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"Сучасне міжнародно положення треба уважати переломовою фазою 

найчорнїшого періоду новітньої історії - найвищого піднесення і роз - 
витку московського імперіялізму і найбільшої дійовості його знаряддя 
-комуно -більшовизму"/Сурма,ч.'«dl. 1950р./

Сучасне міжнародне положення характеризується найвищою напругою у 
взаємовідносинах між московським імперіялізмом,надхнеикиком якого е 
найбільш імперіялістично - шовіністично наставлена комуністична партія 
і ЗДА,Злучені Держави Північної Америки,своєю економічною і мілітарною 
силою стримують Москву від відкритого збройного наступу на Європу та 
інші частини світу.

ЗДА стали осередком опору всіх загроз; є них більшовизмом народів.
В час,коли Москва скріплюєі! свій блок огнем і мечем,а "морально-політич
ної єдності” внутрі країни досягає силою терору МВД,то ЗДА скріплюють
свій блок, на форумі 00Н, а єдності народу в своїй державі досягають 
дійсною політичною свободою кожного громадянина зокрема.

Все зусилля Москви після закінчення другої світової війни направ
лено на підмішування і підрив економічної і політичної сили ЗДА.Сьогод
ні пня політика Москви - це виразна політика Троїцького з часів Берестя 

Литовського І918 року,політика під назвою "пі мир,ні війна",тобто пер
манентна війна. Справа тільки в тому,що цю війну тепер Москва веде чу
жими руками і не так з метою придбання якоїсь території,як з іс тою

яки.Ця тактика різних провокацій,а то і во- 
кореіїської викликала про ти з а ходи як з боку
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квою,вони 
Москза-

Москву від агресивних замірів.Спостерігаємо змагання і перегони з оз
броєнні з одночасним випробуванням цього озброєння на полях лорсї.ко
рейський конфлікт - це не справа льокального характеру,це є вияв на 
окремому відтинку загальних противоріч між московським комуністичним 
імперіялізмом. і вільним демократичним світом.

Особливо гострого характеру набирають відносини на західпьо - єв
ропейському відтинку.Світова політична думка уважає,що ІІімєччиїу стрі
не в наиісоротшому часі те саме, що стрінуло сьогодні Кореї . У підсоьітсь 
кій частині Німеччини,Москва крім своїх стрілецьких,панцерних і id si -

піз-
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хулшал. jjixiiitujiwe кількасот-тисячну німецьку армію,яка на взір 
нічно - корейської мало б звільнити західну частину Німеччині від 
ло - американсько - французьких імперіялістів",

Б обличчі реальної загрози московського імперіялізму західній Ев- 
ропі,повстає проблема иайскорішого закінчення стану війни західній дрр- 
жав з західпьо - німецьким урядом та включення західньої Німеччині з її 
економічним і мілітарним потенціялом в систему оборони західної Европи.

Взаємовідносини демократичного світу з комуністичною Москвою прис
корено наближаються до відкритого збройного зудару.Завданням поневолених
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народів ,зокрема українського,полягає в тому,щоб в віповідний момент,спіль
ними, скоординованими силами,розгромити не тільки сучасну комуністичну фор
му московського імпєріялізму, але і всі його види. Московський імперіялізм 
тільки тоді не буде загрожувати вільним державам, коли Московщина лишиться 
в своїх етнографічних межах.
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ВИСНОВКИ З КОРЕЙСЬКИХ ПОДІЙ

Корейська війна стала наявним доказом неуникненпя збройного конфлікту 
між совітською Росією і заходом. Для української еміграції міжнародні полі
тичні події мали і матимуть особливе значення, бо з ними повязана боротьба . 
імайбутиість українського народу.

Коли сьогодні війну в Кореї треба вважати за один крок зближення до 
до третьої світової війни, то одночасно треба зробити висновки вже з тих 
перших подій внутрі української еміграції,що були безпосередньою реакцією 
на війну в Кореї. Добре сталося,що західний світ не став заскочений безпо
середньою війною з імперіялістичпою Росією,а попередила її війна в Кореї. 
Тут аліяпти, зокрема ЗДА, пізнали свою силу і слабість, методи і тактику 
ворога, наївність та помилки власної мілітарної і політичної концепції.До
свід цей повинен пригодитися аліянтам в майбутній безпосередній збройній 
розправі з російським комуністичним імперіялізмом.

Для пас, української еміграції, корейська війна,крім піднесення на 
ду«ф,принесла також і певні висновки,які вимагають окремого розглянен
ий. І тут різно® можемо повторити,що добре сталося,що нас українців по
передила війна в Кореї і вказала чого можна сподіватись від деяких пар
тійних груп української еміграції на випадок третої світової війни. Осо
бливо в аспекті кристалізації визвольно - революційних позицій,на яких 
•стоїть українська еміграція,можна тз̂ т дошукуватися всіх симптомів небе
зпек загрожуючих українській визвольній справі,які досі були масковані 
фальшивими гаслами і фразами деяких еміграційних середовищ.

Говориться в нас про конечність єдності української еміграції,осо
бливо там де треба репрезентувати українську політику назовні. За таку 
єдність особливо розпинаються наші "демократи”,які найбільш приманли- 
г-ими солодкими словами апелюють до "серця і розуму" української емігра
ції, але право репрезентувати український нарід мають тільки вони і хай 
би вони нічого й не робили,то не стерплять,щоб хтось,хто не належить 
до їх демократично-марксистського віровизнання,вів і заступав україн
ську визвольну справу перед зовнішнім світом. Тут вони за"єдність" по
літики, але нехай тільки прийде перша проба їх політично-державної зрі
лості, показується зразу,що в основу їх політичної діяльності воші ста
влять не Україну,а інтереси своєї партії чи групи та особисті аспіра
ції бути "міністрами" і "полководцями" українського народу,байдужо де 
і защо мавби український нарід приносити жертву.

До таких перших явищ,що стали пробою "політики" наших "'демокра
тів", належать так звані корейські добровольці. Лсдви впали
тріли,які вказали 
вони не чекаючи ж

перші н пос-
жеровище і кар"єру для наших "демократів", а вже 
обєднания" наввипередки почали голосити свої пос

луги. Три українські•комбатантеькі організації: "Союз Українських Вій
ськовиків" /СУЗ/,"Українська Національна Ґвардія" /УНҐ/ і' "Українське 
Вільне Козацтво" /УВК/ на доручення УПРади,зложили прохання прийняти 
їх як добровольців на корейський фронт. Трагедія тут не тільки в тому
що вже псчинаєиьса торгівля українською кровю,але й р і з н о м у  факті пар
целяції українських політичних сил на еміграції. Відомо ж,що існують 
дві різко розмежовані політичні концепції української еміграції. Тому 
нормально,справа творення українського легіону повинна була .бути обго
ворена і передискутована всіма українськими політичними чинниками,щоб^ 
знайти її спільну розвязку. Але ж ходить про репрезентацію української 
політики назовні,ходить про українську кров,яка малаб пролятися 'ija рі
шення тільки поодиноких груп і одиниць. А до показалося? Г^упа безвід
повідальних осіб,дезертирів української національно-політичної єдності, 
ломить можливість спільної репрезентації української справи за кордо
ном і без найменших політичних передумов,які давалиб гарантію визнанні 
аліянтами української державності,голосяться продавати українську кров 
за особисту карієру і інтереси партії. Ті наемні українські варяги лом
лять фронт солідарності еміграції з Воюючою Україною, як же,.ж аліяпти
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можуть серйозно ставитись української справи, і о б о в "я з у за тис ь
політичними умовами, коли цього но вимагають самі ж українці? Чи 
може мати успіх Воююча Україна в аліяптіг», яка ставить домагання 
визнати УПА-українською армією, УГВ?-українським революційним 
урядом, боротьбу українського народу - за його природно право на

>яги з під стягу
готові творити "легіони"

УЕРади без жод- 
корєнських до—

УССД,- коли українські наємні 
них політичних передумов
брСВОЛЬЦІ І:?

Оті плебеї, що ніколи не мали відваги вести самостійної полі
тики і збройної боротьби українського народу на Рідних Землях, а 
завсігди здавались тільки на інтервенцію чуйих, посторонніх сил, 
йдуть дальше шляхом зради визвольної справи- Не треба дивуватись 
чому так важко найти зрозуміння для української визвольної справи 
на заході, коли плебеї з УНРади в такій формі її репрезентують.

Корейські добровольці, до складаються з українських наємних 
варягів, завдають перший удар політичній репрезентації української 
визвольної справи на заході. Вони виключають можливість консоліда
ції української політичної думки на зовні. Вони сигналізують ато
мі з ацію українських політичних і мілітарних сил на випадок третьої 
світової війни.

Кожна шІ
9

чи "комбатанська*
"отаманів",."полководців" "політиків"
свої послугп
сів" о j—\ о 1А О С О
який стар а тим
иями р ІЦО іЗ лиш
НІ 0дна із зг
більше сотні

зі за мізерну винагороду і кар"ерстзо

група готова виставляти своїх 
та наввипередки заявлятиме

ар"ерстзо своїх "бо- 
компромітацію української визвольної справи на заході 
гться позбутися нас дешевими і примітивними запевнен- 
з позискати український людський матеріял. Правда, ідо 
вданих комбатантеьких "організацій" не може поставити 
добровольців, а не то що легіону, але вони стараються , 

патріотичними закликами" вивести на цей базарний рино торгівлі 
українською кров"ю також і українське громадянство.

Такий стан вже тепер вимагає якнайширшого вияснення серед укра
їнської еміграції, щоб недалекі, але можливо вирішні світові події 
не застали нас попри готованими, здезорієитоваїїими, політично розби
тими й затомізозаними. Треба мати на увазі слідуючі основні прин
ці шиї

І. Кожний нарід, який висилає своїх вояків в Корею є саностій-

(I

нарід,
ним, державним і рівноправним 
світом всіх 

охоплюют
, або користується визнанням оахіднім

йому належних державних прав» Ці політичні передумови 
ііо uAuujuuwri однак нас українців і вони мають бути передумовою нашої 
участи на всіх фронтах де вестиметься збройна боротьба з ворогом 
вільного світу.

Зо Легіоішна політика не сприяє централізації українських зброй
них сил. II на еміграції

н
ВІЙСЬКОВОЇ СЕЛИ

Хоч би давала нам можливість мати своїх "офі
церів та національний прапор, то по суті матиме характер иаемної

заніТільки українські військові формації, пооудої 
па засадах формального визнання української армії, якою під сучасну 
пору с УііА, можуть єдино відповідати українській національно-держа
вницькій політиці.

З- Творення українських військових формацій, може бути лише ап
олідом політичних передумов, тобто коли Захід визнає приціпи україн 
ської визвольно-революційної боротьби, в основі якої стоїть повна 
суверенність і соборність української держави.

їїодшін політичний чи військовий чинник на еміграції не має пра
ва робити вилому в політичній постановці Воюючої України і всі сира 
ви творення військових формацій повинні найти обговорення і одно
стайне рішення праздизо-діючих національно-політичних сил на емігра
ції.

Спробу творити "український легіон" окремими групами й "отаманами 
так як це було у випадку Кореї, треба рішучо засуджувати,як безвід- 
ПОБІДалЬЕИй і деструктивний крок опортуністів, що знайшли своє пар
тійно жировице в самозваичій УНРаді. Коли б НРада вела українську

т,т її

політику, а її "політики1 "міністри" мали почуття відповідальності 
за свої рішення, то справи такого характкру, як творення українсько
го легіону, були б вирішувані належним порядком через наради україн
ських політичних і військових керівників, так як це робиться в ін
ших народів. УКРада не мала відваги зайняти прилюдного становища до 
корейських подій і не старалася піднести питання визвольної боротьби



"міністо
народу за УСС; 

_іялькі" 
Україноькому 
І Є плебеями,

а пішла зразз/ ка пасок коиьюігктури, го-
теки замінити за доляри та кар11 еру перс- 

Діячі НРади ствердили цс раз? 
провідною верствою українського на-

"лєгіоиі "
не

часто,цо захід нас ігнорує, не хоче прийняти принціпів
поневолених СССР і т.п. Недавно

українського 
това свої 
кладчиків при 
цо вони були 
роду о

Нарікаємо
нашої концепції визволення народі 
ми були свідками протиукраїнської змови 
російськими» Представники і "міністри" УНРади демонстрували перед 
американськими політичними чинниками свою солідарність з білогвардій
ськими реставраторами "матушки расєї"» Чого ас тоді дивуємось, ідо 
певні американські круги піддержують Корейського, а пе концепцію са
мостійної України?

Щойно недавно заговорив на сторінках "Ді Квортерлли'’-журналу поль

українських соціялістіі

ських федералістів, прихвостнів імпоріялістичної санації - дєфілядо- 
Шаидр5/к. Він так і радить: "Без Польці, ми за слабі будувати

цо британці піддержують Андерса
вии ген» 
-Україну" 
а не нас

А ми дивуємося, нарікаємо, 

самі собі
чергу таки наші 
світ прислухався

"земляки" слуги 
до голосу

Хто винен: ЗДА, Британія чи в першу 
"атєчєства чуярго"? Якцо хочемо,цоб 

Воюючої України, цоб українська політика
була національно-державною, а не політикою плебеїв,изейків-тих, які
"і задком і 
провести чітке 
особистої кар1

передком передпаном Хведірком",то в першу чергу треба 
і розмежування між тими, хто працює для України, хто для 
‘єри, хто для партії, а хто для ворога»

Особливо заразливою хворобою української еміграції стало гасло:
"об "єднання", її ■ IIхал. ■•Об"єдлакня", а не роз"єднання є нашою слабістю» 
Існує па еміграції дешевенький патос патріотизму, мовляв,визвольна 
боротьба вимагає об"єднання всіх політичних сил всієї української 
еміграції» Але яких сил і якого об'єднання вимагає визвольна боротьба
-не відповідаємо, 
роз'єднання»

Ось на приклад 
об'єднаний, але це не

Бо є "об'єднання її об'єднання, її роз "є,;н лінія її

н її,
9 'політиків"лідерів" 1 т 

го народу навколо його революційно- політичного проводу і його акти
ву» Зате нічого не чуємо, цоб ОУН єдналась з комуністами, УПА з роо-

на Рідних Землях -"о ..
АІ ‘.АII

там український нарід справді 
партій,груп, мафій, кар"єристі в," 

а об'єднання цілого українсько-
МІ

СІ ііСКЕСИМИ імперіялістами, УГВР з урядамигречух. Укр аіне ький нац і о-
нально-революційкий фронт не шукає єднання з багряними, рудеиками, 
бабенками, майствейками, фєдоренками, кото:
бійниками , лівицькими, мазепами, соловєями і іншими Шевченком

ичами, макарушками, воско
ві е в ч е нк о в и ми " б а й-

струками вкатириии"„ 
га Рідних

Ось яке є справжнє об'єднання українського на
роду на Рідних Землях, а рівночасно з ним є чітке роз'єднання з усіма 
служаками Москви, агентами і партійними кадрами, цо служать наказам 
Сталіна. Між ними є тільки боротьба і смерть»

А в нас на еміграції навпаки. Таке об'єднання, яке визнає Край - 
-називається "прокля^ямдвоподілу", зате "об'єднання", якому різко 
протиставляється український нарід
'Ьб"єднанням всіх політичних сил1
кої еміграції є "святе бажання" об'Єг

на Рідних Землях - називається 
Лжс-пророки твердять,що українсь-
;иати всі партійно- політичні

групи і організації,тобто: націоналістів з націонал-комуністами,мо
нархістів з соціялістами, христіян з марксистами і О А  О Щойно не
давно були ми свідками таких експериментів,від яких кожному сало ясно 
до чого може довести спілка з безбожниками й марксистами, які кількіс 
тю своїх груп^накидають волю національно- визвольному таборові і 
через нього піпорядковують собі український нарід о 6 в кас стара по- 
словиця:"З ким пристаєш- таким сам стаєш"» І приставати націоналіс
там христіянам з невірними марксистами-опортуністами, означує смерть 
українські й гі а ц і о н а л ь н о - в и з в о л ь н і й самостійницькій політиці»

„„Знав про цо і Великий Богдан, який єднався з Богунами,Кривоноса
ми ,Кричезс ькимрі ,Морозенками,Іісчаями йВйговськими, творив з них уряд 
козацької України

Т.Шевченко- найбільший українець 
безмежно любив сві “ 
єднатися і прощати 
москалеві і ляхові "господарювати" 
йому поколінні з

9 а уникав людей типу Барабанів,Кисілів,Кочуооів,

її
ІІ .

страдальний народ', 
полковникам поганим"

якого знаєг н
і па ,хоч як 

закликав
історія

свою Україну, але не 
, п е р с б є р т і-і jA м, цо помагають 

ушаа-х-п. на Україні. Він дрріка 
його опортунізм і сентиментальність,

батько сина, своєї дитини",хоч цього вимагає "воля України". З яким
)0"ііЄ Т II

сучасному
заріже
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ведиким презирством відносився Шевченко до тої породи людей,ЩО 
звалась у нього " грязь Москви" й "Варшавське сміття"» А в нас 
проповідується "об’єднання" з цією породою людей те. це а ста
виться їх в керівництво українського народу»

Останні події світового і внутрішньо-українського характеру 
вимагають від всієї української еміграції дійсного об’єднання 
під прапорами Воюючої України, цоб зірвати раз на все з тими,цо 
пгскують українською визвольною справою і в кожну любу хвилину 
готові продати її за особисті посади й кар'Єру.

Позиції революційної 07Іі,У ПА й УГВР мусять стати дороговка
зами для цілої української еміграції,бо це єдиний шлях,ЦО веде 
до здобуття Української Самостійної Соборної Держави.

§§§§§§§§§§

ДО ПИТАННЯ БООВОЇ ГОТОВОСТІ

В обличчі сього дні шних СІТОБИХ ПОДІЙ, ЯІСІ ПОКИЩО Є ЛИПО Пр - 
людією до III світової війни,ми як члени поневоленої нації ста
раємось доглянути в них початок розв’язки проблеми визволення по
неволених народів СССР. Вже сьогодні є певним,цо зудар між схо
дом і заходом, який є неминучий, є лише питання місяців чи най- 
блитих років.

Корейський конфлікт по побіді військ 0ОН, може закінчитися 
хвилевою "передишкою" і підготовкою до нової збройної агресії з 
боку російських імпоріялістів і їх сателітів.

Хвилева побіла військ оОН в Кореї це не означає капітуляції 
комунізму і не є остаточною розв"явкою існуючих світових проблем.

Наша увага мусить зосереджуватися, коли говоримо про еміграцію 
на мілітарній силі,якою в кожному випадку будемо могти розпоряд
жатись. Широко по цілому світі,зокрема у Великій Британії є розки 
пені сотки тисяч українців здібних до ношення зброї» Поміж ними 
є щонайменшо половина,які перейшли військові вишколи в різних ар
міях, і які по короткому перевийколіта запізненні з новою збро
єю і технікою, можуть стати силою, яка у ході воєнної розгри,бу
де для України чинником капітального значення.

Сили ці, як цс ми вже зазначили є розпорошені по різпих^про- 
сторах західного світу. Не має однак реєстру стрільців по їх 
військовому знанні, немає точного числа кваліфікованих підстар
ший і старшин, немає числа,цо опроділяло б поодиноких вояків до 
того чи іншого роду зброї» Можемо твердити,цо події,які вже зав
тра вимагвлиб від нас повної мілітарної сили і готовості, заста
ли б кас слабо підготованими.

Це буде для нас зрозумілим тоді, коли докажемо по прикладом 
хоч би терепу Великої Британії» 2 частинами польського корпусу,, 
приблизно дві тисячі українців різних військових ступнів і родів 
зброї прибуло на цей терен» Цс число зросло в п"ятєро з хвилиною 
переїзд з' з Італії 8 тисяч членів Української Національної Армії. 
Цих десять тисяч вишколених вояків вже самі собою являють поваж
ну силу, якщо вони є охоплені Б рямпі відповідної військової орга
нізації /комбатапської/, а якою будуть ц. сталому контакті. Такою 
організацією,яка мала б па меті охоплювати всіх військовиків,без 
огляду на це, в якій армії служили є Об'єднання бувших Вояків 
Українців /ОбЗУ/« І коли ми візьмемо сам факт, цо ця організація 
начислює лише 4 тисячі членів, то зрозуміємо чому події,які ви
магали б від нас завтра мілітарної сили застали б нас непригото
ваними.

їїомимо наполегливої праці Управи ОбВУ, а яка не розпорядкає 
відповідним організаційним апаратом, не можна розгорнути праці в 
такому мантабі,як цього вимагають її завдання. І тут є дашим^обо
в'язком стати її до помочі. Користуючись прикладами з історії пер
шої світової війни, цо принесла відродження різним недержавним на
родам завдяки відділам формованим на еміграції, треба вести роз- 
яспіючу акцію серед військовиків, які цо не є членами ОбВУ і цим 
самим збільшити вдвоє число членства. Точний облік,сталий кой-
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такт із усіми бувшими вояками, докладний стан стрілецтва, підстар
ший і старшин , опреділення загалу вояцтва до окремих радів зброї 
- цс запевнення скорого формування частин» Бід скорого формувань 
і-ія частин і їх боєзої готовості залежить часто успіх акцій держав
ного значення»

Сьогодні мілітарне питання е питанням першого значення у всіх 
малих і великих народів світу і воно мусить бути першим також і для 
нас» Вслухуймося у відгуки гармат,які розриваються в Кореї і маймо 
на увазі це, цо вони будуть скоро розриватися по цілому світі»Тому 
будьмо готові на це не як одиниці, але як цілість зорганізована в 
одній комбатапській організації, бо тільки тоді ми будемо предста
вляти собою певну, корисну українській визвольній боротьбі силу.

Зорганізування в обВУ всіх військовиків буде гарантом,цо нас 
не використають жодні кар"єристи для підвищення свого ступеня і 
цо сила нашого вояцтва буде вжита до боротьби тільки за УССД.

"ПАТІ о ї а м а н '.'з т і к а є п е р е д у к р а ї н с ь к и й г р о м а д я н с т в о мН !! II і! И И І! П і П І Н  Н Н І Н І  і 11ММІ !і І М М М І  11 Ц І М !  і І И !l it П Н І  МІ  Н І М І  it І І І И І І !  Ц І Ї  ІІ ІМІ
нгості", очікуваний’ у ордена терен Великої Британії приїхав 

півцями,"отаман" Бульба»
За ініціятивою "Об"єднання" скликано з тої нагоди "всеукраїн

ське віче" в к. Ронделі» Зічс організовано під сильною "охороною" 
уердепівського "ГЗСВД". Коли однак заля наповнилася охочими послу
хати промови " пана отамана", ініціятори віча настрашилися кілько
сті громадянства і старалися віче відкликати. Однак публика дома
галася "побачити і послухати" промови "отамана"» Але "пап отаман" 
з його"штабом"ка Велику Британію втратили відвагу показатися на 
очі громадянству і ганебно, по тхорячому втекли задніми дверима із 
залі ."всеукраїнського віча"»

Присутні учасники, при участі кількох ініціяторів цього віча 
відбули віче під головування проф. Лсвицького, пані Лукіянснко і 
п* Самотулкн. В дискусії, по вислуханні ганебних наклепів пана 
Пояска на бандерівців, відповідь дав проф» Левицький, а згодом 
підстариина УПА. Аргументуючи документами підстарпина УПА здема
скував "пана отамана" і на фактах доказав опозиції зраду Бульби, 
якої він допустився відносно української справи»

По заслухавші промов проф» Лсвицького,п-ні Лукіяненко і ін. 
та по дискусії віче винесло резолюції в якрх:

X» Демаскує роботу певних партійних кругів за їх намагання роз
бити єдність українського громадянства на еміграції.

2. Засилає співчуття корейському народові в його боротьбі проти 
комуністичних загарбників. Засуджує безвідповідальну роботу деяких 
військових організацій, цо творенням т.з."українського легіону" на
магались здоскридитувати принціпи визвольної боротьби українського 
народу.

3. Зічс засилає гарячий привіт Воюючій Україні,УПА і її героїч
ному Командирові ген. Т.Чупринці, обом Українським Церквам і ЦК АБИ 

Віче закінчено національнії гимиом. З добровільних датків покри
то кошти, вииайму залі /ініціятори відмовилися заплатити/,а решта з 
сумі І фун. І5йил. призначено на "Визвольний Фонд".

^Українці ’ м.Рочдел дали приклад солідарної постави з ідеями Воіо.- 
ючої України. Чого шукає у Бел. Британії п. Боровсць? Чому боїться 
показатися українському громадянству? Найвищий час, цоб "панам ота
манам", слідом за м.рочделом,поставити це питання ясно і чітко.

Ширше звідомлення про це віче подамо у "Визвольному Шляху".

KOBE ВИДАННЯ
ЦІкотська Ліга Европейської Свободи видала наступну бвопуюу про 

Український Визвольний Рух і його Провідника з передмовою Голови 
згаданої Ліги, п. Джона Сюарта.

Брошурки мають велике пропагандивне і інформативне значення 
для нашої революційно-визвольної справи і тому паші члени зобов’я 
зані якиайвіяьшс їх поширювати між чужинцями на цьому терсні.
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НЕВЙЛІЧИМА ХВОРОБА ПОЛЬСЬКИХ ІМПЕРІЯЛІСТІВ

Серед різних політичних недуг, яким, історія на підставі дос- 
г піду устійнила певні діягнози, е недуги хронічно невилічимі.

На одну і таких хронічних недуг під соток літ хворіє 
Польща. Іс т о р і н ствердила діягнозу: імперіалізм або т.з, манія 
"моцарства". Ця недуга так глибоко вкорінилася в дуні по лівонсь
ких політиків,цо немає ліку, який би вилікував їх з цієї смер
тельної хвороби. Но помогли "операції'-1 ні Німеччини,ні Австрії,ні 
Росії, но поміг одержаний з великими жертвами досвід, но помогли 
перестороги Унраїни.

Лупалось, цо остання "операція" аж двох?’спеціп" на раз,СССР 
і Німеччини буде остаточно вдалою і по ній Польща виздоровіє, та 
одначе факт, про який буде дальше мова, вказує ясно на тс,цо не
дуга Польщі- імперіялізм є застарілою і иевилічимою.

В суботу, Іб вересня ц.р., відбулося в Всстмінстер Катсдрал 
Гол в Лондоні, иирокорозреклямоване в польскій пресі зібра:;ня по
ляків "східних 3емель".

Коли візьмемо під увагу факт політичного напруження між схо
дом і заходом, як також можливість отвертої війни між Росією і 
вільними ще державами світу, то необхідним є присвятити цьому зі-= 
бранні кілька рядків, тимбільше, цо питання які були основою зі
брання, доповідей і дискусій - цс українські землі, які були фі
зичною силою підкоренні і закріпленні радою амбасадоріз в 1923р.

На це зібрання прибуло аж 150 поляків /підчеркуемо 150, бо 
в самому Лондоні живе біля 40.000 поляків/. Більшість з них -це 
люди вікам понад 50 років, бувші землевласники і урядовці з часів 
насильства Польці над західними землями України. Вони свідомі того, 
що захоплення поляками західно-українських земель - це для них зна
чить свіжа нажива, а втрата - рівнозначне з долею,яку тепер пере
живають. Цс штовхає їх до пропагандивної акції за здобуття прихиль
ників Польці "Ягайлонського покрою" серед політиків зпхіднього сві
ту.

Ось як політикує один із промовців, п. Кєрсілозсісі;" На жаль 
па Англію нам помає цо богато надіятися. Англійці стоять на ста
новищі збереження лінії Кєрзона. Більшу надію дає Америка, якої 
один відділ Цоржазпрго Департаменту, опрацював декілька варіянтів 
можливого розмежування польських східних границь. S них деякі є 
навіть корисні для Польці’1

Який висновок можемо зробити з цих кількох слів їїсрсіловського? 
Ми иє можемо вичитати якихось великих надій для пас, але всстаки 
така рішуча постава Англії, а неясна Америки, дає до зрозуміння, 
що питання східних границь Польці не є легкою проблемою до роз
в'язання, як це було но першій світовій війні. Америка доходить у 
своїх дослідах з питанні ціп границь так далеко, що вже починає ро
зуміти, що землі, які колись були признані Польщі не можуть правію 
ііналежати. хоч Англія і Америка не будуть мати рішаючого впливу в 
цьому питанні тільки Україна, всетаки це вже знаменний факт, цо 
вони поважно застановляються над ним.

Як основний аргумент,який промовляє за тим, цо Америка піде 
на зустріч Польщі і її політикам - це за Керсіловським те, цо 
Польща це одинока сила на яку може опертися Америка на випадок вій
ни з червоною Москвою. За його твердженням, ціле польське населення 
є проти комунізму.

Але тепер західному світові відомо, що українське населення 
є не тільки протії комунізму, але і докзує це збройним спротивом 
свого збройного рамя-УПА і що Америка починає усвідомлювати собі 
ролю України, як партнера в майбутнім збройнім конфлікті з Росією.

Інший промовець, розглядаючи стан иа " землях малопольскі", 
болів тим, цо_вже на тих землях фактично немає поляків. Через цен
три примусової евакуації перейшло півтора міліона поляків,а других 
пі тора міліона вивезли більшовики па Сибір чи інші простори Азії.

.Не забув прелегепт згадати, цо тисячі поляків -згинуло з рук 
українських " побратимцуз"

Після доповіді др. Скшипека, присутні здали собі Рправу, що 
землі, па які вони думають вертатися, вже не тільки історично, але 
і зовнішню—фізіологічно є їм чужими - українськими. Не викликало
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великого враження навіть оптимістичне ствердженая "політика" Скши- 
пєка,цо Польща е передодкена, а цс дає запоруку, що по повороті на 
східні землі буде ким наново заселити простори " малопольскі ".

Однак погляди дискутаптів, які виступали по доповідях, дають 
доволі ясну картину, що серед поляків G одиниці, які здорово зади
вляються на розв'язку політичних проблем, а не як групка польських 
застарілих політиків, які це сьогодні мріють про Польщу "від моря 
до моря" ціною поневолення сусідніх народів.

Один дискутант, який заступав думку бульпої частини присутніх, 
звернув увагу "політиків"ка те, цо абсурдом сьогодні є думати, ідо 
Україна і литва згодяться па будьякі федерації під "добродійним 
покровом" Польці, коли державницька самостійницька думка цих наро
дів досягнула найвищого степенпя.

його питання про те чи Польща . буде мати право і силу відібрати 
від вільних держав, України і Литви, ті землі, які до 1939 року бу
ли під Польщею, неприємно охолодили " гарячі" мозги застарілих "по
літиків".

Від нас можемо лише сказати зпевкенко, що марні е виступи груп
ки поляків в час, коли народи східної Ввропи і Азії:, організуються 
на плятформі Антибільшовицького Бльоку Народів до боротьби з Росією 
за встановлення суверенних держав в етнографічних територіях.

1

ІММММММММ!!!
ДО УВАГИ ІНІЦІАТОРАМ ЗБІРОК

Відзначаючи з повним признанням патріотизм тої частини нашого 
громадянства, яке добровільними датками па національні цілі під- 
тверджує свою ідейно-політичну єдність з Воюючою Україною, ми однак 
змушені звернути увагу па збереження належних засад, які зобов'я
зують, в першу чергу ініціаторів-збірцикіз, а також і самих жертво
давців.

На сторінках " Визвольного Шляху " оголошуватимемо пожертви до 
яких будуть долучені всі інформації, списки жертводавців, місцевість 
і т.д. в засаді оголошуватимемо: а/ Датки зложені па збіркові листи, 
на яких будуть виписані ім"я і прізвища жертводавців, їх власноручний 
підпис, місцевість, дата, підпис ініціятора-збірцика і також, коротко 
з якої нагоди переведено збірку, б/ Добровільні пожертви / без збірісо- 
вих лист/, з пагоди родинних чи національнаяьпих свят. Гака збірка 
вимагає: точної назви місцевості, з якої нагоди, т кого і коли,пріз
вище ініціятора-збірцика, підпису його і ще одного жертводавця.

Не оголошуватимемо збірок, які мають анонімний характер, На ба
жаний жертводавців і ініціяторів, оголошуватимемо пожертви за змістом 
їх власної редакції, але в прилозі є конечним долучити всі документи 
переведеної збірки.

Вимагаємо від ініціяторів збірок і добровільних пожертв збере
ження всіх засад відповідальності, що в таких випадках зобов'язують 
їх перед украї і:ським громадянством.

СЛУ£АЙТЕ__ ПІ^ПІЛЬН0Ї_Р4ЦІ0СТАНЦ.ІЇ УКРАЇНИ

Передачі відбуваються в суботи і неділі в годинах ^З.ШО і 5,00 
середно-європейського часу на коротких хвилях - 40 метрів.

До иаслуху вживати сильних апаратів, які добре діють на корот
ких хвилях і вчисляти можливість відхилення в один ЧИ Другий бік. 

Радіопередачі починаються стукотом годинника, а після того сиг
налом, викопаним на акордіоні початку маршу "Чуєш сурми грають" і 
потім слідує властива передача.

ДЛЯ КОЖНОГО ЧЛЕНА
Заходами .Пт,П. Верховина випущено збірку ідеологічно-виховних 

матеріялів,які творять цілість засадничих правил життя і поведінки 
українського націоналіста. Цей "Український Націоналіст" напевно 
буде з задоволенням прийнятий членством. В скоромучасі кожний член 
буде міг набути "Українського Націоналіста" в своїй станиці,§ ш § § § § § § § § § § § § §
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