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Г©р®ї ®6р®йи®ї сили
В житті кожної людини бувають
важливі хвилини, в яких вона за
ломлюється, або виказує свою ду
хову силу, і виходить на найвищі
вершини —
стає провідником
народу.
Людина, яка скрізь пересякнена
ідеалом життя — любов’ю до бать
ківщини, ніколи не заломлюється
і, помимо всіх перешкод, находить
своє місце в праці для народу, для
його добра. Бортьба з життєвими
труднощами виносить сталі, сильні
характери на найвищий п’єдесталь
— він стає провідником-вождем.
Місяць травень, місяць весни і
молодости, присвячений пам’яті
двох героїв — отам. С. Петлюрі
та полк. Е. Коновальцеві. В цей
час усі збираються на святочних
академіях, щоби віддати почесть
найбільшим героям теперішньої
доби — визвольної боротьби в
українській історії.
Сьогодні, віддаючи честь обом
велетням у нашому малому жур
налі, не будемо застановлятися над
історичними подробицями, не бу
демо також проклинати злочинців,
що відобрали їм життя. ПІварцбарт і Валюх залишуться завжди
в українській історії, як злочинці,
а Москва, як головний інспіратор
убивства — відвічним ворогом
України.
Полк. Е. Коновалець та отаман
С. Петлюра — це не тільки провідники-вожді, національні герої
— але це творці нової доби — до

би збройної боротьби за Самостій
ність України. Вони велитні, які
не покорились своїй долі, мужі,
які дуже часто одинцем протиста
вилися Москві, українцям-москвофшам,
задурманених
кличами
міжнароднього соціялізму та вся
кого рода внутрішнім і зовнішнім
перешкодам.
С. Потлюру викидають зі семинарії за те тільки, що він запросив
до семинарії українського компо
зитора М. Лисенка і виконав пе
ред ним одну пісню »Б’ють пороги«.
Це робить ректор Архиерей —
Іларіон. С. Петлюра дістає при
усудженні кусок паперу, на під
ставі якого він не має права всту
пу до якоїнебудь школи. Петлюра
не зражується тим, переїжджає
на Кубань і риється днями і ноча
ми у військових архівах. Він бере
живу участь в РУП (Революційна
Українська Партія), але не є фа
натиком її ідеології, але стає фа
натиком боротьби за волю Укра
їни, своєї Батьківщини. Після двох
років його стрічаємо в різних міс
тах України, Московії і Польщі.
Всюди виступає зі словом тільки
в українській мові, не зважаючи
на те чи то Петербург чи Москва.
Він бачить, що народ не є свідо
мий свого завдання і тому кида
ється до редагування різних часо
писів і часами навіть московською
мовою, коли не дозволяють йому
писати українською, пише про ук
раїнські справи.
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Коли виникнула перша світова
війна, він розуміє, що декларація
ми чи універсалами не збудувати
української держави. Держава по
требує збройної сили. На той час
перебуває в Києві і негайно заби
рається до організування україн
ського війська та в той спосіб
відтворює
занедбану
традицію
збройної боротьби за Батьківщину.
22. 5. 1917 р. в Києві він орга
нізує »І-ший Всеукраїнський Вій
ськовий З’їзд«, на якому ухвалю
ють, що, крім творення власних
полків, одним із найважніших за
вдань є організування українсько
го війська шляхом УКРАЇНІЗАЦІЇ
РОСІЙСЬКИХ
ЧАСТИН.
Коли
взяти під увагу клич »Автономія
в межах Росії — війська не треба«,
який піддержувала і Центральна
Рада, тоді зрозуміємо, як тяжко
було в тих роках організувати ук
раїнську армію, дати їй виряд і
вишколити її на боротьбу з
Москвою.
На ІІ-му Всеукраїнському З’їзді,
хоча Кєринський загрозив учас
никам розстрілом, делеґати зая
вили виразно, що треба покінчити
з Москвою. Цей З’їзд був рівно
значний з проголошенням самостійности.
С. Петлюра розуміє добре, що
військо є носієм і оборонцем пев
ної ідеї, у цьому випадку ідеї ук
раїнської державности, і тому він
докладає всіх зусиль, щоби від
новити традиції українського вій
ська. Досягти такого стану можна
тільки в своїй армії.
На дальшому шляху ми бачимо
С. Петлюру на різних постах —
аж до посту отамана. На кожному
місці він розумів, що тільки зброй
ною боротьбою можна осягнути
самостійність. До всіх вояків він
говорить: »Ми вступили на арену
історії тоді, коли ввесь світ не
знав, що таке Україна. Ніхто не

хотів її визнати, як самостійну
державу, ніхто не вважав нашого
народу за окрему націю. Єдиною
боротьбою, упертою й безкомпромісовою, ми доказали світові, що
Україна є, що її народ живе і бо
реться за своє право, за свою сво
боду й державну незалежність«.
Е. Коновальця пригадуємо собі
ще з барикад, коли українська
академічна молодь у Львові боро
лася за права власного універси
тету. Він є з перших, який узяв
участь у першій світовій війні в
боротьГ проп,и Москви та стає
оборонцем зелених Карпат на
Маківці.
В російському полоні він почи
нає робити підготовку до організа
ції української армії, стараючись у
першу чергу витворити кадри сві
домих українців. Це не був старшина-романтик,
він
розумів
добре своє завдання, як вояка, а
відтак революціонера.
Він стає незрівнянним творцем
і командиром Січового Стрілец
тва. Йому стає ясно, що »черленими щитами« треба захищати Бать
ківщину, що мечі накреслюють до
рогу майбутнього. І в цьому хаосі
нез’ясованих напрямних між сво
їми, повені провокативних гасел
чужих агентів, наступу з півночі
і зі сходу большевицьких орд, як
ґранітна скала серед розбурханих
морських хвиль, — стоїть Е. Коновалець з своєю військовою части
ною, стоїть на службі, як головна
підпора новозбудованої українсь
кої держави. Завдяки його міцній
індивідуальності не вдалося большевикам розкласти Галицько-бу
ковинський
Курінь
зсередини.
Стрілецька Рада вояцтва стояла
так само на плятформі самостійности України, як і командний
склад.
Минув рік надлюдських зусиль,
жорстоких боїв, блискучих пере
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мог, гірких невдач. Під ударами
московського імперіялізму і кіль
кох фронтів українська держава
не встоялася. В чотирикутнику
смерти догоряла героїчна україн
ська армія і з нею славний корпус
Січових Стрільців полк. Евгена
Коновальця.
Було ясно: один етап визволь
ної боротьби скінчився невдало.
Наступив новий етап. З новими
вимогами і новими завданнями.
Тоді, як одні, прибиті свіжою нев
дачею, не були в силі піднести зір
вгору і опам’ятатися та падали в
паніку і зневіру, а другі в новій
ситуації продовжували старими
методами визвольну боротьбу, для
Е. Коновальця стояло питання:
винайти новий шлях, нові форми
для революційної сили і дії. І він
створив
підпільну
Українську
Військову Організацію. Вже в ос
танніх тижнях 1920 р., кладе пер
ші фундаменти під її існування.
Повернувшись у червні 1921 року
з-за кордону, куди був виїхав ще
1920 р., цілу свою організаторську
силу і ввесь талант кладе під роз
будову УВО. І вже цим виходить
він на перше місце серед своїх іс
торичних сучасників. Він перший
зрозумів як слід, яких треба форм
для ведення визвольної боротьби
по втраті державности.
Народ мусить стати на чисто
національному духовому ґрунті,
на якому мають виховуватися но
ві кадри, які знатимуть одне гасло
»Україна понад усе«. Це завдання
вводить в чин полк. Е. Коновалець
в Організації Українських Націо
налістів. Він стає не тільки його
творцем, але й духовим провід
ником.
Створення ОУН дало нації нову
епоху. Організація ця находить
відгук і попертя в цілій Україні.
Увесь народ зрозумів, що не хто
інший, а кров власних синів при
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несе Визволення. Зрозумів, що на
ція мусить віднайти наново своє
історичне минуле і черпати всю
свою духову силу з національ
ної скарбниці.
* * *
Коли повернемо до характерис
тики обох героїв, то побачимо од
не. їх шлях був тяжкий, але вони
встоялися, а що більше, вони ство
рили нову епоху — епоху виз
вольної боротьби. Усі найменші
їхні діла ціхувала любов до наро
ду, його добро і його майбутнє.
Щоби оцінити їхні чини, мусимо
по другій стороні поставити ці
великі труднощі серед своїх і чу
жих. На тлі безвихідного поло
ження, хаосу, різних чужих течій
— вони виходять на вершини як
побідоносці і тому вони стали гор
дощами українського народу. Пе
регляньмо тільки їхні дії на еміґрації і тоді побачимо, яка їхня
величезна праця.
В листах С. Петлюри знаходи
мо: »Я персонально думаю, що і
в 1917-20 роках Англія більше ви
явила би інтересу до українських
справ, коли б боротьба на нашій
Батьківщині дала наочні докази
одноманітности, організованости і
дисциплінованости нашої нації, бо
в подібних справах інтересуються
тільки таким контраґентом, що
вартий уваги, який дає об’єктивні
докази своєї національної солідарности та підпорядкованости вищим
вимогам« . . .
Хоча їхні могили ще свіжі, слі
ди, однак, по них починають за
тиратися. Про їхні великі чини,
їхнє життя, є тільки маленькі
брошурки, а головно про полк. Е.
Коновальця. Думаємо, що наше
завдання є вище, як зібратися на
годинку, щоби прослухати корот
ких рефератів чи прочитати кіль
ка статей у часописах. Державні
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народи дбають, щоби по своїх ве
ликих людях залишився кожний
найменший кусок паперу незнищеним. Ми вже сьогодні по ан
глійських полководцях з другої
світової війни маємо грубі томи,
хоча ці полководці є ще живими.
На осягненнях минулого можемо
йти вперед. На прикладах життя
і чину великих людей можемо
вчитися і поступати вперед згідно
з вимогами Батьківщини. На ми
нулому мусимо вчитися, вчитися
від великих людей-героїв. Вчити

ся можна тоді, коли ми пізнаємо
цих великих людей-героїв. Вчити
ся можна тоді, коли ми пізнаємо
ту минувшину і пізнаємо звідкі
ля наші герої набирали цієї жи
вучої сили, яка допомогла їм вий
ти понад загал.
Нам волі ніхто в дарунку не
принесе. Ми мусимо вибороти її
самі кров’ю своїх синів. І ця іс
тина хай стане моттом наших
днів, а зокрема в хвилину віддан
ня пошани героям української
збройної сили.

О. Олесь
ТЕРНОВИЙ ВІНОК
(Присв’ячено полк. Е. Коновальцеві)
(Уривок)
В
До
їх
їх

великих людях — вільний дух
тіла людського прикутий...
вабить крила розгорнути,
кличуть простір, воля рух.

Вони не заснуть і в ночі!
їх будить зойк і крик народній,
Вони то в небі, то в безодні,
їм сниться слава і мечі.
Що стіни — мури? Розвалить!
Що скелі — гори їм розперти!
Перемогти, або умерти, —
Однаково прекрасна мить!
Життя для них — це боротьба,
Вони родилися для чину,
Розкуть закуту Україну,
Звільнити вічного раба!
Це зміст життя їх, це мета,
Це їм призначена дорога,
А там за нею — перемога,
Квітки і брама золота.
І йдуть вони, і безліч їх
Упало славно на дорозі,
Ні плач, ні ворога погрози
Не здержать радісний потік.
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Борис Лисянський
ПАМ’ЯТІ ГОЛОВНОГО ОТАМАНА
ПЕТЛЮРИ
25-го травня 1926.
На тихім цвинтарі в далекій чужині
Спокійно спиш Ти по житті бурхливім
І мариш у довічнім сні
Нарід свій змучений побачити щасли
вим.
Щоб він, звільнився на віки від кайдан,
Попростував вперед шляхами слави
Й, замість раба, господар став і пан
Своєї власної потужної держави.
Великая, священная мета
Нам дасть запал, дасть духа творчу
силу,
Прийдуть дні радості — і воля золота,
Осяє, Батьку наш, Твою святу могилу!
І, осягнувши долі височин,
Відроджена, щаслива Україна
Вшанує гідно героїчний чин
Свого улюбленого тероя-сина,
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Зібрав: Д. В.

Із світу атома та нової зброї
(З англійської преси)
Ляс Вебас (Невада)
Ройтер.

23.

3. —

Перша, від 1951 р., підземна
атомова експлозія пройшла успі
шно в околиці Юка Флет. В Ляс
Вебас, 75 миль від місця вибуху,
ніхто із »сірих людей« не знав
про цей найменший з черги
вибух.
Ця експлозія тридцять восьма з
черги — була добре видна у фор
мі малої вогненної кулі в Еджелс
Пік, 55 миль від місця зриву, що
згодом знялася стовпами радіо
активного пилу, творячи добре
знаний »атомовий гриб«.
Беззгучний водневий вибух:
14. 3. 55 р. Секретар закордон
них справ, сер Антін Ідей, беру
чи участь в дебатах про оборону
в питанні уживання атомових та
водневих бомб, заявив у парла
менті, що вибух тих бомб не му
сить, як ствердили найновіші до
сліди, викликувати притаманного
попереднім детонаціям, блеску чи
гуку.
Женева:
Влітку цього року відбудеться
міжнародня конференція спеців
атома. Місце конференції — Ж е
нева; тема — сила радіоактивних
протонів та пилу.
Ужиття атомової зброї лише у
»190 °/о-вій війні«
Ройтер: Париж, 15. 3. Головний
командант Північного Атлянтійського Пакту (НАТО), ген. Ґрюнтер,
заявив на пресовій конференції,
що він не думає вжити атома в
якійнебудь »загумінковій« війні.

Нищівна сила атома буде засто
сована лише в стовідсотковій »Олавт« кампанії. Ген. Ґрюнтер під
креслив перевагу вільного світу
в ділянці атомової зброї. Він ска
зав, що у випадку атаки зі сторо
ни большевиків, напасник може
за це дорого заплатити. Дальше
генерал ствердив факт, що ідея
теперішньої війни — це застосу
вання тактики далекосяжних летунських рейдів із кульмінацій
ною точкою — атомове бомбар
дування.
Совєти — сказав Ґрюнтер, щой
но в 1945-46 роках почали працю
вати над розвитком далекосяжної
летунської сили. Згаданий факт
дає державам вільного світу пере
вагу в досвіді, техніці й запасі
технічних та атомових припасів.
Нові роди атомової зброї
Збройні сили зах. Европи ма
ють до розпорядимости велику кі
лькість нової, донедавна ще »таєм
ної« зброї:
а) 288 мм гармата. Вистрілює
високорозривні, чи атомові стрільна. Засяг — до двадцять миль.
Віддаль власних військ — пів ми
лі від місця вистрілу. Гармата мо
же вистрілити тільки шість стрілен протягом одної години. НАТО
має
30-ть
таких
гармат
в
Німеччині.
б) »Чесний Іван« — вільно лі
таюча артилерійська ракета. За
ряд — атомовий, засяг — 20-ть
миль. Батерії тих »Іванів« розки
нені по зах. Німеччині.
в) »Капраль« — ракетне стрільно, здсяг 75 миль, швидкість —
скоріша декілька разів, як швид
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кість голосу. Заряд — атомовий.
В Европі маємо десять вистрільних площадок для цього ракетострільна.
г) »Матадор« — літак без лету
на. Змодернізована, виправлена
версія
колишнього
німецького
»V 1«. Засяг — 500 миль, заряд
атомовий. Швидкість — »субсонік«. 150 »матадорів« є розкинені
по зах. Німеччині.
д) »Нік« — радар — кермоване
стрільно (не атомове). Цільність
— до 50 тисяч стіп, через віддаль
17-ти миль. Ціль — зістрілювання
ворожих літаків.
е) »Терієр« — як »Нік«. Ужи
ваний воєнним фльотом.

*
Службовий
підстаршина-дивізійник робив в одному малому мі
сті у Словаччині перегляд роз
ставлення варти, під час якого
йому вдалося випадково застука
ти двох словацьких партизанів з
важливими документами. Згадані
документи вислано до дивізійного
штабу в Желіні, який зарядив да
ти відзначення нашому підстаршині за відвагу.
Про цю подію рознеслась зараз
вістка по цілому місті і навіть
*
Ген. Шандрук, відвідуючи воя
ків у фронтовій полосі в Австрії,
застукав одної ночі »нахшуб« ко
манду. При вході до сотенної кан
целярії він побачив під деревом
сплячого, старшого віку, вартового.
Ген. Шандрук: — »Вартовий,
встати! Як твоє прізвище!«
Вартовий (заспано): »Моє прі
звище? А ти хто такий?«
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є) »Реґулюс« — як »Матадор«.
Вистрілюється з кораблів і підвод
них суден.
з) »Горобець« — засяг — 4 до
З миль (не атомове) стрільмо в
стадії уліпшень.
ж)
»Сокіл« — ракетне, не ато
мове стрільно із власним радар
ним »розвідником«. Вага — 100
фунтів. Вистрілюване з літаконосців.
Чи »товариш Качалка« має такі
»техніческії« чудасії — невідомо.
Відомо, що »не все в середу Пе
тра«, а коли взяти до уваги ще
внутрішній »ворожий« елемент,
тоді сили Кремля не є такі
застрашаючі.

*
словачки зацікавилися відважним
підстаршиною.
Анічка: — . . . »Цей підстаршина мусить бути напевно пристійний, гарний, а в першу чергу —
відважний«.
Марічка: — »Пристійний?« —
по хвилині надуми: »Так! Але не
відважний«.
Анічка: — (здивовано) »Звідкіля
ти знаєш, що він не відважний?«
Марічка: — . . . »бо я прала йо
го штани« . . .
*
Ген. Шандрук: —
»Генерал
Шандрук! Що не бачиш?«
Вартовий: — піднімається та:
»Я Василь . . . і т. п.«, а відтак по
хвилині надуми: »Як ви генерал,
то вам потрібно в першу чергу
віддати почесть, тому заждіть
хвильку хай принесу з воза кріс
і вам засалютую«.
подав В. Томків
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ФОРМОЗА
Минувшина та сучасність
Майже всі політики світа лом
лять собі голову, як розв’язати
проблему Формози та погасити на
цьому острові вже започатковану
воєнну акцію, яка дуже легко мо
же бути причиною третьої світо
вої війни.
Острів Формоза, 240 миль дов
жини, пробігає рівнобіжно до ки
тайського суходолу у віддалі сто
миль. Китайське народне віруван
ня говорить, що в давнині вели
чезні потвори, що жили на побе
режжі моря, скочили у воду і поплили в море у віддалі около сто
миль. В гніві вони почали плеска
ти своїми хвостами по воді, вели
чезні хвилі піднеслися вгору, з
чого витворилася — земля і гори.
Відтак потвори скорчилися, схова
лись у підніжжя гір та слідкують
за подіями, які відбуваються дов
круги них. Навіть тепер часами
чути їх рев, що є доказом їх гніву.
В початках острів був леґендарним суходолом та осідком мор
ських піратів ї розбійників. В те
перішній момент історія Формози
неначе повторюється. В 17-ому віці
провідник незадоволення китайців
— Коксінґа, який воював проти
тодішніх володарів Китаю, поніс
поразку та зі своїми військами по
дався на Формозу. Коксінґа мріяв
роками повернути війною на ма
терик, однак, не діждався цієї
хвилини і помер на Формозі. Те
перішні прихильники Чіян-Кайшека вважають Коксінґа за націо
нального героя та вивчають істо
рію його часів в старшинських
школах. Чи Чіян-Кай-шек буде
новітнім Коксінґом та чи зможе
повернути на материк — покаже
майбутнє.

В другій половині 19-го століття
Формоза переходить під окупацію
японців, яка тривала до кінця
останньої війни. З хвилиною за
лишення Формози японцями, те
перішні потуги, а головно західні,
передали Формозу Чіян-Кай-шекові, який по програній війні з ко
муністами мусів опустити материк.
Населення та господарські
ресурси.
На острові перебуває ще тепер
біля 160 тисяч тубильців, які жи
вуть у горах і не беруть участи в
житті цілого острова. За часів
японської окупації було дозволено
цим мешканцям сходити з гір раз
у рік і за це вони були зобов’язані
платити данину. Крім цього, є
біля сім мільйонів поселенців, які
занимаються головно рільництвом.
Після останньої війни з комуніс
тами на Формозу прибуло багато
втікачів та 600-тисячна
армія
Чіян-Кай-шека.
Під оглядом економічним зна
чіння Формози досить поважне.
За часів окупації острів був голов
ним доставцем цукру до Японії.
Тепер продукцію цукру дещо ограничено та посилено управу рижу.
Високо стоїть продукція цинамо
ну, який є головно експортований
до Австралії. Крім цього, є дещо
вугілля, нафти та золота. На
спеціяльну увагу заслуговують, і
то з мілітарної точки, сухі та
мокрі порти для будови та направи кораблів.
Армія Чіян-Кай-шека.
Як я вже згадав, армія ЧіянКай-шека начислює 600 тисяч
людей, різного рода зброї; зброя
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переважно американська, до ато- кий уряд зі своїм шефом безпеки
мової
зброї
короткого
засягу мають за собою, не враховуючи
включно. Вояки Чіян-Кай-шека комуністичних країн, найбільше
перевалено не жонаті і їхні родини вироків смерти. Службовці безпе
перебувають
в
комуністичному ки стережуть пильно вояків, ци
Китаї. Дружитися з місцевими вільне населення, а спеціально
дівчатами їм заборонено. Дух армії, чужинців, яких син генераліссіма
як стверджують обсерватори, є не любить.
високий і всі вояки живуть на
Стратегічне значення Формози.
дією повороту на материк, щоб
Формоза, завдяки свойому по
стрінутися
зі
своїми
рідними. ложенні, має велике стратегічне
Платня вояків відносно низька, значення для обох сторін. Хто
бо, наприкл., вуглекоп заробляє має Формозу, цей може без вели
більше, як молодший старшина кого клопоту контролювати рух
армії. Дисципліна в армії дуже кораблів до Китаю і назад. Залога
велика., вояків підготовляється до Формози боронить безпосередньо
негайної дії. Залоги, які перебу також Гонґ Конґ та інші острови.
вають на островах Кемой та Мат- Американці розуміють, яке має
єу, є під постійним обстрілом чер значення Формоза, і тому не жа
воних. Залога острова Кемой, від лують гроша для піддержки Чіяндаленого тільки дві милі від ма Кай-шека. Формоза зі своїми летерика, є стало наражена на ата тунськими базами має велике зна
ку комуністів. Самий острів май чення спеціально для акції вини
же не має рослинности і дає мож щувачів. Вона зі своїми морськи
ливість червоним завважити кож ми верфами (сточнями) має неаби
ний рух, так що вояки мусять яке значення для морської фльоперебувати в бункрах, побудова ти, бо якщо б не було Формози,
них в піску.
треба тягнути кораблі до Японії
Команда армії при кожній на для направи. Багато американ
годі пригадує воякам про хвилину ських військових експертів твер
повороту на материк, а. пісню, в дять, що з переходом Формози в
якій згадується тзо поворот, від руки червоних, Америка буде зму
співують кожного ранку і ввечері шена відтягнути лінію оборони на
після
закінчення національного дві тисячі миль. Москва має на
Далекому Сході щонайменше 90
гимну.
Політичне виховання армії від підводних суден і якщо Формоза
бувається на зразок большевиць- попала б червоним, дія москов
кий. Свою політичну роботу та ських підводних суден може по
заразом службу безпеки в части ширитися на далекі простори.
Політична розв’язка.
нах виконують політичні коміса
ри, які не є залежні від військової
Політики висувають різні роди
команди, а пілягають безпосеред розв’язок, які, на їх думку, могли
ньо державному департаментові би розв’язати проблему Формози.
безпеки, на чолі якого стоїть стар Одні ставлять пропозицію, щоби
ший син генераліссіма Чіян-Кай- острів віддати під комісаричний
шека. Він перебував довший час заряд Об’єднаних Націй, інші,
у Москві, засвоїв їх методи і тими знова, пропонують створити окре
методами воює п р о т и п’ятої коло му незалежну державу.
ни, яка за всяку ціну старається
На висунуті пропозиції напевно
просякнути на Формозу. Формозь- не погодиться ні Чіян-Кай-шек, ні
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його люди. Приняття згаданих
пропозицій означало би залишити
раз назавжди ідею повороту на
материк та залишити поборюван
ня комунізму. Чіян-Кай-шек до
кладно здає собі справу, що, якщо
він раз залишить ідею боротьби з
комунізмом та повороту на мате
рик, він в жодній ситуації не здо
буде прихильників і його кар’єра
скінчена. Покищо кожний прислуховується, що скаже Америка.
Президент Айзенгауер у своїй
промові, 10 квітня ц. р., сказав:
»За оборону островів Кемой, Матсу та саму Формозу є відпові
дальні національні війська. Аме
рика дала так велику допомогу і
узброення війська, що армія ЧіянКай-шека е здібна сама оборонити
ці острови. Америка, однак, буде
пильно приглядатися розвиткові
подій та буде держати свої сили в
поготівлі, якщо б червоні почали
ширшу акцію«. Стівенсон, канди
дат на президента, неначе у від
повідь Айзенгауерові заявив, що
Америка через Формозу втратила
багато приятелів-союзників і ра
дить, щоби Формозу залишити на
власну долю.
Образ буде неповний, коли не
згадаємо самого материка — Ки
таю. Знаємо, що першою пробле
мою комуністів було знищення
окремих каст. Різниця між пооди
нокими кастами в Китаї через
довгі століття була дуже велика,

подібно як у середньовіччю в дея
ких західніх державах Европи.
Син робітника чи рільника ніколи
не мріяв про вищу освіту, чи пе
рехід до вищої кляси. Вже від
хвилини уродження, він був при
значений до даної касти, до якої
належали його батьки. Комуніс
ти поволі зрівняли всіх, а в пер
шу чергу кинули клич, (як і всю
ди) »Знищити високі касти. Вла
да для пролетаріату!« Треба під
креслити, що навіть тепер у Ки
таї є ще області, де задержано
дрібну та середньо власність і
колгоспи не всюди впроваджено.
Правда, теперішній комуністич
ний режим зрівняв усіх і кожний
став жебраком, але головно нижчі
верстви бояться повороту поміщи
ків і багатих промисловців, які не
завжди обходилися зі своїми під
владними по-людськи.
Комуністи день-у-день говорять
своїм підданим, що Чіян-Кай-шек
створив уряд зі своєї рідні та
кревних буржуїв, яким ходить
тільки про те, щоби відобрати своє
майно і повернути знову їх у не
вільників. Чіян-Кай-шек покищо
про реформу не говорить і це є
одною з найслабших його сторі
нок. Тому багато західніх держав
не заявили себе явно по стороні
Чіян-Кай-шека, хоча розуміють
добре небезпеку комунізму та
стратегічне
положення
самої
Формози.

Переклад: Б. Свирида

Д ІЯ ГЕЛІКОПТЕРІВ У МАЙБУТНІЙ ВІЙНІ
(З матеріалів військового журнала »Солджер«)
Післявоєнна військова техніка
пішла так вперед, що потуги західнього світу, а головно Америка та Брітанія, призадумуються

над змодернізованням зв’язку та
постачання. Вони планують в першу чергу заступити транспортові
авта гелікоптерами нового типу.

СУРМАЧ

Американські військові експер
ти, в міру спроможностей, уже час
тинно розв’язали цю проблему,
впроваджуючи до армії окремі гелікоптерні відділи, які поступово
усувають автомашини. Найнові
ший •тип гелікоптера може помі
стити 40 вояків в повному виряді,
або три амер. »джіпи«. Англій
ська фірма »Бесмерлянд« проек
тує гелікоптер, який зможе пе
ревозити 450 вояків, або 45 тоно
вий танк.
В англ. армії вишколюють спеціяльно летунів до кермування ге
лікоптерами, щоб підготовити но
ві кадри в цій ділянці.
До кінця 1959 року до амери
канської армії буде впроваджено
12 гелікоптерських батальйонів і
кожний з них матиме 67 машин.
Деякі з них будуть у силі пере
возити по 20.000 фунтів ваги. В
практиці, гелікоптер підносить три
рази більший тягар, як сам ва
жить. Гелікоптери будуть засто
совані замість двигунів при виладовуванні чи перевізці машин з
замінованого терену, або у випад
ку зірвання мостів. Гелікоптери
можуть стати допоміжними при
вигрузці кораблів. В останньому
випадку — це передбачується, ко
ли забракне людських робочих
РУК.

Гелікоптер виправдав себе впов
ні під час війни в Кореї. Він слу
жив до транспорту військ, ране
них, обсервації, як також для по
стачання боєприпасів під час окруження чи в недоступних місцях.
В часі замирення на Кореї пе
ред головною командою О. Н. ви
ринула проблема транспорту 5.000
гіндуських вояків, бо корейський
уряд був проти перемаршу гін
дуських військ через їхню тери
торію. Проблему цю розв’язано,
бо взято на допомогу гелікоптер.
Одна сотня гелікоптерів впродовж
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одинадцяти днів перевезла з Інчом до Панмуньйон 5.000 війська
в повному виряді на призначену
лінію перемиря.
Англійський експедиційний кор
пус застосував гелікоптери до по
борювання комуністичних парти
зан в Маляях, які уможливили
доступ до непроходимих лісів. Х о
ча англ. війська і надалі вжива
ють бомбовиків до бомбардування,
але до постачання припасів та ме
дичної обслуги використовується
тільки гелікоптери. Будова летовищ в джунґлях забрала би ба
гато часу та праці, як також в
таких місцевостях будова летовищ вимагає дуже великих кош
тів, а гелікоптери потребують ті
льки невеликого місця на при
землення, тобто потрібно вирубати
кілька дерев в джунґлях, щоб він
міг осісти.
Ген. Р. Г. Бовер вияснює, що
при висадці потрібно невеликої
кількости гелікоптерів, які в ско
рому часі є в силі перевезти ве
лике число вояків з літаконосця
і тут відпадає потреба висадкових човнів. Більші гелікоптери
будуть потрібні при розвантажен
ні кораблів і тут можна заоща
дити багато робочих сил, яких від
чувається брак під час війни. Ге
лікоптери розв’язують також про
блему прямого постачання на
фронтові полоси.
Вони будуть служити до висад
ки військ в запіллі ворога, при
чому тут потрібно спеціяльно ви
школених вояків-спадунів, як рівнож
спеціяльного
виряду
до
десанту.
Головне командування фронту
не потребує великих резерв військ
в запіллі, бо тут улекшений пере
віз військ з менш загроженого
відтинку фронту. При помочі ге
лікоптерів головне командування
зможе робити маневри військ, а
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такий маневр має велике значення
в теперішню атомову еру, бо ве
лике скупчення військ в одному
місці може бути наражене на ма
сове винищення з огляду на ато
мові та іншого роду бомби.
Через пряме та скоре постачан
ня до армії, дивізії, полку чи ку
реня, не потрібно великих відділів
транспорту, як також не потрібно
творити окремі маґазини по кра
їнах чи містах, коли пряма достава є уможливлена. В критичній
хвилині можна скоро перевезти
війська з одної країни до другої,
як, напр., з Франції до Німеччини
і т. п.
Американці провели пробу з ге
лікоптером та 3 тон. автом. Вия
вилося, що гелікоптер може пере
везти два і пів рази більше тягару та скоріше як авто, хоч авто
оперувало на доброму шляху, а
під час війни добрих доріг є мало.
Військові експерти випробували
перевезти вповні змонтований ба
рак на 38 вояків, який вмонтува
ли під гелікоптер та перевезли
кілька миль під гелікоптером на
призначене місце. Досвід виказує,
що під час війни при помочі ге
лікоптерів зможуть в скорому ча
сі розбудувати магазини, відпо
чинкові табори чи мешканеві
табори.
Під час військових вправ у Ні
меччині виявилося, що гелікоптер
має всі дані перевезти скоріше ра
нених до Англії, як при помочі
санітарного авта, з фронтової по
лоси до військового шпиталю на
віддаль 60 миль.
Правда, гелікоптер коштує до
рожче, як кілька авт, та потребує
*
*

більше палива, як авто, як теж
вимагає краще вишколеного лету
на, але зі зміною і поступом во
єнної техніки в загальному вве
дення нових засобів в транспорті
є конечністю.
Треба взяти під увагу, що скорість гелікоптера не є ще вдово
ляюча, і тому у фронтовій полосі
він не оправдує себе вповні, коли
пригадаємо, що літаки мають ве
лику можливість знищити його.
Додатньою сторінкою є це, що ге
лікоптер є охоронений від засягу
радару (себто низьким летом над
землею), тяжкої протилетунської
артилерії та винищувачів нового
типу.
Винахідники не вдоволяються
вповні гелікоптерами і тому вони
почали спроби замінення їх нови
ми родами літаків, які можуть
підноситися вертикально вгору та
розвинути більшу скорість, як
звичайний турбіновий літак. Вер
тикальний літак має ще ту добру
прикмету, що може робити дале
ку віддаль і має ці самі протиоборонні урядження, як турбіновий
винищувач. Він не потребує спеціяльних летовищ для приземлен
ня і може бути використовуваний
на коленому терені.
Конструкція вертикального лі
така полягає в тому, що він має
два пропелери та три до призем
лення (два на кінцях крил, а один
при хвості).
Вже в недалекому майбутньому
практика викаже, що візьме верх:
чи гелікоптери, чи вертикальні лі
таки. Незаперечним, однак, є, що
авта мусять дати першенство но
вим засобам транспорту.
*

З листа до адміністрації »Сурмача«
— »Другого числа »Сурмача«
прошу не висилати на мою стару
адресу, бо вкоротці знова міняю

адресу. Пробачте, що завдаю Вам
клопоту і що зміняю так часто
місце постою, як жінки постанову«.
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Подав: І. Ф.

‘Том ґард” в 1940-45 р.
(На підставі англ, джерел, а головно »Брітаінс Гом Ґард«
—- Джон Брофи)
Двомільйонове військо, яке вигра
ло війну, не беручи в ній участи.

1940 рік. Польща, Норвегія, Да
нія, Бельгія втрачають самостій
ність в кількох місяцях в користь
гітлерівської імперії. Франція в
той час числила свої останні дні.
Муссоліні почав посуватися з Лібії в сторону Єгипту, до Суезького
каналу — ключового вузла Бри
танської Імперії.
Проти
сподівань
Гітлера —
французькі і брітанські війська
не здаються в Дункерк, але, зали
шаючи майже всю зброю, в силі
300 тисяч переправляються кана
лом на острови В. Брітанії. З хви
линою повороту 300 тисяч військ,
відітхнули мешканці острова, спо
діваючись, що принайменше протилетунська оборона буде більш
успішна. В цьому році Америка не
брала ще участи у війні. Всі інші
союзні європейські держави самі
були залежні від чужої допомоги.
Армія Гітлера була віддалена
тільки 21 миль. Виглядало, що
мрії Гітлера здійсняться. Західна
Европа та Півн. Африка стануть
складовою частиною його імперії,
СІЛА можуть забрати для себе
південну Америку та Канаду,
СССР — Схід. Брітанія зали
шиться васальною державою.
Пригадаємо, що ІІ-га світова вій
на застала В. Брітанію вповні не
приготованою. Відчувалося брак
зброї, вишколеного вояка, літаків
і т. п. Німецькі літаки, як опові
дає Джон Брофи, навідували що
раз частіше Лондон, Ковентрі,
Брістоль, Ліверпуль та інші міста.

Скидували бомби на визначені
об’єкти майже без жодних втрат
для себе.
14 травня, 1940 р. Тодішній
секретар стану війни Антін Ідей
в радіопередачі заявив: »Нація по
требує велику кількість мужчин у
віці 15-65 років (в практиці принимали від 18-65 років), які добро
вільно бажають допомогти бать
ківщині. Першим завданням но
вих, допоміжних формацій, буде:
нищити ворога в кожній закутині
країни, якщо він осмілиться зро
бити висадку.
Члени допоміжних формацій не
будуть одержувати платні, тільки
уніформу та зброю«.
В плянах військового департа
менту виготовлено запотребовання на 150 тисяч мужчин, однак,
уже в перших двох тижнях зго
лосилося 400 тисяч, а в шести
тижнях один мільйон доброволь
ців. В перших місяцях новостворені одиниці мали назву: Л. Д. В.
(Локал Дефенс Волюнтірс), і аж
при кінці липня, після промови
Черчіля, Л. Д. В. переімєновано на
»Гом Ґард«. В останніх роках вій
ни »Гом Ґард« начислював біля
2 мільйони мужчин.
Коли стрінеш, ще тепер стар
шого віком англійця і спитаєш
чому він спішив до »Гом Гарду«
— відповідь буде; я не міг допу
стити наїздника до моєї батьків
щини. Я не міг стерпіти, щоби він
руйнував мій дім, забудову, мої
міста, села. Я не міг допустити до
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цього, щоби мене обвинувачували,
як непатріота мої діти, внуки,
правнуки.
Серед перших добровільців до
»Гом Ґард« в 75 % — це колишні
ветерани 1-ої світової війни 191418 років, у віці понад сорок років.
Між ними знайдемо мешканців
міст і сіл, лордів і їх робітників,
гірників і рільників; всі вони вже
в перших хвилинах домагаються
зброї.
В той час не вистачало зброї
для армії. Зброя »Гом Ґарду« (в
перших місяцях — це палиці, при
ватні рушниці та пістолі, і на сто
мужчин 2-3 старі кріси. Найнові
ша і найбільш »надійна« зброя
»Г. Ґ-у« — це »Молотов коктейл«
— новітня, домашня бомба з
пляшки з пива, наповнена наф
тою, або бензиною, смолою і ти
ром. До корка була прикріплена
флянельова ленточка, намазана
легко запальним матеріалом. Цьо
го рода бомба мала бути уживана
до запалювання ворожих танків.
Брак зброї не здержує гом-ґардійців від праці. Ветепани 1914-18
років здають собі справу скільки
жертв наносить війна цивільному
невишколеному населенню. Крім
відбування стійок та початкового
рекрутського вишколу, старих во
яків цікавлять здобутки нової
техніки, нової тактики. В них роз
буджується
бажання
пізнання
всього, що нове. Новики витрачутоть час на звичайний вишкіл.
Обмін досвіду та нових ідей пере
мішуються в одну цілість і тво
рять нову силу.
Тоді ніхто не дивився, що його
с т р ій
мав різнокольорові латки і
тільки маленькі нашивки вказу
вали на приналежність до »Гом
Ґаоду«, який, як і армія, мав
територіяльні назви.
Згодом кожний з гом-ґапдійців
одержує по кілька ґранат. В допо

могу відтак приходять И о г Ш о у є г
— стрільна, подібні до фавст-патронів,
тільки
з
підставкою.
»Нортсовер«
виказується
дуже
практичним під час війни в Афри
ці.
Однак, гом-ґардієць, як і кож
ний вояк, почуває себе менш вар
тісним, коли він не має кріса, або
автомату. В лачатках 800.000 крісів присилає в допомогу Америка,
відтак після 1941 р. гом-ґардійці
одержують
брітанську
зброю.
»Бровнінґ« — кріс-автомат стає
улюбленою зброєю »Гом Ґарду«.
Багато свідків пригадує собі цей
день, коли рознеслась вістка, що
до їх магазинів прийшли кріси.
Більшість гом-ґардііщів не повер
тала навіть додому на обід, тільки
прямо з праці спішила чистити
нові кріси та подивитися на нову
зброю. 800.000 крісів в одному дні
це була велика допомога для обо
рони батьківщини.
Гаслом »Гом Ґарду« було: »Слід
куй та інформуй« — »Обсерв енд
інформ«.
Згодом вишкіл і вигляд гом-ґаодійців цілковито зміняється. Ми
бачимо їх над морем коло протил є тун с ьк и х
гармат, при радіових
апаратах, протилетунській зброї,
їх можна було побачити, як вони
прекрасно замасковуються в терені, а головно мешканці сіл, які
зжилися з природою. Коли приї
деш до міста, чи в околицю, неда
леко від великих міст, можна бу
ло побачити окремі батальйони —
великі гурти людей, в сільських
околицях тільки малі гуртки. Ви
конання наказу було дуже часто
відмінне, як подавала головна ко
манда на папері, бо кожний з міс
цевих провідників додавав своє
індивідуальне »я«, але в загаль
ному, мимо зовнішніх різниць, все
творило одну цілість: виконати
наказ батьківщини.
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Небезпека створила т. зв. »парт
тайм«, неплатну армію. Цієї армії
Гітлер не міг передбачити, однак,
вона дала країні мілітарну силу
і безпеку. Це була характерна
брітанська реакція на небезпеку.
»Гом Ґард« дав змогу десяткам ти
сяч молодим воякам виїхати до
інших країн і там зводити оста
точний бій. Молодий вояк був
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певний, що його країна є забез
печена і на її кордонах стоять
нові оборонці, хоч старші віком.
Нова формація навчила своїх
членів дружби, співпраці і поста
вила сусідів, які нераз віками
провадили гризню в одні ряди.
»Гом Ґард« — це гідний насліду
вання образ єдности нації.

ГЕЙ, ГУ! ГЕЙ, ГА! ТАКЕ ТО В НАС БУЛО ЖИТТЯ!

Чужинець під час ігрищ в Еспанії
Чужинець: — »Не можу зро
зуміти, чому еспанці заінтересо
вані в боротьбі з биками«.
Еспанець: »Бо він пригадує нам,
що він зрозумів скоріше небезпе
ку червоної плахти, як люди«.
По дорозі зі Заг. Зборів СУБ
Безпартійний: »Інж. Г. говорив
з гумором, як ніколи, а ти ані ра
зу не засміявся«.
Партійний: »Я буду сміятися аж
вдома, бо мої однодумці могли б

подумати, що я перейшов на сто
рону опозиції«.
В редакції »Української Думки«
Редактор до дописувача: »Закидувати їм злочини і подавати
прізвища не е добре, бо справа
може опинитися в суді і якщо не
будете мати наявних доказів, то
ді вас жде кара за образу«.
Дописувач: — »В цьому випадку
подайте без прізвищ і назвіть їх
загальною назвою »Демократи«.
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Збройний спротив в СССР
(Підсумки з реферату виголошеного в місяці лютому ц. р.,
в німецькому клюбі в Лондоні п. Бріґіттою Ґерлянд)
Предсідник (німець) Л. Бліт,
представляючи
доповідачку,
на
вступі заявив. — »Фрау, Бріґітте
Ґерлянд, не любить говорити про
терпіння в конц-таборах СССР —
її завданням є: подати кілька фак
тів про боротьбу в СССР та надії,
якими живуть поневолені наро
ди«. ..
Після нього виступає молода і
пристійна, хоч нервово вичерпа
на, пані Бриґітте. Починає допо
відь про положення Воркути, про
копальні вугілля та про те, що у
Воркуті є біля пів мільйона зас
ланців. 50 % в’язнів — це люди з
різних республік СССР, других
50 % — це засланці з »сателітних
держав«, а головно німці. В пер
шій групі є переважно українці
з Зах. України. З Великої Украї
ни засланці розміщені в
інших
таборах Воркути. Всі вони мають
відсидіти тут по 25 років наймен
ше, а навіть після відбуття кари
не можуть
повернути до
своєї
країни. 25 °/о засуджених за при
належність до політичних органі
зацій, — це одинокі українці із
Зах. України. Інші, хоч також по
пали як політичні, це ті, які ста
вили особистий спротив, незорганізовано, або не виконали певних
зобов’язань супроти влади. Є та
кож багато, які не мали нічого
спільного з політикою, тільки че
рез різні обставини попали під
цей закон.
Невинних єрівнож
велика частина. З огляду на це,
що Воркута положена на краю
світа і втеча з табору є дуже
тяжка — місце це є вигідне для
влади, якої ціллю є відсепарувати
ворожі елементи від решти насе
лення. За її калькуляцією, Ворку-

та не поплачується тому, що ти
сячі людей через цілих п’ять мі
сяців (за винятком тих, що пра
цюють у копальнях) сидять без
праці і саме очищування від снігу
доріг забирає за багато людської
енергії та праці. їх присилували
плекати ярину, з якої нічого не
виходить, бо клімат є за холодний.
Правда, вони заробляли на місяць
від 100-150 рублів, але коли взяти
ціни, то фунт масла коштує 28
пчблів, фунт м’яса 35 рублів, фунт
цукру 20 рублів, а ліпстик тільки
два рублі, це ще не говорить, що
в таборі є добре. Відтак вона
задержується над окремими фраг
ментами з життя табору, а голов
но над окремими національностя
ми.
Перша і найсильніша група —
це українці. Вони ставили зорга
нізований, збройний спротив боль
шевикам, почавши від 43 року.
Це не був спротив поодиноких
малих груп. Це була армія — УПА,
якій допомагали і діти і жінки.
Ціла нація в Зах. Україні брала
участь у боротьбі. Боротьба велася
проти Москви та колгоспів. Укра
їнці ненавидять Москалів навіть
на засланні. Балтійські народи
також відносяться з ненавистю
до Москалів. Великий спротив
ставили українці в 48-49 роках,
коли
насильно
Кремль
почав
впроваджувати колгоспи в Зах.
Україні. Українці знали, що з
втратою землі і господарства во
ни стануть батраками, а тим са
мим залежні цілковито від большевицької влади. Вони ставили
спротив також тому, що для них
колгоспна ідея психічно не приємлива та чужа.
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В цьому таборі (8 000 в’язнів)
були у великій кількості москалі,
а головно студенти. Вони занималися переважно дискусіями (пра
цювати не любили) і в яких вони
шукали розв’язки в економічній
та політичній ділянках. Всі вони
дійшли до висновку, що соціаліс
тична система не надається для
кожної країни.
Окрему увагу вона присвячує
»монашкам«. »Монашки« — це
головно бувші монахині, які не
приняли московського правосла
в’я. Вони занимаються пояснюван
ням Св. Письма та наукою Христа.
Монахині не приняли православ’я,
як також вони стоять на стано
вищі, що комуніст не може бути
добрим християнином.
Окреме місце вона присвятила
штрайкові у Воркуті зараз після
смерти Сталіна. В часі штрайку
большевики зробили навіть полекші, але коли їм вдалося за
манити провідників штрайку ніби
на »мітинг активу«, яких опісля
ніхто вже більше не побачив, то
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ді полекші знесено і все пішло
своїм старим ладом.
Вона сама бувша комуністка,
але коли побачила большевиків у
1945 році в Берліні і побачила
їхню систему, зараз стала їх во
рогом. Її заарештовано в Берліні
і відіслано до Воркути, де вона
перебула вісім років на засланні.
Коли її перевезли до Східніх
Прус і сказали, що вона може по
вернути додому, навіть до зах.
Німеччини, вона не вірила їм до
останку, тобто до хвилини пере
ходу »залізної куртини«.
Закінчуючи реферат, вона зая
вила: »Я вірю, що в Україні, а
головно в Галичині, іде дальше
завзята боротьба. Свідком цієї незакінченої боротьби були нові
транспорти українців два тижні
перед моїм виїздом. Я не вірю,
щоби українці здали свої позиції«.
В хвилині цій п’ять українців
(на залі було понад 50 чужинців)
гордо споглянули один на другого,
що бодай недоля навчила чужин
ку оцінювати ролю України в
боротьбі з Москвою.
І. Ф.

Трагічна дата мого пам'ятника
(Продовження)
II
З другої сторони Лисої гори за Причиною було це, що господар
ходило червоною загравою груд не міг піти на зустріч їхнім вимо
неве сонце. Після чищення зброї гам у доставі харчів. Я щойно хо
стрільці й підстаршини моєї части тів вийти з хати, щоб видати стій
ни відпочивали. По другій стороні ці розпорядження — не впустити
дороги, в долині, лісничівку заня ані одного з них на подвір’я, коли
ли під свій постій німецькі карні до кімнати ввійшов стрілець Голічастини »делеванґи«, яких помил ян зголошуючи, що один з »делеково ми сьогодні роззброїли. Вже ванґів« — українець, хоче у важ
за цілого пів дня сусідства з ни ній справі говорити зі мною.
ми виникло не мало неприємно
Був
це
двадцятькількалітній
стей, бо один з моїх людей скар юнак, зі спаленим морозними віт
жився, що його на очах обікрали, рами обличчям, середнього росту
а господар просив охорони, бо йо і відносно чисто вбраний. На його
му почали закидати партизанство. грудях виднів цілий ряд відзнак
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східнього фронту і срібна відзна
ка ранения. Дістався до карної ча
стини за спізнення з відпустки.
Ім’я його було Петро. Прийшов
він у справі двох українців і дон
ського козака, яких сьогодні увечорі зловили німецькі стежі під
воротами лісничівки. »Якщо їх у
час не врятуєте, будуть скоро роз
стріляні, бо з рук тих бандитів
майже ніхто живим не виходить«,
— були його останні слова при
відході з хати.
Не гаючи часу, я накинув на се
бе плащ і пішов до сотенного шта
бу »делеванґів«, щоби зорієнтува
тися — хто ці спіймані українці
і які вигляди на рятунок. Прой
шов вздовж саду і зупинився на
камінних сходах, якими сходило
ся на дорогу. Ніч була темна, аж
чорна. Внизу, на подвір’ю лісни
чівки, на вчорашньому місці на
шого тимчасового постою, горіли
величезні вогні, кидаючи своє,
кривавої краски, світло на навис
лі береги кітловини.
Біля вогнів вовтузилися десят
ки людей, яких велетенські тіни
червоними демонами прорізували
темночервоне тло заграви. Все до
вкруги виглядало так оригінально
і в такій дивній пропорції, що я
на хвилину забув про ціль при
ходу. Перед очами почали пересу
ватися різні образи гірських крає
видів, наче в неповторному сні.
Поволі, крок за кроком, я зійшов
униз недалеко вогнів. Біля одно
го з них лежала порубана купа
м’яса, а побіч другого — вояки об
дирали шкуру, коня, якого стерво
в стані розкладання ми зали
шили, якраз тому добу по дорозі.
Я не знаю, як довго був би я стояв
і думав про записані і незаписані
сторінки історії різних воєн від
самого світанку людського існу
вання. Про мілітарні досягнення
Джінґіс-хана, який кожного свого

вояка випосажав трьома кіньми:
на одному він їхав, другого — ко
билу доїв і пив у пустині молоко,
а третього, у великій потребі, вби
вав на м’ясо; і про одноокого Ганібаля, який тому дві тисячі літ
мусів приглядатися подібним об
разам в Альпах, ідучи з своєю ар
мією на Рим, коли б нараз не
збудив мене з задуми принизли
вий крик людини, що нісся з дру
гого кінця подвір’я. Стиснувши в
руках відчіплену з паса пістолю,
штивним кроком я подався в сто
рону крику. За хвилину я опи
нився перед грубим пнем дерева,
до якого був прив’язаний один з
німецьких вояків. Збоку стояв зі
скрученим у двоє посторонком ін
ший і, рахуючи голосно і доклад
но, як на це позволяє знана нам
німецька прецизія, обкладав ле
жачого по голих плечах: »айнундцванціґ, цвайундцванціґ, драйундцванціґ« . . . Битий пручався і кри
чав, кричав. . .
Здавалося,
що
хижим
бо
лем застигла ціла багряна кітловина, щоби вже ніколи не руши
тись до життя. У нерухомій позі,
у присідках довкруги вогню, зас
тигли й вояки, і навіть полумінь
вогню на хвилю перестала вору
шитись, гей би боялася, щоб не
стягнути й на себе гніву здеґенерованих
синів
тевтонської
цивілізації.
Я й тепер на холодний розум,
щиро вірю, що я був би поповнив
вбивство, коли б саме в час не зло
вив мене за руку Петро і не шеп
нув до вуха: — »Ось тут, у тій
шіпчині, вони сидять, поручнику;
їх треба рятувати — цих лишіть,
хай себе мордують«.
З пістолею в руці, напівпритом
ний, я пішов у сторону дильованої
шопи. Два вартові відчинили без
слова двері і впустили мене до се
редини. На мою неочікувану поя
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ву, і ще з пістолею в руці (я, ма
буть, забув про неї), всі три придержані перехрестилися. Після
сьогоднішніх пригод, я не був
схильний розчулюватися, і тому
без вступу, запитав їх звідкіля по
ходять і що тут, у тому партизан
ському терені, роблять.
Два молоді — це харків’яни.
Там родилися, виросли і разом по
кінчили політехнікум. Старший
— козак, походив з Ростова над
Доном. Всі три втекли разом від
большевиків і, коли опинилися у
Львові без середників до життя,
зголосилися в уряді праці, який,
пакуючись до втечі, спрямував їх
до іншого в Познані. В цей самий
час через Львів проїздило багато
українських селян на Словаччину.
Не думаючи довго, усі три вони
зрезигнували з Познаня, присілися на селянські вози і поїхали ра
зом на південь. В кілька місяців
пізніше на Словаччині захопило
їх комуністичне повстання. Пра
цювали цілий час при копанні
протипанцерних ровів біля Нітри.
Як большевицька влада скінчила
ся кілька днів тому, постановили
переселитися до Гронця над Гро
ном, де, як чували, панує спо
кій і порядок. Сьогодні рано виб
ралися в дорогу і, коли зближа
лися до лісничівки, придержали
їх »делеванґи«. Не маючи жодних
документів, показали німцям ор
дер уряду праці зі Львова. І цей
саме ордер став причиною нещас
тя, бо німці не можуть собі уяви
ти, як можна було замість до По
знаня — поїхати на Словаччину.
Не хочуть також повірити, що до
уряду праці пішли добровільно і
тому також добровільно могли ви
бирати
між
Познаней,
а
Словаччиною.
Даючи надію, що зроблю в їх
ній обороні все, що в моїх силах,
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я пішов до хати, щоби порозмов
ляти з командантом частини. По
подвір’ю вешталися, кляли і щось
постійно носили на плечах »деле
ванґи«, а на пні дерева, скулив
шись у двоє, сидів в обкривавленій сорочці недавно караний вояк,
що півголосом хрипко скомлів --»О, Єзус Марія, о, Єзус Марія . .. «
Тяжко було пройти коло нього,
щоби не зупинитися, бо в душі
був певний, що бито і зневажено
його за якусь дрібну провину. Я
немов особисто винуватий у крив
ді, бажав його якось винагороди
ти, та не знав як. Дав йому вкінці
п’ять банкнотів по тисячці сло
вацьких корон, хоча знав, що це
не могло зменшити його болю, як
рівнож не могло загоїти його горіючих ран на плечах.
Після того зайшов у хату. Ще
в сінях долітав до моїх ух підне
сений лайливий крик. Біля стола,
на якому лежав зі шкуряним пас
ком при ручці большевицький на
ган, стояв середнього віку капраль
і переслухував (якщо це слово є
відповідне) двох словаків, яких
також спіймано недавно, коли не
сли згори картоплю. Це був той
самий командант колони, якого
частину ми сьогодні рано роззбро
їли. При кожному слові скакала
з його уст біла, мов під час над
мірної спраги, слина і від люті
його обличчя було перекривлене
в лівий бік. Він хотів довідатися,
де знаходяться комуністи-партизани, яким вони ніби несли кар
топлю. Хоча на обличчі видно бу
ло побої, вони вперто мовчали. їх 
ні тіла і одіж представляли собою
цілу руїну. Мусіли бути з роду бі
даками. Одіж була пошарпана,
зношена, часом і мокра. Обличчя
земної краски, лише очі горіли
якимсь дивним вогнем, може ба
жанням жити. В одного на ногах
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були черевики, а в другого чобо
ти, обвинені шматами. В обох гу
би були грубо опухлі і, видно від
осінніх вітрів і дощу, глибоко, аж
до крови, потріскані.
На хвилю в кімнаті запанувала
тиша. Скривлене обличчя капра
ли почало поволі випростовуватись і я навіть подумав, що він
був досить пристійний мужчина.
Ще момент і він навіть усміхнув
ся до обох словаків і навіть вимо
вив »промінте мне«. Відтак він
знову зморщив чоло, мов у гли
бокій журбі і, відвертаючись півбоком до обох, промовив: — »Бачи
те, яка морозна сьогодні ніч, вітер
дме в кожний куток, ще кілька
днів і свята будуть. Не одна ро
дина вкупі веселитисьме, мимо хи
ж ої війни, яка йде і . .. кінця їй
не видно. Я також маю родину . . .
батька, матір . . . в мене жінка хво
ра в Дрезден і троє дітей; вони ці
лими днями у протилетунських
схоронищах . . ., місяцями сонця
не бачать. — Я також людина і
бажаю вам добра. Моїм обов’язком
є очистити оці довколишні ліси
від партизанів. Хто винен — по
карати, а цивільних людей при
мусити повернутися до своєї хати.
Однак, ви оба не батьки родини,
але пси нікчемні. Ви грієтеся отут
біля вогню у напаленій хаті, а ва
ші жінки і діти мерзнуть в горах
без шкуринки хліба і без даху над
головою. Вони там напевно помер
знуть і завтра ви тільки їхні за
костенілі трупи познаходите«.
Я бачив, як кожне слово роз
м’якшувало їх обличчя. Як уста
поволі рухалися, а по них струм
ками спливали сльози. Сльози сто
пленого в душі леду й надії. . .
Короткої та все ж таки надії. На
дії, яка не одного вдержала, а
скільки згубила! . . . А капраль
промовляв дальше: »Вони там

згинуть, бо гори обступлені і об
шукувані. Кого зловлять — змісця розстріляють. Я одного з вас
пущу, щоби привів решту, якщо
завтра до полудня вернеться бодай
з двома партизанами — всіх відпу
щу додому; якщо ні, за недодер
жання приречення задержаного
звелю розстріляти. Котрий з вас
хоче лишитися, а котрий піде при
вести язика?« На хвилю в кімнаті
запанувала знову тиша. Над од
ним з них зависла певна Невід
клична смерть тільки тому, що в
легкий спосіб капраль »герой«, хо
тів одержати язика. В половині
речення над історією одного жит
тя буде поставлена точка, якої не
змете гураґан, не пересуне інс
тинкт самозбереження і не вибі
лить старе як світ поняття: спра
ведливість. Від помаху пальця
оцього капраля залежить щастя
невинних дітей, яких сльози ста
нуть їх ранньою й вечірньою мо
литвою. А може їх трупи завтра
лежатимуть на дні річки, яка, за
рік, за два, вибілить їхні кості,
що, мов закопані талани, лежати
муть віками безчинно, не вико
навши на цій планеті
свого
призначення.
Враз підвівся старший із придержаних словаків і тихо промо
вив: »Я лишуся тут. В мене там
лише ж інка. . . А він лишив жін
ку і четверо дітей«.
Справа була тимчасово полаго
джена. Один серед ночі пішов у
гори, а другий під екскортою до
шопи. Коли за ними обома запер
лися двері, капраль злобно всміх
нувся і сам до себе задоволено
промовив: — »Як не можна в цей,
то інший спосіб треба продумати«.
Він був за грубошкурий, щоб від
чути, як глибоко я ненавидів його
в цім моменті.
(Продовження на ст. 31)
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Г-т Віра

День меремвгж
»Пшеницю збираю пане бун
чужний. Завтра неділя, четверта
в місяці. Вже два тижні збираємо
зернятка пшениці зі Степаном, і
не знаю, чи будемо мати бодай по
п’ять вареників в першу неділю
місяця«.
Італійське сонце вже похили
лося на захід і, хоча тінь вказу
вала на п’яту годину дня, своїми
проміннями допікало ще не одно
му, хто побоювався скинути со
рочку.
В той час я навчився відчиту
вати години в тіні безлистих га
лузок молодого винограду, (Листя
обірвали курці). Мені було тяжко
призвичаїтись до »нового сорту«
тютюну, перемішаного з листям
винограду, і тому проміняв годин
ник за 1025 скрутів доброго тю
тюну. (Тисячу скрутів давав ку
пець, а двадцять п’ять вдалося
виторгувати).
Це був час полону ще в Белярії,
під час безжурного життя поло
неного — новика за часів Михай
ла Першого, коли нами команду
вав ген. М. Крат.
Скрутив папіроса, оглянувся, чи
мого Грицька де не видно, і нас
тавив шкло з електричної лямпки до сонця, щоби запалити папі
роса. Нараз пригадав Трохима,
якого залишив при збиранні пше
ниці. Згадав вареники вдома зі
сметаною. . . і, ух! . .. хотів вимо
вити вояцьке прокляття, бо мало
палець не загорівся від промінів
шкла, що попали через неувагу
на кінчик пальця. Стиснув палець
в праву руку, скрут заховав до
кишені, і прямую до гарматнього
полку.
Звичайно, в цей час Ігор вирі
зує цвяхом (з огляду на брак до

лота) тризуби або рямці до зні
мок з золотої бляхи з кексів, або
коробок з вівсянки. Мар’ян є на
шоферських курсах, а ми зі Сте
паном говоримо про старі часи.
Степан знає мене ще з дому і
тому дуже часто на збірці викри
кує: »Бий, я го знаю!« Сьогодні
в шатрі пустка. Немає ані душі,
знова коло третього полку стоять
гуртки, від яких добігають слова
промовців. »Англійська команда
хоче забрати старшин від нас. Ми
не дамо« — почув у відповідь.
»Це полковника Тарасова робота«
— подумав.
Ще не оглянувся, а недалеко
Тарасов (з большевицької комісії)
з гарною бльондинкою попряму
вав до кухонь, де наші кухарі мі
шають зупу, щоби густіша була.
Тарасов поглянув у котел, зачерп
нув хохлею зупу, та до Наташі —
»Погано харчують«, а відтак по
чав жалувати нас, згадувати нашу
рідню: »На вас матері ждуть, ва
ші дівчата, вареники, воля!«. . .
Почувши слово »воля« з уст боль
шевика, всі голосно засміялися.
»Ви тут подохнете!« — не видер
жав Тарасов і забрав бльондинку
зі собою. Тарасов не заходив до
штабу, тільки злобно поглянув в
згадану сторону і вийшов. »Сміє
теся, підождіть!« — докинув на
прощання, коли ще двох варто
вих не вспіли зачинити брами за
ним.
Бах! — бахнула брама. Бім, бамтік, так — вдаряли в стіни коро
бок зернятка пшениці, яку зби
рали недалеко син і батько. »Но
ві кекси! Американські кекси!« —
викрикував Левко, який стругав
цілий день кусок дошки, щоби
надати їй форми дійсно американ

стор. 22

СУРМАЧ

ського кекса. Роботи при ньому
немало. Тут і букви треба вирі
зати та числа дати і ямки повирі
зувати, краї позазублювати і ще
правдивим кексом натерти, щоби
дошка набрала запаху. За такий
кекс Левко одержить три скрути
сильного італійського тютюну. А
м ож е?... Ні, він не дасть себе
обдурити так, як учора. Цей ву
сатий домішав винограду до тю
тюну і, подумайте, тільки пів
скрута тютюну, а решта вино
граду. ..
Пізня ніч. Небо таке чисте, зо
ряне. Немає ані хмариночки. Мі
сяць виліз так високо, як ніколи
в нас, а такий ясний, неначе в
осінню ніч. Мої сусіди не могли
заснути, ані ці, що під голим не
бом, ані ті, що були щасливіші і
зорганізували вже шатра. В за
хідній стороні хтось затягнув гар
но, тужливо: —
»Не прийде до мене вона
Не прийде, бо дроти кругом,
Бо доля для неї свята,
Не прийде до мене, до мене
вона. ..«
»Це танґо нового невільника,
що думками не може розлучитися
зі своєю коханою!« — . . . переда
вали перехресні прожектори, які
освічували дроти, що окружали
табор. »Це ті, що не хочуть по
вернути
додому,
на прохання
Москви« — бився з думками вар
товий, держачи руку на скорострілі. »Це воєнні злочинці!« —
цвіркотіли
цвіркуни.
»Старшин
хочуть забрати від нас!« — непо
коїли думки не одного, якому діраві військові сподні служили за
ліжко, а кущ винограду — за дах
над головою.
»Бо воля для неї свята«. . . —
затихли останні слова.
Місяць стемнів, наче заховався,
тільки півні з недалеких госпо
дарств давали знак про прихід
нового дня.

15-те серпня, 1945 р. Звичайний
день. Навіть в таборовій газеті не
відзначений. Бо й чому ж? Сонце
усміхнулося, як звичайно, на при
вітання кухарям, що йшли »густу«
каву варити, і вартовим, які жда
ли на »капо-ті«. Нічні паскарі, як
і кожного дня, повернули з прав
дивими листками тютюну. Черго
ві спішать як завжди з баньками
від кексів по воду, якої часами не
достає. Петро нарікає як завжди,
що Степан мав учора чотири зер
нятка гороху, а він тільки три і
пів у зупі на обід.
Звичайна зустріч ранку в та
борі. Поза табором, в сторону бра
ми, під’їхали ближче два танки.
По інших боках табору також. На
танках багато вояків і не видно,
щоби »капо-ті« пили. Щойно вось
ма година, а під брамою багато
таборовиків.
їх
одіж;
короткі
штани, в декого шапка на голові
і всі без сорочок. Напроти них
танки і скоростріли. Вояки, хоча
збільшені числом, але спокійні.
На обличах таборовиків видно поденервовання і рішучість. Когось
очікують...
Ще кілька хвилин і по доріжці
в сторону табору йде певним кро
ком полк. Тарасов в асисті бльондинки і кількох англ. вояків. Таборовики творять густі р еф ор м о
вані ряди-барикади худих, виголоджених і майже нагих поста
тей. По одній стороні — танки і
скоростріли, по другій — безбо
ронні люди.
На прихід представника »родіни« вартові послушно відчиняють
браму, але в їхніх очах знак за
питу. .. Ще кілька кроків і перед
Тарасовим
стоять
зорганізовані
три лаві, а подальше гурт людей,
які рішені не пустити висланника
Москви вже більше до табору.
»Розійтись!« — пробує спале
нілий Тарасов.
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»Хочу до команди«. — просить
після першого спротиву. На облич
чях друзів спокій. Ніхто не руха
ється. . . Навіть м’язи не дрогнули
на обличчях, ані на тілі. Ще кіль
ка слів прохання та загрози, але
таборовики наче не чують. Оні
міли. В таборі коло третьої сотні
хтось закричав: — »По воду! Во
ди забракне!« — і цим разом ніх
то не ворухнувся, хоча в очіку
ванні на його останній прихід
уста вказували на спрагу.
Серед залоги танків велике на
пруження. Скоростріли вже від
хвилини відчинення брами сте
жили за представником »союз
ника«, наче своїми цівками хотіли
врятувати його від »бунтовщиків«.
»Пішли в англійську команду« —
скрикнув Тарасов, повертаючись
разом з охороною назад звідкіля
прийшов. Ще один погляд енкаведиста і на обличчях таборовиків
видно відпруження.
Вже почали розходитися. Кож
на сотня залишила тільки одного
зв’язкового. Побіда не закінчена
— докинув хтось з гурту.
»Ідуть! Командант табору, англ,
бригадир у супроводі Тарасова та
охорона!«: — рознеслось зиова по
таборі. За хвилину знова таборо
вики творять гурт під брамою,
майже цілих десять тисяч. Табо
ровики цим разом багато спокій
ніші. Перші кроки побіди поза
ними.
»Зробити прохід!« — паде ко
манда в англ. мові. »Зробимо, але
тільки для англ, команди. Моска

лів не впустимо!« — відповідає
спокійно таборовик Іван.
Хвилина надуми і англ, брига
дир залишив Тарасова та охоро
ну перед брамою, здає свому
ад’ютантові зброю і в асисті пере
водчика прямує в сторону нашої
команди. Наче на знак створився
шпалір вздовж доріжки, таборо
вики — недавні вояки, випрями
лися, і сивий, похилий бригадир,
наче серед приятелів, відходить
в напрямі будинку, що одинокий
стояв серед розлогого табору.
Тарасов ждав довго, не міг діж
датися, видно в останнє хотів по
глянути, як виглядає табор. Він
знав, що вдруге ані його, ані іншо
го представника »родіни« таборо
вики не впустять до свого табору.
І не впустили! Через два місяці
опісля большевицькі висланники
об’їжджали табір з усіх сторін,
викликували таборовиків на до
пити, але поза табором. Вже вдру
ге не коштували »густої« зупи,
ані не їли вареників з пшениці,
яку булавний збирав зі своїм си
ном Степаном. Ми побідили, день
побіди — раділи таборовики, яким
дошкулював тоді добре голод.
Тік, так-бім, бам — тикотіли
дальше зернятка в коробці булавного і Степана. »Правдивий аме
риканський кекс за три скрути!«
— викрикував Левко на ярмарку
з радости, що вдалося йому, вист
ругати аж два кекси сьогодні.
Буде шість скрутів, на два дні
курити, відзначити день побіди,
день рішучости табору.

Таборовик Степан, якого під час
полону вислано на постійну пра
цю до фармера, повертає після
тижневого побуту до табору і за
являє командантові, що він довше
не видержить на фарш.

»Чому?« — питає порекладач.
»Мушу працювати. 25 годин на до
бу«. »Доба має 24 год.« — пояс
нює командант. »В цьому й лихо,
що під час обідової пори мушу та
кож працювати, а це якраз є ця
25-та година«.
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В 5- т и ліття хору »Бурлаки«
М. Б.

Американське стратегічне летунство
В центральній Америці, в Огама, має осідок головна американ
ська команда стратегічного літунства. Тут, власне, роблять пляни,
як краще опанувати цілий зем
ний ґльоб з повітря. До помочі
головний штаб мас цілу сітку летовищ, розбудованих по цілій зем
ній кулі. Для команди в Огамі од
ною проблемою є час. Вони, як і,
очевидно, друга сторона, пригото
вані на атомові бомби. Згадана ко
манда твердить, що їх атака мо
же бути пущена в рух протягом
двох годин на цілій земній кулі.
Заскочення і спаралізовання воро
га в кількох годинах — це основ
на ціль цілої праці команди.
Стратегічна повітряна команда
слідкує за потягненнями Москви
день і ніч. Радарові станції є в

дії без перерви. Суперконстеляційні літаки з засягом 4.000 миль,
тридцять один чоловік обслуги,
вивінувані в радарові апарати, ва
ги 7 тон, виконують свою підслухову працю без перерви.
Америка будує щораз нові лі
таки швидшої скорости та біль
шого засягу лету. Літак Б 47 мо
же вже везти водневі бомби. Йо
го скорість — 600 миль на годину,
засяг лету є дуже великий спеціяльно тому, що він може напов
нити мотори паливом у повітрі
із запасів бензини, яку возить на
покладі. Кажуть, що цей літак
може долетіти до кожної частини
Росії і назад.
ві

Велику ролю відіграють радаро
апарати до фотографування.
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При помочі тих апаратів роблять
знімки навіть уночі і то з великої
височини під час скорого лету.
Очевидно, електронові знімки е де
що відмінні від звичайних літунських знімок, але вишколена об
слуга може з докладністю відчи
тати їх.
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Американська повітряна сила —
це організація, яка начисляє один
мільйон людей. Однак, цілий на
тиск дається на стратегічні повіт
ряні команди, яких штаб є висо
ко вишколений та виряджений в
найновіші здобутки техніки. Ко
манда ця відограє децидуючу ролю в слідуючій війні.

ДО ЗАВДАНЬ ОбВУ
(Рефлекції перед Загальними Річними Зборами Централі)
Переглядаючи звіти минулоріч
ної праці Відділів та Гуртків, по
даних під час місцевих Загальних
Зборів, насуваються думки про
пройдений короткий, річний шлях
Організації та членства.
Тут не будемо згадувати про
кращі чи гірші Відділи чи Гуртки
ОбВУ. Про це буде подане в зві
ті Централі. Об’єднання бувших
Вояків Українців у В. Брітанії
має біля 160 клітин, з членством
понад 3.000 членів. Коли взяти до
уваги, що приблизно 400 членів
держить безпосередній зв’язок з
Централею тому, що вони є дале
ко віддалені від місцевих клітин,
можна сміло ствердити, що, без
уваги на перешкоди, членство ро
зуміє потребу зв’зку зі своєю
організацією.
Треба підкреслити також, що
минулий рік був зворотним роком
в праці клітин. Назовні виглядало,
що все йде своїм старим порядком,
як: відсвяткцвування національ
них свят власними силами, чи
спільно з СУБ та СУМ, приєдну
вання членства, опіка над інвалі
дами в Австрії, кольпортажа мап,
виголошування рефератів і т. п.
Світові події дали до зрозумін
ня членству, що не вистачає дба
ти тільки про культ-освітню пра
цю, бо завдання бувших і майбут
ніх вояків є не тільки вищі, але

тяжчі. Воєнна техніка і тактика
пішла вперед. Полишатися позаду
означало б втрачати позиції українця-бійця за самостійність Укра
їни. Тому то багато членів почи
нає інтересуватися військовою до
ступною літературою, щоб мати
принайменше загальний огляд на
питання військового характеру.
Більшість, що почала розуміти
англ, мову, постійно купує війсь
кові журнали, які є доступні для
загального вжитку. Інші не задо
вольняються на цьому і вступають
до »Гом Гард«. Сьогодні в »Гом
Гард« маємо понад 300 членів, які
є головно на інструкторських кур
сах. В Лянкашір зроджується ідея
творення українських відділів і
такий відділ створюється в Ман
честері та започатковано в Болтоні. Заходи роблять також в Гаддерсфілді. В інших місцевостях,
як Едінбург і т. п., є поодинокі
менші гуртки, або поодинокі чле
ни. Слід підкреслити, що всі, які
вступили до »Гом Ґард-у«, дуже
солідно виконують свої обов’язки.
Управа ОбВУ розуміла добре, що
не можна відразу зробити стокіло
метрового кроку, і тому в першу
чергу зверталася до клітин, щоб
з кожної клітини вступало при
найменше два члени до піввійськових організацій, а головно до
»Гом Гарду«. В дальшому, Цент-
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раля ОбВУ відчувала потребу уря
дження курсів, бодай десятиден
них. для активу членства, на яких
би присвячено найголовнішу увагу
цивільній обороні, однак, фінан
сові засоби не дозволили переве
сти цей плян у діло.
Повернемо знову до клітин і по
глянемо, які питання турбують їх.
то побачимо, що на кожних збо
рах були домагання, щоб подава
ти реферати на військові теми, а
головно дані про оборону протиатомової бомби. Реферати Центра
лі не заспокоювали вповні потреб
клітин і тому в більших місцево
стях виготовлювано реферати вла
сними силами.
Бувший вояк розуміє, що сама
технічна і то ще теоретична під
готовка не дасть повного успіху,
коли ідеологічна підготовка зали
шиться на другому місці. Він ро
зуміє також, що не можна вести
боротьбу за погляди тоді, коли
взагалі панує партійна гризня. Ке
рівні Органи не ставили великих
програм, які носили б гучні на
зви з писань ідеологів. Програмою
ОбВУ було: »Плекати дружність
і побратимство«. Членство зрозу
міло це гасло і тому сміло можна
сказати, що в праці всіх клітин
ОбВУ стояло одне питання: загаль
не добро і добро організації. В дея
ких клітинах, яких було дуже ма
ло, була задержка в праці через
вплив еміграції, або іншими сло
вами сказати — було збайдужін
ня. Управа ОбВУ, щоби зарадити
цьому, зарядила Окружні Конфе
ренції, на яких порушувано про
блеми даної округи, і обміном пра
ці згадані клітини відновили свою
діяльність.
Самими обіжниками не можна
було дійти до приміщення кожно
го члена і з ’ясувати певні питан
ня тоді, коли тільки кілька клі
тин мають українські домівки, і
це було почином видавання, хоч

малого розміром, журнала »Сур
мач«. В »Сурмачі« не присвячу
вано багато місця на внутрішні
справи поодиноких клітин. В ньо
му в простих словах подавано найосновніші відомості з військової
тематики. Дуже часто навіть те
леграфічним способом, в кількох
словах тільки, з огляду на це, що
питань є дуже багато, а наш чи
тач, головно фізичний робітник,
не має багато часу на читання
довгих наукових статтей. З поя
вою першого числа появилися в
листах замітки, що багато вже
споминів поміщено в інших вій
ськових журналах. На це відпо
відь коротка: спомини є потрібні,
але тільки в цій мірі, щоб набра
ти розгону до дальшої праці, яке
має служити як основа до кроку
вперед.
Членство зрозуміло добре його
завдання і виказало, що вже з
випуском першого числа не було
фінансових труднощів, а численні
передплати є започаткованням до
побудови основ для його дальшо
го росту.
Деяких наших членів мучить
питання: чому ОбВУ не робить рі
зних заяв, деклярацій, ефектив
них. потягнень назовні, як маніфе
стацій і т. п. Інші, а їх є більшість,
розуміє, що у військових питан
нях не потрібно зовнішніх ефек
тів, бо головним і рішальним чин
ником в історії людства є сила і
так довго, як ми будемо плекати
внутрішні вартості, будемо твори
ти моноліт, вартість наша не змен
шиться, а в теперішніх світових
обставинах буде зростати з кож
ним днем.
Опіка над хворими в Австрії,
відвідування хворих в шпиталях,
допомога в засвоєнні воєнної шту
ки в »Гом Ґард« є гаслом ОбВУ.
«Плекай дружбу і побратимство!«
»Будь готовий на зустріч завтріш-
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нього дня« — це завдання, вартотості члена ОбВУ.
Декілька проблем на Загальні
Збори: Виказалося, що в місцевих
клітинах немає сил, або старшини,
які перебувають в цьому терені,
не мають змоги виїжджати чи оп
рацьовувати реферати на військо
ві теми і тому заходить пекуча
проблема — виготовлювання та
ких рефератів Централею і виго
лошування силами Централі на
місцях. В тих рефератах потрібно
в першу чергу звернути увагу на
організацію
самооборони
проти
атомової, водневої та іншого роду
зброї.
Другою проблемою — запізна
тися з іншими напіввійськовими
організаціями на цьому терені, як
»Сівіл Сервіс« і т. п. Делеґати
перед приїздом на Загальні Збо
ри повинні застановитися над цим
питанням і його вирішити.
Завданням нашої організації є
запізнати увесь український загал
з проблемою самооборони, бо, на
випадок війни, питання охорони
дітей та жінок і нездібних до вій
ська є дуже важливим.
Уряджування
довготермінових
курсів не дали вдоволяючих успі
хів. Щоб розпочати наново цю
працю, мусимо застановитися над
уряджуванням коротко-термінових
курсів, а в першу чергу над під
готовкою кадрів. В цьому питанні
можуть прийти нам з поміччю
старшини, і тому треба подумати
над
проблемою
зактивізування
старшин.
Для впровадження в життя,
хоч би повищих питань, не згаду
ючи так пекучого питання, як опі
ка над могилами поляглих, забез
печення інвалідів в Австрії, лікві
дації задовження за мали, поши
рення бібліотеки ОбВУ, видавання
літератури і книжок на теми вій
ськові, потрібно великих фондів.
Теперішня Управа не думає пе
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реводити окремих збірок на дані
цілі. Збірки є останньою дошкою
рятунку і не дуже милою для во
яка. Заходи до створення сильної
фінансової бази можуть бути різ
ні. Сьогодні не подаємо жодних
суґестій, бо віримо, що членство
знайде кращі розв’язки на це пи
тання. Ми хочемо, щоби постанови
Загальних Зборів були вислідом
вкладу праці всіх делегатів.
Зазначуємо, що слідуючі Зага
льні Збори будуть присвячувати
менше часу проробленій праці, а
головним завданням Зборів буде
застановитися над дуже важливи
ми проблемами — проблемами обо
рони власного життя, життя рідні,
а в першу чергу — питанні визво
лення України.
Наші політичні організації занимаються всім, тільки не справа
ми, про які обговорюється широко
в парляментах держав майже ці
лого світу; питанням оборони кра
їни, рідні, рідної хати. Світ уже
перестав інтересуватися скільки
москалі вбили, чи вивезли укра
їнців, поляків, білорусинів. їх ці
кавить, яка в москаля зброя,
скільки він має атомових бомб,
скільки війська, яка в нього сила.
Не маючи відповіді на це питання,
Захід готовиться до самооборони,
і то в скорому темпі. Ми тільки
боїмося, щоб ми не були змушені
знову говорити: третя війна заста
ла нас неприготованими.
Може дехто сказати, що майже
кожний з нас має понад тридцять
літ. В цьому, або слідуючому чи
слі подамо коротку історію про
»Гом Ґард«. В ній знайдете відпо
відь на це питання.
Кожний період часу ставить пе
ред нами інші питання. Час миру
минув. Що принесе завтрішній
день — не знаємо, тільки, що ми
мусимо зревідувати свої »мирні«
погляди і почати основну працю
в нашій організації, над питання
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ми, які ставлять перед нами ви
моги дня.
Накінці застановимося ще над
одним важним питанням. Знаємо,
що до В. Брітанії приїхало біля
10 тисяч вояків-українців, які на
лежали до корпусу Андерса. В
картотеці нашій вписано тільки
800 членів, які не були в Укра
їнській Дивізії, а з другого Поль
ського Корпусу тільки 370 членів.
Дві тисячі бувших »корпусяків«українців могли виїхати до Кана
ди, чи інших країн, але приблиз
но 8 тисяч цих вояків є ще на
терені Англії. Для нації кожна
одиниця є дуже дорога, тим біль
ше для поневоленої нації. На цьо
му відтинку ми мусимо поробити
певні заходи і повернути їх у ря
ди нашої організації.

1945

Політичний

вояк

Це є проблеми, які не порушу
ємо на сторінках цього числа
журнала, бо це питання окремих
клітин чи осіб нашої організації.
Ми, однак, пам’ятаємо про них і
знайдемо місце для цих справ у
слідуючих числах.
Цими питаннями, як згадано
вище, вже занималися поодинокі
особи чи клітини, і це було осно
вою, що ми заявили на початку
цієї статті, що цей рік був зво
ротним роком в житті організації.
В цих коротких словах ми хоче
мо заявити, що завданням Упра
ви є впровадити на цей шлях усіх
членів і скерувати наші низові
клітини в їх щоденній, посиленій
праці. Ми віримо, що членство ро
зуміє ці проблеми і делегати ви
правдають своє завдання, наложе
не на них їхніми членами.

Політичний

емігрант
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Із анекдот про дивізийног© героя
Міська Макольондру
Стр. Макольондра до піонера
Курочки: — »Йой, Славцю! Що сі
стало?! Яким ті останньо видів,
тось був при кавалерії, а тепер ти
вже при робоцяжах!... Що, не
хтівис при кінній маринарці бу
ти? . . .
Піонер Курочка: — »Я хтів, але
кобила не хтіла«.
*
*
*
Стр. Макольондра »зорганізу
вав« десь новеньку пістолю. Чис
тив її декілька разів денно й гор
дився нею, як мати дитиною.
Одного ранку прийшов до Місь
ка лист, а в ньому квиток вільного
вступу до таборового кіна. —
Чудасія — дивувався Місько цілу
днину — і хто то бавиться в свя
того Миколая посередині літа? —
Увечері сховав Місько пістолю
під подушку й пішов до кіна. По
сеансі зайшов до кантини, а звід
тіля додому. Підносить подушку і
— . . . зойкнув! . . . По »бравнінґу«
й місце захололо, а на його місці
красувалася картка із трьома сло
вами: — »Тепеп уже знаєш!« . . .
*
*
*
В зоологічному городі стр. Мако
льондра затримався перед кліткою
слоня.
— Пане вояк, можете сказати
мені, чи цей звір чоловічої, чи
жіночої статі? — звернулась до
нього якась сильно підмальована
дама.
— Пані! — вистрілив Місько —
це питання повинно цікавити тіль
ки другого слоня!!!
*
*
*
Місько телефонував до своєї
дівчини й уже договорювався про
місце зустрічі, як нагло, із страш

ним вереском Марійки, розмова
обірвалася...
— Селепи! Ґранда! Хапай карабелю! Хтось замордував мою слєчну! — заревів Макольондра і, вхо
пивши автомат, вибіг із бараку,
а за ним, хапаючи кріси, гурт
товаришів.
Марійка жила зараз за казар
мами так, що в кількох хвилинах
розгарячкований гурт опинився
перед »На Бистрічку 5«, бічною
вулицею Жиліни. — Обставляй
вікна й двері, аби партизани не
повиривали! Я фалюю до середи
ни! — І Місько з двома стрільця
ми вже в кімнаті. А тут — слу
хавка гойдалася на шнурку, а ко
ло телефону непритомна Марійка.
— Що сталося? — питає Місько,
підводячи дівчину. — Що? Ах
Міську! Вона ще тут під ліжком,
або в шафі, але напевно в кімнаті
. . . Летіла прямо на мене. .. Ох,
вона .. . шепоче Марійка. — Хто
— вона? Партизанка? — Ні, миш!
*
*
*
Сотник М., їдучи автом до Ко
манди Дивізії, натрапив на таку
картину: По середині дороги сто
яв »фольксваґен«. В ньому сиділи
див. священик Д. і стрілець Мако
льондра, що без перестанку тис
нув ґузик автомобільного гудка, а
з-під авта виглядала пара чобіт.
— Міську, що сталося? —
— Та ніц, пане сотнику, опона
трісла, але Тонько вже закладає
нову. —
— То чого ж трубиш, як навіжений? —
•
— Та то воно так; Як Тонько сі
забирає до роботи, то муси, хоцьби тому автові, фамілію по кутах
порозставляти, а ми тут духовну
вособу до церкви веземо! .. .
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Р м а х м ір а
Сервус Ферайна! . . . Христос
Воскрес! . . . І як ми хто скаже, —
жи то неправда, то му боки ві
діб’ю!
Дай нам, Боже, свіжого сьвіченого яйця і штири метри немирівского вуршту, а нашим »братам«
забратися з України. Як там кіблюєте в тому цивілю?! . . . Ям сі до
»Гом-ґарду« зафрайвіліґував і що
неділі на стрільницю з пукавков
ходжу і, що ми більше тіши, жим
ще ні їдної »фаркарти« не вістрилив.
Мушу Вам сказати, жи сі фест
поважно чую по тій публичній
опінії, жи то аж сімдесят два
ґрипси до Ридахції зашрайбувава.
Ту, жи так скажу, хочу Вам на
деякі параграфи настроїти, ніби
відповісти балак:
Назву »Сурмач«, на »Україн
ський Козак«, замінити ніяк не
пасує. Ми то вже такого гайда
маку в Ріміні мали, а його ридахтір хор. Ф. Е. Дюк вічно плакав,
жи му Ясьо Третій замало паперу
ґеберує, а на бібулкових рольках
з місця »таборової надуми« ма
шинка ніяк не пише, ну і їх нема
багато, бо селепи, замість їх ужи
вати як треба, шлюґи з них рулюют.
Ну, а як бисмо і на »Козака«
перехрестили, то що тоді з Усусусами,
Січовиками,
Княжими
дружинниками, Гуцульским Ку
ренем? — ще сі готові образит, —
жи то не »Укр. Усусус«, чи »Укр.
Січовик«, ну — а ми »Вафин Ґренадири«? А так »Сурмач« — і си
сурмит!
Як бим мій лист до Вас, фраєри,
ведлі правопису і арматики шрайбав, то би то не був лист Міська

Макольондри, львівского ґостя, а
якогось проф. Синдецкого, дзіндзінєра Климця чи Івана Сорокатого...
Йо, і Ви бисти го не читали, бо
й що бисте з него скористали?
Ведлі книжки по-українски бала
кати тости сі вже в буді навчили,
а як ні — то сі і не признавайте,
бо з матолками не маю ніц до чи
ненні Я ці, брати, не професор
народного Університету. Фалюй до
него по літературний балак!
Я ті іно можу навчити, як львов’яки з крови й кости балак тяли,
і то не ті з »Маслосоюзу«, а ті зі
шкарпів, з Високого Замку, ті, жи
в парку на лавці кімали і сі ґазетов накривали.
Можи си подумаєш жим Антик,
чи другий шваб (вже їдна офіцерска вусоба — хорузьний з
їдною рімінською штерною з кон
серви, писала до ридахтора, хси я
ті »ґирманізмами« пишу!!), то ті
відповім, жим такий українец, як
і ти кукурудзєнику з Бучєцкої
Дивізії!
А можи і ліпший! А знаєш, хто
перший виктгвав за наш Львів
першого листопада, як сі Західна
Українска
Республика
родила?
Га? . . . Ну то зіхир не знаєш! То
ти скажу: — Осип Шкварко,
суб’єкт з народної Торгівлі, поль
ски куля го вдарила в саме чоло
коло льва, жи то вартує ратуша!
Йо, першого листопада в шестій
годині рано. І Юзько мав тоді іно
16-ть років! І лишив хору маму!
Ніхто го там волами не тігнув, ні
в кукурудзі не злапав! Він сам
пішов, хоць по-нашому то говорив
ще гірше від мене. Видиш, яким
він був патріотом?! . . . А як ко
лись бувис на Личаківскім цвин
тарі, на гробах стрільців, то пер
ший хрест в другім ґліді з пра
вого боку має напис: Осип Шквар
ко. .. шіснадцять років, . . . впав у
боях за Львів...

СУРМАЧ

стор. 31

А якис читав календарі Черво раку на »еоголюнґс-урльоп« пере
ної Калини, то там ті і каже, жи несли?!
Юзько Шкварок був перший, жи
Йо, видиш, то си мусиш тепер
впав за наш українский Львів. . . переді мною шипку фурнути? Бу
А як бувис на Янівскім, на гробах, ло не сидіти так довго в кукурудзі
то там лежать два Макольондри... і ждати, би тебе на фрайвіліґа
їден мій стрийко, а другий — мій злапали. А жи си витримав під
брат. . . І оба вони так, як я, бала левиком до кінця, то си тобі руку
кали. . . Йо, »польонізмами«, »гер подам. Видиш ми кулєґи по фаху.
манізмами« і другими — »схіз- Але тим »патріотам« — камізельникам ґралі не дам і фертік!
мами«...
Вибачти, але мушу кінчати той
Кінчу й — Христос Воскрес!
Україна!
Воскресне
лист . . . Звурдивим сі занадто. . . Воскресне
Йо, де ж Ти був, як я ти до Льво Львів!
ва з Легіоном в сорок першому Ваш Ґренадир Ґранди 31-го полку,
прифалював?!! Де ж був, як м’я з львівський гість,
другими з-під Києва до концентМісько Макольондра.
(Продовження зі ст. 20.)

в порядку морального і кровного
обов’язку. Думаю, що цього ви
ТРАГІЧНА ДАТА МОЙОГО
стачає«. . .
ПАМ’ЯТНИКА
— »Для мене, ні, бо все це, що
III
ви в тім моменті сказали, є нічим
Він поглянув в мою сторону, іншим, як слов’янським сантименнемов саме в цьому моменті пер талізмом. Якщо б я дивився на
ший раз мене завважив і, навіть мораль, я не виконав би ані одної
не принятою в цій армії способу четвертої наложених на мене на
поздоровлення за взірцем різниці казів, якщо б я дивився на кров
військового ступня — коротко не споріднення — я не розстрі
представився — »Пфайфер«.
ляв би ані одного свого вояка. Я,
Від нехотя, я також вимовив однак, строго виконую накази
моє ім’я, щоби розпочати якусь згори. . . і розстріляю часом на
віть більше, як треба«.
розмову.
— »Ми знаємося від сьогодніш
— »То скажіть мені, пане Пфай
нього ранку.. . що можу для вас фер, на чому ви базуєте ваші ви
зробити?«
міри справедливости, якщо хрис
»Я прийшов у справі трьох тиянська мораль і сумлінний під
українців, які сидять отам у шопі хід до кожної важної справи є, у
—
хотів поінформуватися під вашому розумінні, слов’янським
яким закидом їх держите і коли сантименталізмом? «
їх звільните?«
— »Базою під усі, у моїй компе
— »Перш за все« — вимовив тенції, рішення, пане Вашкович,
Пфайфер уже дещо загостреним є пункт у віддалі, якому на ім’я
голосом, — »перш за все, дозволь »ціль«. — На хвилину запанува
те запитати, в якій правній по ла тиша, еспльозивна тиша. Пфай
зиції ви приходите в їх справі?« фер залишив мене в хаті самого
— »Не приходжу в жодній і пішов видати своїй сотні розпо
правній позиції« — відповів я — рядження на ніч. Я був свідомий,
»моя позиція до всіх трьох них є що бити на глибші почування цієї

стор. 32

СУРМАЧ

людини означало тратити час. Для
нього людина, яку можна б роз
стріляти, є немов для малої дити
ни нова забавка, якої без здетермінованого опору не відбереш.
Коли він повернув знову до кім
нати і поглянув на мене, в його
обличчі було здивування, чого я
тут ще сиджу. Я поставив пропо
зицію: — »Покличмо полевий суд,
пане Пфайфер, зложений з двох
німців і двох українців. Якщо
викажеться, що всі три винні у
співпраці з комуністами — я бу
ду мати моральне заспокоєння, що
дійсна справедливість стала вимірена«. ..
— »Справедливість вже вимірено! — промовив твердо і, мов
нетерплячись, Пфайфер — »всі
три будуть розстріляні завтра ра
но, отам над річкою«.
— »Ви не дочекаєте цього« —
прошепів я холодними, мов лід,
устами. »Вони є українці і лише
українці можуть справедливо роз
глянути їх справу. Українці є та
кож в позиції це зробити, бо но
сять однострій союзника в бороть
бі проти того самого ворога«.
»Комунізм не знає рас, ані на
ціональностей! А що до наших
союзників — наколи б не вони, то
сьогодні або не було б війни, або
наші фронти стояли б на іншому
місці, як це є в дійсності«.
»Я не люблю, пане капраль«
— вибух я з гнівом — »я не люб
лю, як мені переривають в поло
вині речення«.
»Я вас розумію, пане льойтнант,
однак, я принимаю накази від
кого іншого, а ви прийшли в при
ватній справі. .. Також дозвольте
поінформувати вас, що я був уже
капітаном, як ви ще мабуть про
війну не думали. »Ви мусіли бути
добрим офіцером« — всміхнувся
я іронічно — »коли опинилися в
ранзі, в якій вас бачу, та ще й до

того на чолі такої полатаної голо
ти, яка без стрілу зложила сьо
годні вранці зброю малій горстці
людей«.
ПсЬайфер зблід, мов крейда, і
в слідуючому моменті зробив крок
до стола, на якому лежав згада
ний большевицький наган. Я си
дів дальше, лише рука в кишені
мого плаща висунулася нагло впе
ред. Легенький, наче удар двох
камінців — »клік«, і вслід за ним
коротка тиша. Капраль Пфайфер
знав цей звук і тому не завдавав
собі більше з наганом труду.
Ще кілька хвилин і я вертав
до своєї чоти з нічим. Десь, з-по
за лісу, виринав блідий місяць,
освічуюючи подвір’я »делеванґів«.
Видно, люди вже спали. У чоти
рьох кутах малого подвір’я і біля
шопи стояли готові до стрілу ку
лемети, а при них, обладовані до
вкола паса ґранатами, по три воя
ки. На мості, цівкою в сторону
моєї чоти, стояв іще один, а по
обох боках, на березі, десятка во
яків пильно вкопувалась. Я розу
мів Пфайфера. Він не любив не
сподіванок. ..
IV
Вернувши до своєї чоти, на ве
лику втіху застав пор. Огара, що
недавно примаршував сюди з но
тою, щоби скріпити нашу залогу.
Він уже був поінформований в
справі придержаних українців і
козака. Я переповів йому також
розмову з Пфайфером, не затаю
ючи, що всі три придержані мають
бути завтра рано розстріляні.
Після короткої мовчанки, пор.
Огар встав з крісла, вдарив ру
кою по німецькій »38«-ці, та ска
зав: »Маємо разом шістдесят воя
ків. .. за десять хвилин розіб’ємо
їх в порох!« — промовив рішучо.
»Я бачив протизаходи Пфайфе
ра і тому не вірю, щоби нам так
легко операція вдалася« — відпо-
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Побажання:

вів я. — »Він має два рази стільки
людей що ми, та доступ до його
подвір’я утруднений рікою. Після
першого стрілу на наші голови бу
дуть спрямовані всі п’ять кулеме
ти »делеванґів« і ціле подвір’я
вмить стане правдивою тверди
нею, якої легкою зброєю не візь
меш. Добре, беремо під увагу, що
нам вдасться їх заскочити, і що
тоді? «
»Заберемо арештованих і пред
ставимо справу командирові. Він
людяний і справедливий...« —
»1 в руках Гестапівця — Брудергофера, невільник« — докінчив я.
»Не Вільднер, але Брудергофер
займеться цілою справою і після
тижня трупи всіх нас п’ятьох бу
дуть лежати в камінистій сло
вацькій землі«. »То перестріляємо
і гайда в ліс — до УПА« — горів
вогнем молодої людини Огар.
»До УПА звідси далеко, колего,
дуже далеко. ..« — промовив я
в задумі. »Чуже населення, гори,
бистрі ріки і дві лінії фронтів:
німецький і большевицький. Що

ми зробимо з раненими, яких мо
же бути десять, двадцять... Чи
лишимо їх? В селі німці, а в лісі
большевики... Як далеко без хлі
ба й відпочинку понесемо десятку
людей і зброю? Хто зробить їм
операцію в потребі? А січень з
його лютими морозами вже перед
порогом. Чи маємо ми моральне
право вимагати від наших людей
такої самопосвяти тим більше, що
їм ще особисто нічого не грозить?
Ми також не повинні тратити з
ока факту, що всі вони зголоси
лися до дивізії і з нею рішилися
ділити долю і недолю аж до остан
нього розділу. Ти напевно також
орієнтуєшся, що УПА сама виси
лає вишколених людей до дивізії,
бо її ряди переповнені людським
матеріалом«.
Безнадійність ситуації відобра
ла нам обидвом охоту до розмови.
Ми шукали в мовчанці виходу,
однак, знайти його було годі. На
дворі блідли зорі. ..
(Далі буде)

Ціна одного примірника — 1/9., річна передплата — 10 ш. В Канаді і Америці
ціна 1-го прим. — ЗО центів.
Місько Макольондра радить, щоб сказати до побачення тим, які не внесли ще
передплати. Повідомляємо довжників, що слідуючого числа »Сурмача« не одержуть. »Сурмач« буде входити до хати та людей, які його полюбили і стали йо
го передплатниками. Час-до-часу буде заходити до нових хат у Великій Брітанії
та в інших країнах, щоби набути нових приятелів.
Адміністрація »Сурмача«

