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С У Р М А Ч
Рік І. СІЧЕНЬ, 1955 ч. 1.

Христос №щмшкСй/
ЗАМІСТЬ ПЕРЕДОВИЦІ

Випуском одноднівки »Сурмач« Управа Об’єднання бувших Вояків 
Українців у В. Брітанії хоче започаткувати журнал для бувших і бу
дучих українських вояків з завданням — на прикладах з подвигів і 
життя українських та світової слави героїв-воїнів: а) кристалізувати 
характери українського вояка, б) поглиблювати любов до України, 
в) вщіплювати найвищі ідеали українця-вояка, г) ознайомлювати його 
з найновішими досягненнями військової техніки, тактики і стратегії.

Одноднівка »Сурмач« — це перша наша спроба, спроба пера наших 
бувших вояків. Завданням нашим є і буде давати короткі статті, огля
ди, сюжети, нариси, фейлетони в легкій доступній формі для кожного 
українця. В цьому журналі хочемо дати змогу також попро
бувати сил усім початківцям, а головно нашим воякам, яких просимо 
відгукнутись без огляду на країну тимчасового перебування, політич
них переконань — хто дійсно бажає добра свому народові. Зазначуємо, 
що ми не будемо встрявати в політичну полеміку. Військовикові зали
шилось небагато часу до підготовки до вирішальних, важливих подій, 
які рішатиме не зелений столик — а меч. Індивідуальність людини- 
українця, його духові вартості, його дорогоцінності, оперті на христи
янській моралі, доля нашої Батьківщини і цих, що в неволі очікують 
нашої допомоги — це напрямні нашої праці, нашого життя-боротьби. 
Сум і плач також відкидаємо. Вояк ніколи не сумує. Смерть, що загля
дала йому нераз у вічі, не лякала його. Він знає одно: ПЕРЕМОГА! 
ПРАВДА ПЕРЕМОЖЕ, БО З НАМИ БОГ — НОВОНАРОДЖЕНИЙ 
ХРИСТОС!

»За віру прадідівську, за Україну християнську, за Божу правду, за 
народ!« — це наше мотто, мотто віковічної боротьби українського вояка, 
— шлях визвольної боротьби синів степів, Поділля, Карпат, Волині і 
Полісся.

Редакційна Колегія
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Василь Де-Ву

Свят-вечірній спомин
Крижана ніч розкинула кирею, зорями ткану мантію теміні,
Дрімає ліс, кубанку вдягши білу, на білий сніг дерев жбурнувши тіні.
Село заснуло у кучергах снігу, скувала стужа в соплі льду тополю.
Криничні журавлі хроплять розбитим скрипом, окутавшись в пушисту 

срібну льолю.
А Ти — ідеш . . .  Як йшов колись Твій Батько, як йшов Твій Дід, 

як йшов незнаний Прадід . . .
Котрий вже день? . . .  Котрий бо місяць, рік?!. . .  Як довго вж е?!. . .  

Забув і лік їм мабуть . . .
А Ти — ідеш . . .  Волочеш бідні ноги. Лиш матній снігу тріск 

мутить тишу північну.
Десь дзенькнув в рів шолом, як дзвін в молитви час. І враз Ти 

стрепенувсь!
Десь родиться Предвічний!!!. . .

В далі, за лісом там, заграва в Небесах, а на Землі - 
лиш кров, терпіння, смерть і рани.

Та тут ще тишина, тут родиться Христос,
Його вже, десь, в селі, вітають колядами.

Бо й що ж, що там десь бій, нечистий в танець йде,
Тут родиться Христос й в найменшій курній хаті. . .

Дідух, варення, книш. . .  І кутя на столі. . .  У Тебе лиш 
в нахлібнику — Гранати . . .

А Ти — ідеш . . .  Ідеш туди, де смерть, де над щовбами кров’ю 
плачуть зорі.

Родивсь Христос!!!! Славіте ж бо Його!!! І Ви, в хатах ...
І ми — у сніжнім полі. . .

А Ти — ідеш! Ідеш спинити жах,
пролити кров за ліс, село, за кутю . . .

Збивається з-під ніг і стелиться, мов жаль, 
сніжок по лози пруттю . . .



СУРМАЧ З

Христос Раждається!

Дорогі в Христі Браття і Сестри!
Рівно 1955 років тому назад, над нужденною стаєнкою біля жидівсь

кого міста Віфлеєму, засяяла надзвичайна зірка, як знак-вістунка, що 
на небі і на землі відбувається найбільша подія-таємниця: ВОПЛОЧЕН- 
НЯ БОЖОГО СИНА. Оце Син Божий Єдинородний, Ісус Христос, став
ся людиною і народився з жінки — Пречистої Діви, щоб таким своїм 
народженням засвідчити свою любов до нас грішних людей, щоб знову 
нав’язати зв’язок між небом і землею, втрачений з вини наших праро
дичів у раю, і щоб принести людям мир Божий і життя Боже та при
вернути нам втрачену через гріх гідність дітей Божих. . .

І відтоді аж по сьогодні, щороку в Свят-Вечір, в пам’ятку здійснен
ня тої Різдвяної Таємниці, мільйони людей линуть до віфлеємської ста
єнки, щоб там, припавши біля ясел, духом поклонитись Воплоченому 
Богові, щоб від віфлеємської звізди запалити свічку своєї віри і надії, 
щоб шукати розв’язки всіх життєвих питань, щоб зачерпнути надхнен- 
ня у творенні та провідних ідей, гасел і дороговказів до певної й оста
точної мети. Подібно і ми, Дорогі в Христі Браття і Сестри, в цьогооіч- 
ну Різдвяну Ніч полиньмо духом до віфлеємської стаєнки і, припавши 
покірно біля ясел, подякуймо Спасителеві за Його прихід між нас і 
за його любов до нас! Дякуймо за здійснення Різдвяного Таїнства. Бо 
віфлеємська Таємниця рівночасно дала нам відповідь — розв’язку на 
всі найскладніші питання: хто і чиї ми діти, та яка наша мета?! В сві
тлі Різдвяного Таїнства ми пізнали, хто такий Бог, що Він наш Творець, 
Господь і дбайливий та люб’ячий Батько, початок і кінець нашої зем
ської мандрівки. В світлі того Таїнства Спаситель дав нам змогу пізна
ти нас самих, нашу нічевість і нищету, але й вартість напої безсмерт
ної душі. Бо справді, як велику вартість мусить мати наша душа, хоч 
так часто оплюгавлена гріхами, коли Син Божий, задля її відкуплення 
стався людиною і вмер на хресті?! То ж дякуймо Ісусові, в першу чер
гу за дар Відкуплення й за всі Його терпіння і жертви, а передусім за 
пролиту Кров і Його смерть на хресті задля нашого спасения.

Роздумуючи над цим Різдвяним Таїнством, киньмо зором на світ, що 
довкруги нас, а побачимо, скільки то людей є невдячними Ісусові за ці 
Його дари, скільки не розуміє Його слів любови і глумиться з Його 
терпінь та насміхається з його вчення! . . .  Навіть між тими, що нази
ваються Його учнями, між християнами, скільки є таких, що не опа
новані духом Христа, повні неморальности й духової мертвоти, скіль
ки з погаслою свічкою віри блукає по цьому світу?! .. . Скільки таких, 
які забули на напімнення Христа, що Його учнів світ повинен пізнати 
з їхньої любови між собою?! . .. Як мало людей з чистим серцем і лю
дей доброї волі, що хотіли б піти покірно за сяйвом віфлеємської зві
зди, за голосом Спасителя! . . .

Хіба ж стоятимемо німими в обличчі такого нерозуміння і легкова- 
ження Різдвяного Таїнства?! Ні! — Припавши ще нижче біля ясел, ми 
будемо перепрошувати Спасителя за завдані Йому зневаги і погорду 
Його навчання зі сторони нас самих, зі сторони наших рідних, нашого
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народу, а то й цілого світу! Ми зробимо сильну постанову поправи на
шого особистого відношення до Спасителя та робитимемо е с є  можливе 
у майбутньому, щоб таке відношення до Христа покращало в середо
вищі, що в ньому живемо і працюємо. Ми будемо теж просити, щоб 
Боже Дитятко скріпило нашу надію, щоб пригорнуло нас ще ближче до 
себе і, щоб зробило нас неустрашимими борцями за Його Правду, та, 
щоб не опустило нас на тернистому шляху нашого життя. Ми будемо 
благати нашого Божественного Спасителя, щоб допоміг нам зберегти 
горіючим полум’я нашої предківської віри, що була силою і надхнен- 
ням давніх поколінь, віри, що сьогодні дає силу нашим Владикам, Бра
там і Сестрам терпіти переслідування і каторгу зі сторони ворогів Хри
ста і нашої Батьківщини, віри, що й сьогодні остається нашим одино
ким заборолом проти ворогів нашого спасения!

Кінчаючи це моє слово, за прабатьківським звичаєм складаю Вам, До
рогі в Христі — Браття і Сестри, мої різдвяні побажання: бажаю Вам 
скріплення взаємної любови, єдности, згоди, терпеливости! Хай Боже
ственний Спаситель потішить Ваші засмучені серця під час коли свя
ткуватимете і цей Свят-Вечір далеко від Ваших рідних і далеко від 
рідної України. Віфлеємська ж звізда хай врешті доведе Вас, мої До
рогі, до остаточної перемоги над ворогами Божими і ворогами нашими, 
що безкарно бешкетують сьгодні в нашій любій Батьківщині, і хай до
зволить Вам в один з найближчих Свят-Вечорів святкувати в крузі 
Ваших рідних, в рідній хаті, у вільній Україні!

о. Мітрат А. Малиновський,
Ген. Вікарій Апост. Візитатора

(ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Українців в Україні та на чужині, обі наші Церкви, авангард україн
ського народу в боротьбі за визволення — УПА, ветеранів визвольних 
змагань та українських вояків, підстаршин і старшин у цілому світі

вітаємо
З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ І НОВИМ РОКОМ

та складаємо найщиріші побажання. Хай Новонароджений Христос 
допоможе всім нам осягнути в Новому Році нашу мету.

ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ!
Управа ОбВУ ВБ., Управи клітин та членство 

* * *

З Р і з д в о м  Х р и с т о в и м  щиро вітаємо всіх членів Об’єднання 
бувших Вояків Українців у В. Брітанії та з Н о в и м  Р о к о м  бажаємо 
витривалости в праці для добра Батьківщини та твердої віри в перемогу 
нашої великої Ідеї.

Управа ОбВУ
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ДО ОБ’ЄДНАННЯ БУВШИХ ВОЯКІВ УКРАЇНЦІВ У ВЕЛИКІЙ
БРІТАНІЇ

З Р І З Д В О М  Х Р И С Т О В И М !

Хвальну Управу і всіх Членів Об’єднання бувших Вояків Українців 
у Великій Брітанії вітаю з Святами Різдва Христового і з Новим 1955 
Роком і бажаю всім у доброму здоров’ї, добробуті і душевному спокою 
зустріти і провести ці Свята.

Посеред тривожної теперішньої дійсности і в обличчі ще більш не
певного завтра зустрічаємо ми в цьому році ці великі християнські 
Свіята. Народжений Христос вказав світові, що без Його приходу не 
було б остаточної перемоги світла над темрявою. Для Українського 
Народу, при його змаганні за волю, Різдво Христове — це запевнення, 
що знущання і катування народу, його сльози і кров найкращих синів 
і доньок України не пропадуть даром, але прискорять день Визволення. 
Тому з вірою в перемогу світла над темрявою зустрічаємо ці великі 
свята з радістю і певністю, що скоро настане і день відродження 
України і її волі.

Нехай же Народжений у Віфлеємі Христос Бог наш збереже нас 
усіх у розсіянні сущих від усяких напастей, об’єднає всіх любов’ю в 
одну дружню родину і допоможе нам здійснити наші мрії в цьому житті 
— визволити нашу Батьківщину-Україну!

Вітаю появу нової української військової одноднівки — журналу в 
Англії »Сурмач« і бажаю видавцям і редакції найкращих успіхів у 
праці. Нехай Всевишній Господь Бог поблагословить їх працю і до
поможе перемогти всі труднощі!

З любов’ю у Христі 
Протопресвітер С. Молчанівський 

Адміністратор і Голова Ген. Церк. Упр. УАПЦ у В. Брітанії 
Різдво, 1954-55 р.

Напередодні зудару двох світів
Московська імперія дореволю

ційних часів не ховала свого на
міру запанувати над усіми сло
в’янськими народами. Ідея пану
вання москвинів над усіми слов’я
нами, була провідною ідеєю мос
ковської філософії і літератури, 
виразниками якої були т. зв. сло

в’янофіли. Свого часу Ф. Досто- 
євський у письмі до А. Майнова 
писав: »Величезне відродження є 
скрізь, що переходить на цілий 
світ за допомогою російської дум
ки, і воно буде досягнуте не мен
ше як за сотню років — це є моя 
палка віра. Але для того, щоб цей
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величний намір міг бути досягну
тий, є необхідним, щоб політичне 
право і найвища влада велико
російської раси (тобто москвинів) 
над усім слов’янським світом 
була повною і незаперечно 
цілковитою«.

Об’єднання всіх слов’ян під цар
ською короною і повне пануван
ня над ними москвинів було про
відною політичною ідеєю шовіні
стичної московської інтелігенції. 
Промислово відстала, дика, з ко
мунальною формою землеволодін
ня, царська Московія, мріяла не 
тільки про політичне панування 
над слов’янами, вона вважала се
бе єдиним спадкоємцем »загнива
ючої« Европи.

Реакційно-аґресивна московська 
інтеліґенція, ідейним виразником 
якої були слов’янофіли, вважала, 
що »зло капіталізму«, на шлях 
розвитку якого стала Західня Ев
ропа, Московію мине. Слабо роз
винуте почуття приватної власно
сті! у переважній більшості мос
квинів вони розглядали, як вели
чезний національний скарб мос
ковської душі, а комунальну фор
му землеволодіння, т. зв. »общи
ну« і »артіль«, за найвищу сус
пільну форму, яка спасе не тіль
ки москвинів, а й Европу і навіть 
цілий світ. Перемога большевиків 
у революції 1917 р., яка замінила 
царську корону — п’ятикутною 
зіркою, а московську православну 
віру — комуністичним маніфес
том К. Маркса, надала московсь
кій імперії нових якостей, а саме 
большевицька Московія стала 
більш підступна, більш віроломна, 
демагогічна, більш аґоесивна.

З перших днів своєї перемоги 
большевики проголосили Моско
вію, як державу »пролетарської 
диктатури«, а саму Москву новою 
Меккою комуністичного світу. 
»Диктатура пролетаріяту« в мос

ковській імперії була не для вну
трішнього вжитку, а скоріш для 
експорту. В середині московської 
імперії фактично була диктатура 
москвинів над немосковськими 
народами, яким москвини почали 
силою впроваджувати свою мос
ковську комуну. Н. Зеров з при
воду причини перемоги больше- 
е и к і в  комуністів в Росії пише: 
»Економічно Росія була країною 
найменш підходящою для кому
ністичного експерименту, але ду
ховно вона була єдиною країною, 
що готова була пірнути в новий 
світ« (ст. 160. »Три російські про
пророки — Хомяков, Достоєвський, 
Соловєв«).

Історія горожанської війни в 
18-20 роках це є історія боротьби 
України, Кавказу, Сибіру проти 
московського большевизму. Пере
мога большевиків в горожанській 
війні пояснюється тільки тим, що 
Західний Світ своєю політикою 
невтручання до »внутрішніх ро
сійських« справ об’єктивно сприяв 
загарбницькій війні большевиків 
проти немосковських народів. Бо 
в самій Московії большевики за
хопили владу за дуже короткий 
час, місцеве московське населен
ня творило собою опірну базу »но
вого« режиму. Дальший розвиток 
горожанської війни мав характер 
агресивної війни москвинів проти 
народів, силою зброї яких поко
рив і загарбав цар, але які, ско
риставшись внутрішнім послаб
ленням московської імперії, про
голосили повне відокремлення від 
Московії і створили свої незалеж
ні національні держави. Таким чи
ном большевики стали повними 
спадкоємцями царської імперії. 
Щоб приховати свої чисто імпе- 
ріялістичні загарбницькі наміри, 
московські большевики створили 
т зв. Третій Комуністичний Ін
тернаціонал, нібито як надрядне
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міжнародне тіло, а насправді під
рядне і цілком узалежнене від во
лі москвинів. Так званий Комін
терн по суті був пристановищем 
зденаціоналізованого і здеклясо- 
ваного європейського люмпена, на 
якого остаточно Москва ставила 
ставку в своїх плянах завойован- 
ня світу.

Аґресивна війна по відношенні 
до Заходу була в пляні москов
ських большевиків зараз по по
разці Німеччини в 1-шій світовій 
війні. Багатомільйонна орда че
кала тільки на наказ з Кремля, 
щоб кинутись на Західню Европу 
під старим московським гаслом 
»братської допомоги« »пролета
рем« Заходу. Це не сталось тіль
ки тому, що руки большевиків 
були зв’язані величезними проти- 
большевицькими повстаннями на 
Україні, Кавказі і Сибірі. Швидка 
стабілізація європейського життя 
після першої світової війни при
мусила большевиків змінити на
прям своєї агресивної політики. 
Західню Европу Москва залишає 
на деякий час в спокою, а основ
ну свою увагу звертає на Схід, 
зокрема Китай, де в той час роз
горявся національно-визвольний 
рух китайського народу під про
водом Сун Ят Сена. Декляруючи 
підтримку китайському національ
но-визвольному рухові, Москва з 
властивою їй підлістю і підступом 
пенетрує той рух своїми агентами, 
послаблює його, розкладає зсере
дини найсильнішу націоналістич
ну партію КомінтанГ. Акція Чан- 
Кай-Шека проти московської аген
тури т. зв. Компартії Китаю в 
1927 р. і оголошення її поза за
коном була вже муштарда по 
обіді. Отруйними впливами мос
ковського комунізму були охопле
ні вже в той час цілі провінції 
Китаю, а в 1930 р. в деяких з 
них навіть було вже проголошено

советську владу. Так, напр., на 
північному березі Янгце, яких 60 
миль від Ганкоу, на таблиці вже 
була така надпись: »Звідціль по
чинається територія Китайського 
Советського Уряду«.

Вже в 1931 році понад 
100,000.000 китайського населення 
було під владою т. зз. китайсько
го советського уряду. Друга сві
това війна, спричинена нацист
ською Німеччиною, большевиць- 
кою Москвою і Японією фактично 
закінчилась перемогою Москви. 
Сьогодні в посіданні московської 
імперії знаходиться половина зем
ного ґльобу з усіми його матері- 
яльними багатствами і людськими 
резервами. В той час, коли Захід
ній Світ знекровлений другою сві
товою війною, загоюзав свої рани, 
Москва не припиняла підривати 
його, як на периферіях так і з се
редини. »Горожанська« війна в 
Греції, бльокада Берліну, комуні
стичні заворушення і одверта вій
на в азіятських колоніях європей
ських країн (Маляї, Індо-Китай), 
корейська авантюра дали тверду, 
здавалося б, науку для Західньо- 
го Світу. А насправді цей Захід
ній Світ, що створив християнсь
ку цивілізацію, здається, втратив 
почуття людської гідности, як 
дивитись на його покору, з якою 
він зносить московські поличники.

Таку поведінку Европи можна 
пояснити хіба тільки тим, що во
на повністю усвідомлює свою пов
ну безсилість перед московсько- 
азійським велетнем на глиняних 
ногах, боїться його упадку, щоб 
не бути роздавленою тягарем йо
го маси. А в цей час глиняний ве
летень тужавіє, набирає сили, оз
броюючись атомовими бомбами. 
Коли сьогодні ще решта Европи 
не проковтнено московським по
лозом, то це тільки можна пояс
нити тим, що Европа має за сво-
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ек спиною США. Фактичним сво
їм станом Західня Европа є не що 
інше, як мостовий причілок США 
на європейському континенті. Де
який час західньо-європейські
державно-політичні діячі вважа
ли, що носієм зла в Московії є не
обмежена особиста диктатура Ста
ліна, і були такі наївні, що з 
смертю Сталіна в Московії поч
нуться зміни, як у внутрішній так 
і зовнішній політиці. Як відомо, 
і після смерти Сталіна ніяких 
змін, як у внутрішній так і зов
нішній московській політиці не 
заіснувало. Московські большеви
ки з перших днів своєї перемоги 
твердили про неминучий зудар 
двох світів, світу т. зв. комунізму 
з »диктатурою пролетаріату« і 
світу капіталізму з »диктатурою« 
фінансового капіталу. Ще Ленін 
за свого урядування підкреслював 
про неминучість цього зудару і 
вся політика большевиків, як вну
трішня так і зовнішня, була і є 
спрямована до підготовлений до 
цього остаточного зудару. Зали
шаючи незмінну стратегію, скеро
вану на завойовання світу, боль
шевики в залежності від зовніш
ньої і внутрішньої ситуації міня
ють свою тактику. Коли в Німеч
чині прийшов Гітлер до влади, то
ді большевики висувають гасло 
побудови соціялізму-комунізму в 
одній країні, як також в зовніш
ній політиці почали вести пропа
ганду про можливе співіснування 
світу комуністичного з світом 
капіталістичним.

Практика показала, що больше
вики1 пішли не тільки на те, дДоб 
»мирно« співіснувати, вони навіть 
заключили пакт дружби з гітле
рівською Німеччиною, уже як дві 
пролетарські держави. В останній 
час після лондонсько-паризької 
угоди західніх держав про озбро
єння Німеччини, Москва дуже

заголосила про можливе мирне 
співіснування »двох систем», а по 
суті двох світів — московсько- 
азійського й західнього.

Може декого здивувати, але 
стан двоподілу світу, який сьо
годні існує, більше як століття 
тому предбачав відомий францу
зький політичний і державний ді
яч Де-Токвіль. Про царську Мос- 
ковію і США Де-Токвіль писав: 
»В теперішній час є дві великі 
нації в світі, які здається пряму
ють до того самого кінця, хоч 
стартують з різних точок.

Я нагадую за росіян і амери
канців. Інші, очевидно, мають до
сягнуту границю, що природа на
креслила їм; ці два народи руха
ються вперед у змаганні якого 
око не може бачити границі. В до
сягненні цієї мети американці 
спираються на силу і розум інди
відів; Росія концентрує в одно
му чоловікові всю силу суспіль
ства. Один має по його головних 
засобах акцію свободи, другий 
рабство. Стартуючі пункти є різні 
і їх напрями не ті самі. Крім того, 
кожен з них, здається, позначе
ний Волею Неба керувати озна
ченою половиною гльобу«. (З кни
жки Беньяміна А. Савитс »Мир 
через вклад«, ст. 108).

Мало сказати, що це є влучна 
характеристика обох теперішніх 
великодержав, дана де-Токвілем 
— Америки — часів президента 
Монрое і його історичної доктри
ни (1823), та Росії — царів Олек
сандра і Миколи перших. Дана 
характеристика походить з глибо
кого знання де-Токвілем обох 
держав. Варто зазначити, що де- 
Токвіль перебував кілька років 
в Америці спеціяльно з науковим 
завданням вивчення американсь
ких інституцій.

(Закінчення буде)
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З нитиці ивітів синові
Підстаршинський вишкіл у 

Мюнхені. Налети бомбовиків заг
нали нас до бункру, в якому були 
сотки вояків німецької армії. Тут 
і там потворились гуртки. Підхо
джу до одного з них.

Молодий есесівець говорить про 
Україну і чваниться, як він відби
рав корови від селян і селянок. 
Спритно викривав яйця, заховані 
в околотах. Вмів переконати ста
ру бабусю, щоб вона доставляла 
йому свіжого масла кожного дня. 
Не забув також згадати про УПА 
і його геройство.

Хоча в душі ненавидів україн
ців, але тужив за країною здобичі 
і не міг погодитися з картковою 
системою в теперішньому місці по
стою.

Доля судила, що я стрінув цього 
самого Ганса знова під Бродами. 
Я ніколи не згадував, що знаю 
його ще з Мюнхену. Відступ нім
ців на цілому фронті змінив ос
танньо його вдачу. Він виконував 
накази дуже точно, але не мав 
уже відваги »ґрандою« робити 
розшуків за харчами, а приходив 
до хати й чемно давав знати, що 
він голодний.

В селі Гавариччині любив часто 
заходити до бабусі Насті, якої син 
пішов до 2-гої Дивізії. Вона допо
магала всім воякам як могла в 
надії, що її синові також не від
мовлять, коли він буде в потребі. 
Одного дня, коли полум’я війни 
освічували серед ночі село Гава- 
риччину і вибух Гранат стрясав 
старими вікнами, Ганс прийшов 
попращатись з бабусею Настею в 
надії, що одержить дарунок на 
дорогу. .

На дворі метушня. Вогненні язи
ки прошивали небо й землю на 
цілій площині. В хаті, однак, па
нувала глибока тиша, тільки ба
буся спокійно шептала молитви. 
Ганс, що ввійшов у хату, зачаро
ваний хатньою тишиною, став при 
дверях і спокійно вичікував, поки 
бабуся не скінчить молитви. В ду
ші він був неспокійний, бо знав, 
що ворог недалеко і бомба може 
змести стареньку хату кожної 
хвилини з лиця землі. Нараз він 
почув: »Допоможи Боже Гансові« 
повернути до своєї матері, сестри, 
родини«. Він не розумів усіх слів. 
Він відчув, що бабуся молилась 
за нього. Він не зчунявся, як ба
буся вручила йому в руки клунок 
і поблагословила його в дорогу. 
Держачи клунок в руці, задер
жався хвилинку, простягнув ру
ку бабусі, стиснув до себе і при
тиснув до своїх губ.

Вогні, зойки коней і людей, нас
тупаючих і відступаючих, втихли 
аж над ранком. Село догоряло, 
тільки хатина бабусі осталась ці
лою, неначе твердиня, свідок жит
тя. Двері відчинились, з яких по
казалась ще більше похила бабу
ся. В очах видно було глибоку 
тугу, в яких, однак, були блески 
надії. Липневі трави були сухі і 
може тому ані один листок не 
похилився в долину. Можливо во
ни, разом із ланами збіжжя, дя
кували Всевишньому, що жорсто
ке полум’я не досягнуло їх. Видо
вище нічного пекла не перемогло, 
однак, сходячого сонця. Воно, як 
звичайно, підносилось поволі і сво
їм блеском, замість туманів роси, 
здавлювало димні куряви.
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Куди не кинь оком, видно було, 
що щойно пару годин тому, тут, 
була жорстока боротьба за життя 
і смерть. Тут і там видніли роз
биті вози, гармати, кінські та люд
ські трупи. В очах бабусі видно 
зростаючий неспокій. Вона підхо
дить ближче до дороги. Тут і там 
валяються по ровах не тільки 
кріси та іншого рода зброя, але та
кож відірвані частини тіла з ре
штками одежі.

З далека почула зойк. Знайо
мий голос. Підходить ближче і пі
знає його, Ганса, в калюжі крови. 
Рятувати було запізно. Вираз ли
ця показував, що його думки да
леко, його зір шукає своїх, 
може тих з рідні, що давно відій
шли із цієї землі. В конвульсії 
притискає до себе клунок, що ос
таннього вечора вручила йому ба
буся, і раптом очі його повертають 
до свідомості, пізнає бабусю, на 
устах вияв радости і лід благосло
венням дрижачої руки Насті від
дає останній віддих .. .

Сонце схилялось до заходу. В 
селі показались большевики і по
чали збирати вбитих. В дебрах, 
що були далеко за селом, викопа
но яму і там у спільній могилі хо
ронили побитих німців разом з 
деякими червоноармійцями. Всі 
знали, що похоронені там черво- 
ноармійці — це українці, або інші 
національності. Для москалів спра
влено опісля похорон окремо і по
хоронено їх на цвинтарі.

Бабуся добре слідкувала, де по
хоронено дивізійників та Ганса.

Ховаючись від большевиків, 
цього самого вечора я стрінув ба
бусю з китицею квітів. Вона спі

шила до спільної могили. Кому ці 
квіти, питаю, догнавши її. »На
шим, убитим з Дивізії, українцям 
з червоної армії та Гансові« — по
чув тверду відповідь.

»Спішите на захід, до своїх?« 
— в задумі спитала Настя. »Пе
редайте одну квітку для нього!« 
- -  промовила благаючи. Витягну
ла найменшу квітку з китиці, пе
редала мені та поспішила віддати 
честь упавшим.

Під Фельдбахом, в Австрії, я 
стрінув у сотні Степана, сина На
стусі. Передав привіт від матері, 
але тяжко було прощатись з квіт- 
ксю-незабудькою. В часі бою не 
хотів згадувати про вбитих, про 
могилу, про смерть.

Травень, 1945 р. Українська Ди
візія, розброєна в Шпіталі. Шукаю 
за своєю сотнею, щоб розпитати 
про Степана. Товариші оповіда
ють, що Степан тяжко ранений і 
його дні почислені.

Заходжу до шпиталю. На ліж
ку, в куті, лежить у гарячці Сте
пан. Не може мене пізнати. Се
стра оповідає, що крім слів — Ма
ти! О ля! — нічого не можна ви
добути від нього. Витягаю засохлу 
квітку-незабудьку і передаю мед
сестрі. »Квітка ця від мами Нас
тусі« — говорить Віра. Степан 
здрігнувся, підніс голову, відчинив 
очі та: »Незабудька, з китиці кві
тів, від мами!« — вимовив. В очах 
його радість. Поворот до життя! 
»Він буде жити!« — сказала 
радісно сестра.

Степан скоро виздоровів. Його 
врятувала квітка. Він поверне до 
неї — до своєї мами.

Г-т Віра

З ЖИТТЯ ВОЯКІВ
Селепко Ґ. оглух на фронті. Не було ради. Бунчужний зголосив со

тенному його відставлено до штабу, як нездібного до фронту.
»Селепку! Ґ . . . ! «  — кричу до нього в таборі Ріміні. Ґ.... обурився. 
»Тут можна тихо говорити, тут не стріляють«.
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М. Б.-К.

Захід приготовляється до війни
Що захід не вірив у співпрацю 

з Росією, наглядним доказом є 
заява брітанського прем’єра Чер- 
чіля. Черчіль в промові у Вуд- 
форді (листопад, 1954 р.) заявив, 
що вже перед закінченням війни, 
в 1945 р., дав припоручення мар
шалові Монтґомері не нищити 
здобутої зброї, бо вона також на 
певний випадок і німцям може 
пригодитися.

Військовим штабам Заходу вже 
в початках »миру« було ясним, 
що вони мусять будувати сильні 
армії і готовитися до оборони від 
бувшого союзника, Москви. Час 
мав дати їм змогу на посилення 
підготовки, а головно в техніці та 
новій зброї. Франція, внаслідок 
своїх колоніяльних клопотів та 
внутрішнього безладдя, відсунула
ся майже цілковито від Европи. 
Одинока сила, не вчисляючи наро
дів з-поза залізної заслони, це Ні
меччина, але недавні, ще незагоєні 
рани, не дали політикам Заходу 
вільної руки до озброєння Ні
меччини. Щойно по 9-ти роках 
т. зв. холодної війни і двох гаря
чих воєн у Кореї та Індо-Китаї, 
міністри західніх держав загово
рили про озброєння Німеччини на 
останніх конференціях.

По довгій виміні думок і гаря
чих дискусіях —  ухвалено дати 
Німеччині назад у руки зброю, 
коли військові штаби сприйняли це 
як конечний факт таки зараз 
після закінчення 2-гої світової 
війни. Надання Німеччині права 
носити зброю зобов’язує її до 
певних обмежень, подиктованих 
Заходом:

1) Німеччина не може проду
кувати атомових, хемічних і бак
теріологічних бомб.

2) Не може будувати великих 
воєнних кораблів, підводних чов
нів та стратегічних бомбовиків.

3) Німецька армія має бути по
будована на демократичних заса
дах та має позбутися пруського, 
мілітарного духа. (Німецький вояк 
може по службі перебратися в ци
вільний одяг та виходити з каса- 
рень, поздоровляти старшин тіль
ки в службі, а не на вулиці).

Це кілька слів про Німеччину.
Як виглядає приготування За

ходу до війни в цілому?
Відповідаючи на це питання за

гально, на жаль, треба ствердити, 
що оборона Заходу покищо плив
ка, бо в зв’язку зі сподіваною 
атомовою війною потрібно ще ба
гато речей в поодиноких країнах 
узгіднити та виправити.

Західній, оборонний бльок під
лягає одній команді, без відома 
якої не вільно самовільно грома
дити своїх військ чи робити стра
тегічні пересунення. Спільне пос
тачання та зв’язок є регульоване 
головним командиром. Є постано
ва, що на випадок війни буде 
вжита атомова бомба. На Заході 
тільки одна Америка продукує на 
більшу скалю атомову зброю 
і тому вона буде приділювати свої 
одиниці атомової артилерії до 
поодиноких армій. Рівнож Аме
рика буде своїми літаками бом
бардувати атомовими бомбами.

Як вже сказано, Захід буде 
вживати атомових стрілен. Але 
противна сторона має також ато-
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мову бомбу і на це треба бути 
приготованим. Англійські військо
ві фахівці твердять, що ворожі 
атомові вибухи в першу чергу 
знищать та здезорганізують пос
тачання для армії, тому вони 
застановляються, як цю проблему 
розв’язати. Між іншим, авта хо- 
тять замінити на гелікоптери, та 
дискутують над питанням, кому 
ці нові одиниці мають підлягати

— команді повітряних сил чи ко
манді наземних військ.

Взагалі оборона проти атомових 
бомб та стрілен є великою проб
лемою. Очі звернені на вчених, 
що видумали атомову бомбу. Най- 
пекучіша потреба — це середники, 
які дали б змогу бодай частинно 
заховати нарід від обосічної, ни
щівної зброї.

З англійського
І. Ф.

Французький чужоземний леґіон
Коли спитаєш легіонера про 

його батьківщину — імовірно 
одержиш відповідь: »Леґіон це моя 
батьківщина«.

Ми думаємо про Французький 
Чужоземний Леґіон, що триває 
123 роки, очима Голівуду — як 
про гурт жорстоких, але роман
тичних характерів, які переправ
ляються верблюдами через Сага- 
ру, воюють рука-в-руку з нома
дами, визволяють героїнь з не
щасть. В міжчасі ці самі вояки 
відбувають тяжкі кари, а типовим 
у їхньому побуті — це загребу- 
вання себе по шию в пісок в часі 
незносимої спеки.

Можливо правда про цей Ле
гіон поділає більше на Вас, як 
фальшива леґенда.

В леґіоні, за вийнятком стар
шин, немає взагалі французів, 
однак, воно, як наємне військо, 
традиційно виконує найбільш не
безпечні операції в кожній фран
цузькій війні. Не легко є окрес
лити надзвичайну відвагу та мо
раль леґіонерів, що є визнані 
військовими експертами за най
вищі в світі. Вони не боряться 
за дім, ані батьківщину — вони 
позбавлені одного і другого. Ба

гато з них мають за собою різні 
провини і невдачі. Майже всі 
втекли від очікуваної кари. Але 
поля бою вони ніколи не 
залишають.

Подаю маленький епізод з їх
ньої історії. У 1863 р. відіслано 
до Мексику два батальйони леґі
онерів з метою — всадовити на 
мексиканський престіл австрійця 
Максиміліяна, згідно з пляном 
Наполеона III. Вони були харак
терною, типовою легіонерською 
одиницею, що складалася з лю
дей різних країн Европи. Це був 
чотирокутник смерти, серед горя
чі на рівнинному острові Вера 
Круз.

ЗО квітня, зі сходом сонця, пі
сля довгих і жорстоких боїв ос- 
тало при житті 60 леґіонерів, 
яких окружила мексиканська ка
валерія в знищеному селі Каме
рон. Число леґіонерів меншало з 
кожною годиною, але вогонь з 
їхньої сторони не ослаб, бо навіть 
тяжко ранені не кидали зброї. В 
годину пів до одинадцятої загра
ли барабани і вогонь перестав. На 
коні, з білою хоругвою, наблизив
ся мексиканець і, жадаючи здачі 
в полон, приобіцяв, що з ними,
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як полоненими, будуть поводити
ся добре.

Командант леґіону сотн. Дан- 
жу — старий, загартований вете
ран, який носив деревляну руку 
ще з часів Кримської війни — 
відмовився. Вогонь поновлено. 
Сотник Данжу підійшов до кож
ного: всі заявили, що будуть бо
ротися до загину.

До ворожої кавалерії долучила
ся піхота. Ворог начислював 2.000 
людей. У легіонерів пляшки від 
води порожні. Полудневе сонце 
гріло немилосердно. Але навіть 
ранені стріляли дальше. Данжу 
був ранений. Протягом бою під
ходили по одному до нього і при
сягали на дерев’яну руку — би
тися до останку.

Біля 3,30 пополудні тільки 
шість легіонерів могли власними 
силами встати на ноги. Вони вис
тріляли останні набої, натягнули 
багнети і пішли в наступ.

Тільки три легіонери остали 
живими на полі бою в Камероні. 
Всі три були тяжко ранені. Мек
сиканці, що втратили 300 вбитих, 
поводилися з полоненими добре. 
Повертаючи до Франції, легіонери 
привезли руку сотника Данжу. Я 
бачив її в »Голі Почести« в Сіді- 
бел-Аббес, в Північній Африці, в 
головній квартирі Леґіону. Рука 
ця — найбільші святощі Леґіону.

Чужоземний Легіон начисляє 
сьогодні від 30.000 до 35.000 воя
ків. Включно з непрофесійними 
старшинами та вояками в Легіоні 
є 52 національности, які підпису
ють контракт на 5 років. Біля по
ловини з них це німці. Кожний, 
кого зневірила європейська полі
тика, знайшов захист в Легіоні. 
У 1918 р. напливали білі москалі. 
В 30-тих роках у Легіоні були го
ловно втікачі від нацизму і фа
шизму, сьогодні головну силу

творять втікачі з-за залізної 
куртини.

В Легіоні звертають малу увагу 
на минувшину вояка. Тут не при- 
нимають тільки злочинців з ос
танньої війни, засуджених на 
Нюрнберзькому процесі. Від дея
ких осіб беруть відтиски пальців, 
які перевіряють опісля з нюрн
берзькими документами.

Звичайний кримінальник стає 
добрим легіонером. Часто він бо
реться, використовуючи нагоду до 
відбудови свого власного життя. 
Багато екс-злочинців відбувають 
5 років в Легіоні, відтак ведуть 
поправне життя. Між ними знай
дете банкирів, суддів, письменни
ків, кухарів, столярів, учителів. 
Ніхто не звертає уваги, який фах 
має його близький товариш.

Одного дня, під час кампанії, 
мала відбутися Служба Божа. В 
останній хвилині священик, що 
мав відправити Богослуження — 
не явився. Нараз виступив рядо
вик, який заявив командуючому 
старшині: »Пане,я можу відпра
вити Службу Божу«.

»Чи були ви священиком?« —
— Так, я був єпископом і мене 

не позбавлено ряси«.
Часто являються наклепи, що 

до Леґіону втягають людей силою 
або в непритомному стані. В ос
танніх роках появилися в німець
кій пресі вістки, в яких подають, 
що у французькій зоні втягають 
насильно молодих німців та при
мушують їх до підпису контрак
ту (в деяких статтях тверджено, 
що в Легіоні є 90.000 німців, при
близно три рази більше, як дійс
ний чисельний стан Леґіону). Фа
ктом є, що в Німеччині та інших 
країнах, Легіон має свої центри. 
Але коли охотник бажає вступи
ти до Леґіону, він мусить зголо
ситися до рекрутського центру у  
Франції.
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Бажаючий, мусить бути понад 
1.75 м. височ. та в роках від 18-40. 
Особистих паперів ніхто не вима
гає. Рекрут, звичайно, не подає 
свого власного прізвища. Особис
та тайна є високо респектована.

Платня вояка виносить звичай
но в початках понад 4 фунти і 
підвищується до 16 ф. місячно, 
коли перебуває в полосі воєнній. 
20% леґіонерів звичайно підпи
сують контракти на слідуючих 
5 років.

Леґіонера-новака відсилають до 
Сіді-бел-Абес (місцевість ця зна
ходиться на низинному побе
режжі Північної Африки. Клімат 
в Сіді під час зими є гарний. В 
літі сонце пражить без передиш
ки. Тут зазнайомлюється рекрут 
з прямим, беззастережним послу
хом. Дисципліна є гостріша, як у 
звичайній армії. Кари є багато 
тяжчі — вартову службу дають 
за найменшу провину. Заняття 
тривають від 5-тої ранку до 6-тої 
год. вечора, за винятком 2-ох го
динного відпочинку в полуднє. 
Багато уваги присв’ячується фі
зичному вишколові. Леґіонер му
сить бути спосібним убити свого 
противника, що мало нераз місце 
в Індо-Китаї.

Після праці, життя в Сіді-бел- 
Аббес є більш вигідне; пливацькі 
басейни, з вільним вступом кіно
театри, бари, розривкові галі та 
читальні є до послуг вояка.

Леґіон зформовано в 1831 році 
з альянтських полків під прапо
ром Франції. Там, де Франція ве
ла тяжку боротьбу, зисилано Ле
ґіон: на Крим, Дагомеї, Мадаґас- 
кар, Дарданелі і Сирію. В бою з 
дикими маврами Сагари зродила
ся традиція »боротися до остан
ку«. Щоб оминути тортур, наказ 
звучав: »Останню кулю держи
для себе«.

В мирний час Леґіон повертав 
до Північної Африки, щоби сте
регти і продовжувати французь
ку імперію. Леґіон будує дороги, 
наводнюючі канали, навіть управ
ляє ріллю. Він вибудував своє мі
сто Сіді-бел-Аббес. Під час кам
панії в Марокко перешкодою ста
ла гора. В шести місяцях титаніч
них зусиль леґіонери збудували 
тунель, яким послуговуються ще 
досі. При вході до тунелю є на
пис: »Гора забльокувала дорогу. 
Перейти! — був наказ. Леґіон ви
конав його«.

Друга світова війна була про
блематична для Франції. Франція 
боролась проти Німеччини та май
же була у війні з Італією. Леґіо- 
неи німецької та італійської на
ціональностей мали подвійний ви
бір: воювати у Франції або бути 
репатрійовані до їхніх батьків- 
щин. Багато легіонерів — втікачі 
від фашизму, або нацизму — ви
брали боротьбу.

Вони билися відважно, віддано 
від 1940 р. до закінчення війни. 
Після відновлення самостійности 
Франції та висадки в Північній 
Африці, Леґіон вів боротьбу даль
ше. Він маршував з Лекре аж до 
Конґо і помагав де-Ґольові на бе
регах Чад. Він вів криваву бо
ротьбу в Тунісі. В одному бою 
сотня втратила всіх старшин і 
підстаршин. Осталося тільки 14 
вояків.

Франція могла вислати тільки 
символічну допомогу Кореї — 50 
леґіонерів, мимо зголошених 1.000 
охотників. Причиною так малої 
допомоги була війна в Індо-Китаї. 
Леґіон створено і пристосовано до 
одного роду боротьби — до атаки.

У Франції в останньому часі 
появилися голоси, щоб Леґіон 
включити до армії Північно- 
Атлянтійського Пакту.
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В. Вашкович

Трагічна дата мого пам’ятника
Лиса гора, Словаччина, 4. 12. 1944.

Знаходжуся з чотою у стіп Ли
сої гори. На мапі вона зазначена 
у пів дороги між Гронцем над 
Гроном і Нітрою. Є це терен умір- 
кованих гір, порослих шпилько
вими та мішаними лісами. Остан
нє село ми залишили 15 км. по
заду. Вздовж п’ятнадцятикіломет- 
рової доріжки, яка в’ється з боку 
гірського потоку і вузькоторівки 
для експлуатації лісів ми зустрі
ли лише три житлові пункти: пер
ший, це невеличка господарка над- 
лісничого, яка на мапі зветься 
»Чорга«. Ми залишили її 10 км. 
вдолі. Дві останні — це також 
лісничівки. В одній з них ми за
няли сьогодні оборонні станови
ща. Якщо б не названі лісничівки 
та доріжка з вузькоторівкою, цей 
клапоть землі можна б назвати 
забутою казкою, з огляду на її 
приголомшуючу красу і ніким не 
порушуваний, таємний спокій. Ці 
масивні хребти взгір’їв по обох 
боках річки, великі, покриті гру
бим покладом снігу, смереки, що 
своїми просторими гіллями засло- 
нюють з усіх сторін майже поло
вину подвір’я лісничівки, і ця тем
на ніч в яру, мимо ясного зоряно
го неба заставляють людину усві
домити собі, яка вона дрібна і не
мічна серед цієї величі природи.

В цьому терені ворогів повинно 
бути повно. Чейже сюди втекли 
відтяті під Крупіною відділи ре
гулярної словацької армії і сюди 
подалися розбиті під Банською 
Щавницею большевицькі спадуни, 
щоб уникнути в цьому забутому 
краю цілковитого знищення. На
ша розвідка донесла, що між ти
ми двома групами доходить часто

до запеклих зударів. Словаки, ба- 
чучи безнадійність дальшого спро- 
тиву є схильні зложити зброю і 
вернутись до своїх домів, тоді, коли 
большевицькі частини, діючи під 
строгими директивами з Москви, 
настають на дальшу безкомгіромі- 
сову боротьбу до приходу червоної 
армії.

В результаті згаданого тертя 
між большевиками й словаками, 
ці останні масово »топляться«, що
би, перекраЕшись гірськими стеж
ками до перших житлових осеред
ків, здатися в руки наших частин, 
або перебратися в цивільне убран
ня, повернути без перешкод 
домів.

Недалеко нашого теперішнього 
місця постою мусіла відогратись 
тими днями велика драма. Думаю, 
шо це була на велику скалю за
сідка, бо свідомо сфорсуЕати цей 
терен не відважився б навіть бо
жевільний. На дорозі ми минали 
рештки поламаних військових во
зів, понищені кріси, попічнявілі 
від розкладу мертві коні і калюжі 
примерзлої, червоної крови. А над 
річкою і на скалистому краї на 
право, лежали жовтими плямами 
непохоронені тіла словацьких 
вояків.

Признаюся, я волів би заночува
ти в темному борі, в більш крито
му місці, з якого я міг би вдарити, 
не зражуючи місця постою та кон
трольованої мною сили. Мій при
каз звучав не двозначно і я не міг 
квестіонувати його ДОЦІЛЬНОСТІ!. 
Менше як за пів дня, я видав кі
лькадесяти потверджень словаць
ким воякам і розділив поміж них 
частину зареквірованих грошей, 
на оплату подорожі й харчі, а дес.
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Голубіцький не забув поінформу
вати їх, що вони краще зроблять, 
як проберуться в цивільному, 
прямо домів. »Не гайте часу« — 
додавав він. Таке прийняття і по- 
лагоджування справи витискали 
не одному з них сльози правдивої 
радости, бо саме наближалися Рі
здвяні Свята і їх напевно ждала 
зажурена родина. Вони напевно 
не сподівалися такого приязного 
прийому в нашій частині.

На дворі потемніло. Під вікнами 
шумлять лози враз з річкою, яка

спішить ген на північний захід до 
могучого Грону. На найближчих 
узгір’ях по обох сторонах горять 
ватри, біля яких мигають темні 
постаті. По подвірю, твердими 
кроками ходить вартовий, а у ві
кні слідуючої кімнати скриплять 
придушувані футрини, на яких 
дес. Тарнавський вмонтовує ма- 
шиновий скоростріл. Побачимо, що 
принесе сьогоднішня ніч, пересу
валися думки в задумі.

(Далі буде)

Василь Де-Ву

РІЗДВЯНИЙ ВЕРТЕП
Дієві особи: 1) Декламатор, 2) хор.

Декламатор: Гей, ізза моря, гей, та зі Сходу несеться вітром 
Голос трембіти: — Христос Родився!... Його Славіте!
Гей, розпинай же ж бо пісне крила! Гей, та несися ж бо колядою,
Вітай Дитину співом-мольбою. . .  Кінець вже пеклу і тьмі кромішній,
Бо, там, на Сході в малій яскині Христос Родився!. . .  Родивсь . . .

Хор: (співає) — Бог Предвічний . . .  (дві стрічки). . .
Декляматор: Карпати — в снігу трембіта будить: — Вставай леґіню!

Будіться, гори! Христос родився! — звізда говорить —
То ж з колядою, плаєм, верхами, неси, гуцуле, іцо тільки можеш 
Малій Дитині, що за снігами! —
І грають дзвони по полонині, міняться світла у сніжних хижах,
В лісу чугайстер простує крижі. І враз із Ґаздою, що вийшов з хати 
Іде Ісуса щиро вітати.
Спішать леґіні. . .  В бесагах дари, а бартки в сяйві таке співають. . .

Хор (співає коломийку): Сюди ріна, сюди ріна, сюди ріна рана (два рази)
Є у мене топір, топір, ще й кована бляшка,
Научу я москалика та щей того ляшка!
Сюда ріна . . .  (як вгорі)

Декляматор: О зірка далі несеться й далі, в найдальші хати радість голосить, 
Що Бог родився в бідній хатині, що Волю й Щастя Він нам приносить 
Лунає пісня в небо зоряне, у спраглі серця влива отуху,
Зриває, крушить кайдани пітьми. . .  Гей, час прийшов твій, пекольний духу! 
Дзвенять багнети у ритмі маршу. З дрімучих борів, студених шанців 
Йдуть поклонитись Відвічній правді Сини Вкраїни — УПА — Повстанці!! 

Хор (співає): Гей, степами, темними ярами, машерують нашії полки. . .
(цілу пісню якщо мелодія, чи слова не знані, тоді можна співати другий повстан
ський марш).
Декляматор: І дивне диво на світі стало. . .  Застогоніли, стряслись, ожили,

А далі в сяйві звізди чарівнім, повідчинялись Брідські могили .. .
Без згуку, мертво, несуться коні, неначе в мряці пливуть гармати. . .
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Це ті, що раз то ішли під Броди, з могили встали Христа вітати.
Червоний демон скиглить в тривозі. Хоч вбили тіло фінки й гранати 
Не вбили Духа!.. І ось він знову іде з могили Христа вітати.
З благословенням Ісуса — Сина знов іде битись за Україну!. . .

Хор співає): Виє буря, дрижить земля. . .
(Декляматор рецитує на тлі завмираючої пісні):

І наче грім, мов хмаролім іде луна аж до Кремля!
Це йде в похід на дикий схід Дивізія Галичина!!!

(хор докінчує співати)
Декляматор: Гей, ізза моря, гей, та зі сходу

несеться вітром голос трембіти: — Христос Родився! Його Славіте!
Так веселімся усі сьогодні, бо радість, щастя ось тут, між нами!
Христос Родився в малій хатині!
Його вітаймо всі колядами!!!

Хор (співає): Добрий вечір Тобі, пане Господарю . . .
Кінець

Завваги: Вертеп цей не вимагає жодної сцени, чи окремих декорацій, чи кос
тюмів. Декляматор та хор зодягнені в звичайні (по можності темної краски) 
вбрання і вишивані сорочки. Якщо різноколірна звізда є до розпорядимости — 
тим краще. З огляду на маршовий характер і ритміку пісень хор чоловічий під
ходить найкраще до цього вертепу.

*  *  *

Під час паради найбільш здорова медсестра Оля зімліла, зараз перед 
інспекцією генерала Я. Селепки жалували і не могли нажалуватися. 
»Певно хвора?« — сказав Грицько — сентименталіст. »Ти не знаєш баб
ських хворіб« — відзивається Юрко — реаліст: »Вона хляпнула перша, 
бо це був тільки одинокий засіб, щоб звернути на себе увагу«.

* * *
Група дружин вояків хвалилися своїми чоловіками: »Мій закінчив 

уже високу старшинську школу«. — »А мій уже підстаршинський сту
пінь має«.

— О, мій уже давно був селепком. . .  ще з дому!« — вспіла почвани
тись жінка полковника.

*  * *

До одного ДП-та — вчителя, приїхала англійка автом. Він запросив 
до хати, прилагодив »капоті« і почали розмову, звичайно про політику.

При відході вчителька попросила, щоб господар відпровадив, авто до
дому. Вона не почувається добре і тяжко буде їй держати керму в 
руках.

Учитель став заклопотаний. Тяжко було йому сказати, що в нас 
учителі про авта навіть не мріють, а тут автом не поїдеш, бо навіть 
не ходив на шоферські курси в таборі.

В допомогу прийшов селепко Славко. »Знаєте, він щойно в 1939 році 
купив авто, і зараз за два дні прийшли большевики і забрали. Чужим 
автом учитель ДП не любить їхати« — додав на закінчення,
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ЛИСТ ДО РИДАХТІРА
Христос сі Раждає!

Сервус ферайна! Сервус кумплі 
ланьцухові, кулєґи по зупацькім 
фаху, добровільні — добровольці 
й зґрандовані в кукурудзі фрай- 
віліґи! Сервус обивателяжи схід
ної, західної, сєверної і полудне
вої землі гайдамацької і Ви брати 
— львовяки!

Давно вже мав охоту Вам всім 
цваного ґрипєа шрайбнути, але 
відколи сі то наша небіжка — 
Оса — викітувала, ніби вмерла, 
то така вурдзьоха, ніби ненависть 
взяла до всього писаного, жим на
віть на лист самої крульової не 
відписав (но й сі тому три дні 
владза до мене припала, жим ін- 
ком-такси не виповнив. І що ту 
цісарі хочуть від мене?! Я у Льво
ві мавим фякер, а такси щзм с,і 
був не дохрамав) но, а ту наша 
войскова організація в цивільнім 
мундурі, жи так скажу, водно- 
дневу коров’ячу Газету на Різдво 
б’є, то я сі до Вас розшрайбовую.

Ту мушу шановного Ридахтіра 
перепросити за мій, жи так ска
жу, моцні кулітурний штилєт. Я 
то фест високу школу відвалив’єм, 
йо, Шашкевича на Замкнені — два 
поверхи, партир і штири пивниці! 
Ая! Той малий, ніби ридахтір з 
рімінської Оси, то сі вже на моїм 
балаку кумав, але не знаю, як то 
з тим нинішним .. .

Яксі маєте, селепи?! Чув’єм жи 
с:. купа Вас окултунила .. . Навіть 
той старший від юнґів, сот. Для- 
Чорта з Сан-Таборіно, не вітри- 
мав і пустивсі під бабський пан- 
тофіль. Ну й певні жи вже дехто 
з Вас приватну армію закладає . . .  
Я як сі вже тата забавлю, то 5но 
хлопців хочу мати . . . .  з десіть . . .  
абим до Лембрику з власнов ґру- 
пов вмаширував!

 ̂Що? не вмаширую? Вмаширую, 
иолупе, і фертіґ! І то не як будь.

а на танку! Йо! Аж сі перед ра- 
тушом затримаю! А тоді то поці
лую того льва маґістрацького в 
саму вусату морду! І кажу Вам, 
жи мій той цалус ліпше смакува
ти буде за десять мільйонів цмо
ків від тої то, як її там —  Марі- 
лин Мунро, тої з літаючим куп- 
ром! Ая!!! А тоді вийму з кишені 
ту форайнерску кенкарту, той 
Аліянс ордер, поставлю го ладні 
на саму середину ринку і як го 
копну!!!

Чекайте, селени, ще сі всі до 
хавіри затриним.

А чи не чули Ви, шановна пуб
ліко, за мого кумпля Фидя Юшку? 
Десь сі хулєра загубила на тім та
кім файнім світі, певно сі трамва- 
ї е  перестрашив. . .  Й ні ду-ду. 
Хтось ми балакав, жи нужда аж 
до Буяй Айріш в Аргентині за- 
фалювала, але в то не віру! Мій 
Федь до моря то не йшов, а го 
вісім хлопа тєгнуло, так сі бояв 
водиці! А тут — Аргентина! І як 
то він на ту шіфу вліз? — Хіба 
го трактором заволочили!!

Йо, восько, пора вже кінчити 
мою бумагу, бо сі ми папір кінчит. 
Рахувати Всім Вам героям Фельд- 
баху з Різдвом доброї куті й про- 
сфори жичу.

Дай нам Божи як найскорши 
чубариків за морду з наших хавір 
виіванити й другу кутю на ріднім 
сміттю їсти. Бо то вже так довше 
не можна. Хлоп до ґверу привик, 
а ту ти шуфлю в Граби ладують!

Христос сі Раждає!
Слава Україні!

Хай жиє Личаків!
Ваш кулєґа ланцуховий, ґрена- 

дир Гранди 31-го полку,, львівсь
кий батяр

Місько Макольондра
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ПРАЦЯ Й ТУРБОТИ КЛІТИН 
ОбВУ

В руках — обіжник манчестер
ського Відділу. На першій сто
рінці в розділі »Організаційний 
шлях і наші завдання« читаю: 

»Організаційний шлях — це до
рога до забезпечення не тільки 
прав одиниці, але також рідній 
нації. Одинцем ми нічого не побо
ремо, як і не встоїмося голіруч 
супроти нової техніки — різних 
атомових і водневих бомб. Кожна 
організація має свою окрему мету 
і, якщо ця мета зливається з ін
тересами нації-держави, вона є 
корисною і конечною.

Об’єднання бувших Вояків Ук
раїнців у В. Брітанії — це орга
нізація, якої завданням є: —
а) плекання військової та визволь
ної традицій українського народу.
б) плекання серед своїх членів 
чеснот дружби, громадської єднос- 
ти, співпраці та взаємодопомоги.
в) жити в мобілізаційній готовості. 
На цьому місці підчеркуємо тільки 
основніші точки статуту і програ
ми нашої організації, але вже ці 
точки дають нам до зрозуміння, 
які важливі завдання перед нами, 
членами організації ОбВУ.

Учасники Академії присвяченої роковинам бою під Бродами, Едінбурґ.

Український вояк був і є носієм 
не тільки зброї, але й кличів від
вічної Правди, де він ішов у бій 
з ворогами за БОГА Й УКРАЇНУ. 
В цьому є сила нашого народу — 
наших воїнів. Нашим завданням, 
завданням на еміграції, є вийти 
в ширші круги, а це зможемо 
зробити тільки спільними силами 
в зорганізованій одиниці. Нашим

завданням у В. Брітанії є не тіль
ки об’єднати навколо нашої орга
нізації всіх вояків (бувших і май
бутніх), але також усе українське 
вояцтво, порозкидане по цілому 
світі, і з’єднати вояків інших на
ціональностей в майбутній війні 
проти спільного ворога-москаля.

Відділ ОбВУ в Манчестері дає 
заклик до всіх бувших вояків
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у нашій окрузі, щоб ані один 
вояк не залишився поза рамцями 
нашої організації, щоби спільно 
ми всі разом розпочали нашу пра
цю, якої мета, крім вище згаданих 
точок, є: ПІДВИЩИТИ СВІЙ ВО
ЯЦЬКИЙ РІВЕНЬ ТА ІНТЕНСИВ
НО ГОТОВИТИСЬ ДО ОСТАТОЧ
НОЇ РОЗПРАВИ З НАШИМ 
ВОРОГОМ-МОСКАЛЕМ.

В той час, коли завданням 
суспільно-громадських організацій 
є здержати українську еміграцію 
від денаціоналізації, наше зав
дання — це бути постійно в офен- 
зиві, в готовості не тільки до бо
ротьби, але також забезпечити 
САМОСТІЙНУ УКРАЇНСЬКУ 
ДЕРЖАВУ в переконанні, що 
ворог не зложить зброї до того

Окружне Свято Бродів в Редінґу, серпень, 1954 р.

часу, поки він цілковито не буде Сильна дисципліна, певність 
обезброєний. Ворогом ч. 1 є під свого завдання, духово-ідейні вар- 
сучасну пору москаль, але ми не тості українського вояка, знання 
сміємо забувати, що завтра і на- зброї і військової тактики, віра 
віть сьогодні їх є і буде більше, в непереможність свого народу —
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це зброя — вартості, яких вимагає 
від нас наша Батьківщина. ..

Відділ у Манчестері починає 
працю від основ, від організацій
ної ділянки занедбаної в минулих 
роках. У відділі запляновано ряд 
рефератів, товариських зустрічей- 
вечорів, та відсв’яткування націо
нальних свят. Около 70 членів 
записалося до »Гоум Ґард«.

В Болтоні та Олдгамі також 
багато членів вступило до »Гоум 
Ґард«, в інших місцевостях тіль
ки поодинокі члени вступають. 

В Сльов майже всі члени вписа
лися до »Гоум Ґард«.

В окрузі Лянкашір запляновано 
перевести шахові змагання. Ш от
л а н д і я  в останньому тижні також 
приступила до шахових змагань.

В днях 19-20 грудня відбулася 
Окружна конференція в Болтоні. 
Конференції для інших округ від
будуться в місяцях січні-лютому 
1955 р. Збірка на інвалідів пере
водиться в усіх клітинах ОбВУ. 
Всі відділи готуються інтенсивно 
до святкування Різдв’янних Свят 
та відзначення річниці. Крут. Три 
відділи набули свої власні прапо
ри. Відділ в Ґодманчестер, хоч не 
великий числом, але також хоче

Група спортовціп на окружних відбиванкових змаганнях округи Мідлянд в 
таборі Барби — члени відбиванкових дружин з Лідсу, Лестеру, Ньюґейт 

Стріту, Ноттінґгаму, Вольвергамптону й Барби.

мати свій прапор. Пані К., жінка 
зв’язкового округи ОбВУ, вже по
чала вишивати прапор Організації.

На заклик Централі відділи та 
гуртки почали працю в приєдну
ванні членства, а головно в Нот- 
тінґгамі, Лютоні, Сльов, Кембрідж, 
Бордоні та в інших місцевостях, 
як: Галіфакс, Рочдейл, Брадфорд. 
В Престоні творять новий відділ.

В збиранні членських вкладок 
деякі відділи і гуртки вив’язу

ються на сто відсотків. Відділ 
в околиці Бостону має ЗО членів, 
які порозкидані по кільканадцять 
миль. Член Ш. стягнув членські 
внески від усіх членів. Більше, 
як сто членів, вирівняли в остан
ньому місяці членські вкладки 
за занедбані останні 3-4 роки. 
В рільничих округах ліквідують 
табори і члени розпорошуються. 
В тих місцевостях Централя виз
начує зв’зкових, які продовжують 
дальшу працю на місцях.
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Керівні органи відділів та гурт
ків мали клопоти з розпродуван
ням мап Галичини. Спочатку 
членство не охоче купувало мали, 
з огляду на високу ціну. Управа 
дозволила продавати на рати. Про
даж мап пішла скоріше і віримо, 
що членство в найближчих міся
цях допоможе Централі позбутися 
довгів.

Багато членів з місцевих Управ 
пише про збайдужіння членів. 
Практика виказує, що члени не 
збайдужіли. Членам Управ пот
рібно мати більше ініціятиви та 
віри в стійкість наших членів. 
Члени розуміють свої завдання. 
Працю потрібно тільки зорганізу
вати. Найбільші турботи багатьох 
активних членів _де те, що партій
на гризня порізнила бувших воя
ків, але вони доложуть усіх ста

рань, щоби їх всіх об’єднати 
разом.

Управа сподіється, що повище 
згадані окружні конференції на
ладнають працю і будуть поштов
хом у дальшій діяльності клітин. 
Про окрему діяльність, зразкову 
працю деяких клітин, будемо пи
сати в слідуючому числі. З огляду 
на брак місця не присвячено тут 
окремої уваги поодиноким членам, 
що е рушійним мотором у низових 
клітинах.

»Сурмач« має також стати тим 
безпосереднім зв’язком Централі 
з управами відділів та гуртків. 
В ньому хочемо відновити прис
пану еміґраційним життям духо- 
вість і повернути на традиційні 
шляхи українського вояка. Проха
ємо присилати, хочби найменші 
нотатки. Вони будуть опрацьовані 
і передані читачам.

Переклад з англійського

Відень — твердиня
З усіх плянів Кремля проковт

нути вільні держави в Европі 
»Оперативний плян Австрії« за
знав чи не найбільшої поразки.

Після останньої війни альянти 
поділили Австрію з її 7-ми міль- 
йоновим народом, на чотири оку
паційні зони: російську, амери
канську, брітанську та французь
ку. Згідно з угодою, одна третя 
країни опинилась під Москвою. 
Відень — серце і розум Автрії, по
ділено між чотирма окупаційними 
потугами.

Але розсудливі австрійці, при 
допомозі генерала Марк Клярка, 
першого американського високого 
комісара, домоглись поважного ус- 
тупства в Акті Контролі з 1946 р. 
і, завдяки тому, їм дозволено ство
рити об’єднаний уряд для цілої

країни. Велика й своєрідна заслуга 
Клярка також те, що йому вдалося 
намовити москалів, щоб вони зре
клися права »вета« в Альянтській 
Контрольній Раді. Совєтські пля- 
новики були так певні спроможно- 
сти евентуального скомунізовання 
здеморалізованої, в економічно- 
безнадійній ситуації, малої країни, 
що не звертали на такі формаль
ності, як право »вета« уваги.

В тому часі дійсно виглядало, 
що Відень буде змушений піти до
рогою Східньої Німеччини. Але 
чудова стара метрополія, хоча в 
глибині російської зони й під на
ганом трьох дивізій червоної ар
мії, сьогодні веде керівництво 
найбільш здорової демократії на 
континенті. Сильно об’єднані, го- 
рожани столиці втратили тільки
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5 °/о людей, яких большевики втя
гнули пропаґандою, або іншими 
середниками під свій прапор — 
тих останніх вони визнають, як 
зрадників батьківщини. Віденці 
приносять постійно багато клопо
тів Москві та є інспіраторами се
ред ворогів режиму в совєтських 
сателітних державах у централь
ній Европі.

Недавно Відень зробив демон
стративно ухил, яким заскочив 
сатрапів Кремля. Советський ви
сокий комісар Іван Ілічев зажа
дав негайного прибуття до своєї 
головної квартири канцлера Юлія 
Рааба; останній ласкаво прибув, 
але з півгодинним опізненням. 
Комісар, з воловим карком та з 
холодним, як камінь, обличчям, за
явив з обуренням, що австрійсь
кий уряд саботує совєтську прог
раму, допомагаючи американцям 
понижувати советський престіж 
та готовиться мілітарно проти Со- 
вєтського Союзу. »Якщо поступа- 
тимете, як досі, совєтські окупа
ційні війська, — вибухнув зі злі
стю, — почнуть діяти суворо!«.

Канцлер Рааб сприйняв це спо
кійно й тільки здвигнув раменами. 
»Я змушений, — заявив він, — пе
редати цю справу парляментові«. 
Два дні після цього, канцлер 
заявив в рішучій промові, що йо
го уряд не змінить своєї політики. 
Совєтські обсерватори, що сиділи 
на бальконі мов на шпильках, були 
свідками, як 160 австрійських по
слів могутніми оплесками одобрю- 
вали це рішення. Опісля, коли один 
із 4-ох комуністів, членів парля- 
менту, став промовляти, лави нагло 
опорожніли і він залишився сам. 
Відень став гордо знова 
переможцем.

З традиції, австрійці є веселі та 
легкої вдачі. . .  Сьогодні вони ос
тались надальше веселими, але не 
має в них більше легкодушности.

Восени 1947 р. віденці задемон- 
стрували всеціло перед Кремлем, 
що вони змінили свій характер. 
Неминучий голод, брак праці й 
гроша, а люди в розпуці. Пропа- 
ґандисти комуністичної партії, ви
користовуючи нагоду, почали під
готовляти серії повстань,- з метою 
послабити уряд і дати червоній 
армії нагоду до інтервенції. »Пов
стання« тривало тільки кілька го
дин. Віденці прогнали »повстан
ців« з вулиць міста. Комуністичні 
пляни розвіялися. Москалі пізна
ли краще віденців, коли в 1949. р. 
після кількох місяців зусиль чер
воних, тільки 5 %  віддало свої го
лоси на кандидатів комуністичної 
партії.

Поступово, великі патріоти, пов
ні посвяти, увійшли в перші ряди 
політичного фронту в Австрії. 
Соціяліст, міністер внутрішніх 
справ Оскар Гелмер, вигнав ба
гато червоних з поліції в західніх 
зонах Австрії, а також йому вда
лося викинути поважне число чер
воних з поліційних рядів росій
ської зони. Леопольд Фіґль з кон
сервативної Народньої Партії, то- 
дішний канцлер, а тепер міністер 
внутрішніх справ, був свідомий, 
що якщо Австрія має бути не
залежною, вона мусить бути полі
тично об’єднаною. Кожний серйоз
ний поділ між партіями є ознакою 
загибелі країни. Однозгіднб 74 
консерватисти та 73 соціялісти 
творять сильний сталий бльок 
резистансу.

Використовуючи розумно фон
ди пляну Маршала, ця коаліція 
починає в скорому темпі відбудо
вувати країну економічно. Харчі, 
заробітна платня почали скоро 
зростати. Большевицька пропа
ганда не знаходила ґрунту. 
Кремль постановив діяти прямо. 
У вересні 1950 р. були сконцен
тровані большевицькі війська' дов



24 СУРМАЧ

круги Відня, як головного центру.
На знак Москви, провідники ко- 

муністів-робітників зарядили Ге
неральний страйк, що мав запо
чаткувати спонтанні демонстрації, 
які б дали нагоду до »визволення 
країни від капіталістичного утис
ку«. Але віденці були іншої 
думки.

Череі міст Фльоріцдорфер, який 
сполучує центр із сильно залюд
неним Передмістям, переходить ба
гато робітників піхотою, трамва
ями та роверами до праці. Зі схо
дом сонця, 26. вересня, комуністи 
поставили на мості барикади, за 
якими скривалися на тягарових 
автах відділи червоноармійців. 
Людей, що йшли до праці, задер
жано. В хвилині, коли товпи ро
бітників збільшилися, комуністи 
почали виголошувати через голос
ники Свої кличі, заявляючи, що 
страйк — це успіх та що »визво

лення Австрії« зближається. Кіль- 
катисячна колона неначе завмер
ла. Відтак спокійно, повільно, але 
рішено, почала посуватися вперед. 
Завзяті, гнівні обличчя жінок і 
мужчин в перших рядах дали до 
пізнання червоним (які були на 
барикадах) про їхні наміри.

Большевицькі старшини пода
ють команди, за якими слідує 
брязк замків від автоматів. По 
цей бік лави посуваються ближче. 
Ще кілька наказів зі сторони по- 
денервованих старшин і тягарові 
авта, наладовані червоно-армій- 
цями, відступають. Товпа спокійно 
розбирає барикади, гарно уклада
ючи їх на краю мосту, і перехо
дить через міст до праці. Відень 
дав відповідь Москві. Решта Ав
стрії в усіх місцевостях дала по
дібну відповідь, залежно від 
обставин.

(Далі буде)

* * *
Боб Гавк подивляв гарно різьблену софу в домі голівудської зірки. 

»3 якого періоду?« — спитав господині. — »Мого першого чоловіка« — 
одержав відповідь. »Це дуже старовинна річ, як і мій перший чоловік« 
— додала.

* * *
Поважна дама вичитала в журналі, що в деяких племен в Африці 

жінки можуть говорити аж тоді, коли чоловік перший почне розмову.
Присутній чоловік: — »Звичай дуже добрий, але чоловіки в цій кра

їні мусять бути дуже дурні, що взагалі перші починають розмову«.
+ * *

»Моя жінка може говорити годинами на одну тему« —
»А моя без теми говорить ще довше«, — каже другий.

' * * *
Совєтська преса подає, що її уряд плянує продовжити життя людини 

до 150 років. Першим завданням у цьому пляні буде спитати, чи хто- 
небудь схоче так довго жити в СССР.

*  # *

»Бідний чоловіче, маєш шилінг; це велике нещастя бути калікою, але 
я думаю, що найбільш нещасливі — це сліпі!«

»Ви маєте рацію, пані; коли я був сліпим, то завжди одержував фаль
шиву монету«.


