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Еп^ИзЬтеп! О^л/'іпд Іо Ше Ьепеуоіегії; сопсіисі; оі 
уоиг §оуегптеп1; Ьшісігесіз апсі Шоизапсіз оі Пкгаі- 
піап луогкегз 'у^іШ Шеіг іатіИез іп ІЬе Іазі: \уеек8 аге 
тоуіп§ іпіо уоиг Ьеаиіііиі агкі іатоиз соипігу Іо Іаке 
ир Шеге угогк іп сііШгепІ; ЬгапсЬез о£ есопоту апсі 
Іо аззізі; іп геЬиіШіпй уоиг паїіуе-соипігу. 

II: із £ог поіогіоиз геазопз Шаі ^Уе ТІкгаіпіап ^уог- 
кегз саппоі арріу оиг зігеп^Ш Іо Ше гесопзігисііоп 
ої оиг по Іезз ЬеаиІіШІ ап(і іатоиз коте, о£ Пкгаіпе. 

N0^^ зіапсііпй аі ІЬе НігезкоИ оі уоиг паііуе-соип- 
ігу апсі Ье^іппіп^ Шеге а пе\у 1і£е луе ге^агсі Н оиг 
(іиіу Ш іпігосіисе оигзеїуез Ш уои іеіііпй уои Ше 
ргіпсіраї Шіп§з аЬоиІ; из іп огсіег 1о еіітіпаіе кегеЬу 
еуепШаІ тізипйегзіапсііпез апсі еггсггз угЬісЬ 
ті^кі: агізе Ьу оиг аггіуаі іп Шіз соипігу. Еог у^е кпо\у 
оп Ше §гоипсі оі оиг ехрегіепсез тасіе кіікегіо Шаі 
зиск тізипсіегзіапсііпйз іпсіеесі аге роззіЬІе, езресіаііу 
іп ^Уезі-Еигоре. 

'\Уе кауе Іеагпесі сіигіп§ оиг зіау іп ДУезі-Еигора 
іп Ше Іазі; уеагз Шаі Ьиі; ієуг реоріез оі Шіз сопііпепі; 
аге Шиїу іпіогтесі аЬоиі из. Тке еггогз тозіїу гезиіі; 
ігот поп-огіепіаііоп аЬоиІ: оиг кізШгу, оиг сиІШге 
апсі оиг паііопаї скагасіег. Еог іпзіапсе лує оііеп 
тееі: оріпіопз сопШзіпй Ше ІІкгаіпіап реоріе угіШ 
Ше Еиззіап реоріе апсі зеїііп^ е^иа1 оиг ІІкгаіпіап 
кізШгу, сиііиге ап(і Іап^иа^е іо Шаі о£ Ше Киззіапз. 
Ьікеугізе І1; із поі зеИот ікаї; Іке есіисаіесі сіаззез, 
іоо, іп "^Уезі-Еигореап соипігіез аге поі зиге Шаі \уе 
Пкгаіпіапз аге а ргорег реоріе угіШ ап іпйерепсіепі; 
кізШгу апсі сиІШге. "^Уе кпоу/", іпйеесі, Ше геазопз ої 
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ШІ8 £ас1:, ап(і кполдг Шаі Шеу гезиН іп Ше £ас1; , 
Шаі; ллге аге аі ргезепі а реоріе \уіШои1; а зіаіе. Іп 
■УіГезІ-Еигоре, Ьо^у^єуєг, Ше тиіиаі епзіауетепі; оі іЬе 
реоріез Ье1оп§з аігеайу Іо Ьізіогу, ап(і еасЬ реоріе 
Шеге Ьауе Ш^іг олуп зіаіе. 

Тііаі'з йШегепІ; іп Еазі-Еигоре. Іп Шаі рагі оі ' 
оиг оопііпепі; Шеге аге зШІ ІЬе ги1іп§ апсі Ше зіауей 
реоріез, ікозе ^уіШ гі^ЬІз апсі Шозе угіШоиІ гі^іііз. » 
ВоШ іпШуісіиаІз апсі \у1іо1е реоріез аге сопсегпе(1 Ьу 
Шіз Іасі. Д^езі-Еигоре поі; Ьеіп§ ассизіотей іо Шезе 
сопсііііопз, Ше ІЛУО поііопз “зіаіе апсі реор1е“ аге Ье- 
сотіпй Ьеге опе зупопут. II Шеге із по Пкгаіпіап 
зіаіе, Шеге із Іог Ше ^Уезі-Еигореапз по Пкгаіпіап 
реоріе, еіШег, апсі сопзедиепііу, іі ІЬеге ехізіз а 
Киззіап етріге, Шеп а11 луко ^ге сотргекепсіесі іп 
Шаі: етріге, аге сопзійегесі аз Еиззіапз. ТЬаІ;, коу^е- 
УЄГ, із ап еггог. Іп Еазі-Еигоре “з1;аШ“ апсі “реор1е“ 
аге поі зупопутоиз поііопз, Іп ШаІ рагі о£ оиг соп- 
ііпепі, Шеге аге епиге реоріез у/'Ьо аге Іі§Шіпй Іог ■ 
Шеіг зіаіез Ьу засгШсез. То ІЬезе реоріез аізо Ье1оп§ 
уге ІІкгаіпіапз. її із ипкпо\уп іп ^езІ-Еигоре Шаі Ше 
Пкгаіпіап реоріе Іозі Шеіг іпсіерепсіепі зіаіе сіе- 
йпіііуеіу 1о Ше Киззіапз опіу іп Ше 18Ш сепіигу, а1 ііз 
епсііп§, апсі Іііаі ІЬеіг зіаіе луаз гезіогєсі Ьу ІЬет 
ипсіег епогтоиз еііогіз іп \^огМ "^^аг І-Ви1 оиг 
реоріе ІОЗІ Шеіг іпсіерепсіепсе іп Ше 18Ш сепіигу 
іп Ше й§Ь1 а§аіпз1 Тзагізт, аз угеїіаз іп Ше уеагз оі 
1918 1о 1921 іп Ше Іі§Ь1 а§аіпз1 соттипізт. 8іпсе Шаі 
Ііте оиг реоріе Ьауе поі сеазесі .Ігот Іі^ЬІіп^ Іог 
Шеіг Ьитап апсі паїіопаї гі^ЬІз. 

II із Ігие, ЛУЄ Ьауе аізо Іосіау Іогтаїїу оиг зіаіе іп 
Ше зо-са11е(і “8оуіе1-8осіаИз1-Пкгаіпіап КериЬІіс", 
роИІісаІІу зЬе із а Еесіегаї-зіаіе -шШіп Ше угЬоІе 
Ппіоп оі іЬе 8оуіе1-8осіа1із1-ІІбриЬ1ісз“ луіШ ііз о\УП 
^оуегптепі апсі ііз олуп Іогеі^п тіпізігу. Виї Шіз 
боуегптепі сіоезпТ §іуе апу гі§Ь1з 1о Ше реоріе; І1 
із Іогтесі опіу Ьу тетЬегз оі Ше Соттипізі рагіу, 
рагіїу Ьу Nоп-^к^аіпіап8, а11 оШег рагііез аге 
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8І;гіс1;1у рго1ііЬіі;е(і іп Ше Пкгаіпе. Могєоуєг а11 огсіегз 
£ог ІЬаІ; йоуегптепі; аге §іуеп ігот Мо&соуг, ІЬеге- 
їоге І1: саппої Ье ге^агйесі іікіерепсіеПІ:. 

Аз £ог Ше іпіегіог сопсіШопз о£ оиг паїіуе-соип- 
Шу, аз угеїі аз о£ Ше ут^ЬоІе 8оуіе1;-ІІпіоп, \уе пеей поі: 
герогі: Іо уои, Ше тозі; рготіпепі; зіаіезтеп апсі 
роїііісіапз о£ Ше луЬоіє луогМ 1іауіп§ зрокеп аЬоиІ; 
1;1іет іп а11 йеіаііз. ТЬеге із а з1;ги§§1е Ьеіут'ееп Ше 
Ш1ІОЛУЄГЗ оі Соттипізт агісі іЬозе о£ йетосгасу ЬоШ 
іп Ш§ ІІкгаіпе апй іп Ше епііге гетаіпіп^ угогМ, 
езресіаііу іп а11 Еигоре. ТЬіз з1;ги§§1е оі Ше йето- 
сгаііс еіетепіз іп Ше Пкгаіпе, Ііке^уізе іп Роїапсі, 
Нип^агу, Ви1§агіа, Еоитапіа аісі Уи§о-81ауіа саппоі 
Ье йесійесі зисеззШПу \уіі;Ьои1; іогеі§п Ьеір. Ьоззез оі 
Шезе еіетепіз Ьауе §гоут Іоо сотргеЬєпзіуе іп іЬе 
соигзе оі ІЬе Іазі ЗО уеагз 1о таіпШіп Шеіг іигШег 
іпсіерепйепсе. 

ТЬе Пкгаіпіап іі^Ьі іог ап олуп зіаіе апсІ а йе- 
тосгаіісаі ^оуегптепі; іп Шіз зіаіе угаз сопііпиесі 
аізо іп 'VVо^1(і Л^аг II. ТЬе айЬегепіз оі Шезе ійеаз 
Ьаскесі Ьу Ше угЬоІе реоріе угііЬ Шеіг зутраіЬіез Ьай 
1о й^ЬІ; іог Шеіг геаіігаііоп аізо а^аіпзі; Ше Nа1;іопа1- 
8осіа1із1; Оегтапу. ТЬаі й^ЬІ; Ье^ап оп ^ипе ЗО, 1941 
угііЬ Ше ргос1аітіп§ оі Пкгаіпіап іпйерепйепсе апй 
луіШ іЬе іогтаііоп оі іЬе Пкгаіпіап паііопаї §оуегп- 
тепі. Ви! аігеайу аііег 8 йауз ііз тетЬегз угеге аг- 
гезіесі Ьу Ше, Оегтапз апсі іакеп іо а сопсепіга- 
ііоп-сатр. ТЬіз \уа8 апзлуегесі Ьу іЬе угЬоІе реоріе 
Іакіп^ ІЬе агтз апсі іогтіп§ Шеіг зо-саііесі “Пкгаі¬ 
піап КеЬеИіоиз Агту“ (ПРА) луЬісЬ іои^Ьі зісіе Ьу 
зісіе УТІШ ІЬе АИіесі Каііопз а§аіпзі еуегу іоіаі гиіе 
сіигіп§ іЬе угЬоІе луаг. Асііп@ іп іЬіз дуау Ше Пкгаі¬ 
піап паііопаї, п9п-соттипізі апсі сіетосгаііс іогсез 
Ьауе іоіпесі Ше сатр оі Ше йетосгаііс, рго^геззіуо» 
еіетепіз іі^Ьііп§ а§аіпзі еуегу зогі оі іоіаіізт. 

\Уе Пкгаіпіап угогкегз тоуіп§ іпіо Еп^іапсі Ье- 
1оп§ іо іЬозе луЬо аскпо\у1ей§е сіетосгаііс ргіпсіріез 
апсі аге ауегзе іо еуегу зогі оі іоіаіізт апй сотти- 
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пізш. II; із Іог Шезе геазопз Шаі; саппої геїигп Іо 
оиг паиуе-соипігу, апй І1; із Іог Шезе геазопз Шаі 
^ує аге по’уу л^іШ уои іп уоиг соипігу Іо арріу оиг 
Іогсез Шеге •V711е^е Шеу зІіИ сап Ье тайе ауаіІаЬІе Іог 
Ігеесіот. Гог тапу уеагз лує Ьауе Ьееп оиїзісіе оі оиг 
паїіуе-соипігу. \7е луєгє етріоуей (іигіп^ Ше у^аг 
аз Іогсесі луогкегз іп Оегтапу. Науіп§ Ьееп ІіЬегаіесі 
Ьу Ше АИіесі Гогсез апсі зиррог1;е<і Ьу ІЬе Атегісап, 
ВгіІізЬ апй ГгепсЬ агтіез, аз угеїі аз Ьу Ше ^NКЕА, 
\уе Ьауе йаіпесі Ьаск іп Ше Іазі Іуго уеагз оиг рзу- 
сЬісаІ апсі рЬузісаІ е^иі1іЬ^іит. 8іпсе Шаі; Ііте лує 
\уеге зиррогіей лує изесі а11 оиг Іогсез Іо гезЬаре из а 
ге^иіаг, Ьитап 1і£е. Уои луіИ ЬєИєує из Шаі; аііег 5 
уеагз оі луаг апсі іогсесі ІаЬоиг у^е Ьауе ап агсіепі 
сіезіге іог а Иіе Шаі соиИ зііИ Ье патесі Ьитап. Виг- 
іп§ Ше 2 уеагз оі оиг 1іуіп§ іп Ше ПККЕА-сатрз іп 
Оегтапу уге ог^апізей апсі іогтесі оиг Иуєз аз іаг 
аз а у^аз роззіЬІе луіШ гезресі Іо Ше роїііісаі апсі 
зосіаі сопсііііопз іп Ше оссиріесі соипігу. 

Ьііе у/^іШоиі \уогк іп Ше сатрз Ьгои^Ьі из герозе, 
Ьиі аізо а зііггіпй іее1іп§ оі изеїеззпезз, апсі іо ^еі 
гісі оі іЬаІ; іее1іп§ уге оигзеїуез ог^апіхесі ІаЬоиг. Іп 
Шіз таппег 70 регсепі оі из \уеге етріоуесі іп зеїі- 
йоуегптепі, у^іШ Ше оссируіп§ іогсез ог іп Оегтап 
есопоту. 
Аз іо оиг зеїі-^оуегптепі \уе, 250 000 Пкгаіпіапз 

іп Ше З оссиріесі гопез оі Л^езі-Оегтапу, ог^апігесі іі 
Ьу оиг оуш асііуііу. Еог Шіз ригрозе \уе сгеаіесі оиг 
оу^п зиііга^е, еІаЬогаіесі іог из. ЕасЬ оі из, Ье^іппіп^ 
ігот Ше 20Ш уеаг, Ьасі а гі^Ьі іо уоіе Іо Ше ог- 
^апз оі оиг зе1і-§оуегптеп1;. ТЬе тееііпб оі Ше 42 
сіериііез еіесіесі Ьу из епзоуесі зиргете аиШогіІу іп 
оиг Иіе. ТЬе зиргете ехесиііуе оі оиг зеїі-^оуегп- 
/пепі \уаз еІесІеИ аі Шаі тееііп^. 

Іп Ше соигзе оі Ше Іазі 1Н уеагз лує риі тоге 
Шап 2 000 000.— ЕМ іо Ше сіізрозаі оі оиг ехесиііуе 
зо Шаі іі соиИ іиІііИ ііз іазкз іп Ше сиііигаї апсі 
зосіаі ііеШ. ТЬіз топеу угаз ехсіизіуеіу §іуеп ігот 
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оиг еатпесі зауіп^з. Шезе атоипіз ^Vе ^\^е^е аЬІе 
1:0 таіпіаіп іп Оегтапу того Шап 100 еіетепіагу 
зсіїооіз \^і1;1і того Шап 3500 зсЬоІагз, 28 зесопсіагу 
ЗСІ100І8 'уу^іШ 4000 зсЬоІагз, 1 ипіуегзіїу тШ а зигізис 
ап(і рЬіІозорЬісаІ їасиїїу, 1 ІесЬпісаІ-есопотісаІ Ьі^Ь- 
зсЬооІ \УІШ ап есопотісаі, а^гісиНигаІ апсі уеіегіпагу 
Іасиїїу, апсі 2 Шеоіо^ісаі Ьі^іі-зсіїооіз. 

Вигіпй іЬезе Іуго уеагз о£ а геїаііуеіу саїт Иіе оиг 
агіізіз сгеаіей ап орега-зіа^е, а гергезепііпй сігатаїіс 
Шеаіег, апсі зоте гергезепііп^ фоігз. Оиг аиШогз, 
^оита1І81;8 апсі зсіепіізіз Ьауе 'суогкесі, Іоо, угЬаІ; із 
ІезШіесі Ьу того Шап 200 Ьоокз, 5 іоигпаіз апсі 4 ре- 
гіосіісаіз есіііесі Ьу Шет. 

ТЬеге аге 1іуіп§ Ьезійез из аізо Ше оШег геШ^еез 
оі сіііїегепі: паІіопаІШез саи§Ь1; Ьу ІЬе зате йезііпу аз 
\уе. II; \уеге ЬііЬиапіапз, Тзіопіапз, Ьеііопіапз, ДЛГЬіІе- 
КиШеііапз, Роїез, Уи§о-81ауез апсі Ше Саисазіап реор- 
Іез. Д¥е Ьауе іозіегесі сіозезі; геїаііопз \уіШ Шезе оШег 
паііопаШіез Іееііп^ Ше зате сіезііпу апсі зігіуіпй іо 
арргоасШ Ше реоріез оі сепШаІ апсі Еазі-Еигоре опе 
апоШег аз сіозе аз роззіЬІе іп огсіег Іо Іогт а бєпе- 
гаїїу а^гееіп^ іпіегпаііопаї Іатіїу. СЬап§іп§ о£ сиі- 
Шгаї йоосіз тасіе из Ьесоте ас^иаіп1;есі у^іШ апоШег, 
апсі тасіе из йоосі пеі^ЬЬоигз ої а Ьарріїу §голуіпй 
Еигоре. 

Ко\у \уе ІеИ оиг пеі^ЬЬоигз іп Оегтапу сотіпб 
1о Еп^іапсі Ш ЬиіИ ир а пелу ИІе Ігот Ше Ье§іппіп^. 
^¥е аге сотіп§ іпіо уоиг соипШу луіШ Ьоре апсі соп- 
Іісіепсе, апсі уге аге сопуіпсесі іо Ііпсі іизіісе апсі 
Ьитап ипйегзіапсііп^ іп Шіз соипігу угЬісШ Ьеіоп^з іо 
Ше тозі рго^геззіуе опез іп а11 Еигоре, апсі. \уЬісЬ 
аїлуауз Ьаз аскполуХесі^есі Ьитап апсі сіетосгаііс 
ісіеаз. Аз Іог оигзеїуез \уе’11 зеі іп а11 іо ргоуе ^уогШу Іо 
Ье саііесі ІеПоуг-сіигепз оі уоиг соипШу. Іі луіП Ье оиг 
^геаіезі; атЬШоп Ш ргоуе іп а Ігее сотреііііоп \уіШ 
уои ипсіег Ше зате сопсііііопз аз угогШу теп луЬо 
Ьу по теапз дуіИ сіізШгЬ уоиг Ііуез. 
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Ьоре Шаі; л^е тау зиссеесі. Ьауе Шіз соп-/ 
іісіепсе Ьауіп^ Іеагпесі' Ьу ехрегіепсе іЬе гезетЬІапсе 
— поі Іо зау Икепезз — оГ уоиг апй оиг угау Іо Ііуе. 
УРиг ійеаіз аге оигз, уоиг таппег о£ 1іуіп§ согге- 
зропсі Іо Шаі; тує аге з1;гіуіп§ іог, ап(і ассог(ііп§ Іо 
туЬісЬ, тує туізЬей Іо Ііуе іп оиг іаікегіапй. ТЬе сііі'Еі- 
сиіі; сопіЗіїіопз іп Ше уеагз о£ туаг апй Ше Іозз оі 
Ше паїіує ЗОІІ тайе зоте оі из тогаїїу 5І;а§§егіп§, 
І1; із Ігие, ог єуеп Шеу соггиріей Шет тогаїїу. Зиск 
реоріе, іоо, туіП аггіуе туіШ из іп Еп^іапсі; Ьиі тує азк 
уои ПОІ; 1о §епега1І2е зіпріє сазез о£ тогаї йесот- 
розійоп, ап(і \уе тау аззиге уои Шаі туе’И аззізі; уои 
Іо £і§М зиск арреагепсез. 1і тує зиссеесі іп заіізіуіп^ 
Ше сіетапсіз о£ уоиг 1і£е апсі Іатуз, тує тау коре Іо 
кауе ШКіНесі оиг сіиіу Іотуагсіз уоиг апсі оиг іаШег- 
Іапсіз. 

Тке ІТкгаіпіап ЛУогкегз іп Еп^іапсі. 
.^ипе 1947. 

і 
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Англійці! 

Завдяки доброзичливості Вашої Влади вибира¬ 
ються я останніх тижнях сотні й тисячі україн¬ 
ських робітників із своїми сім’ями До Вашого гар¬ 
ного й славного краю, пдоб там стати до праці у 
різних галузях господарства й співпрацювати при 
відбудові Вашої Батьківщини. 

Із загальновідомих причин ми, українські ро¬ 
бітники, не можемо віддати наших сил для від¬ 
будови нашої, не менш гарної Батьківщини. 
Й коли ми тепер стоїмо на порозі Вашої Рідної 

Землі, щоб там розпочати, нове життя, то перш 
усього вважаємо своїм обов’язком сказати Вам, 
хто ми є, й подати Вам щонайважніше про себе, 
щоб тим способом заздалегідь усунути всякі» мо¬ 
жливі непорозуміння й помилки, що могли б по¬ 
стати у зв’язку з нашим приходом до Вас. Бо ж 
із дотеперішнього 'досвіду знаємо, що такі непо¬ 
розуміння цілком можливі, особливо в Західній 
Европі. 

В час нашого перебування у Західній Европі 
в останніх роках ми переконалися, що тільки ду¬ 
же незначне число народів цього континенту знає 
про нас щиру правду. Помилки повстають здебі- 
льша звідси, що загал не поінформований про на¬ 
шу історію, про нашу культуру та про наш народ. 
Ми часто зустрічаємося, наприклад, з такою поя¬ 
вою, що український народ змішують з московсь¬ 
ким, а нашу, українську історію, культуру й мову 
уважають за російську. Не рідко теж трапляється, 
що навіть інтелігентні кола в західньоевропейсь- 
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ких краях не мають ясного уявлення, що ми, у- 
країнці, самостійний народ із власною, окремою 
й самостійною історією й культурою. Правдиву 
причину цього факту ми знаємо. Вона пояснюєть¬ 
ся тим, що ми в цей час бездержавний народ, коли 
тим часом у Західній Европі поневолення наро¬ 
дів давно вже належить до історії й кожний народ 
має свою власну державу. 

Цілком інакше в Східній Европі. В цій ча¬ 
стині нашого континенту, все ще існують панівні 
й поневолені народи, упривілейовані й позбавлені 
права. Це торкається однаково поодиноких лю¬ 
дей, як і цілих народів. А що Західня Европа з 
тими обставинами не знайома, то ж змішує понят¬ 
тя «держава» й «народ» і не робить між ними ріЗ" 
ниці. Коли немає уїсраїнської держави, тоді немає 
для західнього європейця й українського народу, 
а тим самим і всі мешканці Російської Імперії 
вважаються росіянами, себто москалями. Але це 
велика помилка, бо ж у Східній Европі поняття 
«держава» й «народ» не покриваються, не є сино¬ 
німами. 

цій частині нашого континенту є ще цілі на¬ 
роди, що з повним пожертвуванням борються що- 
;^о за свою державу. До тих народів належимо й 
ми українці. В Західній Европі не знають цього, 
що український народ щойно з кінцем 18-ого сто¬ 
річчя втратив свою незалежну державу в ко¬ 
ристь Москви та що відновив її після незвичайно 
великих зусиль у першій світовій ВІЙНІ. Одначе 
так як колись у 18-ому сторіччі в боротьбі проти 
царату, так знову тепер у рр. 1918-1921 у боротьбі 
проти комунізму втратив український народ свою 
незалежність. І відтоді наш народ не перериває 
боротьби за свої людські й національні права. 
Щоправда, ми маємо сьогодні формально влас¬ 

ну державу в так званій «Українській Соціялісти- 
чній Совєтській Республіці (УССР). З правнодер- 
жавного погляду це сьогодні держава в рямцях 
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усього «Союзу Советських Соціялістичних Респуб¬ 
лік» із окремим урядом і міністерством закордон¬ 
них справ. Одначе цей уряд не дає народові нія¬ 
ких прав; він складається виключно з членів ко-' 
мзпіістичної партії, почасти навіть із не-україн- 
ців, а всі інші партії в Україні якнайгостріше за¬ 
боронені. Крім цього цей уряд усі накази одержує 
з Москви й тому «не може вважатися незалежним. 
Про внутрішні відносини в нашій Батьківщині, 

тай в загалі в цілому Совєтському Союзі, не треба 
нам багато згадувати, бо в останньому році доволі 
й подрібно говорили про це найвизнатніші дер¬ 
жавні мужі й політики цілого світу, в Україні ве¬ 
деться подібно як в цілому світі, зокрема в З'^ІЙ 
Европі, боротьба між приклонниками комунізму 
й демократії. Ця боротьба демократичних елемен¬ 
тів в Україні, подібно як і в Польщі, Угорщині, 
Болгарії, Румзгнії й Югославії, не може бути без 
помочі успішно завершена. Втрати згаданих еле¬ 
ментів в Україні протягом останніх ЗО років такі 
великі, що не можтї'^ думати, щоб вони в дальших 
змаганнях самі могли встоятись. 
Українська боротьба' за власну державу й де¬ 

мократичну владу в цій державі продовжується і 
в другій світовій війні. Приклонники цих ідей, що 
мали за собою симпатії усього народу, мусіли, зма¬ 
гаючи до їхнього здійснення, боротися теж проти 
націонал-соціялістичної Німеччини. Ця боротьба 
розпочалася ЗО. червня 1941 р. проголошеннг- 
країнської незалежности й створенням Українсь¬ 
кого Національного Уряду. Та вже по 8 днях нім¬ 
ці заарештували цей уряд і відіслали його до кон¬ 
центраційного табору. У відповідь на те ввесь на¬ 
род вхопив за зброю і створив «Українську Пов- 
станчу Армію», т. зв. УПА, що протягом цілої 
війни боролася по боці альянтів проти всякої то- ( 

талітарности. 
Так, отже, українські національні, не-комзші- 

стичні й демократичні сили знайшлися у таборі 
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демократичних і поступових елементів, що вели 
боротьбу проти всякої тоталітарности. 
Ми українські робітники, що вибираємося до 

Англії, належимо саме до тих, що визнають де¬ 
мократичні принципи й стоять здалеку від тота- 
лізму й комунізму. Тому й не можемо вернутися 
до рідної Батьківщини й тому приходимо сьогодні 
до Вас, щоб віддати наші сили •там, де ще їх мо¬ 
жна добре використати для волі й свободи. Ми 
вже від довгих років живемо здалеку від Рідного 
Краю. В час війни нас силою запрягли до праці 
в Німеччині. Щойно коли альянтські війська о- 
свободили нас і коли американська, брітанська й 
французька армії та УНРРА взяли нас в опіку, 
очуняли ми поволі й вернулися протягом двох о- 
станніх років до духової й фізичної рівноваги. 
Можете нам вірити, що ми після п’ятьох років 
війни та тяжкої примусової праці впрост стужи¬ 
лися за будь-яким людським життям та що ввесь 
час, відколи альянти взяли нас у своє піклуван¬ 
ня, ми тільки дбали про те, щоб по людському 
влаштувати своє життя. Протягом тих двох ро¬ 
ків, що ми перебували в таборах УНРРА-и у Ні¬ 
меччині, ми встигли, наскільки нам дозволяли по¬ 
літичні й соціяльні відносини в окупованих зем¬ 
лях, відповідно зорганізуватися й уладити своє ' 
життя. 

Безробітне життя в таборах принесло нам за¬ 
спокоєння, але разом з тим і занепокійливе по¬ 
чуття, що живемо даремне й не даємо нічого. Щоб 
збутися цього немилого почуття, ми самі взялися 
за організування праці. І так яких 70% з-поміж 
нас здобуло собі заняття й корисну працю в само¬ 
управних органах, в окупаційній армії або в ні¬ 
мецькому господарстві. 
Перш' усього ми самі, а буде нас 250.000, ство¬ 

рили власну самоуправу на терені всіх трьох о- 
купаційних смуг. З цією метою ми випрацювали 
потрібний виборчий статут, на основі якого ко- 
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жний українець починаючи 20-им роком життя 
мав виборче право до усіх органів нашої самоу¬ 
прави. Ми. вибрали загальним голосуванням 42-ох 
послів і відбули зорганізовано З’їзд, що знайшов 
авторитетне признання нашого загалу. На ньому 
вибрали ми найвищі органи нашого самоуправного 
представництва. 

Протягом останнього півтора року ми віддали 
до рук нашого представництва більше як два мі¬ 
льйони нім. марок на заспокоєння конечних куль¬ 
турних і соціяльних завдань нашого громадян¬ 
ства. А гріш цей ми пожертвували виключно із 
наших запрацьованих заощаджень. Із цього фон¬ 
ду ми змогли удержати в Німеччині понад 100 
народних шкі.п, в яких учиться кільканадцять ти¬ 
сяч школярів, 28 середніх шкіл із 4.000 учнів, 
низку фахових шкіл і курсів, університет із фі¬ 
лософічним і правничим факультетом, технічно- 
господарську академію з економічним, технічним 
і ветеринарним відділами й дві теологічні ака¬ 
демії. Власними силами ми створили допомогові у- 
станови для харитативно-санітарної опіки й о- 
крему установу для підтримки високошкільного 
студентства, з якої користае тепер більше, як 400 
студентів. 
У цих двох роках, в яких ми могли спокійно 

попрацювати, ми покликали до життя Оперний 
Ансамбль, репрезентативний драматичйий театр 
і кілька зразкових хор;в і театральних дружин. 
Повстали поважні об’єднання науковців, письмен¬ 
ників, мистців і журналістів, що виконали пова¬ 
жну працю, видали понад 200 книжок, зорганізу¬ 
вали низку вистав, з’їздів і викладів і крім табо¬ 
рових видань випускають тепер 5 газет і 4 жур¬ 
нали. 

Побіч нас жили теж утікачі різних національ¬ 
ностей, що зазнали тієї ж самої долі, що й ми. Це 
були литовці, естонці, лотиші, білорусини, поляки,, 
юґослов’яни і кавказькі народи й • ними підтри- 
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муемо якнайтісніші зв’язки, об’єднані почуттям 
спільної долі й спільними інтересами, як меш- . 
канці Середущої й Східньої Европи. Живий обмін 
культурних цінностей зблизив нас до себе Й зро- 
бив нас добрими сусідами майбутньої щасливої 
Европи. 

А тепер залишили ми своїх найближчих у , ^ 
Німеччині й прибули до Англії, щоб тут наново ^ 
уладити своє життя. Приходимо до Вас повні на- 
дії й довір’я й маємо глибоке переконання,,, що в ”5 
цьому краю, що зараховується до найпоступові- ^ 
ших у цілій Европі й відомий із своєї гуманности ^ 
й ідейности, знайдемо справедливість і людське 
зрозуміння. Із свого боку ДОЛОЖИМО всіх зусиль, І 
щоб виявити себе ДОСТОЙНИМИ імені співгорожан 
Вашої країни. Нашим найбільшим змаганням бу¬ 
де доказати своїм поведенням, що хочемо тільки 
у свобідній співпраці з Вами при однакових умо¬ 
вах виявитися повновартними людьми, що нічим 
не думають ставати Вам на перешкоді. 

Сподіваємося, що це нам удасться. Ми певні 
цього, бо із досвіду переконалися, що маємо по¬ 
дібний, щоб не ^сказати такий самий, спосіб жит- 
тя. Ваші ідеали є теж наїпими ідеалами, а Ваші 
погляди на життя покриваються з нашими; їх хо- ї 
тіли б ми придержуватися тут і у нашій Ватьків- ^ - 
щині. Щоправда, тяжкі переживання останніх ро- ’ І 
ків війни й утрата власного ґрунту захитали мо¬ 
же декого, а навіть звихнули морально. І коли ' 
такі трапляються між нами, просимо Вас не уза- 
гальнювати поодиноких випадків: зі свого боку 
зробимо все можливе, щоб такі випадки не трап- ; 
лялися. І коли нам удасться відповісти вимогам 
Вашого життя й пристосуватися до Ваших зако¬ 
нів, тоді вважатимемо з чистим сумлінням, що 
сповнили наш обов’язок супроти Вашої й нашої ; 
Батьківщини. - ; 

В червні, 1947. " . 

Українські робітники в Англії. 
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