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в 'ГЙ.ІІ'РЛ ЗАВТРІШНЬОГО дня. 

Г: а Наро;^у У>^^ХіііСькйГо^ 

Б оолііїч^іі зо.втрініЕЬого ДНЯ згур^іуЕ’Х-есв перед вівтарем Всо 

паеодньої П:авлх, ІІе:^**вітї>оя на свою • Вона 

лоретворглась у з.ааед^рие кладовище мучеників-лрщарів, у 

криваву мамстернп. д# Лактккують жорвХскі експерименти 

над дзнчами людським я,> 
1 І 

На ^ларороднйх кіОМсах Вшішх, сини шроду-козацького, 

розгульні загаре лики йодували твердині Своїх імперій, тва 

рили основи "ку.льтзгри і іоторіх”» 

Внксадалпсь з сердець Ваших-кращі ідеали і дориви, Зш 

муровувались у змиеріядістичких катакомбах історично-ду¬ 

ховні пам”ятнйки Вазіої Вл^очутлл в Вашої ,коові, 

як сльови чисті лшщрсрісі прикмети духа^ кидали в огонь 
> 

кривавої московської диктатури кращі вінки Вг:а:;ої іоасн, 

,отруювали к^аплями розшещепости Вашу орлу, 

Нереа-з на Вог-х ляірарських-]Г]рудях^ сини народу ко¬ 

зацького, лзжала підкошена АзіОіо доля ЕВ'ЮПКо До Ви зі 

своїх тоулів збудували до цього моменту непоБ злену стіну 

між двома світамис Цс Вг: едоїми щитами захищали щире бра- 
І 

терство і сонячну водЮіі Цз В : хсіл ггостахит"- рубінову 
І 

вежу БІЧНОГО миру і згодне 

За с.о Во.с чоБна сила підкосила і на’Вссо тіло но.клала 

печать фізичного і морального небуття; по-дикунському на- 

сміяяася над Валиндн святими чеснотами о 



\ 
І 

В"гс, Слпч народу мучеників, водили, на ешафоти, на 

Вас удосконалювали страхи міжнародньої екзекуції- при¬ 

мушували четвертувати своє власне серце,*шматувати ду-' 

шу святого духа Ва-юго* 

Вас паїшу^^іували реготати кривавим реготом над брат¬ 

німи могилами героїчно ^горівшта Лицарів^ Вас примушува¬ 

ли набути своє власне Дм*’я і проклясти життя; осміяти ще 

ненароджені покоління, розпалит"? пожежу братовбинствас 

Во'і під носили келих для Вао чужого життя, Вашіш кри¬ 

вавим потом спекулювали на всесвітніх ринках і набивали 

свої ктшені зодотом і увінчували свої чола дешевою сла¬ 

вою. ' 

У.;іе не одіа? століття, опнії народу многострадального, 

В-і к-..-О:а..зііТ0СЬ зашнуровані руками загарбників. Но одне 

столітті свободолюбиві нації нашої планети бачать Воі-у 

дравоту, честь, красу, Вашу непохитну віру і любов. 

Бон:, знають, що до того часу на І^‘'''опоі-;ському матерн 

кові то там, то де-інде горітимуть смолоскипи війн, по¬ 

встань і заколотів, поки не буде усунена кривда заподія¬ 

на ^^тааїнському Народу» 
Р-------- 

Зопг: знають, що одні твої страждання, Нг-іро'^е, по Іін 

'■ця заповнили світову чашу людських мз^к; вона’внхлюпуеть- 

сф і краплі розтопленим залізом падають у дз^шу других 
* 

націй. 

'•Вороги волі, загарбники золотої правди, зеті ко- 

* 
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---лацької - давно б"ють у дзвони ва упокій всього У:-:;аїнсько- 

го, свят-ого, ІДО робить планету привабливішого і лицарського. 

Вс.'ітоойч їм - г^оиов-чй голос з дна душі народу мучени¬ 

ків проповідув, щастя і квітучу долю братам і зарозуміліш 

загарбникам*. 

Для душі народу лицарського е болючого раною усі кустар¬ 

ні трішфи зла над добром; вона хоче, щоб ворог став другом. 

Душа народу нашого прагне в крові ненависників-егоїстів по¬ 

сіяти’ зерна рівноправного братерства, добра і пошани. 

Щоб нап'^лисник усього чутого зрозумів, що знищуючи зем¬ 

ні істоти - людей, він омертвляв віття, яке прикрашує пла¬ 

нету* ВІН иесвідоно для себе нищить лзшу ботественної краси; 
* 

провадить жорстоку розправу сам над собою* 

Толер на диво націям світу, із^сліз і терпінь народу,із 

кращих крішталів Української Душі - витворилось сонце Всемо¬ 

гутнього Дз'ла. 

С оїід іїіоленіім летом над мііизоряними степами, • воно осві- 

жить кров, обновить землю, сотворить революційну реконстр^пк- 

цію Української Душі, накреслить шлях боротьби і побіди - 

перебудує людство* 

Току, ми зіішилгі в цих смертельних для нас дискусіях,не 

признатися світові, Надюде Умог^їнсвк’ій, що б нас до нині не 

зіжіті Н0ЛЮГІДНІ прикмети анархічності!, партійності!, _що серд 

членів КО.ШОГО суспільства існує інстинктивна манія отаманії, 

різних утопічних переконань і прагнень. 



Но п '.иапавмося світові д що в нас до сьогодні немає скон¬ 

солідованого ядра всіх тепер чн раніш створених партій і ор- 
• ' ) 

ганізацій, її; одн-. із ганебних рис нашого народу, яка часто 

в минулому кидала і;с1 завошвання йото в провалля небуття та 

сорому* . * 

Ах ; в !і яшнавмося світові, що Наїдія Українська раз і 
І . 

назавжди скине зі своїх шіечей тягар міжлартійних суперечок, 

незвод; ми призйасьшся,'2^^ частини душі нації 

визріли творити зріле і необхідне.=> 

Пврк'им кличем л ^ створити Всеукраїнське Об*‘сдіт.-ггія, 

об^^єднання усіх партій, груп і організацій різних’*, політич¬ 

них напрямків, ідеологій і віроісповідань у один самостій¬ 

ний сконсолідований надпартіінгій народній рух - Всзуіг.‘аїк- 

ське Об"сдпаіШя» 

Дякуючи ідеології Всзук->аїнсько|^о Об “єднання витворять¬ 

ся стальні загони Укфаїнського Лицарства, продухорленого 

святою вірою в пеоемогу добра над злом, в перемогу Уксаь-і- 

ської Пс'к^!:., у п.. ^омогу віри над з-йевір”ям, у перемогу не¬ 

залежності! над залслніїстю* ■ 

Плотуберг.шйї нового ідеологічного центру розплавляться 

в міліенних серцях лицарів, і вони понесуть прапор сонця 

нашої самостійнос!'покорять зло в сукроватих душах .нена- 

оіітннх катів.. 

Дул ^.л.:а--СТБа - сильніший смерти і, небуття ! 

На спаоссочгі себе, свою кров і існування, не за для со- 

няшного життя своїх внуків 
V 

н а рад© У::раїнський, ти мусиш 
«і 

зр,Є 



а 
з 

’вуміти необхідність незалежности свойого духа і своєї са- 

мостійности, а за для корисного розвитку себе у Всесвіті і 

своїх сусідів: чехів, білорусів, латишів, поляків, росіян 

і тЛн^ 

Во ім”я свого і їхнього буття, ти.мусиш ціною великі-іх 

жертв, побудувати на просторах своєї прадідівської землі 

храм могутньої Д -шави Лицарського Духа* 

І ^тоді. Народе Україїіський, твої віковічні вороги бу¬ 

дуть спішити скласти тобі подяку за виведення їх на вірний 

шлях не хижацького, не варварсько-московського, а‘'славного 

братерського життя. 

Будуючи могутню державу духа, ти станеш запорукою щас¬ 

тя своїх ворогів, які загубили до його смак і який ти їм 

повернеш* ^ :♦ . - . 

Чим скоріше члени нації нашої зрозуміють питому вагу 

свого твору-руху Всеукраїнського Об’* єднання, тим скоріше 

вороги всього українського стануть приятелями і .• .і і чинками* 

Тмм скоріше^ми заб^гдем про пекельні часи пекельних століть-, 

'Прожитих під п”ятою диктаторів: Москви, Варшави чй Берліна* 

Всі нації світу знають, що носієм правди, народолюбства, 

ворогом дикого московського диктаторства, імперіялізму - є 

ти. Націє мучеників. 

, Цього ніхто ні перед ким»окривати не стане: це обнаженна 

дійсність багаточіліонного народу, яквй прагне незалежности 

під рідним небом^ 

Г' 



Ідеологія Всеукраїнського Об*'вдііпннЯі иаючц пГд собоь) 

сталевий підмет Все^логутньої ТІ};авдн, поко.Ч'^е ворогам їхню 

смерть раніше, ніж вони можуть її уявити, передбачити. 'Т:-гм 

спмйм г,врятує деморалізованих ворогів від неминучого небут¬ 

тя і зміцнить дух непереможного ладарства., 

Увраїіїськлй IIе, зеовумій істину, тобі рушилось 

ближче уо‘і.ззалеіностд, ніж ворогам до вимріяного тріюмфу. 
« »• 

У ер ЄМНІ ЇХНІ кепкування над твоїми природ німи пра¬ 

гненнями* ‘ ' 

Тобі ближче, бо ти вненавидДв зло, кров, насильство,по¬ 

літичну спекуляцію; грошову дипломатію, бо ти прагнеш 

озброїтись святою ідеологією Всеук юїиського 0б"о; наикяяме- 

чамй сталевої віри прокласти шлях до правди, держави, до 

свята перемоги добра над злом# 

Бо ти стаєш упевненим, що твориться Нл-.в, Епоха твого 

життя, ідеологів якої принесе на землю пращура Володимира 

Великого - нове лицарство. 

Воно знайде чашу щастя еємного на вівтарі духовного го¬ 

ріння під побідоноснимй прапорами Молодої Української Дер- 

жави ! • 



ВИХОВАТИ МОЛОДЬ . 
' ■* 

Над вершиїїаі-ди держав нашої планети, сонце Української 

державности найбільш ясне, найбільш палаюче і народолюбгіве* 

Воно себе не покрило плямами грабіжництва чужих земель, 

не обезславилось присвоєнням чз^жої культури, чужої слави і 

історії» ' ■ , 

Ні! В^о бездаяМне, облите слізьми замордованих сиріт і 

виблагане матерями закатованих борців» Воно святістю одз^хов 

лене, як і перші загони лицарів Нової Епохи. Загдни творців 

що накреслили перед собою святий ідеологічним шлях, витво¬ 

рили не^передсвіцтЙ епохальний рух - Всеукраїнське 0€^ед- 

нання. 

Витворили Об”єднання, яке мусить койсолідзгвати політич- 

ні течії і творити українську дійсність зо всіх напрямків 

громадської думки1 зо всіх політичних і ідеологучних вия¬ 

вів і партій, зо всіх виявів волі народу взятих як цілість. 

Ідеологічне сонце нашої дерйавности та Всеукраїнське 

Об'єднання, витворили закон, згідно з яким Українська Душа 
» ^ 4 

сотворить новий світ. Сотворить нові погляди і ППрПЙМаННЯо 
• • . » 

Відкине' примітивізм, бундючну самозакоханість, манію само- 

величностй» Відкине всі роздори, посіяні ворогами консолі¬ 

дації Українського народу. Вона стане інша. 

Кожна одиниця Української Нації почне дз^ати новими ка.- 



тегоріями;-почно дивитись на себе і на оточуючим світ очи^ 

ма вартісного члена нації, ооонячненої непереможним прагнен 
І 

ням держави і відродження - пізнає себе, 

В кожнім одиниці ви.овориться новий діямант духовости. 

Всесвіт побачить українця інакшого^ неподібного до того,що 

був напочатісу двадцятого століття, 

Українця-ідепліста, якому є ворожі будьякі матеріяліс- 

тичні погляди, безтямна і розгнуздана анархічність, між- 

партійні і міжіндіввідуальні суперечки; самопохвали і само- 

обіцянки, оганьблення чи ідолопоклонне прославлення вождя 

тої чи іншої партії--чи орган із еіції.?. 

Українця-лицаря, ікону козкна партія і група однаксво 

дорога і потрібна, ’зі всіма' їхніми цінностями, зо всіма 

їхніми прогресивікми чи догматичними напрямкамис 

Напередодні цього відродження» в. першу чер^^ слід ви¬ 

ховати впсокоодз^^хотрзорену ідолодЬо Мо;юдь, гідну репрезенту¬ 

вати майбутність своєї націїправо її стояти в сім^^ї на¬ 

цій нашої планети - першою« 

Виховати таку мол()дь, яка б обезсмертила свій нарід, ' г 
• ^ 

яка могла б поповнити ряди лицарства, готового в о їй*’я св.о-^ 

го розквіту і братерських націй прийняти муки і фізичну 

смерть. 

Виховати таких синів народу, які-змогли б знайти істин¬ 

но -святе обличчя України в духові і пам“ятншсах нашої дав- 

нини, у відійшог.т': о: лицарів, які згоріли.за волю, щоб віч-- 

но горіти, вічне бути ЖИВИМИ; які могли б вроззшіти ту І 

8 



ідейно-історичну місію, яка стоїть перед Укро.їною - граніт¬ 

ним пляцдармом мізк двома світами, перед душею нації нашої. 

Виховати такий тип молодого лицаря України, який ніколи 

не став би перекотиполем у вихрі ворозхих ідеологій, слугою 

чужих націй чи партій. Не закохався б у сантиментальну 

брехню, не шукав би права в бевправ”ї, волі у невільного. 

Не йшов би зміцнювати стіни імперіялістичних наїцй, загу¬ 

бивши віру в спроможність витвору свсзї власної, для нації 

корисної, державницької стінио 

Створити такий тип молодого Українського лицаря, який 

не мав би іншого щастя на землі, як у святій боротьбі згорі- 
** «мм-м ММ тт щіт тт тт ^ тф щт тФ тт ^ М» «■» М» «« ** ** фФ «і» ^ м М': «М, ««» М мк ия .І^ тт т» тт 

ТИ за свою націю, за честь її, за славу у всесвіті свого 

державного стягу і життя майбутностейо 

Створити такій тип молодого лицаря, в обличчі якого мо- 
г 

жна було б прочитати сучасність і майбз^тність нації нашої, 

Б душі якого можна було б пізнати найякісніші кришталі ду- 

ховости нації, з ділах якого іскрилась ]^и віра і священа 

сила жертвенности, який* був би повним виразником історії 

життя нації. 

Молодий Український лицар, маючи такі духовні ^гатства 

- осмілиться виступити проти ворога ворогів, проти смерти 

смертей*, проти загарбника ката, який в ро^лютті шукає на за 

гарбанпх просторах твердого фунту для розбудови в”язниць, 

концтаборів, для проповідування лжеправди під кличами сло- 

в”янства, подібности мови і стилю життя через казьонне на¬ 

саджування і використовування церковної адміністрації для 



СГ.ОЇХ ттілей* 

Лрс^^.р, огудить пооти слов”янства, коли воно слу- 

шіть імпаріяліст їчній ВІОСиеі* як уля поширення за¬ 

гарбницької політики НVЯ СБободолюбиві слов”янські народи, 
\ 

ВІН (і^ілцйо г-іступять проти ворога, 'що використовує ре¬ 

лігію Яї5 засіб для витвору в поневолених страху перед паном 
« • « * 

загарбником, і страхз^ перед оіїлою лйцшір”я і диктаторства* 

Л"цг.т:;, ^киі; тяїс'іупить з^оти 'братерства для насильства: 

одухотворившись ідоояогівю Всеукраїнського Об”еднання і 

об”вднавшисБ з рівлііми собі - стоятиме як сонце ясною, як 

вічність БІЧНОЮ СТІІіОЮ під побідоіюсніши прапорами воскрес- 

шої для націй світу братньої Української Держави. 

' ( 
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Наша, Українська йаЦія, як одна із великих націй Всесві- 

ту, і^ае землю з невичерпними природніми багатствами, з чару- 

ючою красого, зі славок), як сонце величною. 
/ 

Земля наша своїми хлібами,' медами, ріками, розлогістю 

квітучих- долин, розкішшю .садів приманювала до' себе завойов¬ 

ників, Вони часто йшли на смерть, щоб заволодіти нею, щоб 

стати господарем на ніШ^ повернувши в рабство покорений люд. 
4 

'Цілком ясно. Козацька земля своїми щедротами тягнула до 

себе озвірілі ватагу ^голодного степу, окрилювала ошалілі ш- 

добою велйчности армії сусідніх держав. ' , . 

Наша земля їх вачаровз^вала, і наїАики знаходили в її ча¬ 

рах свою безславну загибель. 

Із насильств над покореними вставала їхнл'смерть. , * ' 

Український нарід, отримавши в спадії^йну від своїх геро¬ 

їчних прапредків багаті простори східньої Европи, до сьогод¬ 

ні їх свято береже Б душі, кохається в них, в боротьбі за 

звільнення їх виковує своє майбутнє. 
А 

НІЯКІ .наїзницькі,непрохані "визволителі” Це могли ані 
• • * • • « 

знищити, ані дегенерувати націю, яка на своїх грудях не раз 
ч 

тримала долю і мття Европи, яка під прапорами гуманізму до 

сьогодні стоїть па варті всесвітньої Правди, яка своєю кро- 

в”ю століттями насичувала рідну землю, слДзьми сиріт навод¬ 

няла ріки> своєю любов”ю зогрівала і уквітчувала її простор'^ 



Один Д?і1пі;0 - Слаз/Ірр. С“':ількр "Олт ир., словїлу ста-’:6- 

му 5НІ с>:ог!Очиіі безстрашнгдх борців за землю, один він знає, 

скільки кровй народу нашого відніс у Чорне море, скільки ра¬ 

зів к‘оов”ю фа'об^вав С'Гіооий Босб’оо/ 

Одц^ нові, що говять над розлогими Укко.їнськііми степами 

знають,^скільки разів палала козацька земля на сотні-тисячі 

кілометрів* Во.Г'іл:-■: підносгшося до хмар, щоб засвідчити пвг 

ред Все.■игінім страчіття, яке творилоЬь на лоні землі пра- 

предків наших. ^ ’ 

0;':.а‘' золі'знають пво нукд мучеників, про стршкдання по¬ 

вішених, про надлюдську відшгу козацтва, прикутого до па¬ 

лаючих стовпів, насадженого на розпечені борони> про про- 
* V ■ ч 

кльони,' послані каліками і козацькими сиротами на Москов¬ 

сько-Варшаво ькі-іх Імператорів. ^ 

Одка Всплпоодка Совість, яка до'сьогодні - зберігає; в 
"С • * 

своїм намкривду заподіяну царями і королями" Угиза'.нсько- 

.їуіу народові, стачить під суворий. 0'д Ісоорії кинупек^их у за¬ 

подіяному лихові. 

Винуватих у тих діініах і заколотах, які• до-сьогодні роз- 
■' ■ ' / - • 

бурхують планету, до сьогодні кров точать - б^гдуть точити до 

останньої перемоги правди над неправдою, до перемоги Уцраїн- 
* • ' ' 

ської дернсавности над неволею закутах націй. . ■ ■ 

Ось чому і'си". ясно, як ніколи - саме зараз в період від- 

роднення держави - ріщасться питання'землі. В вкгчОЇ ник.отвор' 

чої Мг.т.л'.'і-Землі, як'Л .сьогодні в нас відібрана і. яКу 'ми по.- 

..вернемо собі, яку ми зхпльнимо від тягару непроханих гостем, 

V 
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"яку ми ОНОХІЙМв 

З-зчлі» па і.: ■ 

їнські ]1о"ст‘апл,і‘р 

сьогодні зі зброєю в руках б'ються Ук.;а- 

па оте зони о Зом.иі, ;іа ггіай господарювати¬ 

ме наше трудолюбиво селянство, ^як традиційно-історичний . 

власник її, селянство здібне і признане, кровно зв”язане Зі 

своєю козацькою землею^ ■'іону буье повернена земля, видерта 

в нього колгоспамив - 

Не господарюватиме Уноаїнськгій Нарід, який, звіль 

нивши-її, не розділить кожному блз?-каючому по степах без ме¬ 

ти і прагнень, не розділить ворогам воскресшої Української 

Держави ! • . 
• « 

Не осквернить її6 А наділить нею / і то в^ першу чергу/ 

тих, які за ної змагались, які за її визволення відд ли сили 

молодість, які освятили її своєю кров”ю, які прославили її 

своєю героїчною-ЗВИТЯГОЮо 

Наділить нею У і то в першу чергу/ тих, які в минулому 

і особливо тепер на Батьківщині й на чужині завжди були і є 
» • 

готові до жертвенности і посвяти, до терпінь і напружень® 

Нарід У:фС‘.ї.іський не дасть ні малого клаптя землі своєї 

тим членам суспільства, які на чужині чи вдома були і є на 
• ' 

службі в тої чи іншої нації, які копили золото і чекали роз- 

продахсі народньої землі, чекали закону, згідно з яким зем- 
ч • 

ля дається на вик^Шо 

Ніколи і нікому но дозгіолить наш нарід торгувати землею, 

яку ВІН рясно полив кроів”ю, за яку часто він ішов на смерть. 

•И' 

- ІЗ 



Ніколи землі не матиме ррошопиН політикан, ніколи не 

воюючим пояка, дипломатичним спекулянт. 

Українська земля перейде з майбутньому -г> особисту свя¬ 

ту власність Уйраїнського Народу^ перейде в гарантовану і 

державними законами забезпечену власність наших військовий 

ків - носктелі:] військової чи загально громадської зброї> 

у власність селянина, яки^ приймає і прийматиме участь у 

її визволенні, який з рз^шницаю в руках у боях здобув собі 

право на земельну власність, показав свою посвяту землі, 

свою умілість працювати на ній -і- своє призначення, 

Зоївїя п-о.лідо у власність селянина-гЛйськогзика, який 

буде оцінювати свою працю і себе, а значить і працю робіт- 
і 

ника міста, без якої існування доброго сільського госпо¬ 

дарства неможливо і безвартіоне. 

О-.'І гн » 1 »*‘-6ітн:ік'Тгвовлть вартісну цілість українсько¬ 

го суспільства, створену в дружніх взаємовідносин двох" 

рівноцінних і рівнонербхідних фронтів. 

Робітництво так, як і селянство незалежно і самостійно 

існувати нз можуть, не мо)йуть’*паралельно розвиватись* 

мусять на взаємодовір”ї і взаємодопомозі витворити один ха 

рактер. •' .г " '' 

£ластд|з?ій українцеві, членові нововідродженої 

Української Деркавк, .чк“б безмірно закоханий з степи, в мо 
• * • 

лоду промисловість своєї Бвеь:сівц-;пм. 

Отол .',ар 

наше військо 

ємні деякі сучасні наші політики розпрзгжнюють 

, наших побратимів по визвольній борні своїми 
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^риБатніши .погллт^ами на українську землю, як на звичайний ’ 

простір грунту, як на степ, який можна продавати, яким мож¬ 

на спекзшоз'.ати, па якому можна поза інтересами нації багаті¬ 

ти, давати на викуп фальшивомонетчикам чи власникам золота. 
V \ ' 

Тільки нерозумні, тільки не зацікавлені долею свого му¬ 

ченицького Українського Народу можуть розсівати в ньому по¬ 

няття про викуп землі, хуторів і сіл в нашій державі. 

Безплідні і ворожі погляди. Цінніше золота для лицарів 

- творців Всоукваїнського Ос"елиання, ті краплі рідної Укван 

їнської крови, які пролиті синами народу нашого за землю, 

'"за вешю, за могутність і розквіт молодої Лицарської Укра¬ 

їнської Держави. 

Нів'кою кількістю золота підлабузник-ледар, боягуз, чи- 

новник-низькопоклонник на службі чужій нації е не відкупить 

пролитої краплі крови синів нашого народу, не відкупить сліз 

виплаканих з^^країнською матір^ю за поллглим сином. 

ЗЕМЛЯ - її СИНАМ ! Зеклл - трудовому українському селян¬ 

ству! 

Заііая - борцям за неї ї 
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ВІЧНА МОЛОДІСТЬ. 

Мпяодь - мг’.йбутне нації. Ионодь виводить націю, як 

найбільш-динамічна її частина, на шляхи громових револю¬ 

ційних зривів; зона з'-квітчз^'є чоло своєї нації вінком без¬ 

смертя, слави, героїзму, Чи страхітливо котиться, тягнучи 
, і 

за собою^нарід, в прірву девенерації. 

Молодь - незбагнення життетворча сила, і звідси бе- 

руть свої початкп генії, творці держав, революцій, творці 

нового СВІТОГЛЯДЗ^ і релігії. 

Молодь - і звідси черпається героїка, щира радість, са- 

мовп0вн0ність і жертва. 

Молодь - а дальше горіння визвольницьких смолоскїшів, 
і 

здригання планети і сотворення людськостн. 

Н''.врть К^Зі:,В.7:І диктатори, міжнародні інквізгїторн звер¬ 

тали особливу уво.гу па мододь# В ні- вони вбачали своїх ^ 

суперників, свою славу і сцерть. ,, 

Колі'З наділ, яка прагне визволення чи зеличности,звер¬ 

тає в першу чергу обличчя до молоді. її Вйплекуе без¬ 

страшною. Мо.іоді, криштально ясні організми швидко призви¬ 

чаюються до самих ЛС0.ХЛИЛИХ гл^шачень і перешнань. МО’ о--,, 

організм, як зелений соняшник, простягає свою сутність до 

сонця, до ПОЖИ-Вї, до соків, які Ного скріплюють і формують. 

В:е в перших проблисках свідомого психологічного вияву 

людської істоти, можна: хоч і но зовсім вгшязно відчути май 
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бз^тність її, її дз^евні багатства і площину майбутніх праг¬ 

нень. 

Найбільшу і найміцнішу впливовість на молодий людський 

організм мають опікати, батьки, під ласкши і доглядом яких 

росте і визрівсі-з людина. 

Молодий орга^іам, маючи переданий ще від прадідів вели¬ 

кий дар вияву і сприймання, часто притуплює мого від система 

тичного впливу малодушних аморальних батьків. 

Батьщі, сьоїми нахиламрі до покори і боягузтва, своїми ву¬ 

зиною і душевними обмепеннямл, діють на свого здорового па- 

синка хороблйвоо 

Чаетр лввродні властивості потомка настільки сильні., що 

їх не можливо заломити; вони гнучкістю і динамікою своїх 

протидіянь - відхилюють невластиве* Дг-лі тгн-н істота попа¬ 

дає батькам в иеласку, а інколи в проклинання і відречністьо 

Зажозрі.^ 4гл:орка геніяльности молодого - викинута за 
* 

тин на розправу жорстокої судьби життя* 

В'Нкгтя виступає в немилосердну боротьбу з істотою, яка 

не примирилась з батьками, яка закохалась у свої власні пе¬ 

реконання, яка опротивпла безглузду буденність черствого дня 

Тек& молода істота робиться часто незамітною для оточен- 

няь ЇХ не помічає, і не тому, що істота не помітна - те 

му, що опортуністичні частини народу - нездатні помітити, пі¬ 

знати її дар, її божественну силу душі, її невичерпні духов¬ 

ні скарби, її пророче споглядання на майбутність* 

Чорої ігіо така молода-людська 'істота я-сиае надлюдсько- 
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духоБним ЖИТТЯМ, іншими джерелами існування - в6й*3'“далека 

навіть батькам з матеріялістичним відчуванням життя* Бв^ь- 

кй сігб4ть иезадоволені на себе, що породили ’^вилюдка”. 

Чи но ^"-ік б'г^о в нашим українським генієм, Твраоом Ше 

ченком* 

Хібг. не його ;і.як^ по доход:к*енню і крові українець ^пере¬ 

слідував; катував дитину аа. непокірність, за втечу в самот¬ 

ність,, за нехотіння ^носити воду щколлрам”|, ща жадобу до 

книги - знання* - ' 

Він,'це б степовий'хлопчина, виросте лицар, який на той 

час більше ніж хтонобудь з його сучасників, екатериновсь- 

ких байстрюків-безбатченків зрозумів кривду, яку чинить 

над його козацьким краєм, над Матір”ю-Укр.-аіїаіо - ворог; 

він зрозумів,чому кат розриває могили згорілих борців за 
ч » 

визволення народу 

Тпвг-.с зрозумів, і ВІН один,як човен в розбурханому морі 

пішов проти хвиль темноти^ рабства, проти розпинання москов* 

ськими царями У'-р'-їни, 

Він виступив, поставивши на варті своє лолум”яне револів^ 

ційне слово; кинув мого сам гордо кривавим д^^спотам: 

^ ВоЛ/:;, ІКОПО ОГ..СН5''Ла* 

Ц'В>-М'‘•голе. її приспав, 

А цоб збудить хиузенну волю, 

Т:>е.ба миром, громадою обух сталить 

Та добре вигострить сокиру, 

Тг> еахоїїит-ься вже’ будить 
‘ ( 

гвт 

' { 
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хнренн^^ золю! »• *» 0^' 

Скк У^ф^|ЇПп,, Р'^^ОСіОШйЙ -ЛІД голубим небот^ ОьОСЇ батькілщи- 

ни, вигрітий сонцем рідним - но заломився^ не поііірИхі бать¬ 

кам і побратимом., що нити його нарід може тільки в лрм| ра¬ 

ба, тільки під коптдолш посіпак з Мосмонщгтлі - Рос ії о * • 

Він, •*бунга.р'‘ нроіри вчителів і батьків^, запалив багаття, 

яке охопріло Уві^їнуї^ яке стг>ох>ило напіі .душі., нас о 
' V . 

ВІН буд вічно молодим* І Гі тому тайна його величі.> 

Аяа ми щз свого геніяльні)го пророка не знеюмо, ми ще но 
« 

можемо зрозумітн 1'лгібини його душі О Ми що рте осінились генж 

яльністро великого сина української землі; в цьому наша тяго- 
♦ 

та, в цьому наше горе - тлт криються, сльози нашої долі^ 

зуміемо-витворішо новин хаоакгер нашого майблтпьогоо 

Через що звех)таємося до тебе, самоцвітна Уі.ц;>:іїнська Мо¬ 

лоде ^ ГрВОрШО до твоєї душі., промовляємо до тебе'ТВОЇМИ 

словамио 
» 

Ми ПрО}^вМО - глянь сміло в лице своїх батьків о Чп ти 

пі.зНСІЄШ себе Б них? Чн ти, молодо, у повазі в них? Чи ти 

чег)па^Я'з їхніх сгівих голів розум, а з їхніх душ - духа, 

який став би овороіо для досягнення корисного майбутнього 

нації о 

Через те пнтс-.змо и нашої оояістїь Що ж можуть нам пере¬ 

дати наші батьки? 

Частина їх - передає н/ш кривавий доові/; революційної 

нодовершоної боротьби за відродження Держави, але чи хочуть 

вони передгіти нам прапір з овілілик рук сгтоїіі своїй "''Оволю- 

V 
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цінній зміні* 

Чи цінять ііоин молодечі благородні пориви, чи кохаються 

БОНИ своєю зміною і розуміють її ? 

о, яке тянке питання! ^ 

Нк оердечно-болшче давати відповідь - і так, і ті 

Частина наших батьків - це мйі а частина, це щось да¬ 

леке і вороже нам» 
< • 

Цо тіні Родп'^нків, Всзбородьків, Кочу^еїв,.» 

Це опортуністи, які закохуються в типшну алей любої 

країни, які плачуть^ідЗ^чи за домовиною любого смертного -т 

свідомого ворога, людоїда, чи жертвенника - лицаря народу* 

Цс пікніки* які не знають варт(^отей духового життя, які 

бояться боротьби, тікають від ^неприємностей”, закривають 

вз^ха підчас розстрілу своїх іфеБнад, які випещую.ть в собі 

байдужість і мало;;з"тшя* 

Заздрять молоді, вбачають в своїй молоді суперників, ^ 

ненавидять її, крятнівшть безпощадно і хибово, зз.кривають 

перед гіоіо браму перед істиною, малюють життєве щастя в рам¬ 

ках власного опортунізму. 

Одиначе на грунті Всеукраїнського Об'єднання не може бу¬ 

ти провелля між старою і молодор генерщіяііи, 

в між дретойниміі сивобородими батькамп вічно молоді ду¬ 

ші з НЗВІІЧОРПНОЮ. енергією і силою жерфви, 

о шестидесятгірічні воїни з таким вулканічн:ш бзвянням 

вощі до діла, якого можна б побажати найбільш революційно- 
-г*---**------ 

му юнацтвуо 
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ЗнрагіО і що існує молодь,яка, на Гі нещастя - ні. 

коди не була і но буде молодою - це старики і зогнилі тру¬ 

пи, не варті назви людини не то молоді, це зачерствілі сак 

танти з впкревленими душами, з засліпленими прагненнями 

влади, до якої /-що і є горем сучасностИ'нашої/ вони не. 

дозріли, і не оволоділи НДБІТ^ уявою про той тягар відпо- 

відальности за глоду, який легковшігно хочуть взяти в свої 

мал од о св і дч єн і ■ к и« 

5 погляду Всеукраїнського Об"сднання існує неперерид- 

на тяглість історичного .г.ддсу , що здійснюється через на¬ 

громадження історичного досвіду знань і ідей, а далі, ча^ 

рез постійну передачу їх молодій часто революційній зміні. 

Отож з невірній розв‘’язці взаємовідносин між молодою 

і старою генераціями - існує наша ганьба* 
Ч к 

в цьому істина нашс^го кепкування, яке ми отримз/ємо від 

оточуючих націй* 

Бі.,тьки - не гиівайттеь на свою молодь, не називайте ип 
. г 

лодь нерозумною,, бо цим ви немилосердно розправляєтесь над 

собою - приписуєте собі невідповідний рецепт! 

^Знайте, що в беїтьків-героїв часто народжуються діти ге¬ 

роїчні, що в орла народжується охеленя, у вівці виводиться 

овечка* Пам^’ятайте, що не вся молодь погана* Що частинно є 

погані виг.еватзлі: які калічать молодь, викрадають з душі 
« 

молодецької відвагу і упорскують отруйливі застрикй стра- 

ху-боягузства* 

У тгщь,хн>орцх батьків - народжуються епілептики, не^ 
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здатні репрезеиту:.ати ма^Ібз^тність свого народу, невдатні ^ 

опраівдатн чгі захистити себе, свою честь, свою гордість і 

життя* 

Свято „'берігаимо молодь, прислухаймося до голосу моло¬ 

ді, уміймо з нею говорити і знаходити спільне* 

. Но погордзісукте своїми сідими головами, знаннями і сла¬ 

вою* В. ’.ч л'гте Б молоді спадкоємців своєї слави, століттями 

витвореної традиції, героїзму о Зумійте передати молоді свіл 

досвід*, 

Тоо ествуйте, коли молодь ідо передовішими шляхами на¬ 

ціонального визг-олоння* В "{ьшу тріюмф З'- "ї 

Мо..:о .0 - ге конкуй над. своїми батьками, зрозумій одне 

- коли батько творить над тобою розправу^то не тому,щоб 

знищити, тому ідоб ти став ним* 

А Т'. знай сво’л ціну, умій відрізнити поганого батька 

від Доброго, зшій доказати батькові свою правоту - і він 

складе опортуністичну - за<раїнстаіу невластиву зброю, 

Мо-^о;^и! - ноха"- тебе не тішать малі успіхи, не обша^ 

нює гордість, не калічать похвали, но заспокоюють обіцян¬ 

ки; не да^гайся легко на обман, зумій швидко розрізнити' 

святу ПОрВїїу і щирість від провокації і лицемір-'я* 

Мо.гоиоГ - ^Г’ ти знаєш і вірно уявляєш свої завдання 

перед маіібЗ'^тніМл своє призначення в народові, в Егг.лїі, 

у всесвіті і и 
-і ' ‘ 

Ч . Ті знаєш сома себе, чи ти навчилась цінити свою вар¬ 

тість серед нзітій нашої планети? 

- 22 



Но П'юсг: те, що іі тебе взяте, не радій, колй ;тобі хтось 

дарз^б }2иття, ие чекай правди від неправоддюго - бо доля на¬ 

сміється над тобою, майбз^тні покоління б^гдуть соромитись « 
Тебво 

Той хто любить говорити правду в очі брех^п-іам - того 

береже правда, той вилікує брехуна і опісля від нього отри- 
* 

має подяку, 

Вучлсність вимагає від нашої української молоді /до 

відому/ менше ніж коли б то не було.,. Її '-'■МОГИ - орієнта¬ 

ція тільки на власні сили народу, міцно тримати стяг наших 

ідеалів, і чекати ^ поки проб”в годинник історії дванад- 

ЦЯТБ, 

я{-'ротоко розправлятись із зневірою і лінивіотю, бай¬ 

дужістю, яка часто витворюється від подиху політичного 

вітру. 

М”', .лицарі нової до]би Воосвіту, в XX от, лоставлмо на 

Е ^ооііойоькомзг материкові вежу Всесвітньої прав-^и і міжна¬ 

ціональної згоди. 

М*і в XX с,.*:, породимо зорю, яка горітиме між двома мате- 
^ лт •» тт •«> «р ** Лт •• 4Р* я» ■>«> •ш я» щл «пі тт ят 9щ іт щ тт •"» шт ям «м «м ям *■* мя вт тт ям тт мм 

риками нашої планети, як символ молодости, щастя, як символ 

відродження правди на землі - молодої життєтворчої УКРАЇН¬ 

СЬКОЇ’ ДЕРЖАВИ Г... 

Толі почує старий Дгіпло воскресшу мову, від/^асть зі 

свого дна красу і велич нашої Б'^тьківідіши, віддасть її об¬ 

личчя, притоптано катами. 

Він почує НОВ.У молитву^ Молн'тву створену молодиміи лица¬ 

рями високопродухоБленої Української Держави, 

♦ 

-■23 



Віі^дасгь! - Дніпро для нао береже всіг-^ини-славної-^на- 

шої давнини, всі скарби нашої історії, всі ореоли нашої : 

слави і гордости* 

Молодь і батьки - це нація* Це - ми ! 

Вій нас саі^ПїХ залежить наша доля, наш полос у ВСаевіті. 
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імпірі;ілізм 
в БОРОТЬБІ ЗА УКРАЇНУ . 

Не ДИШО, КОЛРІ сьогодні ізласовці і колишні офіцери бі¬ 

лих армій у своїх розмовах ка::гуть:”Хг... коги-^е буде "велі- 

кая нбдблімая Советская Росєі^” , інів: демократична Рооііїська 

дорзтсава без У'-гог.їип^ 

ЦІЛ':ОМ ясно* для патріотів *’єдіной НСДбЛІМОЙ” відомо, 

що ^матз'-шка Росе/:” боз України, Кг/ казу і Білорусії- піде 

шляхом чесного, для націй світ^^ корисного шіття, а це яв¬ 

ляється не так базісаним для них. 

Для них, які ^ховаючись від Уіулаїнського люду, вивози¬ 

ли на Оо.-.овкм кращих його борців за національне визволення* 

Заганяли в своє підззмещя, приковували до кам*’яних 
* 

стін* Тн.н мучили по двадцять п’‘ ять років, позбавляючи сон- 

ця, свіжого повітря і тепла. 

Вічна темінь відбирала в борця зір. Ві*' глух, німів - 

гасла в темряві його дз^ша без вістки. 

Так розправллк:'в . вони, ”братшііки” з вірним сином У"фа- 

їни^Кальниіііевським ! 

Тз'..п л-іЕ розправлялись і досі розправляються з сотнями 

тисяч борців Уг-.лаїни, бо їм краще "едіная нбдєлімая матуш¬ 

ка”, нізії Рисі Ловка держава без Ук;.’аїн:-*., 

Бо пині» -чв і досі пгли”дтають, як одночасно з винищуван¬ 

ням й':ігг.нл,'- На:.->ро, н-ми, під охороною сал^^атських багнетів, 

заселювались наші)^''^ кращі заемлі. ^ 



Як сг'їстематі^ічно з православних церковних амвонів і?луиа- 

чилось про”братерство слов”янських народів”, про тз, що ма¬ 

лороси /нижчероси/ можуть бути щасливими тільки в союзі зі 

своїм старшим братом * великоросом, який із-за ”ласки божої” 

мусить наводити ”порядок” на землі козацькій, а його царі - 

деспоти "посланники божі” мають таку всемогутню силу, такі 

н/^еобм0жені права, що їм треба тільки догоджати; донь і ніч, 

не витираючи кривавого поту з чола, працювати, щоб часом но 

розгнЧвалась їхня варварська "ясність”. 

Та Црдл.;: було мало* ВчЖЯ шляхом гіідкупсТ- 

ва, обману, витворювали цілі шіеяди перевертнів', широкові¬ 

домих екатеринівських байстрюків - лю“\ей без дз^ші і святос- 

тей, які погодилися б за чиновницький фрак з позолоченими 

ґудзи^^ками - розпинати Україну, вщерть опоену слізьми мате- 

ринники , риданнями сиріт і сестер оголосону, 

^ Байстї’юків, що могли б у мундирах^”вго імпсраторскогб 

велічества і матушки Рсссі'?” - вдбо.аїіятлсь по ц”яних бульва¬ 

рах С :илггт-Петг*;’'ніург'а^ не звертаючи уваги на кості своїх бать¬ 

ків, мучеників-дідів, яких мертвими і напівживими московські 

диктатори вкидали в траншеї, втрамбовували -пробивали "окно 

в Евоопу”• 

Тлт; на кістках і крові праведній Українській, тобі, ро- 

сійсь^кий народе, будували столиці, для тебе зміцнювали фор¬ 
• ^ теці імперії. 

Вав ти-РОСІЯНИ', синки і дочки і Екате:- :іа, на 

удов”їх, сирітських сльозах "воздвіґа^Л нерукотворниє памят- 

нікі”. 
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А щоб ВаІVІ ще розкішніш було блзгодзнствуват?ь, царська ., 

жандармерія, сотнями тисяч з кайдани закутих синів і дочок 

України - гнала у вічні хуртовини сибірських пустинь. 

Так ібрати - христіяни - православні опікуни доконузали 

православних \ 

По живих ще козаках дзвонили у дзвони православної Ро- 
І 

сімської'імперії за упокій їх і Оічі. Запорізької * 

А потім дозволяли голодним на землю німцям на козацьких 

могилах і Запоріжжі картоплю садити, 
■ '■ ^ . 

Православні дикуни мали на меті .зрівняти ..чужшт руками 

з землею святині Українського народу, його традиці1н,о-істо-’ 

ричні пам”ятнйки: ' 

Шматувалась православна Україна православними* 

Росіяни позбавляли населення нсійелементарніших знань з 
* > 

науки, споювали спиртом, а потім на театральних сценах 

Москви і Европи висміювали нарід, як п”яниць нездатних во- 

лодітгі собою, опанувати ситуацію дня. 

Більшість російських політиків і дипломатів бачили пло¬ 

ди своєї підлої праці. Вони підіймали тости за умертвління 

слави козацької, за невоскресіння праві,и України. . 

Не закінчили тост* Прийшіла революція і впав білий трон . 

кривавого царизму. 

Революційна буря розкотилась по зсіх^кутках загішлої, 

на муках народніх побудованої ”тюріїи народів”./Так Росію 

у свій час називав червоний імперіяліст Ленін, для її н 

таки спасіння/. 
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Як грім серед ясного неба, несподівано для катів - вос-* 

кресла Україна - велична, соборна, ровадюційна, з невмоли¬ 

мим прагненням волі, добра для свого народу» 

По золотих, як море буйних степах, залунали козацькі 

кличі. Брат обіймав Брата» Мати цілувала від щастя і радос- 

ти дочкуо 

Сивобороді діди припадали старечими губами до ріллі, .. 

цілували її, змочували слізьми радости. 

Кожному ук]саїнцеві хотілось обняти землю свою рідну,ма¬ 

теринську і міцно тримати її в своїх руках. 

Яка вона дорога, яка рідна і близька тобі, многостра- 

дальний народе, ти хочеш злитися із ззїллею, аби звільнити 

її. Бо ти відчуваєш, що твоя душа пустила свої коріння в 

лоно земельне. 

Обідрані і голодні, кинуті .івропою на розправу катам - 

боролись сини народу славного<, Вони не хотіли знову стати на 

коліна перед братом ”рассейцем”, не хотіли "гнилою колодою" 

валятись по катакомбах і тюрмах традиційно сусідньої російсь 

ко-православної нації, 

Не встояла молода і революційна Україна - Держава,кров”ю 

захлиснувшись - упала. її молоде тіло і живуче ножами двох 

імперій бз^ло перерізане - рани не зажили - до сьогодні кри¬ 

вавляться ... 

Кривавляться, бо замісць білого прийшов червоний росій-. 

ський імперіялізм, принісши на Україну замісць "аракчеевс- 

ких крсстьянскіх общин” - колхозп, замісць "государстденних 

дум" - верховниє совєти; замісць "батюшки царя” - "отца на- 
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родов”, зоіліс^'іЬ ”братішка”-*’'товаріща“ - і ' 

Та імперіялі:тш в червоній шкірі стало відомо, що ста.-* 

рими методами з Українським народом, головко інтелігенцією 
. ■* * •' 

і селянством, вести боротьб^г з иемошіиво^ 

Вони почеши дотримуватись "генеральної лінії БШТ/б/’*, 

яка мета ціль » конче змінити Душу ліодин:% Зробити їй тем¬ 

пову перебудову, не зверталочи уваги мі на які болі і иіерт- 

ви.. 

Перебудова душі народу проходила в настільки шалено-ди¬ 

кім формі, що І^країна перетворилася в пустиню часів Чіінгіст; 

Хака« 

По дорогах валялися опухлі від го/^оду трупи діте^Х; отар 

ців різних верств українського иасєлепняс 

Села пеїзетзорювалисії в к/іадовища® В хатах-пусть:ах ~ зві 

рі звивали свої кубла 

В цей пе час московське радіо іфичало на весь світ про 
ся 

^щаслів^яо ксизнь” трудящих совєтс >кон України" ,■ про мудрість 

"отца Н0.родов^Ч 

Бззз^мовно, щоб перетворити дершаву з сорока п"ятьма мі- 

льоноііи населення в кладовище мучеників - треба,.бути мз/дріш 

І світ про це знав о І світ мовчав, хоч і бачив мзрки,і 

чув ридання народу нашого» 

Після масової большевицілсої екзекуції - дійсно, ішбуду- 

вдлася нова душа - викривлена, залоилоиа, зі гнилим без 

Ліікургі серцем.. З неї легко моеша було зліплювати без ганця 

З’пр є даних отвчоству і мудрому^'.. 
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з людей такої душі часто траплялися навіть фанатики, 

большовизму, які опісля таки большевицькоіо слуя{боіо безпеки 

були виведені на розстріл, де вони внірали з криком - 

і’слава совєтской власті^Ч 

Більше, під натиском вишуканих біл ьшовицьких тортур,ви¬ 

знавали себе ”ізмвннікамі родіни'’, і гинули, як шкідливі 

рлшонти для ’Чоціалістіческого строїтельства^Ч 

Отрута такого больїдовгщького перокснакня просочилася 
і 

глибоко в душу, як фашизм німецькому народові^ 

Кожний німець носить Б собі бацилі манії ”богом посла¬ 

ної нації". І хоч сьогодні шляхом .зброї і іВОГНЮ розблті бун 

кери гітле]рІБСького націонзл-соціялізму, все ж коріння мого 

іцо лишилися в народові; і зони тоді лише відсохнуть, коли 

німецька нація переживе всі стадії того лиха, яке вона запо 

діяла другим^ 

Ось чшу помиляються сьогоднішні деякі політики, коли 

вважають, що їм доведеться завтра мати справу тільки з вій¬ 

ськовою машиною большевизмуо 

До речі, треба пам"ятати одну із сучасних політичних 

о)ормул, яка доводить, що проти большевивму БНО сьогодні ви¬ 

ступив сам большовизм - сюди дореїховуеться відкриття церков^, 

прославлення диктаторів і полководців Росії і тЛ« 

Від внутрішнього дергл:?)НО-політичного бамкротства руй- 

нз^валнея намміцніші державні організми» 

Отже одним із значних ударів большевиків проти большев» 

кіц була всім відома власовщинас її очолщшли люди, які з 

фанатизмом боролись проти німецької навали*, перші три^малп 

ЗО 



пх>апор большевщького бога, а )іісля.пограпиБШ.Ц р. зішхЛпрі 

умори німоцького полону, зі зороєю гліступали проти нього* 

Цо,р міру моиливостой, використав німзцькнй всопроков- 

туїочнй імперіялізм, який поррсбуваз?,і цо йому до лиця, 

щоб ко::ша ''Нішче вартісна" слов"янська нація перекололася ■ 

на два ворожих табори; іііпіла в смертельні атаки для полог- 
■ - 1 ■ 

шення перемоги націонал-соціялістичного дракона. 

Підкреслюю, що я особливу увагу приділяю власовщині, . 

так як вона була третьою, після німців і большОвиків, імпє' 
* ' ' , 

ріялістичною гідрою проти України® ^ . 

Власовщина, ненормально большевгщько дитя.,-: одягнене в 
І ’ ■ 

націонал-соціялістичну уніформу,, виросле зі щепок двох 

воюючих імперій, з,нову н таки опиралася на традиції панру- 

сщгізму, проповідуючи "союз народов Росєї”, творячи загор ¬ 

ни із зросійщених українців - темних і черствих ДуШи ‘ 

Власог^щйна виліплювала салдатів. - ‘дшеве живе м"ясо 

для німецького фронту* ■ ■ ■ ' 

Підчас жорстокої і нахабної В)Лас]:.сько--німецької про- 

паганди спливлн'всі тшні сили нашого народу на поверхню* 

Тут кожний лжоукраїнець. стояв перед закривавленим обличчям 

України, як слуга чужій нації, чужій матері і 

Р^ожі-шй син України, вирваний з її обіймів 

ну, яка кривавилась аі страшними болями* 
! ? І! ' і 

Власовці на Ьвіжі українські рани сипали 

д оржаві с 

- творив ра- 

отруйливу сіль 

деморалізоції народу нашого.® 
і 

А сьогодні большевицький медвідь проковтнув всі^сло- » 
І 

і 
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Брянські народи і переварює їх своемз^ жорстоко-матеріялі 

тичйому шлункові в 

Найбільш лихоліть зазнав Україна. Тому зараз, як ніколи, 

стоїть завдання перед всіма динамічними ситми народу ’^'^країн- 

ського - об”бднатись і, озброївшись новою вірою в перемогу 

Правди-України5 виступити дщя остаточної борні за волю поне¬ 

волених. 

Сьогодні українці на Батьківщині й на чужині, партійні і 

безпартійні, пам”ятамтв, що з”єдинені народи проголосили мир 

не для нашої Біатьківщини, не для покривджених слов'янських 

націНе 

і ' Пам’'ятайте, що під синьожовтим: прапором землі козацької, 

під проводом великого Українського народу, який но ставить- 

собі на меті пристосуватись до атмосфери політичних ситуацій 

повстануть с;і...в''янські _наррлрі.л„^п^^^ 

ний бій проти ЧеПаЗО^то-бІЛОЇ московської дикта-гури, проти, зр- 

рога сло-^"янської незалежности - російського імперіялізму* 
-‘-ці и-^- .. —-    — -Г~Г1Г'ГГ'[ГІІІ 1—ггг        ■. 'ГІІ.І-1..ПІП■■ ■і.і.іии імиї- 
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у К Р ї Н Л 
ЯК ШІЯЦДАРМ ПРАВДИ І ГИРОЇЗІ^ІУ 

Україна Л0::;сгіть на границі дпох спітіг; гм-кринапле на,опо- 

биа слізьми народніми. 

Україна, яку ьчора чотнертуг'^алн роьлюгонакі імперії,сьо 

годні закуш чорлоннм диктатором - ■.л'їмордоьубітьсяі 

Українськиіі нарід, розігнаипчИпо лісоос і болотах Росій¬ 

ської імперії,- промолляс до-лсосоіту словами слого велико¬ 

го пророка: 

Р о з б і й-н п ки і люд о ї д й 

' Прсіпду побороли!.” 

Прагду?! Для тебе, народе, пралда і честь лищо лелжої 

імперії, цінніше аиття! 

Так за ЯК7 ж пролину, за які убилст. які народи ти 

Еікріілдил слоїми арміями, на жсі столиці ти посишл сл ..-ї 

бомболози, що сьогодні маєш лтокутулатн і ? 

За нелш<онання клича слого генія! 

” Всталанто, 

Кеиідаїїгі перліте, 

І лрапоїо зллоіо і:ро:.”яз 

Візліо окропі то.” 

Ти но по:';стал, но роздалил^об^сднуючіш кулаком гідру 

Імперій л 

І тому тепер за пралду і честь, за фанатичну любол до 
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^аруїо^їої батьківщини,за ноуміння перед ‘лсеспітом лідстоятй 

слов національно, лицарсько - терпиш ірилду. 

С: іт иелдячнтИ Ег.ропа?! Тебе спасла Україна лід кала-• 

Л/і зголоднілої Азії, На слої груди по-українському прийняла 

псі ршіи Уіфаїна за бтго і розлиток націй. 

Так, Укрсіїна но хотіла, щоб Ел.ропа бра зґлалтолана 

Азією* 

Україна згоріла. Її проколтнула Азія. їїлропа знайіпла 

спасіння. Е:‘ропа будулала тлзрдині фолдалізму, уклітчулалася 

здобутками сородньог-ічної культури. 

І далі - за спиною Елропи полстало рололюційнз козацтло 

-*‘роспубліка лідлажиих героїл”- /Морімо/, внол>у ж на оборону 

Е"ропи, яка його но хотіла зрозуміти. 

Замість стати під пролід козацтла на захист слоїх вдо- 

буткіл, лолі і Л;еличі, лона :наступила проти козацької Україл., 

ни. Зно;>у ”'ї'окла сторікегми іфо:; у синє моро*',-сжасителіл 

Е:ропи саджала на палі, палили з піднятими л гору кулаками 

пр от ;зс т^г жилимї^ на л= огнищах • 

Так тлсфилася границя дл.ох слітіл. Так родилась пралда. 

Злідси починалось лицарстло жнлотл.орлщої України. 

К-літучий край поротлорилея у згарища; на полях чорлонш 

маком чехг'оніла крол козацька. 

” Лягло кістьми 

Люд ой муштроланнх чимало, 

А сльоз, а іфолі! напоїть 

Всіх імператорі:’) би стало 
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з дітьми і пнз/-ками, р.топить 

В сльозах удог.”їх” 

”Не ріки - моро розлилось, 

Огненно моро!” 

Кат ”сорц0 розби?;аб^та но глщ”е пи7-учої кропі,воно зно- 

щг озісипав і сміється знову” 

Ніхто! Ніякі голсаки людоїдства но могли ні отруїти, ні 

закатувати серце великого козацького народу. 

Зоно було і лишилось революційним.- 

^ Україна, як тримала так і до сьогодні тримає на собі' 

сколю Всесвітньої Правди. 

Тому но слід шукати правда ні на згарищах зруйнованих 

імперій, ні в основах ворожих ідеологій, ні в крикливих ма- 
і 

'Ніо^остах, чи сзктанських сходинах. 

Її треба шукати в козацьких могилах України, в Тюрмах 

і катакаїбах Російської імперії, в польських, чи німецьких 

концтаборах. ’ 

Коли ця прав.да но буде знайдена,- світ полетить у бе¬ 

зодню, за.вихриться у бурані самов.ї^ивств, світ буде п”яним 

і регресивним. 

' • Правду шукати у високопродуховлених душах Українського 

Лицарства. 

Правда - розіп”ята Україна, напоєна слізьми нов>инними 

дитячими. 

В яких історіях зафіксований імперіалізм України? 

Чому так мало знають нації світу Український нарід? -Його 



культуру, багатство і ширину його душопних надбань. 

Моска^ська імперія закрипаяа чорним сапаном обличчя 

України їід спіту. Зона б Україні Ббачола свою нешшучу-кон*** 

чинуь 

Вона знала і знає, що Україна, цо невичерпно моро куль- 

тури, багатства, краси, любови і чести, це сонце Правди,яке 

молсо промінням прикрашувати людські душі, виточувати сук;ро- 

вату гнилу кров з дегенератів і самозакоханих дурисвітів. 

Жодні могутні імперії світу побудовані на насильст¬ 

вах Н4» прищошіюв.алйся до лона землі, вони підрубані - згни¬ 

вали. 

Іо іфащих перлів Всемогутньої Правди - воскресне Україна 

могутня, лицарська і вічна, як сонце! 
V. **** *■* Мк м. тт т» м* тт ттв тт •• м» 9т шт *** т» тт т" 0т вт тт тт тт шф тт чт •«> тщ щт тт 

Встане Україна ”і розвів 'тьму неволі, світ правди засві- 

, тить’*. 

Зі сліз і тяжких ііоневірянь народу нашого розквітнуть 

вічно квітучі ореоли любови до рідного брата. . 

В міру могутньогЬ росту Всоукраїнськог.о 0,б”слнання -на¬ 

завжди'заіржавіють ножі мілшартійної різні; бо тшер народил 

лися лицарі, які в горінні за' Правду-Україну знаходять вічно 

життя і вершину щастя зшиого, які сьогодні ріщз^че виступа¬ 

ють проти героїзму без ідеї, без України, проти героїзму без 

любови і зброї. . ■ 

Лицар - гороіі, в той, який творить душею й розумом од- 
> • — - 

чайдушняй подпиг з любоз"ю до на роду,'до стягу слові’ доріза¬ 

ли, до осшллоннл національного сучасного і, майбутнього на¬ 

роду. 
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^ Длл нороззшних - аморальних людських поа^лор, вояк до 

зубів озброєний, із з'акриг.алленими по лікті руками, боз ду¬ 

ші і святих проявів :кита'я, будз та.кно гзровм, коли він сво-^ 

640 СИО здивує їх, хочабй зоологічним І'ЛИНКОМ.-, Це вояки з се'' 
і 

рії дивізій лопнутих імперій^ 

Це велика протилежність Українському борцеві, якиїї шля- 
ОБ і 

ХОМ зброї ^ правїди поверне Україну - народ- Українському, 

який отворйть фортецю Украдиської дерлгави під прапором 
.ля м* я* «а» м» «я яя 9т* 9т- *** т» «а* Ж* «и» ^т ж» *** тя^ яя яя «я яя ^я «яв яя ав «я м* «ая «я 

озброєного гуманізму найбільш властивого душі української 

Ось чому Україна порве ланцюги московської біло-черво¬ 

ної диктатури; 'оновиться і стоятиме на кордоні двох світів, 

як пляцдарм правди, слави і героїзму« 

За це вже віддали свою їфов міліони, за це завтра пі-' 

дуть ста.льними колонами лицарі Українського Но.роду в остан¬ 

ній переможний бій І 



\ 

На правах рукопису« 

ї 

Передрук із поданням джерол і авФора - дозволений. 

ч 

І 
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