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тАЖХШШШ. ВЕБОРГВ / 

Дня іО-вго -ЛЮТОГО 1946.р. -мають відбу¬ 
тися Вибори до Верховної Ради СРОР і до Ра- . 
ди Надіопальностей. Вже у місяці жовтні по¬ 
чалась велика^щодОнна кампанія у пресі і-на 
мітингах цро вагу і значення виборів для ра*- 
дянськоі людини. За переведення виборів є 
відвічальйі голови парт-організацій і органи ; 
безпеки в районах.;До акції мітінговоі в опрг 
ві виборів притягнули всіх службовиків і'учи¬ 
телів районз?-, які дістали завдання рсіяснити - 
вагу виборів і повести весь народ до голосу:- 
ваиня. . * X ; 

В місяці листопаді Провід 0.У.Н. висту¬ 
пив офіційно проти участи українського насе¬ 
лення З" виборах. Пропагандисти 0.У.II. на мі- 
тінгах її^о відбуваються майже в кождому селі 
від імени орга:нізаціі закликають народ^ збой- 
котувати вибори. - ^ ' ~ 

Коли рішенням Проводу О.У.И. ствло відо 
не большевйкам^ скликVали воїш голов сільрад^ 
З^чйтолів і священників та зробили іх відві - 1 
чальн-шш за перебіг виборів у селах» ' 

Разом з ТІШ,як Еиясиюють больжевйцькі -; 
керманичі рсійонів, останні, мо^сопі, грудневі 
арешти селян проводать у зт^язку з вжбораІVЩ, 
Біоб на час вкборчоі--а.кціі і виборів відсто - 
ронити весь свідомий елемент села і так сте-І 
роризопаяе населення ирннусмти взяти участь^ 
у. виборах. 

ЛИКІВ 
Понизше подаємо н-изку: пропагандивних зак 
та відозву О.У.Н. до населення УІсоаіни 

• . о* 

)Х0ВН01 в справі бойкоту' т.зв. виборів до Бер 
Ради есер. За.кдики ці поширюються в різних ф 

ж листіїзінт, транопаренти, написи і - т. д мах, 
-г> 
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1. Сталінські вибори це глум над демократією! 
геть такі вибори! Ні- один не йдемЬ'до виборів 
Хай "живе справжня демократія! Хай живуть віль¬ 
ні справжні вибори,В' Украінській,Самостійній 
Соборній Державі! 

2. Не дозволемо сталінським бкупантам глумити¬ 
ся над нашими, правами! .Всі, як один, бойкотуй¬ 
мо сталінські протинародні'вибори! 

3. Не будемо голосувати за сталінських поцс - 
Болювач-ІБ і грабіжників! Смерть Сталіну і йо¬ 
го кліці І 

'4, Не віддамо своіх голосів за ставленників 
Сталіна і його бандитськоі зграі! Смерть ста¬ 
лінським імперіялістам! Хай живуть найкращі, 
сини народу,які боряться за Болю і Незалежніст: 
України! 

Ьш УКРАЇНЦІ І Геть Верховну Раду - імперіяліо-^-." 
тичне знаряддя в руках Сталіна! Не голосуймо 
до ііє'і! Хай живе УГБР ! Хай живе вільно обра¬ 
не народне представництво в Українській Самос¬ 
тійній Державі і ■ 

6. УКРАІІІЦІ ! Наша справа вимагає, щоб однос¬ 
тайно заявити перед світом, Біо боремося проти' , 
сталі.нсБкоі влади! Докажемо цьрго, коли всі, 
як одиноко ігідемо до виборів! 

І- 

7. Сталін обріхуе■закордон, шо УРСЇ де вільна 
і незалежна держава! Вс'енароднім бойкотом ста¬ 
лінських в.иборІБ опрокииьмо цю ^брехню! 

8, Шляхом повного ьоккоту перетворім'день ста¬ 
лінських виборів іт всенародній протест проти 
поневолення України кремлів-ськріми імігеріяліс-' 
тами] Смерть от а лін с ь ким імп е ріяліс т амІ Xай 
живе Українська Самостійна доборна Держава ! 
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9. УіСРАІЛ.цІ ! Світ дивиться на, вас, як ми їіо-' 
ставимось до сталінськизс виборів! Тому ні о -- 
дин не йдемо до виборів! Геть сталіноьк*- ‘реак¬ 
ційні вибори! Хай шіве Воля Народів і ьрши! 

10л Бойкот виборів Др Вар:Ейвно1 ради - це та- 
каж протест украінсьх^ого народу проти іїоіьєво— 

ішіерія-Дізмом всіх нар-одів 
ОООх і >■ • 

.1.1 • ВОИКОТОМ ВИбОрІР, “ ЗВМ(‘ІКІф0СТ^уЙНО КО-ШУ в''П’К 
иість з іншими Болелюбшшп народамтї гіозбавле¬ 
ними демоісратихшиз:; прав і слобід! Хсай живуть 
народи Польщі, Чехооловачиинк, Мадярщіїни,Руму 

, И1І, Болгаріі, іі.!госля,віі — наших нових союзнії- 
І к 1В, ЛІ р о 11 т с т а л і н е ь к ого і мп в р і я л і з .му! 

12. ЇІа.-ви-бчїірчій ихероп--Іі[а\т[,...в.с1 .а;дпчівімо'-'т:пт 
» ОПОХИТНОЮ ЄДНІСТЮ і ще завзятішою боротьбою! 
рроганяите 1 знищуйте сталінських собак! Без»^ 
/ш способами боронімся, колії нас иоимтшувати-^ 

голосувати! Хаіі живе воля і демократія ! 

1о. .4*то піде до виборів, той заплямовус себе, 
як зрадник народуіьВіи такий же підлий, як - 
сиксот! .Вічна ганьба зра,дн.іікам ! 

-!-4# -і-То голоезгвати ме за сталінських донзз^та - 
тав, ТОЙ памагас поневолввати Украінт ’і 
ийкам но б^гдо прощення НІ.ІС0ЛН ! 

е ~« 
1«.)і іІрацгПіочі СБОР І Годі довше терпіти ітоні. 
волання _ і визиск !■ Не будемо покірно дивитися 

толчя Нс-іШІ ирВіза І Ми не маємо змоги 
убрати своїх справжніх ггредставникіа5~-то й не 

-'»удемо голосувати за сталінських вельмож і' іх’^ 
наймитів ! • 

Іо* Сі‘іЛЯ-Нй ! Ств-Лін ограбиБ 
'б? ^^5^гЧобу1 Він ярнг-отовляб для пас колгоспне 

у пас зерно, моло 



•ірмо!' їїе^ Не будемо голосувати за сталінських 
грабіжників і екзекуторів! Не будемо голосу¬ 
вати за колгоспи! Смерть Сталіну і його клі¬ 
пі ! 
-ї Г2 Селяни й ї селянки'і Сталінські окупанти па¬ 
лять наеях села5 грабують наш дорібок^ арешто¬ 
вують і вивозять наших рідних у Сибір! Не го¬ 
лосуймо за сталінських опричників і людоід:Іг-■ 
Смерть катам з Крсмлд. Хай живе^зизвольна бо-- 
ротьба українського Народну! 

10♦ Колі'осппшск й колгоспниці'; Правляча ста¬ 
лінська верхівка загнала вас з- поміяпицького 
ярма Б большевидьке кріпацтво! їїо і'олосуйте 
за нових оксплуато,трріз, зо. нових* поміщиків 1 
Хай живе УЛА! Хап живе Українська Самостійна 
С о б о ви а Де вжав а І 

ібі. Колгоспники й колгоспниці! Не голосуйте 
за сталінських кровопивців, які відбирають 
від вас увесь хліб,а вас заставляють голосу¬ 
вати! Хліб працюючим! Геть сталінські трудо¬ 
дні !Смерть сталінській колгоспній системі! 

20, Робітнигси! Сталін, який відібрав від вас 
всі ваші революційні завоювання, хоче,щоб ми 
за нього голосували. Не бути цьому! Солідарно 
бойкотуймо сталінські вибори! 

,21* Робітники! Ні один 
Покажім нашим братам - 
що і ми боремося проти 
- імперіялістів! 

не йдемо до виборів! 
робітникам закордоном, 
власних експлуататорів 

22* Робітники! Ні один не йдемо до вибеоів! 
Бойкотом виборів до В^рховноі Ради зам^^шіфе- 
с^уймо перед робітнийою клясою всього ч^віту 
нашу сдність з нею у спільній бороть^бі проти 
експлуатації людини людиною. 
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28. Робітники! Бойкотуючи вибори до Веоко- 
вноі Гадж^ ми допомо-гасмо 75.сій росііткичій 
клясі! Бай живе єдність робітничої кляси з 
боротьбі за іі визволення! Смерть больие - 
видьким вельможам - 
клясі СРСР! 

новій ексїхлд^ататОрській 

9 А 
-’ь о Робітники і робітниці І Но будемо голосу¬ 

вати за сталінських (визискувачів^ за стаха- 
ьіовдину^ за соцзмагакня! Омехзть сталінській 
експлуататорській системі! Хай жиле бозкласо- 
х?е суспільство! Хай живе УПА! • 

25. Робітники ж робітниці] Ніхто з нас не 
буде голосувати за сталінських ставників! 
Це ті самі агенти9 які ;розсілііся в пр.офсіііЛ' 
ках! Геть Верховну Раду! Геть япртійких вер¬ 
ховодів з профспілок! Слава героїчній бо 
ротьбі УПАІ 

1. 

23Робітники 15: робітіівді! Сталінські вибе¬ 
ри до Бер:ховноі Ради , як 1 вибори до пер - 
хівкицтва профспілок, не е .демократичнії То¬ 
му.ніхто з нас .не візьме участи у виборах 1 
Хай живуть дійсно вільні вибори! Хай живутт, 
вільні .гт^огізспілки! Смеоть Сталіну! 

27. Робітники й робітниці! Ми хочемо гідного 
людського життя, а не нужденного животіння! 
Бойкотуймо сталінські вибори! За пра}здиву 
заплату'! За уча.сть робітників у прибутках 
підприємств! За забезпечення матеріяльнюс і 
духових потреб сім’і робітників! 

28. Робітники и робітнйіііі! Ми хочемо спра¬ 
ведливого м.иру! Оаботуймо нові воєнні при¬ 
готування сталінських імперіядістіві Геть 
нові ■ зброення! Хай живе справедливий мир ! 
Воля народам і воля людині! 

/ 
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29. Робітники! Єднайтеся з УПА проти Сталін-- 
ськнх вельмож за знищення всякого визиску й 
понVеволення 1 Хай живе УПА! Хай живе Воля на¬ 
родів і людини! 

ЗО* Украінська інтелігенціє! Саботуй вибори 
й розяснюй їх роакційіїістх^ працюючі™ масам! 
Геть сталінське насилля над інтелігенцією! 
Хай живе вільна інтелігенція г Украінській 
Самостійній Державі! 

31. Працівники з адміністр)аціі! Зривайте, ста- 
лінські вибори! Оцботзгйте виборчі зарядження 
стг.лінськоі верхівки! іи.м допомагайте визволг 
ній справі 1 / / 

/' 

32о Залізничники! За нечуваний, визиск вашої 
праці відновімо загальним бойкотом виборів 
до Борхозіїоі Ради! Ні один із нас не від - 

вть свого голосу за сталінських держиморд. 

У'кР^інська молоде! Ти ведеш період у ви¬ 
звольній' боротьбі українського народу! Будь 
передовою у бойкоті сталінських реакційних 
виборіВо Хай живе героїчна українська молодь 

34, ІТзреоелені з .західних окраіп З-^'краіни! 
Оталіисілсі імаеріялісти, які вигнали вас з 
рідних ДОМІІД хочуть ]!;а.ШНХ Голосів, Ее ГО - ■ 
лосунте за сталіноьклх імперіялістівІ Хай 
живе УПАі Смерть Сталіну! 
гх б, Чорвоноарм: йці 1 Би билися з фашіестівськн-. 
ми наїзниками за мир і демократію! Сталін - 
оька кліка готує нову війну й топче всі де¬ 
мократичні сіюбоди! Не голосуйте” за ката Ста- 
Ліна і його-ч-тавленників.. ІІеть сталінські ре¬ 
акційні вибори! Смерт,!' сталінським імперія 
лістам! Хая жит^е воля народам і людині! 

Зо.Демобілізовані й інваліди ЧА! Зц ваші рани 
й кров Сталін платить вам визиском. Не йдіть 
до виборів ^ не голосуйте за з.яочишііів, винних 

у ваших стражданнях! Смерть сталінським імпе- 
ріллістан! 



Воля народам Л ‘ За Українську .Самостійну 
Воля лтоДйні '! Соборну Державу 1 

УКРАЇНЦІ ! 
л . л 

Гноблення, рабунок, терор над- нами з бо¬ 
ку большевицьких імперіялістів не прйшшяються 
ні на хвилину* Кожний новий день - цс нові об¬ 
лави, нові спалені села, свіжі, трупи по вар-- 
вароьки поуордовани’х людей, чергові транопорти 
засланців'на Сибір, в Середню Азію,,чергові" 
розстріли найкращих патріотів Украіни,*« Кожний 
новий день для нас,, в СРСР - це нове опльовуван¬ 
ня окупантом всього .того, що для нас найдорожче 
найсвятіше, нове жорстоке підтвердження жахли¬ 
вої дійоности^ Україну топче окупант, У к р а - 

' н а в н е в о л і І — 
: ^ , І серед такої дійсности, серед цього п'екла 
Створеного на нагіій землі оталінськими бандами^ 
ці ж бандити назначують на 10-го лютого 1946 
•4.3В* вибори до. Верхода* Ради СРСР.Не досить 
кремлІБСьісим сатрапам, наших страждань, не до- 
Оить ім^нашоі крови?воки ща х чуть від нас 
93,9^ г'блоеів за сталінських “кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних”, тобто хочуть зму¬ 
сити нас заявитися за політикою облав на наші 
села, вивозів на Сибір наших братів,за політи- 
ї^ою енкагебівськїш: знущань^тюрем,розотрілів 
і шибениць!І! 

Кремлівські сатрапи хочуть від нао-98,9% го¬ 
лосів за своїх кандидатів також тому^щб'-о імпе- 
ріялістичиіііверховоди Сталіни,молотиБи,та іх * 
вірні собаки,підлі зрадників украіського народу 
маїгуілоькі, петроБОькі, і^^авиченки могли , бреха¬ 
ти закордоном про те, що, ^^^^аіпоький народ 
тісно згуртований довкруги “рідгоно уряду і 
партії” і що в “Радянській Україні вдійонено 
вікові прагнення українського на;мду до вільно¬ 
го ^^життя”. їм потрібні наші голосш на виборах 
ще й’ тому,- щоб також з цієї нагоди б -ехати про 
те, що'ми Бже“п8реетаяи“ боротися за амостій- 



ну Україну, 40 ми "склали-Зброй" і «масавч» 
^ включаємося в мирне будівництво", 

р ' - , 

У к р а І н д І ї. ч О д О В І к й 
2 ж і н к и ГМ # л • д і і о ^ а р ш И 

Вй,^чіх ашїіБ і'ДОч.ок морившій афалін-, 
оькі опридникиї - 

Вн,яких рідаі в аибіраьклх: а- 
зійських отепах |*инуть з голоду на каі»оржДих 
роботах; _ \ 

Ви,яких^Сталін нааильно загнав на оваі 
-імперіядіотиині фронти й зробив каліками; 
Ви,ииіх ойнів мучать по тюрмах, чи вже виотрі- 
ляло ІЇКВД; ■ • 

г Би, диіх сини, братй; батьки сьогодні 
боряться в партизанських відділах УПА*в ре^ 
волюдійкому підпіллі; * - 
- Ви, які щоденно будитеся із страхом пе¬ 
ред новою облавою,новим грабункоїй; 

Чи ж дозволимо оталінським бандитам без 
кінця знущатися над нами? 

‘Чи ж дозволимо ім та^ жорогоко глумитися 
над нами, як це вони думають зробити,організо« 
вуючи т, ЗБ» . вобори? Чи ж далі до’зволщо дим 
бандитам брехати про нас? Чи ж погодимося без 
епротиву на дальща затягування окупантського . 
іїосторонка не напій вші? ' 
Н і к л и!Досить варв.ароькйх зііущанв і глу- 

- му :над нами! Досить безооромноі брехні про 
нас! 1\зв^ вибори до Берховноі Ради ОРОР, при*;* 
значені на ІО-те лютого 1946*р^, з у о т р і- 
ч а € м о П'О в н и м, в о е н. а р о. д н і м 
б о й к о т о м Г ^ 

У к р а і н ц і 1 
Покажім ,кремлівоьк|[м імперіялістам' та іх 

агентам^ щи ми вміємо постояти за своі пр^ваі^ 
Покг^жім ім,ідо для боротьби з1^ волю, за. оправед- 
ливість у'н?^с завжди знайдутьоя і охота й силп 

. , Ні один з пас. не йдо голооуватц в донь вкбо 
рів! РТіхто не бере Б руки виборчого бюлетеня. 
Ні один.бюлетень _не попадає у виборчу урну* 
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Розганяймо виборчі комісії 1 Проганяймо перед— 
виборних агітаторів,розганяймо передвиборчі мі« 

іТінги! Заявляймо всім і всюди,що не будемо голо- 
.сукати за імперіялістичних агентів,які здійсню¬ 
ють політику гноблення і ек.вплуатаціі украіноь— 
кЦго народу! Викриваймо й прилюдно заплямовуймо 
як зрадників українського народу страхопудів,які 
відважилися б зривати акцію повного бойкоту вибо¬ 
рів їЛіквідуймо між собою агентів окупанта! 

Геть протинародні сталінські вибори! 
Х^й живе воля народів і лгодиНи! 
Хай живе визвольно-революційна боротьба 

українського народу за Українську Самостійну 
Соборну ержаву! 

Хай -зиве ОУН - організатор і керівник риз- 
вольіо-^реБОлюційноі боротьби українського наро¬ 
ду! 

смерть окупантові і його кліці! 
Сталінські вибори ауотручаемо повним 

енароднимбойкотом! * 
Хай живе У|сраіноька Головна Визвольна Вада! 
Хай живе У П А ! 

І 
в « 

^^Січень 1946» Організація 
Українських Націокаліотів 
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