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ЗАМІСТЬ П Е Р В Д И- О В И 

Друкузио частику матеріялів-доку^лентів, одержаних з рідних 
земель. 

Через утруднені зв’язки з іфаем та місцеві друкарські тру¬ 
днощі матеріяли ці^вмходять нерегулярно. . * 

Матеріяли цієї брошури ні в якій^ мірі повністю не відзер - 
каЛ'іоють ні розмірів, ні величі краевої боротьби, що 11 веде 
український народ за свою національну і соціяль но неолітичну волю^' 

Не маємо наїуііру переконувати тих, що вішурелися краю і га¬ 
ласливо говорять ф що *’про край треба забути’ ^ ані тих, що пу - 
екають для ’^годиться’** сльозу про важке становище уіфаїнської Змі- 
грації та поспішають свої бездіяльні діла унагледнювахи перед 
зовнішньо-політичним світом.. Бо для тих також не існує край,а всі 
їхні ^^упованія’^ і надії на зовнішньо-політичний світ. Так було 
у декого й учора. 

Четвертий рік веде український народ збройну політичну бЬ - 
ротьбу з німецькі-ім та большевицькшл ішеріялізмом за Саі\іОстійну 
Соборну Українську Державу за національну і соціяльну політичну 
волю. 

То не партизанка, як дехто думає на еміграції, а політично- 
збройна боротьба, якою кермує Українська Головна Визвольна Рада 
/ УГВР /. 

Ця боротьба находить свій відгомін у всіх ділянках господар¬ 
ського і політичного життя країни. 

Команда УПА-вАХІД звертається до селян а Еакликамиі ’'Ні зер¬ 
на сталінській кліцї з Нового врожаю* Зривайте пляни ''державних 
хлібозаготівель. Зривайте пляни'натуроплати аТС. І ці заклики на¬ 
ходять свій відгомін і підтримку серед уяріїїленйх колгоспних мас ‘ 
большевицької ішерії. Очевидно ке Бїшадково '^Правда'' і ''Ізвєстія'' 
на протязі останніх двох місяців найбільше пишуть про невиконання 
хлібозаготівель, про розбазарювання, крадіжку та приховування 
зерна. 

‘’Партийньіе организации должньі повести решительную борьбу с 
саботажникаїми хлебозаготовок,' разбазариванием, расхищением и укрь^ 
тием зерна, обоспечить строжайший учет и хранение зерна * Н^но 
покончить с практико!! уговаривания срл*.'вщиков хлебозаготовок, при- 
влекать таказьлх к суоовой отвотственности'^. - / ПравДа, 9 жовтня 
1946 р. ч. 240 / ^22/. 

Мабуть не 'ншадковд в цих числах 'Правди ' за вересень і жов - 
тень не згадується про '^перевиконання" плянів хлібопоставок. Зате 
в кожному^ числі є зобов’язання колгоспників “виконати і перевико - 
нати а як з на^ ділі ілюструє таз^і '^Правда" від 14 жовтня 1946 р. 
ч. 245 / /0327 /. вітаємо: ‘'~Прошел месяц. Изменилось ли что ни - 
будь в районе? Нет. К 5 октабря они /колгоспи області/ сдали го - 
сударству 12 % предусшотренного планом хлеба, причем приток хлеба 
на ссьіпньіе пунктьі падает из пятидневки в пятидневку^’... 

Не ліпша справа і в промисловості. 

' ^ X ^ 

Пропагандивні лозунги, які вміщуємо в цій збірці те статті 
з краєвої підц^ьної преси говорять про глибоко-політичний харак-^ 
тер і зміст тої боротьби. 
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Деякій українські політичні групи, в більдгості створені на 
еіштрвдіі, багато говорять пр'; демократію ^ розводять теревені 
/іро те, що сттраведінгЕІще *-• чи свобода нарадам , свобода ладилі 
чи навпакіц тодх,,як в краю йде боротьба за справжн-з українське ■ 
народовластя під кличаї-ій ; 

Хай живе суверр^їне неродня влада , 
Всю владу' в руї^ с^^ого народу 
Владу в руки спрв.вжніх ігредставників народа 

^Замість справжньо^, ви з вольно і політнрїоі роботи, деякі 
українські горенполітикк ведуть *'ге:роІчну'' галс.сливу боротьбу 
з витвореною ними Б своїй політично-...;ворій уяві диктатурою, те¬ 
рором, моїюпартійністю тощОс, 

; ;;> Дійсно :Б, народній •приказці*. ’* ХОЧ кожую мЦть, аби не гу¬ 
лять*'. у краю-Ж'іде жорстока борот'ьбєі з справжньою дикою дики'а- 
турою ,і терором большевицького режиму під кличааш ; 

Геть диктатуру, терор,. , ' . 
, ; Хай .таве СПРЄІБ'^КЯ демократія. ' : 

, Геть: терор .НКВД і ЇІКГБ,^ . , . , . 
. Хай • живе ;.СБобода дуі^дки, слова, політіїчних ререко-' 

>. нань, зборів і угрупузань. ' ^ 
Відірвавшись від..сзого. народу, „забувши рідшш край, деякі 

лідери малрчисельшіх. політичних груп,, як ті герої ,Котля;^всько— ' 
го все-роблять навЬакж:'' • к . 

НВіУли з латі І дні ЛстреІ ■ ’ 
.•,У- У ,-ЛІ славний „був тоді народну'- ^ У. . 

: Міняйлів бра^й ЕІказн^чеІ," ’ 
■ і-Д фіглярі!писали, щот ’ 

■ ■* ч.ВожативіиШул'и сліпі, кал'іки, . . 
* '*■■ ■ , ’ л • ;-:Оратораі.іи ’ недоріки у,. І , 

І все робили назворот, 
1^0'-строїть треба, те ламадз.и, '_ , 

■ V требаг-кинуть, те, ховали •/ . .. - 'І' ' ’’ • у, 
.а Е,о класт® в. кишеню, клели в, рот. •.уУ' " 

..к-' ;у.^ /■•Енйла - іуКоіршревськітй/• ■ 
• Док;;Жіекти краоБОІ боротьби', > як вия'в свободолюбизого . ' ,ДУ^І 

лістЬ'-’отчизни-^-; і з.Єі.'по.її.а.манне пре?5.с.нів: пра.-Б 1 вольйбстзп.'сіо^х'' 
'стали, найяСіфаваще‘‘ирОйіовля-ть яким кляв:ом мшодь^ Іти укр.аінці, ' 
на*• чужині• до-своєї .з-емл-і сбііованр^І., ' ■ • •; Уу'.. " . 

Шлях -ц-сй. лежхітв 'Черрз---наца.-о.?Рльно—визвольну революціюС 
; іому то ка5@еучіі, с-поіа:аі Іріірмка. Оотрржського / : не'випа¬ 
дає гоБоритк. і радитксл зі слабими про сї^Лу, зі сліпигш П'РО’^' 
світло, 3. рО.ЗбІЙНИКШлШ про . мир:- І' .ЗГОДуУ‘з,^ безсороі'їнймй. йр.о по- . 
бо.жність' .у.' ІІ - I 

Зедакцш •• > л. 

* ■ Л .‘У 

'-Іі 'V-' - 

І ^ ‘ 

і! ** * 
■ • V • 

‘ V ' 
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ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАДІОНАЛІСОП В 

ЛО УКРАЇНСЬКОГО НАРОЛУ 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДЕ! 

В УМОВО.Х безприкладно жорстокої 
важким ярмом сталінсько-бол?.таевидько 
бав усі украінські землі та посягнув 
ких народіВ; в умовах широкої свяден 
НЯВ’ проти загарбництва за своє націє 
лення; за побудову Украінськоі Самос 
Організація Украінських Націоналісті 
ди і розкриває ворожу брехню^ про за 
гається' в.ирвати у Тебе Твою в і р у 
справи К' н аі іу перемогу, Ор г ані з ад і я 
вказує, куд.ою і як далі прямувати до 

УКРАЇНЦІ й УКРАЇНКИ! 

окупаційнол, діГісиости ,під 
го імпоріялізму, що загар¬ 

ію землі іі-ших европейсь- 
ноі боротьби, яку Ти під - 
наявно і 00діяльно визво - 
Т1ЙН0І Соборноі Держави, - 
в приносить Тобі слово ррав 
іі допомогою окупант иама - 

в справедливість нашоі 
а і н с ь к н X Н а в і о н г’ л і с т і: 

Обітованоі Землі, 
■ 1^, 

в Украі -* 
юво поне- 

Еільи трьох років за безподільие право панувати 
ні й по-паразиоьки окоплуатувати іі бвгатства, за іір. 
волювати й повернути у безвільних рабів волелюбний Украінський 
Народ билися між собою два імперіялістпчні хижакия гітлерівсько- 
німоцький і сталінсько-большевицький імперіялізми, Зі становища 
Українського Народу різниці між цими імперіялістами не було, бо 
однаково осоружні йому були як невільнпцькі^^^пута гітлерівських 
панів ”вищої раси^’, так і сталінське ярмо, -^им то Український 
Нар’чд з однаковою силою проти цих двох імперіялізмів боровся , 
не зважаючи і на те, що таким чин’м створював собі два фронти 
Боротьба на два фронти для Українського Народу не була логка, 
З окремою гостротою і запеклістю вона проходила скрізь там,до 
імперіялісти, в обличчі рішучої револіоційноі постави Українсь¬ 
кого Народу та його могутгіх визвольних змагань, знаходила для 
іх поборювання спільну мову й допомага.ли собі взаємно в тому 
підлому ділі, Опільніа мета цих загарбливих хижаків та факти 
явної Гг таємної сіііи'раці між ними у вкшіщувапні Украіноького 

'Народу і його революційно-визвольного аіінгарду - укр'аінськпх 
революціонорів-самостійннків5 більш чи менш координовані діі 
сталінського нквд і гітлерівського гестапо дають найвірніиу о- 
цінку тим наизапокліпим 
жнє обличчя*. 

ворітам Украіип и відривають їх сгірав- 

ЩО ПРИНІС і ЩО ГОТУВАВ ДДЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ГІТЛЕРІВСЬКО - 

НІШІДЬКИЙ ЇМГІЕРІЛЛІЗМ? . ,• 

Зайнявши в 1941 р. місц^,сталінсько-большовицьких окупан¬ 
тів в Україні, гітлерівсько-німоцькі загарбники зразу ж роз - 
крили свої пляни. Мст5^ свого походу на Україну вони ясно й 
зовсім недвозначно визначили в овоіх божевільних теоріях, Гіт- 

до панування німців над що"шлях лерівські ідеологи писали т■^д^^• 
усією Европою веде через підбій України'’ ."батьківщини гер - 

, ”святоі землі майбутнього німецького наріду,»,," 
Виходячи з таких теоретичних заложеиь^гітлерівці почали 

здійснювати свою жахливу криваву практику. Загарбуючи Україну, 

май' 

твоїм Ут. 1-ю рахуючись з з'юни намагалися грати ролю гооподврів, 
полою і голосом справжнього господаря - -^Кі^аінського Народу, 

Акт проголошення Украіисі.крі 'Держави Зо червня 194І р., 
яким Украінський Народ по дводосятирічніп больпевицькій нове¬ 
лі заявив ого є С'Вященне пр-юо на державку саностійпіоть, гіт- 



Ба'зв^^'оії потопт ^Л: ошгозуючи Голову і Членів У- лерхвські 
крйднськоі'о Дерхавно’^о -^-^равлі'^ яя^- 

Укіраіііоькі вемлз.. ,гіїл,ері]‘Оькі наі.зниіси пошматували кот:до- 
нами па рай.іОкоі'ДІсаріятЕ, гоііерал.в:г;і_ п'уберпіі/трансністіріі та 
ЗОНИ восіїяоі окупаці? * . . 

В всахливіїй спосіб різними нсчузанми мецо дами вони почали 
(^.ізично винишувати украінст.т иасалеіікл, боячись "значної рбоз- 
мновсузалт.Еоі сили с лов Ганських народів", переслідуючи ганебну 
мету -’вишідити ’еврспей:ькі народиа Взропу ■ "зробити батьків- 
динорр._гермапоькоі расі-г," ' ' ' ' ' ■ ' ' 

" ■^^■окад ,,о мільйони здорових мувсчгш' І всікок вивезено з'-Укра- 
іни 'до. ІІіі^еччкни па каторшлу роботу, а майже таку саму 'кіль ¬ 
кість винищено' розстріл’аііі':, гаибеняцдми, вявнйііл.ми,' концтабора¬ 
ми, виголоджуванням, та сігалет-іо в торезвіоних німецьких дуїті’о ■ 
губках. '■ , . ' ' 

Українські селяни не відчули .жодних полегш, бо НОВИЙ -оку-^ 
пант затримав у осиовкому без зі,пін випробовану большевика'шг.ксш 
госпну форму, сільського господарства, як таку, 'що дав- найкращі 
можливості всебічноі експлуатації о'елянства.Змінено Тільки наз 
ву "колгосп" на "громгосп". • ' , . ' . 

Українські оамоотійшїки . заздалегідь розшифровували .-гідле- 
рівеькі пляни. ГВ підпільних виданнях- рО'Зяснюзалося тоді ' унра- 
ікському селянсТьущо "т.зв. ніхМ.оцька з-еме 7йна^ ре-форма-в'У -■ 
країні - .цє' тілбеи політпчко-гОепо.дарський маневр затв,рбній,ка. 
Його мета закріпити -свою владу шляхом створення видимоот-и ■ 
визволення і'--відв8рчути' ■УкраіЕськпґй Народ від -боротьби за-, ово 
ю владу .< Німецька 3'Ємел.ьна реформа цілком-:-’Не 'відповідає інте¬ 
ресам' українського с'злянотва' і взагалі-ч-інтересам усього пі-аро-- 
ду через с'зоіо ек'оплуатОрську сутьп . ТХ практична мета-,:--, витис-.. 
нуги'як'лайбільш'е хліб'а і робоуоі сили з Укр.аінц" /Гїоліт-ичні 
Постанови -ХІ-оі Конферзиціі ОХПІ, квітень І948р і/Правклькість^-. 
такої' тези зватіщла сьог підтверддення. у практичному-здійсню - 
ванні тітлерів-ських плянів,- . 

Важкі матеріяльні ;у-мов.и -рркраінського -робітництва змушува¬ 
ли його ■ втікати і-:а' села з пошукуванні' хліба^- -бо безприкдадна - 
есплуатація .робітників німцями не-давала ім .жодних-підстав -на- 
життя, а'.лише'Нс^ півдике'■і:ивотінн.я. 

ТкраіЦсБкУ-інтелігенцію в жсахливий--оцосі-б- вхтни-щувако • у 
письменш'іки не-'МОГЛИ дрзгкувати творів-, На^ХКОБИХ робІТИИКІБПОЗ 
бавлено умов-їх поаці,' театри' урухомлено' тільки для того',щоб 
вони' уприємнювали хвилини пгедстг:вннкам "ві-щоі-.-раси,", свгирно 

. - боязливі/ '.^аV 1Н X Є Л .1. Г І і Т1 ТІ з сХ" 'ч./ Т/ оі ТІ ^ X чТ Л лХ П. .-£ О а» і і X .3 а* о о Л Ь Ш ІСХТ ТІ 
зразками похвальні вірші,, опозіданпя,- нариси і ■ статті - нО' 
честь Гітлер СІ ^' І.І и з велителя"- і Ііого кліки, а у випадках гід- .. 
ноі і ч-зоноі постави - зукраінських зл-хтелігентів знищувано або 
запрртр'рюв.аіго до німецьких соловок, - різних бер лінів, гамбур- 
гів-і, нірр'цбергі з - на каторжні .роботи...., . ■ . .. • 

-' Одною • з . дикоБгш^-'их зац'м.аккиц в К .І-'Х X П р 0, іС т,- -І к .було і-іасильне 
переселюцанн..я укоаінців' в. інші ра.йони і . насаджування'', иа'іхФао! 
це' німецьких, колоністів ..Були навіть ііа-віаг.анн’я ' усукуит , наше на" 
ціональце-.'ймення,, заборонено пошпрюватП; кьїцж'ки ідеологічно 
політичного т.а..іоторично-г-о - зі..-і.істу «Укра-інські .школи кі.|-.щі.' поза- 
кривчаши, ВОШІ Д0330.ЛИЛИ т-.і-лькії іш; початкові 4-клясобі ' гако-ли', 
таж.Зв, (іахвргрси,со г 
ло >маті-: .-в'.Україні вчених 
тям", іткпм' об.дарувалч ні 
сіі а ж ли в пх ану н О; мї о в ш- 

- окупзЕ тоці к оціка в о бу- 
краінеьких людей 

Т Л'ХЗІІЗС УКОТИ’ 

’ПІайбідьшим щас-, 
дці НО.ОЄЛЄННЯ Уехізіни , була далека і ви 
ЇХ-ні в, . • . 



у матерія.ттьному бід];нсшонні ,п.оробV^еь^о для українців ^вкі з 
великі подумати про іцщхсяра- 

-ви, які-тіЛькрї'Де, Дбб ,нб ка' своїй багатій землі з 
н:’олоду^^ ‘ ■ ■■ ■- " - у • _ 

- ••;■ і‘а'всі'М^'С’іфа'хі.ття/'тітлерівськ панування в Україні не 
‘3.аДамаДи’'''Укрр.і"нЬькі6го;зйусплп пЦасти перед ворогом 
на.'кЬліна,- тут -то таві і ' появи'лис-я'слабодухи й маловіри, 
що в наслідку своя і трусливости й політ.'тцноі коротко зорости , 
бачили сзов спасі'нпя в гітяер.1вській Німеччртні, - то народ зу¬ 
мів отрястися ВІД ці-^з. рабсі'коі нечисти. Народ-добре знав ціну 
всяким зислуж:-ппі;ьким еленонтам,, гатепам і смирним, що запродали 
с;г Гітлвріузсьуізму; окуйаит.ові і по суті ні в чому не різнились 
від всякніте'-'тгчлн, бажанів ' кр.р таланів і зозняків,яісі 
в-*'овлкі чергу, поклялися вірмо викон^^^ати накази червоного крем 

"Лів'оького''ватажка* Не допомогли гітлеріськіш наізнрткам прг;хили 
’ри симпатії' Українського'Народу до Нім'еччинй наймані слуги ; у- 
краінеккого'■походу.ечи.я, • так як не, допомогли ім фальпування пра 
вди та", бх>ехливі. видумки про' “ співпрацю'’'українського револю 
ційно-визвольного самсотійнкцького руху з 'болт.'Шевика'^пї.Усі. во¬ 
рожі ударіг Бід'кризали перед народом справжнє обличчя наїзника, 
йа всі ці удари 'народ •відповідав їїіпрокою а-кцією всенародкьоі 

’бамоо борони, 
Н час каигрізнішого'наступу па "Украінський Народ, тоді,, 

коли слабодухам'здавалося,що вже "все пропало",^Український На 
род разом з організатором ревоіпоційко-визБОльного руху укра- 
іноькиші * самостійниками - відотоіовав моральні позиції та скрі¬ 
плював свою бо,ротьбу'шляхом ор гані з оці і'■ і. швидкого опотужі-іінкя 
народної збройної сили - Украінськоі Повстанчоі Армії,Норотьба 
УЇІАрміі проти МтлерІБСЬких займанців шкр’око ро з горнзглася та. 
стала славна на весь світ, дарма, що,німці намагалися "доказа¬ 
ти", що, мовляв, УПА ді^Уза .щиректквзлмй з Москви, поді;ібко, як 
тепер, ■ навчившись у німців, горланять панове •хрущеве., накуільсь 
кі, рясні и інші 'сталінські гавляйтері на Україні, що ЯІА - це 
"українсько-німецька агентзгра"... ■ . ' 

Ко.род бачив у боротьбі з гітлерівськими наїзниками укра - 
іноьких самостійників'"'— революціонерів на землях, гсієі Украіїш 
і то в той час,коли сталінські "внзволителі" ,пограбуБавїгпі Укра 
іну, разом з укряіноькимк 'ятШчарамн-перевертнями втекли за У- 
рал} народ і тепер багікть у боротьбі з сталінськими окупанташі 
украіиоііктях самоотійкпків-ре-волюціонерів і знає,що саме укра - 
інбькі революціонерп й повстанці у великій мірі спричинилися 
до розпаду кімоцького імперіялізму. 

Українського Народу і його революційно-збройних сил не за 
хитають жгодні підступп-ашіертіі, жодні "ідейно-політичні", нас¬ 
тупи, брехливі звернення і закликижодні видзгмкк, мовляв, .ре¬ 
волюціонери й повстанці - "німецька агентура" - не бозролкея з . 
німцями/ А хто ::с врятував сотні . тисяч украінськоі молоді пе¬ 
ред виво.збм у німецький ясир? у.то. врятував майлсе у 100 відсот*^ 
ках ту молодь на Північне-Західних Українських Землях?. Хто ж 
не дозволив німцям грабувати українське насе.тгення? Хто підтри¬ 
мував’; н-арод на дусі,хто прогнав німедьку адміністрацію з Поліс 
ся і півкічних районів Болині?Хто розбивав німецькі валки,які 
ВИВОЗИЛИ'" хліб, з України,, хто роздавав той хліб мілс населення І- 
хт5/пролив&В свою кров, на вудидя'х: Києва, Хсяркова, Львова і Рів 
його, ХТО' нарешті, т'іїнув на нім'ізцькііх иибеннця;'!, тюрмах і., 
смертнітх "таборах в Освенцімі ,МайданЄку і Оранієнбургу? 



ь — 

І коли тепер гітлерівсько-кімецький інлеріялізм полетів 
стрімголов у ііропастьуто про бороть-бу українського, народу про¬ 
ти гітлерівьького загарбництва не сміють говорити й капіталі 
37/Батн іі для себе большевицькі щурі у що в грізкий для.наро- 

в спокійне ніспе, не сміють сплюгавлювати свяще- 
па,роду та'його революційного і визвольного руиуі 

зув ати 11 ДЛ 
ду ч-ас вт ек ли 
нно і бо ро тьби 

ЦО ПРЦ ту'і' 0 Т!Д. 

.. в ідст; 

І М П Р І Я Л І я м 9 

на 
Україну знов насунули ватаги червоних від крови сталінських, 
"расовінг визволителів” зайняли "найдемократичнірті визволителі^” 
знані 'Украінськсму Народові з свого 25-річного панування, в. У - 
країн:'.. Повернулися тіі, що в морі крови ьтопилгг мо.ко.ду укра,-» 
інськ:/ державу І9:ія-ї9й0 рр,?що знищили всі великі з.її,обуткп рв 
волюціі в ■^017 р,, ті, що звироднілими бандами винищувалк цвіт 
украінсьтсоі молоді під Крутами і Раз ар ом. Це ті, що ,піі;бивши 
Украіку5,‘ БИМордоБувалй неловинміх українських громадя:^ н.Кие.ва 
1 Холодноярських поБстанпІБе^іа Укр.аіну насунули знов сталінсь¬ 
кі дикуни, знані З^краінському Народові з навмисно зортанізован 
кого голоду в .ї9о8-33 рр,. ,масових вивозів-на Соловецькі і Ко- 
ломські острови Та Казахстанські стеш-г. Пр.няшли ті, що знищи 
ли С, П0трл.юру, ЕЛСоновальця, ЦК' Г.рущевського, О.іфренов.а, Г.,' 
Коссака,^ Н,ЛвилхловогоМ, Окр.идкика,Любчекка, близька, Косин ¬ 
ку^, У алвківського , ті,що' мі льйони 'украіиців-.запрото.рнлн на .'.д^а 
леке заслання., ТЯа Україну гіойерпуяйся ті, одо весь' ,час ■клялис.я 
не допустити ворогів на укоаінсьі:! землі, а потім, мов базарні 
с6бакіі,ііовтік.али з України 'до Уфи і далі,' віддавши Умраіку. на 
п'от'алу. гітлерівських хижацьких людожерів.Це ,• нарештіті,-що. г. 
втікаючи,' порозстрілювали без оудху сотні тисяч українських вяз. 
НІБ у Львові,' Рівному, Луцьку, рерДИЧСБІ, Умані, Вінниці И ІНг- 
Бікх містах 5Цсраіки, це ті, що зграбували, в се-лдн ввесь скот 
поруйнували зо.води, попалили се.ла і -міста, знищили найкращі квф' 
тали Києва, й інших міст.,насильно змобіліЬ'’а:али молодих: укідаїнн 
цій: для оборо.ки своїх .ленінградіБ і ,сталінградіБ,салі'шаючи на . 
Украінік _кров ,згарища і руїниСталінські. імперія.лісти,повер - 
нувшиоь вда Україну, по суті, ні. в чому не змінилис.я, дарма , . 
що весь час .говорять і пишуть'про свій прогрес Д культуру,Як’ 
раніше, так і тепе.р вони горлають про-те,що в себе знищили по¬ 
міщиків ■капіталістів,' їак. , це правда 1 Але ж, справді, в тор 
му відт.іо.шенні Б ОС-СР становище'не покращало, бо .на місце , ко - 
лишкіх іїоміщіпсів і капілаліс'тів виросли нові вельможі,нова, бур 
жУазія, цим' разом партіЙЕ.а сталд^нська верхівка. Ця нова Ста - 
лінськв бур).жуазія навіть у ”ст.алінськ'ій найдемокрзтйчкіщій кок 

' -забезпечила заЬобою право бути -“к-ерізним .ядром” ця' 
и-' " 

СТИТуГ::11 
оуржуазія упрояи волі н&роду, "репрезентує” трудящих за кордо- 
т-Гом, -вона не відхіувае жодПих-нестач,'для кеі доступні' харчові 
засеб'и, -люкоусоБІ помешкання,золоті п-агони й інше.-в той ча^ , 
коли’ трудящі мусять пркмирати. з голоду, жити Б препоганцхдат 
лових-уі'-свах, одержув.атц. за свою важку працю в 20 і-більше маї 
шУ БІД гіартіЙн::х паразитів , з-арплату, .а в селян грабують остан¬ 
ки хлібь.', -Сьогодні вистачить тільки поїхіянути Неї зовнішніх ВЙГ 
ляд гроіл.‘-'.-уїьі Совєтського Союзз", щоб- зразу переконатись, що в 
Соввтському Союзі е велрмо-кі і ПОНЄБОЛ0ЕІ батраки, є .паиу-юча 
кляса і кляоа експлуатована, е, за сло.вами самого ж К.Лібкне- 
X а, ”п авуКи і мухи”, 



Сталінські •імпорілх.іст^'': ослурюють народ,, мовляв'? воші від 
дали волдіа. соданам-5,‘Та5;. , *"але цо •'•де. зовсім; ио. вичерпує пнтаїшя? 
бо кремлівська', лайка, еі,спДу.аторів народу, н.е' тількд дала сєля - 
нам зевгліо^. але ; іїривязлла' селян До землі і’- тіхм ввела гірше крі-*- 
пацт‘До, 'як за>па'Чіі^ннп.,. 

Па сог!г;тськсі владй О'олД/Шлі .виснажливо прашоватд,, 
та корїіс'тува'т-ися цлодаміі п'юая праці вошг но можуть.Ое-лян при-г. 
муш;^етьоя- програвати хдіЬ ;К’ЛРді':- бг,'ль:іег.ндьккх вельмож-по''таких 
цінах 1 в’та.к.ьа^ ;Кіл'глк'остяу1 як зона; в-елить, Ц,я кліка змзиіуе се 
лян продавати :яліб''до ' 9С\ ко.йійок,'за к: лог.рам в-той час? коли за 
той самий хліб седянд й місті ‘мз^сять .заіїлатити Іб карбованців 
і більйс.;Стр'яккмк 'з.рс?;зксвим?і скоплуаторами селянства .є' Сталін . 
ські гадПі Нака-до Крущов' черев своїх агентіу Биконатд' де пцішу 
сову здачзт хлібе,-:ч/і;'дс;'ка'іІйЕисть.ся селякії ,,*'д о брові явно’і дого-^ 
дйлис'я. здатд: державі'хлі.б •Т-од же: сам кат''Іругцод.' ще- й без сором 
но брбіі'е'^,' Щ.0 ко,д.екУй,зі,задііо'!-'1іро,во.дц^^^^^^^ 'больйекйки •ноі.' заса.г.аХ'Діб 
ровількрсти»- їа _!Томз/ ж вже раніш-® .раде речи в Сталін у .своїй 
СТ^атТі; ^’'Зада.морочсндя від ■ з/.сггі;і;іЧі9,?; в. якік найвирсазніше тіисаи 

метою з до 0-у ти нарО:дду йрихи.льиіств? 3- іде 
найвидах до наднйжчйі^с'астс.сували прикус 

- ПІР п-ар ТІ дргашь. 
римз/-С 'і терор у колек - 

а у ви 
ірдих закладах, вчиться селянських дітей •лдщ'е І-З відсот 
І .д'-той час .у. кРлк’імперія лі-с.-тич.на .ляерхІБка СООР отсліордіть' 

лише І, відсоток насе.ДШ:гнй-/-';а;, їхні ‘ діти становлять але '3:> від 
ків усіх тих? вг о'.вчаться,* ,Коли ж на-- о сд.ові конституції всі 

- "З 
від 
тивізадії^, ■ . ,. _ • •■"І , . . ... 

'Соляшь станеззлііТь''в СОС? ?0; в-ід-оотків населення., 
щі-пс 
кід-, . де 

.дсот- 
,? 1-.‘ V/ --Х А ХХЧ^Х-Х.*. ..СчХУ І/+ХІ ^>V ІХГЛ 1,7 X.. ХА X..'і V ■СІ Чх X Х{Х X XX, X. XX V. X. ГрО~* 

мадхдн.и мають дразіо. на’"осв.іт’зп..'. то чому. ж.дам -правом .коркстуютьол 
лише сталінські ве.льм-рзкі?'-'. ■ ^ ' ' . , • 

'Ке краще становище 1 робітників, у СОСК.-іер боні'‘.гади кажуть 
щЬ.^ вз1дібралї-в.:фебрк,Кд й з-агозді іП.д. ^капіталістів^ Це-ТаК', але іх' 
місце" зайняла, кліка сТаяг.иських’вольмозкуяка встадовлле зарпла*^ 

"ти й-.ігормй ви.робітку дд-я, робітникар-; ТеЯ вільно розпр'ряджаеться 
продуктами• важкої, праці'робітництва,'■ ' ' 

:в 106 .статті "Е.айдемокр.атнччіщоі' коно^'^нтуціі" нзл.псано ?що 
коьшартія *’.е передовим загоном, трзгдяших в '.і'х боротьбі за зміц¬ 
нення* і розвиток ооціяль'ного ■ ладу -і ЯВЛІЄ -'сбіООхО ,к,-о р-і Б н е 

ді'йо.ностіубо не всі*'члени •'гіартіі -мають,спр^ав-ді ?. тол.ос-,цеа-зябез 
печено тідгьки з-с- .верзгівкоіо сталінс}>ких вел?Цуіож,підкріплйпо» оа- 
диетичною бандито.ькі-імк_ ьнзтаіМ№ї.--..е,нк^педівс,ьких та енкагебівоь - 

.кйх зал;.,?вв-ил* .От мз чпі>т рухках вдада в ССрР? І чи' це-лише для 
Замило пня. ,0.4 ей: кео.в1;ьбмнм; обов,язкоз;.о перед більшістю казіз ік - 
ституі!:ій:'''Ста.Б;:;:ФЬс.я ближче окреслення ”р6бітничо~сЄл-якський’* ? 
’^народпиіі” або;7І^но,йдоЦ:ократичнішцй"? ' - 

' Ст-тліпехкі 'Імперіялістрт чізаняться^ вони дали ведГіКІ ір а 
вв., і волю іктелз генціз.. 1а-це найзв-нчайнісінькхі брвзгня!' Іитолі-р 
генці:о''в ОСОР змушуєті.ся пр-адюватк так?,' як ,цього вимагають боль 
шеві'іцькі' іїс.льможі У1 ба безконечні -похвальні дитц-рамбн на 
честь ''‘наіігені.яльніЦогс”- / на-ймудрімого. батцка народів” - Сталі¬ 
на та партіі, 'а оп.люга7ьтгюван.-.ч в.сьогс?щр .ко' прпкос'ить .корнети 
БЄ-льможа.м,не найкращо с'-^і дчяті- ггоо.'тЄу .якими хЧоавами і свобода¬ 
ми користуються . наприклад у ппсььп-тшкки'в СССР? В Сов Орському 
СЬюзі ''па-ртія^ керує” у. '”п-б.ртія ц.аказув.”, партія веде”? а інтелі¬ 
генцію змушу•отьсхі лише у мов' тресо;зс них циркових цуциків? скакати 



ьосоло погаБкую^ш. і виконувати все, що велить цирковий факір 
партія, 

ІДоб зрозуїі/ііти інтелігенції в^_СССР, вистачить^його по¬ 
рівняти З- життям інтелігенції, з будьякої^ чужозевшої країни. 
Скільки то вчених з СССР мало змогу виїхати за кордон, щоб по¬ 
розумітись, з-вченими інших нарОідІБ? А якщо 1 було таке, то чи 
тоді т.акіил вченим обов’язково не приділено по кілька енкаведів- 
ських агентІБ? , ■ 

В 103 статті конституції пишеться^ що '^рівність громадян , 
незалежно від їх національносїй й раси е непорушна’', а непере - 
стерігання цього ''карається законом’’. Як же ж тепер пояснити со¬ 
бі те, що большевики скрізь пишуть і говорять про ''великий ро - 
сійський народ’'., про ''опіку" над українським набродом "старшого 
брата" - росіського народ^г, про його "культурну вищість"? Чому 
большевикаДіїи відгребуеться- і підноситься до недосяжних височин 
усіх тих царів, царських політиків в генералів, більших і мен - 
тих білоросійських панів і всіх, що заперечували існування укр^-.- 
інського народу, його нац.іональну окремішність і назву, його мо¬ 
ву? Чому ж, нарешті, орган цК Ш/б/У "Правда України" видається 
російською мовою., чому всі вищі наукові заклади Украіни й Акаде¬ 
мію На^ обсаджуєть<^я російськими псевдовченими, чому наукові 
звання надаються не справжніїуі науковцям, а, всяким ''заслуженим"- 
сталінськіш п’ятолизє-м і віршомазшд - тичинаьі, баЖанам, корній- 
чукаьі? ' , . • 

Починаючи від "найдемократичнішеі сталінської конституціі, 
а кінчаючи на пресових органах райпарткоміз, все "брехнею під - 
шите’'. Бо чому ж то Б 14 статті цієї конституціі неписано:’'Укр8.- 
інська Радянська Соціялістична Республіка зберігає за .собою пра¬ 
во вріходу з Союзу Радянських Соціялістичних Республік":, коли 
справді про те й мови бути не може? Та ж большевицька Москва так 
привикла до Украіни і іі багатств, що вона на те ніколи не по.го- 
диться, тим то весь час Москва- доруча.є своїм п’ятолизам т, зв, 
';^/краінч''.ькіш комуністшуі", писати про "воссоєдиненіе" з "великим’' 
російським народом, про "непорушну волю"' українського народу жи¬ 
ти разом^ з МОСКВОЮ, про "дружбу" і ін. Щоб прибити в народі й 
думку про самостійність, большевики ДОруЧ8.ЮТЬ всілякшд неукагд 
писати "історіі" Украіни, і якріх підкреслюється, що тільки тоді. 
Україна була могутньою і сильною, коли стояла в. союзі з Москвою, 
Оплюга-влюється великого-, возвеличаного Шевченком ^гкраінського * 
самостійш-їка Мазепу,, ДК Ш/б/У доручає писати "наукові твори" 
і "енцикльопедіі", в яких доказуватиметься, що Україні бути са¬ 
мостійною місця немаєо 

Зі 109 статті большевйцькоі, конституціі виходило б, що 
болБісевикі-і піклуються борцяі\Ш за національне визволення ішли.:- 
народів і дають ім притулок, А як воно справді? Які уряди посте- 
виЛи .они в окупованих європейських державах? Яке їхнє ставлення 
до справді національних визвольних рухів? Бачачи, що гітлерів - 
сько-німецький імперіялізм має в світі дуже багато ворогів,кож - 
ний •реЗО^xЮДІЙНО-ЕИЗвольний рух, який бореться проти большевиків, 
большевихки назвали "німецькою агентурою", 

В то" спосіб сталіхчські ііліеріялісти намагаються обдурити 
тих, що не бача-ть справжньої дійсности. Підла брехня, обман,за- 
перечувеїння очевидних фаК-^ів, незгідність слів з ділами,оплюгав- 
лювання всього, що не дає ім користи - це засоби, якими вони змаг-' 
гають до своїх цілей. 

Щоб переконатися, що так воно є, згалдаммо голосні заяви Мо¬ 
лотова 1939 Р- про т*е, що СССР і не дуїдає "визволяти" Литви,Ла - 
тгіі, Естонії, 

Та не шнуло багато часу, коли большевики зага^рбалИ т^дер- 
жави для себе, 19^1 р. Сталін проголосив, що Соготський Союз не 
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буде ■ втручатися в справи ілпех каро діб, а сьогодні тоіі ?їе саккй 
Сталін покликає на чужих ерит.ріях свої агентури, т,зь, титча- 
сові"уряди> і їх діяки наглизгає час добровільного виступлєккя” 
до ОСПР.' Чії мозсна, отз^е, вірити заявам кремлівських ватаг,їкіб. 

Сьогодні вереідать сталінські гайдуки з Києва, що дарують 
Есі -"провини” українським революціонерам і повотаьщям, прогсло- 
кують для усіх "амнестію”» Ясно, цо ніякий чесний революціскер- 
і повстанець не повірить больпевицькій брехкіщ а в кого є це • 
суї.іківЕ, ХТО думає, до мокна вірити вовкам в овечій пкурі^ хаЙ 
пригадає собі, як жорстоко поступили больпевпцькі гади з Групер- • 
ським, 'Тютюнником і Крупельницьким, закакпвпЕ їх до себе. ■ 

Підлий обман і брехня - це больпевицька зброя. За. цю зброю . 
схвмтллись .сталінські імпьріялісти в поборюванні визвольної бо¬ 
ротьби- українського народу, бачачи, до сам терор не дає їм ба - 
жаних успіхів. Згідно цієї засади, з метою розбивати єдність на- 
ро.'^т-, всі сталінські слуги й наймити горлають про "українсько - 
німець]^ агентуру", оплюгавлюють ганебними наклепами революціо¬ 
нерів і військових командирів, а т.зВо нарком УССР Ііануільський, 
Якому годі було замовчати перед народом "перебрав мірку”,"твер¬ 
дячи'", до українські революціонери самі дацали себе ні^щям 
птувати ".для маскування агентурнооти", малодо ке лізли "Добро - 
вільно" на німецькі шибениці і самі закладали собі петлі на шиї. 

Такими засобами і способами проти визвольних'змагань поне¬ 
воленого наро^'^у не воював де ніхто] На це здібні тільки больше-і 
БИКИ. Починаючи "урядовими” з-верненнями, відозвами, закликами , 
почерез сатиричні наклепи та видумані заяви, мітинги, транспа - 
ранти й афіді,; а найдикішим ійерором, облавами, збірною ^відпові- 
дальЕістю, паленнят'ї сіл ”і вирубуванням лісів, диверсійно-прово- 
катиБЕИми бандами, залякуванням немічних і дітей, розстрілами 
жінок і стариків, грабунками, в'^язницями, шибеницями і насильним 
вербуванням докодиків кінчаючи^- виступили большевицькі Всарвари 
проти Українського Народу. 

Тб всі ці сталінські страхіття ке заляками Українського На^ 
•‘ро.іїу. Загартований довгими роками неволі, натхнений великою іде¬ 
єю Сряюстійної Укх-аїки, Український Нарід іде ц-тіяхом Свя]і];енної 
боротьби до остаточної перемоги! 

ЯКА ШТА І ШЛЯХИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ? . 

.1і;е рік тону назад Україна була’кіж молотом і ковадлом”, між 
двома імперіялістичними хижакамиї сталінським і гітлерівським іь'^ 
періялізмами. Ще рік тоїяу назад український народ кривавився у 

•‘ боротьбі проти двох окупантів. Сьогодні становиде значно зміни - 
-лося. Під твердим ударом з одного^ боку аліянтських армій, з дру¬ 
гого - армій народів, покорених больпевиками, які не задля панував: 

■ вання кліки сталінських вельмож, а для власного рятунку перед 
гітлерівським рабством пішли в бій та під могутніми ударами на - 
ціоеєцхьно-визбольних рухів поневолених Еі?"-дями народів німецько- 
гітлерівський імперіялізм упав» З того приво.’іу Український Народ 

радіє, бо для України перестала бути загрозливою велика ворожа сіь 
ла, яка готувала йому смерть. Український Народ може тепер свобід- 
ніпе зводити боротьбу зі сталінськими наїзниками. Якдо не вдалося 
сталінсько-гітлерівським імперіялістам придушити Українського На¬ 
роду, то ке вдасться це зробити самим большевицьким окупантам. Не 
вирвати їм уже ніколи воді народу боротися за державну самостій»-' 
ність, вона житиме так довго в народі, як довго ж и т и м е 
сам 'Народ. Здобути Українську Са¬ 
мостійну Соборну Державу - це най- 
святіша ідея Укп я, їнсь кого Народу * 



Довг^-, неволя навчила На т' ‘ :ЦІНИ ти БОЛЮ,. ВЄ.5ШКІ мзпкгз. України 
вченко> Петлюра, ШхноеЄькиіі,, Коноьалець - ао^піггили нан свої 

безсмертні заповіти, на сторсаі'яагшх зі'.'Г8.тнь стоять духи впав- 
икх борців за Самостійну Україї-^г, ■ ■ . • 

' . Стаковиде’України не безвиглярне, я:к намагаються ” тверди¬ 
ти” капі вороги.' В подібноБту станозіщі.,. в якозу перебуває'Укра¬ 
їнський Народ, опикилкоя ікпі народи, поневолені больпевиками . 
Но В'") окуло Бані больпевиками європейські каро'ди:, які не ,.д')Г0ДЕли— 
Ся на німецьку неволю, не погодяться і на сталінське ярмо і на¬ 
полегливо готуються до боротьби проти нового загарбника^, Отак . 
під Обухом .загарбницького молота росте сін^я поневолених'наро -г' 
дів,' бг>'До попереднього'поневолення до .'^али'6'ольпевщч.и ;.а'епер де-: 

й ''ноБопиневолені европейоькі народив серед тих народів народну - 
ються ідеї спільного ф'рону'боротьби проти спільного .окупанта , 
дарма .до він^послідовно намагається не догуститц до 'Т,ого:а[гіля- 
хом викликання мін-уярмленими народами ' всроннечі. й -б | , діляхом 
ройбйвайня еднссДи в середині самих народів^ проголошуючи всякі 
”ре'флрми”‘, до мають за'мету-ро з во гни ти вкутрішкі'Ві/’щос.ини _і , 

‘якцо ке розбити, то хоча б припинити'процес-дро о ту, національної і 
полі'ти^ої СБідомости. Український-Народ'Приєднується першим до 

фронту пб^не^ол'ених проти .сталінського імперіялізму, ві^ки'даючи'\ 
"Бсякі незгади і спори мін народами* 

Сталінські наїзники намагаються залякати народ закінченняїг ■ 
війни з Німеччиною, але чи Донуть вони запевнити, до мають пев¬ 
ний мир. Дкдо так, то чоіу майле половину деркавких'видатків; ' 

'.'призначили • на війну в 194.5 ор» після, закінчення війніг з Німеччи- 
" нею, ЧОіу будуються на сході нові укріплення., чому ПЄрЄВО,ДЕТЬСЯ ■ 
масову підготовку до нової війни, чому збільшується продзгкцію. . 
ВОЄННИХ засобів? 'Все це тогу, ш.о не до м 

' вих ВОЄН, де більш кривавих та корстоких*. 
Запаморочені від успіхів,' сталінські 

ии успіхи над гітлерівською Німеччиною при 
Англії й Америки, тепер укє- самі прямують. 

йдеться,, але до нсь 

л .я. 

імперіяліоти, здобув- 
колосальній підтриіщі 
до загарбання Европи, 

утворення сзітовпгп Совєоз¬ доб потім, посягнути по цілий, світ 
ськоґо Союзу» Ці больпевтщькі утопійні пляни стали, СЬОГ.О.ДНІ, 

більш відкриті, їх бачать народи, нонезолені ЇУсквою, їх. почЕка.в 
р^іЗПЕфровувати вверь. овіТо Ясно, до перемоги в цьому, больпев-икан 

■ не бачіити, дарма до до неї вони наполегливо готуються! .. . 
Але -разом з цим серед народів Совєтонкого Союзу росте націо¬ 

нальна і,політична свідомістьнароди бачать, до ддя.тогр , цоб 
припинити нові кровопролиття» до б не ДОіуСТИТИ до нових, зсер ТЕ , 

треба покінчити з імперіялістичною .сталінською верхівкою, треба 
покла,сти край , сталінсько-боЗгьпезидь;кому 'імперіялізмові! 

УКРАЇНЦІ І-ЛСРАЇНІШ-' В КРА^хЮ- І ЗА КОРЇЮНОМ ! 

Ніякі большевицькі підступи, наклепи'і т?р-ср не ^припинять 
боротьби Українського Народу за Українську Самостійну Соборону 
Дерз:авуІ Український Народ : боро тиме ться за деркавну сам-"‘етій 
ність аж до повної перемоги! Не дайте себе розбивати ворогам в 
краю, не слу-жіть Хм, не доп-змагай те закріплювати їхеію владу і 

3*ясовуйте з'а кордоном, хто такі сталінські імперіяліоти - 
і до чого .змагають, викривайте ї.х га'яебні методи ,й засоби бо - 
ротьби, інфортуйтв інді народи про іероїчну .ЕИ.ЗВ0ЛЬНу боротьбу 
Українського Наро'Уд. співпхіацюйте з революційно-визвольними ру¬ 
хами народів, поневоленішс Москвою! 
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УКРАЇНСЬКІ СЕАЯЇНІ ! . 

Боріться га УкТ’аіїїоьку Дерзагу^, з якзЛ земля буде власністю 
народу, буде знкдена єкогоіуата'к:^рсько--.крігіоснгщька яку 
вели большевики в сільег.ко?лу господарстві! В Україдеякій Державі 
селянин буде не крішком, але .вільним громадянином. Ніякі боль ^ 

иев^-цькі підступи й облуди не пркне бо ля ть пук,р пінсько го села зійфк 
'зі ігляху боротьби за УСеД^ Український селянин буде вірний запо¬ 
вітам Української Землі, рясно пол;итої кровлю Героїв за визво - 

■лення,* 

УКРАЇНСЬКІ РОБІІШЖИ ' 

Воріться за Українську Дер^-^аву^ ,в якій буде знесена бсльше-^ 
вицька система експлуатації робітництва, в якій робітники брати¬ 
муть участь у керівництві заводами, буде фаховий, а не комісарСЬко- 
партійкий принцип у керівництві^промислозості; робітники отриму¬ 
ватимуть справедливу зарплату за свою працю! 

Українське місто й село, єднайтесь у спільний фронт бороть¬ 
би з наїзником, допомагайте собі взаємно. 

УКРАЇНСЬКІ ІНІЕЛІГЕНЇН ! 

Боріться за Українську Державу, в якій буде повна погана до 
праці інтелігенції, будуть створнні кайсправедливіпі умовк для 

неї, так Ш.0 вона, певна за своє завтра, могтиме з користю для на¬ 
роду віддатися повністю своїй науковій куль турне-творчій праці; 
інтелігенти будуть вільно творити нові культурні НаЛПЕСОВІ Й МИСТеПЬг- 
кі цінності! 

УКРАЇНСЬКІ'ІЙ НАРОДЕ ! 

ГоауИоя-до великого всенародного амагу,., до боротьби за .оста-- 
точну наїу перемогу над наїзникам&І Бери собі приклад з Світлого 
нашого минулого: геройських княких .друзгиннкківг,, запорізьких коза¬ 
ків та неустрапимих повстанців - борців за СамоСтіЙїу Україїіу! 

УІ'РАЇНСЬЕІ ДІЕї ! 

Ви свідки запеклої боротьби Українського Народу за волю . 
Історія напої боротьби записала славні приклади дитячого герой¬ 

ства і посняти. Навіть українські діти допомагали і помагають укра¬ 
їнським повстанцям, не зрадзкують ворогам таемрійцю* Вигос.тайте На 
чесних і вартісних громадян. Цього жадає від Вас Україна! 

РЕВОЛЮЦІОНЕРИ И ПОВСТАНЦІ ! 

Віі перші взяли Б руки зброю і пішли на нерівний бій за Укра¬ 
їнську Державу. До Вас кераз уже зверталися і звертаються вороги 
з різЕизуш підступами, доб Вас розбити, доб між Вами створити свою 
агентуру та, викидивпи кайкрацйх, примусити прохати ворога ласки. 
Та цьому Біїн ніколи ке діждеться! Ке святкувати йому перемоги над 
Ваь!и! Поки зброя у Ваших руках Україна глядітиме на Вас гордо , 
певна за своє майбутнє ! Хай живе вічка Слава по впавших Револю¬ 
ціонерах і Повстанцях! 



12 

Грядуть великі дні, до яких ЇДИ^Д'гуСИТ.'^О бути готові.Кожний 
день наближав кас до остаточного бою за перемогу. 

Вперед! За Українську Самостійну Соборну Державу! 
Смерть сталінським загарбникам! - ' м 

. , Хай'жіьве волелюбний Український Народ! 
’ "Хай жИв'Є'’іїаІоднН'ДЗброМна Сила Українська Новс.^'^кська Ар- 

* Хай ■’жкНе'''Ст5гян1папі Я УкН;аїнпт,кітх НаттН‘пняліс ті в !м-г 

і- ^ \ # 

,_Хай;''живе"Організація Українських Наїї'і'бналіотів! 
^•ХаЙ''живе 'Українська * Самостіййа Соборна Держава! ' * ; с / •. .•*... 

V\V. * . > И ,1 ^ » • » .» 

. .'І* 
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4 -;:о . 

''■і\ 44/ •• • ** 

Ге'роя&' Слав-а! 

V V 

‘Л . : 

>• 

1. !’ 

. * Г' ;»• -, • V ■ 

■ ' ОРГАНІЗАЦІЯ . 

.УІ<ІАЇНСЬКНХ НАДІРНАЛ^СЙВ,, ДІ. ‘ 

»ч ■;» ''і, ->• ,, ;• 

'■ ■ ■ и ^ ^■ 
. * - •• т,' 

. • . ч 

•г . V* 

.Л- » Д 

■'ї Ь 
<» • ч ' - ;■'* > 

г • *’ ■ А • ^ ^ г** 

.1 

. , м ■ . . 

і " ‘ і ■ ' Ч ■■‘.'■і' '>.Ч ' •,•'•/ ■. 
■ ’ ■ • ' « ’ 1 л > / 

і. . ,• . . ' ^ л. ,< 

І ; 
З друкарні Організації Українських Націоналістів 

л ■ ■ < > , 
ч- 

{М' 
'.'г 

, ;‘*м; 
,■.4, ' І- к 

^ ► 4 * 

• ‘ Д. ’ 
■ . .V • . > 

, V ^ . 
Ґ • 

» * І * ^ 1 1 *’ 

. •• , 

■•О о '■ Д'і ..-,у 

■.! і 
, -м ■{ 

■А м - І-. 
- «/ 4 

-« • V '.м ; 

♦ • • ; . 

ч ” ^ 

» %* 

Ді у ї < 7 
' л 

’>* .■ І X -і ч . ч 

* і 

•і Ц *. • 

♦ . ■- , і і. 

>. • ■ ' 

.(і •. ' і І 

Ч. ч і» : V 

. М. > 

>;■ Л • '■ І * 
.. . ' у ■■■ 

1 'V,- •' 
І дг і 

' > І 

Д' 

ч *• 

г •• * 



1 з 

П Р о П А Г’ А Е ії її в II І .Я О З н г и 

іірилога до інстрзгїсції ГОП 
Чегтовг завдання.1 * 

Г! Загальне-'ПОЛІ ТИ-[НІ лозунги 

1„ Геть бслвшевїтцьку диктатуру над Европогої Хап к:кзуть са¬ 
мостійні нацдональпі дераазп усіх народів ■ 

Смерть сталінським загарбникам' 
2о Поневолені і заі'Фсжеяі і-іаїзоди^ здиаЕтася в (боротьбі про¬ 

ти сталінеько-бо льпевицьких імперіялісо*ів! Воля людині І Смерть 
больпевицьким.аагарбяикамї 

3„ Хай «живе Українська Самостійна Соборна Дера ава! 
і. Ніхто х-.е має права говорити закордоном від імені укра - 

Енського народу крім уповноваженоі‘0 до тої’о народом 3‘хкордонно- 
го Представництва УкраІиськоІ Головко! Визвольної Ради ІУГВРІ. 

Смерть, найлютішим ворогам українського народу, підлим ла - 
кеям окупанта Сталіна Мануільоькиу Петровським і іншїМV, 

5. Хай живе опівпраця революціонерів поневолених народів у 
боротьбі проти російського імпсріяліста Сталіна.! 

Хей живе опівпраця революційної України з революціонерами 
еусідних нам народів! 

Сі.:ерть Сталіну і 
6. Тривкий мир в світі неможливий ДОТ/Ир доки повністю не 

буде здійснений приьщип самовизначення народів! Геть СССР - ста¬ 
лінську тюрму народів! 

Хан живе воля народам і людині! 
Хай живе Українська Самостійна Соборна держава! 
7с На сосоді Европи не може бути миру без самостійної Укра¬ 

їни! Хай живе визвольна ■реводюБ,.1йка боротьба укпаїнського народу 
за УССД! . 

Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава! 
8о Сталінський СССР - Найбі.льша тюрма народів в світі ! 
Хай живуть иеоалежні держави усіх народів СССР! 
Хай живе Укр-аїнська Самостійна Соборна Держава! 
Розвалюйте СССР - новітню тюрку народів! 
9-» Сталінський С 0-0.більш диктаторська, терористична 

держава в світі 
Геть диктатуру 1 терор! 
Хай живе справжня демократія.! Воля народам і людині ! 
10о Геть жорстоку еконлоатацію працюючих в СССР? 
Смерть новітним експлуататорам сталінській правлячій кліці, 

єдиному власникові всіх багацтв країни! 
11^ Пр.ацюючі України! Б СССР здійснюється не диктатура про- 

ле тарі якуа диктатура сталінської прав-лячої їсліки? 
Геть диктатуру Сталіна і кл1*-яи з СССР І 
Смерть Сталіну! 
Хай живе суверенна паро дня влада- Г'" 
Всю 
12. 
Хай 
13. 

чій кліці.! 

Б.^;аду Б,руки самого наро,цуі 
Ге ть дик та туру :ммпер іяліс т-а 
живе воля нарада і людини І 
С?їерть новітній буржуазії в 

Сталін.а ! 

СССР •" сталінській правля- 

Владу в руто сТ'ПавжХііх пре де тавників паро ду! 
13. Кеть імпе^сіяліотичіиі війни- Ота.л.ша і йо.го кліки ! 
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'ЛЄіі. і'ііье і:''.ля я'^роАів 1 люрикй! 
Смерть Ствліху'’ 
15. Геть терл" ЇІК.ГЗЛ .1 ГЛГБ! 
Хай ь:иі:е слі-авияц сь ^ода ,;:7мкй, олоьа, неолітичних перє- 

к^^ЕЬііь , Зб орів і зтрулоБань! 
Смерть о’ї-;-ліі.оькиї^ тег<''риетаї'! 
16. Геть новітнє кріп ац Ти о- кар пр'адіштшї! Смерть рабсьлао* 

ніік.:ш '■• Сталіну і його кліці! 
Хай дйье вільна праця! 

II^ Лор.унги для міст. 

1. Мешканці з/країнсьЕих міст! Включайтеся у виззольву-реце;^ 
люційну бОр'^ТЬ бу українськ'.-го народу проти Сталіна за Укг^^їкоьку 
Самостійну Соборну Деіргсавзе! 

Ха... кьье Бсєкардній рецелюдійний фронт! 
Хай живе Украіївьька їїОЕОтанська Ар^ія! 
Смєг ть- с талі.кським окрнан там! 

2. Українська Інтелігенціє! Сталінська кліка корсток-' екс - 
плоатуе. Твої знання! То 'ю сідту. Твою працю, жор;.стоко знудаетьоя 
над Тв'Г'Є.ю людською гініістю! 

Теть сталінський ЄКСПЛОаТ^'.ТорСЬКЕЙ режиі.е! 
’ '■ - Хай живе р^еволюційі-оа боротьба українського наро.-^ за'Укра - 
ї'нську Самостійно- Соб рну Державу' 

Смерть сталзЕськЕн ■'.■купантат:! 

3.. 'Українці меіпкяЕці міст' Українська ПоБОтянська Армія 
• пам^ятає про Вас^о-- Ви в а?" я той те про УІЇА! 

Хай живе Є..ПІИЙ революційний і], "^нт міст і сіл України в бо 
рзтьбі пр'оти сталінських 'Скупмітів! 

Смерть Сталіну! 

4. Укряїн'Д і служб о вц 1 ■ (.-жуп-п: тськкХ ус такс в! С талінськ йй 
СССР - найбільша тюрма народів, у світі! Ке зміцнюйте СВ'ОЄЮ праде' 
ЦеЮ І^;ЄІ ТЕ'РОПЇІ 

Саботуйте розпоряьжекня своїх зверхників! 
Організуйте фронт собстажу! 
Смерть сталінським окупантам! 

5* Українська Ітелігенпіє! Організовуй рішучїій спротиг- НКГ& 
ііській агентурі’ ЗнипуіІ ствіЛінських агентів мім соб'^ю! 

Хай жк'ве суті.ільний фронт українського народу в бор-^тьбі за 
Українську-Сам ■;стійну С.б зрну Державу! 

Смер'Ть Ст.алиіу та його агентаїД 

6. Українці мешкадіті місті Не вірте брехливій сталінській 
пропаганді! 

Читайте і :.т ширюйтс українську революційну літературу! 
Інформуйте луяикпіь про Н‘^иу боротьбу! ' ' ■ , 
Хай живе в‘‘зв.)льно,' боротьба українсікого на]>оду'за Україн¬ 

ську Самостійну С'':борну Державу! * . 

Українці, - мешканці міст! Не до8:-зольте Сталінові русифіку- 
ідати укр-ї'нські землі! ■ . ■ \ 

Геть російсілсу мову з міст України! 
Сгерть сталінським окупантам! 

8, Робітники - українці'' Сталін жорстоко експлоатуе працю¬ 
ючі ььаси СССР? Геть новітню єксплоатацію працюючих сталінською 
правлячою КЮІ.КОЮІ Смер-ть ст^-дтільним пар^азитам - сталінським ь€^ль 
можам з пар тії з НКВ.Д і опомДж офіцерської ^ верхівки! 

Хай'жиле воля народів і людини’? 



',ак :ісЕБЄ Бизвольно-резоліоційна боротьба §а ^краікську Само¬ 
стійну Оо-орну Дор-аву! 

9. 3?обітники! Сталін і ново кліка - найбільші вороги працю¬ 
ючих! Ве лраціосте, а вони коріРгуються'! 

Смерть паро.зитам пращоїочих - Сталіну і його кліці!, 
'гводи і ^;':абрикЕ в рзики робітникам! 
10-. Роб .тникк! Сталінська кліка своєю “дисципліною” праці 

"'Зийнуе Ваше здоровая! 
Геть сталінські?' стахановщину!, соцзмаганкя, багатовестгшпїцтзо! 
Смерть ворогам народу - сталінським вельмоісамі 
11. Робітники! Вашою.працею користуються лише сталінські вель» 

мо:г:і, а не. би! Би голі, голодні і стероріїзованіНКВД - боні: добре 
одягнуті, вгороваї'і’ і вс -СІ л с,д ї’ д а ш і паки! 

Смерть сталінським■ ерссплуататорам! 
ГОТЬ' СТсіЛІКСЬКе клясове суспільство! 

' ай ЛСИЕЄ воля народів з. людіши ! 
ЇВ. Рс'біткріки Ур'лоаіни! Українські революціонери борються^ за 

БОсьмигодиннЕЙ робочий дєнь, проти стахановпини, соцзмагання! 
Згчасть робітника 

за 
у керівництві пабрпками і заводами, за "участь ро- 

розіїодідх ЗИСКІВ, підприємств, за повне заоезпеченкя 

Самостіїїкз^ 

бІТНИКІБ 
робітЕЕ-КІЕ і іх родин ка ВИПО.ДОК хвороби чи смерти, за оплач,уБані 
підпрнс:'.ством порічні відпустки, за націоналізацію промполовости, 
за гбаховий, а не- партійний принцип у керівт-іицтві підпрЕемотвами; 

Геть експлуатацію працюючих сталінською клікою! 
Уай Бсиве БІ:..ьнЕЙ' і заііожкий робітник в Українській «державі і 
.'Іай живе Укваікська Самостійна Соборна Держава! 
11. Ро. ткики Украінп! ООСР - держава найбільшого ооціялько- 

го і національного, гноблення на світі! 
Геть диктаторський і експлуататорський режим Сталіна 1 його 

кліки! 
Хай живо визвольна 1 боротьба іфацюючих проти паразптаркого кла¬ 

су сталінських вельможі ^ 
дай живе революційна боротьба працюючім^; ЗУсраіни за Украінськ'/ 

• Озбоззну Державу! 
■цве Українська Повстанська Армія /УГїА/! 

Смерть сталінським окз/иантам! 
14, Гікхзаінські робітники! Боротьба укр?иінського народу за 

Украіиоьку Самостійгну Соборну Державу - найсправедлЕВІша бороть(йа 
у світі! Не зложимо зброї, поки не здобудемо пезземогії! 

Включайтеся Б боротьбу за Самостіпкз" Соборну Гержагу! 
Смерть Сталінзг'і його агентам! 
15. Укгаінські робітники! Українська ііоБСтанська Арізіїя .Лтіл/ 

бореться за найспрсаведливіші ідеї в світіг за справжню національ¬ 
ну і соціяльку БОЛЮ і рівність, за систему самостійних національ¬ 
них деззж, ІЗ усіх народів, за безклясове суспільство ! 

.■.!а'’; живе ЗУраінсьіса Повстанська Армія І Вступайте б повстан¬ 
ські лави! Як лі-:зіе можете допомагайте повстанцям! 

Смерть сталінським окупантам! 
11, Українські робітники! ВIСVЛючантеся в єдиний визвольно-ре¬ 

волюційних фронт українського народу проти сталінських окупантів 
за Українську Самостійну Соборну Держглву! 

Винїіідз’'йте стахановці ! г І • •• продажних агентів сталінської імпері- 
я лі стичної кліки .Зривайте соцз.маганкя! Саботуйте працю на виробниц¬ 
тві! Зв^язуйтеся з Украіиською Повстанською Армією /УІІД/! ж' 

Пай живе революційне робітництво!Хай живе визвольна боротьба 
проти Сталіна! 

Пай живе Українська Самостійна Соборна Держава! 



І7.> Українські залізни-овикн! Созбтські верховоди екоплоа - 
,,,,тують, Бас. і народ! Саботе накази стаяінських посіпак! Нипіть 
поїзди з військовим майном і 'Не дайте вивозити народньрго добра 

зі своїх земель! 
Допомагайте Україлгським Нове танцям І 
Хай. живе револйпійі-іа боротьба українського народу за Укра- 

їнськз^ Самостійнз:" Соборну, Державу! 

18,. Українська уолодь! Піонерські та. комсомольські орі^ані- 
зації виховують яничарів -/країнського народу!. 

Не вступай в ряди комсомольських та піонерських організа - 
цій! Саботуй'їх роботу! ■ , 

Хай живе •. ревалюційна українська-.моллдь'І' . , , . 
Хай. живе революційна боротьб.а українського наро.-ПГ проли Ста¬ 

ліна за Українську Самостійнгг-Соборну Державу! . . 

1-9- Батьки - укхоаїнці І Совстська жкола прягше до декапіо - 
налізації Бапих дітей! Вихоцуйте дома Вадих дітей у надіоналвно- 
ь!у ^усі! 
' ■ Хаіі живе вільна українська школа в Українській Самостійній 
Соборній Державі!- 

20« Юнаки ї' юкауки! Бані батьки^ б.рати^ Ваші товариші про ~ 
.у... вадять Б по.ветакських відділах героїчну' боротьбу проти Сталін 

... ських окупантів! 
^..Допомагайте'повстанцям! 
Хай жйве Українська Повстанська Армія |УПА| ! 

'■ •' 21, Вчителі <- українці! С'^ветська школа має за завдаЕНя|?;. ви- 
ховтьліти яничар.чів-^—" зрадників українського народу! 

Ее прикладайте рун- до цісї ганебної протинародньої • робо’ги ! 
Саботуйте русифікаційні' заходи советської школи!' ■ * - . 

Смерть сталінським■окупантам І ■ . 

22-Українці із схі.дких областе!!! Пам*'ятайте-,. шо Ви.приїхали між 
своїх братів, які ведуть сеі ту боротьбу ,в обороні .українсьК'':'Го 
народу проти вкнидеккя його СталіноїП Не. помагайте Стєіліно.еі б 
цій його ганебній роботі! 

Не виступайте проти українських революціонерів! Не ідіть на 
ганебний шлях .зради проти свого власного народу! 

Докажіть своєю поставою, що ми - зрілий народ, народ патрі¬ 
отів! 

23, Українці із східних областей! Не помагайте сталінським 
імперіялістам у їх бо.ротьбі проти українського народу! Не ідіть 
на ганебну братовбивчу війну• 

Хай живе єдиний виззольно-революційкий фр-онт україдського 
народу від/Сяну по Кавказ! 

Хай. живе Українська Повстанська .Армія! 
Смерть сталінсйкіш окупант.ам! 

24, Українці: із східних областей! Зв-'язуйтеся з підпільними 
визвольЕ.о-х/еволюційнимг . організаціями українського наррду.' Всту¬ 
пайте Б лави Української їіовотанеьк^'ї Аїл^ії? . 

Знайомтеся з програмою українського визвольно-революгійн'-го 
РУ^М . • . 

Смерть оталїнс.;Кіім -''Куп.антам: 

25, * Члени .т,зБо Н-'Піб| і Ваші верховоди, запрягли Бас , д^- 
■ протикароднь-ої роботи'" о;',, зради Вашоху народові, , до праці над по- 
ЕЄВ ’ленням наро'діь і лю,:лціг:! 
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Зкиїііуйте Ваших верховодів підлих лакеїв: сталінського імпе¬ 
ріалізму! _ ■ . . ^ 

Організовуй те ^ про тисталінські’'орган:|.заціі І _ 
'Організовуйте боротьбу під гаслом: Воля'народнім і .людині ! 

Тим заслужите собі довіря народу! •• ^ > 
Смерть імперіядлистові Сталіну; і його, кліді! 

* 2-6.’ ■'ПраціБникп 'ВІДДІЛІВ НКВД ’і НКГБ! Учасники, ."іс.тр.єбітель- 
них”_^ бадіалІонівЛ Сталін., і .його кліка використовують. Бас для га- 
Небпої'йІ^отйнародньої роботи, для 'боротьби про.ти'визвольних ор- 

^,,ганіз,адій прйен) лених, народів, 'проти ііовстанських відділів! Кинь- 
"'те’ сЬо€і'-огидне бандитське'ремесло! " 

Допомагайте революційним організаціям!' ■ , 
■V. • ; Організовуй те ''між^ собрю^ протйсталінсрку боротьбу! Знищуйте 
свої:х’'начальників!' ’н' '' 

Смерть Сталіну і. йргр .прислужникам! . ' -» г -■ . 
Смерть’,зрадникам-'народу! ' . • _ 
Опам'ятайтеся,- поки 'нр пізно! ' ‘ ' 

27- Росіяни! Сталін- е . ріБкож Борогоір українського і ^рс сійсь ке¬ 
то, народів І Не"-Пс‘магайте Сталіну в будові його ■ігїперії'І' Така ^ім¬ 
перія - це смерть Ваша! Така імперія - це одна ганебна•сторінка в 

.істс.рії російського- народу! - • •• ^ ' 
Смерть Сталіну 1 його кліці'!. • ; ' . 

28. Росіяни! Не виступайте проти визвольної боротьби укра - 
їнського народу! Український' народ б6'рей»ся за свою і Вашу волю! 

Хай живе воля народів і людини! . , •. _ 
!|С.ай живуть . оамо.стій'Еі держави'російського. 1 українського на- 

’ 'родів! ' * ‘ ; • ^ ^ ^ • 
Смерть сталінським імперіялістам! ^ 

Л \ ї 29* Поляки!*Не виступайте проти визвольної боротьби'украін- 
' ського народу! Проти,нас спільний, ворог! ,Ми його можемо'розбити 
^лише-спільними силамИ'Г -- ■ ' . . . . • 

. > ,• Хай живуть самостійгі-і націонVальні держави українського і/ 
польського народів! 

: Хай живе спільний фронт боротьби .українського і польськ.ого 
народів-!- прооГи імперіялістичної' Москви Сталіна!’ 

Смерть сталінським .окупайтшіг та’ їх агентам! 

^ ІІЇ'. Лозунги для червоноармійціз. 

1 ^ Іі; Черво-коармійці 1,Не проливайте*'крови за імперІялісТа Ста¬ 
ліна', — вр.рр.га Ванного- і.-всіх., народів! • ' 

^ ‘ Смерть'Сталі:^! : >. . " .. V ' 
Хай живе воля народів і людини! ' 

2* Бійці й кона|ідири 'Червоної Армії! Сталін - найбільший во¬ 
рог народу! ' 

Після Гітлера - чаС'На .Сталіна! - -' 7, І - 
Смерть Сталіну! . •: 

3. ЧервоноарміЙці!;'Організовуйте революційну боротьбу гроги 
Сталіна під гаслом': Во-л'я-народам ’І людині! . ■ 

Геть тиранів і диктатуру сталінської .кліки! 
Смерть Сталіну! ' 

4. Червоно армійці! За .до. Ви гинули- на фронті? На Сталіна , 
..чи за-іволі)? ' '- ^ 

Сігалін - це ярмо.! Сталін. - це тюрма!- 
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Снерть Сталіїїу! - ^ 
Хай живе воля народам і лгдикі ! 

5* Червоноармійці! Хочете, справді, вільного життя - енидте 
Сталіна і його клікуІ 

Хай живе воля народів і людини! 

6* Бійці і командири.Червоної Армії!,Не виступайте проти би- 
звольпо*»'революційної боротьби українського народу! 

Помагайте українським повстанпям зброєю, амуніцією» розвіД'- 
козою інформацією! 

Хай^яиве ооюз революційної протиоталінської Української Пов- 
стсінської- Армії з революціонерами ЧА! 

7. Червоноармійці! Українські повстанці не борються проти 
Вас, лише проти НКВД, ККГБ і сталінський: агентів з партії, адмі-^ 
ністрації! 

партійні верховоди каші спільні вороги! 
Смерть ворогам народу Сталіну і Його Кліці! 
Хай живе воля народів і людини! 

8* ЧерБонрар.^іЙці! Знайомтеся з революційними ідеями, читай-* 
те революційну літературу! 

Інформуйте своїх товаришів і знакомих про вкзьолько-револю - 
ційну боротьбу українського народу! 

Смерть іішеріялістрві Сталіну і його кліпіГ. ' 

Лозунги для села ,, 

1, Селяни України! Сталінські боєнеі позики - це підготовка 
до Нової імперіялістичної війни! 

Геть імперіялісткчні війни - війни за поневолення свободо - 
любних народів! Хай живе воля^ народів і людини! Смерть імперіяліС'':?о 
стоізі Сталіну! ■ > • 

Ні копійки в сталінську кишеню! Ні крпійки на воєнні позики! 

2щ Український селянине! Не дозволяй Сталінові грабувати ба¬ 
гатств Твоєї землі - 'Твоїх лісів! Твої багатства він цілковито вв,- 
користовує для свойого імперіялістичного наступу на Україну! 

'Смерть імперіялістоБІ Сталіну і його наймитам! 
Зривай сталінські плини лісозаготівельні! 
Хай живуть самостійні національні держави усіх народів! 
Хай живе Українська Самостійна, Соборна Держава! 

р'В* Український селянине! лГнива мусять' бути жнивами для Тебе! 
а не для Сталіна і його кліки!Ні зерна длЯ'Імперіяліота Сталіна! 

Геть імпер.іялістични,й грабунок у працюючих продуктів іі праці! 
Хай живе вільний і заможний український селянин в Українській 

'Самостійній Соборній Державі! 
, Зривай сталінські зернові контингенти! 

Відбивай зброєю заграбовггну в Тебе Твою працю - Твій хліб ! 

4* Український селянинеЇЕольшевидькі "Земельні -Гтогадк” 
це де один засіб експлоатації Ваших фізичних сил, Ваших б“Гатств 

для потреб сталінських імперіялістичних війн! 
Геть імперіялісткчні війки!Смерть ІмперіялістоБІ Сталінові! 
Хай живе воля народів і людини! 
Хай живе Українська Самостійна С‘:~'борна Держава!, . 
Саботуйте роботу "Земельних Грома,д"! ’ ^ 

5, Україкки-селяЕки! Сталінські буржуї-в партії^ЙКВД забира^г 
ють єдиний харч Ваших дітей і ваш - молоко від. Ваших корів!Наз|і,ць"- 
му молоці випасає собі черева сталінська кліка, а,‘Баші діти мруть 
на сухоти! • .. 



Сг^^ерть сталінській кліці! -т* еобіЙ бур:куа,?ії! 
Хай живе вільне і, зауожне українське .оелЬнство!, 
Хай живуть нагодовані і здорові україн^ьці. діти? 
Ні ЛІТ" и уоло ні одного яйця СталіновіІ 

6.'Українські селянкі Сталін грабує ‘Вас з худоби, свиней, 
а Ви примиревте голодом! Геть сталінський ігшеріялістишіий грабунок 
украінськйз: селян! • ’ ■ 

Сгаєрть імперіяліст^ві Ста.ліну! 
Хай живе, вільне користування україк''л:.ков’0 с^ляни^іа своєю 

ЕлаокістюхУдобрю! ‘ ■' . ■ 
Ні Кілсграна кяса на сталінську р?^яоопостаБ^^? 

7* Селяни! Ке працюйте на сталінських ларазйрів! Не дозволяй¬ 
те гре.'буьати у Бас раиого майка І 

Сг^^рть Сталіну* і Його а,гентам! ; 
Хай живе Українська Самостійна Соборна, держава!■ 

8. Селяни! Сталінські колгоспи - новітн<о^ кр>іШП>тво для .селян!' 
Смерть рабовласникам - Сталіну і його кліці! 
Ке допустім до о^рганізації колгобпів на йайих Землях!- 

, Селяни! - Сабо'^йте сталінські хлібапо^таковціи! 
Заховуйте зерно для себе! ' > ' ' •' 
Смерть Сталіну! 

' Хай живе Самостійна Соборна Українська Держава! 

10. "Добровільна здача хліба державі" - це це один замаско 
Еаний грабунок селян! • ’» 

■ Геть нелюдський грабунок хліба з украЇЕ'>ькот:р, осла!. 
Смерть грабіжнику Сталіну! 
Хай живе Українська Йагюстійна Соборна Держава! 

■ ■■ V*.Лозунги до українського народу. 

1. Хай живе Еизволько-регіолюційна боротьба украЛнського на¬ 
раду зе? Українську Самостійну Соборну Держг..гу! 

Смерть сталінським окупантам і зрадникам народу!' 

2. Хай живе збройна революційна сила українг’ького народу - 
Українська Повстанська Армія |УШі|! ^ 

Смерть сталінським окупай 

3. Хай живе Організація Українських Націо:;їал5«>«г1з |ОУН| ор¬ 
ганізатор революційної боротьби українського народу за Українську 
Самостійну Собоі:ну Державу! 

Смерть імперіялістові Сталіну! 

4. Українці!Допомагайте своїм 
ганізадії українських Націоналістів 
Армії ІУПАІ. 

реаолюпійним орг»ніліаціям!Ор- 
і Українській Повстанській 

Хай живе Українська Самостійна Соборна Держава - вдина га - 
раптія даоливого життя українського народу! 

3. Революційна Україна живе, бореться і перемаЖі^ї 
Сігоерть сталікоько-больпевицьккг окупантам’ ^ їх ауеіітатМ 
6. Українці!Пам'ятайте про-своє революційне ліднілляІБоно бо¬ 

реться за дастя всього українського народу!Допомаг?айте йогу всім, 
чим можете! 

У» Хай живе реізслюційна боротьба україН'у>лог9 х-ароду 5^ Укра¬ 
їнську Самостійну Соборну Державу!, 

•Наше гасло: Перео'ога або смерть ! 
Сором слабодухам і 
Смерть зТ/аднЕка.;' ! 

Постій, 1-Мб р. 
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Відпис 
^ м» 

І 

І Листівки і к^тіи^і,, призначені 
на терени підб'ольжеіидької 

^ - окупанії І. . • . 
^ ч 

■ СЕЛШИ^ 

Лоарівае на Ваших убогих полях збіжжя. Й^ть жшва.'^де , 
коли Ви за свою цілорічну важку працю одержите одежу, зарпла ~ 
ту,/хлібї ' . 

з новими жнивами окупант Сталін гоаується до. нового гра - 
^унку Ваїїої праці - Ваи хліб . , . 

Надо СталіноБІ Ваш хліб? 
Ваш хліб Сталін хоче використати для своїх бандитських ім~ 

.п^ріялістичних цілей: для поневолення нових народів Ввропи,для 
забезпечення розкішного життя і панування своїй буржуазії - вер¬ 
ховодам партії,.НКВД, арі.^ії, для дальпого поневолешя працюючих 
СССР, для'знидення Вас і Ваших родин голодом, для підірвдння світ 
Тої визвольної боротьби укр.аїнського народу за Українську Само¬ 
стійну Соборну Державу. 

У к ,р а ї н о ь к і ■ б. е‘л я н и ! Не. дозвольте здійсни¬ 
ти СталіноБі >його протинародні бандитські рлянк.- Не дозвольте , 
^об на Вашій праці'росла сталінська імперія -ьновітня тюрма на¬ 
родів, в якій нас всіх жде лише смерть! Не дозвольте, цоб на Ва¬ 
шому поті росли черева сталінських партійних вельмрж! Не до 
звольте Сталінові підірвати каїїгу святу визвольну боротьбу! 

Ні зерна сталінській шпіці з нового врожай! Зривайте пляни 
**державнихД хлібозаготівель 1 Зривайте пляни'-натуроплати І/ТТС ! 
Зривайте роботу '^Земельних громад’- в часі жнив - новий засіб це 
більпої експлоатації Ваших багацтв. Ваших фізичних сил! Ні зер¬ 
на на "добровільні фонди"! Збирайте зерно і негайно заховуйте 
його якнайбільше' дбаііїїивоІ Відбивайте зброєю пограбоване з Ва - 
ших .сіл зерно! Бийте сталінських' агентів - заготівельників! По¬ 
відомляйте нас '-Новетанеькі відділи піо грабунок! 

С е л я Н Е 1 Пам^ятайте про голод 1932-33 роЖів, органі¬ 
зований Сталіном на СУЗ^ і про голод 1941-42 років*, організова¬ 
ний Гітлером на Прикарпатті! Жертвош, першого голоду впало 6 міліг- 
йонів людей, а жертвою другого - 20 тисяч людей! Не дон^гстім до 
того, щоб і в цьоіу роді таке повторилося! Хліб у нас - життя у 
нас!' Без хліба - смерть! Ми хочемо жити! Рйі хочемо їсти наш хліб!, 

ГЕ’ВЬ СТАЛІНСЬКІ!Й ПШЕРІЯЛІСТИЧЙЙЙ ГРАБУНОК ХДІВА! 

ГЕТЬ НЕЛЮДСЬКУ ЕКСПЛОАТАДІЮ ИРАІІІОЮЧ:Т СССР! 

хаГл живе ко^йстування сел'ян цропактом їх праці ! 

‘ ХАЙ 7ЇЙВБ ВІЛЬНИЙ І 6А..ЮННДІ СЕЛЯНИН В УС СЯ і ' 

■ ХАЙ ЖИВЕ Л^РАЇНСЬКа СаАЮС'ТІЙНД СОБОРНА ТЕКТАБА ! 

. СІЖВТЬ СТАЛІНеЬКШ ОКУПАЛТАІ1 ТА ЇХ АГЕНТАМ ! • 
І 

■ ^ КОШШІА 

’ ' ' . УПА - ЗАХІД 
І. • . ‘ 
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Відпис 

ЧИ А Т о о в А БОМБА ВРЯТУЄ 

, - . ■ АНГЛІЮ'? 

Ч и союз народів англійської ігови б достаточкитг забезпе¬ 
ченням перед больпевизмом ? • 

І Відповідь п. Черчілеві. 

І. Таке пі-іоьмо було вислано .ди¬ 
пломатам і;журналістам західно- 
аліягнтського світу, і;о -перебу- 

■ .. вають на терені Польці та СССР. 
Редакція І. 

Промови п. Черчіля, виголошені Б місяці березні ц^р* в Аме- .. 
риці^ зокрема перша промова, виголошена у Фультон, викликала ве- , 
ливе зацікавлення і порушення в цілоьгу Советському Союзі# .Зокрема 
ми‘згкраїкці вислухали її ■ з .надзвичайним зацікавленням* Бо це бу¬ 
ла перша спроба одвєртої критики політики Совєтського Союзу зі 
сторони людини, яка широко знана як великий державний ігуж світо¬ 
вої міри 1 слави* РСожньої.'гу Еідоью, ш.о п* Черчіль мав змогу добре 
Пізнати больпевицьку політику з безпосередньої обсервації в часі 
Своєї співпраці зі Совєтеьким Союзом напротязі остаквіьої війни й 
тої^^ його думка в тій справі тимбільше вартісна. 

Гостра реакція урядової оозетської преси, .а зокрема пі.омова 
Сталіна з відповіддю п.Черчілеві,- це тим більше піднесла загальне 
заінтерееування в нас цією промовою і взагалі становицем п* Чер- 
чіля і тої частини світової опінії, яку вік висловлює, до пробле¬ 
ми СОБЄТСЬКСГО Союзу і його політики та дальшого рОЗБИТК-З?- відно¬ 
син у світі. 

г'-овсім зрозуміло, до більшість населення Совєтського Союзу, 
невдсволена до краю зі соеєтської влади,, зокрема ни українці Й 
другі народи поневолені національно і соціяльно мссковсько-боль- 
невицьким невільничим, диктаторським, тоталістичним режимом,при- 
няли з радістю виступ п.Черчіля, бо бачимо з його промови із по¬ 
літичної ситуації, яка довкола цього витворилася, до в культур т- 
коїлу світі пізнають і розуміють дрраз краде большегіл.іьку політику 
Бачимо також, до далекозорі політики, які передбачають дальший 
розвиток подій та остерігають свої народи 1 цілий світ перед не¬ 
безпекою, яка їм' грозить^ Це перший раз по останній війні висту¬ 
пив державний ісуж такої великої міри з одвєртою критикою совєт - 
ської політики* 

Слупно остерігав п,Черчіль перед непогамованим заго.рбниц 
твом совєтоької Росії, ЯКЕ не знає границь* Ми м^гли б додати до 
цього багато пояснень як цро дотеперішню загарбницьку політику 
совєтоької РосіХі так і про те, до вона надалі приготовляє.Бо ко¬ 
ли може п.Черчіль і другі політики за межами Совєтського Союзу, 
за його ’^західньою куртиною , тільки .догадуватися про дальші на¬ 
міри советської політики, тоді ми знаємо найдокладніше зі додень . 
них власних переживань, до вона пряь'уе і робить приготування, до 
дальшого підбою усього свіодг під ооЕєтс-ьку владу. Усі приготуван* 
ня, ціле господарство, політика і військова підготова Совєтського 
Союзу звернені лише Б цьоі^'у нашрямі, цоб ширити Його панування на 
другі народи і на цілий світ. Приготування ці 'такі широкі , 



Есесторокні .такі інтенсивні, де створить Б каиотт:.г:г-їоі^'- часі 
Д.ЛЯ рент:: світу найпова^хніпу, ;^езпосерелніс загрозу, .ді: :о в чьоілу 
світі ке гг.ндут'ься скли, які потрадиян б тій небезпеїті т-егайно 
запобігти;' ■■ 

оолоуарі Советськодо Союзу переконалися в оотаї-ігій війні 
на прикладі початковоі могутнбсти кімецькоі всстіноі пагтиідг. і могу- 
тностїі. своєї властуоі Червоноі Армії, що централізог.г.кий тотVалі - 
стичнкїї режим, який панував у Німеччині і пакує у них, .'рае у ді¬ 
лі військової підготови зеличстку перевагу.■ Маючи тотальну,нічим 
ке ограничеку владу над -пеличезними територіями і над сотнями 
мільйонів людей, рабів тотальної влади, вони мохсуть краще підго¬ 
товитися до війни' ніж їхні противники. Вони роблять це з великим 
ЗГ;ВЗ.ДЩ№М, не спочиваючи ні хвилини. 

Цілий могутній апарат савєт'ськоі деряевноі пропага:;:ди мобі - 
лі зуб вмз сьогодні величезні сили олікоі б^акатнчноі некавнсти до 
своїх :.іа-йбутніх противників,в першу чергу Англії й Америки* 

".есятки м'їльйонів людей витколюється пи-льно у військовій шт^ь- 
■ці“.' Сотні. Мільйонів людей гірууцоє в поті чола, продукуючрі приспі - 
,т,еним, темпом забобц вО'Єнйоі дідготобкй.. Ніхто СВІТІ н; пСтрЙ - 
пить ВЗЯТІЇ так. .г^ііинУв карби.рмі'Дьйо.ни людей. Ніхто ікгти;й’'в світі 
ке'уіоже. так'твердо,'.запрягти'людей, до праці і витиснути з численних 
МІЛЬ'^:ОНІГ.' стільки прту і труду. для . ово'бі „воєнної МаШЕНИ. . » ' 

Уоталіаткчхь.а совєтська влада має сотні мільйонів правдивих ке- 
зільшїків-^рабів,-..з яких вптгїскае^ останній піт, Діє даючи^'ім _за це 
майже 'НІЧОГО і будує цими. онлаьіи' гігантичкі воєнні криготувакня , 
.досі неV^увгли‘x розмірів. р ■ , ' . ’> . 

Оовєтоькі волої];арі .-знають,’.що ' вони безконк5*реЕціккі сьогодні 
в .,світі - як під оглядом тотального викоріїстання для’во.енної ;ЛІд-^ 
гатовнрвріх сил сотень мі.льйрнів своїх громадян-рабів і всіх, ба,- 
г.а.іїТ-в опанованих кеми в.еличезних/територій, .так .з погляду тоталь-* 
НС.І •мобілізаніі у всесвітному маштабі сил пропо-гандЕ, тотального.- 
викорпотання сили таємниць того, що діється в їхньому .нутрі і, . а‘- 
дру-гоі сторони; • здобуття.-найкращих ікформацій .про .всю решту світу 
при поио-чі агентури команде^рну, як рівнохс під многимн інідини -огля¬ 
дами •^ЕСНСКИМИ'• для ВОС.ННОІ-підготови. ■ ■ ■. ., : 

, С^овстська влада знає ці своі . безконкуренційні переваги й .ува- 
ка.є що, час -працює на іі користь, що.-вона потреб/ге ще тільки пев- 
наго -л-ізве-ликого ггоетягу часу мирної переді-шк-И'для. чалепного вико^ . 
рєєо;.та-ЕНЛ' згтдєшіх'вище переваг у пі.дготовці загальної свіщовоір- 
рОЗПШБ;И. ;‘і . : . . . 

ГОДОС перестс^роги, ЯКРІЙ кинув- П. -Черчіль у'СВІТ,'Є.Є ліад- 
зв*лч01^нс^Сак^I^ує^тдний,^--: а вс^ н-ароди повинні 'ко.іуг; -бути звїтє'-вдячні;- 

- '■.'Цлд'нак дальші', висновки п. Ч'зрчіля викликують /.г -нас дув^з -поваж¬ 
ні застереження. ПЧ-іерчіль стверджує не малою мірою с.лушЕО-Оти, що 
г -піДгкС-'Двховгі■ та навіть 'в цілому світі,•'зростає З',,дия кє:.''і;.-ень 
больтзьнцьісо: небезпека.» ЇЇн-ше Англія і-Аглернка' ще нібито-віл-Ькі 

ТГ ОЛ "І 
А.. У 

• • .лі-могли б відповісти на те, що не тіл-ьки • Англія'й'АїСернка ' 
вільні 'ВІД комуні о тлїчнйх'' вп'ливір, але в пе'рт’' черг-у цілий ряді - 
народів СхідкьоІ Європи, поневолених совітською Росією^ у свойому 
нутрі ВІЛЬНІ від коН5гт--о—большевизму й протпотаЕляться йому актив¬ 
но та провадять проти нього/боротьбу. .. ^ ' 

...."Коли йде однак-про реттупрЕропЕ і навіть світу, що'остається 
п.о'за р.яіщя::и Оовєтсь’кого Союзу, та. ті^ердження п.' Церчіля вІ.іпові-. 
лає діДокому етцкові.' . Ц. - ^.'Ч ^ .і • - . 



о о 

'"апііТс'.иїеО однак, чому так діється''' Де причина того постійно¬ 
го 'ЗПОСТГ'ННЯ больпіевипьких впливіг у ЕСЬО^-П/ світі? 

дрдгоі стор.онт-і, якрто стверднується такзг повашзу неб-езнекз^, 
то слід ш^Ч'^атії пегайі’іо якогось еиходзг. їі. \'Є«учіль дав від;пог.ідь 
на це. Однак ми іте можемо не бислопнтіі наттгих заотерОжень і сум - 
КІВІВ ДОДО ПраБПЛЬНОСТИ рецепти , ЯКЗ’’ він П0Р37--^“С. 

ТСолії нона йле про перше питання, - .де шз/кати ггрнчикп постій- 
то думку є ЧОГО зростання больиеврщьких впливів у свззгі, 

три наііиов" :си^.ші причини нього. 
]-.ерШга;~ і-е невдоволення багатьох народів з існувзч О Р* О ТОІАСїр 

стан.у, пог.'-Иа ^озв'язка наболілих політичних і ооціядьніїх питань^ 
несправедливість, біда і нужда, які панують в багатьох краінао: , 
недодержання зобов'язань атлянтійськоі карти. 

■рз/'га причина наростання большевицьких гцлквіб у світі є та, 
гцо інші народи, які живуть поза границям?! совстськоі. залізноі за- 
чевісн, не знають правди про Ообєтськнй Союз, не знають, як жнвзгть 
і бідут:5ть народи Советського Союзлг, ке знають, щО советоьиі'ій ре - 
жим - це тнпогий тоталіоті'ічнуїі:. тероріїсткчний режим, зовсім подіб- 
Н'!Й до гітлерівського режиму? не зкаьзть скільки Ш.0ДЄШ10 арештів і 
р-^зстрілів, скільки у нас сотень великих концентраціпЦ-".- таборів, 
а скільки ТПС.ЧИ менших, не знаї-от^ь, який соціялькик визиск, нерів¬ 
ність, ііеопхзаведлпвість паньиоть у нас, не знають, як сіільію поке-- 
волений і позбавлений усіх свсіх прав украінський народ'і другі 
кародг^і, паневолені советською Росією. 

Коли б інші народи краще пізнали советську дійсність, напев- 
по тоді ііО бу.ло б серед к?іх прихкльїшкІЕ большевизмз?". Наш'ьаль вони 
нього ке знають і досі. Про Советськііп Союз знає Двропа тільки з 
б о “тьигевицькоі пропаганди або з режисерованих поїздок різних від - 
в ідув ачів 5 які в г ли б и ну життя О о не ВМІЮТЬ. Є.0О ке І'ІО.ЖУТЬ * / 
Б глянути, немало ВИННІ в цьому.також різні політики, які хоч 
знають трохи більше правди, мовчать про те, або .говорять щось 
інше, задля т.актріки дипльоматичного фальшу/ і круті?Йства. Такою 

роботою впроваджують однак в блуд світовзг опіпію і тільки до¬ 
помагають большевпкам. Скільки ж то рзізів, напр., п. Черчі.ль ви - 
хвалював Совєтський Союз попід небеса, хоч знав, що в нао зовсім 
нерожево. Ии з болем і жалем читали ті пегл.Х/і на честь советськоі 
тюрми маг/ОДІЕ, яі'СІ Еі:голошз’'валк часто різні європейські політики. 
Нам було нехоаз соромно і жаль, що.нема нікого в світі, хто мав би 
трохи відваги і чести сказати правду/ про Совстський Союз. 'Зі ро - 
зуміли потреби дигільоматичноі гри, якої вимагали інтереси війни 
проти гітлсзрівськсі Німеччини, але все таіс:-і не зріходіхло поза гра¬ 
ниці конечної дипломатичної доцільїности. ]Сай отже тепер п. Чер - 
ЧІЛЬ І:е дзгвз^еться, що в цілій Европі і н широкому світі зростають 
Б заг...озлнвих рсзміраїх впливи большевіїків. Чиж його власні промо¬ 
ви мало иоьшгали цьому? Чиж вії-з ма.до разів вихваляв Сталіна і Со- 
ветсьї'Иїй Союз, гибілюїочи потоком гарних дипломатичних слів страшт-у 
советську дійсність? СаДЛП хвилевих політичних користей ЛЮЛІТІ'ІКИ 
й дт.'Шломати закрили перед "ародами світу справ'’'но обличчя Совет - 
ського Союзу. Еепер почин'ють збирати плоди цього. Сьогодні вже 
ііарікг^ть, а завтра будуть плакати. Ця Помилка важко понститьоя 
на всіх, якщо іі з час не втіцравлять, "'оки буде така иеиравда на 
світі, що про кожний стріл Б Пелестіїні, Індонезії чи Оиріі V:іудуть 
писати ЦІ.ЛИМІГ міся^ммк усі газети світу , а про те, що діється у 
нас, в'СоветсБкому Союзі, як бореться завзято Україна і багато ди- 
гих к.;:,рси‘'в за 030*^ визволення - будуть мовчати, тар; довго хай ке 
чек.ае іі.Черчіль, та інир, щоб бо.льшевицькі впливи почели маліти . 



’Тк доБго п."-Іорчіль, Безін, Еермес і другі будуть правдзг про 
Ооветськпй Союз під зедене С3ГКНО і бзуїп/ть з бОЯЬШ'ВЩЇЖШГЛ баВЇ'ІТИСЬ 
ТІЛХД-Сі: з Д5IПЛО^Г?.ТИЧНО-ЧеСПОТКу гру. , БЛ'ГГОЧИ, до КФ б-дчать ООЕЄТ ' - 
СЬКОІ неводі і советськоі ПОЛІТІІКіа то ТОГО, до з иао діється, ток 
довго годі ім чекати ка з'-сукенкя больгозвнцькоі зсеб-езпеїш* 

Хто хоче побороти бОДЬИЗЗГЩЬКЗ^ небезпекус Ї^Оі'ІТЬ ЗГДарЕТП в 
чим гііі найсильЕІшпй - в його пропаганду, в його націонадьк^^ те, 

й соціяльку прснагаидизну блекоту, якою вік заливав- і одурманює 
СВІТ. ^'Ольдевпг.ькій пропаганді треба грот кста.ізитн. "ндлег^но сильну 
протидію, яка створила б очі кожній “юдпкі.в Бвроп: 'ї;Т ХїО ІЗ 0* '/ ропас 
та показала би справжню большевицьісу національну Й соідДяльну полі¬ 
тику, не таку, якгуг голосять комуністичні маніфести 1 програми, але 
таку, яку провадить совєтська Росія у нас в Украіні і в другик по¬ 
неволених краях. ’ , 

V нас, в Украіні йде від ряду років величезна, завзята бо - 
■ротьба -всього кародз” проти 'московсько-большевиц7>коі неволі і ти¬ 
ранії. цілий кап народ бореться з найбілипим завзяттям проти чз'- 
жого тиранічного пануБання, за свою волю і кезалежніеть. В остан¬ 
ні роки ця боротьба набрала незвичайно великих розмірів і перемі¬ 
нилася в справжню війнз^, Т'^кодс Балтійські країни, ■ підбиті насиль¬ 
но і підступно У,ООКБОІО, зраджені і забуті рентою світу, борються 
за своє дизБОлекпя. іимчасом п. Черчіль твердить, до тільки одк^а 
Англія й /імерикя відькі від больїїізвицького дурману. 

Яіс лсеж інші народи МЗлІОТЗЬ з кати правду про сов8Тоі->ку тюрму на¬ 
родів, хто має сказати ім про цю правду, як не Ви, н. Черчцль, що 
проголошували Атлянтійську К^рту Народів і тепер :’хоч.ете бути ви - 
разкиком нового вільного світу? 

Першим кроком до того, щоб спинити і побороти больиевизм - це 
сказати народам СБітувсіо правду про нього, нічого ко закривати діь 
пломатичкіїми зглядами. 

Уретя причйриа поширення большевицьких впливів у- світі -г це 
уступчива, компромісова політика світових потуг. Больліевики - їV1а7Й- 
стри використовувати чужі блуди. Вони викори-отовують теж дуже 
зручно опортуністичне настевлекня західкьо-вврокейських і амери - 
какських політиків, які прагнуть уникати якнайдовше цоксілікту.Зна¬ 
ючи це, , большевпки грають на коротку процолоку світовоі розпра¬ 
ви, щоб здобути час на остаточну воєнну підготовку.- Отут саме , 
у сліпоті і опортунізмі відповідальних керманичів міжна.родньоі по¬ 
літики які піддаються шантажеві, крутій©тзам і грі на їіхюболокз’' 
советськоі підст^^’пноі, - лежить третя причина загрозливого зростал- 
ня болнгтевппькоі небезкаки. 

У.аремио нарікати тільки на рібт підризкоі роботи й впливів мо- 
сковоькогс большевизму в світі, іреба насамперед усунути все те , 
що сприуцніоє ріст цієї небезпеки, треба змінити в першу чергу по¬ 
літику й тактику відїювідчальниз: керманичів чолових потуг , які 
своєю дотеперішньою слабою, хиткою, устз^пчивоіо політикою уможлив¬ 
лювали большевикам поширювати іхчю владу2 впливи на інші народи . 
Треба також усунути і всі :ю-:ші причини, що гіпс лякають загальне не- 
вдоволенняді в різких краі’^'дх світу,-яке використовують большевики 
для- себе. І треба активно діяти для повної ліквідації схіого дже¬ 
рела цієї небезпеки, для ліквідації царства московоько-большевиць- 
коі ткраьііі. 

Чебезпека большевизму,і-іа нашу гадку,багєіто більша для всього 
світу і прИ7Йде багато скорше, ніж це думає наг.іть п,?ерчіль . - 
Тіабуть"'ніхто Б світі ,хт6'''жив ;¥" большевицькій дійсності не уявляє 
собі іі' розмірів акі іі страшного характеру .у то хоче пізнати спрагь- 
жне ооаи-'чя большевизмз’’ - ха,й запитає нас зхсраікпів,які вже пе¬ 
режили майже ЗО років осяієтською владою. 
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5::^. ::гхіть і того, що скозгх у огоік промові п. 'Тергцль,до¬ 
сить, щоб розблгдити коЛбІльїпу триі.огу з сзіті :: спонукати шукати 
виходу з того стану, що отвориьси. 

Г’Ольиезнцька небезпека зроста.0 з ^кожким днем- і' заливає світ- 
- остарігае г. Чорчілв. 

. ■ . ;--о .3'тгк6:.г/ рг-зі . треба робити''? Де шз^кати виходу :'і: лк ті'^: не- 

. «б езпеГ;!'нротидіитії? .НгаиБаииіиа' річ - знайти ' правильну відпобідь' 
на це иитакня. Тз^т цлсасне, на. нашз’ гадку, міститьсг. головний блуд 
п. Чє'очіля, бо він не знайшов і не “дав відповіди, як вийти з по- 

, ложем я, яке витворргтіось у идзку з постійним наростанияді боль- 
шевицької иеоезиекії. 

її. їїсрчіль ствердив, 
в усьому большевіїзіту 

з ’ єднатись імтлИ ІА 

що 
СВІТІ й 

Америці, 

іоіи^с 1 зростсдє неоез'пека комуно - 
Р; ить у ОІДЦОБІДЬ на те, тісніше 

йо- ф 
г> Г' 
о с«* 

з о к р е ма к і л і т арн о, її р а в о о її л н о. Кож¬ 
ний р о зудіі є, ло не "'начить: грозить війна з. Совєтсько:.о Росіє», от¬ 
же треба Ат:гліі й Америці приготовити якнайскоріше спІVЛВні иілі - 
тарні сили. . . 

■ Однак, запитаймо.'-,чи і^е. дасть. належний і достаточкий підпір 
бсльшевпцькій загрозі? •' - 

.... ^ П. Корчіль стгерджзге, • що бояьшевицькі ,гг:.їии:рі зростають майже 
у г.'сьоьїу світі й радить ... втікати до Америки і там приготовляти 
р^б.оропо“ ... Таке гдаст::.вр еііхо.дрілс б з його про мови,. В о стз'-ердіїг:- 
ши.ріот больше'..иітьких_ гіілпрів я. Черчіль не дав жодиоі радм, 
го сіг-пптн, як п'^ому'цротидіятії, навіть вяасткво тим ■ніби нз 
інтерооувався, а дсьо зосереджував на пляні оборони „Онгліі й 
Америки. Т-.а ми заш-ітаємо? а :до ж тоді бз^’.де, коли о'ідиогідальні 
жі залипать майже цілик світ на поталу большевицькій' потопі,як ко- 
ЛЕСЬ полишили Укр'гаік5г, Білврусь і ОУписаз, пізніпе Балті-йовкі краї¬ 
ни, тепер Польщу і Ралкаліи, а, ВЖ' е загіові.дають поволі полііпенкя 
решти ;т;;оііп і більшої часті-ши світу? Чи думає п. Чорніль, що Ан ¬ 
глія й іагерика дійсно потраплять самі оборонитися, коз-и ВЕдад5’’ть 
вперед решту світу на;поталу большевицькій потворі? Чи думає п . 
Черчіль, що може о.томова бомба поможе, тоді, ко^и всю Т'івропу 1 Азію 

чеввоноі тиранії? Чи думає п.Черчіль, що Іягглія й 
б колинебудь виграти війну проти большевиків без ік- 
якщо ні, то чому пе ма' в нього ані слова про те , 

ротЕдіятн небезпеці наростання болЬ)П€ВНттьк7.:х виливів 
і с^^ли? 
ні/іку плям найтіоііііїїсг-о військового союзу й війсьісо - 

іоі підготовки Англії й Америки до війни зі сотзєтською Росіє» - це 

оп яку є потво ід • 

Акт єрик а ногл Л‘Ч 
шк 1Г.Т 

• >. ^1. * родів? А 
як р 

• , в і:ТЕЧПо п 
і боль шов.уць ко 

■ у_“* а нашу д 

однат’спраг-а-, але одночасно мз^сить іти тпір наступе ЦІ большевизмз^ 
т- пр.Еготр'Вгння до возправи з ким в загально-світовому и::гт'абі,С0 - 
ред усіх народів світу. Це стосується в першу чергу до народів,по¬ 
неволених оовєтською Росією,. бо від іх псстаг'И буде згллежати сила 
чт: слабість большевиків у недалекі-^^ новій світовій розправі, якої 
нікому не вдасться Уникнути. 

•?аємо велике признання, для здібностей, сили і зігачо:;;::я наро¬ 
дів амглійськоі мови,як іх називає п.Черчіль.Але .можемо запевнити 
п.Черчіля, що коїїт-ї справу об'орсип й боротьби проти бодг^шевизму по¬ 
ставить! дійсно тільки 'в тій площині гпоминаючи інші кар: д .1, зоїсревга 
і в пе'нііу чергу народи гіокеголені совєтською Росією - Ууууе.іву, Бі¬ 
ло рз^оь, Гру зі» і інші народи' ІСавказлг* Балтійські країни та всі інші 
народи Ооцетськсго Союзу, то.ді нічого не поможе Англії і ‘найтісні¬ 
ший союз "‘^'родів_анг.тійської'^мовиї ' .. 
^то~ноче’ ’з'дікві,Р-^^ватн’"неЗезп9ку‘~загарбницькоі політики Рс сіі,мзгс^лг^ 
розбит:: іі імперію на складові національні частики.Росія стала мо¬ 
гутня і стала загрог'УБ'їті: небезпеці ре'т'.тн ^^вропн тільки після того, 
як завоювала Україну. Росія перестане б^гти небезпечним агресором. 
коли буде позбавлена п'.кування 
номорськсго й б.а.лті.йського басейну 

і;.Д /кр .нею 1 другими народами рор- 



:брс7 
БЛ?^ 

■ .Оргг.иізг.ція боротьби п*оотн бо-ьше^ицькоі ношести це п< 
цег>гу Ьцгг.кізація ти:-: сил сиілньсі Цсрошх,які ноГікрг.це• пізнали 
СТЕВУ суть большевтізму і які гпе сьогодні ведуть проти нього актив- 
кг бовотьбц.Г' цього погляду Ук-'яіна зі своі:.і революційний,поотупо *- 
зим ПЛОТИбОЛЬШеВЕЦЬКИМ визвольним рухом. мо>:;е слу:?с:ітіі за приклад иОг- 
гатьоії іииин народам. Нас дупе дЕвуе то тверд-яення п.Чсриіля , що 
єдино Англія й Америка пз сьогодні не улягли большевпдькігл впливаїд 
і . тому т:'.ль?:и но. них ві:-і пск’^адае ка.гДю в боротьбі за визволення 
світзг гід большевицькоі тиранії,Уті можемо сказати на цьомзг місці , 
цс Закраїна перебувао вже майже тридцять років під страмною окуй а - 
цією бо'ьпевішькоі Росії й переносить нец^гвано великі жертви з цьо¬ 
го прпгДду, але не піддалася до цього часу іі впливаі-.!.Колн б укра- 
інськці: народ мав свобод^г вияву свссі думки,дк це е в Англії,то^і 
напег-пр п.Черчіль переконався б,що в нас',В’ Україні і мснпс прикло!^ 
•ників больиов.гізнз7^хш у всіх інших країнах,Колиж говорити іі.*ро актив¬ 
ну боротьбу проти бояьшевизнз’',то і в цьому віднопенні український 
народ,шімо* найжорстокіших переолі:мгвань,веде до сьогодні ппроку по- 
Vлітнчнз?’ і збройну боротьбу проти рооі.йсько-больпевицькоі окупації 
за свою-волю і незаяежність. У тій боротьбі з^краінські^й народ йде 
разом з іпиими народами, гіон030лекими больпевицькоьУ ІІооісвсіо;в Укра¬ 
їні діє до сьогодні Українська Повстанська Армія /УГІА/ і провадить 
числепі'і боі проти большевицьких окупантів,Україна поносить до сьо¬ 
годні стільки, жертв в, боротьбі протії московсько-большевицьких на - 
ізників,іцо це рів.кяеться правдивій війні .Небагато е в світі наро' - 

.. дів,які зложпли в боротьбі, за свою незалежність і волю стільки кро- 
вп і оті.“ЬКи б'їсертв, скільки зложила Україна і скі’^ьки складає іх 
каша батьківщина де сьогоднішнього дня.Тоьіу дивує нас і болвть,ко- 
•лн .чуємо ті:0р.джекня,з яких поминається наш величезний кривавий 
вклад 5^ протибоїїьшевицьку боротьбу. 

Одначе знання, больиевицькоі дійсностк з довголіту'оі безпосе¬ 
редньої обоервап;!! й довголітньої боротьби проти 5о.льп0" нцькоі ти¬ 
ранії, знання справжніх основ сили і слабости больііїевизму,іі-знання 
його і поБ^я^ання Із російським загарбницьким імп'еріяліотнчнкн агре- 

, сйвним гоком.,-пІзцал?ч.ч причин невдач усіх дотеперішних більших .воєн¬ 
них походів ..ііРотг Росії диктує нам сказані вже вище критичні завва- 

. ги про те,'- що ліквідація.. 66,ЇЇЬІ!ІЄЕИЦЬК0І небезпеки мусить б5^ТИ звАч- 
зана з ліквідацією російської імперії и.ляхом поділу іі на складові 

на засадах Атляптійськоі 
проти большевчцькоі Росії 
народів поневолених у тій 
цій війні,що при іншій по- 

нацюнальїїз. ч.астинн.Така політика,сперта 
Карти .мауодІБ, дасть .в евентуальній війні 
визволення могутні:: національних енергій 
іі'.щеріі т-а умо-жливіїть взагалі перемогу в 
літиці була б ..дуже сумнівна, 

ГІудрість військової англіїйськоі політичної штуки,.яка полягала 
.досі Е^. ::иі.лост1 з'єднувати на свою сторону іш-іі народи,могла б ізі- 

в розправі з большевіїзмом ДУ ’.О ;'-олт<у, прямо вирішальну ,ро- 
англійська політик" рі внться саме і-іа таку ліній),-щоб поста- 
на вдержання росі'‘ськоі імперії а н-а заміни- іі системою 
націона.льних дер.гав Схілк.ьоі Цгропи. Це д.ало б Англії на 
також величезний мораїїьиий капітал - здійснення иолнцииів 

•оькоі Карти Народів. 
Цієї нап.оі відповіді - листа, з яким звеют'^емось до п.ЧерЦіля і 

його однодуїщів в Чвропі й Америці,не можемо І-:-', жаль іііднисати прі - 
звнщамп,ягА це прийнято в иультзроному демократичному світі,бо умовпнп 
большевіїцькоі дійсности нам цього не Дозволяють. Питтамо його однак 
від імен:: дуже численних наших^ о^'^иодуиців, які, заігЬнавшис.ь з промо - 
гою Ч,..,рчі'^я, ііош.ири,ли і і дх)У®ом, в чнслекних підпільних виданнях па 
всій Украіиі й; з.й’няяи до неі таке становище, .як це /т: б.чдє пода.емо. 

дограти 
...ЛЮ,.ЯЇСЩ0 

вити ке 
. вільним, 

. Америці 
Ат лянт ’і;' 



\ 

змагг.кнл, ВПСЛОБ.ТГеНІ в цьому шіоьмі, репрезект 
світом поза МОЦО.МІІ Ообє'^^оького Союзу - Закордонне П^іедст 
Украінськоі Головко! Бизволькоі Ради. 7 К Р А І Н 0 Ь ГС 
ЛОБКА ВИЗВОЛЬНА РАДА /УГБР/ є 
наИ'віїптхп.і політичі-^о-репрезектаційним органом незале'лхноі в 
інсьчого нарочу» 

Квітень , л943 р. 

• ГРУПА УКРАЇНОЬгСІИГ ПОЛІТИ^ІхЛІ 

ПОСІІНІОВКХ ДІЯЧІВ . 
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ЯС”: Т~* *гт>* » *■ Ч М ТТ^і ‘ , ь Ч/ ^ іі , 
;і; -і У Сянок 20.3.43 

■.' с. Ой^:іко »ібр^я;:оя 
Лупкова ... ■’лілОка?"х^і з метз'з г 

•з ’ єднанням ВЛ в СЗЛ1 

1 Л7-?П'1 

СЯ1К /по в. Сянок.’’. В^- 

^ тг V. ПТ7Г 
.4. ^ 

о тл* т іг. /п т ^ 

ілгіїч'і -.5 о^^цхісіггп^а:*.. 

,00 до .7,30. . 
ТИН7Ї гтсгран-застав з і^одошидь, 

палу'тгі украіксіпсе .оел-о Би- 
д я пг..д« в. 1 О. 'УД-лу Т. 

робп.ягі но.сїуп ка село. 'їїгд. гр-акатометчпкіп розпочо.!; обстріл по - 
рог-а. По п-ерйп-гя трьох пільт^их стріла:/зорог зазнав пелкккх втрат . 
Перпе стріу^'По впало на станиці? .де знах.одц.'юся 21 ворогних во¬ 
яків, які в наслідок розіхіву стрільна всі п.огйдулзодні від від¬ 
ламків, а другі - поранені згоріли в огні,, ’бо з.араз станиця заго¬ 
рілася. ' Р3"гс впало між воро?с;/всзи, третє - на роздорілоіся ■, де 
з нова вбило кількох полякії, . - Ворог зразу ставив сильний опір , 
але цільний вогонь наинх мінометів і гурагакніїй наступ повстанців 
зломили ворожий спротив і рсзгх)омкли ворога, ка голову. Во.рожі во¬ 
яки кинулися де втечі, але кр7/гом витав іх сильний вогонь наших 
з асігав. гл, ;■ зрог почав: ховатися по'- хатах, дивницях, стрихах.Од¬ 
нак повстанці за дуне короткий час внох)а,лися з ворогом іг^ повить*=^ 
гавши бандитів 3--ПІД■ ліжок, гіскарали іх так, як собі засл2.’'жили. В 
бою вбито 24 воякі-в поль, червоного війська, б ранено у ягдгх забан- 
дажовано і вислано ка бловаччцну; зловлено живими 79 вояків,в то¬ 
му 12 старшин, 32 підедарпин. Псленених частинко звільнено,а тих, 
які рабували і вбивали укр.а:інських селян, розстріляно. Одночасно 
з архіву забрано характеристику коожкого вояка'і старшин /”благо - 
надьсжкпх" і ’й-іебл-агонадьожних”/, на підставі Ного легко було у - 
стійкитіг, хто е большевицький Бислт/жник- Всіх, ио були в характе¬ 
ристиці запідозреї ^ в приналежкссті до Лід, або негативному каста- 
вленні до большевжків,-■ звількеко по прспаг.андивній розмові,- та¬ 
ких було 20, Всіх інших, себто 48 бандитів ./ті палили й мордували 
укр. населення в Завадці Усіоо-жівській/ розстріляно, одному^ вдало.- 
ся втекти. Здобуток 2 міномети, 120 стрллен,., .о мік, , 8 кулеметів, 
і 5 крісів-снайперів, 64 і ріси, 40 автоматів, 10 000 штук амуніції, 

ЗО пар набійниць, .25 кедів, 25 сінників, 50 прости - 
хлібакав, 25 рушників, Зо соро¬ 

чок, 72 шинелі, 37 .59 пари обуви, 65 пасів,. 35 ідунок , 
З далековидн, 50 клг. ’макнірону і мзшси, 100 клг„ хліба, 37 пар ко¬ 
ней, які були зрабовакі ві:., .селян, исі коні віддано властінкам 
Взято БІІськсЕр/ кухню, теле5сн?чні ЄіЗіарати, .архів погран-застави, 
і багато інших х^-ней.. По напій стороні було лише З легко ранених 
з пвд,3. 

Підчас бою Б С.ПСЄ.ЯКО перший увірьався 

і 5 
10 пістолів 

у рал, ОО псшевок. 35 наплєчніїків 

’урмом село 40т. 
ВІТЕР, який сам один резотру,жив 25 ворожих вояків, яких зігнав^ во-- 
гнем до каплички 1 змусив їх : 
вів .до сотенного. 

сої е. Н я Т _я_К_о _м _ 0 

По розгромі Віі в с. Лсе.л: 
3 аставії КОП були в страшній :і 

н ь ч і_1_^'„д 

0.^ 20,3.46.р. всі сігсідні пограничні 
ШЛІЦІ. Зараз уьхи тсі'о самого дня 

, __, _ _^_ -застава з Бо>лі'Міховоі, в силі 63 
аоякІБ, та ПО /В осіб/ враз з волосним урядом до Лупкова.їогс са¬ 
мого дня ЗСВ спалила!будинки МО і КОП у Золі Міховій.' 

25.3.1-6 р. вд Д.- зр-. іив акцію на Команьч^?-, БП, в срілі до 80 
воякіо:,-ііолйже без бою втекло до .Пупкова. Тут спа.лено будинок мі - 
ліціі, . погізан-зєіставй, мс'. ' чарню, залізннчу о^з,іщ±ю зраз із забу- 
.дованіїями, спалено 40 ваго іів товарових,/пгяізкачєні на вивіз на - 
с е л еніія,' у о нице нр 4 д ер > залізні мости на носі і торах, 



метрі з. На станаіі похгищено зторотнип;! , 

з Надотаць до Нудаода 
■Кт.г \тт.ТТТГ'Т/ -Ч./ ' 

^ .4 -4 а-> ^ 

а с г д с, к- з а с т р. в X' 
си- 

т 

Вс - -д о дхшнаїа- дід" ? 0 • 
водокачку, реіікіі та телесвонічну лінію. 

ЗсЧ 1.4о р - Бт9КЛаг погран~зас танз: 
лі 60 всякіЕ, По їхнім відході схіаленг 
знищено тедв’-^онку лінію. Усі пограк-застрдл 
в силі ЗЛО волкІБ, перебували в великому налнят'^і на аодензррз’’ - 
ванні. Боі готовилиов втікатхі на Словаччину,бо боаХнся наиого на- 
паосу. ■■ . - ‘ 

згруповані в ,;:упкогі 

2Р утт ИС вд Д, заатаку’^ав Дупків., Тіолдкх онльнс укріпи - 
ЛИСТ', б^^-лк готові так, що не вдвлось зяобздти і?: позицій.Однак др^у’- 
гс'^о діія /27.8,46/ раненько сіли на поїзд і втекли на Оловаччі-іну'. 
Уам іх словаки роззброїли і щойно за кілька днів хісі інтервенцію 
Варнавн, звільнили. Ворожі вояки опраід:/вал.іі свою втеч^г напором 
велхічозїіоі сили і'ійськ УТІА і Перекопуізал'п словаків,, що перед бак- 
деріБЦяьпх ніяка сила не встоїться. Оловакп тіенлдоя, по так зло - 
рово нОтИІ повстанці пркісарили червоних поляків /словакії іх кзна - 
гидять/. По втечі на Слопаччияз^ ворога наш вдх еіізсцив залізничну 
станцію враз з усім урядженням, будинок по.граа~застав:: і залізквіч- 
ноі міліції та кіль.а мостів. 

Е і й_ЕХ'їСочанахі, 
кріїV!, ііоізГ Оянок 23.3.46"від год. 12,30 

■і.’о згаданих сіл приїхало БП, в сил: 

Кожуннії;^, Щавкіи і Мо - 
до ІЄдЗЄ^ 
180 вояяіаз, ка чолі з ма- 

’^ором-бсльпевиком. По се лав:, як звичайно, грабувадп, бііллі, а ка - 
віть мордували українське населення. В ііорсхові заморзу^вали 5 осі5, 
в Мокровху застрілили одного- хворого, який вже кільх^а літ леж-^в . 
Всюди вибигв,ли вікна, демолювали хати і нищили майно. -Іле був 34 

вттрекн 1 глиСокого яру біля К'> 
II вд Н. здобув міст під Висо- 

полк БП, який 25.1.46 Бимсфдував 79 осіб цивільного населення в 
селі Згвадці Морохівські;!/. дід-чи УПА під прогодох.^ к-рів У. і М. 
прийпли на оборону украінського населення і заатакували вороже 
бандитське військо. Паступ розпочав пгд Б. з вд. X. від Щавкого і 
Кожусі:ісгЬ« Цей пвд прийняв на себе пілі^Й тягар боротьби і по~ге' - 

•ройськй іі видержав. За опанзгвания 
жулгного ішли найзапекліші боі, Ибд 
чйікамгі.*, Бвд 0’. вд. М. форсував двзі рази ріку Сслаиу глн’нкою 1,20м. 
та випер птурмом ворога з с. Височан. Пгд міноі/іетчинів оботрілютазв 
позиції‘ворога з Кожуїлного, а опісля за-"'няв це село і ї:':'пальню - 
"Павль**-, перейшов і,£Іст і разом з пвд вд Гї. округугвай ворога вер - 
хами> заі'.шкаючи доступ до сел.а Мокрого і лісу. Тхоля атаками і зруч¬ 
ними настуяальки?&и маневрами зігнано ворога з усіх стог)ін до с,Ви¬ 
сочан, ІІоляки, втікаюЧі:, пробували., ще зеиалріти село Кожупне, Наші 
стрільці однак з^даремнили і це... Згоріла тільки одна хата, але з 
неі каші'стрільці врятували хіайно і худобу. Еислід бою; вбито 31 
ворогів, ранено понад 40, взяте в полон З? ворожих вояхсів і 2 ст.^- 
шин. Командакт групи ~ больпевнк, повісився в йдещСЦі ще закк по- 
п-ав у пох^станців.. Здобуто 5 кулеметі:^, 1 чот. грпиотомет і 
42 ствідьна, 25 крісів, 2 ППШ, 7 ППС, 1 пістоль, і вадіестанцію , 

25 

сніг 

1 коня, 2 сідла, З ОСО злр 26 шинель, 32 паси, 14 пар сбз^ви , 
пар ладівниць. У нас миі.іо запеклого бою не було жодних втрат. 
Бій проводився .в тяжких атмосхеричких ^иювинах': густа мряка і 
з дощем. 

Бел и к и й б і й відділІБ УПА тйер^'тнвною групою БП 
Е с. ОередІІЇЇ і Ллгкоге/^ПОБ А'Сянок 30.3..46 р. 

Наша ь'озБідка донесла, що польське черзсне війОдП^.о має пали- 
Три 

л>д 
ти село ОеЦеднє Велике і Лукове та вига-пяти селян НП вивіз, 
вд ІТІА / к-ів :а. !.і. В-р/ станули в обороні загрожених сіл. 
боронив село Лукове, вд М. і Б. - Середнє Белиісе. ЗО.3.43. ворог 
частиками 5-оі і 2-оі дивізії заатакував обидва згадані села ка 
простої)! 6 км гід пігденноі сторони. Б год. .5,30 розпочався бій 
Ворог заянлв долішній кінець с. Л^^кове, сплою 500 вОякіг,-узгіря 



і 

абсадИБ .’^Мяксиуїсіми'' і 200 г:олг:г.м!і,~ на па-тігс >сік Луко- 
гіім і С5:ое,'тнгім к^щу.9 Боякіа. Сстгкчія язялм під сяятяг-:: бо — 

■п:^:; Тш пд Мф , який прогне^’', дорого ^.ж'^зо ліс д;о с* :-агоче;. а . 
На. місцо арогпашхх нолякіл ::ор г акину■' а,а пояк НП. .Н рсзгарі бою 
буниуа:и!Гт гд ''■■* падониг прагз обезпеизнчя Г2 уороаїог"' полку* Пол-о- 
нзко; 1 стах'>гинз^« 2 підстараин, 2’ бійціл. Полонені пода.ля бойові 
знаки і^ракетні снгналй до літа.кі.а, що наді відділи налов:но' вико¬ 
ристали. Однак бій буг завзятий і вагский,^ бо ворог мав вздику пе¬ 
ревагу сил* Ворожий 52 полк зартакуїзав відділ Ч, і Д. з боку не - 
рез тс, що вд Н. опустив сгоі позиції• Під сильнаїм напором ворога 
частїіїиі вд . і Н. ‘ХГО'^Шїіі 0ідстуй4іти "до потока* Ка одорону відсту¬ 
пу кинуто пвд Вф і 1-ий пвд вд*-лу М. Ворог почав оточувати 
напі частини та обстріліоватй си.льніїм гранатоиетнин вогко:,:."^рім то¬ 
го в.оі'ог г'Провадив у бій д:'а літаки- Один пвд вд-лу й’, п;.)Оригав 
атакою погожий перстень, а пвд В. і :\д М-. далі боронять у.івііотупу, 
підбиваючи ворога силі півтора полка. В тоїг^г запокломч бою ді - 
стає ран^г чот. і рой._^ ^'Д-»у і# ? через то пв.д ві-;сТ5’'ііас. 'Г.алииаєтьої 
самий ПВ.Д-. Б. і рі?й мівомотчпків. ''ох-одит: .до рукопад-ного бою,, бо 
вже в на:с у ворога, вичерпалася амуніція. В цьому бОю гине 4-ьси^ 
по"станп;ів з пвд Е, а ракзний стрілець Вавка, не дає собо цідібра-'^' 
ти чотовому, щоб не обтяжувати від.ділу, ’і розриває себе гранатою. 
Вмілим маневром чотагяхй В. ’^ідступае і-птексоє поляків, на^поляківи 
Між саін.П'.н: полякаміх вив '^.всл завзяти.й бій / тяжко було; зоріен 
туг':'ті:оя, СА паві в.д-и .в польських мундурах/, в яког:у надк багато 
вбитих і хз.-^-іеннх. В Наслідок ін- 'ого вогню ворог маг ^ втратити 81 
■г'битих і кількадесДть‘раненріх. 8 напоі сторони впало. 7 с?ріл.ьців, 
в тому чстовіїл?^ по лз^т ВТІХО вник Думка, ранених 12, в тому 1 чотовий, 
2 ройов.кх. По ворожій стороні боєм кермував генерал-больпо.вик. ВИ 
иастуіі.а.ло на від.і^лрі силою- 2 000 вояків, крім того по всіх дооко- 
липніх селах були залоги від 50 до 150 В'-^я^'Ів, В с. Оерзуріє В.гбіь 
лк дві хщвзільні особи, в три ран.Или, спалили 150 господарств і по¬ 
грабували від селян збіхвел та до 50 коней і корог. Частину селян 
р Лукового віШинули наоильно зі села і наказали виіздвсати до '7ССР* 
В тоїд^ се.га вбили поляки три особи і спалили три господарства. 

Кільі:а образкіБ^ щ бею г с. Оередкє^Б. 
Чотовия'"Бітер"“стрїляв~зї'"стоячої постатві до польського поі)уч~ 

кйка з : і.ддалі 70 м. Порз^чкик ЗІІ стріляв Також до чотового Б. Оба 
вибили ид ^уі.агазпикоги набоіь з ГІПС, але тому, що цігки були розкг^ 
лібвованір кя/ді вже не долітали. Б тому нв.пружеині підбігає стрі¬ 
лець і м.улзю в горло гб.тх"ае польського порзгчшіка. ' 

до раненого стрільця Равкп прибігає чотовий З.і хоче забира¬ 
ти. Цей одндче бачить,критичн’з положення свойого відділу і кри - 
ч.итьз ,ру:ве чстовиіі, ряту.йте ві.дділ і себе, бо Вас більіго пкода 
- я гиі ^ 

Бхкие^жнйй '' 
на віддаль 15 м і сильним криком та 

, .рутхе ЧСТОВИІІ, ряту.йте ВІ.ЩДІЛ 
у*'. Ф * і розірвався гранатою. ^ . 

відділу X, побачив'польеі-ку'стежу, підкрався до кеі 
своєю великою поставою /і92 цм 

'иооти, 115 клг, -г.аги/ так хоре;лякав полвіків, що ті з місця кинули 
зброю на землю і з.до. лис я ПСЇЇОН.- Мінометчт гк К. /вдл.У./ вистрі- 
ляв-у бою останні набоі і почав останні^ гяптобув.атися. По дорозі 
побачив раненого /залишеного/ ройового з вд, М,, взя;д його на пле¬ 
чі і враз з мінометом внцоїУав під ворсетм обстрілом догори в ліс. 
Тут сховав у ріщах гранатомета, а рв.неного заніс до х.ілліду т.а пе¬ 
редав св.нітаревіЧотовий з^ від4ілзі М. має проти себе 5 поляків 
на віддалі 15 м^- Залягає і відстрілюється. Остало йому всего ійв 
ріжка набоів. Тоді він пі:дрнваеться, дає ост-анню серію,яка розрпвєе 
йому пістолю і ППС. Сам легко ранений в руку, вицоблуе.- '^^ойовий Б. 

влучним вогнем косив багато ворогів. Одною серією на від,далі 150 м. - 
стяв польському воякогі голову, яка покотилась, як гарбуз в долину.- 



4- 
V' 

Один . ОТ^ІЛ^Ь БЙСТрІД.г^з -СІ кг.бсі. Поляк,- якмй те-лс не 
їв, з:о=^^'і^>^ його злогйтя і держс-и, за пласд. «Лей поба^н, що 
скинув стсщ, якн^ сстовея нолякокі в руці-? о. сам 

•уч і*> Т\Т0 

ії-.мз набо- 
о жарт , 

'46. Р 
Бій'двох ПЕД пд у. і БСБ з д^-іомг сотнями Ш г с кре, 19.8. 

;ОКрЄ І НороХІЗ Приїхало дві компанії ' ■ .іия І9,8з4б р. де сіл 
■ ВП пагіцпрнНм іїсіздом в числі . г.агойіві В селах пов,'одклксл їжахли- 
ос; б:;^Е' лїзде-ч та нищили хати / тзгбкваги .вікно, і роваліапалп печі/^ 
гра.бу;:г.л?і, ві;о тілтдси попктг- під легкії. Іюдн к перепо»лосі т.скп.їїиоь 
по хатох ^Ь. :■■ тікали е ліс.В. солтиса кинули до шіппгщі гранату,де 
було оосоганнх кілька осіб.'Там згинула сгаренька блбуся а три осо- 
би рсапеїїр..ІС'.юмі ТОГО вбкто в селі ще 4”ох осіб.. дай з^сел БІЇГОь- 
ня-ли до^0р,СР, дтаючи 15 хвилин часу на сп^кокаиня воего майна.В то- 
иу часі, іоли ;ВІІ держало людей н.а станції Мокре і гсдокилось до 

за-атакуг-али їх пгд-ліі вдл. Д. ,БСІБ і-кущева бо^вка,- •від'ІЗ,ДУ4 
Ваступ по^'^'вся від сторощ копальні, де один пвд заатаку:''?.в пере- 
був'^.ючу груп?/ ВП. В а.ом?г місці збито двох пол^шіг, а. І-ох ра*- 
не.но /і паручнїік/. Здобуто 2 кулемети, 1 автомат, кріс::, мунддгри 
і гракатц*'Ворог почав втікати, а пвдл. пігнг.в за сборсугав 
сильно бО|і-^нешїй міст /2 кулем, і 1 міном./ н.а Осда.жі і зойняв ко¬ 
па льняні будинки коло станції.. ПріЕ форсуг.анні мосту ;Намі мали двох 
легко ранених. Ворог укріпився в мурованих будинках і о:с-.взято обо- 
ронявоо 'г»г 

по - 
0ТИ*4 

ТОЙ чао наскочив на ворога гід сторони Ііорсхова др?/тий 
пвдл і ВОВ. 'Бсівка сильним наст^тон вдапЕла на центр ворожих 
зицій, вигнала ■ ворога зі зайнятих ...становищ, перобрнла ріку і 
скула ворога в будинках залізнодоро.жкоі станції. ВИ, маючи сильну 
чисзльну перевагу і добре узброекняг 2 кулемет. іД; рій і 2 срт.мі^ 
нометі-т/, ‘заизято оборонялась в муроВанч^ буді-шках.. ііїмо кількара¬ 
зового наступз^, не вдалось вигнати вороба з будинків. Під.час на - 
ступу-огинуг боівкар-кулеметчйк Беркут, ранено ?ссм. БСБ і одного 
стр. Не маху^ії змоги без важкої зброї ізозбити муро;:оя?Ех будівель , 
БСБ .відстушїла чистим полем на кращі позиції, забираючи зі собою 
ранешп:.-'П&стина,окружених на станції поляків сіла до поїзду і і- 
х.алг^ на підмагу. З поїзду підий час ■ сб-стрілювала з в1-ох Уакснмів 
капі ііозіщіі.- Не зважаючи на сильний ' обстріл ворога, боівка Д^.під- 
ложилс. міку під по-ізд,..яка розбила льо комо типу. Підчас обстрілю - 
ванчя вагонів Нашими кулемет-:'ми вбито трьох поляків і коло 20 ра¬ 
нено. Рапещш 1 зловленним зр'-'блено перев’язки, п€реве;';оно• з ними 
пропагзіндивнз^ розмог>у, ^роздано літератчгру і випущено. .Зловланогс 

розстріляно зг •участь Б морді с. .Загадці бол.ьїїіевика з с.Л?/йков 
Мсрохівсьісій. Вагони і^ьокоиоткгу знищено зовсім. БіБрано куле - 
г-гети і легпу зброю. Висаджено "один міст. - Решта поляків /Й ЗО осіб/ 
борошілас]^-далі/ і м.аючи перевагу в людях, ‘зброі, а крім того бу¬ 
ли там сильні бетонові пивниці, остались на станції аж до другого 
дня, ■ обстрілюючи при тому ТГІЛЕЙ.>час поля і ліс. - ІІІЕЩеСЗ населен¬ 
ня, зібране силою до- поїзду, корпстаючи з замішання, яке викликав 
бій, ЕТ'ЗКЛО де ЛІС5''.- Б боях ворог, мав 23 вбитих і до .зо ранених. 
У нас : один вбитий і 5 ранених.. На станції спалено вагонів. . 

• . Звідошгення з селах слніцького повіту в м. 
б ер.езнї-ї^'^рокуТ ~ 

Н другій -половині березня ВП почало пркмінювати душе гострі 
методи боротьби з невинним украінськіпд населенням. Пол,ікп оаоім 
терором хочуть злоьшти населення,щоб'воно скоріш вніздвсало на схід. 

2Ц^о;46 р. більша група ВП напала на село, Кам’яне, Ковез^шне , 
Завадка Порохівська, Морохів і Мокре. Вище згадані в Как’яноі^іу сла¬ 

бо; дчасть лили ціле,село та погра(у валп населення. В грабунку 
цивільні бдл^ити з м. Буківськей Пі-.вчас палек-пя села вбило БП 3-ох 



1 і І- дііткну. Ко.жттгко /приоі^гой, Ш<їдчел-і',' 
, .ксг.ито, і;рі: тему т^лсож.вбітто- кількох ци^і:^ьнхііс осіб. ■ < 

першій бандитській акціі на Зав^дку М'орозгігську '25,1.4? р., 
де зднердопоно -:3 о»еоби, польське чергоне. пі"‘оько :-іГ.йало .вдруге , 
спо.лило хЗзлту хат т"'. вимор.дуволо в жах.ливпй спосіб 1о і^і\ошчин,В'то¬ 
му кілько, ст-шрикіш. 1‘ещта насе.леннл втекл.а. 7 ті^' акдіі зновз/ бра- 

.'.ли ^гх-іасть ЦИВІЛЬНІ поляки з., села Їїебзїїі.ан^- які дорептп погро.бйлії 
Зок.раіі-'сьісе н'',седення.-- Того йс дня епсолило ВП в РІорохові б госпо - 
дарс'ТБ, забрало людям зерко, коні /і коровп .та замордлралс» 2~ох ілу%» 
чин. Зві-дсн заходили поляки до Мокрого, де'пограбували населення* 

р. капало ВП на І^олоні-іу, спалглй, -23 хати і віді.чстли до Ву- 
ківська. Другого дня знову напади на -село'та спалп.діі хат/іЗ(>{ 
Б селі ооталс ще 21. господарств.То'го йі дня закорду;.\аШ'і їу}рнака Сте- 

\ 

пана, ЛІТ 58.* 
ІІІІО .І,! «. О р, ВП олалило с. Вис о чаші та зоДрило худоба-,' 
29.3*4б\р. ВИ нгчпало на села» Карликів, Прнбишів', .уляшне ,вв~ 

резовиці. В Карликові ВИ з'Вукіпоька спалило, решту' С'еДії''29 хат, 
^зглтіпаю'^пт .тільки •-••дне госпадирстьо, 

> 

Багато людей побили, покалічи¬ 
ли,, .а б осіб замордували,. Помордовані-; Захар МіхаПло,- літ 5В, Луч- 

О ка'Днитро р'44, Сивій^й .Дмитро - 36, -Гайсан Ілько Д 71, Гай.сан Андрій 
- 18‘, Ле.внцька Параска5.0. Все.що, б^уло селі, п о г рабув али, 

29.3.46- р., напо.ло ВП з-Букіг.ська на соло Прибппіві '.•а сало н.а- 
скочхлг: .несподівано, і ві,д]раз;,цпочоди' палити хати враз з* усім 
бром,. Сцечатку палЕлп долішній кінець, коли поб.ачиліг^ що ніхто не 

.ставить опору, палили і горішній кінець. До хат під лісом боялися 
захорпти, тому підпалювалп іх з опальними кулями.' Опалили ціле о'ела 

■ДІдтіай акції 'р-аШ'їлп одного хлопця*. Населення- з ■кіньї.а: і корова?;!!! 
втекло до ліса, В переході серзз село Пйуля-ше ВП ■ спсалі:.ло 5 хат. 

29,3*46 /р, ВП нйлало на се-яо-Березов-.иці та цілковито його спа¬ 
лило, з.ілишаюші тільки -З хати. З селі *пограбзп Дли багато-■кокей,ко- 
р •'^В 1 іншого манна та замох^дувалн З жінки 
дня БП ;■ 1 ЯЛ о и р и с ГІД ву ча с т ш .д в,о х л і так і -в., 

та 
які 

3-ох мувечин. Того ж 
обстоіяіовали ЛІС 

Н'тро.ш-овали до.^"-колич.ній терен. 
30.3.45 р, ВП, спалило, по бою з відділами ЗПІА, с.Свх)едн,е Ве- 

ливе - 130 господарств .і кілька хат'-в с. Луковсму. Обидва’оеЛа 
еДльно пограбували. Населення з Лукового насильно• викинули і’по 
везли на схід.' 

Б'" селоння спалених сел живе по лісах та в зеи.яяккНх^йо'будо - 
В-В.ННХ на згарищах, або п'уюз ^ ізджалноя по/св’-сідніх селах.Погеріл- 
ці./пог-Д^бовані йолдками і через те .живуть в нужді*, а Навіть''в го - 
лоді. З нашої сторони дано, погорільцям д-оиом'О'гу, скільки тільки 
:.а:'.жка було.Оелянхї назаг-ал держаться добре. Сіють дальше 'збіжжя і 
гтр-тіістааляїот'ьоя В|^^^^^д5вій акції. ■ ■ - 

■п 
{ ,4 '.4о 'р. ВП, на “село -Зйолік,де'.Зрізали хрест ”9о0-ліття 

иення БПераіни*’ ,розбили хрестом церковні'.двері, :товг.б.іівали.':'ікна- , 
пгіде'рлії обруси, та здемолювали усю'церковну обстановку. *■ ' 

15.4, х^ •. силі 2 .ОСО вс-яків перецеДо бблЬ.ву’• на'лісовий 
К'бшілекс .'".рещату /пов. Сянок/,. Ліс переходили розстрільною.Б лісі 
ма.їїн- сутпчнз^ лице- з боівкою і більше НІЧОНО не о сягнули ;П'рМ від - 
ході ‘ з лісу ВП замордувало о.Венгрннові-іча і його сина та. опалили 
приходстве,. _ Ц - . ■ 

Ві;.;діяи УПА-перевели ві.'дллатно-карну .акцію на польські се'ла, 
^ які, бралі-ї участь разом з. БП- в паленкі і грабованкі украінськнх сілі 
Спалене повністю; іісточко , Буківоько., • сс. . Ноьотансц і-Нагожани.По¬ 
грабоване 'в., українських селян добро і худ.::6у відібрано-1 'віддачо 
власникам—погорільцям.. ^ в " ‘1 



о 

п о ВІТ 

Б вї;'^дїлу зтіа проти польсько-рпльіпжцькіГ;: .погл^о;.лїїпсів 

у свято ЙОРДАНУ 

■ кя :Д9.1^1946 р. Бідліл к-рл В^ взяв участь у святі Родохре- 
щення. Підчас Вогослзгження дались чути стріли. Наоелеьгля Почало 
втікати. К-р БІ-:ділу дав наказ де відходу проти ворога. 

Виказалося, що це польсько-больпевіщькі бандити в числі 93 
вояків, прнйилі: до с. Роцень грабувати. Забирали від населення 
все^ що поцало під руки, та ладували на фірі-і, які мали зі собою. 
При том;^?' .стріляли за цивільним населенням і казали виноситися на 
Україну.. На двох хатах бандити виписали лозунги: ”0ьі:ерць украінь- 
цам”! - Иограбувавшгі .селян, пішли в напрямі на село Середнє Беліжє. 

П^‘Г.стаиіоький вілдіїї зробив в полі засідку. Польське військо 
зазгЕовсило становище одної чоти і почало ..'бстрілловати з міномета уа 
кулеметів у опісля перейпли до наступу, От'рільці пі етили грабіж¬ 
ників на близьку віддаль /40—50 м/ і сипнули по них вогпе.і своєї 
зброї. Поляки цопкулись деип взад і залягли на становигтоо:. Тоді 
друга чота, окруживпи вор'''га, почала- обстрілювати його о-лгонповим 
вогнем* Поляк:-: поч''.ли г-тікат:і. Повстанці зробили наступ і гнали 
ворога а>:с до сА “'оцень. 

Соло оквувсепе з трьох боків. Бор^г мов лише одну дорогу до від¬ 
ступу через гору н*^. село Тіїб'овець. Стрільці гнали за во'р:.гом,ьм. - 
ступаючЕ йому на пПітгі. В селі доходило до рукопашного бою. 

Ворота ттевкістю розбйт:,. Втрати ворога: 44 вояки вбитих і ба- 
бото йанеиих, які вопіли ввекти, залип-аючи за собою криваві сліди, 

оиовлен"' г ппл'Н двох бійців, одного Кгапраля і одного поруч¬ 
ника. ' полоненими переведено проп'-гандивну г^^тірку то. ві,--.пущено 
о-о Во.лигорода. 

Б селі /застали повстанці, три.фіри награбованого добра,яке роз¬ 
дано- оелянан. ■ _ . , ■ ^ 

Здобуто: 1 міномет, в ТІПС, З ПИВІ, З кзглеметн, кріси, 2 гг'іото- 
лі, 1 :';і:йсько]:ий віз, Б коні та амуніцію. 

' ІДівс ::бит:-'Мн був -^діш капітан Ві-лівіньскі і один поручник 
Ак:-ія тривала від години 9,50 до 13,ВО. 
Втікаючі польські їюяки стрінулись в т-іхо.ві з частиною ВП,що. 

Їхала з ЛІ'СЬка, Побачїівпії втікаючих вояків, залягли і исиали по 
недобитках стріляти, думаючи що це ''бандероици”. Б ті;4 стрічі згі§* 
нуло ще З вояків, а 10 бз^-ло ранен?:х. 

П., .'.ІІІІ946 р.. • ^ 

; . і: А С ,0 Б Е Й ' М 0 ? д ■ ^ - 

. ПбЛІОЬКО-БОЛЬШЗВЕПЬЖ БАПДЕТІБ Б ДНІ 25,1.1943 в. ІІЛ-УІСРА- 

лПОЬКО^П^ ТІАСБЛБННІС; В С. БАЕА;і;КА МОРОПІВСЬіСіі. ІА Б ІШЛА 0 "ЛАХ 

СЯНЇЧ'ЛЇЇЇИ . у . 

д-'Д-їя 23-.1.46 р. в І1-ІЙ год. до відділу к-ра Б., ирігбіг-гінець 
з ЗБвадкгі. Нсрохі-вськоі і повідомив, ^що на Бух.о.,вицю, Ратнавицю, і 
Збоісьі:а капали поляки і грабують, бють та мордують селян* На ці& 
ВІСТК7/ відділ негайно вирушив у напрямі ці^іх сіл. Б /О, Загадка Мо- 
р.охівська-відділ стрінув селян-втікачів зі згаданих сіл,які ска - . 
зали, цо поляків досить багато, що вгииі Прийпли ще цілке^т рано на 

..ті села, пограбували, побили селян і відійшли до села Руківська , 
''•.0 робили,в селі, не можуть ’сказати, бо вони втекли з села ще перед 



.X ь • по^гяків, 
ІСП.ТТ.: та оповідати 

Леов за годин^г прибіглсП жінка-лешспкя; статі-"; пл<а- 
аїС в-обіїли в селі поляки. "П'опйп.ліі поки до села 

- '"тотіт'' віід""ітїось - '.повідо.ла пінка - вппткі плопг: стглії втікати. 
втік^ а хто залиппвся/ з тим пуд ват;;:)і0х0валп. де"гт ^ з хлопів 

поховався по стрихах, пивнипях. А воно так воіо ді глядало, ще не 
було права ох-^ватіїся. тте з^свплі: в хижі хлопа, там |б:ілн, .а де не 
було хлопа, там били жінок -і дітеїі' та допитувалиде о^гт хлоші • 
Грабували гет вшитко. Намі тато схева-лпоя на стрях в солону.Л во¬ 
но рсазало мамі лізти на стрих, а пак сам?' лізло. Д;рабііка поховзк;^ь- 
лась, а вено, яі: ое розділе, як лем хопило гіаму і давай бііт:: коль- 
бов. Перебило, руку, а пак ‘вергло маму зі стртіху і М;:ліа с'Т'Мііла со¬ 
бі плече, я ■истзгптт.лась, за маі'.а/, а воно і мене кольбов - тз^т'тсінка 
показала синці віл ударів на лиці- і на плечі^- Кричало, що тато в 
бандерл пішов.'А потім биЛс дітиног /4 роки/, розбити і:1 тут на і ли¬ 
па до їгровп, а пак- Г’чітко зрабуг.алії "’.Т То що на і/іоиі іно ли- 

-шилось. А Щ': _^--.бііли з хлопами. Пхали голки пДд нігті, пекло: свіч- 
к ами в • п Клті: ,, ■ ои лп ко л:>б аічіі, І.Ц ... сказ алп оа 

зра.бувало вг.итка ,селс і відіішло 
і.’охіилойо.іо мовчанкою пвч-пінял; 

тг л 
.ери С'^^т. іі. так 

Збоіськ, а ві:--так' ::а .Гзгкіт'.сько'І 
рілецтво цю вістку.ГІзрзд сві¬ 

танком 21*1.4о р. відділ /дві чоти новиків, бо іньті були в терені/ 
відітшов на засідку. С гсд, и-ій впали перші вистрілі-і в ко.пр.ямі с. 
Мор-ояів. Гінець'дав знати- до відділ^г. підділ нега.йИо ш.оспіпив в 
напрямі села іПохоохова, Тимчас-о:-: б:, н дії ти впох)^..їїесь н^ Уо’рохові , пе¬ 
рейшли на ^^скре. :'аи:'анивиті каш відділ, що ск.^ро підходи:., втекли 
і перайтіли на Завадку ■''ор.охівськч, Певше питання до селян Т" о •’чи 
^ ТТ ^7■' О ,7 тут бандерівці‘ Селяни, щоб-іх настрапитті, відповіли, 

У- 
ЩО твк, 

та, що було 'іх тут багато і відійшли в ліс. Грабіжники відраззг за¬ 
повіли збірку. А тішчасом з ліса виховщ-іла оділа чота і за: танд^вали 
ти:^ пслвсьісо-сталінськпх бандитів. Ворог розташз^вався за хатами до 
оборони. Тпмчасої'і з другого' боку показалась друга чота, ворог по¬ 
чав тікати, залі-іиаючи гармати, дві Ліри, амуніціі, телерокічкі а- 
п грати та награбоване майко. Відділ та БОБ п-ореолідували, ворога 
аж до села Набещани. Потім геркх^Лііся, роздали награбоване. майко 

>селянам, і відійшли. " , . 
■ 0 гс.’-и 10-ій прибули стежі з Завадки, иокрог:', Височан, Ка - 

ПІШЛИ, щр в усі ці села прибули польські війська д 
ті. го- вДокрого прибули панцирники. Відділ заповів 

:я.'В напрямі 1'-окоого вп^^.лті перші" по стріли зі окор^о- 

ІД ̂янсго і нові, 
ільшій кі Ліо 1с 0 

-Г Остре пог ■ ТІБ 
с трілів. в ЖХО 
<— 

• бі коДо згдгв 
о 

І V •їх ^ 

т-г свиставляли з 
о Т^Т»ЛГ ТРІЛ, 

Й 0 вечора ГІДД 
3 амордугал І' Я-') 

щ енкика 3 друж: 
ж али трупи овя 

0 0 ляп и оп 
л ось лише ЗЯТЗ 
•т 

1 
ува-ліі свлщеіін: 

ГП ІМ іх ДОН ьку. 
ІД агалд-.зь в тект: 

і; кзиляии 1 запалили кілька хат. 
ю Карликову, де, як опо^іо'.а^-'^ селяни, 
ивцькі бандити 1-1 осіб, і-їівс ніііш овя - 

і внучкою. , На подвірю' п-рихо-,дства. ле - 
дружини, доньки та маленькоі внучки. 

священника. Інші .з а лишились^ дома. 
І /старик, близько 70 років/, його 

за?іар- 
:іі:яу/ а по- 

I на рл/ках у служниці, яка :на .- 
^ , що роблять з Старшїііти, пере - 

страшена гдптіїна тулилась до няні,' благаючи? "'’МагдГі,' це дай мене- ! 
•І-агда, сховаіі мене, бо поляки, мене заріжуть!” Розлючений поляк під- 
кочіїв до них :1 зав.дав дитині три'багнетні удари'в" груди. Рак і 
сконало бідне на'руках няні. А. потім бандит стрілив до .'елз^жніщі і 
тяжко ранив іі в бік. -Приходст:.:о підп -лгіли. В тім-селі палили хати 



>кайбіЛ7>і.т соідоі^Г': украінціп. "г. і лоїзп^йп, збі:ралії і так^ 
стріл;глн.. Під час ц^оґа над1-^--^--в згалярмг,даний поЕС7гш%:й відділ, 
т-оді кророжадна зграя палдсько-болі-.иевяц--ккд п'гєкла 

вірхааішо до села Ко.м^ян@. ^гі' довідуєі^^ося, 
до'ті саі,іі бандити з польського віпс-^ка ’замирдуважг % о.саг-адка 
]^ррОХіпдь.ка^сло •’^О осіб і спалили село. Вранці відділ ві -■ 
•дійггоз ту^.'дЗде з горба було видко сумні згарпда,. О^ут то там хо¬ 
дили .ісодії, немов ЧОГОСЬ шукали. ¥л піді'%іли бліщае* Кодо першого 
згариатд лежав труп моло.доі жінки, поколеноі багнетам^х♦Кілька ме - 
трії: далі лежав мужч’^ на, далі дівчина років Ів-и* Стлреііьь^а мати 
ходїїл.: довїсож ’. трупів'своїх дітей, оглядаючи безяасташо іхні ра¬ 
ни, ЇЇо плач, а якесь .квиління виривалось з іі г*^удеі^у. Очі іі були 
сухі, уста спалені. З' появою стрільців, невідомо «иі-дхш почали віг- 
ринатк постаті скулені, обдерті, нещасні, пошарпані довголітніми 
злиднящх і новим чевіїмовніїм горем та почали зближатноіі» до стріль-^ ^ 

ців. доохлнвкй пустар-царстЕО -смерти почав поволі озоша-ти-ворупи -• 
тгсь. Одні на появу стрільців заголооііліі 'ррздираючим дупзг плачем, 
іипі нон ЗТ?о й и.-: чки поглядали довкола, ”3а що ж в-оцп і± так по - 

. морд\'-вадЕ, за. що так снущо^лцся над ньов?"- гзлоскЛп жінка над тру¬ 
пом дочки, показуючи пзвстанцям зарізаний труп, Поійлцнпвсл малень¬ 
кий, скулений, старий чоловік з простягненими впв|щд ^ун®!'^; "Г.одь* 
те дорогі ту, побачите, що бонн н^лробїїли” говоріїтн старик, а з 
очей безнастанно текли сльози; скулена в обдертій одфжі постать оу^' 
дорежио здригалася. Ш пі шли за цим,- На згарищі під плотом лежало 
троє малонькнх дітей, одне 7 місяців, друге 2 рОПНу трете з роки. 
Оглянув, погладив дитячі Голівки і'пішбв на другий бік згарища 
Там "звсав труп жінки з багнетніїшї ранами в грудях і порізаі-іими но^ 
гами. ”Тут В10Я жінка, а тут тато...'* - показав трупи от'арпка на, 
солоз/іі і зайшовся горячкевим, спазматичним плачем, ”1оствівся сам 
один... Іцо ж вени роблять з народом!" 3 не.^огорілоі хати ний^ов 
хлопчика коло З років. "Л я оотоп) з. лем м<аленьким братом /? міся¬ 
ців/. Щож я тепер з нш.цбу7.г5^ Хообіїв? Ось тут наші мама, а тут тато, 
так ой як рубали дрова і так іх забхіли тут. Тут мої аестви". Я', 

т.Г ть 8 одежі трупи МОЛОДИХ дівчат з порізаними грудьми, ногамн, 
с-б,її8р.лі'ї іх польсько-сталінські звірі. _ . 

ііоводі сходились люди, виливал:: своє горе, а хш переходили іід 
одного згарища до друНого, Знову підійшов хлопчина 14-ти років:".Н 
лишився сам. РІама, тато, сестра ось тут" - і він показав трупи вже 
зібрані і гяпіті від -попелу. -"Прийміть мене панове до себе,до на¬ 
шого війська" - просив хлопчина. В самому кінці села лежало ще 4 
трупи застрілених мужчин, що втікали з села. Вони лежали ряд^м че¬ 
рез дорогу, так, як ішли один зодним* 

На ивнитарі, у великій братній могилі, лежало вде кілЦкаде - 
сять трупів, покорчених, пон/івечених дітей, жіно.к,. стариків. Кіль¬ 
канадцять трупів лежало коло ями. Два трупи було спалеьтцх т-ак ,що 
лон^ве Пізнати було людську подобу. Труп одного старика був спа - 
ЛЄН7ЇЙ до спини і мав дуже дивну поставу. Він. кдячав, праатягнувши 
руки до землі, а лице було піднесене догори. Старенькиіі долився , 
і так його вбили. 

Всі тр^чпї дорослих людей, як чоловіків так і жіїтск кали по 
ліПцях і^на і^ілому тілі червоні плями від побоїв прикладами.На ру¬ 
ках були дрібненькі рани від дроту або шпильок.Вид стрсшиїй,по 
трясшачіїй. 

Одначе ніхто не нарікав, ніхто не казав, що вже пропаломи 



« 

Гу ■ -» 
О О 

не ЕСТОІІ'ЮСЬ. Ніхто не ГіНСЛОХїЛїОІїаБ дуз^ікп, щоб зпіз-лдатЕ і покидати 
рідну ЗЄМ.ДЮ, Лиїїіе 6ЛП.ГО.ЛН пімстити іх кривди, знущ-їШня і тр^дій. 

ГІршпї^ли з фотоапазратом, щоб зфотографувати цогилу,Ста¬ 
ли сходитись жінки, д'іти, благаючи, щоб вфотографуиіхт£: 'і-о тт)уші іх 
оодичіг, які ще не були иригезені до братньоі мбгижй* 

іо, що повстанні прибули негайно сюди, як тільки одержали пер~ 
ілу вістку, про цю страйку подію, і тзгт, злучивиись з тц>г: нещасними 
братаі>.-іи, які остали при життю, з’" спільному невимовному болю, зро - 
били фотоґрафіі й відтд;али, честь згпавшкм жертвам. варцарсько-Діодоід- 
ського терорз?-,- незвичайно піднесло на дз^сі загал населення. 

над цією новою великою братньою могилою згк^пінськоі Лемо- пі чгт 
ківщ’ини, порізанйх в кусні і жахливо псмордсвпних трун: Лх' і VI 

жінок 1 ста]риків 
- Помсти і 

- поліїнз^ла до кзб; 
каюк людоідам І' 

од на спільна |.пг.ттия присяг 

Лемківщина 
п о в с т аііці г,, яких 

знає, що мав свсіх вірних синів, своїх г.^іюлів - 
оирапедяива 'рукав покарав польсько-^^Т'О^меиіщьких 

сталінських бандитів. 

12. IX 1 0/1 - .1 йі рокз/. 
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РІДНІЇ с ; і , 2,3,4,5. 

О її О Б Н Н Н Я 

■'"О ПРОТОКОЛУ її обрав:, зїїїїрліїїоьус’^о їїао:ия"їїС7я 

А -.БО. -Аїї-їїлКА 'їїОРОЇЇІВОЬ.ЇЇ..„, ПОБ Оянок, Р''З.Т.19:1:о р» 

Акціїо переп^-діїв ТУг-тий-полк ,БП з Оя-нокп. В акції моодул.амня 
:іра2 участі? поргіїїй: батальйон того ж полку. їїта.б полку під комак- 
дупаяняг-і полк*. Пліото кгатпрз^пап п ■ той час о о. Уокре. Акція три¬ 
пала від год, ■■''-3,70. Пзрорахогусм ■ ііо.иордоракі особи, з зазпа - 
ченняи, в■ який спосіб іх закатовано-/опіїсоїс подаєткоя іг динамії/. 

Вілас ІСатерика.; біля ЗО' років - ранена. Нарранону накл.али поляки 
ярон 1 соломи та опаяпли 

'хаті. 

'ПГ 
і 1 Іакоіін .Андрій 

■"аксгім Нація 

гілас'"Іаляхія 'біля 50 років. Спалили живцем у горючі;'- 
Керилейза 3‘:арІVЯ,4л рік, нар. в СІ А - дістала сім ударів багнетові, 

В. ЕогаН полсмані плнвці, прагла рутса три рази зло- 
мана. Бідіргана ліва груди',розчереплена голова ^ 

Керхлейза Лнка /дочка/'ІЗ років. Розбита голова, ранена багнетом 
крізь праву-Ногу вище коліна. 
р6 рОЇСІГ-, ОПаЛОЕНЙ живіт'еві. 

/ всіика/ - вбита стріл ом у потилицю« 
І'йаксїін діна-стазія.її невістка/'- вирізані м-Уизи' х;здоввс лівої ноги , , 

від стопи пс їсоліно, зїї^мана’.ліва нога виде колін 
на,' з лома на дв'^". рази права нога/ п-с лові ані об і ру¬ 
ки, діот-ал.а три штики■'в -ліву грудь, п’ять штикі’о 
^ .пр ву грудь, розпорених цілий жолудок, розбита 
голова, 
10 років, в^істав птпки в грудБ і стріл в потилицю. 
1 рік, Р''ЗП0рЄНЄ черево. 

Максим Уаторііна - 4 роки - проколена багнетом в р'ста, два багнети 
в пр-о.ву грудь^ розпорене черево, з якого гнпудено 
внутр-ощі.* 

відрізані груди, 5 хтхків в черево, гісдзізані но¬ 
ги, жила де понад годину. Пізнала цивільних банди- 

Максим Отопаи 
-Раксим Ліша 

Т о мам Кат ернн а 

Тсмап віарія 
ЇЇомг:.їїї .іпна 
Г.1 

тії; з їїббещан /сусіднє п.;льськс село/. 

Отепак 

/дочка/ 
- /дошса/ 
- /сик/ 

- '.нудізашїй НІС, язик, вибрані очі 
’й п н 

!» 
И 
ІГ 

и 
п п п 

Ке чи ста Анна - дістала стріл в гру де, після як-^го встіла “ще трі X 

. ■години. 
Нечиста Катерина - /дочка/ 

'V ВОГОНЬ. 

7Т Г» ' -1^ *"• _ > О О ■ л Т/" "і Т', ■ —. 

:0іл''6 іесдор - -35 р)оків ~ 
- Зо оокії: - 

- літ 20 - ранена в ногу, кіінома живцем 

покіалена багнетом в* плечі, 
проколений мтпком у черево, жив 7 год... 

Біло.о іиан 
Білас Парія 

дістав постріл в плечі . 
в пр і з а ии Я Є ик, п О л О м а и а пр а в а рука, з -а р ; родів ■ 

п’ястуком, дістала 4 штики в черево, 4 в ногу, 
років - порізані 'ксгп й черо'В';. Біло,с 'Софія - 

Нечистий ГЦіхаі-Ьтс ранений і праву ногу вище.к ліна і .ліву рз^ку за 
пАгстз’ком. 

Нечистий їарао - /дитина/ 7 роки,- дістала пос^рріл в ліве рам’я з 
розривної КЗГДІ, Помер ІІО 3-1'Х ГОД., М37КИ.. 

НечнСт.а Катерина - -Фвінка/ - ранена в лівзг ногу, спалена живцем . 
Нечиста ІРагдаліїна - 17 років - ранена, опісля спалена в огні/лочка/. 
Нечиста Софія - /дочка/- її років - ранзн-к, опісля спахока ь огні. 



с о 

Нечиста Марія —^/дочка/ - в років - ра'.ізнг, опісля сіуаяеи^^ 
/ Про це розказував мук Нечистої,ІІівтай^їо, яке 

в огнх 
якого ра- 

б'^ндіїтч в горіючій хаті, але він 

7‘Уд0нчаіс Со:-:п 

неного залптили 
* всіїІЕ втекти/. 
- ІО років - діотав З гітпкії в груди. 

Дуаенчак •.'інаотазія -*• ^-0 років - вбита пострілом в груди* 
Іздобовлаа.Вва - вбита пострілом в плечі. 
Іздсбська Катерина - б ь.їіс. дитина - зарізана, підрізане горло, т: 

бита, гттіїком в голову* —• 
спаленій Еонвчск .■'■митро - 50 років - приголомпении ударом з кріс 

в огні. ■ в 
і- /брат/ - дістав постріл в черево, та спалений >ішв 
цем* 

- підрізане горло, постріл через грудиз?- клітку * 
- простріленіїй запо.лвн''іо кулею в рукз?*, після цього 
по ; трво-х тижнях П0МЄр. 

Циганик ЇСатеріїна - мати -'злоиол-іиК Череп , стріл в потнліщіо * 
Циганик Іван . - проколений багнетом в груди^ 
Грігньо Іван ' ~ вбитий стрілом в потилицю. . 
Іздепсвісіїй Ііііхлйло,- стріл в груди 

'Боньчак Іван 

Клемчпк Лнна 
Циганик Баспл’ 

Іздепаб.їснй Петро 
Козлаїи Ко.теріїно, 

-- / брат/ ~ ствіл 
розбита голова, випліщении мозок. 

лнна Козлш: 
Козлик 
К л е ме т чи к ■ ми т р о 

"в: 

голову, 
; і- (_і, ви 

порестрілені груди. ’■ ' 
-Іперестрілокі груди. 
- стріл в потилицю, добитий ИТИКОМ, 

..К-ирплейза К'^.тегина - стріл в грзвди, 
Кігоилейза .Кр^слав - ./син/ - підрізане горло. 

- /бро.т/ - стріл в плечі. 
- пострі.яенпй в грудіі. 
- /жійка/ - стріл в груди. . . • 
~ /дочка/ - ранена в лігу руку і ліву ногу. 
~ стріл в ноги. . 
- прокб'лешіхґ трт-она штиками в груди. 
--/брат/ два стріли в плечі. 
- стріл в плачі. , , 

Ки'рплейза Петро. ' 
І.окьЧсак Осип 
І.'оньчаї: ІСатеріїна 
■іокьчак Парія 

.-:іОдо6оькип Пеотор 
Нечистий Андрій 
Нечистий Іван- ■ ' 
Білас Катевина 
о бряноькі'їй Миколаранений в черево, помер по б-ох годинах* 

Кого■бандитське.пслвоьке військо не Кспіло замордувати, чи 
застрілити, "важко побило та ідокалічило. Раненим не ‘позволяло ВП 
іти до'лікаря,-лікарські обовІйчзки коло ранених сповняли наші 
санітарі* Через побиття й вохскі рани померло ио кія'ькох. ТіИхнях 
ще кілька осіб. т/ ' " '' ' " 

• Ціле село цілковито пор'',бовсано. Би забрало 17 коней, 34 ко~ 
Р/Ови, 137 кірців ■■ збігсзіся та інші речі, ’Спалейо 27 хат - 
йолиб, які'населення збудувало щойно після опалення-а,інімдями під¬ 
час фронту в 1944 р. З огнф догоріла решта недограбо'ваного майна, 
В зв-^язкзг з цим населення без найменоиїх середників до життя* 

Після акції ЗП пустило,в терекі фалпиву пропаганду, що заби¬ 
ли, в Павадці Морохівській 00. бандерівців, які стріляли до них з 
хат. Іакі'самі звідомлення висилали війти збірних громад до ста 
рости. Ці звідомлення були цілком не пр-авдиві, бо підчас ціЛоі аі^ 
ціі не, впав ані один .стріл ..з хат до ВП ані з'ліса. 

Організаційна сітка дала пошкодовгшим селянам поміч в харчах, 
одінню та в гроп.аху Люди примістилися в останніх ще 7-ох хатах, та 

.відбудували наново погорілі булинкії. Мимо наказу ВП . виноситись до 
’ІСОР, населення ке слзпсало,-а дальше бзидувалось та іішЛо в сегМ . 

\. 



с о 
;с:? 

■» . ■^•,- 

'•44 '• ■;■ і. "■•«••'■^ .■ЛГ' 

-Чі 

.^Іґ. 

'■ .' ■■■' Г>АЗ;'гчХ'';^ "''V .'■; ■ 

' • ■Т^д1^~?гіт?.^7т':^;.^Нії/іЗП-і‘'^'4-м 'ПІ.^І' іс'бй'".і1'гс5їз к-Ьіїі'тйнс.'' 
/больїзоізяк/, -сботуші.з, зі - глеі" с'^^'тоін с; пог , 
С5Н.ОК* Ч-?.сті-:-:іг.- .птодей-ізтекна- г^о' діс.а;, с, ^рсгт-зг ■‘зкоБДйу'У '^ошіліі ;■ й 
згр-няли нг. ял'^тту коло пколгі, ^ Тут кол»сказов, до зігнакця си - 

• ЛОЮ; ЛїОДОЙ’ проію.зу, г. ЯКІЙ.;,;їуЦ■}x1^^^♦•43рЛВИВ , V Ьизтрілліоліі'-всіх до 
"■осо'б:і’''за ^ ' що^-ке "ідето' на Укроіну, '^іллкн/’^уТ'.разом з брлдерІБ- 
ІТЯМІ-І мордуєте П0.іяк1р0 'Аі дЩОбЙ.;;0їЄ . в'бніоо невйнніїх, з.ороз’-розчії - 
слпмобя/'.з‘бг.нди.т.ой^л'і^Т-ут, казар віібратн ;11 ^з-доравух-мулчіш, .яких 
на'',очАк..вс'1^ прясутніх/?кінск'^ .-сторнків^ .•'„дітей/ к.дзав, розстрілдтіь 
./'■ /, ;Жертвою терору ілоли такіоргооби? ,; . ■ . у , 

•А ' /:♦'Аіаслїбїс’ Тван у,;' 46 років , й'-> 'і', ч.*,, ' , д - .і'- 
■ ■4'-V . .2.'"‘і!аоішк'іеоДол'■'^,'А/син^ років , ''' А / 

Шслюк Микола >- ■ /сііії/ -8-^ років ■■; ■ • ■' /' ’>/'■' ' ■'■- ,’■ 
Клепчіїк Шовайло- 28 років „.. . , •’ • 
Урбрянськіій- Василь;--.. 8’5-}?окіС' Г ';•. -' .А ,. 
ІІ^ркало Дкдн' гг Ай років ";*• '■ ,' А,. ^ А- /; '■■ 
!Созліїк Степан - 1^?.' років ■ - ■■■■■-■ ■ ’ 'А. 
Курилойза д;мнтро - 48 років 
Нечистий МіаХО.ЙЛО - 38 років 
Ніяас Іван - 35 
Білсс 0‘^оодор 40 років . 

/Серед застрілених бу-ло ще кількох ранених з перпсі акції/. 

По виконанні 'морду спалили, ренту 7 колиб, пивниці та викспані 
в яких мешкало населення. Залишено тільки і.гколу і церЕвзт*. 
орабовано останні дві корови та і коня? які були ще г цілому 

* 
4. 

' б. 
■ гг 

( « 

« 

с - . 
10. 
11. років /заситі-іи прикладом к] рІСо/ 

ЯМИ 

селі. Після цього Зн^ промовляв г -і людей той сам капітан олова- 
п ...... так буд.о зі всіма? які не :тоиз?'ті виїхати. Іому паКVазую 

до трьох днів опустити село? бо в пр':'тіївному вип"'дку вистріляю 
решту. А щоб ви люди знали мос добре серце, не ко:ісу налити школи, 
щоб ЛСІШСІІ П ДІТЇІ мали, поки вііідуть,_^ прішіптзння, 

ІІимо того морд^т- нас-злекня дальше держалося і не віііздило до 
УССР- Поренеслось мешкати під ліс, де жило жебраііим оалібом в про- 
візоричніп: будах. Акція тривала не цілу годину, після цього ВП 
чимскорше відступило в сторону польського села Небеташі, 

Т'£Єтій_багд::тоькпй_наскок_ВП_на^с^ Зав.атка Морохівська 

1. *4.194б р. наск'шіило втрете БП на с.Загадка Норохівська , 
пов. Сянок. Тим разом знева прибули силою ок. 2-ох сотень. Село за¬ 
скочили непомітно від ліо<а і П' робили за.ста.вп, а інші вх-одили зі 
стор 'НХ !4окрого й Небедак. Побачивші небезпеку, селяни почали вті¬ 
кати іх/дн попало. За тікаючими стріляли поляки з куломотів та 
автоматів..' З ловлених мужчин стріляли т<а били до пеирптомности. В 
наслід;ок цеі акції замг.рд'ї.ано таких людейг 

1. дрбрлнськкй Володріьшр 
3. Зрбрянський Іван 

І 1 1’аСЛІОК Орест 

4. Покьчак Володимир 
•о. Цечистий Сонько 
о * І Сггри л 8 й за ІБ ан 

15 літ - оаотрілскіїй- 
22 років - побитий,застрілений 
87 " ~ покалічені ноги , 
П''битий прикладем кріса 

18 р.- ранений,добитий камінням 
З р«- з г. с'!■ р і л е ниїї 
42 р« - роджений в СПБІ, волко 
ранений в двох місцях. 
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ГСОЖіу ЛЙІНДСУІ яку зловлено ► ОїЯЬНО збйТО*' Добкяо наіьоііке вій¬ 
сько тг.коас м4лнх Оягіліїлк З колибк, які^ адда войїлн ностови- 
ти зг. ПЛС.ВІД 28*38*194$ до 1314*1946. Опсітт йколу. Побнтіш людям 
згявг:ли,- щ:> ї^й^їрідають всіх до ^єйти, як^дЬ до трьох днів не вине¬ 
суться до УОС]?!, §днак населення мямо всього волі^- зглнутн на рід - 
ній зонлі; . . > 

Населення дІ4»!Тавало цілий чао поиін. від орг сітки та ходило 
по сзгоідшіх селах^'Нрооитїі куска хліба. 

« 

Врниусов.е виреження решт 
ГІорохівська польським'військом зо•4* 1946 р, 

30*4,1946 р. наоконило знову ВП непомітно на с. Завадку Морс- 
хівську* Оело обоконйЛЕ з усіх сторін і силою печалі: зганяти ре - 
йтки нгоелення на залізничну станцію Загір, ^д@й гнаад цілий час 
ПІД оіхльніїн конвоям* Населення, момо важкого ^нття і знущань чер - 
врнпх поляків з ЕЯачем опускало своє рідне село й нерада виходило 
в незнане майбутнє. Того дня виіхало' 78 осіб, в тому липо 4 мужчи¬ 
ни, 

ЇЇак по герсйськв боролося довший час з польським червоним вій¬ 
ськом убоге, кількокра.тно спалене -леуківоько-украінське село?, - За- 
водка морохівськ.а* 

Постій, 5.5,1946 р*^ - 

• Слава УквгДні4 

і ЗПЄВвіНбЬйого 'нпселення зі о*Западка 

Л ^ С 
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до "зг.го.лььіого свята’’ - виборів до Ворховіші Рщії СО';Р боль- 
певпкії приготовляли заздалегідь цілий СССР., На міоящ* ш^еред озна¬ 
ченим реченцем - 1Св2» - розгорнули вони иироку ИрОНЙІіІЇШИ’^ІЇБНу ак¬ 
цію Б цілому ООСР, а зокрема в ЗУЗ» ,До тоі роботи аай^кга^^дгвалII 
больпевиїси Бсесь сгіп актив - партійний: і комсомольців то. бз зпар- 
тійну інтелігенцію, як вчителів, професорів та ІНШїИд. Особливу у- 

ігу присвятили вони для села, куди відрядили как *г> ^-1 пропаган - 
ДИВНІ сили. Біля пропагандіївноі передвіїблрчоі акції цішз^’стили ці - 

Н0- 

'.Н - 

лий ряд брошур, листівок, плякатхБ, кличів, портретів 
обмелеекім кількості закидали цілу Галичину. Ввесь едем^еііт, з' 
голсовакий до тоі акції, ксли• добвовільно не хотів ііЄСТЯ пвовпоов- Ві 
40 і пропаг,, роботи, був насильно, до не і засто.вленггГг через НКВІ> 

Цілий терен бз^в .поділений на виборчі дільниці| тут з.дрядув'ал!і 
виборчі комісії, в склад комісії входили^ голова, члешх виборчої 

, доверениое ліщо комісії ” 
місіі виготовляли списки, 
кладність виборчої .листи, 
справах виборів НКГБ-лот, 

виборці Ли 

виборчі списки 

агітатори^ Голова і члеші виборчої ко- 
ідпові'^а-®і за до 
це уцовнова^I'СенIIЙ по 

з.а гілість, ‘цер0X0Бував 

СТ8ШІЛИ 
ТТтт' '’доверенное Лицо" 

який відпоїв: д а. в 
бюлетені, - бз^’в політично відповід.альний за пере¬ 

хід виборів, агітатори вели проп. ролю, а також завданням іх бзило 
якнайкраце запізнатися з виборцяші, щоб відповідно схараістеризу - 
Всоти їхню поставу до виборів. і'‘о всіх членів комісії належало прін 
готз7татіу!;ідповіг;не приміщення дщ. виборів, здетроіти його і прикра¬ 
сити згідно з вимогами сольшевіїцькоі пропаганди. Виборчі льокалі 

школах. або більших залях.. ОкладалцдVЯ вони з тригл: 
з"м 31 спкскаїсі виоорців 

о у л и п ор 8 в ав^н о 
кімнат - першої, де були члени комісії 
/підчас виборів, ісоли виборець зголошувався, зазначувано його на 
спискз^, і тоді одержував гін виборчий бюлетень. Б дрзггій кімнаті 
були уладвсені к.абіни, які перево.осно були так приготовані,щоб з^^мо- 
всливити нагляд над тим, твориться в тих к.абінах, а саме§ були 
відгород:::з^вані тзнікиші Базовими заслонами, через які бзгло все ви¬ 
дно, або коли заслони 63/ліі з тяжкого густого матеріялу, частина 
заслони бз^ла відгорнена, так, що не важко бз^ло обоерзувати нутро 
кабіни. В рретій кімно.ті 63гла приміщена зфна, якої берегли вій - 
ськоБІ о"іцерИо Підчас самих виборів у виборчому льокалю крз/'тило- 
сл- багато НКБД-истів-ціівільних, які обсервува.^и вііборхдів, стояли 
поблизз^ кабін і нібито, щоби допомогти виборцям, стежили за рз/ха- 

дужо ми виборців. Ввесь виборчий персонал бут. дужо чемний і ВВІЧЛИВИТі, 

що в цих виходило дуже комічно. Вживали слова але так не - 
зрз^чно, цо зрйзз^ бул о БіідЕо', ЩО це СЛОВО ГВЄДЗЕО нп короткии час, 
напр.,г "ти пан іді сюда", "давай сюда в сту кабіну, пан"! і т.п. 
Були випадки., що агітатори з надмі^ііоі ввічливостп зо.водіїли ви - 
борця зразу до урни, не даючи йч^іу змоги ані прочитатп бюлетеня , 
ані зайняти якесь становище - за, або иротії, і так виборці змісця 
і бозз6*сторежно віддавали голос на кандидата. 

В тиждень перед виборами 63/ліі проведені в містах і місточках 
пробні вибори .для порсонаVЛзг комісії. Для більшої заохети, щоб як- 
найскорпо голоез^ватп, було огологоно, цо хт'' перший віддасть го - 
лос, одержить премію в сзуиіі 000 РЗ/'б. , що залишилося лише обіцян- 

В кою. Так в приготуванні каблимсавсл день виборів 
мочі виборчим рс о місіям, бул:: заангажевані всі а 
ням як'пі- 63:ло доставляти 
ся віддавати голосів. Коли минали години за г•''VДинам;'I,' а виборці 

оя день,до п^о- 
в т о машї’лКії, з ав зр. н- 

виборчіиі дільниць тих/ що но спішили- 
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, п?о 
коли ке 

згололіуБатпгся в дуже-дугсе мінімальній кількоскоГ• р;/секі. 
і жиди, тоді агітатори кинулися до СБОіхгРунаст'к.ах-^, щоби зганяти 
виборців. І так ходили по хатах виганяти льодек до вибс4оів, всіх, 
кого стрінули на вулиці, тягн^^ли до виборчих дільниць або Д'Осто.в- 
лялп іх автами, що іх ^-гали в цей день до диспозиції. Були випадки, 
що виборець приходив і заставав ввса відданий свій волос - /бояли¬ 
ся/ що він зовсім не прийде і кидали голос самі/. Крім цг^ого до 
кожноі виборчоі дільниці були прикріплені т.зв. "літаючі виборці 
- це були переважно офіцери, що .мали документ, на основі якого 
могли голосувати в кількох виборчих 'дільницях, стільки разів , 
скільки було треба для доповнення бракуючих голосів. 

Вибори на селі виглядали назовні в приготуваннях так само , 
як і в місті, з тим, що загальн'; ніхто не голосував. Минало допс- 
Л5ГДКЄ і пополуднє, а до -виборів ніхто не йшов. Тоді болькевтіки Х'> 
ДИЛІІ по селі з урною і кожного стрічного 3!>іушувалк до кіи4оння бю- 

■ латного лрістка, але люди і від таких втікали. Б3/ЛН випадки 
большевики казали дітям-шідрооткам кидати бюлетень,, тоді, 
могли знайти старших. На кінець, не маючи іншої ради, кидалг 
бюлетені в урну, що "вилізало як шило з мішка" в підраховуванні 
голосів, бо .часто було більше голосів^ як голосуючих. Боя пер-'бідія 
і матостерніоть у брехні виявилась при підраховуванні голосів ,що 
робила піколя голосування виборча комісія. Тут показалось, що кож¬ 
ний бюлетень, який попав у вріборч^г урну, в яксвіу він не бі’Т би стаг 
ні, е валеним. Бюлетень перекреслений - голос важний; подеф^тий ли¬ 
сток тев: не унева^xнIое голосу, мовляв, виборець зробив це через 
неосторовсність. І тільки бюлетені.;з різного рода дописами не брали 
б'-^ЛЬШОВИІСИ в р’ахубу, лише "довереинсе ЛІ-ЇЦО", ІІО.ВІТЬ не ДСЛОЧИ змо¬ 
ги 'і НЩИ: І членам комісії прочитами ці дописи, -боючись,. щоб не зарог- 
зити ’^укр.-нім націоналістичним дурові", як сказав один з НІСГБ-стії, 
ВІДСІЇЛО.В такі бюлетені з відповідними коментарями до обласного у- 
прав.ління ІіКГБ. Ее зважаючи на те, що були різні комбінації зі сто»- 
роки виборців, щоб ке віддати голосу на вкелзижників. Креюдя, комі¬ 
сія докинула відповідну КІЛ7>КІСТЬ бюлетенів, що й по відісланні 
особливих бюлетенів до НКГБ - залишалося 100 ■/ голосів-,' і іх, по 
списанні протоколу, відсилано до виконкомзг. Отже по большевицько- 
му це ііаз.ивалсс.я 100 0 ~ .-^зеквенція виборців, .доказ про "єдність 
гадян.оького народу'. 
ватникамУ .■ 

II *І 'І -г т- ^ т--. «-> ПІ т і-’ X , ГА о. V і X' ""б.атькові Оталінові і його со - 

Рівночасно з б .3 лише вид ьк 010 широко розпропагованою акці'сю,бу- 
•їїо. розгорнена каша протиакція - пропагандивна і саботажева. З 
му тер єні Західньрі України бу.ло переведено ряд ■ акцій,’які мали 
приготовити нарід до загальног'" бойкоту силою накинених в::борів , 
устроеких гнобителями зикраін-еьког •• нороду. І то.к, капр., в .усіх о-е- 
лах бу.ли переведені мітинги, на яких з“ясо,ваио громадянству'по - 
требу бойкоту бо.яьпевіщьких виборів,^ нищено ОПИСКРІ Бкбордів і глк- 
борчі приьтіщенкя, підмінов:;вг!,но в багатьох місц.ях заліаничі рейки, 
нищено мости, розкинено противиборчз^ літературу з сйлах і містах, 
здержувано иіоцовий елемент від ведення завиборчоі пропаганди, а 
коли здзржуиа.нкя не помагало, агітаторів нищене. Протйвнбохзчою ак- 
Цхоьз 65'в огорнений і Львів, в якоз./аг пару р^азів здирано бс-льше]иіць- 
кі кличі, а наліплювано свої, з рази упк-.щ'.жепо електрівию, в на — 
слід’ок чого Львів буї; п ■-.абавленитй на девисий ччас 'електричного ству- 
му. Пр-тивіїбсрчою акцією-^5ули ог.еркені всі зазіідні українські зе- ■ 
млі, щз^у вислі.ді иес-^’Тлил-; і так ворожу п'>ставу цілого украін — 
ського каозлення до больпевіїцт.ких виборів. ' ' - ■ ' ' . 

$ 



про 
Укр сінці, розуміючи-, що удо.ча чн не здача з:п борін го понить 
постану народу де большезнцькоі паиінпоі кліки єбоІЬсотува-^ 

ЛІ! вибори^ зазпачуючи тим свою постаі:-у до ворога. Українсько се- 
лянотвоу за дуже малими а-инятками, не .віддесло Зчовсіті голосів, а 
коли больііт.свпки намагалися сплою заставити 
л II с б і з''.т 04 ею, н о пу с к а ли б о л ьп о вик і в 

ЧГ Г г, л о о у в<ання, р а ди¬ 
хати, тощо» З і.їіотах, 

до наоолонпя бул.. ; більи контхзольс вако і но мало таких .шансів с- 
л.с 

беронті, населення голосувало, одгначо з Х'ізнимп дописами на-оіо- 
лотенях, як: ”не гзлосую за в.^і;у тех>'ру і знущаш-ш’’, ” геть з 
б^>Л'Ьповицькішн в-иборамп - голосую за Ссамостіїпіу Україну”, нищені. 
|Гям бзолстоніг.^ перекреслюванням і як ще могЛ'О, заявляло, що не- 
Толосус за больпевицько панування в Україні,* Були ззпрад'.І й такі 
одиниці, які зі страху, а.бо.щоби підхлібитноя радянській владі, 
Голп,суваліі добровільно, але таких було мало і вени губилися в ма¬ 
сі народу, який свідомо не голосував, заявляючи, що но визнає па¬ 
нування Москви, іі виборів і зарядженн -червоного окупанта. 



нСТРЗ'ТСЦІЯ в СПРАВІ ПОЛСНЗНЙГ. 

Відділи УПА, 0КБ та спец, боспі групи переводять часто боеаі 
заБданпя, в яких беруть, або мають змоггу взяти пол^ОЕвШш. Полоне¬ 
них вояків ВОрСV^КГПГ , армій , згідно з обогВ язуїочими досі ІКСТрЗ/'КІІДЯ- 

ми передають де ерганізапійних і слідчих властей для перослухання 
й по пузопагат-ідивному приготуванні^ звільноїтнгя. В той спосіб звілн 
кено досі сотні пояснених. 

Нахазоане гісперо';німи інотр^гНсціями брання і звільнювання поло 
нених бійців ворожих армій, нссбвинуваченкх індивідуально за без¬ 
посередні злочини супроти з^краінського населення - е обов’язз'юче. 
Таке поступованкя має дуже взлнке пропагандивне значення^ Еніль - 
і-іеньїя I10VЛокенсго, навіть в Тому випадку, кольт пін опісля приГіО - 
дить ■облавз?' — в нічому ке тратить свойого великого значення. Кялц 
вора:шй вояк, згілвнений нами не змінить навіть свойойо ворожог:- 
відноионня до нас, то все ж таки йоГ'’: т'^^варіїні вояки довідаються 
МЬІМО цього, що ми ке ВІДНЗСНМОСЯ до них •ОС’‘біїСТО ворожо, що ми іі 
звільняємо й йудуть скоріше піддаватися. Бояк, котрий буде знати, 
що його ч'екае певкип розстріл, не буде піддаватися в полон,але бу 
тг л боротися ДО останнього набою 

Тому кожний командир і кожний стрілець повинен памйятати ,що 
здобз'ття полонених збільшує дутеє поважно з^спіх кожної боєг.оі опз^ 

тоді очевидК'', коли цей факт буде належно викориотаний. В ■р.ятт 

ТІЙ цілі належить з усіми полоненими поводитися дуже чемно. Не гр 
зктк, раненим перев^язати р»ани, дати істи, запеанит%, що ім не б,у 
де нічого VЛіIXОГО /щоби 43/лЦоя спокійно/ й відставити до слідчих, я 
організо.ційни.х властей. Не вільїг^' т.акож відбирати жоднюс ^.-ечей пр 
тзаткоі власностп, тільки зброю й документи, документи запечатати 
п-оредатн слідчим чинникам, разом з полоненим. Можна також перемун 
".•'""•■у:.ати в цивільне, лихіше вбра.ння, вияснюючи, що м^^дур забира- 
ємо, бо це є військове майно і крім т-^го ксім потрібне 'та підл.ягае 
к о нфі ск ат і~ з г Ід к о ""з обов’^язуючими у кас приписами. При цьому теж 
ловодитіїоя чемно, щоби це ке мак,- хар акт еру*" здирання, щоби взага¬ 
лі П'длоненогнічим не тев:риз;д:сатіі. П'-Ютійнс пам^ят-ати про всі 
вимоги безпеки й коногііраціі /щТ’би П'.. лененпй на міг ніяк втекти/, 
щоби не бачив і не орієнтувався де' знаходиться, скільки нас є,яке 

:о.ЯИ будемо П"-ступ-'ти чемно й виясним- 
а-', т' рг'п 

;.)ЗбрОЄї-ШЯ і які ПОроЯДКИ. 

полоненому що це конечно, бо в нас обоб’язують такі припиоп - це 
нічогг; но зашкодить нашій репутаціі. Строго, зарядове поотзпїовання, 
але при цьом^г чемне і справедливо витворить тільки ще більший ре- 
спект до нас. , 

Оскільки БІЙСЬКОВІ чинники мають час і змсг^'/йї?;^азз" персі>е- 
сти встуние переслз/ханкя й * дол^гчити іілсьменний протокол переедз/- 
хання до актів при позпедачі по.доненог . 

Ситуація вимагає часа.м пе'р одержання по ляпісного деякий час^зог- 
ки буде'можливість перодатіс його ’відпові.дним чинникам» ,1-ля т.^і ці- 
ли треба мати приготовані відповідлі землякки-криіьки, о'иеціялько 

бірких пу ІІЗ^ЯІГОТОВаНІ, щоби не провадити ПОЛОНЄНО:ГО до ТО.ООР1В 1 а г-т' 
КТ1Б. там держати під строгою ох.Л'Ліою, доставляті^ воду і харч,но: 
чиння на.відходи. 
Слідчі організаційні пласти мусять рівнож мати приготовані відпо¬ 
відні приміщення для полонених, 



По поро'вєдетші’" СКОР'.'ГО СЛІДСТ.ВО.у ЕДПНЛХ за морди, грс^5унки 
її торор ітіддаї’к дорогая ізласті-іиор' покаранкю,; З іншими ііороиеоти 
пропагглідихзні розмори, і;ш:онііти строх-і міри исиедегиня коночнооти¬ 
ми нашої -боротьби^ партизанською таі:тикою й обов'зуюиими з?* нас 
припноанні, ДО в кічсіь^у но зменшує нашого'людського, гувіанітарногс 
ніднипоіпія згідного, з міжнародніми нійські^вими постановами, веден*-. 
Тія ;!;ати наііі япєатівки й інші видання, які завжди кожний по¬ 
винен мати приготовані й. - відпустити^ 

• . Оскільки, командир даного відділу-;який взяв полонешіх,діє в' 
таких зп/іоглінах, що не має змоги задиржати полонених І породати до 
дальшого олідства й пропагандивного приготування, - тоді повинен 
це зробити власними .силєши, - собто переслухати полонених,щоб здо¬ 
бути потрібні військові інформації ті згсталити, чи між полоненими 
нема ошса.ведистІБ', прав;іввдіків з^бп ви ііших людоїдів - терористів, 
пеіоовести з прочиьш ііроііагаїїдигні розмови, дати листівки й звіль¬ 
нити, Протоколі! перзолл'хаїїкя з подаиням причин^ чому звільионо та- 

.ким способом, передати опісля до властивих чииішків 

Головна напр-ям.на в тій справі повинна б.згти 'існа. кожнро^у: взя¬ 

ти при,кожній нагаді ноланенітх, з.до.бути від' них потрібні інформа- 

ЦІЇ І ^повеотноя з кимк чемно, перевести п^опагандиЕііі^розмови 

звільнити, крім-ти^,. ЯКІ обвппувачені за звіротва? , 
••• •• ММ * І ** кп —• им ••• 

24.ЇУ.1948р, 
'Слава Україні 
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І Н, с з? ? у К Ц І Я' 

Б ;ояккз: куцпх. та* військоі^их г.ідг;ілр,х памі^етьйя Оїшьжу тек- 
донцію допа^щої-атн хартіїі; х)екзі&и!;ілшї ® в* -л5ського' насолей-^ 

■ня. 
п ‘й 

СБХОГО 

о дняіс у 

І* 

ОК'^Р.ВОІО зовсім зрозумілою, до ми в міх^у вкооя.ення украі.н - 
і-^аоолекня, будемо козристатіт ,з харчіг? п^^льоТ'/кого йг.оелення*. 
де не може ЗІДбугатЙСЯ в форні'^" лосн о вільних реквізішій по- 

ОДЙКОКІСХ теренових НИ ПІЙСЬК'ОВИЗС чинників, але буде пероводено г 
^>ГіРМІ СДОНТраЛІЗОВГ-й’оІ, упорядк'^ВО.НОІ збіркогоі ШСДІІ-, лолучекоі 
з відповідно приг'тзваною полатидно-п-родагандивмою акцією. 

Су по-о ти того заряджуеться :■ • . 
іікція’ побиїткня харчів у польоькогс .^адежеяня нае харвкте:: 
а/ добрепі-льних датків, збірки на ф:нд боротьби поневоле- 

.них народів проти моск^всько-больйевіецьк.і тиранії.Кое- 
' НІЇЙ даток иусйтт. бути потвердвсенйй икре?.шм друкованим 
• квітісом з печаткою і підписом, та втягігенпй у нас на ли¬ 
сту, чи.книгу г присутності же:отс''давця. 
і-п-нфіск.ати-реквізі'ЩІі у тих, які можуть дати і не хочуп 
рівк'''Ж за окреміш друкоФг.кпм .посвідченням. Реквізиції 
повинні відбув.■'•ТПСЯ П'^. можності за НО.рОїЗЗШІІКНЯІ.!. з ПСЛЬ— 

оькпші'підпільними "чикник.ами, які повинні .вказати з ко- 
г о можна,з а би ати ‘ТД V ^ * 

Рг;кі Інформації можна засягати 
ст?ккх. селян. , ' 

‘ Контрибуцій - каx)НС;-відIІVяатнпx калсгів і зворотів у тих^ 
польських селян, які перед тим : 
інців, а тепер ьі.~моьляютвся де 

• вчинки, ■ 
2., їСохена збіркова, чи реквізнці'йна акція ееро:.\ польсько-го на-- 

селзння мусить бути переведена іілаков.ако й організовано, зокрема 
ї.їусить бути получена з ппрокоіо п .'Літкчно-пр.'шагакдцгії'Шо акціпю 

"В кожному такому випадку треба н-з тільки ги.дагати гі/;поаі;діі по- - 
квітування,- а.ле також переводити налеосно'- підгоТов’ані пропагандив- 
кі мітинги й гуртові та індивідуальні розмолп... 

с . Кожний ПОО.ДПНДКИЙ (ІТрІЛ-иЛЬ мусить бут'и д. кладво поучений 
к.аперюд, цо в чо.оі збіркогоі акції ке МV^жна з-абрати ніЧ'ОГо, ”на - 
віть” ‘'зломаноі голки”, крім до^рбВ'ільних датк::;' хізредбачених пла¬ 
ном збірки.'-Так само в часі реквізиційн.-і акції, не вільно зг..б.и - 
гати нічого, крім перо.дбачених ‘ затвердвссним план.-м з гори речей . 
Ковахий гоедкнекий стрілець мусить знати наперед, це боремо, а ч >- 
р.;-. не борекс', Найменпа, дрібна річ, забрана поза планом, вомпремі- 
туб папу'акцію і підвакус напу політичну лінію. 

ІСоЕНИй поодинокий отрілець югоічть бути доклаорго поучений, до 
мас геворітті-'і на. всі межлк-.і запити, та як має поводитися у всій ка- 
плиг!-ос ситуаціях..Генеральна лінія всіх розмов і .відповідей - ь;ь ' 
пр"пага:-;-.:'. спількрг'.'. визв-одьн-:-гс фронту, Гонер'".л7..і:а лінія по.ведек- 
ня - ч-зиніотЬ, спокій, зо’;ер::<ліігіоть лг }7^0агз~во,нні■ ка кечірпязні 

иутк носпрагедлЕВИХ актів,ко- 
а, в багатпсго нічого, 

ікпш: д ^вірзкПх поль - 
бідніпого забзрзті^ся більпз., а, в багатпсго нічого. 

>л п. греоут-алп багато укр 
'овілько направити свої 

П Т І'і нас :;исл.оьп чп акти. 
■4: * ЙОЕЦа збірков чп рекгізіїлійна 

.о о ТТ 
акція мусить 6;<-тоі порете- 

гена СІ заотесуг.аняя’г.січ з-о.сад .'беро,жн’=сти, нзбозг.оки го:-:)ожо 
нас:-:-ку, нзсподіваноііо беле і т.ч,,щоб не каххазчтцс:-. на- втрати 
•Д-:;б кікол 

й 
ке ВИ7ІВЙТЙ пех^ед чужим каселеногхші слабо зти. 



Г" 

Л' 

5^ ілїі ’ збіркоБпзс, СІНІ -кз' треба 

битн чесго, але ті^ькн. тог;І9К'^лк це дійсно к^ночно._гсйтрібне > 

6* Вп^зскн ка це-реведення збірковсіу чк рєїфіз^^йкді т 
та плани до цього*" прєідсд^^влшють всі заінтересовані в цьоту тзре - 
Нові, чк військові чіда.:ик:-і. Дозззіл порео-едонкягтакої акції їлоке 
ііидаті: тілі>кі‘і надрайте глій, або гицни провід і він ^еое. від попі,,- 
дальність на'кеі, /ЧгГ була' дійсно пот'рібиа, чи була належно бід - 
готована й вкконаїна /. . * . ‘ / ' '/ 

7. У ГіНЙняткогих ґікггадкаі: / -.блави і т,п./ може*збжтворіїтксь 

така схїтуація^ коли • гютрібн..- пех:)ецести збірку, чіг. рШцізнцію не' - 

гайк';, бо новга ікпих джерел і нема також-маклйв.ості скорого’-едо 

жанкя -•ідновіді із затпехздженн'ям компетектних оргі 

к-р даного відділу чи, групи мопсе перевести таісу'*акдізг на свен; г 

повідальність, з тим,^що одіоллг мусцть предотавнтц'док'ла.дніїй 'звіт 

і- ві-іказати іі конехшіегть.^ Зокрема лежить на ньому‘■•бтрСіГа. відпові¬ 

дальність за дд'дбржання політпчпаі лінії кадіть у .на^аетпіх умо - 

винах /осбто, цоб. акці,я така не набр''ло. ;кікодц характетгу'гу-гбу^ку. 

а*ііе збірки, чі-і військ.^Лооі рекпізипіі з цалео:н2П-і цроцагандйгкпм ви- 

ясненкж. , ■ 

3. Усі ці постаиоі'И відносяться також до ініліх речей 
•/білля., взуття, зброя/-з тим,, по, до таких речей, яш Нсбоі й зброя 
■н>алежкїь прикладати кайбільїіу вагу й збирати, іп,^ .^^іі'биррти ц ф'.'р,м1- 
р-вгсвізицій. при кежній можливості, але п при до^і5-ржувати по- 

^ЛІТИЧК^г лінію /на спільну бох^отьбу покеволенкх НОфОДІП Пі'ОТЇЇ болі— 
певицькоі тиранії/. 

8.ІУ.І946 

Слцва -Укра 
-* г . 

+ + + 4- + 
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Б СПРАЬ. 

Б Р 3-^ К Ц І Я 

дсрс7:р'нр БОРОР 

Бс.гс?т , І- *С> ^ ^ х>#Хл*.с -.0 ^ г:!се на II. т'ізбу ііилнні'ГО збіціання нсіх 
-;т: ГОТ'П -* — -:т -і ^ -Л гп т .< ГТ •'ТІ.ТТ''-'Г?Т^ .-клт г т-с -. -Н Д г-і -г Г\ ^ ^ ^ ^ •г'Х ■ х*' 

нал-0:і:іі-''Г' зрозуміння рі?іаірг.нн :і наслідком цьто погана постап - 
лекня 11» гіяхір, ; розкинено в ломкіприні з літаків іирозпи іБ' п ~ 
ти ЗЯІЛ, Ярісз цікаві споїм зміотон. Мнхп цп.го, цс .мііііулО’ пке кіп^ 
ка місяціПу росі 1далося стяг І-Х -' 1 . 

> І '-'і • о^ '=Х'ТТТ-'Г''^~Г' тт-''-'-'^ 05ТТІ ТД ^Т-Т 
липе по одн'му^ прпнірннко:. 1 ті: 
г Ґпубепіо^цині, І з копа я тут 

П'ІПСЛ'^' л нпе один примірнику без ПИЯСК^ИП ІЗ' ■~ Г 'П і ! ;,■• - .-"і :'»'^Т'"- ■ С.і • ХІ, _•■, ■..■ .-.і .. 

Г- ф Т, Л* гг ~ ^ гр ■-' 
і. .. 5 / і. X,.1 . • ППе. ьс ГТТТХГ ; о т ■;-кумонті: 

пластіїпі рук;: ^-ТІЛЬКИ припадкопо, найчсстіпе підібрані з рук 
п; кораз вже наполопину зкпдена. 

Рому пригадується пр :■ обоп^язск збирання і / псресилпкня і 
документів нап'^і боротьбі:; 

і/ П'^ліські і больпепицькі листівки* відозви, апащі і т,г 
10 і більгте примірннкви. 

о/ чИїотії та інпі письма, дожументі:, 
З/ Онимкп порокого терору, 
і/ Рильські й бо льмевииькв ' газиЖії 5 де 

нас, чи п’''''ітп Н'ос. Я: :;е немо'. і" кі.о 
лярКі , централізогвко навіть. т-жі ьечі, як усі верожі 
зети. Тому треба но робити воюдн на. місцях і зберігати 
кишу газету зі статтями то вістками, які вівносяться 

‘боротвби украінськсгі' народу. 
ІиІСТ.ХЄІ:І -' ВГ ЧІТКНІЇКИ ПОВПЬП-ТІ ВІД'> ' ,3^.' Л : Т'^'К Г ' ''■КМ’Ла*'"'Т‘\г 

чттт- ’ьс.л донеб-нд-!: ЯВО 
1 г . 

ГТ •“> <'Т ^ ’ Т р "Р" ТЛ’ «-Г "р" 77 7'1 ^ ГГ» ДГ — т/* ■*"•* -* “> т 
XI.'.ч. 1 ‘.-І Ч-г , 

-сУ' 

в -ї -ДТ 1ТТ Т, .'ІДУ 
Еівіецвкдм вислужником, а тепоь 
сні в :о н'мд" торені відоью, д." 

іа це у зві'ожленкі *;•; гдзк т.ічн.'^ 
І,~”иІ "ПНІ ЧІМ ^ - 

є “ .7'іце-оїл” УПіі. Тимчасові ' /' іЯ тт **• "■ 
' _ — і—!, 

такий 40л. вік кік.,.лв ТІ V ' і 77 
ГУ хі-Ях 

на МІ - 
тт.;- 

. . V ». 4 

ПІ - > Н ^7 "■ И .0 тхг ■■ 
.їх V.’ Мт И ^Іт - Т їх ч. 

всі факти, 
стіроя . газеті вістка, ип 
гі'і.віліі .УііА, в е II чаючи а О ттП 

О -у "Т* о НОІЛТ 
р їжа оронлнва п^'^спаган; 

'а з ет: тв виясшіт: 

ЧІК1 І от г 
р- збіїл-' в 

чи лСі по: ст 
ми втрать 
писала 
лвдн" , як : игля::о л 

вияснити, 
Т О ТУ 'ГТ ТТ •'•'^/'4 0 
і. *. -ДЛд-—' .о # ' р.— ' ч‘ о 

“~Г •».”* ГП Т.'Ч Т"^ 
XX ^ ,.И,--ЛО -ІІ.Ж 

1 т"'.к; ■> ,г-^. .•'» т Г ; • 1 Г . І } / • ; 
* о X -і- 

V X V X 

'і П •’ 

11 
: Т:Л Т її ЇЇЇЇ Т в. Л І:.' К:І 

ГП *“ •• •* г *=■"" ОЧТ*" *ГТ*Г~Ї *• 
.я : і і'.Т 'X ... 4 ..• і7і Х"і ^ . -X X* е . о-* 

гч тт Д-Г 'Ч 
- у..|'.лШч, » .'.Л .О 

;:ток цієї 
т .-п:4е..__ 

ВВІ дашдш, СКІЛЬКИ полягло, псевда, скільки бул'' раненн 
діі, гочно й іі^^дрібні", це-б іів іоо м.'.;В'н.в 

І ■';.. -О Т ОІ'■ 11) Н І , П О' 7''" і е н і ' Т" ж ТУ 
.X V X Их • 

втрати 1 т,п- , усе 
бул<‘' пок-а.'утноь, як на в:овні, 

1, Настугижй рід .документ 
ставниквьіи інміїх народів. 

. йнмі речі, як ЗВІТЕ з боіо ТО дій, віоткп і т.п, в:і;о 
рядковані й наладнані, т"-.іу н 

і; О' О; ОТ СКОЛИ З возвіов з 

ВЕмагоют^. -'квемо; -Нг-'-' 

. .1 І. : . і 
« чт '.у 
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І Н''С Т Р У к ц Я 

і окр* пі)сг.:оди займуться йигото’яхсеїш'ш, сПЕокІл вояків 
ВІ^, ПОЛЯГЛНХ .в бО'ЯХ з нашими ІІ^іВСТаНСВКЯМК Г;ІЙОВЮГЖ?> з точними 
адросадш їхніх родин. В тій ціні належить- зібрати ігсі досі здобу¬ 
ті документи гг. вояків та переслати до ндр.. і окви дроводів, як 
ї>івнож прізвица й аддреои поляї'лих лодапв полоненими зазкаченн 
ням- в кожньому випадку прізвица того полоиепогор який подає прі- 
3вища своїх товарипів., 

На основі цих документарно стверджеких даних^ Н.^Др.> і окр 
пр. виплють на адреси рідні ви найближчих знайо^іих поляглих всякі.'; 
повідомлення смерти від імені УЧХ, 

Належить виготовити, найкі.)аце вкдрукзгвати хіа цнклвостилі св; 
діяльний аркуп-формуляр наступного змісту?: 

УКРАЇНСЬКИЙ. ЧЕРВОНИЙ ТРЕСР , 

Повідомляємо г ' цо ДНЯ ... . /дата, мі спевість/ 
згинув в бою з відділом Української Повстанськоі Армії / УІТА/ 

/ім^я, дані/^ цо ' отвєходж-єііо ка ■підс-тавл. V. » .. 
/дск^/.екти знайдені коло поляїааюго, записки:; з-із-нання. полене- 
ннх/1 

По-відомляючи про це Вас, просимо 'повідомити рідню і зна- 
. II оШ'їх П о К1ЙК 01- о з 

Ві^ с л о в о лю з мо при 
. . . . , / прізвиде/ був 

тій нагоді напе співчуттяцо бл^ п,,.. 
змушений віддати свс-е життя не за спра^- 

ву свойого народу, але за вктере-си оольпев.нцьїсих оічуЧіантів 
ворогів украінсьдего й польськогс народів. 

Слідує печатка . Напис печатки ; Український Червоний 
Хрост, в середині знак хреста. 

Не підписувати Слава Україні, З горі форм^^клсРЧ прибити 
виразну пілс-.'Стз’' печатку змісту с По лева П .--чта ЙІА» Ржий сам 
формулу „яіготоБитр.; в .польській нові й вислати В'ірразу в обох 
МОВ0ЛС /два формулярі/. В українському і польськаму фгромулярах 
Йочатка українська. До листа долучити капі листівки та бр')пур 

Можна вислати також де.які непотрібні для на:ііогр вжитку д- 
кументи, листи, світлини і ТоП... 

Зверхникам пвх>^Дати точні списки висланюс повідомлень і взср-" 
виготовлених формулярів І початок.. 

35.III.1946 р. 

ОлавеЧ Україні 1 
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ВіДШїО 

ІНСТРУКЦІЯ, 

Р допсг^ненкі де ікструкціі з ді;ня 85.111.1946 р. про висилку 
П^смертиіїх повідомлень родинам п. вояків, які впали в боях УПА 
подається слід^попе ; 

Треба збирати 'й пер є оплати; "адреси не тільки тіпс вояків, про 
яких маємо точні дан\ й мож-емо вислати повідомлення іхнім родиг- 
нам, але 'також дані про тих, про яких маємо тіль?си непевні ін ~ 
формадіі, напр., тільки прізвища без адреси рідні. Повідомлення 
про смерть такдх вояків будемо висилати на адресу польського 
червоного хресна, щоб там відпукатк рідню даного вояка, 

Ззагдлі належить подбати, щоб реєстри польськіїх вояків, які 
впали в боях з напиші військами були якнайпопніпі. Це потрібне з 

. різних причин,, між інпим теж для тего, що будемо такі рее^^три 
по відповідній ном^рапіі, висилати на адресу Польського Червоко- 
г:; Преота, польських релігійно-^іарктативких і інгих організацій, 
а також будеіио 4х використовувати на міжнародній арені,- 

Більпість дотепЕгіпиіх адрес пропала в наслідок того, що не 
проваджено в тій справі спеціяльноі'о реєстру. Треба одначе ста - 
ратСиоя відплукати бодай частину дотопері ■:ніх адр)ео і' на будуче 
провадити докладні списки. Так само троеба на будуче провадити 
точні списки полснс-них, звільнених нами. 

18.17,1946 Р* 

Слава Україні ! 

- г 
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-■і а су І-.аиі ‘ц:ао'ги:::і іізрегс-^ясь у знсзленяя околицях: «ас Зцо 
г міру потребі:, ебіркк паркі::, одягу й гропей нв фонд вііогольноі 
боротьби поневолених казроді:.. Бугахть иипадкп, цг> пояьодке насе¬ 
лення піднооиться прихильно до аіодіі і; сі:охдаі радо одсі 
жертви, в ікиих випадна:: сповняє це холодно, со'ягаххиоь- а деку¬ 
ди навіть відіїовлясться і не ііспе да:;-ати^- Пригадується, цо :> та¬ 
ких випадках не можна діяти іісхбпно У: у сденервуванні, но ::ільно 
какидатноь з погрозами, акі примі ннватн реДресій. Збіркоз:у акцію 
серед польського населеннце'Г)еба трак’^у:;атн, - як добрсвільну, й з 
другоі сторони, як акцію ігропагандигн:'' 
воднті'оя» Невдачу збірки не трактувати 
Уоч ми в якоіп^сь випадки зберемо серед пс:іяків мало обув 
чи харчів, але залипнімо нам’яте, до ми 

та відиовкдно до цього по- 
, як ке. гачу подітгічкз?^ 

■V-/ 

кого не тероризували зброєю, ні-“оіо ке 
‘‘з НІЧИМ’’ цращалпсь добрим сло::ом - то 

білля 
го::одилися примірко, ні - 
вимушували, відправлені 

ді це при одкочаснггх про - 
пагакдивиих розмовах, Уаст.л нам політичний капітал і допомохе 
навіть і в кращому переведенні збірковоі акцій в майбутньому, 
повинні довести до цього, щоб в яккайбільхій скількоотх псльоькю: 
оіл було так, як вке сьогодні с в багатьох, що польське населення 
втікає перед СБОІм ві:Йськом, знаючи, що воно грабує і терори.з?/є , 

танців,бо але дуже радо прикимае у себе й гостить украіиськнх пов: 
знає, що від них ніколи не дізкає лодноі кривди. 

НаVле5ВИТь от.хе П8.м’..лт-а.ти, що добре гіереведзка збіркова акція 
не та, яка принесе якнайбільшу скількість чобіт,- але ця, яка при¬ 
несе найбільший морально-політичиий капітал. 

Бувають теж випадки таксі постави польського населення, які 
гкнагаготь нашої відповіді, йоді шакож не спінитися з карними за- 
рядщен::я2Ш, бо в запалі иодєнервзгванкя буває завжди найбільше 

німо: хибок. Не відгрожуват--ся, не ставляти жодних ультимативних 
Такі випадки, які вима^^зУть конечно покарання даного села, відда¬ 
ти під розгляд ікомпетеї-ткого проводу, а не рішатп кз. місці дорога: 
негайнівх карко-війгько:.ии: санкцій, ч:і хоч бк тільки погроз і уль- 
тиуатів. Бояке подб^ервування виявляє тілььси слабістЬ' і брад-с кок- 
секвектдюго плану в поступуваї-іні. 

Така каліа тактика не одигдіае, що в ма:нбутпьоі.г/ ми в потребі 
не будемо переводити теж реЕСВІЗИІТІЙ. Коли буде потрібно, будемо 
кокфіскуватн також примусово засоби конечні для.нашої боротьби . 
Але й тоді будемо це пзре-’^одхти обдузіянс, планово, спокійно й 

за поквітуваннями, без терору й 
відповідним тако'л пропага 

с и л ь справедливо, 
с у в а , з 
шоі боротьби й конечностн переведення даноі акпіі^ Наразі однак 

дивним виясненням цілей на 

треба ще здержуватись г; 
селення і обмежуватись 

...л, С,Г.,1Л ІІТ 
..і 
екві зиц:.і: ;Є:;- польського на - 

о 
а. ваючп п цього, зокрема не обтялуючи 

до нас, чи прихи-пьніших до кас сіл. 

доброБІльнии: збірок, не надужії- 
кимп занадто ближчих 

23 »43 в, 

Слава Рйоаікі і 

г 



Зідпі'Хе 

НА — 

'» Г-і “Г •’Г. О О ппі» .■-тїгта- іО/і./? гі 

Б день герой-ськсі смерти ол, ~. пояк, Біігена гСоног^альдя від 
даємо д-зоть Пам/яті Героїв зг-враіноькоі Національної Революції. 

Пам’ять Героїв вшануємо найкрагце - -геройською боротьVІою ! 
Геройська бої)отьба - це зміст і закон усього нашого гсиття! 

і, 1 Революціонера ! Борц 4 "«у 'анці 

Поклянег.іооь сьогодні на ПанПять Героїв 1 жв нашзг зброю, що 
будемо вірні до смертн ікнім овятї'Ца зановітаїи 

Підемо слідами героїв. - до нез.але^хности й волі , 
от.акомо Героямн ■ 

'а оа^-и 

Ребамй-невіяьннкамй не будемо ніколи ! 

.Краще смерть,- ним ганьба і рабство неволі і 

Геройська незломна боротьба дасть нам перемогз»-! 
щ 

Хай зсиге Везомертка Слава Героїв З^краінськоі Національної 

Революції ! 

Хай живе Самостійна Соборна 3"краінська держава ! 

Хай живуть вільні самостійні дерлсавн всіх народів І 

м, травні 1946 р. 
К П . 
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ВІДПЕ! 

тг СВЯТО Г1 ‘ "Т" “Г> ±і:> 

Серед гуку стріяїв 1 свисту куль, в роз; 
би, зустрічаємо цьогорічне Свято Тероів 

'арі героічі-іоі бороть- 

І'ОБкруГи кас кипить завзята боротьба, гремлять вибуиц стрі - 
лень і мін, свищз/ть кулі, ллється кров, палають днями іі ночами 
безконечні покежі,.* Горять села й горять десятками кілометрів 
ліси, горить боротьба на життя і смерть ве,диких розмірів. Сьогод¬ 
ні, в половині 1946 року, йде далі на нашій землі безперерпвна вій- -г-> 

> 
на 
Кожкя наша дорога й 
землі зритий кулями 

з танкаі'.цї, літаками, бомбавш й десятками дивізій військ ... 
стежка скроплена кров’ю, кожний метер кашоі 

, оборонними ровами к бункрами, прошитий, по - 
колений дротами, кожний день заповнений алярмами,' облавами, боя - 
ми, 
рей, 

поріг наших хат облитий гарячими сльозами наших мате КО-ЖНІіИ псЛіііУіл. іхсі/ 
сестер і жінок .., 
проклятий ворог-ліодоід скаженіє в люті, палить і рдПпнуе наш 

край, наші оела й наші ліси, виганяє наше населення з його відвіч- 
коі ирадідівоьі-соі землі, виганяє з рідних хат, граб^ге, нищить,роз- 

б’ сорочки, о'Є, знущається, катує і мордує і мордує без - 
селі й лісі, по кожно- 
трупи жертв ворожого 

дягає до останньої 
боронних жінок, дітей і стариків. Б кожному 
му набігові червоної ворожої орди - біліють 
людоїдського терору... 

Український народ переживає сьогодні найстрашніще лихоліття 
ворожої неволі за всі часи своєї тисячолітньої історії. Однак ми¬ 
мо важкого лихоліття небувалої неволі, мимо всієї скаженої лютті 
ворога й його переважаючих сил,- український народ не падає духоь^ 
не паде Б зневіру, не гнеться у невільничій покорі, але зустрічає 
наїзника на' кожному кроці збройною боротьбою^ український народ 
знайшов у собі джерело невичерпаної сили - героізг^т’ — і відповів 
на ворожий терор - безмежною силою героїчного опору й героїчної 
Еизволькоі, революційної боротьби. 

Те, Що завжди, у всіх народів, усіх часів, буде найбільшим 
героізмомг - бойовий Д'гх, відвага в боротьбі, свідома посвята кізо- 
ви й життя,- сьогодні слало у нао щоденний звичайним явищем.У 
саме найбільший героїзм наших днів, нашої великої, револіоційкоі 

V 

героїчної доби, Майже кожний молодий мзжісчина ходить сьогодні у нас 
зі зброєю, або в рядах ЗПТА, або в рядах самооборонних кущевих від¬ 
ділів, чи інших збройних одиниць,- зі зброєю встає і лягає,зі збро¬ 
єю спить, працює, оре в полі, бореться проти ворогів. Бо навіть 
орати і сіяти м^гсять у нас виходити цілі села дуже часто не у день, 
а вночі до місяця, під охорскою збройних відділів. І в орачів тоді 
на плечах кріс! Також жінки і діти - не тільки живуть одною душею 
й одними думками зі своїми повстанцямрі-стрільцями, але таксамо пра¬ 
цюють і помагають з боротьбі, таксамо перекосять найважчі труди 
й небезпеки, таксамо гинуть поі’еройоьки від ворожих куль... 

Зброя, відвага іі хоробрість у боротьбі, безмежна посвята , 
риск - кров і смерть - ходять щоденно з нами й поміж нао,та стали 
частрім звичайніш явищем. Сотні й тисячі революціонерів-борців ви¬ 
конують очайдушні, неперевершені ґероічкі чіїнрі, б’ються з ворогом 
до останнього, та окружеі-іі, чрі ранені - самі себе вбивають, щоб 
не датись живим у руки ворога-людоіда. Дуже часто бувають такі 
незвичайні, прямо неймовірні героїчні подвиги, де кінчається зда¬ 
ється сила всякої людини й починається межа надлюдського!... Те, 
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вміругсі сили! У тій силі, запорука назгоі перемоги, 
ньрго. 
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Сьогодкі в пам^ятні травневі дні свята і'ероів,; іотаютв перед 
наш: овяті тіні Фих, які в.ідігйшли від пас 3г бороть-бі за визволен' 
ня укрсіхіського народу, ■ Них, які ::іддали ввесь трр’д і кров ш своє 
життя великій визвольній:справі й стали символом наПвидого геро - 
ізну на землі, Тих, які створили нашу бб"рхл::ву добб" й виховали в 
гогпі ре::олюціі -нове .героїчне покоління украікськегс і-іароду* 

Це насамперед великі вожді визвольних змагань - Головний Ота¬ 
ман Сіо-іон Петлюра й Полковник Пвген Коїновалець* Спмон Петлюр а, Го,- 
ловкпй Отаман бЦ^^раінськоі Дієвої .Лрміі, Голова б'^^краінської Держа.іл: 
згинув у’ііитнй підступно мссілсгською кулегю .в стовпці ррандіі Парк:яі 
в дні 20 травня 192-6 р. ■ 

Полковник- Пвген Коновалець,, командир найкращої частини украін- 
ськоі Армії - Січових Стрільців, засновник і керманич Украінськоі’ 

•Зіпськовоі Оргаїяізаціі /б’'В0/, засковшік і голова Оргаїяізаціі Укра- 
іноькіїх ІГаціоналістІБ /0?/н/у серце і в.ожд украінськоі. революції , 
згинув убитий окритою- московською рукою в Голяядіі в місті РоТТЄ'В- 
дамі :: дні 23 травня -193'0''-р, З день Чого, смерти овятк^^смо рік-річ- 
ко памПвть усіх Героїв б^краінськоі Націона.льноі Революції. 

Це Шеренета, .Лусейко, Круца, Мелькичук, Ольга БаСаб>аб*^ Любо- 
ВИЧ, о еЦЬКІ'ІЙ , ГОЛОЯД “■-»лт.т-тт-гт»Ю" гг. 

1 
;, Пришляк-, Голо пінський, Данії лишіїк , Бі лас 

Ст.арнк, Борезіїкськхій, Герета, Гриць Климів, їлько їСук, Ншсетюк 
Склюк, ГІихайло Колодзінськитй, Зенон Косак, Павло Корський, Данило 
Пукало й сотні інщгх в Західній і Закарпатській бНяраіні. 

Це 'воляглі в боях з німецькими, окупантами,, або розстріляні й 
замлгчоні, опалені гітлерівськими душегубгея-і^ Іван Клинів Легенда, 

•; ї'’ 
н-Овлик , Олександер Сак - Погила, Іван Габрусевич - 

, .-.^гЛемик - Під, Іван Раїлик та ого'Дружина з натірю , 
‘-ог дай Банд ера, Василь Еандер-а, Перший Великий Командир ЗПІА на Во¬ 
лині - Остап, Трослав Ломів - Лімт'идький, іпіхайло Галаоа - Птах , • 
Василь Івахів - Оонар, ІСліян Ковальськигй, -Ольга Базпльїсів - ГІз/тка, 
Гачка, ‘'“акстп'тець, Ольга Куцевич, Ніна Куцевич, Галя .ііі'бовпч, Іван 
Клин, 'Ас^-и.д б^остович, Омелян Лапукька, Ігак б/тиськів, бЗікола їіудр?^, 



г 

тграс Окшігісвшгч ~ Аі^дріи ІІар’гонко, Слвісс^нл^Р Яусел, Нер¬ 
ко"- Рек, Моряк, Антін’?'Оскалш<5 Іг.еьі Окіцкс, ІЛрко Га;;але й тисячі 
інших Гароіи К.и0Ба, Харкога, Криї.г^^, .'(итомира, Біншеді^ рівного , 

^тандслето&^ Макванике= Лунка, Берестя, Львова, Стркя, Дрогсбнчя 
Ооьгенціка, Маут:гаузену й других міст та концентраді!^::: таборів 
смерти. * 

Це поляглі на полі слави в боях моског.ськ^:?-^ наізнхіком по¬ 
літичні діячі-револіоціонери, командири й стрільнД УХІАр Лопатки 
ський, Кедвідь, Кремінський, Легз Зацкий, Степан цшекичнЕЙ, Микола 
Матвійчуіс, ІОрко Левицький, Федечко - Ярема_,_ Ольга Робітшщька,Бо- 
лодіижр Робітницький, що помер, вискалений в боротьбі, Чайківська, 
Іван Зубріій, Івашків Топір, Ростислав Болопкн -’Давлешсо, Білаш - 
Клим, Оавур - Охріи, Яків - Бусел,- Киівськкй, Василь І!урковський, 
Г'оа, 
о" 

ЇОра - Мод^ст, Косип аозичанюк - Шаблюк, Воло'ґар - Арпад 
Чакчук, Аркас, Наук, Поіїста, Спартак, 

їй Липа, Василь Макар - безрідний, 
рел, Ігор Хмурик, Грипкнч 

Назар, Микола Чорнобіль, Цр 
Олена ТІостович - Верба, Емір - Кора, Веселка - Оксана,, полк, гіонкк, 
майор Ягода, і десятки та сотні тисяч поляглих у боях, замучених 
7Р катівнях большевицькзіх тіорм у Львові, Луцку, Бердичеві, Бійниці, 
Києві й всіх других міст Украіни, 3г безконечних концентраидйких 
лагерах Содовдк, Скбірлч підбігукових тундр і щгстень Азіі. 

Це стоти сячний легійон Героів, легійон Безсмерткїпд І 

Кокне з тих імен - де цвіт і хрзгсталь найш лях от піших людських 
поривів, це сила й сталь характеру, вір";0сти й кезломпости ідеі Еі' 
ноі Украін^'і, невсипущости праці, кезготраїлигіости у боротьбі! 

Ідея, яка має таких,борців - не вмре ніколи І 

Народ, який має таких синів - мз^сить бз’^ти вільний 1 

Колй ніритй вартіотх- народ^г, ціизг його волі й пхочдво на неза¬ 
лежність мірою кровїї пролятоі за неі, тоді ми будемо між першими 
народавні світу. 

За волю Р'краіки проллялось більше креви, впало більше жертв, 
ніж у багатьох війнах. За волю ^Ч^.раіни йде сьогодні боротьба рівна, 
правдивій війні! Шляхоці . ероів ідуть з^се нові лави хоробрих, нез^"- 
страшш-шх, незломних борців. 

Боротьба продовжзіеться і бзгде так. довго тривати> деки буде 
неволя, ДОКИ' ке здобз/демо своіх великих цілей. Бо ми докляліїся на 
Пам’ять Героів 7 що - здоб 3/ доме У к р а і к о ь к ^ 
Д е р ж а в у , а б с з г к н е м о в боротьбі за 
ІТ р- і 1 

Стояр. 
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Т}і:'-пі-їс. 

В П’ЯТУ РІЧНЧЩО АКТУ ГЮ-ГО "ТТРВНЯ. 

Бу:^ гарний погі^гкий деп^ 1“ГVО липня 1946 року, їїг. зеленій лі- 
сопій поляні ста.нули трилапоіо - гишкільний підстаршйноїзкий гідділ 
УПА, БД о:к:орони під^ ком. к-ра Ластіьки, їзд під ког:^, к-рс. Бурлаки, 
почесні госші, боіпки СЕ 1 зб’язко:.і з в єна. По середині поляни , 
під стіком лісу на розпростертому килимі Тризуб з жоптйх квітів , 
під ним портрет полк. Коновальця. По обох сторонах Тризуба ро-змі- 
[цені ювилейні гіропам’ятні дати : "ЗО.УІ.1941 - 30,УІ»1946 " . Все 
це красується серед зелені іопітів. Перед цією стіною стоїть б'Л-иж- 
че відділів, прибраний до п9і.евоі Служби Божоі йреотіл, за ним, бі¬ 
лий березов'ИЙ стовп з шоломом, а перед престолом уложоні наспід - 
з:ищенні два кулемети^астинно накриті революційним червоно-чорним 
прапором, і синьо-жовтими стяжками- та прикрашені цвнтами. 

В год'. 9,30 пролунали першу накази. Хор. Б. перобиірае звіти 
від к-ріБ окремих відділів і здає звіт в цілості Провілникові -ЇЇ.^ 
який, привітавши присутніх, 'відкриває свято й дає наказ піднести 
пвапор, ^ ■ 

Знову пролунала команда; "Почесть дай!" "На Прапор глянь І" 
Поволі, колишучись на вітрі, здіймався вгору прапор, Діва ііолеві 
духовпики почали відправляти Службу Божу. Сонце піднялось високо 
й любувалося синтезою красок. Його промені ігралися весело на ста¬ 
левій зброї повстанців, які в цю пору розмовляли душами з Тим , 
який посилав ім щастя не в одному бою... доказом цього були по - 
важні обличчя присутніх. 

Далеким відгомоном лунають слова проповіді о. Пластуна та 
святочного наказу к-ра БС - відозви КП. Нетерпеливо ждуч'ь на чер¬ 
гу заслуженої льокати абітурієнти "Підстаршинськоі Школи ім.полк. 
Коника", які вкінці подає до загального відома секретар школи Л,, 
підчитуючи наказ к-ра 3. Підчас прочитання наказу в трилаві під - 
старшин помітно обмін вражінь. На обличчях більшості абітурієнтів 
зарисовується усміх задовілля. Вони зложили іспит! Не тільки г те¬ 
орії відповідаючи на питання інструкторів. Зложили цей іспит в 
приклад.иому переведеному бою дня 27.УІ.46 р.., а сьогодні заверща- 
ють кого величнім актом зло'женням присяги •*:; пролам’ятній день 
Свята Державності, в п’яту річницю проголошення відродження УССД 
дня ЗО,УІ,1941 року. Було чим радіти,.. Тепер кожний мріяв про 
ногзі переможні боі, там на старих стійках, разом з друзями ,яких 
залишкди йдучи на вишкіл. 

По відчитанні наказів промовляє Провідник Н, На обличчях 
повстаьщів зроджується і застигає тверда рішуча постанова: "II е- 
ремогти". Здрігається повстанська лава, ще міцніте стиск<а- 
ють шорсткі холодні долоні .холодну сталь,., Повстанці в д.усі при¬ 
рікають в-чконати наказ Провідника; "Підіть і пімстІть смерть за - 
като.'іаних гіольсько-большевицькими душогубами невинних і безборон¬ 
них ;з;ітой та на ворожій крові і трупах збудуйте святий храм Волі- ■ 
Українську Самостійну Соборну Д ер- 
ж а в у !" 

А то кількох хвилинах крутими зворами підкарпатського лісу 
понеслося могутнє: , , . клянусь С в ею честю і С'О 
вістю перед Великим Народом Укра¬ 
їнським..*," Сколихнувся, здрявалося, цілий ліс, несучи сло¬ 
ва Присяги українських повстанців до стіп Всевишнього та ген-ген 
далеко но. Схід перед престіл нашої святоі Батьківщини Ук|)аіни,Три 
сотні витягнених вгору тг ердих правиць, були зацорукою додержання 



к ЛЯТВИ--Щ5ІІСЯГИ5 яку З!?,кінчили, повстанці ГІДСПІ1;аННЯМ НГ/ЦІОНаЛЬНОГО 
Гимну» Поважно один за одним підходятт, воіни УПА дотикаїочи ембле¬ 
мі:.:- та. зброю, па яку присягали. Перша чг»стина свята закінчується 
спілнпіш п^ремаршом відділів та віддсянням почесті Тризубові, Пра¬ 
порам- Представникам Організації і Ком.андіїрам УПЛ. 

Підчас обідноі перерви гомонить весело вояцтво, немов діти 
одніеі ддатері 5 переповідаїотУї собі геройські пригоди дрзгзіуякі ДгО- 
гно но бачились. Складають собі взаімно гратуляційні побажання мо¬ 
лоді п і д ст ар ши ии •" а в ан г ар д и с т и. 

Пополудні знова збірка,- Скромною повстанською академією вша¬ 
новуємо Цроііам’ятний, інодичний акт 50-го червня - Акт вислову но - 
гмірудоі воді '0-ти мільйонів. 

По О-З^яточній академії - весела повстанська. Невсипущий к-р 
Ластівка це тільки дбав про взірцево виконання впоряду учасниками 
підстар,, школи^ але й не забуї: про партизанський лісовий гумор,пр> 
І! механіка віД' всього", "балемби" і інші веселі сценки, 

В год» 18,00 знова промовляє Провідник Не Вказує на святість 
і велич боротьби, па чини Тих, які вжали на шляху СЛїаіч^ в оборо¬ 
ні ЗахіДїШЗС границь Україно іких Земель. Серед Дорогих Тіней Геро¬ 
їв споміШ^-5^ К-'ра БО Ударник:, сотоинкх Дому і Оошш, Полк, Коника 
Майора ЯГ0ДУ, Пор.Орського Чот„ Павленка, Провідників Сурмача— 
Сталя і .-.Іді'ука та Других - Незабутніх. їхню Славну Пам^ять вшано¬ 
вуємо спільною мовчанкою. „ • 

Провідник що раз підкреслює значення зложеної'Присяги,ствер¬ 
джує, яке 'велико і.і значення в сповненні іст-оричноі місіі та за - 
повітів .Пре-дків, передусім у Бихов.анні тих,які в діточому й юнаць¬ 
кому запалі/'Аивуть нашими чинами й виростають на великих синів. 
України. .* ^ ^ 

Свято аак.іпчуе Провідник кличем-девізом; 

"УКРАЇНА В НЕВО Л І! 

" В Е З В О Л И О ї І 1 - 

неначе''громом відбиваються в пралісі крицеві повотанські, із со - 
тень грудей випливаючі, слова приречення. 

Постій, 4,?.46 р, 'вадим 
/політвнховник/ 

1. 
2. 
3. 

5. 
6. 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
б . 
?. 
8. 
9. 

10. 

ПРОГРАМА СВЯТА ДЕРЖАВНОСТІ . , • 

Звіт, Відкриття свята. Піднесення Про,пору. 
Полова Слу.жба Гожа. 
Відчіїтання Наказів /н-ра БО, Відозви КП, вислідів учасникам під- 
стариіійоькоі шко.ли/. 
Промова перед Присягою, 
Присяга. Гимн. Перехід повстанців і діткнення емблем та зброї, 
Дефіляда . 

ІТ, Частина /святочна академія/ 

Молрітва Українського Революціонера. 
Ставайте браття .. . . - пісня 
ЗОАчервНя 191-1 ... - декламація 
Україна М. Катиітоький--декл.и.мація 
Ша :йдом впер ід 
Нас' мільйони ..., 
Засясо сонце ..,^. 
т'Ти нація ....... с . 

- пісня 
- деклямація 
- квартет 
- деклямація 

В ’ язашеа стріл. п.і сень 
Спішіть ка бій ...= . - деклямація 
Марш Ук-рАвінсі ких Г'аціоиал'і стів 
Постій,”^4.?,43 р- Вадим, 
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у' 
Воля людині! 

Відпис, 

Снзртї» тиранії! [). 

' ■ ІВ А К А З .! 
? 

в ДЕНЬ СВЯТА ЗБРОЇ Й БОРОТЬВИ, 

31-го сорпкя 1019-го року злучені укро.інські армії, Придні - 
пряноька й Балкцька, прогнагшп спільними силаші москогськр-боль ^ 
шепицькюс наізникіг/ здобули столицю Украіни - Київ, 

ПамВчть про розгромлення наізнидьких орд і гизволеиня Києва 
пласнимн силами украінських армій стала для украіиськ,ого народу 
найдорожчим’ спомином незабутніх: днів нашоі волі й слави, а день 
здобуття Києва отав для нас святом зброі і боротьби. ^ 

Цей день нагадує нам про значіння власної збройної сили «а - 
роду, нагадує про той незабутній час,, коли ми були незедле^ні,колй 
ми ма.лп свої армії^ боролись і перемагали ворогів. Він ї^агадув нш 
1 вчить, що в нао й можливість боротися і пореі#^ґати, коли тільки 
належно з ^єднаємо і ^зорганізуємо всі розпорощші сили на’шого в© - 
яйкого народу. З тоі науки ми ііізно.ли Й навчилися цІшсТй, покад 
усе, значіння власнеі збройної сили й пізнали, що для поневолено¬ 
го народу єдиний шлях де волі - цо шлях революційної ВЙЗВОЛЬНОІ 
боротьби і 

Вірні ТІЙ науці й тим наказам, які полишив нам заповіт сер 
пкевого чину,- ми взяли зк'^ву за зброю, як тільки прийшла перша 
нагода для цього, та створили Українську Повстанську Армію , яка 
продовл;ув .гідно 'визвольну боротьбу проти всіх наізні-тків Україні!, 

. Сьогодні, в дватцятьсьому р'.ачницю чину ЗІ^го серпня,по трьох 
роках боротьби проти нової, поворотної большевицькоі окупації , - 
стоімо в карних лавах Украінськоі Поьстгшськоі Армії зі зброєю в 
руках, нічим не-зломані, ніким не-гіокорені, вірні й псслушні лиш 
нашій одній, великій і святій ід-еі - в і л ь н о 1 Б е з а л в ж- 
ноі Украіни. 

Для Неі НVаша боротьба! Для Неі наша кротз і наше життя ! 
Для Неі, для України, Для ї:.и.звоИеш-ія і волі, - в нших твер¬ 

дих повстанських руках наша зброя. Іі здобули ми в нпйвалчих умо- 
винах, власними руками НгО ворогах і тепер держимо твердо та не' 
кинем о, доки не пере можемо і, доки 
не завершимо нашоі б о р о т ь б и н о в о 
але вл-се п.ОБною і тривалою перемо¬ 
го ю, д о к и не в і д ч П Н е м .0 з н о в у , к и і в - 
ських Золотих Воріт Свободи!' 

Друзі-Повстанці! Еорці-Революціонери! 

Ще твердше держіть свою зброю і здобувайте нову ! 
ІІІС більше, ще краще бийте нею ворогів-окупа.нт1в ! 

• Ще глибше, ще палкіше вірте в Невідкличну перемогу'свободрі , 
у нас в Україні й‘в цілому світі ! 

Боріте^ся - побороте! 

3<а наші спалені села, за вигнання і вивезення народу , за 'нещ: 
знищений край, вкритий згарищами й поИелища^, за всі пересліду - 
вання, грабунки, побої, вбивства, нечувани^^ерор, - за всі страж¬ 
дання і кривди нашого народу, - за всю нєр<^'] і руіну - 

гг і "'^'с та і емер ТУ 
ПАЇ /ЛВЕ СібУГОСТІИНА СОБОРНА УКРАЇНСЬКА ДБРіАІВА ! 
ХАі урівуть Вільні самостійні дпруави всіу ШаРодів і 
ААІІ ЛІФТ') СПІЛЬНИЙ визвольний ФРОНТ УСІХ ПОНП ЮЛЕНИХ НАРОДІВ 
ПРОТИ МОеКОВСЬКО-ЬОЛЬШЕВИЦЬКОГО .ІШЬРІЙЛІЗМУ ! 

в м. серпні 1946 р. • • СЛАВА У1СРАІНІ 1 
К Б . 



Воля нгф-одам! Воля людині! Оморть тиранії! 

Ярл а н 10.IIІ.46 р. 

0 Г .А Л Я Д П 0 Л І Т й Ч Н.И X .'ПО Дій 

Чи__вирішольрій_зворот_^ міжнародніх__нідносинах? Нона фаз:а__^._ 
Промова ^Вандонберга7''Би.рнеса7^’'Че2чіля. ""Справа^їран^ 
ІОг о сІтїаБії7*'5о^г5ріі7'"''^Нмїї”Андерса7*"к о лонїй'Г”*ВЙкрад0Ння’” "таємниці 
атомоЬН’І'"6Н’м6ЧЇ7_Арегат^вПішя'~їоойднїстїр"'Б'"аморйканській’ а'ОніТ’””. 

Перші'дні місяця березня принесли дуже попажно загострення 
відносин між Англією і ГОЛОВНО Америкою та большовиками. Це заго¬ 
стрення е таке різке ЩО для людей, які не орієнтувались досі .у 
справжньому стані, відносин між "союзниками" й вірили в офіційні 
заяви приязні і ,мнрожіобстг.а, це немала несподіванка й пряме с>.!Н - 
зація. Висловив це, між іншим,* і міністр зак,справ півн, Америки 
Еирнес,^ заявляючи, що тепер починається "нова фаза" відносин між 
Америкою і. Ос.вєтським Союзом. ' . - 

Що властиво сталось? Нічого особливого. Тільки поволі вже і 
найбільшим дипломатичним крутіям починає через верх переливатись 
большегицьке крутійство і большевицька підривна політика стає .„що¬ 
раз більш бебозпечною для їхніх "союзників". Найбі.льші недовірки 
починають бачити, куди веддз. союз з больш.евиками, а-всілякі опертую 
ністи і спекулянти, які хотіли спокійно торгувати з большевиками 
чужою крбвю і чужим коштом бачуть сьогодні щораз ясніше, що це до¬ 
вго не потриває,; бо большевики приготовляють і .ім такий самий кі¬ 
нець, як’і другим. Розвиток світових подій веде невідклнчпо до ш- 

• ростания щораз більших політичних і соціяльних пр.бтивенств між о- 
бома головними світовими блоками, чого не можуть з.алагодц^тк жодні 
крут-ійствК, хоч би різним опортуністам і спекулянтам дійсно хоті¬ 
лось трохи спокійно і вигідно пожити без турбот і війни. 

Зворотною точкою в цих відносинах були перші збрри міжнарод- 
ньоі організації Об’єднаних Націй,, які відбулись в місяці січні 
й лютому ц.р. в,Лондоні, Усі, які вірили, що нова міжнародня ор - 
ганізаздія буде кращою і сильнішою від небіжки Ліги Націй і не до¬ 
пустить до..нових конфліктів та війни, переконались наочно, що це 
марні, даремні надії, Показалось зовсім ясно, що большевики не 
слухають і не виконають жо'дних умов. Усе, що ім невигідне, відки¬ 
дають одвОрто або рафіноваїшм крутійством, яке доходдить до одвер- 
того глуму і провокації. Одночасно свою участь в Організації Об’є¬ 
днаних Націй використовують тільки для ’дього, щоб саботувати,під¬ 
ривати й торпедувати політику своїх" "союзників", щоб ім під];стави- 
ти на кожному кроці "ногу" й підготовити в усьому світі гр.унт для 
загарбання .дальших територій під свою ненаситну владу. В довгому 
перебігу нарад цих перших зборів Організації Об’єднаних Націй пред¬ 
ставники Лнгліі й Америки переконались, що. дальша співпраця з 
большевиками .в дііотеперішніх формах є неможлива. 

/••о того' ді;ілшла ще .сензаційна справа викрадення большевиками 
важних військових таємниць в Канаді, Перед закінченням нарад Орга¬ 
нізації О.б ’єднаних Націй преміер Канади Макенз,е Кінг подав до .ві¬ 
дома, що працівники большевицькпх консулатів в Канаді зорганізу - 
вали сильну шпигунську сітку проти сво.його канадійського "союзнії- , 
ка" н викрали важні військові таємниці. В урядовій заяві сказано, 
що большевики доручили своїм шпигунам в Канаді викрасти таємницю 
атомовоі б'Омби.'Але ім це вйовні не вдалось і вони дістали в свої 
руки тільки таємниці далекострільноі ракетної зброї, над якою 
також працювали, в Канаді. Однак ця заява неясна і непевна/, бо іі 
повторзввали щось три рази. Один раз було подано, що большевики ді¬ 
стали в свої руки таки плани атомовоі бомбрт, однак ніби неповні . 
З цієї причини канадійс'ька преса а за нею і вся світова преса роз¬ 
винули дуже гостру кампанію проти большевиків, доказуючи , що 
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большо::.кі-ск готуються до війнрї* Подібно повторилось і в Англії . • 
Проголошено,*що поліція црегатувала й віддала під суд одного про - 
г^есорс. ’^атомоїзця'* за зраду важних вівськопих ’^аємнндь. Большевики 
признались в офіційному комунікаті, що вони ддотали ці т^аемннці в 
сїзоі руки, але це не представляло ніби для них жодної вартости^бо 
вони 31-І'^ООТЬ вже це все і "ще більше" • , , Одночасно боЛ.ьшеві'іки об¬ 
вину в ГЛГІ'АОТЬ канадійський уряд /як звичайно/, що він піддержує Фа- 
іїїііс'тів та переслідує "робітників". Викриття цієї сензаційноі шпи¬ 
гунської афери поважно скомпромітувало большевикіїз в очах загаль¬ 
ної ОВІТОВОІ опініі, підкреслило яскраво небезпеку, яка гррзить 
цілому світові від такого зрадливого злобного "союзника" й оота - 
точно долило "оливи до вогню", 

Аморнка й Англія, що досі промовчували переважно всі больше- 
гицькі провокаціївдавали, що не бачуть їхньої підривної політи¬ 
ки ва в офіційних заявах намагалися вдержати зовнішнє враження 
згоди, тепер заговорили іншою мовою. 

Першим таким кроком було справоздання америкаисі>коі сенат 
ськоі комісії з нарад в Лондоні, Усі члени комісії, від обох аме¬ 
риканських партій, виступили О подібними заявами, в яких 
скритккували дотеперішню американську політику супроти большеви - 
ків, як недостаточну й зажадали змінити іі йа більш рігяучу. Най - 
більше враження зробила промова сенатора Ванденберга, одного з 
найбільш впливових і цінених в Америці поліЦїків. Ванденб'ерг зая¬ 
вив, що в теперішньому світі діється зле, Вішносини є дуже напру¬ 
жені, непевні, далекі від того^ що говориться офіційно. Американ¬ 
ська - хитка й уступчива політика нічого не помаг^ає, але, навпа - 
ки, є їдкідлрівою. ^компроміси не можуть бути безконечні й мусять ма¬ 
ти якийсь кінець." Мусить бути, нарешті, якась границя, поза яку 
амері'Гканоька політика не може дальше' посунутись, не може вже даль¬ 
ше уст.упаги, бо це перемінюються в заперечення всього, за що вла¬ 
стиво йшла.ця війна. Сен. В^нденберг висловив свої останні думки 
в 4 точках: і/ ЗДА .мусять від тепер ясніше й рішучіше виступати у 
всіх справах міжнародньоі політики з власним становищем, так, як 
це робить Ооветська Росія. - 2/ ЗДА му|ять ясніше й енергійніше 
означити свої невідступні цілі й ідеал|, з яких вони не зрезигну- 
ють і не підуть на жодний компроміс, подібно, як це робить Оовєт- 
ська Росія.- з/ ЗДА мусять позбутись по^оюпань, що кожне більш рі¬ 
шуче обстоювання своєї політики'й одверіе висловлювання іхиього 
становища може загрожувати мирові,- 4/ ЗДА не повинні вагатись об¬ 
няти .провідну ролю. у сізітовій політиці, чого вони досі так часто 
без потреби вирікались, а що виявляеттся і так конечне для оста - 
точного упорядкування світу на- засада?: справедливості.^ - Ця про¬ 
мова сон. Ванденберга зробила дуже велике враження в цілій Амери¬ 
ці, як рівнож в .загально-світовій опініі. Промова ця була, мабуть, 
в основному погоджена- з керівними чинниками американської політи-е 
ки, бо іі передали доволі .-..бширно в радієвих ивідомленнях і у пре¬ 
сі, Негайно після цього затрубіла в подібному дусі американська 
преса. Головні пресові органи говорили про непогамованкй мооков - 
ський імперіялізм, якрій загрожує овітово.му мирові,- Це стало тепер 
улюбленою темою. При цьому сиплятьоя на Советоький Иоюз всякі ін¬ 
ші закиди і критика. 

Після цього виступив з промовою мін, зак. справ Піпн.Америки 
Бирнео, на зібранні Нью-Поркських журналістів. Критикуючи брак 
свободи преси в Совєтііькому Союзі, мін. Біірнес впсловив подібні 
думки, я;: і сено.тор Банденбфрг, Він сказав, що большевкцька Росія 
провадила на нарадах Організації Обладнаних Націй виразну гіротй - 
Еімериканоьку політику, всюди 
домо також, до чого властиво 

веде свою ноуступчиву ки-риніо.' Неві - 
зміряють іі інтриги внутрі ЗДіД, чого 



тек тіе г-ільно литаити без узз.ги. Супроти цього й Акигрика '/іуси.ть 
зачнитп лоне станоькпіо. Тепер в америк.'іпіській політиці супроти 
Советоькоі Росіі почнеться ''нова йаза". 

.'Зезпосеродкьо після цього виголосив в Америці 'воліхтр^ промев" 
б. проміср Ак-гліі -• Черчіль, Ла початку промови зазначив Ч^урчіль, 
що піп не узгіднював злгіотз?' своєі промови з англійським урядом і 
говорить приватно, тільки у власному імені. Так, однак, не е , б-- 
промо.ву Черчіля заповідала вже більше, чим с-ДйН'місяць наперед 
амоізиванська і сшвлійська преса та'радіо, зо.значуючи вироізно , щ: 
це буде велика, дуже важка промова. Перед 
ся кілька разів з през» Америки Трумаиом, 
того міста, до виголошував промову і през. 
вступтпім. словом, .вітаючи Черчіля. те 
яко він ма,е у світі 
Черчіль, яї'С подає .аи_глій,сьт:а п американсьвхг ппеса., говорив.г. 

Найбільша журба й пайважнігае завдання, перед яким стоять усі 
відповідальні люди - це охоронити світ перед двома найбільшими но- 
щастявпі нашбі землі, якими є ;зійна і тиранія. Дві величезні світо 
ві тайни перебороли ми своєю гл-їтривалістю в иадіі.це осягнутіх.Зда 
в а л (З с ь не д а в н о , 
іі не загубити. 

промовою Черчіль радив- 
П'риіхав з ним разом до 
Труман розпочол. вистзгт 

разом з ім’ям Черчіля , 
, надало цій промові дійсно великого значення. 

що ми далеко ціеи цілі. Мусимо пильно лп'їажати,щоб 
Але ось на нашу землю,, на всю світову політику 

впала знову чорна тінь грізноі небезпеки. Небезпека ця зв’язана з 
політикою- Совєтськоі росіі. Маю і-елики признання і подив для мо - 
його товариша зброі хмарщ. Сталіна. Розумію змагання народів Росіі 
д,о забезпечення' своіх границь. Але остаточно усе мустіть итати свіі’^ 
кінець* Не можна погодитись з тим, що тепер діється* Теперішня 
Пврсп.а ке така, як цього всі сподівсаліїсь, за яку боролись. .'Треб - 
собі сказати, куди йдемо, чи до поступу і беепекп, чи до нових 
війн, ‘Треба з’ясувати наші оснсз:>кі тірпиципи. якими є вільні вибе¬ 
ри, незалежні уряди, усуиеннхі натиску і терор:/, свобода слова і 
критика, незалежні судці і другі вимоги. Без цього нема свободи 
.Життя без цих засад - це тир.анія. Від Штетіна через ссред'ниу Нім-..' 
чини до Трієстру запала тепер взіжка куртина. За цією куртиною оп:'. 
пилися старі европейьскі столиці ? Берлін, ’''.аршава, Будапо-т^т, Ві 
день, Прага, .оілгород, Сооія,і .другі, Боюдщ там панує сьогодні т::- 
рор і поліційні уряди. Цілі нзіро,дч пооб.авлепі свободи. За-вїїйнят-- 
кой о;.\Наі Чехословаччіши, нема кіоіе дгемократичішх порядісів. Бсюд-'-і 
висувається до владги різними засобами монополістрічні комуністичні 
партіі. 0;;ні старинні Атени, серце давньоі світлоі грецьке і куль- 
тутди, можуть ш;е свобідно висловити св-'-'Ю думку, що завдячзшоть охо¬ 
роні брзетійських військ, Персія і Туреччин.а чуються в найвищій м:ь 
рі загро'.існі* На Далекому Сході' не видщо сгіок ло; у східній части¬ 
ні Німоччіяки розбуддовується всіма засобами кОхМуністичну партію, ш- 
вже сьогодні набрало незврічайпо загрозливих розмірів* Поддібне дці. 
сться .і в. решті 'Свропи та в усьому світі. Підбурюються колоніяль- 

Т р з й іл с О б і. с Е І. з с.', т І і я о н о ; сю,дк, за впинятком .великої НІ тер) сни* 
Бркт.аніі Ті: Піви. Америки зростає з дня на о.ень замішання і комуні 
стиьп-:і:й іуце. Польський тими осо вий уряді; підбур^іно до вигнання нім¬ 
ців, що відбувається теП'.;р на величезну, не чув ану ска.лю. 10 міль¬ 
йоні в люде .V. _ д осель. Не свобідна воля нах)0,ду, але- 
політичні поліціі, терої), олігархія,■ .диктатори - рядять життям 
цілих наро.ді).. Це но?-.ий т :'таліт.о.рн]і;'і: лад. Найвищий час заглянути 
нобізпоеі прямо в очі. Сторожіться! Стережіться, гоїіорю Бам, бо 
ніхто і:о хЗН.г.є, до чог-..’ зміряє Росія зі своім комупістпчким Інтер¬ 
націоналом,. як далеко (Яігаїотї. іі наміри, якщо вони взагалі мають 
якінебуДнЬ границі І Не вірю, щ.оби Росія х: тіла війни. Але вона хо¬ 
че і -без вікии здіобути собі ці.'іразу овочі вікни. Та ми на де но 



’^ожомо ісогодьтиеь, іі і..; ,.ч; _ ра^і^уо яа ■ 
А коли ще наші оили- сполучаться з братньою нам Америкою., то це бу¬ 
де становитк найбільш тршзалу й певну гарантію миру і 'людських сно- 
бід. Саме, це і е пайважиіше, що л хотів сьогодні сказати* Бо не Д'- 
сить пізнати небезпеку, але треба негайно витягн^жї иало;;-;::! ви 
снопки. Цей висновок - це сполучення наших сил, нашоі мовноі ро ~ 
дини в едну мілітарно-політичну потугу, яка буде в,оилі опертися 
всім ноф-'ізпекам,' Наші краіии, єдині сьогодулі, опираються з у спіх а,! 
залив ОБІ комунізму і на нас лехспть обов’язок рятувати .світ перед 
нобооТіекпо тиранії. Було б глупим виявляти сьогодні'.^ в такій‘'ситу- 
аціі, таємницю атомовоі бомби. Але було б' таїсож но меншою похиб - 
кою остатк па цьому і нічого більше ио робити.. Нам треба негайно 
спол.учтітп наші збройні сили в одц-іеУсі' мілітарні б’ази треба від- 
Д'ати під спільний заряд. Треба перевести уніфікацію нашого озбро¬ 
єння і нашого командування, І треба взагалі .розбудувати братер 
оький союз народів- англіпськрі мови в усьому, .що буде, пот'рібно 
Може в недалекому майбутньому з’явиться те.ж потреба і бажання 
спільного громадянства.) Гіолішім це однак майбутньому, яке само 
скаже св^'.'.:-. слово і принесе розв’язку і цього,, хоч. багато людей 
вже сьогодні 'бачуть виразно і‘тут палець Божий, Іде про вирішення 
справ важних і ріш-альних не тільки*" дя.я нашого покоління,„а-ле і д(лт 
цілого століття. Сьогоднішня Европа це. не та Европа, яка могла б 
бут.и основою миру.. Росія, іі комуністичні партії і п’яті колони , 
які щораз більше і щораз' сильніше діють всюди ,. це" загроза і віїзс.в 

людській ц.пвілізаціі й усій' христі.янській гсультурі.- 
Отільки передало англійське й америванське раді;іо про. промову 

Черчіля, ■ : . . ^ ‘ ■ 
одну 
сгіолу- 

*'Ва дні гхіоля цього', ?Г березня, виголоспіз Черчіль .ще 

Одні 
в ній, 

світло ііайважніші притаєні досі 
мусять зна.йти свою розв’язку, 
справи - це ' .зиразшій поділ оу 

■промову подібного змісту,в якій підкреслив сильніше оптзаву 
чоння Англії й Америки в тісний політично-мілітарний союз. 

Після цієї промови відізвались чнслоіші голоси преси, 
називають що промову ве'.ликою й і сторичною. Пі дкре с люють, що' 
нарешті, видвигнено .існо на денне 
соромливо проблеми й небезпеки, які 
Інші^ заявляють, що-таке поотавіення 
часного світу на два: противні, ворожі собі блоки і резигнація з 
ролі Організації Об’єднаних Націй. Комуністичні газети закричали, 
шо такі промови і проекти - це ”зрада*' і "с.мертельний удаї)" Орга¬ 
нізації Об ’ с;.',наних Націй. Дискусія відбувається далі. 

Одночасно з тим іде щораз , більш одверта гра .між Англією й Лаво- 
РИКО.ГО та большевиками у всіх ійш.іїх ділянка.х,. Американський уряд т.'Н- 
слав .спочатку березня вже дві протестаційиі ноти до Моокви проти 
самовільного- грабунку Манд.журіі 1 півня Китаю большевицькими вій- 
ськ-амп. Большевики вивозять звідтам ціло промислове урядження,яко 
дебичу. ио японцях.• .Л.Мерижа заявляє, що ніьсоли на це не погордиться, 
чавіть ■ тоді,• коли б Китай, під незтиоком большевйків, уступив і п-;-- 
годився на цей безправний "вивіз"А Америка домагається негайного 
виведення .'большевкцьких військ в Мапджурії. Це мало вже да-вно нг- 
СТуї'ЦЇТИ, Вольщрвики крутили ДОСІ, що не'можуть опустити Иандіжурі.І, 

нібито ку'.^айський уряд сам "просив іх ще трохи лишитися", доки 
підготовить власних сил для, обсад-жеиня Жанджуріі. Опісля говох;е- 

поважні недостатки, так, що де Манджур.и:* 
.але назад годі вибратися., бо направ а до •** 
Опісля вхе й таке говорили, що на тил-д 

китайські фашисти роблять партизанку. Через те вони по 
можуть наладнати^т'рансгЕорту дл..і відвороту армії, рр'зкіі не буде спг,- 

и крутити НС' мають 'ще. Тим час4м Америка ді;омагаєт.ь-■ 

не 
ли, що 
зайшли 
ріг вимагає 
їхніх'військ 

в комунікації- мають 
вправді дуже ' -оі^о-ро, 

ДОВГ.ОГО пасу 
і 

кою. Вкінці вже 



з цілою рішучістю негайного згільнення Мапдх-суріі і згзороту ззеликих 
кіяькостсй пограбоїзаного майна.Конфлікт б тій снраві набрав, го 
етрих форм. 

Не краще тсзБ зі справою Персії /іргаку/. ДТо 2-го березня бо ль- 
тїїОБИКк, /инглія к Аморика були зобозз’яз'ані вивезти з їТерсіі 
війсвка, Америка за.брала свої війсіл-са з їїерсіі ще з-початку 
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с пг.; твоя ситу ац і я 
означеному часі, а оольшевики 

І.І' 

зазівили що "доки не 

свої 
С і ЧИЇ, 

ви я - 
п не можуть виконати цього зобов'язання^ Англія 

Й Америка ЗЛОЛНІЛИ НеГсЯЙНО мротест,. зо,являючи, що 11.8 о явне зломан-' 
ня обовЧязуїочіс?: мікнародчіх умов і домагаються негайного інпзедон- . 
ня большовкцбких військ,Тимчаоом большевикн не тільки що не вико¬ 
нують цього, але організують в цілій Пороіі дсемонсїраціі, щоб за¬ 
хопити всю влад!;у в свої рукії. Останньо прилучілли насильно до т.зв, 
"автономічного" перського Азозрбейдзіану ще одну перську провінцію. 
Це все викликає протести і велике занепокоенші в Америці та Англії, 
тим. більше, що большевики натискають за4да,зом на перський: урп;;, оібб 
ім ВІДЇ13ГСТИВ право на експлоащацію нафти, яке мас в Г^V8роіі до того 
часу тільки Англія й Америка, 

Оагоотрилаоь теж справа Болгарії, Амерпканоьїшй уряд вислав 
ще едну ноту, домагаючись допущення опозоціі де уряду, Боліляевикн 
відповіли Д0730ЛІ гостро, що американці невірно пояснюють постано¬ 
ви коноеренціі, прийняті попередньо Б тій справі, і що американці 
підбурюють болгарську опозицію до спротиву теперішньому/ ухзядові , 
Поважне напружоння викликає’ також дальше існування полиськоі армії 
/Андороа/ в Італії, Зайшли також нові •■випадки непорозумінь, Голо- 
внокомандуючьій англійськими військовими силами г області Середзем- 
н-:го Т.Торя заявив, ш,о Ті то збирає над італійською границею ' і-еька 
і, робить воєнні приготування.■ ВгославА янський чер;ооний уряд вия^- 
с:і.иг;, що це тільки" "перегрупування військ"*.. Американці подали до 
відома,' 'що в американській зоні Берліну арештовано' оотанньо 12 -ть 
визначїгішии комуністичних діячів, з 
ми намагались змусити німецьких соціялістів до 
Американіи Т’ Ті алсають це за терор і 

те, Щ о л.' в ОНИ Б О і ЛЯКИМИ епос б а- 
з луки з комуні 0 т аіїи, 
цього під своєю недопустять до 

владою* Одночасно подано віотку про арештування в американські:?;! 3'0~ 
ні в Берліні 10-тп німецьких комуністів за шпигунство» Покл'їкано 
ріг.новк комісію для перевірки арешту:зань в усіх зона.зс Німеччини,то¬ 
му, що в американській зоні постійно пропадають різні особи, навіть 
американці, немилі комуністам, В ра;.іо і прес^, ведеться диску - 
сія в справі дальшого відношення Америки й Англії ,до большевиків , 

третьої світовсі 
сторі:п щораз 

що тепеїзіш- 
одночасно 

долі Організації Об^єднані-ю: НаБ.ій, миру, чи нової 
війн:ч.положення щораз більш напружене. Гра з обох, 
більш одверта і рішуча. Усі здають собі справу з того, 
не ііоло>женкя неможливе довго до вдерохання. але бояться 

Оольшевики . 
6 яоне,однак, 

жертв,ьцдбезпекн й рнзика війни. На цьому саме граю^ 
Різні політики пропонують знову, "нові консберенціі" 
і зовсім певно, що жодні конферешдіі не д.оі'вдутв ДО; НІЧО'хО путньо¬ 
го, так, як і досі нідочого не довели. Усі конферсяціз. - це лише осй 
М':н світової опініі. Сьогодні політику роблять не но, конференціях, 
але в тайнріх фабриках зброї,'яка прийде таки ще раз до голосу. До 
цього 
в ому 

.ЧД'З 
!М.аганні 

Невідклично, ?,лз рігіїати г цьому ьіовому великому, крива 
не буде тільки Англія й Аморкка, як'це здається Чер- 

чілоіі, що,иа його думку єдині ще не заражені комуністнчі-шм р:ізкла- 
дом. Рішати будз^ть усі пяродії, заінторесовані у цій боротьбі, ке 
менше, ніж Алглія чи Америка, а част вге більше, бо загрожеиі болтг- 
шеБитдьт.':о70'тира'пією у свойому існуванні. 
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/ в річннщо смерти ая.а, нояк. ^.КсяоШЖВйІі^/ 

В ФІ дадьпі дні, дні грізні Батькіг:щяну 
Пометеш був Він від згуби бор-лшвв 
Л й^аг скінчився, - безупийу 
Ві» Еродовгав діло в краях чужих . 

X з дужих рук споіх меча ке стратйв 
Ка кладовищі здлітпннх знамен ,, 
В яких Він зрання вільним був соядат<)М, 
Палким трибуном, вісником, гінцем • 

Нікодж Він не знав страждань, зневіри, 
палав п-^жежами надій 

Ко«П ним громи стратніш греміли - ^ 
Падікій Він кляізоь Вітчизні дорогій * 

ї далі Й0ОВ в брі Нові, нерівні 
Віл гордо йшов і: без жалю і без оліз^., 
ЯКІ лункі, які небідні гимнн 
Своїм життям Тобі Вітчизно ніс! 

та в час весни, іі н’янкизі: розливів, 
Ка грйкі ді.існі, ч^арева мети 
^Іука*гза доля, блудна й зрадлива 
ИоГб ехтіла ібільше берегти. 

Він впав в крові на передодні свята 
На пелени Ним й€гсених знамен 
Упав Героєм, вільним іх солдатом, 
Йатхненни.. світочен-во-ждем ! 

■ з:ххххх ЛХХХХХХЖ: 
ЦбіГоо Полтавець 

» А .'9і,м.^л. Ц. -Д. Л І»*н« . < V Ж-Я* Л. Д-,/V-Л 

о д 

]5гіГвН 

БАДЛАДА про ВЛОИЛЯ ТЮТКШКЛ 
Складім приречення, бра^сії^^ 
І справу радісну, і біль 
Там, до нагробок бетоноПііІІ 
ЗаотйГ в трикутнику топіжь $ 

X де в бетон навіки шшряіхбь 
/ ' Розжсфвйпм тризубом » 

Бо, справді, там не шйи^рло 
. З тих мес співаних ПбЙЙЕІМЬ «г 

Там віюті- бурі й століття^*^ 
Лі'Ш в слухайтесь в в ріс о кий і''УД> 
Во ним співає верховіттю 
Про славу й военний трул * 

На цвіштарі в ДйПНІ Р 

X. 
Отамане-, ‘генерале,- цвинтар, спокій, ОСЕ, 
Філвкк дзвени вечорові грають із унісон ^ 



ЇІЛЬКИ місто НОТІрПОІТНе 'МІЖ волинських ПІ'ЛЬ'' ' 
Гомонить про 5^богу рпдість та ііостійшій біль. 

Вс^, як було,- ит,ротка ш./са, жополі, шпиталь, 
Ва будинками співос синім ікітром даль , 

'Ва. будинками туркоче ' знаНсД ши}рбчіиь', 
Г»| о но ч ами з а б и т ь , к л и хт е н е з а б у т тію тінь. 

\и *' ' 

І встає, встає з могіали несмертельний 
Б тім же френчі й шенельх-иіні, на крутих плонах, 

І пругким широким кроком міряв на схі-д,;. '' 
Причаїлась тиша, мовчки. Місяць аж поблід. 

І в нестерпно - білім світлі, в сяйг.пій типині 
-Кам’яне Тг.С)Є обличчя й’ очі кам’яці . 

■її 

Причаїлась тиша. Тілт,кі-і - що се? подивись!- 
Зпр аг. а, з-л і г а п о с п іш аю т ь постаті як і с і. ? ''' у 

Шелестять тифозні лахії на худих-, плечах 
'І горить гарячка люта в неживих очах. 

Ось - шикуються'на марші г чотй й курені 
і'о наказ .дають залізні очі кам’яні. . , 

> 

Отамане, генерале, що се оноізу?- Глянь -“■ ’ 
Гдо се котиться на_з-устріч і дудтнить земля, 

Лунко/"чітко-БІдібиває копитами чвал. 
То кіннота наша’ буйна, мов за в'алом вал. 

Стали, соти'пки шикують сотні у <п--.лкиі; 
Отамани рапортують жовті кістяки. 

Розіславши на колінах молу лютих Крут, 
Бій диктує .директиви отполі, .як салют. 

1 млі спала'хують команди, Іокромотний' пруг 
Напинає ребрр' й . руки .на велику гру,- 

.Рцша, Гостро кр.аіоть очі стиснуті се'рця, 
'ОгляддаіЬть-, ■ протинають-со-рце докініця. 

'•Бсо гаразд.'.Іакі незрадять і не пропадуть^ 
■Лиш ножами "душ■проріжуть всеросійську муть, 

.Ходом ,рущІ І дрівний наступ кхнїла розгорта - 
Загартованих 'безсмертям знов веде мета. 

Вздовж-ок'рбпленого кров’ьо знаного шляху, 
.:.Дв стрічали чох^ну осінь і зиму лиху, 

• ” їіх. 

'Ш'-егіетівка щулить ухо. .Пмиренка гуде. 
Тй.устаїд -Василь Тютю,ник і полки веде, 

« 

р.туко_ те.леграф в Тютюнкк. Плаче, телефон ; 
Й^дутП ~ ідуть, З повік тікає ііідсовєтський сон 

Далі й далі йде дротами смертоносна вість, 
Радієве коливання зимним змістом ість. 



І тремтить і спадає пся лсог.тпеиа ржа , 
І и штабах танцює, жидом ■коміОгах')Ськгій жах. 

Гіагудіи зиайошій простір^ обудилась ніч 
Ти сячма •... б лич в о с кр е с лих, мі л ьй о йом в і ч. 

Бвось гуде внайомпй простір, В димних гиїтх: вись 
Очі лзікои Б кожній хаті крогз’ю налились. 

Колене тіло сухоребро пружить сітка жил, 
ІІалтїиа пйистз^к залізс/м невблаганних скл. 

>'он. вагань. Ти - с, ти будеш. Встань, бо ти - 
Оо тобі липо здавалС'Сь,^ іцо г.'но - г'х^"'» 

Прост-:^ гз чоло. Межи очі, В той керпатлй ніс - 

X балван ось х)озлетиті.ся на струхлілий хмиз , 

Ти повірив , що, с-'інчилось і що .нас нема , 
І'оо пожерли тп(і) і мука та ще й рідна тьма,- 

Ні! жигзуть, живуть безсмертні і гремить і>: чик, 
І .живим , що стали мертві , знов несуть мочі , 

Гонорале^ генерала пестить счі даль, 
Вже Т в о е роздерте о от)це з л 10ту 13 ал а ст а л, 

Синя пляма щезла з грудей, загорівся зір^ 
Пускул.яоті кр лей знову міряють простір , 

Над Тобою тяжко ткаїїнй плещо, віється стяг> 
Ніби птах державний крила шиїзоко про стяг , 

То борец нового світу, З.ЗІОТНПК вражих згуб 
ЗЗін несе на своім щиті золотий Т'ризз^б. 

20Л.0Л,9?0, 

ЇЇ.І ПВИ^ЯТЬ КОІІАНТЇРРОВІ КОНИКОВІ 

0, ХТО то, -хт з то йде на Вірчу, 
Нестримно з боєм н.аступа. 
Т '' Командир - Полковник Ібоник 
Веде отрІVЇЇЬЦів борців УГІА; •' 
Піоб ві;рїл.атит.ь за л\\цські кривди, 
В а кров, що 13 Лімні потекла, 
Ва смерть, неволю й руіни, 
За ояла' спалені до тла!,,. 
Мов буревій вони пробились 
Крізь загорожі - бункери2 ~ 
Дрожить з страоїу, конає Бірча,- 
Кубло бандитськеє горз^іть... 
Горить аж. кобс багряніє, 
В ^.’гні усе пал.ахкоткть ■; '••• 
'‘За наші кривди ззам від;плата. 
Прокляті вороги-катиІ",,, 
Боро.жі сили ще великі. 
Микає ніч, вже ранок - донь, 
А бій у Бірчі не вмо.вкае,- 
Гримить, клекоче і гуде..., 
П в с т аніт, і д‘л л і н а с т уп аю т ь, 
І безперергін бій іде ! 



- - 

*'Де КомаЕД'^ір Уо± питають, 
”У МІСТІ Бін! ним нпсред!'^ 
Втім жаліл і Лїоть сорця стиснули, 
Бо Командир, що перший рпалсь, 
Як Л е ІЗ , як ЛИЦ'.р “П С' л к о г. о доі^ ь, * • 
В бою із Боро'гом упав,.. 
Та,це- стрілецтва не зламао,- 
Н о ним з а в з я т тям з ап а л и т ь - 
"На кров і зброю присягаєм 
Геройську смерть І^ого помстить?” 
Наш Командир -'Полкоізнкк Коник 
В бою із пзрогом упав,- 
§§ вівтар слави Украіни 
Л{иття і кров свою ві;лл,ав! 
Д ми - за Ним, Його слітгл^мй,*- 

Його наказами ідем, 
Ідем повстанськими .'шляхами, 
Туди, де воля нас веде!!! 

- о - 

П І С И Я ПРО Я. Г 0 Д У 
г 

До бою правого, до бою пставаймо! 
Бо, пімсти бажають повстанні ссфця, 
Про Ягоду пісню в бою зо,співаймо, 
Про Ягоду батько., героя, бійця. 

Він був командиром відважним, хоробріш 
На ворога в перших рядах виступав « 
Віц завжди веселим, усміхнеїшр, д^Убрим, 
З завзятого бою останнім вертало. 

Старались розбити нас І^граї ворсзкі, 
Та Він з нобезпеки виходив щораз. 
Жи Його любили за спритність і розум, 
Ми Його любили і Він любив нас . 

На Холмщині нашій, понад тихим Бугоі/і, 
Де чайка об воду черкає крилом, 
Там пісня .лунає про Ягод.у-друга, 
ТсОм слава про нього літає орлом. 

Його пам^ятае Посадів і Набруж, 
ТГіброва, Черничин і Мірче й .Кішлів, 
Його пам^ятає' Махнівок і Вар^^п^ї, 
Він всюди нещадно громив ворогів* 

Лети наша пісно по х..'ямських руінах 
По галицьких селах, болинськріх лісаос, 
Лети наЕіа пісне по всій УкР'-іні, 
У горах. Карпатах,, в д-.онецьккх стенах* 

До бою правог-о, до бою вставаймо .1 
Ро пімстіі бажають повстанчі оерцл^ 
Про ягоду пісню в бою заспіваймо, 
Пр;.) Ягодру-батька, героя,- бійця. 

-о - о - о - 
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Маі)Ко Боеслглв 

У К Р А І И І 

Те ба ов/іту, мов янгола л бачу ~ . 
Та непокірііу, а з мечем ~ 
З мечем грізніш, як грім гарячим-, 

мастю ріже й пече ~ - 

Та на ног.инччх, бідних, гнш-іих, 
Р'о матохзей>, дідів, дітей , 
Но вас в неволі, у кайданах, 
Що хреот по муках песето - 

А Вас, ісатк, жорстокі гадп- 
Фобо,садисте,у Кремлі! 
0, не буде тобі посади ... 
За пекло люте на землі! 

Поклич на суд }[(у±- о тдати - 
ОоЛОБКИ,Крути і Б0.3ар! 
Поклич, хай бачутв супостати 
Свій злочин підл-:й в люті кар 

Вставайте! Чуєте ? Вставайте ! 
Ходім і мертві 
Поріть мечі ! 
Йде суд - криг 

і лшві ! 
- Котіть гранати 
авий б5п;)евіІ| ! 

Уіавко Поеслав . 

ПІСНЯ СОТНІ її: УМА 

Спііялй, пуми, зелений боре,- 
Гу?:а;ате громії весняні, 
Заграй тх'ембіто ка всі гори, 
Світіть у пз^ть святі вогні ! 

■ •• Яде сотня наша, наче вихор - 
І з нами наш сотенний Шум . 
Хоч смерть гріг-зна і люте лихо - 
ІІи йдем пімстить катівський глумі 

Заграєм гордо із кз/’лемети 
Ми , месників грізна чота! 
Співайте грімко, міномети,*- 
Вставай, Вкраїно, пресвята! 

Конайте люті супостати , 
Вперед завзяті юнаки ! 
Вставай, встаг.ай Вкраіко Мати - 
Громи Кавказе наш грізний ! 

Сл, дш.^’лті сотенний її' У М , 
Лісі, згинув геройською смертю 

командир відділу УПА в Чорному 
на полі Слави - 21*ІЇІ*19І5 р. 
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