украіки, російським імперіялізмом закочене
в ад.
Так - це Сонце скоро побачить Европа.
Його піднімуть на своіх мускулястих руках огняні лицарі
із Богом у душіо
Це Сонце
я'юмінн^ш знищить на віки холодну ніч білочервоного російського імперіялізмусг ніч , ідо покривала без¬
цінний

алмаз словянських націй чорним саваном

ооловецьких

тортуро
Це буде Сонце украінськоі правди. •
Боно освітить усім тим , кому на шиі до крові
терла шлейка большевицького фашизму, кому правда дорога—
широкий шлях нової

ЕПОХИ.

Скоро.
Скоро. лог:гт.'а-.ь
кого .фашизмуй

у

^езсдкі-а

>лвав8 колесо

/

-ги

20

^>ч

бо7;ьшевиць

.Лев Орлйгора
/Видання иНова Епоха**/

|

1 • Україна як пляцдарм Правди і героїзму
38 стр,

Авксбург - 1946

2# На суд історії
5в стр» - Нюрнберг - 1946

На правах рукопису*
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