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За Українську Самостійну Соборну Державу
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Остяннє укряічське покоління чя всіх Укрятиських Землях,а на¬
певно й за океаном,народжувалося й зростало під безпосореднім
враженням і впливом Збоойного Зайву І9І7-2Ірр, Невдача одзертої збройної бороть би,упадок Українськор Держави та наслідки
цієї катастрофи'наложили свою нестарту печать на душу,характер,
думки й почування молодого покоління. Гфовідною ідеєю сямовихозання й усіх почина.нь цього поколінне стяло незламне рішення підготовити й перевести нозий. зрив і здобути та закріпити на¬
завжди то,чого з"різних причинене могли осягнути наші батьки:
Українську Самостійну Соборну Державу. Ця ідея лягла з основу
ВСІХ українських самостійницьких' революційних організацій,що'
повстали й діяли будьдє на Українських Землях в періоді після
1921 року,зокрема: Української Військової Організації на ЗУЗ,
Вратст.-л'Українських Державників /БУД/,Спілки Гизволеччя Украї¬
ни /СВУ/та Хеильовистіз на ОСУЗ і врешті - наймогутнішої соборницької - Організації Українських Націоналістів /ОУН/. Значен¬
ня цих оргенізацій,зокрема останньої - ОУН,для дальшого ходу
істерії українського народу є прямо епохальне. В них і під тх¬
нім безпосереднім ■.■;.пливом - перрродилося ціле українське поко¬
ління доби після першо'^' світової війни. Ніякі протизаходи й ре¬
пресії окупанті"; Украї}-іи не були в силі спинити'цього процесу
регенерації українського народу. Ні тюрми,ні концлягери,иі тор¬
тури,ні шибениці,ні розстріли,ні голодові масакри,ні пацифіка¬
ції, - ніщо ч;-; мопло зж? збити розбудженої ЗО ЛІ' народніх мас
до незал'.іжного державного життя. Молод.' українське "покоління
йшло пробоєм до своєї мети.
■
■
Перша проба сил,/1938-39/.
Напередодні другої світової війни українські .землі,зокрема на
ЗУЗ,були похожі на розігрітий котел,з' якому клекоче притаєна сила,
готова кожної х.еилини до вибуху. Г Европі назрівали: переломо.еі по¬
дії. йшіло де війни. Західний деяюкратиччий шрелизішим світ з три¬
вогою слідкував за розвитком подій. Еійіта для нього була чимсь
найжахливішйм. Не так зоно було,на жаль,на сході Европи. Для час,
українці в,як для народу,страшнішою від війни була перспектива
довгот пи:,і але г о "миру” ІІипемо в- лапках "миру” бо для України його
фактично не було. Український народ ч;'- жив,а дусився під нестерп.н:им тягар‘-'м ВОРОЖИХ з‘тйманііі"а Окупанти українських земель,тракту_-али український н^’род тільки як погній для свого паразитарного
росту. Бони,як опирі висисали з нього кро'і,а всякий прояв спротинеїладно давили.Зокрема жахлива,бозн‘''.дійня доля судилася українсь¬
кому народові під ЯРМОМ більшовицької Москви.вистачить сказати,що
за 20 років т.зв."мирного будівництва” Москва вигубила біля 20 міл.
українського н^'селення.Пка війна ко’’?тувала стільки .жертв у білянсі
будьякого народу?Пи можна отже дивуватися,що всі українці” бажали
собі зміни тої жахливої долі?6диний рятунок від п’овнот фізичної за¬
гляди в добі"миру" добечували українці у війні,цьому остаточному
регуляторові відносин між народами.
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Від зімни українці багато для себе сподівалися
"Крім кяйдані.з,н0 маємо більї'.іс нічого до страчення,а пискати молазмо все!
ззаний"мир" коштує нас баз порівнання більша,як найбільш нрквазя ■
війна!" “ З такими поглядами молена було_ з нас нараз стоінутися
при розгляданні можливостей і перспектив війни, ато. і де мазби роз¬
починати ту війну - це була спраз'а другорядна, - "Хай тільки зач¬
исть ся, а вже від нас самих буде залежати',чи .зуміємо ми ;зикорист
тати її як слід для наипго остаточного виз:.-олення, Другої такої на¬
годи, як була Б 1917 році,ми'вже не прогавимо!'’ - Так"'говорили з нас
завзятці,а було їх чимало.
Еибух німецько-чеського конфлікту в 1033 році прийняв загал ук¬
раїнства,як початок дуже рискозного', але неминучого''процесу,що мав
довести до нового ,можливо^'кращого згіорядкувания відносин з Езропі.
Війна наближалася до українських земель. Найдальше на пізздеиний захід висунений шматок української території - Карпатська Україна
вступила з вир світових" подій. Для українців настала, велика година
проби. Народ заворушився. Не тільки".з Ужгороді й Хусті,н8 тільки
у Львові й інших містах України,алє й на чужині,за океаном,демон¬
стрували многотисячяі українські маси,домагаючись волі для Кар¬
патської України, З Галичини,Холміцини,Волині м Буковини спішили
завзяті юнаки туди,де рішалася доля одної вітки українського наро¬
ду, В вересні .1936р. ."Подкарпатске Руско" вибороло собі автономію
м право називатися "Карпатською Україною", Народ з небувалим запа¬
лом заходився кош) Роз"будсзи свого" державного'м національного жит¬
тя, не зв.ажаючи'на вороже довкілля. До'проби сил прийшло з березні
І939року. Чехослоз.аччипа розпадал.ася, І5-го березня, 1939 року Ук¬
раїнський Народній Збір /Сейм/ з Хусті проголосім святочно неза-"
лежність Карпатської України. Шостимісячна еволюція "Срібної Зем¬
лі була завершена, ,4ле заразже' послідувало кризяве. хрищення моло¬
дої Української Держави. Вдина опора Карпатської .України - зідділи "Січі"
"Шічі" вступили без вєігання
нерівний бій за святе право укра¬
їнського народ^г бути госпо.дарем на своїй землі. Серед загальної
суматохи - счайдушний бій тривав повних два тижні,'Гори спливали
кроБЮ,П'0 Т'іормах 1 таборах дикі наїзники масакрузали геройських
оборонців рідної землі. Вороже 'насильств:^ трюмфувало,- Та не ду¬
же!. Не тільки далекий світ,але й самі .вороги України були прямо
заворожені нежданим вибухом укр.а.їксьного" вулокану та повні приз¬
нання й подиву для Бояків,давн:) не виданого в Ебрспі героїзму бор¬
ців за ВОЛЮ' Карпатської України, І но один вдумливий політик'до-'
глянув у бере.'3нзвих подіях 1939 року■ перспективу майбутніх бурхли¬
вих років? розбуджений і спрягнрний" віл’ьного життя український зелит струсне всією Східньою ЕврОПОЮ і оиЛою виборе собі належне
в
місце в крузі вільних на
і-' '■
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Польщі.. Перша більшовицька, окупація ЗУЗ,
/ГОЗЗ-Тг

- '

Упєдок Карпатської України був для українського народу болючим
ударом,_Але всі здавали собі справу з того,що це тільки початок ,
Народ міцніше закусив зуби і готовився вперто до другої проби,Мі-

О)
~

СЯЦІ
СЬКЧ

бігли

ПІВИДЧО,

І,

З^фбСН^Ї

о

1939

К

готсу ПОЧЛЛ'^СГ

чі мл цькс-по ль~

Її блискЯліИЧНИЙ П^їрсбіг І 'ИИИ.^КИЙ угтчдок Польші буз
дли б-"гп,тьох ч ^спздізанкою. Ц'- були'мабутг суина ьійни,яка обійлляс- українськлму ниридові без зеликих крізизих чегтз і матедіяльної ’'уїчк.'з тю;и;м з цілої Польщі і з’катізні а Пагтуз-Борозі зортилисл домі/дсотні й тисячі укиатнськмх політ-зязнів,пе¬
редових борці, українського ро-и елюцій ного руху. Серця росли,надії
оживали...
А міжтим зі сходу грянула на ЗУЗ більг'їсо.иііька лявіна. Для ук¬
раїнців це Н0 була неспедізакка. Після досвіду з Карпатською Ук¬
раїною,цього тоеба було сподіватися. Про то.ще народ на ЗУЗ принлв бі льшовикі... з пг'ихо ^аною тривогою т*^ ненавистю, з^йв.,; говори¬
ти.
Насувалося питання: як бути? Чи вступити негайно з ^ій з но¬
вим наїзником? “ ііе було б нерозумно. Гійна розгарялася на світо¬
ву міру. Виринали но-Я. можливості й тому треба було щадити сили
для майбутньої р--згяизкк. Коли та резгривка мала^ би прийти ніхто
но знав. З різних зглядів і міркувань’Про.:лд українського револю¬
ційного руху зарядив,кайбільл доцільний на той час поділ сил. Ос¬
нова українського самостійницького руху,найбільп звязані з тереноо^ революційні кадри.осте,лись в'краіо з тим,що всі видніші ділні
руху’п.':рейщли відразу в підпілля. Доволі замітна частина україн¬
ських ренолюнійних сил,зокрем'’! більшість вчорагшіх політвязніз,
що були запроторені по тюрмах західньот й сер'Ліущот Польщі,опини¬
лися в німецькій окупаційній смузі. Туди не. захід,з німецьку зо¬
ну, відступило перед'біль^’овиками доволі б^’гато українців' з Гали¬
чини й е6лині,зокр-ма іктоліганції. Тпродовж 'зодесня і жовтня
І939р,пер:;хід .чор’''з у.маркаційну лінію’був дл г^озмірно легкий.За
підрахунками. з;'Кордзнн0? преси,число українців,іпо перейшли з той
час’із' окупованих більповкками теренів ЗУЗ на Захід,сягало до
200 ООС. Але
.ллоз т-лг-7гг-,
г^тт/г^- Демаркаційна
По,,п,-.тготті
;лв Д; далі Пер^'^"'
перехід став' -т,шаре
т;^уя'^.гііііий.
лінія стала "связьиіним нопсрушимим когдоно' '”, сильно обса.пжопим
пограничнимн з-ійськ.іми ИКБД. Кожньот ночі нв кордоні блискали ра¬
кети й гтжміли виствіли.а вранці люди з п'оикі''чкаїних сел підбира¬
ли під штикама. прикордонникі.і поствіляних людей,шо намагались
.. зирватйСм з ч^їрвоного раю. Па Гузі ,С-лскії ,Слні й Карпатах вирос¬
тала но ,в а залізна заслона.
А за цею заслоною починало процвітати ”вільне.,щасливе й замож¬
но жіттт.я". - 'Чітічги, лозунги,плебісцит,вибори,паради, двіпутяції, ді¬
лення з."МЛІ й панс.ької худоби,клуби,дес.ятихатки,народні суди,"Віль¬
на Україна" за десять копійок,водки в брід,кеигка’для дорослих ,
цукерки ДЛЯ дітвори, ялинка, дід Уог.оз...хто б'там перечислив ті
всі благодаті,що їх так щедро сипнув дл-г визволених’'українців лас¬
кавий батько Сталін! Мало того: для задоволення, українців,в лютім
1940 року більшовик:: впродоззж одної чечі забрали з хат і вивезли
на схід тис '-чі польських осадників і кольокГсті-і з Галичини й Го¬
лині, Але цей }.с..;ст українцям мало заімпонував. Народ мимоволі ■'
■ зжахнувся: коли й нас почнуть отак вивозити? - На відпо.зідь не
прийплось довго ждатхт. Гне ? квітні 1940 Рі;ну біттьшовики зарядил’и етлякуацію всіх преіко;'дочних с>:;.л,Г; глиб крбто,наразі понад'30км.,
переважно на опушочі польські кольонії. Стурбоїіалим людям виясня¬
ли, що "трудно,ча.да укр^пл-тть граніцу"
■ Іе-стюю^й раннім літом 1940 року більшоічіки повели скрізь посиЛ(;ліу пропаганду, за т:.)От.''.нн/ім колгоспів. Пайлег’хіе що йшло їм з
двірською службою по ізільвар^ах,тимбільше,,що всюди по дворах стоЛІЙЧ'1,
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~ 4 яли готозі стирти збіжжа й паші, худоба, ремакоріт Ллє народ,господарі, зідпекувалися5 як могли зід цієї Йлагодс'• , 0 от О.Т очним
ми Іц.- пождемо до "зесаргументом притисканих до муру селян було
між собою люди■г о з они, побачимо, як живуть инші колгоспи"о.
рили підсміхаючись: "Ну, ну, побачимо, чи вонрі ще ЗТРИМЯЮТЬС^ до
весни!" І далі починалися безконечні гутірки ня тему ие^^ияучот
близької війни . і МІДІ з з більшовиками.
Більшовики, 0С''їГнувши заплановану на 1940 р. /до. реч-і ■- нев
лику/ кількість колгоспів на ЗУБ, задовольпилисн тим успіхом і
дали людтм спот^іл аж до весни 1 41 р, Тод^
V. попа їїи знову,., ^ле
народ тоді вже не дуже турбувавс-я колгосп ами, ? повітлі висіла
ні'мацько-більшовицька війна.
*
Познак наближування тієї найбільш вижидуванот війни було ба-’
гато, зокрема в пеиксрдочній смузі. Гже від літа 1940 о. почали
стягати на кордон маси лобітникіз і буді'зельного матеріалу та бу¬
дувати бункри. Роботи над укріпленням кордону З'Лпись інтеч-зивчо'
через 'Цілу зиму, а з весною І94.І р. в прикоплоЕну смугу "^хали май
ж-з бе'зупику колони вантажних автомашин, та’-л{лі , галмати, кулемети
Більшовицькі агітатори і політруки з пливатних розмовах з довіре¬
ними людьми постійно’натякали, по.,- мовляз, швидко паидьом зпілиод.
Народ радів бачучи,ці приготування, бо всі були переконач’ в не¬
минучості більшовицької' поразки. Тільки війна могла принести рО'Ззал-червоної ТЮРМИ народів, що стала справжньою каті зйею'зокрема
для українського народу. Рійна Німеччини з СССР мала стати гтпя
України тою вижиданою челговюю історичною нагодою, яку тпеба'бу-'
ло використати' для ос/'і\а то чисто зиззо ленн'г', дл"’' здобуття державно’г
н е з ал 0жн о с т и, Р ■ ро з у мііяню -загалу укратнціз тільки війна мо'^ла пли'
нести нам радикальну зміну иашог долі-, тільки в Н ■' і ,т МИ оачили Р'^и
тунок від невідхильно-' загибелі в добі "миРа’’.
щ^аслиз іншим
за кас Н'.ародаж'і західнього світу таке ставл.ейнп а ля з й я н о з по зу міле,- тим не '4е,і-ше воно■ зідзеркалюе тлагм.тяу дзлі^
X народів'
під ^ бл ЛЬШОЗ-ИЦЬ кою " залі ЗНОЮ стопою" . ■ ■'
Але більшовицькі воєнні при'гетувачня 'мали також сво'т мрчтп плив-мні- сторони.^Це була передозр-ім-.поголовна мобілізаці-я всіх чо-'* '
ловмкіз^з армію на_^т.зз. 4с-дневпий пеяезишкіл, себто, 'в більшеє-Тх, ДО фортИ'фікаціпних робіт при кордоні-. До цих робіт, зоклеі'да,
до копання довжезних протитанкових ловів-, прит-ігнено також жіноцт з -О ,
♦
_
ИОЧ1 на
т-іазнн 1041
Г'-ПД попр'ввло-па>^пч-й маооаі'гй ннура'нсьміх род?ш. їй'-озйли цим шзом тих, «и'т 'сини
ЗТ1НЛИ вже СПІД біЛЬТОЕЧЦЬЙОГО режиму зачої-док, аГЛЧГіЧО пЬ,,л„' ^
масову лизгз украVцц1в бД запіа^ва-"
нии на день <,4. ало в - . че^^вня ^^41,,.
'•
народ під біяь^иозицькоіо окупацією на
ам^Схіиницькиіі актив, на свою молодь, на своє підпілля та на ту
резерву, по ОСІННЮ .909 р. зі дійшла була по наказу на зяуіп.
лоч /іК сильно пильнували більшосики кордону, звчзчи" мі ж обома час¬
тинами украчісьио-: суспільности не пе-оейза гись. КаРд пР бРР
шозяцько» окупацією сзоєчасно ді зчо.вся ппо гь'ю/і/ггічГо■'
очистку .’рпанізац-- Унраїкськр Націоналіотіз зГд зопопДЙ'зДаЛ^
Н И XI "з є чі р V) Ч.Я щи н их"
^
елеі'/ьіїнтів, одоблив її та став по СТОРОНІ Прозідника Степана ізандери. Це ж бо
Д ЙОГО прапором опинилися вс-і'
наикраші Ройові сили укря'нського П1народу.,
ті, ЛК.1‘ ДОСІ несли ня
своїх плечах весь тягал боротьби, ЯКІ ДОВГІ РОКИ ка^іялися зо зорожих тюрмах і таборах, ' '
тчртч^-пу
і
" то
1 моральчо найздоро'лішш.. сини украІНОЬ:-.:». сел 1 МІСТ.- _,.же на початку 1940 р. почаль вертатися під
^
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бІ ЛЗіПІЙ-ВКІШТ/ гкуттадію п^^овідні члени унрягноького'ПОЗОЛ-т 'чого рухуиа ^іс::і з "-'і';,,.з ва-^ких умовах ^ччавв'ДІ.ськ:)^^
режмку органі еузатх
т.і дготозлчти няоод до майбутніх аідаль^т''''‘ПОДІЙ ,П^,-р,езводили ц'ю Бід~о-зІдаліічу ,роботу з '-'раю и.іч.сл.піі^^итро, Кироч-рг^ик і Ізач Члиміз-Легечда. Озбоооні бо^пзі т^рупи учрагнських революдіо-;Єгі_проходили ііробооьі бі льло зчт;ьчи'“ ко^доч
часТ'ИНа,.3 них пад.Яча ча чо’''дічі ■ в■ бо^^. з'^''•чкязодист^^Ч'%б-<^гято
^Я^апО .3 ЧИХ ПОП'^ДОВО'З З'^^О'ЧИУ уЧОЛОЧ
Ле , ^І ЛЬЛІ СТЬ ТЯ^Ч Ч^ОДИ”
ряларч не уі СЦЄ‘ С З і;, ого пр” ЗЧОП'^ЧЧіР і ' з ■^чочуз^іля ОД^^іЖЯЧІ _ ЛОПУЧ'^НЧЯс
уТГудчеЧИіі ОТОо ппбут в ПрЧКОРДОЧ 'б .і с^-^узі в чопвні
року,ДОЛИ сюди кахличули маси т іЧИХ Я"’''ЄЧТ1.3
Ц1ЯЛЧНО вилко леких 1 НЯДЗЗИЧЯі-іНО спритчих. гуло -^Х ПОЗЧО З КОКкому.-селі^зочи всюди пхали свого носа, всім і зсіми ічтепесувялися,а но-ча>п^ засідалксо у збігах і лі.сах ттоп плахах та
них. стежчах ,нечачв ждали ■ ча'-когось
.
. ’ -й-исоко-вмсоко в-повітрі гуділи моттрм. де були роззі давальні
німецькі літакигякі щоргіз частіїло пеоеліталч' кордон ^ сл‘дкузали • -заі рухами б і льшозикі 5-у прдко ^Д.СНЧ1 - .смузі . ^ прикот^дочмих
•ОеЛ І ’МІПТ' ііили -З; г.либ, 'раю жептачі .вістК'^про те.кіп-,же мосиле-'.’
ськ по ті'., стороні рГР"ДРНу,ГГрО РІЗНІ ІЧЦИ"
дий-ч^зух чі'моцьких. з
Д?Ч,ТЙ' ЧЯ КОРДОНІ і ^ .'1
а^юд ппитаївпи духа ждав -четерпеч-^з-о
на; вибух.
.
АІ.гімецько-пільуовпцвуа зічча.
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іерзнп іа :і року - З .неді лю на досвіткрж здпз.ж оцього довже¬
лезного ПІ льшовичькоро ко’^дочу р,еБЧ‘''^ли т’З-.рмати, загуд^ лч ^дото’^п
літаків 1 тачіКі. зу. иор'^'.з ко'-'доч пере-в-алгиласв ч^пгут'’^іп ч^'^^■'^чьк^

ЛЧЗІча, "''•■'ДЗ.р бу.З ПРЯМО рОЗТОРОЛуЮЧИЧ.
рррли бзз стрч’-у
.3лер.''-/І,гль'іоз'Гп^ 3)1 дст''/р.алч на цілій лічі . '-.то ^дін тодЯ оро"'^тиса думці,по це часта.з час остаточного краху червомот тмр^'^и
"^крз.ічці пеоежизали дні великого підйому, '"іхти не мав на.рмеіг.^сго сумні зуую "' краз тепер часта на дов-'дождаче нагода дл^
України - знов' іідбудмзати своє власне чезвл^жче держо.зре 'риттч. :ік ьиглчдали спразд р-д бі.л;'Л0.зиками,народ зчаз ^ до в^^чр
по СБОМу пі дготсьи.вс.^ . беручи під увагу й ту .можлиз' оть . по теж
і чі^піі поотавл-у^ьс- негативно де укряенських державницьких
стремлічь.

акрайчськи^і революційний саіюстійчицькив табор існу'вав і дічз,згіііио з .виругами хвилини
інтереса^у у'ратнського народу.
ч 'іХ^н п о д о о а е т ь с п , ч НІ .
О
не звертаючи уваги на те.чи
.ч
це
ТТ

І

ЦІ.але ■ укрп ін^у . були господарпм''' на укря-^нській зе?-^лі, р-і^^пз ' Осузялкеп'.впрред .оластизо тільки но на.іголовн"лих лляхяк. ‘'’‘к'^''зь
в запіллю Дл я ли иееелииіЧ але, ріі’іечі на, все бо''зупдРіи укра¬
їнських са^усті іників. .ГІони-ЙЗ:-.-тупали з Ліб з вудсткпаючи'^н '^ільжовикчри та. н я долускали' до гра.бунків .зизожування ма^ня' чн -то7т

ГрОМІ.^ - У'-уУЧЇНСЬКОВО
зНону чер зоних" 0ККПЄ^^,'Т) ■ з ^ люльки
еп
и 01 .І]Ь-ЗКХ ■ стах н-пуртттго до зяжк'пх -^усакр ук^-^яз енкяв'-^дисг
ГП
>/| гуг
, МЦ1 зс'Г;уп".еи в.т-чсТ'''во б-.з 'Л"з до у'■ря”нсь''''их сел і ^-11 ст¬
^
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Всюди стрічалися зі спонтанними маніфестаціями мас на честь Незалеж¬
ної Української Держави, всюди бачили тризуби, синьо-жовті прапори
Хай жита написи: "Хай живе Українська Самоситійна Соборна Дер}^ава
ве Пр-Г)відниї^ Степан Вандера ! Слава Україні ! Героям Слава Т ” і т.п.
Майже всюди заставали німці вже зорганізовану українськими самостій¬
никами незалежну українську адміністрацію, тимчасові сільські і місь¬
кі управи та народню міліцію. Приз-начені до українських міст німецькі
Ортскоманданти часто не могли стриматися від виявлення свого подиву
і признання свого подиву для зорганізованости і здисциплічованости
українців та їх організаційних здібностей. Завершенням тих спонтанних
виявів незломної волі українського народу до вільного незалежного
ііержавного життя був історичногозначення А^^к т ЗО. ч е р в н я 1941
р. На передодні цього акту озброєні україисьяі самостійники - повстан
ці вдерлися як одні з перших до Львова, опанували радіостанцію, за¬
безпечили Собор Св. Юра й митрополичу палату^перед погромом НКРД истів та поробили всі необхідні заходи до скликання історичних Народ¬
ні х Зборів. На другий день на хвилях етеру рознеслася по всій Україні
і по всьому світі радісна^вістка про святочне прогошення Народніми
Зборами у вільному Львові 'відновлення Укратнської Державности на
українських землях та про покликання Тимчасового Державного Правлін¬
ня України з Ярославом,Стецьком - Карбовичем як Премєром на чолі.
Небувалий ентузіязапанував над’ звільненими теренами України,
Радісна вістка бігла'від села до села, від міста до міста. Скрізь
були негайно скликувані святочні Народні Збори, на яких відчитували
універсал про акт ЗО, червня; митрополиче Послання з цього приводу,
Інстукції ОУН і т.п. В цеквах відправлялися торжественні Погослуження
в наміренні Української Держави. Священники патріоти відбирали від
народу присягу на вірність Українській Державі та її Законному Прав¬
лінню. Всюди на-місцях творилися за 'почином україтіських 'самостійни¬
ків тимчасові органи української влади- місцеві, повітові, обласні.
По всіх трохи більших осередках появлялася незалежна українська преса
що діяла з рамени української самостійнилької' пропаганди.^Народ вико¬
нував з великою охотою і радісним підйо^Рвсі зарядження рідної влади.
Молодь спішила з запалом в ряди народньої мі лі ці та українських вій¬
ськових відділів і шкіл, ),цо’творилися по повітових і .обласних осеред¬
ках, Скрізь панував лад, ,Притаєні з?; ороги українськот^о народу не важилися на ніякий більший виступ проти українського пря.вопорядку, Загроза удару по українській самостійницькій ідеї існувала тільки 3 бо¬
ку німців.
Німецькі горе ■- політики, заскочені вкрай "самовільним", на їхній
погляд державноправним актові укр''*енських самостійників, швидко поста¬
рались про припинення незалежних україжських надай львівськбт радіовисильні. Провідника Організації Українських Націоналістів - Степана
Бандеру, Премєра Українського Державного Правління - Чроолава Стецька
-КарбОізича та ще декількох визначних членів Правління - 'арештували та
вивезли в Німеччину. Е йреоі наказали помістити відповідне'"спросто¬
вання" ^ мовляв^ ніякого державно-правного а,кту й не було
Тут слід зазначити, що вже^ перед вибухом німеїй^-більшозицько'і зіг¬
ни Прозід^українського самостійницького руху передбачив можливість
протиукраїнських виступі.німців і 'видаез згідно з тим відповідні ін¬
струкції, Пробним каменем в українсько-німецьких відносинах стаз акт
ЗО.^^червия. Після перших ударів по українській самостійницькій ідеї
та її носіях, поправні досі відносини різко погіршилися, Укра'-гнські
самостійники, згідно з передбаченим пля -

ном - почали .відразу переставлятисв на, поотичімоцькі позиці''.
До певного часу тпеба »"уло оминати різних з.ударіз, але, ^ що доотвертого конфлікту мусіло прийти, до стало ноно для всіх вже .
з пеоших днях липн.я 1941 р.
Не зважаючи на перший удар З' боку німців, незалежні сили укра'інсьного самості.й.нидакого табору діяли консекзентно дал.і,згід¬
но з власними плинами, всупереч хРІмоцьким гопячам, .Поруч^ німець¬
ких баталіоніз, а часто .випереджуючи їх, маскуючись з різний^
спосіб перед все більш зорким оком фельд.жандярмзгзі’г і гештапа,просузалис.н вглиб Укра'їни, маршрутом на схід, сірі постаті чле¬
нів т.зз. ’Тіохідних І’руп"Цс'були українські самостійники-революціонери з отих "двісті тнсяч" емігрантів 3^1939 р/, що зідпозідно ,вишколені. та повні зогпалу н посвяти спі^ііили на визначені
їм заздалегідь місця н.а.0СУН, щоб помогти оіднхН'Т братам відбу¬
довувати справді незалежне де-жавне .життя українського народу.
Це ті, що'з иозій ситуації перші мали змогу н-чвязатм тісніші
ззязни з українськими самостійницькими силами на.ОСУЗ та підготоЗИТ.И грунтпід єдинии соборнйцькии державнотворчий чин українсь¬
кого народу. Це вони поривали укра/'^нські маси на 0СУ9 до радіс¬
них маніфестацій т-^а честь Уезалржної Укра’нської Держави, це во¬
ни да.вали на^нодові змо.яу збагнути'справжню блат^одать справді р^ д
но'ї влади, це вони, врешті були’тими, 'що взяли на себе перші уда¬
ри озвірілих німецьких наїзників - імпсріялІстІБ, це зони навчи¬
ли стероризозганйй довголітньою більшоеицькою неволею народ зід, повідати на терор окупанта зорганізованим солідарним опором та
збройною боротьбою.
Це були ОТІ " бандерівці У що їх’незабаром і більшовики, і' нім¬
ці і інші воі)оги українського народу, а також, на жаль, і деякі’
круги з поміж самихФже українців - стал.й одчоду’пно клеймитй "бандитами”,
"зрадниками”/'божевільними",
"агентами -большозиз^іуУ
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Б. Під німецькою окупацією /1941 •• .і944/,
а/.Колоніяльна політика і терор окупанта.
Незалежна українська адміністрацій на 9^9 діяла менш ‘бі льш
І з ПОЛОВИЕіОЮ' МІС.'ГЦІ - себто ДР полозини зересн'"
р. Це
бу-і' період відносно "незалежної Укр.аїни", як це його ше й до¬
сі з нас загально з.зиклн окреслювати з певною примішкою сентим е н т у й л е г к о т і ро н і ї . К і м ц 1 н з в зжувались ліквідувати ці е
української "н-залежности" негайно і брутально. Гони робили це
ПО.ЗОЛІ Й ОТ-’ЛЯДНО, Дє'нь І.с^^рпня 1941 р. зони визначили як день
формального прилучснч-^ Галичини до т.зз. Генеральної Губезні'^»
себто до адмінісртатизної одиниці /"Небенл.янд Гайх-у^ з

зажйо поігьоькйу насслечнчм та столице» з Чрачозі. Гя верасі^нь

1941 р* було пєредба.чш!е роззнзачня формацій "УкраУчсьлої Уйч
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ДопрмІЖНОЇ'

Поліції’’* підпорядкованої німоцькій жандармопії. На місце Ортекомандантіз почали прибувати до позітозих осередків Ляндскомісари, птдпосядкозані" окружним Крайсгавптманам, У Львові, як сто¬
лиці дистрикту Галичина,засіз німецький губернатор, зразу Лиш,
потім Рехтер, Разом з органами німецькот цивільної управи наїха¬
ли вже й до’Чммгіих осередкіхВ команди ”СД", себто "Яіхергайтедіпет’’
а попросту гемтапо. Українські адміністративні органи відходили
потиху з тінь. Українцям мали вистарчити на майбутнє тільки т.зз.
"Допомогозі Комітети", що їх люди навчилися глузливо окреслювати
як "український Юденрат".
Поволі німецькі окупанти прибирали іііосаз кт^апііг до
загарбані українські землі. Передусім ділили їх так, лк
їм
вигідно^. Терен між Дністром і Рогом, газом з Одесою "зиасіндувар^
ли" союзній''Румунії. Регату українських земель поза Галичиною і
т.зз. Трансдністрії"з окреслили як "Райхскомісаріят Україна" з
тимчасовою столицею Різне та віддали її в б-'ззастережне володін¬
ню брутальному крртзавому пруському Газлайтерозі Гріхові Кохові
та його туполобим генерал- і гебітскомісарам. Омотазгаи всі загар¬
бані зжеукраїнські землі сіткою гештапівських команд і станиць
жандармерії, приступили до розправи зі своїм найбільш небезпечним
ПРОТИВНИКОМ на Україні- українським самостійницьким рухом, окрес¬
люваним офіцийно як "Бандерабевеґунґ".
Гжев літніх місяцях І94І р. фельджандармерія й гештапо почали
виловлювати на ОСУЗ з Житомирщині, Гінниччині, Київщині і т.д.членіз "Похідних Груп" з метою не допустити до, гаирення на цих те- ,
ренах української самостійницької ідеї, а зокрема^, до проголошу¬
вання Не залежно сти Української Дешкази, На Галичину і Г о линь нім¬
ці мусіли наразі махнути рукою. Приловлених людей німці тримали
якийсь час по ляграх і вязницях, а відтак примзгяували їх верта¬
тися назад на захід. Ллє завзяті юнаки, зирзавшись спід німецько¬
го караулу,знов брали маршрут на схід...
15. вересня 1941 р. німці скинули маску. По всій більших міс¬
тах України, зокрема у Львові, гештапо перевело того дня масові
арешти українських оамостійчиків. Число арештованих ішло в тис.з^Частину з них випущено по якомусь часі на золю, але для бога■ґьох сотень і тисяч українських самостійників розпочався того дня
мученицький шлях КРІЗЬ ославлені німецькі тюрми і концлагри, гао
мав тривати повних три роки. Ге один там і згинув від тортур, чи
виснаження, Гсі тюрми побудовані будь коли окупантами Укра'тни, по¬
чали все більше наповнюватись новими українськими політзюзнюми,
якийсь час^ гештапозці^ вивозили ночами менші або більші групи
вязнів, - жидів, укра'ГчцІБ і поляків - за місто на будьяке урочи¬
ще і там -'х розстрілювали.,, !'Чн тим почали приходити до україн¬
ських сел і міст вістки про жахливу й ганебну поведінку німців
з зоеннополоненими .черзоноармійцями.Г перших тижнях і місяцях вій¬
ни німцям охоче піддавалися сотні тисяч червоноармійців, які не¬
навиділи червоне мосяозсьяе ярмо і ніяк не хотіли проливати кров
за "батька"Сталінао Гсі вони мали праве сподіватися, гас ні^щі доз¬
волять т^'Т нега,йно організувати наці спальні війс/ькозі- частини та
допустять їх до святого діла визволюзання їхньої батьківщини від
червоних московських гнобителів.
я ецо ні, то бодай відпустять
їх швидко -домів^до_мирної праці чад відбудовою зруйнованих осель.
Та сталося зовсім і натяте, Гсіх полонених черзо^юармійці в, без ог^
ляду на їхню нац" оняльчість, німці поч-али трактувати як підлюдей,
гірш худоби, іЧолонеиих тримяли за,дротами під голим небом, на го¬
ло дозмх пайкахг били їх, знущалися, стріляли з будь-якої причини.
Чзидко МІЖ масн,ми полонених кинулись пошос* і недуги - черзінка,
тиф... Лриишли холодні осінні дощі, морози... Для смерти настали

в
кесп'''ДІізано ^бильні жкивао с .Скільки соток тисяч П'^-лорюноних зп/ікуле до кі"''дя І9ЧІ року зід хворі б,голоду й х:\лоду?годі збагнутк, ГсЯсЄТИ з II ^ псі 94В р« подають, що впродовж перших 4 місяців
німецьно-більшовицькоі війки по прямому наказу Кайтеля загнано
з сиру землю 600 ООО "росі;'ісг-.кііх’' воєннополоненнх!
А всего згкч>нїїо з голоду по рріменьких таб-'.'рах 1,700.000 ''російських'’ по¬
лонених,. Це діялось в той час,коли німецька пропаганда горлала,
що - ось ми “ завдали більшозикое.^ смертельного; удару і тепер мо¬
жемо дозволити собі .відпустити тисячі полонених домЛз.о., Гже на
цьому одному жахливому прикла.ді народ збагнув приховану наразі
мету німецьких скупаїітіз? всяким способом нищити фізичку суб¬
станцію українського народу, ІСзидко виявились і інші,не менш
"успішні'спосоРк".
Це був,передоВСІМ;голод. Р осені 1941 року і на переднівку
1942 р/цілому Піді-гярпатткі загрожувала голодова катастросра^Еесь
урожай 63ГЗ знищений повінню. Тисячі людей спід Карпат рушили з
мандрівку на північ і схід з метою купити чи випросити для себе
і свеїх голодних дітей бодай кілька кілограмів зерна - на про¬
житок і на заеіз..' Треба підкреслити, що весь народ на ЗУЗ з Га¬
личині й на Голині пішов уоею дзапею на. зустріч голодним братам.
Люди з найбільшою охотою наділюзали потребуючих харчашя. ?іле ця
допомогоза акція чатрапила на нвсїіоді:ванмй опір збоку німцівс
Німці відмовились дати українським організаціям відповідну кіль¬
кість транспорлових засобів для підзезенч^т збіжжя в навішені го¬
лодом околиці’. Німецька .жандармерія і баншуцполіція Систематич¬
но виловлювала "мішочникіз" і'конфіскувала’в них останні грами
випрошеного зерна. На інтервенції україняІБ гештановські- дост'ой-'
ники здЕитали раменами і в приступі щирості говорили: "Яке це
має зчаченнв для Райхулчо десь там 'з Карпатах згине кіль'кадесять
тисяч рабів з голодугі о /іле' народ не допустив до дієт катястРО'
сЬи. Ге з ■іітними для німецьких .посіпаяір шляхами ішов українсь¬
кий хлю на голодне Підкарпаття. А весною
року українці
власними зусиллями -перезеели з Нідкарпаттл у хлібні' сколиц: і аличини сколо ЯС,000 українських дітей на доживлення,
Еже осінню І9ЧІ року почали скрізь на окупованих німцями ук¬
раїнських ^^еренах діяп^и біржі праці ,ославлені ніїсіцькі '■ Арбайтеамти'а Гс. всі райони і села були систематично накладані відпоЗІ ДНІ . КОНТННІ^еНТИ , - СТІЛЬКИ то й. стільки людей треба було від-'
отавити до Німеччини на каторжні роботи. Зразу ця' бранка прохо¬
дила м,^нщ-бі льл ' органі зонако ,
би мовите, бюрскратичкОо Але де¬
далі "г мні почали щораз частіше стосузати а.ср р и к ан с ь к і. м сто д и
ЛЮДОЛОБОК" - особнабору білих рабів птллхом дикунських обля;
по містах і ^^0 зелізницях. Німці намагалися _забира.ти з перспооіб ттсзбазнтн Ук, ЛГ- •' .. ■^іСРгу ;іолодь .особл-изо юн.я!< 1 ІЗ,ігоби Б ТОН
•'Г
о
г /гайкр.ьітих і найнз.діиніших сил. За приблизним рах^щіком
.;;.аіну
”о
крятіг'^ зглядно -з т.зв, "Райхскомісаріятуза весь
ні мш вивезти з
■
'
..
с'^.мої
Га¬
час окупо.ніІ Гіснід 2 мільйони працездатного ел0менту,а з
пі в Мі.льйоча , Доля цих білих рабів, особливо тих наЛИЧЛЯИ О'
пя т но 'Ван 7і /•; зн а,ь. о і ''Ост" була незавидна.. Скільки їх згинуло від
аліяктськ іХ' бомб по різних Гамбургах і Берлінах,скільки вернулося
каліками ;оиіз. с а лькн пропало по різних гггіафлягерах -- Бог один
знає.
Г' 'ла.рі з огра.боіуваннхм /країни з її живої сили,йшов. безуцину
гоабмнкк' її магерінльних дібр,зокрема харчових'продувів.збіже^і,
МЯСН1 ,МОЛОЧНІ . т:п-, ьонтингентш вже в першому році німецької окупз'ш'’-* 'ГГ
важким тягарем на україн ське село,а ще де.льш'^и
цей тегар^^ставав щораз важчий. ' Ославлезлена Розенборгізська земель-
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на реформа' на Україні о Ї942- р-, ЩО полягала ьлас^^льо ТІЛЬКИ на переймеч
нуванні бількозицьких колгоспів на ”громгоспіг'.
мала на меті у: правкити
якнайкращо м^^ханізм ограбування Vкраїнн з хапніг. Довх:езні епіе;ионк палакасптно^о і'айху, Ведовакі хато нами йшли як день так ніч з .України до
баром, ЧВ&,пився кат України Еріх Кох у літі і94о ,...5 щс НІМЦІ .зуміли видерти з України багато більше харчів,-як це робили більшовики; Дійшло до
того5 :до на Україні були села, де не стало ні одної корови, Гое забрала
голодна німота 1 Сьогодні наїщскитальцям по різних Баваріях і Тирслях
ясно, чому пересічний "бідний бавор" по б-ох'роках війни має з^'стайні
10 - 1“' корів.'
ЗлОг:ум:.. а річ, що народ, збагнувши звірячу і.оооду і лпдслсеині пляїн
нових "визволителііО'Уксаїни - відразу, стихійно по'пав' ставити опір всім
їхнім злочинним починанням. Зокрема село печале систен/атично саботувати
здачу людських і хартієвих коитингентів._Це в о^^ою чергу викликало даль¬
ші дикунські
репресіт
збоку окупаїїтів.
Терор розшалізся
Спе_
^_І-.—
,-.ОФ л. на
па. добра.
^.і,а І..) рс .
■ціяльні відділи '^Зсялердінсту'ж зложені з' рїзних ■'позкан.яків" і "шльонзаків", батальйони косооких калмуків , узбеків і ''козаків" на гештапозській службі, - дико бешке'^ували по селах, стя-паючк залоглий контингент,
- масакрували'сл''ариків . гвалтувадтя ■,жінок, оозстрілюзали втікаючих людей,
грабували людське’добро
Збитих до крони і повязаних колючим дротом
зловлених л ю д е й т я г н у л и ;і, о . т ю р е.м я к з а к л а д н и к і в , ■ що б п р и н ай б л ижч і й на¬
годі розстріляти їх у відпла""! за уроений " .замах па "діло відбудови"
краю. Найдужче розша'лівсп німецькії^ терор г осені 1942 р, на В'олині й
Поліссі, за відмову давати кімрцьккм вампірам контингенти та, під ви¬
гідною, але зовсім необосігоЕЗліоп притокою звязкір українського населен¬
ня з ЧЄРБОЕ.ИМИ партизвнами. Цілі еела.йшли з димом- оотн' людей гинули
Д9НЬ-у-ДЄНЬ від !:улі,
багнетів ка;раіьккх загонів ок:уп
а, її селі Чортиліси на Поліссі німці впродовж їй льки одного дня вимордували біля 2,000
душ українського каселеккя,,. Скрізь лунали сальви, скрипіли гіибениці,
Чати шаліли, впивалиоя кровга. Сіяли, з'тер у щоб незабаром почати бурю,
Німо.цькому опирові було замало тог крони,
311-І з ах лис ту точись
день-у-декь смоктав з укт)а^‘неіиозло с
Ш1 ЗМ'Т.
ІП ЗсНХО'^ІБ ще.
кого
жертва добровільяо то
почуттям О.ДЯЧНОИТЕ ві і^дявала свою кров длл
його гяшапастіицького росту, і срманськоі.у капралеві треба ще було укра.інського гарматяьогс мяса, .тре
СУЛО ПІКІВ
.скарі в , 1 ось ттри
різних частинах Бвермахту почали появлятися щораз численкіші "добровольчі батальлоки-'5
ЛСЛ(ЄН1
украттіцгв бо:
ллель. А .а кв’^пі 1943 р,
Берлін ласкаво" д о 33 о лив ук раін дям - с т з о рит и аж цілу д і; з і з 1 ю т и з в, ■' Г а з
лицьку Стрілецьку Диві 31 ю під"почесним" знаком
■ііе трохи" пі зніше,
п Т.г л ‘і
' :тг-'
І
і 11 с л.я д 1, іі у ‘0 Ь Н ^л
парьшт
сію на "ціле" військо ■ "Українське итзвольне Шйсько"’Г Умова була одна:
п її;
боротися вірк 0 поруч німецького солда
і^а протп "ворога людства",'а нагородою мало 6у'::чі ПО перемояніп ВІЙНІ " належне місце для'українського наро¬
лу" в "Новій І,‘зропі :Я.
іа ДІЛІ творилі л : ї
німецько- у к р а ї н с ь к'і див інр'"' це "У с ін розкажуть ті п ;ов у які весь ча.'; лили 1
зіі і "війсь
” т Сїї.ЗхЛ!1 сзмоио:чйнин,.'з і ЯКІ С! тупою зитревалістю заллють помиї на украТі
імецькот клямки.
кликали народ, "терпедіизо д -тр ф-Д*'' І до кінця ^риматкі
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Свою ЗВІртчу природу і ЗЛОЧТ4НЧІ пляни
відношенні до
до унра/інського народу підтвердили ніьїоцькі наїзники,від¬
ступаючи зі східних українських земель в 1ЩЗ році. Всі від¬
ступи й хвилеві протинаступи зони використозузалм для нешадног« нищення українського населення т' його ■майна. Зокрема
люто шаліли німецькі "бльонд-бестії” на Донбасі 'і взагалі на
Лівобережні. Божевільне нищення всіх споруд українського важ¬
кого- промислу,палення всіх осель,садків;хліба й паші на ла¬
нах, безглузда- спроба еза^куації всього мирного населяння на
захід враз зі всім живим реманентом, - садистичне мордуван¬
ня, хто пробував ухилитися від цього дикого наказу, - одним
словом -"тактика полишення ворогові "спаленої.землі","Сагари" - все це залишиться навіки в памяті українського народу,
як проклятий спомин про наїзників із заходу. К*’ крашу память
з "останньої хвилини" залишили,„по собі німецькі злочинці й
на ЗУЗ, Куди тільки проходила фронтоза лінія,де тільки фронт
задержувався бодай на кілька дні в,там німецькі "культуртрегери" грабували й палили села,гнали насильно тисячі нагоду
до фронтових робіт під ворожим обстрілом,забирали в ясир ук¬
раїнську молодь до Райхуі'. .Багато про це могли б юозк^азати лінія Стрйпи,Поділля,Підкарпаття...Жахливі цифри фатального
білячсу трьохрічної німецької окупації теренів східної Євро¬
пи, опубліковані недавно більшовиками,відносяться бодай у ЗО
жроцентах до українських земель.
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■ ЗДИИО РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ
_І РЕВОЛЮЦІЙНІ МЕТОДИ' БОРОТЬБИ’
ДОВЕДУТЬ ДО СТВОРЕННЯ УКРЛЇНСЬЧОЇ ДЕРЖАВИ І
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б/ Організація відпору.
Можна собі уявити,яке глибоке потеясення пережили україч_„кі народні маси,пізнім літом 1941 року,бачучи ;зрядлизі не¬
сь
поправно безглузді й брутальні удари в Ідею’незалежності Ук¬
раїни збо.ку німців. Ще їх,туполобих німців не навчив І9І8р.!
Та
таких зрадливих удагів ми вже п*ривикли й навчились
інстинктовно в відповідальний момент давати правильну відпо¬
відь на питання: свій чи ворог? Могли собі різні непоправні
опортуністи в найбільш натяганий спосіб "поясняти" і виправ¬
дувати брутальну й безглузду політику німців на Україні, “
українські с-амостійники-резолюціонери .Актом ЗО.червня І^4Ір.
здерли
доазу меску з німців Д заставили їх показати нагодозі сзг'Є справжнє обличчя: ось зони,нові наїзники імперіялісти,закляті вороги незалежної української держави. Ось
з ким прийдеться нам ще звести бій за. остаточне визволення
України!
Спра-Ву комплікував факт,що найбільший історичний ворог
України - імперіялі стична Москва ще далі і снувала,далі висі¬
ла' важкою зморою над Україною. Продовж певного неозначеного
часу треба було п.^ :^і,цнзш0нню д,V) німців зберігати засяду,що
"бооог мойого воПч/га в моїм союзником". Бо справжнього союзI
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ника з українців як даврю так і тапс'. н-^ ^уло. Ала ж бо й оби¬
два вороги .і ііі.ущі і б]. льпоаику,увлдко валвились соузч’-^ка’/'и
між собою а однодупіСУ" поборюванні укоатнського'сгмостійницьного руху. Иаприклад вжо
пороло^п ’ І"^4І і ‘'[•.' ".р.у німецькому
запіллю, зокрема на Білорусі,появклнсл ■ групи чор:поипх партизан,
яких метою'було дезорганізувати цо'запілля та^їі'ідгсил ГП1 а; поио ляти
грунт до повороту більпсзиків; Черзоні, партнзанйезастосузали
чортівську тактику. Гони'’оминали одвортих ’ зудя^'^і з з німцями,
натомість з ри з а л и' залі з н и чн і ш ля х и й м о от и' т а 3*6 и в а л и з засі¬
док поодиноких німці-з. Цим-'робом зони провокували дикунські
.репресії збоку німців- по зідноиенню до цивільного нас-злення,бо
ні'мці відразу почали примінювяти збірку зідповідальність. Люд¬
ність зі спалених і по г роз'їло них німцями оіл мусі'ла, втікати в
ліси і хоч-не-хоч приставати до чєрвонкх ба.ид. Це й було ме¬
тою червоних б.андитів" загнати якнз,йбі ль’іу кількість насп-'лзння
під свою, команду.
Літом і. осінню х94Г року червоні-партизани почали їлораз дужЧ.0 проникати на пі.внічно-західні украт.нські землі,себто на По¬
лі соя,-Підлятшя,Холмщмяу й Волинь. Гони [Д''-еті льки стягали ре¬
пресії збоку .німців, .на/,українську людніе'ть-,але’-А
давалися
дуже взнаки'населеннюАграбуззли харче.ві" П\'^і'рдй-^ти п одяг, вбива¬
ли неприхильних їм громадян і т.д.
От через їло український" нарід, не міг залилитисл з”ьр'зтральній П'дзиції” Іждучи пасивно на зислід „юпки двох свотх ворогів.
Віч мусів виступити активне; на арену ^а)ротьби,як третій неза¬
лежний чинник'на найбільшому побоєзиіці сунаснот війни. Німоцько*більшовицький^дует'' муеі’з перейти в більш скомплікозане
''тріо**.
^
'£ пепщу чергу інлло про зоргені зуїзанчя есе-н^^^едпо” самоборони перед фізичним винищуванням збоку наївкинБе. Тніціятопами
і організаторами самеоборочної акції були унра”ттські самостій¬
ники,з яких чимало П Ф-ДІШЛО вже в .еер-;сн1 Т-ФІ року в повне
гЛ
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Н1:-1 Я Ук' па їни вид ан т. т1 *ж.І лу низку загяджень
підпілля. Д
Юе,'-' не я -.3 таких точках *
і практииі-[и X вказі-.і еК , як.и:і ’ змі от . 3
т
т
т іі ІмеЧчИН у. Ф ГП ем петр МК'РЄ їнців ка не їхати до б пені ль н
л і итво ,см-нрть і
торга^голод зли,дні
грабитй 3 хе Г-Ч . т Т Г: одуктів;
не дозво. лити Себ
працю в.^ гром-гсс. і І - і л ерга Нізузат и т ак, що^ якнайбі льше хлі ба іалишилб он
сел .яи ,
- ^
не йти н. а- гермят не м.;тсс - в "добр 0 0 ль ч і '?е.т^.їїьйони ■ за ін
^ереси німе. ЇДЬк:.ге ї МГІ віял і зму
•і і ах по стінну
ті в ничу-службу ,встансв иорганізу .ГН'ТИ Не
ИГ0Т0
ти алярмоеі сигнали
со б І де 5 РІ криїо-ки. Гсе це на
випадок нег айноге . н
м "їдь ких ^тбо біл ьшовицьких
оку н
ірабіжників і п-.}ге-д''гп'.г-пі'ф
творити Н,а ■ ’-П. СЦ.ЄХ . о імообор;:.-нні ботокп для
ідбивання нападу
менших погромницьких Н.Н грабі ЖНІЩЬКИХ темп .несильного ЗіІЛЬНЮ
зання ареште іЛн-'Х однес-'-:Льчан-, .Б дб.ира'і--ія зграб .ветгого майна
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Гинищу.д'ти бчзп^лдадио .:>сяких зг'ідникі.
ч'';но.ну,чім"Цьких ви
служтїиків і оексіїті -. . .
■?Іа ЗУБ спна:т зо'-г-іні зуваінчя б.амоо^ер дн-'ії екціт бу.ті^ куди
лекша як :ірі ОСУ'і,нер-;:з те,що тут-спп.а.’аіе ді тла ;ід'довгих літ
наладнана'орг^ йізаціина сітка реБолюіі;ійн.;Г;;' самостійницького
підпілля, буди .макне пре■дст^^.-!^Iлл-^сл сг-рн.;^-': гто рдмр
П.ябФЗ^де

м

Нірод ПОП1:3 .зідр-ззу спід .ЗДЖКОПО бІ лт:)'^’0 3пиьпигс тосору Й ІІІПІЦЛІ зсько-спказсдізської СПСТЖПТ під ТЗЛИЙ ЖСі дрд ЗЯ.З'ПЗ'^. тсруп ні¬
мецьких окупантіз. Але на цих землдх дінли вже, .зід літа Т^МЇ -По
сотки,а далі тисячі часто безіменних герс‘’-е українського самостійріицькопо .підпі лля і їм якраз тгзсба за.^дячуаати,-по й ОСУЗ ,
й ПдСУЯ зкліочилиоя у інхенародиій самоо-бор.міний рух та не сто¬
яли зже бззоадні й безборонні прред. сп^'яззолеи знахябнілих оку¬
панті з , С'^^-Мообосокч:а акці я, зо ■"•ган-гзо.за'^а • укга'т’нськими самостійникями на ОСУЗ і ИдСУ’^,'.зрятузала для Укпатчи багато соток ти¬
сяч юнч.цт:за,а для наС'Длоніія сотки тисяч пу,?і,і'..і зерна й інших
харчозих. продукті'..!.
Та на цих самоабопон^^их заходах н:- м.анп ■ було -обнажитися.
З міру затягання зЬ-ши зорожий. терор посилюзазея - ліе дужче,
ме життя накиду тало українця^.' - н е.о.бхі дні сть загостранчя бтоом
с а м о о б о р о 11 ч о ї ■ •'1 к ції'/ Т а к п р ий ш л о з ;ж о. під к і і; і тдь 10'4 2 а о к.у до
тзоренчя українських збройних зі дді лі.з ,які розпочали ■ одзерту
боротьбу проти окупанті з України.
" '
* о '0 е о о о о 0 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о (ЗО о о о о о о о о о о о о 00 00 00 о о
о
0
МІСЦЕ УаРАІИІ- Г СУЧ./;СгІС .ІІОЛІТУУЦЇС СИТVАIIТ■■
о
о
о
БУДЕ :ШНАЧУГ.АТМСЯ САМИіТ-ТЧГч”ИСІ:УИ^'^ ИЛГОДОМ
о
І ЇІБТОМИМ ТЯГАРБИ /ОГР ХЛАСНОЇ
о
о
о
РЕРОЛЮЦІІЛ'Ю-РИЗГОЛЬРОУ. БОРОТЬБИ ’
' '
о
о
о
о о о о о !)■ о ; о о о о о о о о о о о о о о о о о о () о о о о о о о о о о о о о о о ОСІ 0000000 о'00

.

.

/ Українська Повстанська’ Армія ,/УПА../.
(олискою Укрятиськот Позстаиської Армії' були Пірнгччо-ЗахідипХУкраїнські Землі,сзбто Голинь г Полісся,. Тут б и найсприят¬
ливіші обставини для творення українських повст^'.иських загонів.
.Як вже було ..іише згадано,під кінець І9ТБ року на цих теренах,
найді'жчо розшалі .)Сп буз иодзійний "чідецько-більшозицький терор,
Болинські й Поліські ліси та бвгка найшвидше запов^^илися зтікяГ-Г

чіями

<ід .т.'^рор^^ і

илс-'^^ств^ натзии"^

■аоод на ПЗУБ завзятий,

не захотів сидіти у лісах без'чинпо.
зана літом Т04ї--року'
зброя опинилася наново з надійних руках українських м'ясників.
Начолі нозосформованих збройних відділів'стали найбільш завзя¬
ті й підприємчйві укра'рзські самостійники. Гони діяли органі¬
зовано, за'директиізами Проводу українського революційного руху.
Називали себе для відрі знання зід чезевоних партизан - україн¬
ськими повстанцями. Трохи згодом - везеною ГАДЗ року устійнено
остаточно назву цієї нової сили - ”Укра'''иська Повстанська Ар¬
мія, з скороченні У'іА.
Б місяцях лютому, березні й квітні ИЦБ року українські повс. танські ві-.яділя- .зиступйли на території май:к(з всієї Болинг а По¬
лісся одночасно проти німців,як атакуюча сторона. Сміливим нас¬
тупом вони захопили .3 свої руки цілий р^д понегпіих міст і міс¬
течок, розбива.ючи, ооззброюючі/й розганяючи німецькі залоги. По¬
встанні розбивали табори з інтернованими людьми.визволяли політ
ВЯЗП1В З' німецьких тю^м,перебирали в .:зо.ї руки господарські бази о■■''упа.нт.а - лі?енс'!а'іти,''''апазини й ■".лини,
заклик командуваиня УПА всі українські шуцмани й поліцаї,яких німці й без то¬
го почали Чули' мзсово роззброювати.арештувати й гсзстрілюзати
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перейшли зі своїх станиць зі зброєю в руках у ліс до повстан¬
ці з . ,
Збройне повстання українського народу на ПЗ^з було великим
і несподіваним,але вповні заслуженим ударом для німецьких оку¬
пантів. їх адміністрацімнмй апарат трїцавЛ'х авторитет безпо¬
воротно падав. Еони’намагалися рятувати сктустц^'' хмарами^ лис¬
тівок, закликів, вияснень, погрозна одночасно стягя.ти більші си¬
ли для рсзпзози з повстанцями. Але опанувати положення зони
аж до кінця вже не були з силі. Більші й менші бої з німцями
були на денному потзядку. Бої були оборонного й зачіпного ха¬
рактеру. Німцям зазлано багато поразок. Німецькі окупанти ви¬
ходили тільки ''переможцями" з акціях бомблення з літаків,па.лення і прабування безбооонних сіл та мордування неозброєного
мирного населення.. Але кожній німецьким злочин стрічався тепер
з належною відплатою.
Самооборонні й зачіпні відділи УПА були від самого^початку
спрямовані^також проти червоних партизан,як висланникіз імперіялістичної Москви. Відділи УПА стримали просування червоних
з півночі на українські землі,розгромили чимало їхніх банд,
знищили їхні укріплення та табори та стали кріпкою ногою на ’
північних кордонах української території.
З Волині й Полісся позстацський рух перенісся скоро й на
інші українські землі. Весною й раннім літом 1943 року появи¬
лися збройні відділи УПА^в Питомирщикі,Камянець-Подільщині,
Вінниччині,Київщині.Чернігівщині,Білоцерківщині і т.д. Повстан¬
ці громили як німецьких так і більшовицьких зяйдів і грабіжни¬
ків і своїми діями вт-ігали найширші народні маси з вир бороть¬
би за вільне життя на рідній землі.
Б липні й' серпні 1943 року почали творитися в Галичині,зок¬
рема в Карпатах', збройні відділи "Української Насодкьої Самообо¬
рони" /УКС/,яких метою було обороняти населення перед насиль¬
ствами збоку червоних партизан,т,зв. "колпаківців"' та німців.
Червоних відперто з Парпат., Карпати стали організацгйною й вит¬
кі льною базою для все нових відділів УПС. В осені й зимою І943р
німці повели сильний наступ на табори відділів УПС,з метою лік¬
відувати українську збройну силу Галичини в зародку. Відділи
УНС'видержали цю пробу" задові льно. Иімітям завдано низку дош¬
кульних ударів. В перших міояц-х 1944 року ОСІ з червоними па¬
рашутистами й партизанами,яких .все- бі льне напихалося з лісисте Підкарпаття,та з німецькими каральними відділами,які поси¬
леним терором хотіли здавити ^іизвольні змагання українського
народу. Зокрема завзяті були бої з червоними партизанами за
"Чорний Ліс’*'' у Станисл-'
ьтанисл^зівщикі
^.вівщикі в квітні,травні й червні 1944р.
та з німецькою дивізією в Долиніцині в липні 1944 року, Це був
останній більший бій з німцями на українських землях,з яких
вони вже раз н-і завжди уступали. Для українського народу та
для його.зброй того рамени - УПА починався новий,може найважчий,
розділ бо.ротьби за своє життя і волю - друга тотальна більшо¬
вицька окупація.
Відступ ніі''іців і їхніх союзників з українських земель,як
рівно ж просування фронтової лінії ,викор'ис^апи українські зброй¬
ні відділй для масового здобування зброї,амуніції,обмундируван¬
ня і т.п, військозого майна.‘На Поділлю і з Карпатах здобуто
чимало зброї - головно німецької й мадярської - шляхом роззброю¬
вання іідступаючих відділів'те захоплювання військових магазинів
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.ГНІДІЙ акції взяло масово участь все українське населення від малої дитини до старенького дідуся - бо всі вже зрозумі¬
ли, неоці нону вартість зброї для народу?що прагне жити'.свобідиим життям. Тепер ця зброя повнить нас кращу службу в руках
українських вояків-повст^^нціз.
г/ Лід збройною охороною УПА.
Як позначилося-існування і дії УПА з житті укратнського наро¬
ду з другому періоді німецької окупації'^ - Рплиз УПА на ціле
життя українського народу був величезний і наскрізь додатній.
Впродовж кількох місяців УПА стала стяла нснбільп аоиулярким
чиннйксм в житті,,нарАд-іх мас України. Г ній бачив иарод’^не
ТІЛЬКИ свого оборонця й месника,але й справжню народнго владу.
Під охороною збройних відділів УПА українське громадянство
швидко й радо Зідбудозузало своє життя ,зруйноване сваволею
окупантів'. Мирна іірсяця на рілі продовлр/валася. Відкривались
знову різні ремісничі зарстати і заводи харчової промисловос¬
ті,як млини,молочарні ,,мясарні іт.п. Народ 'зназгщо працює тепер
для себе. Працювали школи.віджило культурно-освітнє життя,про¬
являли свою всебічну діяльність органи суспільної опіки. Уста¬
новлювані Головним Командуванням УПА земельні комісії розділюзали опущені зайдами землі між безземельними та малоземельними
селянами. Про загальний лад і безпеку дбала власна жандармеріяі
й поліція. Заряджена Головним Командуванням УПА,частинна мобі¬
лізація населення в ряди рідного війська проходила всюди задо¬
вільно. Покликано до'життя старшинські й підстаріпинські школи,
Український Червонрій Хрест,медсестерські та санітарні-курси,
вишнільні курси для юнацтва і т.п. По всіх селах зідбузазея
празильнрш військовий зі/ішкіл і парезишкіл молодих і стаоших
річників. Есі накази й зарядження.” незалежної ,української вла¬
ди виконувались охоче» Так у визволених .•!ід Німецьких та мосТ<‘ "0 о
аїни творилося незаковських окупантів района і областя;
лежне сзобідне життя.
а
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д/ За єдиний фронт поневолених народів
Та не тільки в житті українського народу позначився величезнрій додатній вплив УПА/Сам факт її повстання та її дії
мали переломове значення для дальшого ходу історичних змагань
на сході Европи, УПА стала тою третьою силою на'східньо-езропейському побоєзиіііі,на яку почали все більше орієнтуватися'
всі загрожені обидвома імперіялізнами народи. Не тільки технічно-маторіяльна сила УПА,але в ще більшій мірі - її мораль¬
но-ідейна оил-і,її боєві гасла” "Поля народам! Воля людині!"
"За незалежні держави всіх поневолених народів! Поневолені на¬
роди - єднайтеся"в боротьбі проти імперіялізмів Москви й Бер¬
ліна!" і т.п. - виявили непоборний,прямо магнетичний,освідомлюючий і притягаючий вплив' на різнонаціональні маси пішаків,
що ними ДОС.І довільно сузали тирани на східньо-езропейській
шахівниці, Пке це мало практичн'-' значення/про це окупанти мог¬
ли швидко переконатися на власній шкірі своїми ДІЯМИ УПА знесла насамперед різкий розділ між німецькими окупантам"п/і та їхні ми

І
- Іб понезільнмми "союзниками . широко 1 ВМІЛО повздоною пропаган¬
дою та тактовною поводіикою УГІА спонукала різні чужонаціональ¬
ні:; мадярські,словацькі,больгійські і ін. військові частини
на німецькій службі зід^!озлятися від участи в погромах мирно¬
го населення. Ці німецькі "союзники” радо зговорювалися з Ко¬
мандуванням УІІА в спразі свого невтралітоту в боротьбі укра¬
їнського народу з наїзниками,а в багатьох випадках давали себе
роззброювати повстанським відділам і відходили домі з,а .навіть
у ряди УПА.
Дуже великий вплив мала пропаганда ГІолітвідділу УПА на чис¬
ленні відділи Бермахту й’Мауцманшафт-батальйоніз'і зложені з був¬
ших полонених черзоноармійціз підсов-втських національностей,
як г р у з и н і з, в і р м е н, а з (р б а й д ж а н ц і :з, у з б е к і в, т а т а р, к и о г и з і Б і т, п,
Е численних листівках вияснювалось’ їм питання,за що бореться
УПА та закликалось їх переходити на сторону УПА,творити в її
рядах власні національні'частини та разом з українським наро¬
дом боротися проти спільних ворогів - ІМП’-ррІЯЛІСТІВ: німців
і більшовиків." Ця пропаганда мала, великий успіх. До лаз УП4
перейшло чимало згаданих вояків,між ними й росіян,які хороб¬
ро й чесно билися від тепер поруч українських повстанців'про-'
ти агентів Гітлера й Сталіна. Також чимало червоних партизан
пристало до українських повстанців.,бо щойно зустріч з УПА
відкрила їм очі на суть боротьби на Україні й' на'сході Пзропи.
Ця акція творення єдиного військового'й політичного фронту поневолених народів сходу Гзропи,Кавказу м Аз
'.зіт знайшла своє завершечня й оформлення на Першій Конференції згаданих народів,
що відбулася "'З ініціативи Головної Комянди УПА в листопаді
року.
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е/ Створення Української Головної Визвольної Ради /УГР.Р/
Українська Повстанська Армія - діяла й діє не тільки як
збройна,але й як першорядної ваги політична сила України. Але
політичною боротьбою українського народу УПА но керувала й не
керує. До цього були покликані інші політичні чинники.
Як відомо,УПА почала організузатися за постановою й дору¬
ченням Організації Українських ІІаціоналістіз-САмостійннкіз/ОУН/.
Але організатори п к.)різники УПА зовсім не малі в плані робити
її збройною організацією одного політичного осередка. УПА мала
стати"формою вияву всіх боєзих сил українського' народу. Е ря¬
дах УПА зн.айшлися люди різних політичних переконань і зовсім
незалежно БІД партійно-групової приналс-жнооті. Г той спосіб УПА
стала збройним рамям і дорогоцінною власністю' цілого народу.
Як всаукраїнська /збройна пере.-'Дозсім/ організація,УПА мусіла дістати політичне очелоння одним всеукраГнським верховним
політичним чинником, в місяці червні 1944 року,значить на пере-
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другої тотальної окупації всіх українських зан.аль біль¬
шовиками, дійшло з ініціятиви УііА - до’ ствог^м^ня Української
Головної Визвольної Ра.ди /УГТІ-/>нк верховного всеукраїнського
політичного іцантру, йк читаємо, .в унів ррсалі, видвлому з тої
нагоди» "в УГВР сбвдналися представники українських разолюційно-зітззрльчих сил та різних політичних'сорадовиш з усіх
українських земель,які визнали самостійницьку платформу за
єдино пра-іильну у визвольній боротьбі українського народу за
Українську Самостійну Соборну Державу"'. УГЕР стала’'найзиіцим
к.зрізним органом українського народу на час його революційної
боротьби,аж до створення уряду УССД". Гід того часу УГГР ке¬
рує всією резолюційнс-зизвольною' боротьбою українського наро¬
ду на українських землях і їй сам.:-,як політичному загальнокеруючому українськоіну центрові,підпорядкувалась з’с.)Ціло УПД,
як .збройний чинник. Цой стан триває й досі.
ДОДНІ

б. Друга більшовицька окупація /1944-46/,'
а/ Червоний терор»
Під кінець 1943 року вже навіть найбільші оптимісти зрозумі¬
ли,що німці котяться, нестримно з пропасть ти що всі українські землі швидше,чи пізніпіе спиняться знов під більшовицькою
окупацією. Про-грану німці:^ всі уважали заслуженою карою за
їхні злочини. Ніхто н^ ж.алів за ними,але перс.пектиза повороту
більшовиків заставила не одного здрігнутисяі
До бер'гізня 1944 року більшовики опанузали М'^йже цілу Во¬
линь і Полісся,а-в Галичині Тернопільщину,Коломийщину і части¬
ну Станислазівшини. Більшовицькі частини' загналися також на
Буковину й Закарпаття. Відтак наступила ня кілька місяців пе¬
редишка. Під кінець червня більгіїоз'ики рутили знова-^до насту¬
пу і зпродозл{ липня і серпня загорнули' майже всю-решту етно'г'/афічнйх. земель України» Так літом'1944 рси^у докон-ялася дру¬
га тотальна окупація України няїзииками з’ півночі.
Цим разом більшовики зж^з но церв мочи лкс я з народом на ЗУЗ
так,як при першому"зизволенні" в- 1939 році. Тепер зони вже
не приховували своїх намірів - ;змкористати. сучасну війну між
іншим, на те, що б завдати вирішальн.их'ударів українському'наро¬
дові , знишити, всі його активні сили та змусити його ста'ти раз
на завжди слухняним знаряддям у руках, кр'иллізських володарів.
Повертаючись у 1944 році на Західні Українські Землі,більшсзілки мали заздалегідь зиготовлзнкй план максимального зикористання. їхніх господарських і людських резмрв для успішного пер ізед.ення останньої фази ві4ни. Натряпивши на одностайний ор¬
ганізований опі'!.) народу,застосували н'-.г.айно всі випробувані
ап агат ом ІіКГТ
по соб' А методи мордузапня,з метою
чортівським апаратом
НКГД сспособи
з ході иієт війни.
зл-змати нас як наші п з
Одним із перших заряджень більшовицьких зласт.цл до "зиззоленого'’чяселения був наказ зягальної мобілізації чоловіків
у червону армію. Тому що мяейже чіхтр нхотів голоситися доб¬
ровільно на призовні пункти, бі льшозмки задумали перезести,.мобілізацію при'помочі безпереривних обляз на сипа й ліси, їм
йшло про т},щсб за всяку ціну виловити весь зброєздатчий чоло’ВІЧМЙ ЄЛЄМ':НТ. "йіО б І Л І ЗОВЯНИХ" В ТОЙ спосіб лгоднй кидали м-'^йже
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НVпорту ^00оу лінію ПІД н'^тлтьді ну
голіруч неГанн на
ломети або призначув їли Я ■ ЗННЩ-Л-1НЯ - чи то . під о ал їх
чи на каторжних роботах у з одах і копальнях Донбасу,Уралу,•
й українсько жінонтно. їх токож
Сибіру. Не'* оминуло цієї ^лолі
■■■
більшовики мобілізували масово, до ко.торжннх робіт у віддале-'
них околицях Сов.Союзу.
Облави на села й ліси були■получені звичайно з дикими по¬
громами насолакня. "Істрябітелькі' стрядк” йшли з охотою на
безборонні села з метою' поживитись чужим добром,награбувати
до схочу,дати волю своїм дикунським, інстинктом,а при тому спав
няти "священний патріотичний' обовязск" по відиощенні до "радян
ськсї вітчизни" і "батька" Сталіна, - розстрілюючи масово кля¬
то "бандерівськ.з"насалення,палячи українські села,ароштуючи
людей... До погромницьких акцій українського населення ННГД
притягало різнож найбільш здеморалізозчні,жорстокі й зоооже
наставлені до"хахлів" московські частини черзсної армії. Бони
зокрема відзначилися масовим /"колоктизним"/гзалтуваннгім жі¬
нок і дівчат,з тому,числі тя.ксж нелітніх дітей і стареньких
бабусь, заражуючи їх звичайно сибіоським сифілісом,.
Яоештою сМтові назагал відомо з преси,як гуляли й гуляють
.7
сталінські соколики
окупованих ,чи пак
визволених -Юрожих країнах,таких
КР'Я
як Румунія,Мадяршпна,Иім^їччина і ін. Не кращо
вони
й поводяться в "мятожній" ~ "бпатній"
*•
•
І ні • ф •
Пере
.рмії Чиря з
иа '■ чські землі був получоНИЙ крі
ТОГО з безоглядним оабмнком Н^сел 'ННЯ. Голодні и ,0 бП Тг ті с
солдатй забирали силою-вІд людей всі харчо,Л продукти,
і-'
які Н^; _були добре заховані,худобу,птицю і т.п.,а також всякий
одяг, Ц
■рівно ж у плані•кремлівських володарів. Бони
зна ЛИ 3 багатого досвіду, що голодом і холодом можна т^'.ж у спішно лама’ и хребет народу. Решту -мають докоио.ти наложені доржаБОЮ й б зоглядяо сті,[гяні обсвязкові постаеки хліба,мяса,молока, ярин;
■'"чувано високі податки в грощах,мі лі ярдові
"поз И К И П е ТІ! '■ з'м о г и" »різні каторжні норми і т.п.
1.10 успішні ТІ и м з а с о б о м д л ,я о с я п н ‘ і ,н 1111. і и р .'І.1 н о І м '■'■ ти, остаточ¬
ної ліквідації революційкого руху українського народу, - мало
стати плановане більпсвіїками масоеі пер-^с іл'-'ннл всього нена¬
дійного елементу з Західньот України на Сибір,при чому мали
бути евакуовані цілі області. Гже ранньою весною
4В. року
більшовики розпочали були на Волині й о л ]. с с: ].. ма с о .8 у е в а к у а ЦІЮ населення з на 10
пО км широкої прийронтовот смуги на.
схід. По.і само вони
їли пер звести літом 1044 року і
Галичині, зоко^м,а на
яаттю. Як звітували з той'час з Голині,
більшовики визначили вже були .Н'їзіть місії.з на .З'ЄТтичозним концл'1ГV,^р, на Сибір.! для українців ізаЗУЗ,а сам..: О'яра-Тура. Стрима¬
лись 3 лерее::еД',з'ііням цього плану тільки зі страху за свій тран¬
спорт ,загрож ним д,уао сильно діями УііАо Баразі обмежились до
вивозів ■
найнсбезпечиі.ших "'бінД'.:рі'еців".
Арешту.^апня людей під з-,імітом причалкжності до
"
ері.лщв' і,{е іь;р..:раеялися й це пер ери заються аиі на один Д'''НЬ .
ііР':.‘-'іто..:Я.ких Ліоде.и г;.яка'.ззлисти Ч-Імар-'-юТЬСя ^ІОРТІВСЬКИМИ таатурами злімати і змусити стати їхніми С':Ксот^зми'-з'‘їкцг-^ поборювачісі україиського самостійницького руху. З І.П.ою метою вони,
буває, .•іиаіре.''іТовують .ці лі. с ела, по к 1 ль кі сот люде-и-,шоб мати з
чого
р б у.у,і ти с.зоїх агенті .з-д,о.ношикі ІЗ.. ДуЖ'і^ З'^?штнии о Ра.кт
по давня бі л.ьшов]Ж[,ька метода - цькмвіти бі яри'/.
ятих
■Л
/л V т т
43..,л,уЯі

■1..^

'

Ч

і

І. 1.

.1 і

г-тп

кла.гни н^
Г.І -"І.
;ять останніми місяіаа^и з
еміграцію,чор'^оний терор на Україні далі шалів.^ Малі й ноликі облази на. села м ліси проУіаднтьс.а бесунину, Москна хоче
за всяку ціну зламати хр'-бот українського народу. До цього во
на змагала з-'івжДи,'^-топ-зр зоко :ма їй саіо'їно з'4,41'^ ділом з ог¬
1'Ц а. П.огро^-'ні н зіис.ьколяду на можлизість третьої світово і
” ззо.рченнями'' уряду.
ч.;;ргуютьса з ПРОвокати
зі акції
1 Г'Г' ■•'іт*-.
- з закликами
.
і т.;
й партії ,7 ^І- . ,1 ,яо члені в ОУІГІУІІЇ.УГ::
ТІ
до такого то оеччнця''.вийти
з лісу а піддатися на ласку й неласку більліозмків. Ззірські розпр зи зо 3.1ІО -'•і''"'ер'Ц'ій 7? рбляза.х
II
и
людьми /паприкла.д иечувані в іівропі "поилю.рпі катувл.кн
ст аромоско.3ську моду з часів'Івана Грозного й Петра Геликого/
ведутьс я під акомпаніямент більловицької іеуопагандм /проса,раіпдзвичайно "ліберал-ле^’ ставлення радянської
ДІ о « мі Т.1інгм/
игуі/ про
Н
нас .ленчя.
-лади до збаламученого "бакдорі
Л'И'кому 'зимкранню" укра.Б і л ь ш о в и к и в с і м а с м л а п и с п р и я ю т ь
айже по всій Укїнського населення,ІДО мав' якраз тепер місце о
раїні шаліють тРґіер пошесті ,головно плямистий і черевний тиф,
ЗУБ,головно на
що забирають великі жертви серед_насалончя
а
а то и більше душ!
Підкарппттю,в села.де вимерло ПОО
о пі дозріння ,що бі Дьшовики^'планово поширюють ці пошесті на ук¬
раїнських землях. Г кожному разі, більше..ццдька влада не робила
досі ніяких серіозних заходів для поборю.зання пошостей. Навпаки
Підземні
через систематичне палення сел і заганюзакня людей
->ння. Крім
нори більшовики спричинюються до ще біЛЬЩОҐО Їх ПОР
)елвння є статеві недуги,зоктифу,другою язвою українського
р і'; шя с иф і л і, с , з а н е 0 е н і н а У країну і езагілі. з '^вропу "сталінськими орлами"-З Сибіруо
фаз з я
Отвкі речі діються
' зною -зеслочою
з т011 час, коли частина світової проси співає пеани на честь Сталіна й більгаовмків,лк "спасмтелів•’ світу..,
" С п люн д ру.'.і а ли я ашу У к р а ї ну к ат о в о т 31рм німота з москалями.
б о д ай в о н и п .''З р е тс а з и л и с я! ’’
стверджува.з з лютою досадою '.іовченко з ЛИСТІ до Кухаренка перед сто літами і Ці.' саме 'треба сказати сьогодняс Червоні наїзники нову гаються
е. '1 ма с илами донищити
Україну,скровавлену німецькими катами і''воєнними діями.
'Одночасно з винищувальними заходами більшовиків по відношен¬
ню до українського народу йдуть ■ намагання і'оокзи якнайшізйдшо
зрусифікувати західно-українські' землі, До Ііьвоза і інших міст
на ЗУЗ нахлинули зі Сходу цілі маси різних урядників і службов¬
ців , енкадодистів , студентів і різної іншої "рядлнськот інтеліген
ції ".які відразу надалі'^ цим містеьт чисто "руоского" характеру.
Недобитків справжньої української 1пт^.^лігенцібільшовики зас¬
тавили фізичним й моральним 'Терором до собачого вислуговування
імперіялістичним укратножорнимі планам Кр.змлл. На окрему'увагу
заслуговує похід Москви проти чяпіоиальної українськот”греко-ка
толицької церкви ь Галичині й Карпатські'Й Укр'яттг] . Г квітні
1943 року }ГСіЦ зиярештувало й 'виЗ'Ззло на зяслянчя весь грек о кятолипький єпископат і .взагалі чільніших пр'3дстазникі:.т духозонт
ств.а. На позбавлея^з своїх пастирів духо..'.енстзо й вірних роблять
безупинний брутальний наскок, з м ітою'заставити їх зиро.ктися
унії й підпорядкуватися б^-'зоглядчс моско.'зському гетріярхатозі.
На Карпатській Укря''‘'яі ^Р'зко-кятолицька цеоквя практично вже не
існує. Сприяло цій Н'.:вчаскій і щї^ідлк'.ю.й акції 'Аісцеве москво¬
фільське нясел.'зяия. Галицьке духОіЗЄнсл.:.о
чялод ставлять рішу-

чий спротив усім русифікаційним намаї'анням більпозикіВс Але
й тут позпачизсн вже вилом "зобчсчят'і ,хоч б'зз^бі ,зжс ■ позза-'г
ють серед- нас”, як писав Аранко. Г тр-^. зні нього року повстала
у Львові ”Ініціктивна група по зозєдн-^.нні ’ гооко-католицькот
церкви з русекою православною церквою” з відомим ОоГавпиїлом
Костельником начоліо Більшовики відразу визнали її як- єдиний
тимчас озий правно ” адмі ні стра.тизний орг аїи' грек о -кат о лицьк о ї
церкви. Але решта духовенства рішуче зягфотестувала проти
цієї акції й- висунула домагання - звільнити' спід арешту увязненого митрополита й єпископів. Лн скінчиться ця боротьба за
українські-’душі , сьогодня ще важко сказе ти« Одне' є певне, по
український нарід ніколи і ні за .яких умов не зігне добровіль
но карку ПІ.Д брутальне московське ярмо*.
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б/ Загальна характеристика
-українського самостійницького табору
На українських землях.проходить зараз затяжнауЩослідовна, '
баротьба'двох непремирно ворожих сил° окупантської ,мооковсько-бі льш,0;.вицької , енказодівської і укрзїнської 'самостійницької
народньо-рє.золюційної« Ця боротьба ведеться безупину^зі змін¬
ним щастям і змінною натугою.,
Повертаючись на Західні Українські Землі в Г944 році біль¬
шовики ' були , приготовані на. опір і труднощі збоку українських
самостійників,але такої сили зоргані.зовекости тіони аж ніяк
не ;рцодів.алиея. Більшовики далеко не децінюзПли _сил ОУН і УПА
і щойно на ЗУЗ .вони пере ■'''■^налноя..,якоро грізного противника'
мають проти, себе.
Зорганізований у к р а ї н с ь к и м самостійницьким табором народ
на
[Я ЗУЗ поставив заі^зятим однодушний опротиз проти всіх заря(жень і заходів Кремля,що .зма.галйідо фізичного знищення укД'
раїнцІБ,отже-проти мобілізаці'ї_в червону армію,чи на каторж¬
ні роботи'з більшовицькому запіллі,проти примусових евакуа¬
цій,проти контингентів і т.д. Одночасно н-яродні маси почали
примічювати а-^''тизні самооборонні дії проти всяко" , погані ,що
її червоні наїзники намагалися защіпити в здого.вий організм
народу,а в першу чергу псча.ли сйстеиатичне винищувати найжорсток-ішими спос'.і'бами вся.ких,„зрадник^' вщзислужників, донощиків,
сексотіз. Крім,того,народ дав, свою, беззастережну всесторонню
піддержку свойому авангардові в боротьбі за життя і золю збройним відділам УПА.
Цей в'ад сподівання сильно ’зорганізован.ий .одностайний опір
населення намагалііся більшезики зламати ”лобовою'” ат;акою,позізик в серпні и вересні 1944 року б'^зупинні облави на ліси
и сел та намагаючись стерооиз'^’'зати. т-т?ьР0д жорстокими розспра-
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дос^іт^^улм мзти, І-ь-лп^ки,народ заавами й погрома.ми. ле
няли масо зо з добро зоагані зовані м заРаЗ. іл':ні з понх ряди
ГПЛ та ще дужч'' ззнзали ного з у'н,раЗ'нськН'''" слмостінницьккт'-!
р е з о Л Ю Ц і Й И И N5 Т Н б О р О М ,
плги
л/п л
^
оншаюннмй чинниками ш л/ країні.
ОУН,УЛА,УГГ:в^ сьогоднк.
На них орієнтувться і їй карно ПІдпорндко'зуатьоя :зсо населен¬
дії покладає все населення
ня на ЗУЗ,на них свої ню н кращі
на Укра
на ОСУЗ, ІЗся резолюційна боротьба_на
Українських п,
негіллях
ходить сьогодня під загальним керівнинтвом УГГІдяк признаної
народом зсрхоззної влади України.
Український самостійницький табор опа^іовує поза більшими
містами все життя на ЗУЗ. Е багатьох теренах,особливо там,до
цьому сприяють теренові умо.?иии /гори, лі си,яри, балки, багна,
плавні/ потворилися майж^’самостійні ропублики”,куди но ма¬
ють вільного доступу ніякі вороги українського народу. Гсім
життям сел,районів і т.д.кермують вміло станичні,районові,ок¬
ружні , обласні й краєві провідники,господарчо-фінансові,зійськозі,звязкові,пропаганди єні,освітні й інші референти. Про^
контролю й безпеку рбає СБ /Служба Безпеки/,ніродна поліція,
жандармерія УПА і^різні охоронні відділи. Під господарським
зглядом село зовсім усамостійиилося і відгородилося від воро¬
жого міста. Коли Н(:'має алярму, що "орда йд:;", життя й праця в
"роспублиці" проходить зовсім" нормально. У випадку небезпеки
весь
латний елемент зникав в добре розсудованих підзем¬
них криївках,а семоосоронні відділи і військо шикуються до
бою. Ціла Україна похожа сьогодня на один великий воєнний та
бор
Найнадійнішою опорою Н'’залежного життя украткського народу
сьогодня є Укретнська Повстанська ірмія - УиА. Нона від само¬
го початку була і е чисто народньою резолюційиою армією".' За
три роки свойого існування УПА розбудувала свої організаційні
форми,зипрацюзала й засвоїла нові прийоми ботютьби з наїзни¬
ками, виплекала власні старшинські йпідстаршинські кадри,
гартувалася з боях - і дужо зросла чисельно. Сьогодні більшо¬
вики однозгідно признають,що відіділи УПА своєю боввою вартіс¬
тю иеровищають найкращі енкаведівські "спец-отояди". Озбровйівл
.іІДДІлііГ УПЛ є різнородне,але добре. Зброї , зокр'ч.іа,а}зт,оматицної є подостатком,амуні ції теж. Обмундировенття різне,іЗ біль¬
шості "німецько-мадярське'', здобуте в боях і захоплене’ в мага¬
зинах підчас просування фронту.' 3аб.;зп0ч:ення бійців-УПА - за¬
довільно. Господарська ресЬорентура працює справно. Народ ду¬
же радо складгіє на утримання С:;ояї .Армії контингенти харчів,
вовни,полотна,шкір,тютюну .іт.д. Магазини УГІ.І не стоять порож¬
ні.
.
Санітарна служба опочиває, в руках "Укрг.їнського Червоного
Хр-ств",себто майЖ'В в цілооті'з. руках українського жіноцтва.
УЧХ несе санітярну поміч і епіку не тільки раненим і хворим
бійцям УПА,але також помагав,як' і чим може,всьму потр^збуючор
му населенню. Однак лікарських сил є замало,а недостача ліків
0 прямо кятастрофальня.
Н'
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Почавши з зими ІОзП-ПП рі . озза,їїісь з усзх закутків У-шятни
тверда мова кулеметів,що стяла відповіддю українського народу
'"'ворожі намагання закузяти його в кя.йдани.
Іа'цій одиноко зрозумілій для загарбників мові український

99

народ розмовлно зі своїми ворогами до сьогоднл і розмовляти¬
ме на ній так довго,доки останчн нога імпегіялістичного наїз¬
ника не зникне з України.
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Більші й менші акції відділів УПА проти червоних наїзників
е на денному порядку. 6 вони зачіпні й'оборонні. Найбільше
зачіпних акцій переводили відділи УПА в перших тижнях і міся¬
цях поворотної більшовицької окупації. Метою цих акцій було
не допустити до швидкого закріплення більшовиків у терені,
зокрема не дати їм можності розбудувати а;дміністративний апа¬
рат та перевести мобілізацію населення в ряди'Ч-. А., зорганізу¬
вати сітку сексотів і т.д. Ці акції продовжуються постійно’,
Гідділи УПА переводять вдалі наскоки на районні центри біль¬
шовицької адміністрації,розбивають вже зорганізовану управу,
зокрема нищать зо0нкомати,ИНГД й ІіКГБ,визволяють вязніз з тю¬
рем, забирають або палять всі архіви й документи,ліквідують
партійціз і інших ворогів народу. Через ці наскоки більшовики
перебувають,в постійній тривозі,а населення даного району має
на деякий час - часом місяць і більше спокій. Такими наскока¬
ми зліквідовано різнож ряд т. зз. ■ опірних, точок ,себто спеціяльнс розбудованих і уфортифікованих енкаведізських становищ
на життєво важних для УПА відтинках теоену.
•-г З метою спараліжузати рух погромних'груп більшовиків у те¬
рені, невеликі відділи УПА'влаштовують на'них засідки при
шляхах. Засідки звичайно дужо добре здаються. Е той спосіб,
зокрема літом і осінню Г344 р. розгромлено 'чима'ло ■•в''о-рожих ко¬
лон'і здобуто зброю. Е боях із. засідок паде звичайно багато
ворогів без замітніших власних втрат. Е.одній з таких засі¬
док на'шляху. МІ.Ж Рівним і Гощею на Бо лині весною 1944р. був
важко ранений,а потім згинув генерал Батунін,командуючий ”першим_українським фронтом".- .
До' постійних улюблених постійних акцій УПА зачіпного харак¬
теру на більшу скалю належать рейди відділів УПА за зазделе**
гідь уложеним маршрутом. Завданням рейдів є ?
нищити по дорозі' менші більшовицькі відділи,окупантську
адмі ні с т раці ю й ’ с ек'бот і з.
II а ху б і ль ПІ о в и ць к і сили
звязувати й держати з постій:
в районних,центрах,не дозволяючи їм В.ИЇЗДИТИ на погромні акції з терен..
відвертати .увагу більшовиків від осередків УПА і важливі¬
ших осідків кері-'зних чинників українського резслюційного ру¬
ху, змушуючи їх іти з погоню за рейдуючими відділами.
врешті - вести посилену самостійницьку пропаганду сер'^д на¬
селення України,показуючи народові наглядно власну українську
збройну силу,вляшто.зуючи МІТ1НГИ,поширюючи самостійницьку лі¬
тературу, тощо.

■ Рейді з, як сказано, 0-дуже багато^ Із зажчіїиих слід згадати
більші й менші рейди із ЗУЗ /Галичини й Голині/ на СХІД,}/ '-іитсмирщину,Уманцину,Вінниччину,Киї зщину і тЗд ,а також за Дніп
ро, у Чернигі зщину,Слобожанщину, Полтаг.щину,,. Далі рейди на Бу
козину,Карпатську Україну й на захід поза "лінію Керзона'Д
Відділи УПА з' засади стараються уникати великих затяжних
боїв з військами ИКВДеякі вперто намагаються иавязати україн¬
ським- повстанцям винищувальний бій тоді,коли мають величезну
чисельну и технічну перевагу о Всатаки підч о п великих облав на
ліси,коли більшовикам часом’ пощастить скружити великими силальших боїв обоми /іо - зо -тисяч/ відділи УІІ' Рдоходить до
ронного характеру.
Націбільше таких боїв було на Голині й Поліссі /Сарнешлина,
Костопільшина/ в березні й квітні 1944 року,коли більшовики
оточували силою одного-двох полків менші українські відділи
з силі одної-дзох чот,сотні чи куріня. Завзяті бої тривали
часом кілька днів. Більшовики йшли при піддержці артилерії
й танків,а то й лі талів,по кілька разів в атаку на оборонні
становища українських повстанців,намагаючись за всяку ціну
їх знищити.- Звичайно мали дуже зисокі криваві втрати - до
100,300 й ЗСО вбитих,а успіху майже^жодного,бо українські
відділи проривалися скрізь вороже кільце.з розмірно нєвели-■
кими втратами,, ІІайголссніший був--великий оборонний бій під г
селом Гурбами з Кремя-неччині 3-4.квітня 1944 року. Гільшозики
бра'
ввели там в -дію около 30.000 війська. Зі сторони вУПА'
ло участь в тому бою до 5.000 вояків під командуванням С."('орбея"^'.Українські відділи пробилися 3. окруженнл, маючи втрати
всього около 100 чоловік.
Г Галичині найбільше оборонних боїв було пізною осінню
1944 року і зимою І944-4Бр/ підчас великих облав військ ГУРД
на цілі райони й лісові масиви. Г тих акціях брало участь
від -10 до 40 тисяч більшовиків. Українські відділи маневрузали силою від І-З куріні-в. З замітніших боїв слід згадати;
бій під Лопуганою в ЗоЛОЧІЗЩИНІ,Бої в Порному й Готохівському
лісах в Станиславізщині в листопад' 1944 року,в Рогатинщині
в грудні 1944р. і - і найважчі оборонні бої за"не залежність"
Упівської "республики" на Гуцульщині /^центри Космач - Дабе/
зим'їіс й весною 1945 року. їх цих оста,нні X боях ви ало понад
тисячу більшовиків в тому числі багато
Менших оборонних та оборонно-зачіячих боїв і сутичок відділі в УПА з більшовиками годі поречислити.
Про героїчну боротьбу українського народу проти червоних ,
наїзників" за своє-шкиття’й волю - в світі на’разі глухо. Тіль¬
ки від часу до часу-лаконічний комунікат перерве цю мовчанку.
Так наприклад, 9.липня 1945 року лондонська радіовисильня
подала із своїй вечірній авдиції' на польській' мові наступне
звідомлечня.'’.
"Гід ряду днів Червона Армія /властиво НУТД - прим.наша,/
стоїть у кр:--.Бавих і дуже багатих на втрати для неї боях з
Українською Повстанською Армією /УПА/.яка останнім часом ьл
скріпила свою бойову діяльність і акцію в'дпору проти кому¬
ністичного режиму,"
Також Бід часу до часу пильним і витревалим радіослухачам
на чужині пощастить зловити пізнім вечором або в чочі переда¬
чу підпольної радіОгзисильні УПА на хвилі 4I-43м,чгсо^'■■'на хвиСЬ\^
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лях між 450 - 550, м. ,а дехто твердить >тас й на хвилях Київсь¬
кої радіостанції /1200,5 м/с
Втікаючі спід більгюзицької окупації псстійно привозять
.вістки про дальші бої УШІ з ИКЕД в Карпатах,про рейди від¬
ділів УПА на-. ОСУЗ,про ’іупівадкі республикиШпро співпрацю
відділів УПА-з відділами АК /польської ’оАрмії Крамовем'уі т.п.
На- боротьбу українського ■ народу з зокрема на його азангардУПАрмію,сьогодня орієнтуються вже/всі сусідуючі з Україною
народи, рівкож поневолені більшовицькою І'іосквою, зокрема білорусини,балтійські народи,кавказькі,а останнім часом також мадяризругу н.и,с-лозаки5я, то й хорвати, серби й болгари. Цей 'факт
матиме'величезне практичне значення -для дальшого розвитку
подій,у східній,південнс-східній і середущій Европі.
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Остання війна викликала найбільшу досі в и-ашій'. історії
еміграцію з України-.- Загальне число українських скитальців.
з Европі оцінювали з осені 19X4 року на кругло 5' мільйоніз..
Дехто Ксаже-лдо це число тро,хи зависоке,дехто знову твердить,
що занизьке » . На це ппеле ’злонилл^ яс
',
.
полонені з 1939.-роц-' українці з. бувшої польської армії,
втікачі в-ід і-спід бі-льпо/ицької окупації в 1939-41 рр./од¬
ні й другі були затруднені в більшості в німецьких фабриках,
копальнях..,і з,'сі льоькому господаостзі/?
.
сколе 2м ! Ш Шо-я'депортованих на.сильно з 'Шайхс комі сарі
яту Україна-” робітників "і^сЗВ. ''ооларбайтерів-',до т(,яторжно”
праці в заведеннях воончого псомислуткопал-чях і на рілі в цілому райху. й окупованих німцями країнах західньої Езропи ?
''
,/
•
..
около пі в ^'іільйона таких же . примусових робі їнпків ,з ЗУЗ,
далі - цоотки тисяч полонених укр.аїнці-X ■ ЧРр'хОНОї Ар^
яким
-І.

,

пощастило пережити голодові и тигрозні масакри в .иім-ецьких та¬
борах воєниопглон.ених■ Б перших місяцях німецько-більшовицької
війки,’
сотки тисяч.' буїХ-ІИХ СОЛДЯШІВ МТ'оаїННІіі з різних німецьких
частин Вермахту,-частин ССШаліяцької Дивізії ,УВЕ,РСД,поліції,
протилетукськс'’ 0б-0];0НИ 1 Т.Д.гШО їх насильно змобі лі зовано.

і сотки тисяч- українців-втікачів нерг-д другим більшовиць¬
ким заливом ВСІХ українських зем,ель з 1944 воді.
Окремо треба згадати понад 2.000 українських політзязнів,
що вийшли щасливо з німецьких конідлагсріз /це ті,що їь! сяме
г 0 ш т п.п о з а к к д а л с ‘ п и л і т и ч к і ” з л о ч и н и ’ , о і' ж е ч л н и Т к м касового

І'^•11 р., члени ОУг, У ПА/ та
сяіии
держазного ііра:^лічнз
понад сто .тиоач уаратисьдих с>зїїик і аобітниаїв, що перейтли
через жахливі коніїлзгори і ттрадлягери під замітом різних са¬
ботажі з”.
На цьому ^ма^ці слід хрЬд того, стзордяти, що відмінно від
193^ р.- з"ї9'14 о.неп ^р^зу-тні У-пот бі льі^с.-вЛ)Дутіаіїіт 9УЗ,.,ко- ■
ріані чинними укоаїч'сьного самостіинміїьмого руху 'зидали н а м а з, щ о
з с і
б о о З' д а ти і
л м е ч ти м у с а ть
з а л и
и т и с г:
и її а
і в з я ти чинну у ф ь б
У к р а ” и и
з
на ^ з н и ч а, с т Ь
о 1
у
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]•,' амв иЛ.ИИ т0п'і 01 іпниь кепізний орган умраїнського наподу Укпаїнська Головна Гиззольна Рада /УҐГР/ вислала занордон
обоє■ Уамордон!іе Рродстаз’шцтзб.9 чинних учзснимів топєрішніх
нізвольних змагань Умра^ни виїхали на чужину літом- 1^44 р. тіль¬
ки ті, які дістали иаЧгз зиоазнин дозвіл, зглядно намаз, отже
необхідні співпранізиими Закордонного Представництва ^УГР,інва¬
ліди УПА, жінми'і діти упавїімх у боях учаснимів збройної бороть¬
би і т.п. Закордонному Представництву УГГР підпорядкузалис^^ всі
ті круги українського громадянства на чужині', які визнають укра^.’нсівку самості'Аницьку" ідею і які опинилися поза межами б^,тькі змини вже да.^нійщ0, з соках 1939 - 43 часто незалежно від сво¬
єї волі, як наприклад, ук'рлнські політзвз!-іі , депортовані рот.п.
итники, вояки мобі. лі зовачі в •р Д и Ті ]. м Є ць ' І а РМ1 т
Г' наслідок"доброві льної''і примусово'^ репатріяції число укра'чсьяої ■еміграції на терені б. райху зменшилося дужа сильно,
приблизно до П1В мільйона. Це ті, що ніяк' не хочуть вертатися
шляхом контрольованим через РУРД, під ласкаве промічня сталін¬
ського "сонечка". Гони розкинені зараз по всіх окупаційних зо¬
нах Німеччини і Австрії, е вони з І талі т і Шпанці”. Доля '^хня
важка. ■ НаГібі льше мучаїть українських скитальців непевність зазтрішнього дня і незясованість їхнього празно'-псзіітнчного станолица. Діж іншим, при п'ереводжсзних подекуди ■ якраз тепер о<ЬіцЬіних реєстраціях ''зсіх "авслпндеріз", місцеві- адмічістраційні
органи -зідмозляютьс'-' ззлисуіа
і з л;/[ о у, з ат и у к ра ї н ц і з я.м ^ б е з д е ржав н и х., т і л ь
ки записують їх як порожач
)ожач Польщі, ЧСсЦ Гумулі'-^', згідно-зі станом 8 Р''39 Ро /Охочих записатися як голожан СССР вже мабуть но-‘

мап/.

Укра'нські скитальці жинут-ь у більшості в дуЖ'З важких умовинах, через брак помешкань*, одягу, опплу і відповідно'^ кіль кос¬
ти та ямости харчів. Т^ідношеяня місдни)" німецько'^ чи австлійської людности до воі.х "авсллнде і в" є тл'ллихильие, а то й воложе. :В.мці злі, що чужинці "з":дають пр-изиачяні дл- них х^''^пті",
займають призначені для них помешманля і т,п, урпи забувають
/а радш'^ ніколи про це й не думали!"/, гао впродовж цілої війни
вони жили в більшості зя рпхуиок харчів і багацтв, награбованих
в цілої Е.>Ропи, 'а п'Є’'.едовсім зі-^кла"ни, та шо взягалі всі мате-

Р1 РІ-ТЛЬНІ ЦЛіНоСТІ н Рімлтитині З ОСТЯ НЧІ М , ЛІ Т я обильно злит''.
впопи, т знов на>авим ПОТОМ мі ль'Йоні , 'но Рягпіх лаб' -з з ус і л
Т/

сампе'''ед з УВ'-аїни... Т'^п-зр зони хотілиб
ня’ячвидтче позбл/тися
Умраїнсьмі смитальці змагають до якнаи"утяж.іи:зих ав-олєндері в"
єно по У-'ИТТ- н я. • чу ні. О л п а н і з а м л аідо ^0 з о р г я.- н і з у ..з а. я > о в ого
зк. і доволі чр,ст ■' зттіняються, Па
ІІЙНІ РорМИ, р'ї'ГГИ, '(Я.В яи о
приклад, раз є ц-з ’'-ялм.тет б)'■ з д е л ж а в ч Ті у у м г я." н ц і .-з", гав " О б г д н а п нг укла'^нціз", "'■'станоза опіки і допомопіі", а завтра ^може ше ічакІІІВ, Д ІЛІ. - ''Ум'Л V НСЬ'МЙИ ^•^ер■^^)ЧИЙ 'ірест", "Чпатство св.'ндрея” і т,д.
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КазБЯчі оггянізації отавлятБ свогм
"'^одявзтч учг.агчсьгпомадзня'-',ча
бс-"'^у ■■'^зн'лчзу л^л'^оиогу,оу’^ач’ зують
]ИУ1 ЛЬИ';'ЦТЗО , 71 ЗЛІ ууцсц,,Р‘! з-"
обвдяянкі праціяилк; з ,зла^’товують
КуЛЬТУрНЗ-УИСТЗЦЬУІ І^^Ура^Ц, Г-; - . ццстуцу ХО 3], З', О^КЄСТ^^ , ДИТЯЧИХ
бдлетлз ,ЗИСТаЗУИ хист-'ЦЬКИХ . зир-пів ]"т,Пл‘;ІД ЦИ^'! ЗГЛ'ЦЦО^^ ууцаУуці - зоурзма в націац'альнл мішаних уноголюдних та^оюах дл?^
'V ^ з-'^йтньс з додатньо зи^изастита.льців ПІД опіком ..у;п: і: 1
і»
ються на чіілі/ВУ нцсцз , ^а з-дзбули-соРі запальне признанню,яД наТТ 1
3 дуже високо
ззипенои культупою.
■Нікуди правди діти,е серід маси укратцських скитальців ча
хіужйні людип-'ких т^слоьною життєвою метою е якчаК краще влаптувати С;ЗОЄ особисте життя .ВТІКТИ якняпдальпе від РтЛЬЖОЗИКІЗ і від
еопопейських КЛОПОТІВ та знайти собі дерь за мопем другу.крашу
батьківщину. Але загал єкоп'^нських скитальців б-дупину живе думка’'^и ц турботами пзо рідний край,про Укра'^чу.про рідних і близькихдцо. с.тбять у важкій боротьбі з червоичч окупантом, і'айнастіше^П'їтаччя з розмовах укеяїнні .5 н"’ чужині є - ”аоли ми вернемоП-^ погздитис
погздитпоз думкою,ЛІС це вже
сє
■ Україну?'’ - "У хто н ^ хоч-^
мио", ''-о поєносла світові
Ічний миє",
кінець 1],ИНИ,Ш^ вжнастав ” вічний
це.війна? і'а стало,що прє вда,"" "‘■""■■"ОТІзськихй’хижД'Кіз,а.ле багатьом,

багатьом народам ке стело ві.д то^о ані. трохи лєгг'е. ^'ерозвязєних,
наболілих І за^лутяних політичних питань е далі повне ц то не
тільки в Узропі, На ”одніп шостій",а може зж': на "одн^к- няті.п”
З-'ІНСЇ кулі ДВ'Ш П^нуе Н'СПЮДСЬН’НІ ГНІТ ,Т01ПО^, забріханість ,голод,
злидні , неволя - одним СЛО ВОМ
стан , ЗОВСИ^ суперечний ТИМ впсоКИМ ід залам і ідеям,за які й іли з біе- ТПЛЬЙОНИ чєйкмлттдх синів
демонеатнчного сз.,ітуо Ноже .західні демокр-ж'ичні дем-уави зє.знн-

ЮТЬ В'-:'' ОЛЯГОД^.ТЄх миру, - дле- України погп немає. Там .ведетьсГ 1 ео-по
Мі. О
не єоду
золю 1 дн^^ки наші линуть
житт
П-х
•
:,і>ям-унє ї Й співчуття З МЄГ. І
краю. Ууже
ИНУ д
не
о їх ■ українських скитальні . іИКЛНК-ПїїС
птн-цї-т-- до всіх у^^Р^'Натьк І шини" ,підписец•'
ських ВОЯІС1.В,шо невеоувають поза
і ськоіих ?праз чпр''
єозкді єтл УГПг ,Гено-"альнин Секп -те ді ^то’
цьомм зверненні тета Гол.;..^нсю аомачдою У?\ - з'лнпн^ Т'
нерівні, керівні ерт^акм Укр'Їнського Кле-одд прогадують українсь¬
ким зоєкам^скитальням на нужині героїчну боротьбу укр^'^н^ького
..ПРЖ'.^у тзакликають їх - зернароду за Самості шу Украінсь'
тУТИСК на укра’^чську землю,що^ 33^14 активну'Утт-'сть з боротьбі
в рядях Української Позстааськеї 'р^пе. А .сіх т^^к.ттю з будьедих причкк т'єі^соть залмо’итнс"' на чужині ,в'псзіа зажл'ик'ає'- від¬
дати ЗСУ- свої сили, ЗЄСЬ • труд - не службу'*''пє гд- і Оонб бороть¬
бі''.й в ніякому разі не оКрчти соромом і^піні України. Такий евншенний кдказ передає с .^оїІу с'кктальннм н^ иужині • Укрєї'єсккий ^'яроду що боретьсн , крнвавитьсо г. перемаге'-.
Теп на,К‘аз в’.дби.-^сє ■полосною латною ',;5 п-є"С/ах українських ски-’
тельців - Ц-.. наказ буде зикочєннй.
.ОрСТОК 1е життя кв'січило українцірахкоати з ї’ер'їу чевгу ча
свої силі. Гаймопутнішою основою сили українськс-^о чародм е йог о Н 'І- з л о м.іта. ві ра, в ос т а,т о ч.!Їу п е р ■; м о г у світ лє ч л т е є я з о ю, т
з трпомт пра-зди над ^'епрєвдою.АіО нього останнЬ''ї'о оо- з- П
.пре.іедлизостн над злої^ і ог ааано^^ дотуєть¬
на
Єїогу В.ІЧИОГО
1ИХ елеі^ентіз житт
ся ввесь СВІТ. Цю остаточну ООЗНРЄзу ОСНОВНІ
лг■ К р я н П - ' І в Ч в н о , К о Л И ,
о ,Д н є СВІТУ і: людства пере,!бачив Г ГІ1
рш’ і1.3 '■"'нув пл іа^'и-є-тин 13И303 -за.дит.
МУ 31 СВОЇХ пер іде мері н-йх в :• л'
да.ючи одночасно
па нього відмові аьі
у
"Чи буде Правда на землі?
'
Повинна б/ть’^о сонне .істянс
І оск.:Зернекчу землю с^апить!"
Людство стоїть напередодні .аиоішенн-і ні'П'’ стр;П'ніОї невідхильної
'.Ч.

