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П О В Е Р Н Е Н Н Я  В  К Р А ЇН У  
Ю Н И Х  Д Н ІВ

На зустріч моєму потягові вибігали малі обідрані веселі діти. Майже 
що кілька хвилин мигали перед моїми очима золотисті бані церков, ма
ленькі хатки, сади та різнокольорові латки полів і городів. Переїжджа
ючи Сян, мій друг Влодко перехрестився, за його прикладом співтова- 
риші конвою зробили те саме. Ми зближалися до кордону.

Далеко за нами на нашій землі йшов бій.
Від того часу до сьогодні минуло п’ятнадцять років. У той час я мрі

яв, щоб скорше схопитися за зброю, вигнати москаля з України. Доля 
не судила мені повернутися хоч на хвилину в Країну Юних Днів, хоч 
я мав нагоду боротися проти того самого ворога поза її межами.

Прийшли Броди, відтак Словаччина, Югославія, Фельдбах, де я оста
точно залишив окопи. Вдень, коли я і мої друзі недалеко Шпіталю зда
вали зброю, сонце, як на глум, весело усміхалося саме в хвилину, ко
ли я став полоненим. Для мільйонів людей це був день радости, бо 
війна скінчилась.

Ми знали, що в Україні війна ще ведеться далі, бо там діє У ПА. На
ші надії на скоре повернення зростали з кожним днем.

Та і тут доля судила підождати. . .  Дальші події відомі кожному.
Військові знавці твердять, що армію можна підготовити тільки під 

час миру. У воєнний час, коли йде бій, немає часу на основний вишкіл, 
хоч на перший погляд виглядало б, що власне війна родить героїв, ста
лить крицеві армії.

Психологи твердять, що окремого типу вояка немає. Характеру вояка 
не можна відокремлювати від народу. Він є частиною народу, на будо
ву його характеру впливає родинне виховання, школа, церква, органі
зації, іншими словами — це довгий процес від дитинства аж до віку, 
коли юнак іде до війська.

Воєнний час це жнива, де збирають овочі зерна посіяного в час ми
ру. Наколи дитині змалку прищеплено любов до батьківщини, коли во
на мала змогу пізнати дорогоцінності свого народу, вона завжди в піз
нішому віці буде готова віддати життя за ідеали свого народу. В армії 
вона тільки скріплює набуті цінності, набирає фахового знання, гартує 
себе твердим життям і дисципліною до боротьби на випадок війни.

Під час війни держава також здає іспит, як вона приготовилася до 
оборони, яка зброя в неї, які її запаси і т. п. Не згадуємо вже тут про 
соціяльні питання, життєвий рівень, вишкіл цивільного населення, ор
ганізованість, військовий штаб і багато інших справ. Це довгий лан
цюг зусиль народу, вчених, уряду, військового штабу і армії.

У нас — в еміграційних обставинах — і досі обговорюється питання, 
чи потрібна нам комбатантська організація. Цей факт свідчить про те, 
як мало на ділі ми готуємось до вирішального дня. Щоправда, біль
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шість бувших кійськовиків і сьогодні готові взяти в руки зброю, щоб 
вибороти свободу для свого народу, але підготовка до вирішального бою 
вимагає великих зусиль, довгих років.

Образ залишення краю вбився кожному воякові глибоко в пам’ять. 
Це незабутні хвилини, коли ми згадуємо ранньою росою покриті поля, 
що міняться в промінні могутнього сонця, наші дорогі святині, щирі, ла
гідні, але сумні обличчя рідних і друзів, з якими ми зростали, яких чу
жина ніколи не може заступити. Дитинство, шкільні роки, праця, доз
вілля — все це дало нам змогу скристалізувати свій характер, полюби
ти нашу країну, яка не сходить з нашої уяви ні вдень, ні вночі. Нас 
виховала країна Юних Днів, ми готові кожного дня повернутися до 
неї, боротися за її визволення.

Постає питання, чи зможе народ і коли, протиставитись ворогові- мос
калеві на випадок війни. Відповідь не є легка тим більше, що немає 
прямого зв’язку з краєм. На підставі останніх відомостей з Краю мож
на сміло сказати, що очікуваний нами день прийде, може скорше, як 
ми сподіваємося.

У 1920-их і 30-их роках комуністи жили надіями. Вони вірили, що в 
соціялістичній системі можна скоро дійти до кращого життя: прийдуть 
комбайни, що робитимуть готові галушки, кожен матиме всього досить. 
Вони вірили, що комуністична партія доведе їх до цього стану. Вони 
хотіли будувати нове життя. Вони вірили, що Політбюро думає за них, 
воно подбає, щоб їм та їхній рідні стало краще жити, Вони вірили . . .

Непартійні жили в страху, вони боялися своєї тіні.
Минули роки. Виросло нове покоління, яке вже сьогодні хоче мати 

добре життя. Та на верхах отаборилася стара комуністична кліка, що 
не дає юнакові розвинути своїх крил. Він не має вже доступу до вищих 
кращих посад, бо він є сином колгоспника або робітника. Він бачить, 
що тут немає справедливости, а він же комуніст. Авторитетом для його 
дітей є він, а не партія. Павлика Морозова, який зрадив батька і ще 
недавно в комсомольському підручнику був героєм на першій сторінці, 
забуто. Тому, що синові нижчого урядовця чи робітника або колгосп
ника тепер дуже тяжко одержати вищу освіту, отже й добру посаду, 
то увесь тягар спадає на батьків, які хочуть дати своїм дітям краще 
життя. В зв’язку з цим партія звузила своє коло, вона стає колом виб
раних. З кожним роком це коло ще звужується.

Колгоспник чи робітник працює, щоб прогодувати не тільки свою ро
дину, але ще кілька інших родин ,бо велике число пропаґандистів, ко
місарів, бюрократів і т. п. хочуть жити так само, а то й краще, але во
ни для держави не дають жодної продукції, вони є паразитами. Таке 
величезне число непродуктивних працівників розвіяло мрії. Народ як 
був голий і босий, таким залишився і далі. Сталін говорив, що Совєт- 
ський Союз є оточений ворогами: »мусимо озброюватися, бути чуйни- 
ми«. Іншими словами годовано людей брехнею. Хрущов собі на клопіт 
проголосив коеґзистенцію з капіталістичними державами. Нічим тепер 
виправдати злидні.

Сьогодні ми не почуємо в краю гарматних стрілів, але невдоволення 
клекотить у всіх закутках СССР. Народ намагається якось нормалізу
вати життя. Прагнення скріпити родину, відновити національні тради
ції відбудувати церкву, а, найважніше, , бажання жити своїм, приват
ним життям — це явища, що просто суперечать політиці совєтської 
диктатури.
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Славний американський кореспондент Ліпман згадує, що під час ін
терв’ю Хрущов признався, що в сателітних державах комунізм не 
прийнявся. Я гадаю, що кремлівські вожаки знають, що ідея надбудови 
комунізму в СССР вже провалилася. Зверніть увагу на промови, виго
лошені на останньому конресі Комуністичної партії. Які ж  вони бідні! 
Утопія скінчилася. їм осталося тільки за старим звичаєм лаяти пова
лених ідолів — Маленкова, Булґаніна, Молотова та інших. Навіть 
твердження маршала Маліновського, що американська зброя вже заста- 
рілася, бо большевики мають ракети, які досягають американський кон
тинент, прозвучали на конгресі тільки, як пропаґандивна сЬраза. Три 
дні згодом те саме документально ствердив президент Айзенгавер. Ко
мунізм як ідея зайшов у безвихідь. Народ шукає нових шляхів, які 
цілком відбігають від партійних указів.

Що ж на це еміграція? Наш еміграційний загал потонув у домашніх 
справах. Часом аж страх збирає, коли бачиш, як мало наші люди ін- 
тересуються проблемами Батьківщини. Близько 80 % наших людей ні
чого не читають і нічим не цікавляться. Події, однак, розгортаються 
так, що дають підставу сподіватися політичних змін на краще. Нам 
конче треба бути готовими зустріти нові події, нові обставини.

За кільканадцять років еміграції зайшла, може й природня, чимала 
прогалина між старшим і молодшим поколінням. Молодь виховується 
на чужині. Про виховання молодого воїна не можна навіть говорити, 
бо він включений в брітанську, американську чи іншу армію. Однак 
ми можемо виховувати дитину в любові до України шляхом запізнання 
її з національними українськими цінностями. Коли юнак полюбить все, 
що дороге нам, то де б він не був, він завжди прийде з допомогою кра
їні своїх батьків. Виховання треба попровадити так, щоб він був гордий 
тим, що його батьки і предки були українцями.

Наші діти мусять знати, що тут, на чужині, є комбатантська організа
ція, що їх батьки є членами організації, яка стремить до здійснення ме
ти, обраної ними в хвилину вступу до війська. Тому ми мусимо дбати 
про комбатантську організацію, бо тільки вона дає можливість на емі
грації продовжувати військові традиції.

Край потребуватиме допомоги не тільки фізичної. Насамперед потріб
ні будуть готові пляни розбудови української національної армії. Ці ма
теріали можна прекрасно підготовити якраз на еміграції. Можна також 
вишколити кадри, що матимуть величезний вплив на формування армії 
і творитимуть спочатку ядро національної армії. Можна сміло тверди
ти, що ґрунт для національного визволення тепер є кращий, як у по
передньому сорокліттю.

Тепер, як оповідав мені українець, що минулого року був в Краю, мо
лодші і старші, наші батьки і брати ранком зі сходом сонця звертаються 
обличчям до заходу і, хрестячись, у ранній молитві шепочуть: Боже, 
пришли нам наших воїнів з заходу, поверни їх на рідні землі якнай- 
скорше!

Чи ми залишимо країну Юних Днів у даремному очікуванні?

Пам’ятай, що ти був вояком!
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Василь Де-Ву

К о н о то п

Дні за днем, мов брати-близннжи,
За куліси проходять життя.
Мов актори на сцені лихій 
(Щоб скоріше) чекають кінця.

І, здається, що Вольно сть десь спить, 
І виходить, що Правди нема!
Мов більмо налягла на наш світ 
П’ятикутня червона брехня.

— Триста років в обіймах »братніх«

Ї,Г І-
України »цвіте« злотий лан!
»Із Москвою — вовік нам іти«
Так сказав незабутній Богдан...

Це — »лапша« цю »частушку« Москви 
Чорнозему невпинно співа...
Чорнозем у бездонній журбі —

»Чуєш, друже?« — питає Дніпра.
А Дніпро: »Не журися! Наш син 
Переяслав пізнав без оздоб!
Він поставив за крапку над »і« 
Незабутній отой Конотоп!

Пам’ятаєш? Угору злітали шаблі,
А полум’я сягало до хмар,
Як Виговський козацтвом моїм 
Страшний помсти навіяв пожар!«

Чуєш Дніпре?« Чорнозем гука:
— »Правда Твоя!.. — Це так Чорнозем.
— Іста Правда жиє без оздоб!
Зроджу я новий, мужній пірнач, 
Стократ більший, новий КОНОТОПІ

Манчестер, 13. 2. 1959.

М. Верес

К о н о то п

В царя Москви червоні вуха 
І набіга на очі кров,
Що той козак його не слуха,
Якусь державу хоче знов.

»Не буде так! Зітру ударом«, 
Поріжу всіх! Зроблю потоп!..
І поплили московські хмари 
І обложили Конотоп.

П ожежі. Дим. До штурму пнеться 
Вал за валом. Конання. Крик.
А мур стоїть і не здатсься,
Він до покори не привик.

Розгнівавсь цар. Тут щось не чисто, 
А етеп гремить ,а степ гуде, —
То в Конотоп на відсіч місту 
Іван Виговський з ханом йде.

Прапори мають запорізькі,
Горять в татар зіниці злі,
Ідуть... ідуть... Вж е зовсім близько 
І грізно блиснули шаблі.

Кипить вода в залитім лузі,
Чорніє день, куриться шлях, 
Трищать довкруг, немов галуззя, 
Ворожі ребра на списах.

І вже вільна встає твердиня,
І вже гучний лунає дзвін,
Звіща хвалу ясній годині 
Складає Гетьману пок)лін.

А цар, як віл, очима лупа.
Вістки страшні... Тремтить. Збілів... 
Під Конотопом впало трупом 
А ж  тридцять тисяч москалів!

Березень 1959
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Пор. Е. Попівський

УВІНЧАНІ СЛАВОЮ
(УСС-и і визвольна справа)

»Не вмирає душа наша«
Був 1914 рік. Здавалося, це мав 

бути звичайний, спокійний рік. 
Особливо тому, що недавно скін
чилися дві війни. Правда, їх вда
лося обмежити до льокального зна
чення: Італійсько-турецька (1911) і 
Балканська (1912-13 рр.).

І ось у цій тиші перед бурею 
28-го червня 1914 року в м. Сара
єві поогремів постріл, яким серб
ський студент убив австрійського 
престолонаслідника. Цей постріл 
шиоокою луною прокотився по Ев- 
ропі і цілому світі. ПІСЛЯ СКОРОГО 
обміну ультиматумів по важливі
ших столицях Европи її держави 
перейшли в стан війни.

Одні з них домагалися реванжу, 
інші анексії, а ще інші вимагали 
про с то  збереження європейської 
рівноваги.

Було ще дві категорії європей
ців, які теж чогось сподівалися 
під час і по закінченні Першої сві
тової війни: соціялісти домагалися 
влади для себе, а поневолені на
роди визволення з-під чужинець
кого ярма та створення власних 
незалежних або хоч автономних 
держав.

Томх то вже в початках отвотж- 
но Союз Визволення України 
(СВУ) — політично-репрезентатив
ний організаційний центр в екзи- 
лі — та зав’язки нашої збройної 
сили — Українських Січових 
Стрільців (УСС-ів). Пізніше під 
впливом і з ініціятиви СВУ ще по
стали і зсЬормувалися дві україн
ські дивізії з вояків-українців ро
сійської армії в Німеччині (Синя 
дивізія) та в Австрії (Сіра дивізія).

Але першою ластівкою в той час 
було створення в Галичині УСС-ів,

що зразу увійшли в контакт з 
СВУ та ввесь час його існування 
перебували під його ідеологічним 
впливом, а також пізніше створе
ної в Галичині Української Загаль
ної Ради.

Безпосередньо справою форму
вання займалася Бойова Управа, 
вишкіл і перевишкіл відбувався 
під командою австрійських стар
шин українців, а в постачанні та 
оперативному відношенні УСС-и 
підлягали австрійському команду
ванню.

Як подає п. Зенон Яворський, ко
лишній командант зв’язкових ча
стин бригади УСС-ів в своїх стат
тях »УСС-и і бій на Маківці«, пе
ред самим вибухом світової війни 
Митрополит Андрій Шептицький з 
уваги на те, що Росія неминуче 
пічне війну, вислав меморіял, в 
якому пропонував перетворити 
обидві формації українських січо- 
ЕИКІВ в один стрілецький корпус, 
приділити до них фахових стар
шин для вишколу та призначити 
командиром цього корпусу його 
брата — полковника австрійського 
генерального штабу.

Здавалося, можливо було ствоои- 
ти поважну збройну с и л у  (тимча
сово в межах австрійської арміїї. 
Австрійське міністерство війни по
годилося призначити майбутнього 
генерала брата Митрополита Шеп- 
тицького на командииа корпусу. 
Але, як свідчить архів австрійсь
кого міністерства, сталося не так. 
Українські ліві партії запротесту
вали проти призначення брата Ми
трополита Шептицького на коман
дира корпусу УСС-ів, мовляв, »ми 
маємо досить старшин резерви, 
відданих партії, яка створила 
УСС-ів«, Скінчилося тим, що ав
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стрійська військова влада розігна
ла кільканадцятитисячну масу до- 
бровільців в Стрию, залишивши 
тільки один курінь під командою 
Г. Косака, резервового лейтенанта, 
за фахом учителя, що в 1924 р. 
перейшов до большевиків. (Відки
нутий українцями полковник Шеп- 
тицький пізніше опинився в поль
ських леґіонах вже генералом, 
але завжди прихильно ставився до 
українців і завжди відмовлявся в 
польському війську діяти проти 
українців, за що був у поляків ці
лий час у неласці).

Це теж було причиною того., шо 
в Наддніпрянській Україні в 1918 
році на Катеринославшині перебу
вав не цілий корпус УСС-ів, а ли
ше неповний полк під назвою — 
Український леґіон під командою 
архікнязя Василя Вишиваного. Се
ляни Катеринославщини прийняли 
цей леґіон з великим ентузіязмом, 
бо він бопонив населення від гра
бунків угорських та польських во
яків, що були в складі австрійсь
кої армії.

Так само вищезгадана партійна 
пристрасть дала сумні наслідки 
в 1918 році під час листопадових 
боїв за Львів, де в акції був не 
кільканадцятитисячний к о р п у с  
УСС-ів, а заледве один курінь си
лою лише 1000 багнетів.

У перших боях 1914-1915 рр. 
УСС-и не мали своєї уніформи, 
про що не подбала Бойова Управа, 
а носили автрійську уніформу з 
тією відміною, що на шапці за
мість розетки був львівський герб 
— лев з написом »УСС«. Крім цьо
го на лівому боці шапки була ве
лика блакитно-жовта кокарда.

В 1916, коли УСС-и відбули пе- 
ревишкіл, вони одержали окрему 
уніформу з шапками »мазепинка- 
ми«. На шапках залишились ті са
мі відзнаки (в старшин вишиті зо
лотом на блакитному полі, а при 
багнетах — золото-блакитна при

віска (портупея) з тією ж ембле
мою і написом. При старшинських 
шаблях, крім того, були золото
ткані з блакитним випуском тем- 
ляки.Так звані »однорічні добро- 
вільці« носили на рукавах жовті 
стяжки з блакитним випуском по
середині.

Під час вишколу бчла введена 
чкраїнська мова, бо старшини, шо 
проводили вишкіл, були забезпе
чені відповідними словниками і 
мали правильник виданий ще пе
ред війною.

Про бойові дії УСС-ів ми маємо 
чимало описів в українських пуб
лікаціях і в працях чужоземних 
авторів про Першу світову війну.

Російська армія, пройшовши май
же цілу Галичину і зоуйнчвавши 
по дорозі українські села й міста, 
добилася до Карпатських г і р . Там 
зустріли її частини українських 
добровільців УСС-и і погнали во
рога назад, доказуючи при цьому 
чудес відваги й геройства.

І заговорив світ про Україну. З 
уст байдужих до нас перед тим 
людей почулися слова признання 
й подиву. Так, ім’я здобувається 
боротьбою!

Як довго наш народ вів крива
ву боротьбу за волю, так довго про 
нас знав світ. Пролита УСС-ами 
кров у Карпатах нагадала світові 
про наше існування та підбадьо
рила наших людей. Ця кров стала 
животворчою, бо в ній зродилося 
бажання жити вільним життям.

Перед їх очами відкрились кар
тини української історії, коли Ук
раїна була великою імперією, і то
ді знав про неї світ. Знали її ве
ликих князів і полководців, гуч
но греміли славою наші перемоги, 
грандіозні походи. І хоч впала на
ша стара потуга-держава, на її міс
це прийшло козацтво. Воно у сво
їх походах гуляло по Чорному мо
рю, роздавило Польщу повстанням
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Хмельницького, своєю перемогою 
в 1659 р. під Конотопом розгроми
ло велетенську московську силу 
так. що московські цар і бочви вже 
хотіли втікати з Москви. Москов
ський історик Соловйов каже, що 
після Конотопу московський цар 
вже ніколи не був здібний виста
вити такої добірної кінноти, яку 
там винищили козаки Гетьмана 
Івана Виговського. Змагання на 
життя і смерть з Москвою йшли 
ще довго під проводом гетьманів 
Допошенка, Мазепи, Орлика та ко
шового отамана Костя Гордієнка.

Москва від віків мріяла заткну
ти свої прапоои на Карпатських 
горах, але в Каппатах засіли ново- 
часні лицапі-запопожці — Укра
їнські Січові С тільці і рвали й ки
дали московські прапори за втіка
ючими геть полчишами московсь
кого царя.

Слава Українським Січовим
Стрільцям!

»... І вам лицарі великі,
Богом незабуті!
... Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За Вас правда, за Вас слава,
І воля святая!«
Так казав незабутній поет Шев

ченко. Ці його слова стосувались 
і до наших УСС-ів.

Славний бій і перемога УСС-ів 
над москалями під Маківкою 128- 
29-го квітня 1915 р.'), далі 1916 р і к  
і великий успіх УСС-ів проти мос
калів під Лисонею 2-го квітня, а 
потім операції над Д ністром  і 
Стрипою відтворювали наново міт 
лицарськосте українського війська.

Маківську перемогу УСС-ів над 
москалями високо оцінено. Доку
менти подаю в уривках:

Ч. 122/2.
До 130 бригади, українські ба

тальйони 1 і 2, в станиці 2-го трав
ня 1915 р.

— Аж у критичний момент по
явились українці.

Небезпеку усунено, українські 
стрільці два рази рішали бій в на
шу користь.

Вони гордо можуть споглядати 
на свої подвиги, вічно буде в істо
рії слава цих хоробрих діл.

Українці!
Повні гордосте можете спогляда

ти на ваші геройські подвиги, ко
жний мусить гордитися принале
жністю до вашого корпусу, маєте 
право вважати себе вибраним від
ділом, і я певний, шо в КОЖНІМ] 
небезпечнім положенні можна на 
вас числити.

Нехай же так буде -— тричі ура!
Флайшман, генерал, в. о.

»Бачив. З приводу цих подвигів 
вітаю найсердечніше підпорядко
вані мені українські батальйони 1 
і 2 і чую  себе шасливим, щ о такі 
гарні відділи належать до брига
ди. Дякую кожному з вас за ваші 
сердечні рішення до останнього 
обороняти нашу дорогу Вітчизну.

Цей наказ має бути прилюдно 
оголошений в корпусі Українських 
Стрільців.

Вітошинський, полковник, в. р.«
Гордістю сповняються наші сер

ця при читанні цього наказу, бо 
дійсно —

»Любов к отчизні, де героїть,
Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильніша од гармат«.
Заслуги УСС-ів особливо підкре

слено в привіті Української Бойо
вої Управи (Відень, 17 травня 
1915 р.):

»Ідеї державної самостійносте 
України Ви дали тіло і кості, Ви 
вляли в неї живу гарячу кров. То
му діла Ваші, як дороговказ шля
ху українському народові. Ваші 
побіди наповняють його душу ві
рою, що власними силами добуде 
собі волю й надію, що «Україна 
встане, світ правди засвітить і по
моляться на волі невольничі 
діти..,«
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1917 рік. У російській імперії 
революція, царат упав, українці 
творять свою власну державу, але 
російський імперіялізм, замаску
вавшись на червоний большевизм, 
несе молодій українській державі 
загладу.

Згідно з Берестейською умовою 
німецькі і австрійські війська 
прийшли мілітарно допомогти на
шій державі, а з ними разом прий
шли і УСС-и.

Про перебіг боротьби проти мос
ковських червоних окупантів та 
їх прибічників на Наддніпрянщині 
О. Л-ий пише в свойому листі 18 
квітня 1918 р. з Нікополя:.

«Українські Січові Стрільці на 
Запоріжжі. Весело й щасливо ус
міхалося сонце до зелених херсон
ських степів, до дніпровських 
хвиль і синьожовтих прапорів, на- 
кругло 500 кораблів у Херсонській 
пристані, коли 11 квітня виїжджав 
січовий курінь Дніпром на Запо
ріжжя.

Січовий обоз (валка) виїхав рів
ночасно залізницею через Долинсь- 
ку й Апостолову до Підстепної, а 
відсіль возами через Грушівку до 
Нікополя. В Грушівці перевозив 
січовиків старий дідусь поромом 
через Бузулук. Зрадів старий ко
зацький правнук, як побачив но
вітніх січовиків з далекої Галиць
кої землі на своїм Запоріжжі.

«Здається знов буде Україна!« 
— каже до молодців.

«Дядьку, Україна вже є!« — від
повідають йому.

«Дай то Боже! Тут була давно 
Україна, був Богдан і добре тоді 
народові жилося«.

В Чортомлику, де обоз на корот
кий час пристанув, збіглося багато 
українських селян і всі раділи й 
сердечно вітали свою нову Січ.

Ранком 14-го квітня приплив 
тим часом січовий курінь до Ніко
поля. Большевицька лівобережна 
банда обстрілювала його трохи по 
дорозі, але не спинила. В Нікопо

лі вже були тоді австрійські вій
ська. Як тільки показались тут 
перші австрійські стежі, місцеві 
українські вояки почали обстрілю
вати останній большевицький ко
рабель у пристані, вибили й поло
нили багатьох горлорізів і таким 
чином місто легко позбулося лю
тих, давніх грабіжників. Решта 
втекла в Олександрівськ і в Тав- 
рію. УСС-и пігналися за ними не
гайно на двох кораблях на Олек
сандрівськ.

«Зареготався дід наш дужий, — 
аж піна з вуса потекла«, — як по
чув нові й старі пісні нових січо
виків на вічно живім, старім Запо
ріжжі.

І  тутешній нарід зрадів ш ирото  
душею. В Біленькім привітали сі
човий к у р ін ь  місцеві українські 
солдати зі своїми осЬіцеоами. Та
кого щасливого дня від століть ше 
не було.

Стара Хортиця стрепенулась, але 
покищо курінь не міг навідатись 
до неї. Хоч ніхто не наказував сі
човикам наступати відразу на 
Олександрівськ. вони з власної во
лі забажали вислати туди свої сте
жі, щоб розвідати, шо в місті ді
ється. Тоді довірено славну й ду
же відважну справу гуцульській 
сотні поручника Бужаоа.

Корабель пристав 15-го квітня 
ц. р. до лівого берега Дніпра, на 
яких ч о т и р и - п ’я т ь  кілометрів пе
ред самим містом. Сотня лор Бу- 
жара пішла з двома скорострілами 
ліском v напрямку до далекого 
двірня. Незабаром почався лютий 
бій. Січовики вдерлися на двірець. 
захопили большевицький штаб і б 
поїздів. Фронтовиків, матросів і 
москалів лягло тут щонайменше 
двісті і між ними дві сильно оз
броєні жінки-большевички. Ране
них і полонених не було. Усе ляг
ло головою. З січовиків один по- 
ляг і п’ятеро ранених. Українська 
місцева старшина прилучилася до 
січовиків. Вони принесли нам важ
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ні вістки, а решту, що треба було, 
розвідали січові стежі, які зайшли 
вночі аж  у саму середину міста. 
Саме місто українське, на перед
місті досить ворогів.

Завдання виконано, як не мож
на краще, ранком вернувся відділ 
поручника Бужара з рештою груп 
у Біленьке, а большевицькі гар
мати й скоростріли ще довго сікли 
скаженим вогнем січові стежі і ко
рабель, але не вдіяли нічого.

Командир групи архікнязь Віль- 
гельм (Василь Вишиваний) подав 
зараз про все вістку 22-ій австрій
ській бригаді, до якої вони нале
жать.

Командир 22-ої бригади генерал 
Гавзер у свойому наказі сказав:

«Енергійна та ініціятивна допо
мога УСС дуже втішила мене. 
Треба висловити похвалу офіцерам 
і рядовим«.

Тепер курінь жде нетерпляче на 
загальний наступ проти олексан- 
дрівських большевиків. З ними ви
бирається двісті місцевих гайдама
ків під командою Біленького.

Товариша, що поляг в Олексан- 
дрівську, поховали січовики при 
здвизі селян на славній запорізь
кій землі в Біленькому.

Січовий обоз (валка) покищо в 
Нікополі.

Радію, що знову оживає тутеш
ня »Просвіта«, «Юнацька громада« 
та взагалі свідоме українське жит
тя. Всюди побачите січовика.

Гей, славна та весела тая дорі
женька, куди вони йдуть!

О. Л-ий«.
1919 року, сорок років тому, в 

нестримному поході об’єднаних ук
раїнських армій на Київ знову бе
руть участь УСС-и, як одна з най
кращих частин:

«Вперед, вперед сини отчизни
Славетний день вже наступив!
Супроти рідної країни
Злий ворог прапор розпустив...« 

говорив розум, співала душа, тре
петало серце в 1919 році.

У тій кампанії біля м. Ставище 
на Київщині відбувся легендарний 
бій, як подає кол. командант зв’яз
кових частин УСС-ів п. Зенон 
Яворський у своїй статті »УСС-и 
і бій на Маківці«. Там в зударі з 
кількатисячною червоною кіннотою 
Котовського загін з 1500 вояків ви
тримав до кінця. У цьому бою 
брав уділ «залізний загін« (сотня) 
вояків-дівчат з УГА під командою 
усусівця Медведя.

Мимо всього УСС-ам закидають, 
ніби вони були лише «тирольцями 
сходу«, «прибічною Гвардією Габс- 
бурґів«, що проти УСС-ів в росій
ській армії стояли теж брати-ук- 
раїнці.

Коли розглянемо цей останній 
закид, то побачимо, що він не ви
тримує критики, бо така є доля 
кожного недержавного народу, 
яким у той час українці ще були. 
Така доля була і чехів, і поляків, 
і балтів і юґославів. Сини цих на
родів трагічно стояли по обох сто
ронах фронту, але за це ніхто їх 
не ганьбить. Далеко гірше, сумні
ше було в рр. 1917-21, коли вже 
існувала реальна українська дер
жава. Частина українців збаламу
чена с о ц іа л ьн и м и  гаслами, вірою в 
ідеальну «загірну комуну« опини
лася в ворожих нашій армії силах 
і воювали проти неї, руйнувала її 
під проводом своїх яничарів як 
Юрко Коцюбинський, Федько, За- 
тонський, Антонів — Овсієнко, 
Прімаков та інші, і чужих зайдів 
як Троцький, Буденний, Якір, 
Фрунзе, Ворошилов, Подвойський 
та інші. Тут часто ішли просто 
брат проти брата. Оце й було лихо.

УСС-и були від початку до са
мого кінця борцями за Самостійну 
Соборну Українську Державу, а 
доказів на це є дуже багато, а 
саме:

1. Зав’язка формації УСС-ів бу
ла з метою дати військове навчан
ня серед молоді.
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2. УСС-и від хвилини зоргані- 
зування перебували під впливом 
СВУ, що мав виразно задекларо
вані аспірації до відродження Ук
раїнської Самостійної Соборної 
Держави.

3. Це підкреслено в резолюції- 
привітанні Зборів УСС-ів з дня 11 
травня 1915 р. в Варпаланці до 
Загальної Української Ради. У цій 
резолюції говориться: «Стрілецтво 
сподівається, що ЗУР, я к  орган 
ініціативи й екзекутиви, в україн
ській політиці буде опирати свою 
одноцільну .діяльність на самостій
ницькій національній ідеології, яка 
є підставою стрілецької праці«.

4. УСС-и придержувались цих 
напрямних протягом цілого часу їх 
існування та діяльности і в Гали
чині, і на Буковині, і на Закарпат
ті, і на Волині (1916 року, де вони 
творили вперше шкільництво), і на 
Поділлі, і на Запоріжжі, де їх ме

тою було «визволяти братів-укра- 
їнців з московських кайдан«.

У своїх »Споминах« отаман Ст. 
Шухевич згадує, що Головний 
Отаман Симон Петлюра з усієї 
УГА найбільше шанував УСС-ів.

Всі свідомі українці з усіх зе
мель України по обох боках ро
сійсько-австрійського кордону з 
захопленням і надією дивилися на 
дії УСС-ів. Це був плід держав
них стремлінь цілої України, хоч і 
можливий тоді до здійснення тіль
ки в австрійській займанщині.

Противниками УСС-ів були ли
ше москвофіли та малороси-єдино- 
неділимці.

Слідами УСС-ів — цих перших 
сміливих — пішли потім синьо- 
жупанники і сірожупанники, по- 
луботковці і богданівці, січові 
стрільці в Києві, Армія УНР і Ук
раїнська Галицька Армія, а в наші 
часи 1-ша Українська Дивізія і 
УПА.

Я.

Фронтовий епізод
П ож еж і та бої... З -за  горизонту 
На захід йшли ворожі полчища. 
На сх’дньому відтинку фронту 
Могили і хрести: кладовище...

Стрілець молодий на чатах 
Стоїть під Розп’яттям Христа, 
Совєтських салдатів спиняти 
Вогнем кулемета, ударом штика.

А ворог повзе вже узгірям. 
Стрільцеві не видно салдата 
Ще мить і гніздо кулеметне 
Знівечить ворожа граната.

Та громом ударив об землю 
Катюші смертельний знаряд. 
Покроплено кров’ю шинелі,
І поруч упали стрілець і салдат.

І очі їх  гасли погідні,
А руку стискала рука...
Отак об’єдналися рідні 
Брати під Розп’яттям Христа.
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В. Вашкович

Д е с я т н и к  Д о р о ш

Десятник Дорош, — здається, 
Михайло, не пам’ятаю, — був доб
рим вояком. Він був власником 
усіх тих елементів, які потрібні 
молодій людині, щоб стати пере
конливим актором драми, званої 
війною.

Насамперед треба ствердити, що 
дес. Дорош був позитивною люди
ною. Він був згідливий, скромний, 
опанований і обов’язковий. Як во
як, він не любив без потреби ри
зикувати життям, одначе не усту
пав ні кроку, коли мав такий на
каз. Це правда, що до «першої лі
нії* він ніколи не квапився. Його 
зверхник, проте, не мав сумніву, 
що Дорош добереться до цієї «пер
шої лінії« і виконає в ній дане йо
му завдання, як то кажуть, »до 
йоти«.

Він ніколи не хвалився і не від- 
грожувався ворогові, як це робили 
інші. »Щади віддих і покажи, що 
вмієш на ділі«, — казав він хваль
кам і на цьому вривав розмову.

А вже найгірше не любив дес. 
Дорош підсипаних гучними фраза
ми промов політичних «виховни- 
ків«, якої б національности вони 
не були. Називав він їх явно боя
гузами, які пожирають полкову зу- 
пу і безкарно крадуть стрільцям 
повітря в переповненій викладовій 
залі.

Десятник Дорош був надзвичай
но веселої вдачі. Вже в самому йо
го обличчі було щось комічне. А 
після того, як він оглух на ліве 
ухо, він цілком скидався на про
фесійного коміка. Інші підстарши- 
ни сотні прозвали його »кумом« і 
говорили до нього півкриком, при
кладаючи до рота скручену в тру
бу долоню.

Десятник Дорош частково оглух 
через свою власну нерозважність. 
Ось як це сталося. Перша чота де
сятої сотні стояла залогою в неве
личкому словацькому селі Бзеніца. 
В радіюсі кільканадцятьох кіло
метрів, крім регулярних відділів 
словацької армії та її союзника — 
комуністичних партизан, не було 
нашої живої душі. Мимо пізньої 
осени, ночі були душні і смоляно 
темні. В ногах на скору руку роз
будованих становищ журчав неве
ликий потічок, що півкілометра 
звідти впадав до грізного Грону. 
По обох боках кітловини, в якій 
спочивало село, мов дим, стіною 
нависали таємничі смерекові ліси.

На невелику групу недосвідче
них вояків першої чоти звідусіль 
чигала небезпека. Стрільці цілими 
ночами вдивлялися в темряву ліса, 
очікуючи з-за кожного корча при
хованого ворога. їх змучена уява 
часто бачила цілі лави ворогів, що 
саме шикувалися до наступу. Гре- 
мів перший стріл, а слідом за ним 
миттю ревли всі скоростріли, мі
шаючись з важким стогоном про- 
типанцерних крісових ґранат.

Кожного ранку, як піднявся вго
ру мрячний туман, виходили 
стрільці з своїх засіків, щоб огля
нути »побоєвище«. І ось на одному 
з них дес. Дорош помітив крісову 
ґранату, що впала на м’який ґрунт 
і не експльодувала. Миттю він 
підняв її, заладував у свою крісо
ву метавку і, відійшовши від реш
ти вояків, випалив. Бухнув стовп 
вогню. Кріса розірвало на дрібні 
цурки. Дес. Дорош без стогону 
звалився на землю. Вояки голосно 
ахнули і, коли вітер розвіяв дим 
і попіл, кинулися до Дороша. Всі
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здивувалися немало, як побачили 
його знову на своїх власних но
гах. Обличчя було в нього чорне, 
мов вимащене пастою. Біліли 
тільки здорові зуби. Враз прий
шовши до себе, він з цілої сили 
засміявся і промовив: »Глухий ем, 
гей та попова ступа«.

Минали тижні і місяці. Кованим 
залізом стрілецькі кроки виміря
ли цілу Словаччину. Пробував па
дати перший сніг, як третій ба
тальйон Вільднера промощував со
бі дорогу в Малі Татри, куди не
давно подалися недобитки кому
ністичних словацьких загонів і 
советських парашутистів. За нами 
видніла Ванська Бистриця, а далі 
на південь тонули в осінній негоді 
Зволен і Бабіна Крупіна.

У важкому гірському терені сот
ні йшли »гусаком«. По лівій руці 
дев’ята, в центрі десята, а на пра
вому крилі одинадцята. У невелич
кому відступі ледве встигала важ
ка дванадцята. Дебелі стрільці не
сли на плечах частини кількох се
редніх Гранатометів, важкі скоро
стрільні ложища й тасьми амуні
ції. На запряжених баскими кінь
ми полевих двоколових візках ве
зли ґранатометну амуніцію, про- 
віянт, медичний виряд тощо. А ще 
далі під охороною добре озброєно
го загону зв’язкові клали телефон
ну лінію.

На бронзових від морозних віт
рів обличчях стрільців були поміт
ні певність і байдужий спокій. 
Старшини й підстаршини рідко 
коли порушували гармонію маршу. 
Не було причини нервуватися. Оз
броєння частини було першоряд
не. Харчів везли з собою на тиж
день. Вояки були молоді й дисцип
ліновані. Мораль стояла високо 
хоч би з тієї причини, що частини 
в марші ще ні разу не були при
неволені ворогом до відступу.

Від підніжжя гір до центру Ма
лих Татр було всього дванадцять

кілометрів. Половина з цього, як 
виявилося пізніше, були гірські 
бори, в яких рідко коли ставала 
людська нога. Що далі дорога ста
вала труднішою. Треба було пере
правлятися через скелисті зрив'и, 
хапаючись корчів, пнятися вгору 
по стрімких кам’яних стін а, то 
знов усувати з дороги повалені 
бурями стовбури столітніх дерев. 
V вечорі першого дня маршу два
надцята сотня з своїм важким 
ґранатометним вирядом мусіла вер
татися в долину, бо посуватися з 
нею на верхи гір було понад наяв
ні людські сили.

Нічліг другого дня маршу застав 
десяту сотню на краю лісу, кіль
касот метрів від призначеної цілі 
маршу. Обидві інші сотні відійшли 
протягом дня на сусідні гірські 
масиви,що тяглись ланцюгами па
ралельно відокремлені глибочез
ними ярами, на дні яких текли 
невеликі потоки. Червоно заходило 
сонце. Його останні промені пома
гали нам бачити далеко. Силою 
обставин у цьому закутку забутого 
світу кипіло життя. В заліснених 
ярах гриміли часто поодинокі 
стріли, десь ржали залишені без 
людської опіки коні, то, знов, да
леким відгомоном якісь розпачливі 
голоси благали рятунку. Під охо
роною дерев і постійної мряки в 
цих ярах ховалися всякі дезерти
ри, рештки розбитих частин, ци
вільна комуністична адміністрація 
Банської Бистриці, совєтські пара
шутисти і, ясна річ, політична 
поліція. Схоронилися там також 
усі багаті люди, які мали причини 
недовіряти німцям.

У цих ґіґантських ярах панував 
жахливий терор. Люди мордували 
одне одного, зводячи політичні 
порахунки, або у висліді психози 
підоздрінь у зраді «компактної 
маси« чи при справах грабунків.
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По голих масивах, де вже на
віть кущі не росли,цілими полками 
мандрували здезорганізовані слова
ки до дому. Вони старалися оминути 
німецький полон, намагались зій
ти в Долину непоміченими. Юрба 
ця, було, тягнеться годинами в 
одну сторону, а, зустрівши подіб
них собі та обговоривши найновіші 
»паррлі« про розставлення німець
ких військ, вертається назад, звід
ки недавно вийшла.

Настала темна ніч. Мов небуден
ної величини крига; на небо над- 
тягли з північного сходу хмари. 
Довкола обкопаної на ніч сотні 
наші стежі донесли посилену 
ворожу активність. Приведено 
перших полонених. На підставі 
їхніх реляцій в я р і  поміж нашою 
і дев’ятою сотнями крилася боль- 
шевицька бригада парашутистів, 
яка має замір прорватися через 
застави на тили німецьких армій, 
що стоять тепер на лінії Дукля. 
Сили бригади — 350-500 люда.

Наша телесЬонна лінія перестала 
діяти. Вислані вояки з в ’я з к у  попа
ли в засідку. На відтинку дев’ятої 
сотні завзята стрілянина. Світля
ними сигналами просять допомоги. 
Відповідаємо, шо годі. Не рухає
мося з місця, бо,щоб досягти пози
цій дев’ятої сотні, треба щонай
менше вісім годин часу. Одинока 
дорога впоперек яру переповнена 
ворожими загонами, які нашу 
переправу вважатимуть виклик.

Д о ш к у л ь н о  зи м н о . Не можна 
р з з л о ж и т и  вогню. Всі на ногах шоб 
не замерзнути.

По півночі дес. Л о р о ш  дістав 
наказ перевірити с т ій к у , ш о  була 
на краю гушавини. Годину перед 
тим пітпла т у д и  зміна, але змінені 
с т р іл ь ц і  ще й досі не зголосилися.

Десятник Дорош в супроводі ше 
одного стрільця вибрався в д о р о г у . 
Обидва були озброєні по зуби.

За останніми заставами їх про
ковтнув темний бір. Посувалися

від дерева до дерева дуже повіль
но. Обмацували пальцями каміння 
і аж тоді щойно ставали на нього 
ногами. По черзі один з них зали
шався за деревом з готовим до 
стрілу автоматом, а другий у той 
сам час посувався вперед.

Недалеко затріщали ломані гіл
ки. Тихий шум чути десь дуже 
близько. Пристали, стримавши в 
собі подих. За хвилину все втихло 
і обоє почали посуватися далі. На 
животах проповзли поляну і схо
валися за стрімкий зривами скель. 
Звідси вже можна було доглянути 
становище далеко висуненої стій
ки. Напружили зір що сили. Три 
людські тіні ледве помітно руха
лися, немов переступали з ноги на 
ногу. Підповзли ще ближче і знов 
довго, довго вдивлялися у вже 
цілком ясно зарисовані людські 
постаті. . . Виглядали своїми. В 
темноті чітко рисувалися форми 
німецьких шапок, довгі, поза ко
ліна. плаші і ледве помітні білі 
окрайки нараменників. »Іди«, — 
шепнув дес. Дорош стрільцеві до 
вуха і показав цівкою автомата 
становище. А сам знову ліг гото
вий до стрілу.
Стрілець віддалився і попрямував 
в сторону тіней. Ще крок і його 
постать зіллється з тими, що на 
нього ждали. На мить запанувала 
мертва тиша. Нараз, мов з-під 
землі, ззаду Дороша прошипів 
голос: »рчки в гору! Як рушишся 
—згинеш!« В перший момент дес. 
Дорош не зрозумів про шо ідеться. 
Він рвучко обернувся. У цю ж 
мить гостре вістря багнета п р о ш и 
ло  його однострій болюче вп’ялося 
в ребра. Чиясь сильна рука злови
ла за горло і шо сили надавила. 
Дорош судорожно метнувся. З його 
автомата бухнув стріл. Рука пус
тила горло, але вістря багнета в 
боці пекло страшним вогнем. З 
очей приснули іскри, що миттю 
злучилися до купи; бухнув черво
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ним полум’ям смолоскип; загорі
лася одежа, дерева, скелі; горів 
ліс. Його багряне полум’я досягло 
чорних хмар. Увесь світ став пе
кельно страшний. Оба кольори, 
червоний і чорний, мішалися одне 
з одним, мов густа фарба. Гірські 
масиви з чорних ставали мов 
дводенна людська кров, мов ша
ліюча епоха.

II
Десь довго і ^спазматично пла

кало немовля. Його різкий крик 
скидався на м’явкіт залюблених 
котів, що завзято змагалися за 
ласку красої кітки. Це тяглося ві
ками. В кінці немовля змучилося. 
Воно вже тільки схлипувало і 
протяжно зідхало. Дорошеві вви
жалися дрібні простягнені рученя
та, що даремно шукали дотику ма
тірних грудей. І тоді Дорошеві 
ставало нестерпно жаль його. До
рошеві нерви поволі випростову- 
валися, як тонкі прути ліщини, з 
яких піднесено важкий тягар. У 
дужих Дорошевих грудях, мов 
спійманий птах, стрепенулося сер
це і він відкрив очі.

Він був у великому перелюдне- 
ному бункрі. Було зимно і вогко. 
На збитому з кцугляків ялиць 
столі блищав лойовий каганець, 
що сичав і прискав. Його полум’я 
безупинно хиталося, від чого ста
вало то ясніше, то напівтемно. По
вітря було густе і пересичене ди
мом, алькоголем, запахом часнику 
і людськими випарами. В куті тур
котіла друкарська машинка. Стог
нали на ношах ранені, вешталася 
медична обслуга.

При столі над мапами схилилися 
чотири розхрістані постаті. Біля 
на долівці валялися порожні пля
шки, розчавлені недопалки й решт
ки недоїджених харчів. На круг- 
лякових деревляних стінах бункра 
тіні цих постатей закроювали

якісь демонічні фіґури. Щось, що 
в мініятюрі можна побачити в об
разах Пікассової творчости. По 
хвилі один з чвірки став з-за сто
ла. підійшов до Дороша і запитав: 
»Проспався. дружок?« Не діждав
шись відповіді, він скомандував: 
»Вставай і підходь до столу«. З 
важким трудом Дооош звівся. 
Крутилась голова і нудило. Підій
шов ближче. Всі ч о т и р и  глянули 
в його сторону. Він був високий, 
КОСТИСТИЙ, з 40DHHM заростом. 
Великі каоі очі, запалі за помірко
ваними взнесеннями вилиць. До
сить широкі уста. Середньо розви
нені губи прикривали комплект 
сильних зубів.

На мить втихли друкарські ма
шинки і в бункрі запанувала ти
ша. »Сідай«. — скомандував той, 
що звелів підійти до стола. Дорош 
сів. »Слухай, ми не маємо часу на 
базікання, не маємо часу на втра
ту. Нам спішно, нам треба знати 
про твої частини все, шо ти сам 
знаєш. Ані слова менше, зрозумів?«

Дес. Дорош кивнув потакуючо 
головою.

— Ти українець?
— Так.
—  К о трої сотні п ід стар ш и н а?
— Десятої. ■ • ■
— В межах якої частини прий

шов в Малі Татри?
— Не знаю.
— Як то? — визвірилися всі 

разом.
— Я командую лише роєм, тобто 

дванадцятьма людьми. Все поза 
тим — не моя голова.

— Слухай, — докинув другий з 
чвірки, — не валяй дурака і не 
бався в героя...

— Не розводься, — гукнув знов 
перший і встав з-за стола. Його 
постать була велика, розхрістана 
і погрожуюча. — Скільки вас ви- 
машерувало в напрямку Малих
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Татр? Сотня, батальйон, полк, ди
візія? Він на хвильку призаду- 
мався.

— Сотня — відповідає.
— Ваші відділи стверджено в 

чотирьох окремих пунктах... Ба
тальйон, полк?

Дорош мовчав. Він дчмав, шо 
сказав би йому сотенний, як би 
так він, десятник Дооош. випап- 
ляв усе мов перекупка. ІЦо сказа
ли б колеги, оцноселячани... А як 
їх ворог переб’є, куди ж він, До
рош, дінеться. Піде в іншу сотню, 
до інших незнаних людей? Будуть 
на нього показувати пальцями... 
Ні. ні слова! Дорош несподівано 
всміхнувся.

У цю ж мить перший велетень 
зацідив Дорошеві в зчби. Він зва
лився на землю, аж затрішали ко
сті. В ребрах, де вчора вп’явся 
багнет, пекло вогнем. Гульнули во
ди на голову і знову підняли на 
рівні ноги.

— Говори, — ревнули всі чотири 
разом.

— Не... зна-а-а-ю, — захлинув
ся Дорош кров’ю.

Били трьома опадами, мов v мі
ток, однак не видістали ні слова. 
Тоді в и к и н у л и  його на двір. Там 
лляв льодово зимний дош.

На невеличкій поляні пе^рд б^ш- 
к р о м  до безлистого п н я  депева бу
ли прив’язані два німецькі вояки. 
Сказано -— дезертири. Раз деяеоту- 
вали до комуністичних партизан, 
а другий раз від них, куди очі не
суть. їх зловили та засудили за 
шпигунство... Стояли прив’язані на 
дощі останніх дванадцять годин, 
їх  обличчя були зарослі і сині з 
холоду. Мали опухлі глибоко по
тріскані губи, з яких текла синя, 
рідка мов вода, мазюка. Один був 
молодий, другий старший.

В дальших кущах горів вогонь. 
Біля нього купчились партизани. 
Наклали купу дерева. Вогонь си

чав, змагався із зливою, та поволі 
невпинно програвав. Вода підмулю- 
вала його знизу і заливала звер
ху. Ще якийсь час і там, де недавно 
тріщало веселе полум’я, лежали 
чорні, димливі головні. Партизани 
дули в погасле багаття з усіх бо
ків, плакали і кляли усіх і вся на 
чому світ стоїть. Вони залазили до 
дірявих шатрів, одначе і там не 
могли знайти комфорту. Тоді ви
лазили назовні і танцювали, ска
кали поки ставало духу. І їх губи 
були опухлі та до крови потріс
кані. В синіх обличчях світилися 
дивним блиском гарячкові очі.

Ніде ні вогника. Все залляла 
зливна вода. їй не встоялося ні
шо. Всюди запанувала тиша і піть
ма. Чорні хмари тепер котилися 
Балами по нагих шпилях. Ревли 
води. На їх запінених хвилях 
плили з корінням дерева, котило 
скелі.

На ніч командир партизанського 
загону зарядив стійку. »Семен Пе
трович, Серґей Попов. Сєня Ґоола- 
ков — на стійку«. Двоє піднялися, 
а третій мовчав. »Сєня Ґовлаков!« 
— ні слова. Командир підійшов 
аж до шатра. Важко дихав мов 
той, що потопає. »Ґог>лаков!« Ти
хо. З іг н у в с я  і витяг Ґорлакова за 
ногу. »На стійку, чув наказ?« 
»Тди сам, такий ти сину!«. »На 
стійку, а ні — вб’ю, як собаку«. 
«Вбивай, хай скінчиться якнай- 
скорше...« 3 усіх боків сходилися 
тіні. Дивилися на командира бо
жевільними очима. Той поволі ви
тяг з-за пояса наган. Повітря роз
дер стріл і Ґорлакова немов ні
коли не було на світі. Тіні поволі 
розбрелися хто куди.

Прийшов довгожданий ранок. 
Лляв далі дощ. Семен Петрович 
вернув із стійки. Його обличчя 
було чорне мов земля. Подали з 
бункра їсти. Не взяв до рук. При
пав до калужі і довго й жадібно
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пив воду. До вечора того самого 
дня він попрощався зі світом.

Оба німці і дес. Дорош догоря
ли. Партизани звивали табір і го
тувалися в дорогу. Обох німців і 
дес. Дороша відв’язали і звеліли 
копати собі яму. Дали по риска
леві. Молодший німець відмовив
ся. Його били грубими дрючками 
і він намагався кричати, але не 
знаходив сили. Хропів щось про 
фюрера і фатерлянд, рвав на собі 
мокру сорочку. Кинули його з 
скелі в долину, щоб убився. Він 
у час вхопився каменя і знов ви
ліз на старе місце, шоб своїм му
ченикам якнайбільше »влізти в 
шкіру«. Хотів конче згинути »3 
піднятою до гори головою«. Вби
ли його прикладами. Не з’явився 
на заклики божок нацизму на вог
ненному возі...

Старший німець був цілком ін
шої вдачі. Він цілий потонув у 
праці. Насамперед відміряв дов
жину й ширину ями. Як це було 
готове, почав копати. Не квапився, 
але й не тратив дурно часу. Рука
ми витягав камені і рядочком 
складав їх з боку. Він дбайливо 
приплескував беоеги лопатою, щоб 
не звалилися під дощем. Як тов
пився великий камінь, він розби
вав його на кілька малих шматків, 
шоб не зламати лопати. Коли скін
чив. поглянув задоволено на всіх, 
немов пишаючись своєю роботою. 
Відтак вимив в калюжі лопату і 
став над ямою. Гримнув стріл і 
його муки скінчилися.

Копав свою м о ги л у  й дес. До- 
гюш. Він не думав нічого. У нього 
залишилось тільки недобите тіло. 
Душа, здавалося, була вже на д р у 
гому  світі. Його мучив жаль, чому 
не дав себе вбити тої стоашної но
чі. коли його зловили. Було б дав
но по всьому. Він молився в дусі, 
шоб усе якнайскошне скінчилося. 
Почав був навіть швидше копати.

З бункра повилазила команда. 
Час був відходити. Товпа обідран

ців шикувалася в ряди. Командир 
загона, той, що вчора застрілив 
Ґорлакова, пристав ближче. Його, 
мабуть, завдання було скінчити з 
Дорошем. Останній не злюбив ко
мандира і вже не мав потреби хо
ватися з цим.

Яма остаточно була готова. Пер
ші відділи партизан рушали в 
путь. Дес. Дорош своїм притупле
ним розумом збагнув, що на впе- 
рейми з часом йому не йти. Під
ступив до ями. За ним у слід пі
шов знетерпеливлений командир. 
З-під бункпа відходив останній 
рій. »Ставай«, — скомандував ко
мандир і показав цівкою кріса яму. 
Дорош поступився. Він не чув те
пер ні холоду, ні голоду, ні зму- 
чення, ні страху. Десь під горлом 
стояв вузлом твердий камінь і не 
давав дихати. Все було чорне, мов 
смола. Не було ні гір, ні скель. 
Не падав дош. Ціле життя спини
лося на місці, мов скам’яніло. Чи 
взагалі існує поняття, що зветься 
» життя «?

Дорош став над ямою з лопатою 
в руках. Не знав, шо сам себе за
грібати не зможе. Командир здій
мав автомат. Він на мить зачепив
ся за широкий наоаменник... Оба 
противники були так близько, шо 
дихали собі безпосередньо в об
личчя.

У цей момент десь недалеко за
гримів голос: »збіввовркаа, збівоо- 
каа«. Миттю звідусіль повторюва
лося: »збіррркаа. збіррркаа«. Сто
голоса луна відбивалася об скелі, 
занурилася в я р и  і  знов вилинула 
десь далеко: »збівпокаа«. На мить 
о гл я н у в с я  командир. Не бчв остан
ній момент його життя Доношева 
лопата блискавкою рубнула його 
навскіс по шиї. Мов скошений, ко
мандир звалився на землю; А Д о
р о ш  не ставав: пчбав свого п р о 
тивника на безлчшнч купу м’яса. 
F v k h v b  с т р іл . Один, другий. Д о р о ш  
спотикнувся і рвонув щосили в 
густі кущі. Падав, котився, зривав
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ся і тікав далі. За ним летіло ка
міння, свистіли кулі. На колючих 
кущах лишав свою одежу, шмат
ки шкіри... За ним гналися... На
раз наткнувся на глибочезний 
зрив, на дні якого плила річка. 
Жахнувся. Ззаду чимраз ближче 
кричали голоси погоні. Перехрес
тився, кинув перше лопату, а тоді 
сам скочив униз. За ним сипнули 
стріли. Пірнув у воду, вдарився 
об дно, відбився і виплив на верх. 
Вода понесла його. Вхопився 
стрічного каменя, виліз на верх, 
помахав рукою на тих, що оста
лись на горі, показав їм дулю і 
шубовснув знову у воду, що мила 
його рани і обіцяла повернути 
життя.

Кілька місяців пізніше дес. До
роги дістався біля Марбура в ті- 
т ів с ь к и й  полон, але й звідти він 
утік. Як підстаршина сотні пор. 
Гаврилова, згинув під замком 
Ґляйхенберґ з рук большевицького 
снайпера.

Примітка від Редакції:
Пересилаючи статтю »Десятник 

Дорош«, автор у листі до Редакції 
пише: »Оповідання про дес. Доро- 
ша правдиве. Під час побуту в Ма
лих Татрах він був у мене підстар- 
шиною. Написав я це, щоб він мав 
бодай такий невеликий пам’ятник 
на гробі. Я дуже любив його за 
веселість«.

В. Томків

ПОЧАТКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
Міжнародня організація Черво

ний Хрест піклується шпиталями, 
хворими, потерпілими від повені, 
вогню, пошестей, голоду і т. п., а 
під час війни він особливо опіку
ється раненими і полоненими. Ба
гато з нас вважають, що її перши
ми організаторами були швайцар- 
ці та що вся заслуга її створення 
належиться Генрикові Дунанте. 
Та так воно не є. Справді творен
ня Червоного Хреста сягає другої 
половини XVI століття і належить 
св. Камілюсові де Леліс.

Леґенда. Одна італійська мати 
мала дивний сон. їй здавалося, шо 
вона бачить на грудях свого сина, 
якого внедовзі мала породити, чер
воний хрест, а за ним стали ряда
ми інші діти з такими ж  хреста
ми. Ця жінка гадала, що черво
ний хрест є поганим знаком. Во
на побоювалася, що її син стане 
провідником якихось лютих бан
дитів, проти яких піднесуть зброю

всі і вся. Мати св. Камілюса не 
дожила однак сповнення свого сна. 
Знак червоного хреста став знаком 
помочі й рятунку. Її син дійсно 
носив цей хрест на своїх грудях. 
Цей знак став символом нового мо- 
нашого чину Братства Помочі Тер
плячим і Недужим.

Хрест і Півмісяць. Це були важ
кі часи. Не минуло багато літ з то
го часу, як уперше вибухли вогні 
релігійної револьти під впливами 
Лютера й Кальвіна. Становище 
християнських країн ставало ще 
тим критичніше, що іззовні зрос
тала небезпека могутньої Туреч
чини.

Пожежа релігійний і загарбниць
ких воєн руйнувала християнські 
країни і, здавалося, ніщо вже не 
врятує християнський світ перед 
загрозою Ісляму.

Мати Камілюса була доброю і 
побожною жінкою. Життя її було 
трудним життям жінки вояка, яке
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ФРАГМЕНТИ З’ЇЗДУ ВОЯЦТВА В БРАДФОРДІ

22. 11. 1958 р.

1. Королева краси з Ноттінґгаму — кандидатка 
до фіналу.

2. О. Костюк — княжна.

3. X. Глуховецька — княжна.
f.

4. С. А. Кацсдан — королева краси.

5. Сот. М. Білий-Карпинець та Стефка — коро
лева краси.

6. Королеви краси клітин піеред дефілядою.

7. Кандидатки за першенство українського на- 
роднього строю.

8. Місько Макольондра на'іщені.

9. Хор з Манчестеру.

L0. Сот. Карпинець вручає грамоту п. Мульці. По 
боках п-і Вітошинська та проф. Р. Лісовський 
— члени жюрі.

11. Декламатори з Ноттінґгаму.

12. Хор з Брадфорду.

13. Хор з Ноттінґгаму.

14. Танц. Гурток з Лондону.



стер. 22 СУРМАЧ ч. 1 (11)

Шпиталі. Шпиталі в ті часи не 
були тим, чим вони є сьогодні. Та
кого знання і досвіду, як є сьогод
ні, не мав ніхто. Якогось організо
ваного шпитального лікування і 
нагляду над хорими не було мимо 
того, що майже в кожному італій
ському містечку шпиталі існували. 
Вони існували переважно завдяки 
жертвенним людям, які віддавали 
на ту ціль свої будівлі і пожертви 
в грошах і натурі. Але таких лю
дей було мало, а міські чи держав
ні чинники допомагали дуже рід
ко. У висліді це були будинки, в 
яких нещасні радше викінчували
ся, бо праця й догляд над ними 
вимагали бодай крихітки людянос- 
ти, якої серед шпитальних робіт
ників .і доглядачів не було.

Праця в шпиталях була остан
ньою можливістю мізерного заро
бітку для будь-кого. Тут був бруд, 
сміття й небезпека зараження не- 
дугого. Доглядачами найчастіше 
були якраз бувші вояки-наймити, 
які прибували сюди задля власної 
потреби — вилікуватися з ран, а 
опісля, не маючи грошей, відроб
ляли. Хворі, як і’не могли вже ру
хатися, часто конали в тяжких му
ках. Були випадки, коли хворі для 
заспокоєння спраги випивали оли
ву з лямп, не раз у непритомному 
стані їх закопувано живцем. Хво
рі терпіли тяжкі поневіряння з бо
ку обслуги, а вмираючі були поки
нуті всіма ,навіть священиками. 
Нема дива, що у випадках шалі
ючих пошестей хворі гинули тися
чами, бо вони були покинуті, всіма 
на самих себе і умирали не так від 
самих хворостей, як через брак 
догляду, з голоду й спраги.

Звільнення від присяги. Повер
нувшись знову до Сан Джіякомо, 
Камілюс дістав посаду завідуючо
го шпиталем. Його велика любов 
до терплячих і посвята до важкої 
праці для хворих виявилася в усій 
своїй повноті. Все таки він був не-

задоволений із своєї власної пра
ці і намагався1 захопити до жерт- 
венної праці всіх інших робітни
ків. Він зрозумів, що тут лежить 
його велике покликання ,але ду
хово він почував себе обов’язаним 
своєю присягою вступити в мана- 
ший чин. Для заспокоєння його ду
ші та сумління Франціскани й Ка
пуцини вислали йому писемні до
кументи, звільняючи його від при
сяги. Тепер Камілюс присвятив се
бе цілковито свойому призначенню.

Перший Червоний Хрест. Завдя
ки жертвенній праці Камілюса, до
гляд над терплячими по шпиталях 
змінився до непізнання. 1582 року 
Камілюсові прийшла думка вста
новити відзнаку Червоного Хрес
та, як емблему постійних шпиталь
них працівників. Ще не встигла 
ця емблема поширитися, як різні 
чинники, що не розуміли її дій
ного значення, зчинили крик і про
тести. Це розчарувало Камілюса. У 
висліді, надумавши свій задум, а 
навіть і працю, він вступає на сту
дії і висвячується на священика. 
Коли він одного разу ревно молив
ся перед Розп’ятим Христом, він 
почув Божий голос:, »Чого боїшся, 
негіднику? Будь упертий у своїй 
праці, бо я тобі помагатиму. Це ж 
бо не твоя праця, а Моя, і це є 
праця для Мене«. Камілюс повер
тається до шпиталів і з цього часу 
не покидає своєї важкої праці до 
кінця свого короткого життя. В 
1586 р. Папа апостольським декре
том вперше відзначив працю Ка
мілюса й малої групи його при
хильників і співробітників, створю
ючи з них окрему релігійну кон- 
ґреґацію з правом носити невели
кий червоний хрест як емблему. 
29 червня 1586 року Камілюс ра
зом зі своїми приятелями пішли 
до церкви св. Петра в Римі, де від
дали себе в цілості Богові на пра
цю для хворих і вперше прилюд
но носили на грудях знак Черво
ного Хреста.
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Таким чином сповнився сон йо
го матері. Цей день — це початок 
реформи в нагляді над хворими.

Затверджений v своїй праці. Ка- 
мілюс виявив для своїх V.nio6.4P- 
них х в о р и х  безграничну опіку. Ні
яка праця, ніяке завдання не було 
за тяжке або за гидке. Бог обда
рував його великою силою: серед 
найважчих обставин і пошестей 
він ч у д о м  залишався п р и  ж и т т і . 
Він обвивав раненим рани, к о р м и в  
голодних і осиротілих дітей, уби
рав нагих. »Чи не бачите ви нічо
го в цих нещасливцях, к р ім  ла- 
хів?« — го в о ри в  він. »Чи не дума
єте. що під цими лахами може 
критися сам страждаючий Хрис- 
тос?«

За свого життя Камілюс доконав 
багато чудес. Домінік Реміто був 
так жахливо покусаний конем, іно 
всі кості в його руці були полома- 
ні. а сама рука звисала, тримаю
чись на жилах. Коли х ір у п г и  під
готовлялися до і операції. Камілюс 
прикляк біля хворого, помолився 
і, злучивши руку з плечем, відій
шов, наказавши лікарям добре до
глядати хворого. Коли вони підій
шли до хворого, то на своє пре
велике здивування побачили, шо 
рука є цілковито загоєна без най
меншого знаку покалічення.

Інше чудо, стверджене числен
ними присягами (як і всі інші), — 
було привернення зору. Сліпого 
чоловіка привезено до шпиталя в 
тяжкій гарячці. Сталося, шо він 
упав зі свого ліжка і кликав про 
поміч. До нього підійшов Камілюс 
і, поклавши йому на голову руку, 
сказав: «Брате мій, Бог тобі допо
може, Його клич«. За кілька хви
лин сліпець у великій радості від
крив, що він може бачити.

Братство Камілянів. У 1591 році 
Папа Григорій XIV заснував і за

твердив новий чин — Братство 
Камілянів, яких моттом було: убо
гість, чистота, послух і постійна 
поміч хворим і терплячим. Св. Ка
мілюс і його вихованці виконували 
таку велику роботу, шо всяка опо
зиція тепер щезла. Скоро новий 
чин поширився по всій країні. В 
Міляні, Генуї, Больонії, Мессіні, 
Палермо і Мантуї — всюди фун
дації під нові шпиталі Червоного 
Хреста ставали щоденним явищем. 
Мимо його відмов. Св. Камілюса 
обрано головним генералом Черво
ного Хреста на ціле життя.

Червоний Хрест існує до сьогод
ні. Св. Камілюс поставив його не 
тільки для того, щоб він став уні
версальним знаком' тих, шо піклу
ються хворими і потребуючими, 
але й для того, шоб відзначити ви
сокі християнські ідеали цієї пра
ці.

Чепвоний Хрест на полях битв.
В 1595 р. Папа вислав до Угорщи
ни експедицію, що мала завданням 
здобути Стриґонію. Разом з нею 
вислано невелику групу братчиків 
Камілянів. Вони організували ста
ниці першої допомоги й шпиталі 
v Відні, а відтак і на самому по- 
боєвиші під мурами Стриґонії. Чу
десним явишем було те, що коли 
після битви Каміляни з червоними 
хрестами на грудях і без зброї 
вийшли, щоб рятувати і нести пер
шу поміч пораненим, на них поси
пався град каміння з боку воро
га, а мимо цього ні один з них не 
був навіть подряпаний.

У 1601 році Каміляни товаришу
вали новій експедиції, цим разом 
щоб відбити від турків Кднізу в 
Хорватії. Шатро зі знаком черво
ного хреста стояло серед поля бою. 
В ньому трудилися Каміляни, пе
рев’язуючи ранених. Одна з ту
рецьких гармат, скерована на шат
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ро, постійно била в нього, а мимо 
цієї канонади тільки 5 сорокфун- 
тових стріл єн поцілило. Та одино
кою шкодою, яку ці стрільна спри
чинили, було те, що в шатрі зго
ріла невелика купка пошарпаної 
одежі, скиненої там з ранених. Бі
ля цієї одежі лежала .також ман
тія з емблемою хреста на ній. Во
на також згоріла до тла за винят
ком самого хреста, який залишив
ся неушкоджений.

В обох цих випадках Римський 
Папа висилав Камілянів на поля 
битв. Вони перші організували ме
дичну допомогу потребуючим і ста
ли піонерами модерного Червоного 
Хреста. Офіційна військово-медич
на обслуга стала відомою щойно в 
останній декаді XVIII століття, 
коли барон Домінік Джін Лероей 
увів у склад французької армії в 
1792 р. т. зв. »Амбулянсес волян- 
тес«, тобто рухомі польові шпи
талі.- - - -

Сольферіно. 24 червня 1859^ р. 
армії Наполеона III і Франца Йо- 
сифа II стрінулися в битві під 
Сольферіно в Льомбардії, а відтак 
знову поблизу Сан Мартіно. Камі- 
ляни Червоного- Хреста особливо 
відзначилися в цій битві І Франц 
Йосиф, хоч і програв її, вислав 
Римському Папі подяку за жерт- 
венність і подивугідну поміч Ка
мілянів, висловлюючись про їх ге
роїзм у рятуванні і несенні пер
шої помочі раненим.

Генрі Дунанте брав участь у цій 
битві і був ознайомлений з працею 
Червоного Хреста. Три роки пізні
ше він проголосив свої' пропозиції 
міжна-роднього договору щодо опі

ки над раненими у війнах, а також 
щоб пропонована ним некомбатант- 
ська служба носила як свою емб
лему відзнаку Червоного Хреста.

Вже в 1864 р. Женевську Кон
венцію. яка реґулювала статут 
Червоного Хреста, підписали бага
то держав. Після ревізій 1906 р. 
Женевська . Конвенція забезпечує 
легально-поавну підставу воєнної 
праці різних ділянок Червоного 
Хпеста.

Без сумніву Генрикові Дунанте 
належить заслуга иміжчароднення 
Червоного Хреста. Без Женевської 
Конвенції, яку він започаткував. 
р о л я . нто її відіграє Червоний 
Хрест, особливо у війні, була б 
майже неможливою. Але ціла за
слуга створення, інспірації та ду- 
ховости Червоного Хреста нале
жить Камілюсові де Леліс. Усі зав
дання, поставлені Дунанте перед 
Міжнароднім Червоним Хрестом, 
взято живцем від Камілянів. з яки
ми Дунанте стрінувся під Сольфе
ріно. Мимо цього факту людство 
вважає Дунанте за творця Черво
ного Хреста. Св. Камілюса забуто...

Та не забула за нього св. Церк
ва. В 1886 р. він одержав найви
ще відзначення: його визнано свя
тим. Папа Лев XIII проголосив св. 
Камілюса разом зі св. Іваном па
троном хворих і терплячих, і його 
ім’я влучено в Літанію за помер
лих, а року 1930 Папа Пій XI про
голосив святих Камілюса і Івана 
патронами усіх родів шпитальних 
робітників.

На сьогодні у світі є 1132 мана- 
хи-каміляни. Вони перебувають у 
всіх країнах Західньої Европи та 
Північної і Південної Америки.



ФРАҐМЕНТИ З ПРАЦІ ВІДДІЛУ В РОЧДЕЙЛІ
(з л іва до права) Вгорі: П ісля англо-української імпрези. По середині Майор 
і М айорова міста; стоїть Голова Відділу ОбВУ п. М. М узика.
Майор Й. Фокс (віцепреезидент Брітіш  Ліджйон) на півд. Л янкаш іре після ви 
голошення реф ерату для українців »Бритийська Армія« разом з членами Управи 
Відділу. ;
Вдолі: Драматичний Гурток при ОбВУ. Танц. Гурток ОбВУ підчас вояцького 
З ’їзду в Брадфорді.

ЗАВДАННЯ І ПРАЦЯ В ОбВУ
Загальний огляд.

Від останньої появи »Сурмача« 
минуло більше, як пів року. Коли 
підсумувати працю в клітинах 
ОбВУ за цей час, то треба було б 
писати довгу статтю і вичислюва
ти більше, як 20 клітин.

Сьогодні задержимося на праці 
найкращих клітин ОбВУ, до яких 
можна зачислити Рочдейл, Брад- 
форд, Ноттінґгам і Олдгам. Відділ 
в Рочдейлі заслуговує в першу

чергу на увагу тим, що його голо
ва п. М. Музика спільно з Упра
вою Відділу шукають нових шля
хів. Вони зорганізували з англій
ськими мистецькими місцевими си
лами спільний концерт і вечір. 
Про це писали широко рочдейль- 
ські часописи. Слідуюча заслуга — 
це інтенсивна праця хору й танцю
вального гуртка, які є при відді
лі ОбВУ. Крім цього, Відділ дав 
ряд рефератів та імпрез.
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Брадфорд, найсильніший Відділ 
ОбВУ у В. Брітанії, веде далі за- 
пляновану працю, уряджуючи ре
ферати, імпрези, забави, конкур
си і т. ■ п. Брадфорд уклав дуже 
багато праці в організацію Вояць
кого З ’їзду. Треба підкреслити, що 
цього року всі справи, пов’язані з 
урядженням Вояцького З ’їзду, Уп
рава Відділу в Брадфорді вела са
ма і вив’язалася з цього завдання 
дуже добре.

Слід згадати Відділи v Ноттічґ- 
гамі та Олдгамі, шо дуже добое 
ведуть працю згідно з директива
ми, поданими в обіжниках. Про ін
ші Відділи згадаємо в слідуючих 
числах »Сурмача«.

Курси, що відбулися в Рочлейлі, 
мали на перший раз великий v^- 
піх і Централя продовжуватиме їх 
в іншфх округах. В основному, 
кпім підготовки до Загальних Збо
рів. клітини ПІДГОТОВЛЯЮТЬСЯ до 
переведення пічниці Т. Ч у п р и н к и  
та 300-ліття бою. під Конотопом. 
Ф ахові гуртки.

В останніх обіжниках Центра
ля ОбВУ порушила питання опгя- 
нівації фахових гуртків при ОбВУ.

Централя свідома того, що жит
тєві обставини на еміґрації цілком 
відмінні від обставин у краю. Пе
реважаючий відсоток наших лю
дей — це діти рільників, які пра
цювали від сходу до заходу сон
ця. До цього трибу життя батько 
призвичаював також своїх дітей. 
Крім цього один батько любувався 
в конях, другий' у садівництві, а 
ще інший плекав спеціяльні роди 
зернових культур чи ярини. 
Не згадуємо вже тут про пасіки, 
про рядки квітів — гордість мате
рів, про вироблювання найтонших 
полотен і ряден тощо. Це були, як 
ми тепер кажемо, »гобі« наших 
родичів.

В Англії переважаюча більшість 
наших людей працює по фабри
ках. Все те, чого син чи дочка нав
чилися вдома, пішло в забуття.

Фабрики мають визначені години 
праці. По закінченні праці один 
іде до кіна, другий наставляє ра
діо, a jpe  інший іде на шклянку 
пива. Йому ніде дітися після пра
ці, бо і »овертаймів« тепер дуже 
мало. Іншого заняття він не має, 
не має навіть дуже часто кого від
відати, бо його товариші заняті 
працею коло хати. Таким чином 
лишається безцільна мандрівка по 
вулиці. Цьому явищу мусимо за
радити зорганізуванням фахових 
гуртків з метою:

а) виповнити вільний час ціка
вим і корисним заняттям, що має 
великий вплив на життя людини;

б) додатковим заробітком забез
печити себе на старість чи на ви
падок безробіття;

в) плекати ініціятиву й фахову 
підготову на час повернення на 
Батьківщину.

Кожному відомо, шо больше- 
вицька система притуплює ініція
тиву, яка попередньо була так ши
роко розвинена головно в госпо
дарській галузі. Тут, на еміґрації. 
ми маємо великі можливості, які 
треба використати. Гуртки ці мо
жуть бути з різних галузей: го
родництва, столярства, дитячих 
забавок, плетення, фотографії, ко- 
шикарства, різьбарства, переплет- 
ництва, ремонту домів, декоратор
ські і т. п. Там, де є принаймні 
одна підприємлива людина, можна 
дуже скоро зорганізувати варстат. 
Такі варстати дораджується не 
будувати відразу на велику скалю 
навіть тоді, коли є готівка, бо ко
ли переглянемо реєстр підприємств 
в Америці, то побачимо, що 55 % 
з них банкрутує в першому році 
свого існування. Це явище трапля
ється і в інших країнах, хоч і з 
меншим відсотком, тому радимо 
ще раз підходити до цих питань 
обережно.

При організуванні фахових гурт
ків треба насамперед подумати 
про ринок збуту, бо це найважли
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віша справа в побудові навіть най
меншого підприємства. Це є власне 
причиною того, що фахові гуртки 
треба організаційно пов’язати. 
300-ліття Конотопу.

Наприкінці згадати в кількох 
словах про підготовку до 300-літ- 
тя бою під Конотопом. Річниця ця

припадає на 26 травня ц. р. Коно
топ — це одна з небагатьох дат 
перемоги над москалями. Кожна 
нація виховує своїх горожан на 
світлих сторінках історії, тому то 
ми повинні присвятити якнайбіль
ше уваги відзначенню річниці пе
ремоги під Конотопом.

ПЕРЕГЛЯД УКРАЇНСЬКОЇ НОШІ
(на підставі звіту жюрі в якого склад входили: пані І. Вітошинська, 

проф. Р. Лісовський і проф. д-р В. Кубійович).

Головна Управа Об’єднання бувших 
Вояків У країнців у  В. Б рітанїї в рам
ках  культ-освітної праці на р ік  1958 
проголосила конкурс на найкращ ий у к 
раїнський ж іночий народний стрій. До

відділах мали відбутися забави для ви
бору одного з найкращ их строїв у на
шій окрузі. Вибрані ж інки  мали при
їхати  на Крайовий з ’їзд вояцтва до 
Б радф орду для кінцевого конкурсу.
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Треба признати, що У права поставила 
перед собою дуж е важ не діло до вико
нання. Не дивно, чому саме запляновано 
такий конкурс. Досить глянути чи то 
на сцени, де учасники виступаю ть у на- 
родніх строях, чи то на зустрічі з 
представниками своїх чи чуж их  уста
нов, щоб побачити як і це українські 
народні ж іночі строї. »Що за краса«!, 
»вот е бю тіфул костюме!« — не один 
каж е, а другий думає. Ніде правди діти, 
бо то блищ ать ці понаш ивані коралі 
чи блискітки на корсетках. Усе це на 
перш ий погляд справляє чудове вр а
ж ення, немов та блискітка за вікном, 
що задерж ує увагу глядача ,але не ли
ш ає тривалого сліду.

Ми хочемо промовити до світу і ви
ховати молоде покоління. Н аш і дорос
таючі діти з великим зацікавленням  
приглядаю ться до того, що батьки при
везли  чи вж е тут: зробили. В їх  очах 
усе це належ ить до тієї чарівної У кра
їни, про як у  вони так  багато чують, 
але не бачать. Доростаючі діти орлини
ми очима слідкують за тим всім, що і 
я к  дорослі здійснюють. Даймо добрий 
приклад — це найкращ а ш кола! Мимо
волі насуваю ться слова нашого Вели
кого Поета: ».., чуж ого научайтесь, і 
свого не цурайтесь».

Доручення Головної У прави виконали 
тільки  два відділи: Ковентрі і Б рад - 
форд. До кінцевого виступу зголосилась 
тільки  одна ж ін ка  — пані Н. М улька 
з Брадф орду. Сумно, але правдиво.

Ж ю рі для визначення найкращ ого у к - 
раїннського народнього строю опинило
ся в  клопоті, бо ж  одної трудно виби
рати. Запримічено виш ивки на залі: 
пані К атерина Л айщ ук з Б радф орду в 
строї, який  мав віддзеркалю вати ношу 
її села Стовпен, повіту К ам інка Стру- 
мілова; пані Горпина Бучок з Ноттінґ- 
гаму в білому з легкого м атеріялу кос
тюмі, прикраш еного вишивкою, і дві 
пані з Б радф орду у  виш иваних блюз- 
ках.

'Ж ю рі ріш ило використати нагоду для 
обговорення справи і заохотити ж інок 
до участи в  повному конкурсі україн 
ського жіночого строю, який  відбудеть
ся в 1959 році з нагоди З ’їзду Вояків. 
Р іш ен о 'так и  признати грамоту пані Н а
талії М ульці з БрадфорДу за її полтав
ський стрій. Н а 13 пунктів п -і М улька 
одерж ала 11, бо стрій п-і М ульки збе
ріг основні риси полтавського строю для 
дівчини. Коли розглянути поодинокі 
частини її строю, то вони були такі:

1. Прибрання голови: зачіска гладка з 
розділкою по середині голови, волос
ся зачісане до заду. Віночок з дрібних 
польових маків, наш итих густо на стріч
ку, ззаду  зав’язаний. Ззаду до вінка 
прикріплені квітисті стрічки, що сяга
ють довж ини корсетки.

2. Сорочка: біле тонке полотно, крій, 
оснований на стародавній українській  
сорочці. Р укави  сорочки широкі, зібра
ні у вузенькі м анж ети та підсунені під 
лікоть. Розміщ ення виш ивки — ш иро
кий взір на полику, а малі мотиви роз
кинені по рукаві. Вузенький взір на 
м анж етах і коморі. Взори із збірки О. 
П чілки. Кольори виш ивки: чорний і 
червоний. П ідтичка закінчена досить 
широкою вишивкою — чорною і чер
воною.

3. Намисто: вісім упорядкованих ряд
ків червоних коралів (добра імітація 
правдивих).

4. Корсетка: чорний оксамит на під
шивці, запнята з лівого боку. Вгорі 
корсетка сягає під саму шию. Спина 
поділена на п ’ять частин. Кроєна до 
стану. К р а ї корсетки обведені купною 
кривулькою  в кольорах: два зелені і 
один червоний.

5. Плахта: п-і М улька не мас справ
ж ньої плахти, тож  заступила її спідни
цею, пошитою з тонкого бавовняного 
м атеріялу червоно-рж аного кольору в
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дрібні квіточки. Спідниця морщена в 
поясі, довга ниж че колін так, що з-під 
неї добре видно підтичку, яка закрива
ла чоботи.

6. Фартушок: з ш овку зеленого ко
льору, прикраш ений кількома рядками 
наш итої кривульки в кольорах кри 
вульки  на корсетці.

7. Взуття: чобітки з червоного са- 
ф ’яну.

Треба підкреслити, що одною з ос
новних рис українського народнього 
строю є добре продумана гармонія ко
льорів.

Стрій п -і М ульки мав і недоліки, а 
саме:

1. Забагато стрічок (вистачить 4-5).
2. Спідничка була пошита в дві ш и

рини, а має бути в три.

3. Ф артуш ок незапрасований в 
складки.

Стрій п -і М ульки з виправленням по
милок є гідний наслідування.

Пані К атерина Л айщ ук з Брадфорду 
виготовила стрій, що мав наслідувати 
стрій її села Стовпен. Одначе стрій не 
відповідав вимогам конкурсу. Вислов
лено п -і Л айщ ук признання за вико
нання заклику Управи.

Пані Горпина Бучок з Ноттінґгаму да
ла гарний приклад до наслідування, а 
саме, я к  м ож на пристосувати україн 
ську народню виш ивку до костюму з 
легкого матеріялу. Взір »Наше Ж иття«

— Січень 1954 — »Рожі«. Я кі гарні ро
жі, але краски взору частинно змінені: 
чорні листки заступлено зеленою крас
кою з відтінями. Р іч  ясна, що це змі
нило характер виш ивки. У країнська 
виш ивка та її кольори і малярство — 
це дві цілком відмінні галузі мистец
тва, тому і не слід їх  змішувати. Зм і
нювання красок в українських виш ив
ках  є чомусь дуж е розповсюджене. Чо
му воно так? Та ж  українські виш ив
ки  такі багаті в кольори! Т ільки трош
ки зусилля і підш укати такий взір, що 
відповідає нашому уподобанню. Ми по
винні бути горді, що маємо щось ори
гінальне до наслідування. Виш ивання 
українських взорів у красках, питомих 
поодиноким частинам України, це гід
не сповнення обово’язку  передачі тра
диції в її правдивій формі молодому по
колінню. Тоді не одна мама зійоже смі
ло сказати свому синові чи дочці: »так 
колись бабуся виш ивала на далекій  
Україні».

На залі вирізнялися дві пані у ви
ш иваних блю зках. Чорно-червона ви 
ш ивка (взори з »Н. Ж.«), ґустовне роз
міщ ення на білому матеріялі, гармоні
зували з чорного гладко пошитою спід
ничкою. Мило було глянути. Що за  від
починок для ока. Насувається питання, 
чому було тільки дві пані у  виш иваних 
блю зках серед такого великого числа 
присутніх ж інок. Це ж  бо був К райо
вий з ’їзд українського вояцтва!

Іванна Вітошинська

З листа від хворого інваліда в Австрії
З  нагоди мого виїзду до Нової З е 

ландії складаю  щиру подяку Відділові 
ОбВУ в Лестері, Ц ентралі ОбВУ за так 
щиру опіку і допомогу для братів по 
зброї. Р івнож  пересилаю подяку всім 
У країнським  організаціям, друзям по 
Зброї І УД і УГА, хай  Бог допоможе 
нам у  здійсненні наш их мрій і я  вірю,

що час надійде і ми повернемось ще 
на Рідну Україну.

П рощ айте Друзі по Зброї і не забу
вайте за  наш у спільну справу.

Остаю з вояцьким  привітом,

А. Новаківський, Австрія
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Відзнака члена ОбВУ на 
блюзу (блейзер), яку мож
на набути в Централі ОбВУ. 
Кольори відзнаки: чорна, 
жовтосиня з білою обвід
кою навкола хреста. Розмір 
дещо більший, краї у фор
мі листків. Вишивана від
знака звичайними нитками 
коштує 15/-. Золотими нит
ками — 2 ф. 10 ш.

З листів до ОбВУ
D e a r  Sir,
P l e a s e  fo rg iv e  m e  w r i t i n g  d i r e c t  to  y o u ,  

b u t  I fee l  I m u s t  le t  y o u  k n o w  of t h e  
g o o d  w o r k  th e  A s s o c i a t i o n  o f  U k r a i n i a n  
F o r m e r  C o m b a t a n t s  is d o in g  in  R o c h d a le ,  
a l s o  of  t h e  g o o d  r e la t io n s ,  t h a t  e x i s t  
b e t w e e n  m a n y  of  t h e  E n g l i s h  a n d  U k r a i n 
ia n  P e o p le  h e r e  in  R o c h d a le .

I h a v e  s e e n  s o m e  of t h e  c o n c e r t s  t h a t  
h a v e  b e e n  a r r a n g e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
R o c h d a l e  P e o p le ,  b o t h  U k r a i n i a n  a n d  
E n g l i s h .  I h a v e  b e e n  v e r y  p le a s e d  o f  th e  
e f fo r t s  of  all  y o u r  m e m b e r s ,  w h o  h a v e  
p u t  in  a  lo t  o f  h a r d  w o r k  a n d  w h o  d e s e rv e  
c r e d i t  f o r  t h e i r  t im e  a n d  l a b o u r .  I s h o u ld  
l ik e  to  p a y  s o m e  t r i b u t e  to  M r.  M. M u z y k a ,  
y o u r  C h a i r m a n  a t  R o c h d a l e  B r a n c h  fo r  
t h e  h a r d  w o r k  a n d  t im e  h e  s p e n d s  a n d

I t h i n k  it  is d u e  to  th is  G e n t l e m a n ,  t h a t ,  
a  h a p p y  F r i e n d s h i p  so  ex is ts  w i th  m a n y  
of  h e  E n g l i s h  p e o p le  o f  R o c h d a le  a n d  of 
t h e  U k r a i n i a n .

W i s h in g  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  U k r a i n i a n  
F o r m e r  C o m b a t a n t s  of  R o c h d a l e  m u c h  
s u c c e s s  o f  t h e  F r i e n d s h i p  t h e y  h a v e  
a t t a in e d ,

T h a n k i n g  y o u ,
I a m  y o u r s  Sir,

J o h n  G re a v e s .

Від Редакції: Листа цього поміщуємо 
без скорочень я к  подяку Відділові 
ОбВУ в Рочдейлі висловлену англій
цем, який  довго слідкував за  їхньою 
працею.
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К. Зеленко ВІЙСЬКОВА ХРОНІКА

Головні труднощі американської 
оборонної політики

Під сучасну пору одною з най
більш важливих і рівночасно 
складних проблем у ЗДА є спра
ва фінансування збройних сил. 
ьільші видатки на оборону і 
скріплення американського воєн
ного потенціалу очевидно змен
шують риск війни. З другого, од
наче, боку необмежені видатки на 
мілітарні цілі можуть легко спри
чинити інфляцію і економічний 
хаос. У таких обставинах дати 
всім родам збройних сил все, що 
вони вимагають або потребують, 
означало б збільшення податків на 
велику скалю, дефіцитний бюджет 
і інфляцію. А інфляція, твердить 
Білий Дім, може знищити амери
канську економію так само, як 
бомбардувальники і ракети мо
жуть знищити американські міс
та та індустріяльні центри. Заду
муючи, отже, видати не більше як 
41 мільярд долярів на оборону в 
наступному бюджетному році, що 
починається першого липня ц. р., 
американський уряд і перш за все 
президент Айзенговер та Націо
нальна Рада Безпеки шукають 
задовільного компромісу між дво
ма великими небезпеками — за
грозою комунізму і примарою ін
фляції. Належить очевидно сумні
ватися, чи цей компроміс справ
ді всіх задоволить. З одного боку, 
чимало високо поставлених осіб в 
Пентагоні є переконання, що Де- 
партмент Оборони повинен мати 
значно більше грошей на справді 
задовільну підготовку американсь
ких збройних сил до великої і ма
лих воєн. З другого боку, багато 
поважних спостерігачів і політи

ків твердять, що теперішній уряд 
легковажно ослаблює Америку, 
щоб тільки мати збалансований 
бюджет. Іншими словами останні 
рішення адміністрації можна під
сумувати ось як: ЗДА не матимуть 
ідеальної оборони та ідеальних 
зоройних сил; матимуть за те такі 
збройні сили, на які їх у теперіш
ніх обставинах стати.

Зайвим було б тут доводити, що 
така розв’язка цієї проблеми ви
магатиме від американців дуже 
доброго планування і докладного 
ознайомлення із теперішнім ста
ном та дальшим розвитком совєт- 
ської воєнної машини. Секретар 
обопони, Мек Елрой, мусітиме бу
ти на стільки обізнаний із зброєю 
та спорядженням совєтських 
збройних сил, щоб, не маючи змоги 
дати американським збройним си
лам всього, що вони потребують, 
дати їм все найконечніше. В цьо
му відношенні перед американця
ми стоїть дуже важке завдання по
глиблення й поширення їхньої роз
відки за залізною заслоною, з ме
тою мати все свіжі та докладні ві
домості про совєтські збройні сили.

Далі, американці, що опирають 
їхню оборонну стратегію на прин
ципі масивної відплати, вірять, що 
Совєти не розпічнуть малої або об
меженої війни зі страху, щоб во
на не перемінилася у велику вій
ну, до якої вони ще не готові. 
Президент Айзенговер, як військо
вик, який знає, що кожна військо
ва стратегія є калькульованим ри
ском, теж піддержує цю думку. 
Секретар Оборони Мек Елрой, що 
вповні поділяє думки президента
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Айзенговера, дивиться на цілу цю 
проблему ось як:

1) Війни не буде так довго, як 
довго ми спроможні знищити Со- 
вєти, наколи б вони таку війну роз
почали. Незалежно від того, скіль
ки ракет і керованих стрілен СССР 
має під сучасну пору, ЗДА мають 
досить сили, щоб його знищити.

2) Ні американці, ні Совєти не 
мають ще міжконтинентальних ке
рованих стрілен в оперативній го
товості. Справді Совєти мають 
більше стрілен середнього засягу, 
але американці можуть обстрілю
вати СССР такими ж  стрільнами 
із баз довкруги його. Навіть ко
ли б Совєтам і вдалося знищити 
ті бази, що є в Европі або Азії, во
ни не мають ще змоги обстрілюва
ти ЗДА безпосередньо.

3) Сьогоднішні керовані стріль- 
на не є ще дуже точні. Мине ще 
трохи часу поки вдасться збільши
ти їхню акуратність так, що вони 
падатимуть від одної до шести 
миль від цілі. Теперішні стрільна 
можуть трапляти в міста, але ду
же; важко їм поцілити військові 
об’єкти.

4) Це і є головною причиною, 
чому пілотований бомбардувальник 
залишиться дуже важливою збро
єю на деякий ще час. В 1959 році 
головною зброєю ЗДА залишаться 
багато бомбардувальників і трохи 
стрілен, тоді як Совєти матимуть 
більше стрілен, але менше бомбар
дувальників.

5) Мек Елрой признається, що в 
1960 і 1961 роках Совєти матимуть 
більше міжконтинентальних стрі
лен, ніж американці матимуть їх
ніх стрілен »Атляс« і »Тітан«. Аме
риканці матимуть одначе спеціаль
ні бомбардувальники, спроможні 
нести стрільна, яких засяг доходи
тиме до 500 миль, і нуклеарні під
водні човни, споряджені далеко
бійним стрільном »Поляріс«.

6) У 1962 році Совєти матимуть 
правдоподібно три рази стільки 
міжконтинентальних стрілен, що 
американці, і певне число підвод
них човнів, озброєних стрільнами. 
Американські бомбардувальники 
будуть одначе спроможні нести 
стрільно досяжности до 1000 миль 
і вони матимуть теж перше стріль
но »Мінютман«, якого двигуни 
вживатимуть сухий пальний мате
ріал.

7) У 1963 році американці мати
муть більше число стрілен »Мі- 
нютман«, що будуть приміщені 
в підземних базах і кожної хви
лини готові до вистрілу.

Так виглядає в загальних зари- 
сах американська оцінка теперіш
ньої ситуації і тих змін, що прий
дуть у найближчі роки. Ця оцінка 
не може мати, очевидно, доґматич- 
ного характеру, бо як заявив не
давно Мек Елрой перед Конгресо
вим Комітетом збройних сил: »ми 
робимо оцінку нашого мілітарного 
положення кожного місяця і у ви
падку потреби зможемо все поро
бити відповідні зміни«.

Головні слабості совєтської
ракетної зброї — нова гіпотеза
16-го березня ц. р. президент 

Айзенговер рішуче відкинув всі 
побоювання, що СССР є, мовляв, 
багато сильніший у мілітарному 
відношенні, ніж ЗДА. Він сказав, 
що такі заяви є «просто неправди
ві і без основ«. Не є виключене, 
що президент Айзенговер має під 
сучасну пору нові факти і дані про 
теперішній стан совєтської воєн
ної машини. Деякі із тих фактів 
виявив, наприклад, недавно доктор 
Фред Зінґер, професор фізики 
у Мариляндському університеті 
і один із головних дорадників аме
риканського летунства. Він ска
зав, що в розбудові свого ракетно
го потенціалу СССР зробив дві 
«дуже серйозні, майже фатальні
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помилки«. Першою із них було їх
нє намагання будувати міжконти
нентальні балістичні стрільна, що 
є рішуче дуже завеликі. Совєти 
мали, очевидно, поважний успіх 
при висвітлюванні їхніх важких 
сателітів, але стрільна таких роз
мірів зуживають незвичайно ба
гато пального матеріялу. І тут во
ни зробили, як твердить професор 
Зінґер, їхню другу похибку — во
ни вирішили, що неможливо буде 
порушувати ці велетенські стріль
на сухим пальним матеріялом. Він 
вирахував, що для вистрілення 
кожного із совєтських далекобій

К. Зеленко

них стрілен потрібно' приблизно 
500 тисяч фунтів пального, більша 
частина його у формі плинного 
кисня. «Навіть коли б Совєти хо
тіли вистрілити тільки 200 стрілен, 
вони потребували б для цього фан
тастичної кількосте пального мате
ріялу, приблизно 100 мільйонів 
фунтів«, сказав проф. Зінґер. Він 
твердить, що таке велике зужиття 
пального в додатку до дуже кош
товного і складного процесу підго
товки таких стрілен для вистрілю
вання значно послабило б ін д у с т р і
а л ь н и й  потенціял СССР.

Документи, огляди, коментарі

Чи ви знаєте?
— Що в США появилася недав

но книжка під наголовком »Раке- 
та«, яку написав повітряний мар
шал британського летунства Сер 
Філіп Губерт. У цій книжці він 
дає незвичайно цікаву історію ра
кетної зброї від її скромних по- 
чатків аж до спроб масової про
дукції далекобійних ракет в Пене- 
люнде в Німеччині. Найцікавішою 
частиною книжки є його опис пе
решкод і трудношів, які доводи
лось переборювати різним фахів
цям у Німеччині в зв’язку з роз
витком ракет V-1 і V-2. Він пока
зує як незнання цієї зброї, непо
інформованість і вузьколобість чи
сленних німецьких високих війсь
ковиків спричиняли затримку ви- 
побу й ужитку цих нових літаю
чих бомб. Безконечне втручання, 
брак рішучосте і негативне нао- 
тавлення до цієї нової зброї v вій
ськових колах гітлерівської Німеч
чини дуже сповільнили розвиток 
V-1 і V-2, роблячи тим велетен

ську прислугу західнім союзни
кам. Маршал Губерт пише про це 
ось як:

«Наколи б ніхто не перешко
джав полковникові Вахтелеві, який 
командував протилетунським пол
ком особливого призначення 155-В 
і якому підлягала бомбардувальна 
команда V-1 ,на Велику Брітанію 
Епало б за час від червня ло ве
ресня 1944 р. приблизно 600 тис. 
літаючих бомб. У дійсності, одна
че, німці вистрілили тільки 5 430 
таких бомб, шо вбили 6 100 осіб і 
поранили 17 300. Приблизно один 
мільйон домів було знишено або 
пошкоджено на просторі великого 
Лондону. Коли б німцям удалося 
вистрілити 600 000 V-1. стрілен,
втрати були б статистично сто ра
зів більші і залишили б великий 
слід на моралі населення і на ке
руванні війною з нашої столиці. 
Коли б цю зброю було вжито до 
обстрілу тієї смуги, звідки підго
товлялась наша інвазія континен
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ту, не є виключене, що до такої 
інвазії взагалі не дійшло б. Війна 
протягнулася б ще на багато мі
сяців і' могла б навіть закінчити
ся поразкою союзників«.

ч. 1 (11)

що американці студіюють дуже 
уважно німецькі похибки на Схо
ді під час другої світової війни. 
Рецензент книжки майор Геррі Г. 
Джексон, назвавши книжку Арм- 
стпонґа_>шештіпг)ятшою і_явтопи-
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то я  зажмурююсь і не хочу дивитись 
на неї.

Звертаю сь тому до Централі, бо го
лова ОбВУ з Гунтінґтону поїхала в Га- 
мерику, то я  не знаю чи там є щ е хто 
з головов, з Велінґборов тож е десь го
лова втікла то подумайте що могло ли 
ш итись?

В тім великім  місті Царапстоні то я 
як  відваж ний і хоробрий вояк, щ е біль
ш ий за  Ш вейка ж иву  сам. Ну, а тепер 
скаж іть чи появився вж е »Сурмач«, бо 
я к  я  довідуюсь, що він був пішов в 
партизанку, я к  що він є у Вас, або по

явиться то прошу прислати на подану 
адресу.

А то забув я  Вам написати в яких  
ф орм аціях я  служив, щоб Ви мали до
бру уяву  про мене, то в чотирьох ар
м іях я  був в »лахоті«, а в п’ятій  то 
дали підвищ ення і призначили до ко
нячих самольотів. Думаю, що на цей 
раз досить писанини, а на другий раз 
напиш у більше.

З пошаною до Вас 
Ястріб Ст.

Селепко з Селепків

ПОЖЕРТВИ НА ПРЕСОВИЙ ФОНД 
» СУРМАЧА «

М. Вереміенко 1:10:0
Р. Андрійович, Ноттінґгам 0:10:0
В. Довгун, 0: 6:0
П. К іш кан, М арпле 0: 5:0
Клітини:
Донінґтон 20: 5:6
Овкгам 1: 8:0
Олдгам 30:19:2
Спалдінґ 1:11:0
Гайвикомб 2: 0:0
Брадф орд 11: 6:0
Б едф орд 2: 0:0
Вольвергамптон 2:10:0
Нова Ф ортуна 15: 0:0
Рочдейл 10:10:0
Ґлясґов 3: 0:0
Тетфорд 1:16:0
Б едф орд 6:18:6
Айлесбури 6:13:0
Лютон 1: 9:6
Лестер 3:11:0
Гуддерсфілд 2:10:0
Ковентри 12:12:6
Нюґейт Стріт 4: 6:9
Кембрідж 2: 4:0
Ноттінґгам 1:10:0
Бері 3:11:6
Гуль 1: 9:0
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