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ДО 50-ЛІТТR НАЙ.БІЛЬШОГО ЗЛОЧИН'У НРЕМЛR 
СТВОРЕНОГО МОСКВОЮ ШТУЧНОГО ГОЛОДУ В УКРАЇНІ В РОКАХ 1932- 33 

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ЦІ УРИВКИ ІЗ ПОВІСТІ ІВАНА Б А ГР ЯН ОГО 

"АНТОН БЩА - ГЕРОЙ ТРУДА" 
V. 

Згадав Антон ізнов не раз, 
Як ті дядьки сnівали: 
«Держава дбає не про нас»-
«В Інтернаціоналі»! 
Тягнули так на сьомий глас ... 
Поки не зникли всі 

«як клас» 

І на землі, 
і на траві, 
І в хатах - мертві всюди. 
А серед вигону - живі 
Паслись, мов вівці, люди. 

Паслися люди в пmориші, 
І з діточками мати ... 
Пісень про це, товариші! 
Пісень, лауреати!! 

Ті люди, мов овечок рій, 
Щирицю їли і nирій ... 
Це так у сталінській порі 
Мов вівці, паслись трударі! 
Та ні! 
В якій же ж і порі 
Паслись, мов вівці, трударі!! 

Та все вклякали без кінця, -
Наnевно славили «ОТЦЯ». 

А по шляхах повзали чутkи 
Тривожні й неймовірні, 
Що діточок десь ма'l-ері 
З'їдали 
божевільні ... 

В такій от радісній порі 
Дітей з'їдали матері! 

Та ні, 
в якій же ж і порі 
Дітей з'їдали матері! 
Якраз як «квітнула• земля 
У сяйві «Сонечка• з Кремля! 
Коли ревли, щоб знали ви, 
Пісень «братерства» 

із Москви! 

VI. 
Никав Антон по всіх кутках, 
Старів в журбі й риданні, -
Який же й рай по цих роках 
Став в тихім Ромодані! 

Від роду вже -
ані душі, 
ЛЮІІе сестра убога 
десь догоряє в umориші 
В колгоспі, край порога. 

Сестра утретіх. Все що є! 
Та й та його не впізнає. 

Лиш тужить по г.воїх синах, 
Що розnовзлись 
по бур'янах ... 

Никав Антон по цій землі -
За день 
старів на роки! 
Так дозрівав синок малий 
Великої еnохи. 

За кожен день, 
за кожну мить 

Старів на цілі роки! 
А мов би ж він устиг завчить 
Епохи вс і «уроки». 

VII. 
По У країні мла і пар -
Земля емертями марить, -
То славнЮ1 Голод-Комісар 
Всевладно комісарить. 

І стогін тих жахливих мес 
Встає стовпами до небес, -
Дітей замучених яса ... 
Але-
не чують небеса. 

Та й що до цих «земельних• драм 

Таким високим небесам! 
Терnи, козак! 
Бо, кажуть, страм 
І гл~, і власть - від Бога нам, 

За всі гріхи, 
за всі діла 
Преледащущого хахла! 

Оцю, мовляв, хахлацьку рать 

Якраз і треба так карать! 
Защо? 
А Бог те зна святий, 
Народ же цей не зна простий. 

Але не нам строМJІJІТЬ сnиса 
В такі високі небеса. 

Нехай страждають ці старці, 
Нехай вмірають діти ці, 
Нехай конають трударі, 
Дітей їдять хай матері, 
Нехай відчай, 
нехай бедлам ... 
Отак і треба тик хахлам! 

За що? 
Та Бог же зна святий! 
Нащо nитати світ nустий. 

Хай стогнуть всі ці дітJІахи 
Хоча б ... і за чужі гріхи! 
(Бо ясно ж, що гріхів своїх 
Іще й нема, 
й не буде в їх!) 
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Заява Президії У.НРад~ 
В СПРАВІ КО.НСОЛІДАЦІЇ 

Беручи до уваги зацікавлення прихИJІьників Дер
жавного Центру УНР та інших політично не байду -
жих українських громад·яв справами консолІдації у
краінського ПОJІітичного життя у вільніМ світі та у
нормування загострених віцносин між девкими полі
тичними середовищами і ДЦ УНР, презкд ія Y1q>a'iнar 
кої НацlонаJІьної Ради оцією заявою подає до вЩома 
всіх зацікамених СІ[іцуюче ви.ясненвІ. 

В ід 19 48 року ВЄJІьми скомплікованою справою ~ 
нсоліцаційних заходів в періоді перебуваннІ всіх у
країнських політичних проводів і центрів у краї нах 
ЗахІдньої Европи займався Виконавчий Орган Укра
їнської НаціонаJІьвої Ради ~кЗК.ІІьниА Урвд УНР),. бо 
саме до tt;ункці й виконавчої мади наJІежить діJИІН -
ка впорядкування 'ВНутрішнього політичного жИТNІ 

української діяспори. Про свої консолІдаціІні з а
ходи компетентні чинники уряду зв і туВаJІи пtред П
резидією Української НаціонаJІьвої Ради, ·яка, як за
конодавче тіJІо мtж сесіями УНР ади, вислухує на й
меШІlе раз на рік звітів уряду про І\Ц)Сб/ІЕНУ ~. 

, НаСJІ ід ком розселення української повоєнної е
міrрації в країни заокеанські вІдбулося також при
роднє переміщення місць ос~ків політичних центрів 
та індивідуально провідних осіб з різних українсьІСИІС 
середовищ. Такі ваС/[ ід ки не минули А уставов Д Ц 
УНР, В 70-х роках ЧІІеНИ еКЗИJІЬНОГО УрЯду УНР :!В
ходилися в чотирьох різних країнах, а голова Уряду 
в місці осіцку ДЦ УНР в ЗахідвіЯ НіМеччині. ' 

Тому що проводи політичних партій, які не взяли 
участи в 7-й сесії УНРади в наСJІідок їхнього внут
р ішнього розколу і тому що відnовІдWІьва за спра

ви зовнішньої діяJІьвости ОУН м особа постіІно ме
шкають в країнах Північної Америки, а саме QYH м 
вияВИ.ІІа ініціятиву бути посередником в коксолІда
ційних розМовах між дц УНР і трьома партіями, що 
опиНИJІись поза ним з різних причин (УР ДП-Гри шк а, 
УНДО-Яворського А ОУН з) консолІдаціАві розмови 
"перемавдрува.~~и з Европи до США", де ними заАня
вся на дору ченни Уряду тодішній в.о. голови »Ра
ди ред.· (ван Кедрин, не екс оффіціо, ·ЯК голова Пре
зидії УНРади, а тіJІьки як один із трьох відnовІдаJІь
них за цю сnраву речників Уряду: в і цепрезидента 
УНР проф.М. Степаненка (як голови Експозитури У
рsду УНР на північно-американськіМ терен~ та го
лови Представництва на США ред. В. Б іл я їва та А ого 
самого. За деяки А час ред. LКедрин з власної ініці
я тиаи цоручену А ому функцію речника дц УНР поб і
льшив до р tввя чи не єциного арбітра в сnравах кон

сол ідац ії і навіть повного прихИJІьника повороту n
даних партій до дц УНР ще до 8-ї сесії УНРади, без 
дотримання певних умов, виставлених до них Держ& 
вним Центром УНР. Користаючись своїм ставовищем 
виконуючого обов" язКИ ГОJІОВИ УНР ади, ред~L КедІJІН 
сt.орсував справу повороту згаданих партіА до Д Ц 
УНР без узrідненни цієї справи з установою, з до
ручення якої він вів переговори, себто уряду УНР, 
сuикаючи засІдання президії УНРади, не запрошую
чи на нього ЧІенів Уряду, що є вимогою "Тимчасо -
вого закону", і навіть не запрошую чи Презмде н т а 

УНР на це засІдання, що є тахоа •моГОІО "Тнмча -
сового закону'~ Ред.Іван Кедрин тим самкм перес -
тупив ПОВНОВ.ІІасті свого урJІду В ДЦ УНР і аtрМЧІІ -
вився до nlзнlllloi крмзИ в ДЦ УНР. Те, .. о ПрезІІДfВІ' 
М.ЛІвицькиА був nрисутнім ва зrаданіМ ІІМІ(е засі
давні президії УНРади в Нью Йорку 4- го .wютого 19 
78 року, CTВJIOOJI В Нас.ІідОІ МПІІЩІУ ВеаtОДіва В ОЇ 
візити Президента до США. Незаковні nотtгвеввs n
резидії призвеJІи до рекомеадацtі"урsду, :rtrxвo вІд
повІдного параrрафу "Тимчасового захову", розв" -
·язати УНРаду. Це все lcтoplJI вефJртуввого пере -
бl.ІІьшення повно&ІІастеІ JІюдмвою, ика вІд тоді nос
тійно в українській пресі уболіває вад д01ею- Д U 
УНР, а яка сама у наІбіІІьшіІ м~і стuа сnри111в -
ви ком кризИ в дц УНР. 

Щоб запобігти в майбутнім моа.~иІІІХ порушень У
рядового процесу, які приносJІть уставові веба.аві 
наслІдки R усмадвення в іі дUІ.wьвоет~ презмдІи УН 
Ради на своїм минулорічвіМ засІданні17-го трав в JІ 
1980 року постаноВИJІа повернутиси до поперед в ь о і 
практики з перед 70-х років, доручаю• практичне п
ровадження конеоJІІдаціІних розМов і захоаtв 111 -

Аю" но і тіJІьки виконавчому QJгаиові Україна. ко і 
НаціоивльноУ Ради, себто еQuьвому )рtдовt УНР. 

ЗаСJІухавwи на цьогорічвіМ звеідавві звіту rо.tо
ви Уриду СТОСОВНО КОНСОJіцаціІВо-К08ІіціІІІІІХ З а • 
ходів, президія УНРади рекомеадує УрJІдові д a.w і 
шукати можливих ІІІЛ·JІХ 1в ц.t·Я пошІфеввs партіІво -
оргцізаціІного сектора Української Націовuь в о ї 
Ради. Як тільки Уряд осягне в цій справі КOIDipeтRl 
результати, справа кОНСОІІдації стане ва порs д к у 
деннім, навіть, .надзвичайного засk(аввІ прези ll і і 
УНРади і буде вирішена згІдно приnисів "Тимчасо -
вого закону", (зМіненого, доповневого і затверье -
ного 8-ою сесією УНРади в червні 1979 рок~ • 

вщносио поширенна партіІво-оргавtзацІІвоі о с
иови Державного Центру УНР, Президіи уваааєсво
їм обОВ"JІЗКОМ ПОДаТИ ДО ВіцОМа грОМ8ДІВСТ88 e.t і
дуюче вивсненнв, що стосуєтьоJІ трьох п01tт• чвwх 
організацій, вкі на сьогодві є поза сметемою Деgка.' 
вного Центру УНР в екЗИІ ~ ue sкі кожвочасао wa
ють право повернутиов до сuаду УНРади,безуwоа

но зг іцно nрипис ів "Тимчасового закову". Н • м • е: 
1) Організація Українських Нацtовааістlвt»е80.1Юці
йна) з ·ЯКОЮ вІд довwого часу ведутьоs дормво чв і 
переговори на ф)румі так званої Контактвої коиІеІі, 
ВJІе якІ до тепер не двли задовіІьвмх вас.аі{ків. По
чинаючи вІд 70-х рокtв вІдношеввJІ між ди УНР і 
ОУН( р) є обоп 1JІьно коректним і куртуазіІІІІ(М. Пра -
вІд ОУН( р) на останню сесЬо УНРади 111ерше в і ll 
1950 року виСJІав делегаціо в характері обсерВІІq)• 
2) ОрганізаціІ Українських Націова.~істів(м) ве в
зяла участи у 8 -А сесії УНРади. Одначе ПУН вІко -
ли не заввив про вихіц ОУН(м) з Украївськоі ·н.~о
НаJІьної Ради, хоч девкі його провідні uевм віа дов
шого часу піддають гостріА і не з&Ь.І(w базован і І 
на праацивих фактах критиці теnерtшніІ сuад Д U 
УНР та ведуть перед у твореннІ опозмціІпх liO Д Ц 
УНР громадських ноаотворів. ІнlціJІтива з боку Д U 
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УНР вИяснити створену ситуацію з найвищими реч
никами ПУНу лишилася без належного відгуку; З) 
Союз Земель Соборної України- Селянська Парт і·я 
не була запрошена на 8-му сесію з огляду на зая

ву її провідників, опубл і ковану в українській пре

с І, про те, що ДЦ УНР більше не існує. Самозрозу -
міло, що установа, існування якої заперечується п
ровідним органом згаданої партії, не могла запрошу
вати цю партіо на 8-му сесЬо УНРади. • Одначе фак
том є, що СЗСУ-СП ніколи не були виключені із с
кладу УНРади. 

Президія Української Національної Ради вважа є 
своїм обов"·язком подати до відома українського г
ромадянства, що нічого не стоїть на перешкоді пою

роту трьох вищезгаданих організацій до президії У Н 
Ради ще до наступної сесії nри дотримуванні припи
сів "Тимчасового закону", затвердженого 8-ою ее -
сісю Української Національної Ради. 

Щодо опозиційних до ДЦ УНР новотворів, які ко
ристаються лі1·арами "УНР", президія Української 
Національної Ради стверджує, що ніщо інше, а тіль
ки особисті урази, амбЩіонерство та антипатії пер
сонального характзру до теперішніх провідних дія -
чІвДЦ УНР, лежать в основідіяльности провіди их. 
осіб цієї опозиції. Активність кількох людей з цієї 
опозиції використовується деякими політичними ук

раїнськими середовищамидля дискредитації на сто -
рінках nос.лужливої для НИх преси теперішніх діячі в 
ДЦ УНР, що в свою чергу зручно використовує во -

рожа аrентура, поглиблюючи розбрат серед еміrра -
ції. Такого роду опозиція не повинна братися пова
жно в консолідаційних заходах ур.яцу. 

ІІа минулор і чному зас ід анн і, 17-Го травня 19 8 О 
року, президія УНРади схвалила концепцЬо Президе

нта УНР в екзилі М.А.Л івицького, я ки й брак ко нео
лідації українського політичного жит1'я в однім цен
тр і, пропонував до часу осягнення повної косол іда
ції, замінити діловою координацією окремих політич
них чинників і проводів в їхній діяльності на внутрі
шнім і зовнішнім відтинку українського політичного 
життя в д ія спор і. 

Президія Української Національної Ради закликає 
всі українські політичні середовища практично зас

тосувати засаду ділової координації, вваж?JОЧИ що 
така координація nричиниться у великій мір і до в
нутрішнього громадського миру конечно необхідно
го для української еміr'рації та для успіху на мі
ж народнім пол і; що у 8 О-х роках може стати по лем 
нових можливостей для української визвольної с -
nр ави. 

За Преsидію Ухраїнсt~хої НtЩіоНаАtІНОЇ Ради: 

Володuuр Б іАА їг - 'tOAO га 
П е~~ро Крамарен•о - ce"peup 

Дім ДЦ УНР, Фu•деАt~фіА, Па.,С.А. 
1-'tO AUC80naдa 1981 р. · 

З і зверненнн - заклику 
дЕРЖАВНОГО ЦЕИТР'V УХРАІНСЬКОІ ВАРОДНЬОІ РЕСІІУБJПХИ В ЕКЗИJП 

,ttO УКРАІНСЬКОГО І'РОМАШІНСТВА 

На роки 1982-83 приnадає n"ятдесята річниця жах.пи
вої голодової катастрофи в Україні. Від страшного го
лод~·. що його штучно організували на Україні Сталін з 
московськи~ ко~уністични~ проводом, зГинули в УкраЇ
ні міль А они українських селян. В парі з розгромом ук
раїнеької Uеркви, українських наукових і госnодарс!і<ИХ 
установ та української інтедіrенц!У, цей жах.пивий зло
чин в образі штучного голоду був зорганізований . дл я 
того, шоб ЗІІомити наuіональний сnротиR у~іх верств у -
країнського нар о пу, зокрема сnротив сел янетва прим у

совій колективізації сільського господарства. 

Хоч минуло вже 50 років, nроте ніщо не може вирвати 
з нашої na~1 "яти народовбивства, що Я ого вчини л а 
злочинна Москва в Україні. Тому Державний Uент р 
Української Народньої Ресnубліки в екзилІ nporono:. 
wyc рік 1~~2-ий ЛР0f1АМ"8ТНИІІ РОКОІІ ГОЛОДОВОІ 
ТРАГЕДJ/ НА УКРАІНІ і закликає українські ПОJІІтич • 

ні А громадські організації й установи зорганізувати 11 
цьому році відnовідну всенаціональну акuію. ЗвКJІикаємо 
українське громадянство в дІясnорІ гідно й урочисто ві
дзначити 50-ту річницю нашої національної трагедії я І< 
нас.лідок страшного зпочину Москви ·над українським' на
родом. Належить у.11аштовувати зібрання, виголошувати 
доповідІ, приймати відnовідні резо.пюцІї, оголошувати с
nогади ще наочних свідків. добре удокументованими ви. 
~ниями, зокрема в чужих мовах, НВJІежить задемонет • 
f>увати nеред цивLnізованим світом, JІКИХ нелюдських з
JІочинів допуска.1ася комуністична Москва в минуJІому і 
до чого вона є ~ібна І в сучасному, І в май бутньому. 
Uя наша одностайна А однозгідна акція буде. доказом 
того, що українська громада може І вміє гідно репрезе
нтувати нашу загальнонаціонuьну сnраву. До цього к • 
.11иче нас святий обов"язок суnроти мі.ІІьйонових замо • 
рених ГОJІодом наших братів і сестер. 

~ ОБЛИ.~ЧІ ВИРІ.АЛ~НИХ ПОДІЙ, 8/,0 НАБЛИ ЖАКJТЬСJJ, ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР УКРА_ 
ІНСЬКОІ НАРОДНЬОІ РЕСПУБЛІКИ НА ЧУЖИНІ ПОТРЕБУЄ ВЕЛИКИХ ФІНАНСОВИХ 

~~СОБІВ ДЛJJ РОЗГОРНЕННJJ СВОЄЇ ВИЗВОЛЬНОЇ АКЦІЇ. ЗАКЛИКАЄМО ВСЕ УКРА
ІНСЬКЕ ГРОМАД8НСТВО СКЛАДАТИ 6/,ЕДРІ ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ДЕРЖАВНО

ГО ЦЕНТРУ! 



ІТУРІІ s 
п. KOІQ.AINfW 

ЗІ ОЗБРОЄННR ПРОТИ с·овЄТІВ ! 
Можна з певнісm припускати, що~ мабуrь, ус~ 

вільні JІЮДИ нашоЇ ПJІЯНеТИ Є ПрОТИ ВІЙІИ, а rму · 
проти гонки озброєнни. Одначе це було б д е а -

і ~и ца-а наша ПJІ·яиета була світом віІІь -JlbH СТЮ, ·JІІW JJІ 

них країн, що якраз так не .є. . .. . _ 
ПроJіnло багато років вщ закІНчення ІІ-І ~вІто 

.. ік и а зна'ІІТЬ маJІи б забутися А усІ стра-ВОІв ІІИ , , , . . зо 
хіття воєнних подіІі.Але на протязІ останнІХ -ти 

років СССР щонайменше 190 разів .явно спиравсяна 
свої зброІНі СИJІИ, використовуючи їх ·.ЯК застрашу

юче політичне знарJQд·И. Нижче постараємося пе -
речиСІІити наІіважливіш і з цих випадків застосуван
ня московського м іІІ ітари зму. · 

Груденt~ 1945 роху, Іран. . 
По скінченні ІІ- ї світової віJkи СССР вщмоВJІя

стьоя вивести свої окупаціJІві армії з території І -
рану, бо ще не вда..ося наставити там комуністич
ного ypJQy. 

Береsемt~ 1946 роху, Тург•ана_. . 
Совєти піцт.ягаоть вепику кіJІькІсть усІХ род і в 

зброї до кордонів Туреччини з вимогою, щоб ця від
мовилася від своїх провіюЩІКарс і Арвіи та нацапа 
Москві морську баз у на Дарданеплах. 

Люаі 194 6 роху, Чгжоиоеаt~wна. . . 
Щоб забе:JІечити піцтримку в захоПJІеннІ комунІ

стами ВІІади в Праз~ Совсти еконцентровують чис

ленні дивізії вздовж чеського кордону. 

Череенt~ 19 49 року, IJІoc.taeu. 
Для того, щоб змусити Тіта припи~ти протимо

сковське настамеиня, СССР разом Із схіцно-ев

ропеАськими сателітними країнами п ідт.ягас свої 

віІtька до югоСІІавських кордонів. 

Рік1951, Коре.11. 

СОІЄ8 r10CU/108Ь СВОЇ два ПО.ІКИ парашутисті В 
до Північної Кореї, щоб допомогти комуністам у ї
хніІІ вевдачнНІ авантюрі захопити Південну Корею. 
Під кінець того року аже 25 тисяч совєт~ких віІtь
ковиків nеребуваJІи у ПівнічніІІ~ореї. 

Череенt~ 19 53 року, Сzідн.ІІ Нwгt~ана. 
Своїми пwщерними з"єцваинаtи Москва придушу. 

є антисовєт~кі демонстрації в Сх ідвьому Берлін і 
та в інших раІЬнах Східньої Німеччини. 

ZOI8SNtІ1956 року, ПоА&f14а. 

СССР вводить аоди сім своїх дивізіЯ. щоб неда
пустити поверненн·я до ВІІади антиетап ін~кого по -
льського комуніста ВпадиСІІава Гомулки. 

Осінt~ 19 56 року, llaд4Jfl4•"a. 
Совсти своїми тавками придушують всенарод н с 

повстання в Мад~щині та повертають комуні ст ів 
1до ВJІ ади. А щоб запобігти поширенно повст анн •Я, 

вони еконцентровують від 3J до 40 дивізій ва по.аь -. 
ському кордоні та посИJІІІОТЬ совєт~кі віІсь ко ві 

частини на теркторіо Болгарії. · 

ЛafiSNfl 1961 року, Б ерА ін. 
Москва взмаов за довершення відмеа:уваввJІ За 

хіднього Берліву від Східньої Німеччини, щоб цІІМ 
припинити масові втечі німців із комуністами оку

пованої Східньої Німеччини на Захід. Совєтм звпо-
ВЗЯІІися ізолювати Сх іцню Німеччину від вruи в і в 
Заходу. В тоЯ час JІК дві совєт~кі дивізії ОТОЧ)'ІО-· 
ть Берлін, східкьо-німецька полЩіJІ будує відому 
Б~ін~ку Стіну, що фактично відповідає дефіні
ції ВІнстона ЧерчіJІ·я- "З ІU із ва зас.rона ". 

ЛаJІеНtІ 1962poxg, Куба. 
Москва вставомює стратегічні нуuеарві ракет

ні стрШьна наК~~ що є всього .ІИШе 145 ІLІомет
рів від побережж·я США. Совсти птрувuи, щоб ІІІ
торгувати від Америки згоду ва 1Wр8СІІІІІ .u• Мо с
кви договір щодо Німеччини взамів за ІІІвезеввJІ 
совєтських ракет із К)()и. спіА ве пІш.rи ва так у 
"сделку" з Москвою, 

Рі 'І 196 5, Км•а і. 
СССР stмO'ItJIIfWІyє зосередJСеннJІ своїх збро І

них СИJІ на китаnкому кордон~ в відповіць ва п
ретензlї КНР щодо ЧИСІІенних спірнмх територіІ, JІ
кі тепер напежать Совєт~кому Союзу. Відтоді по
глиблюється пр~ва поміJС цими ве.аетиJМJІ комувіе
тичного табору. І 

Череенt~ 196 7 року, СередміІ Сжід. 
ІзраЇІІь здобувас перемогу над арабами у тах з

ваніЯ 6- тиденвіЯ в НІні. ·Совєти зб іІьшують свою 
середземномор~ку фпьоти.. іо та намагаотьоsІІtе
рwе задемонструвати тут свою потуавіс'ІЬ. Того -
часний американ~кмЯ урJЩ бОJІВСJІ, що Москва мо
же висадити евіЯ парашутний десант, щоб перегоро
дити ШЛІХ наступові ІзраЇІІ·Я на Сиріо. 

Сі'ІЄНtІ 1968 року, ПіІNі.на IW,e.a. 
Совсти провокують американські воєнно-мор~ 

кі судна в ЦушимськіЯ протоц~ щоб зІUJІtВТІІ 88118-
нrтон не вжити відповідних протидіАу зв"tзку і з 

захоменн~ американського розвідчого судна "ПУ
ебло" північно- кореІt{вми, 

CepfiBNfl 19 6 8 ро 'І у, Чezoиoetz•a•tz. 
Совєтські й східньо-европеhкі сате.~~ітиі віІ<Ь

ка в кШькості 40 О тисяч з аІNаоть Чехос.rоваччмву, 
щоб скинути ур'ІІ. Дубчека та наставмтк в•повіІ!ІІІІІ 
до московської генерапьної лінії комуністиЧІПІІ ре

жим. І 

Cepneнt~ 19 6 8 року, Pppu. 
СССР ~онцентрує свої дивізії біJІІ румунського 

кордону, щоб з апвкати тогочасний ypJil, що скмпа-



6 ШТУРМ 

тизував югос.лавському Тітові, а з тим і можлива 

мілітарна інтервенція. Румунія в свою чергу. загро

зила, що буце ставити оп ір, а тому Москва ВЩС'І)ПИІІа. 

Б epes ень - sересень 19 6 9 ро ху, Ки m а й. 
у відповідь на китайську з асіцку совєтських п

рикордонників, Совсти пров~и кілька прикордонних 
напад ів на китаЩ ів, що, навІть, до.ве.л.о до ко~отко

часового зайняття советчикамн Сшк1янrу. UІсюпо
ведінкою Москва хотіла змусити Пекін до полагод
ження питання сп ір ної тернторії на совєтських У -
мовах. А також -приборкати Китайщодо маfЮут -
ніх прикордонних турбувань,. а разо~ же -показати 

міжнародньому комунізмовІ зверхнІсть СССРнад 

Китайською Народньою Республікою, 

Лrоткй 19 70 ро ху, Є "'ип е •· 
СССР будує протиповітр·ЯНУ оборонну систем У 

дл я є гипту, в якій при ~ають участь від 12 до 15 
тисяч совєтського персоналу ракетних обс.луг, Та

кож приділяє 150 літаків- винищувачів та 8 5 ра
кет для постріnу об"сктів у повітрі, Пізніше Єги -
пет став орієнтуватися на З ах ід та видалив совст
чиків із своєї країни. 

Вересень 19 70 роху, /ордан. 
Совєтська воєнно- морська фльота в Середзем

ному морідістає підкріплення, щоб стежити за на
мірами присутньої там американської 6- ї Фльоти, 
щоб ця недалап іцтримки lордану, Тут Москва вис
тупає по стороні Сирії та Палест1.1нської Визволь -
ної Організації. 

Груден-ь 1971 роху, Індu-Лахіс•ан. 
В тодішніАвіАІіпоміж Індією йІІакістаномахр 

був по стороні свого союзника Індії та підт·яrнув с
ВОІQ морську фльоту в цей райщ щоб стежити з а 
ловед інкою американських та бритій:ьких воєнно -
морських суден. Рівнож Совсти були готові своїм 
віtі:;ьком перешкодити китайській допомозі Пак і
станові. 

Жоs•ен-ь 19 7 З роху, lspau-ьc-ьxo- арабс-ьха sійна. 

Москва повітр·SІИМ і морським шляхом шле зб -
ройнудопомогу Єгиптові А Сирії, демон(}трує свою 
підтримку арабським країнам, застрашує ізраїль -
ський УРJІ:І та стримує США від посиленсї допомоги 
Ізраїлеві. 

Липен-ь 1 9 7 4 ро ху, Кіпр. 
Туреччина окуповує частину острова Кіпр, Совє

ти приводять сюди свої военно- морські з"єднаннщ 

а також ставлять на поготівл·я свої парашути і див і

зії та транспортувальну авіацію в СССР, щоб зас
трашити наступаю чі турецькі війська. 

Осін-ь 1975роху, Ан,·ола. 

Москва своїми літаками перевозить туди куб ін -

ські війська, постачас збройне знар·щдя, концент

рує свою фльоту біля Анrоли та стежить за руха
ми ~мериканської фльоти. Нее це робилооя дл·я то
го, щоб допомогти марксистським партизанам за
хопити владу в Анrол і та не допустити американсь
киї допомоги прихильним Заходові партизанам, 

Листопад 19 7 7 ро ху, Абисінс-ьхо- сомалійс-ьха 
sійна. Щобдопомогти Абисініїперемогти Сома
лію за спірнийрайонОrаден, Москвапосилає воя
ких род ів зброю для абисінських та кубінських вій
ськ (кастрівські солдати вже туди добралися!). О
фіцери совєтськоїармії командують цими військо
вими операціями, а совєтські гелікоптери з їхніми 

ж п ілотами беруть участь в боях, Москві тут також 
ішлося про скріплення їі стратегічного положення 
у цій частині А <І: рики. 

Poxu 1978_.79, Лпоні.ІІ. 
СССР значно sбu-ьшує кіnькість своїх вНіс ь к 

на Курильських островах, щоб знеохотити Яnон і ю 
домагатноя повернення їй захоплених Совєтами о-

стровів. .• 
Лютий 19 79 роху, Ки~~аіс-ьхо- tJ"єtrНамсьха ssшa. 

Щоб допомогти В"єтнамов~ Москва п іцводить ту

ди свої воєнно-морські з"еднання, виконує авіа-ро-

звідчі операції, постачає літаками зброЖе зна
р·ядд я. 

Грудень 19 79 роху, Аф'І.анісІІDN. .. 
Війська СССР окуповують цю гористу кр а ІН у, 

щоб скинути існувавший ур-щ та наставити підпоря

дкований Москві режим. ЧиСJІенні совєтські дивізії 

про~овжують і дальше лишатися на території Афга
ністану. 

Березен-ь 1981 рсху і до сьо1одні- ЛОА'ЬfІ4а. 

Совєтський Сою з разом з чеськими та ех ідньо -
німецькими військами в Польщі та біnя її кордонів 

відбувають затяжні маневри, щоб зал·якати незале 
жну профспілку "Соліцарносць" та змусити поль

ський комуністичний уряд не дозволяти лї>ераль -
них ре форм. 

Своїми безчиСJІенними застосуваннями зброй
них сил дл я ооягнення лотрЮної Москві полі ти ки, 

СССР показав всім, хто хоче дивитися об"єктив -
ними очима, що Ц•Я ех іцня потуга рахусться лише із 
належною силою. А таку силу на теперішньому ета
пові витворених міжнародніх укпадів сил зможуть 
успішно nротиставити лише об"еднані зусилля пе -
редовіших держав віnьного світу, Саме тому щ е 
віnьні держави світу будуть прикпадати відповідних 
до часу й ситуації зусИJІь на розбудову своіХ збро
~х сил, щоб не допустити до затоплення ціпої на
шо 1 неслокіАІо ї пл янети брутальною червоною на -
в~ою, ·як це сталосялонад півстоліття тому з Ук
рашою та іншими лопеволеними Москвою націJNи. 



7 

А. Тара. 

НЕ ТІ Л Ь НИ К Г .Б , І Й Г Р У ••• 
Нашим читач~ вк, мабуть, і всім письмеfІМм лю- округів, южну із 4-х наJІВНИХ воснно-морсьІКХ фІь-

:~ цосІ було вщомщ що варто~м, ви.юнавцем і от, а таюж 4 совєтсьt<і міл~тарні з"єднаивJІроЗТ8111о-
том. совстського внутрhшього 1 зовнШІнього лад у вані в СхІдній Европі. Окремо: до ро:J1орtІUІЄІВІГРУ 

є Кою.тет Государственной Безопасності (КГБ). Але, ЗІВЖдИ є 3) тио,яч. спецімьного nри3ІачеввJІ во в ів, 
: довщуємоов, завц·~ ~рмацівм кОJІИсь чіІьних вкі є вишюлені дл·я 111конанвя саботьикх та терорм-
вєтсь~ ап~атчиКІВ, ЯКІ тепер опинИJІися у віІь - етичних завцань. Сюди треба ще дода111 кіІька тмсsч 

ному свІтІ, !рІМ Органу ч.-1, що mм є КГБ, є ще А постіJІних шпигунських кадрів, ро:г&уаених по цLІо-
могутній, але краАІє утаємничений Орган ч.2 · Це А му світі. 
"особи й отдел" ч. ~ що дл я внутр hпнього кола крем- Основним зццанн-.. ГР У є викрадавнJІ теквічно 
л івськкх довірених відоми й вк "Главное Разведи ва- промишових таємниць зах tцнІх дерІtВВ, щоб nсіт ім 
тєльює УпраВІІєніє" (Г.Р. Y.)r МІє свое спеціялfіІеп- передавати їх для nотреб совєтського міІtтари,_.)' 
ризиачеив·я в існуваJНі совєтської системи. Дл·• виконаннІ цих зв.щань, бюдает ГРУнеобмеа:~· 

Оперативн!сть ГРУ часто переплітаt:тьоя із фун- ний.· 
кцЮнуванн·~ .. КГБістів та, навіть, конкурує з ними,. До сuаду вІЬко~поомишової Комісії, кр ім 

Ін~рмацв про ГРУ подані нЕЩавно переіhІовпим мінІотра Оборони та 17rx інших міІІтарно-оріЄІІ'І'(В&о 
на Захщ аrентом Г.Р.У., що досі фіrурує лише Ім"- них міністрів виробництв, також входить шеф ГР У 
·)N Вадим, не ·ви·являочи JЬго справжнього прізвища ген,Івашутlн, Кожного рокуповища КомісіJІІІІD'Іус. 
у~е з ~х мо~вів, що по ту сторону JІИШИJІася Ао го квє 500-сторінкову книгу, в вій 8ІUад81011»СJІ вс і 
рщн~ и блиЗ>ю. потрІбні д.ІІ•JІ совєтського мілітари,_.у знвредJІ, в. 

ПщпорJЩкована ЩІ установа совєтському мініст~ uючно з наЯновhuими ооІГнеивJNИ компютервоїта 
рству Oбopoltf під заnм<П>ованою назвою "ВіЬковий мtжПJІJІНетної Індустрії, що їк маткме зв ЗЦ!(ав в 1 

ві;tд іл 44388". НасеJІеНUІ СССР ні 'ЮГО н~ :.ІІіlє про· 1:- своєю чинніс1Ю РО3Хобути за кордоном ГРУ. В ці І 
снування такого аtецімьюго органу, ·JІК дове.д а ви а "киизІ:-потреб" на більwІс"n» ~ар~ь nодаеrьс1 ІІІІ-
ІВ був про це по ін формоВВІІІІ і віJІьНІ А світ. значена ціна д.ІІ·JІ придбанвs їх. Так, наnркuад, д .І•JІ 

Головни й штаб ГР У м іститьоя в раІЬнІ ЦентрВ.ІІь- бритІЬкого танка "ЧІф-ан" вk!nускаєтьсІ пІвтор а 
юго мосювсьюго JІетовища, ВІІе в діІьНІці відом і Іі міJІьJЬни дО.ІІ·JІРів. ЗрозумІ.Іо, оовстськими р)'бнми 
•JІК ХодінсьІЄ Поле, що є недоступним дл·я регул~ної аrенти ГРУ не ЗМОІtУ"n» користаТІСІІUІ своїх "• 
авіаці~Еої СІІужбн. Будиюк цього штабу є дев"JІТИ· купок•: бо вони за межами СССР вічого веварті.О-
поверховий, об городжени А 9-ти метр ів ~~ешини стіні- дначе, щоб захоnити до совєтсьІСJІХ рук що()) таке, 
ми та двохповерховими будинІВМи, вікна ·ЯКИХ вих о- що є наАновhпе із захtцвьої техво..огії, а оооб.ІВ> з 
дять лише на подвір"я. Ці споруди 11ості~Ео охорон• діJІЕки МіJСПJІІНетного nодороІtуваввJІ QDA, то '1Ue 
ються о:Юроєними до ~ів б i~JNИ та табунами вар- ІІtторговуєтьоя "зв всву цІну", 
тових псів. Г0.11овний штаб ГРУ так утаємНІчениІ\, Космlчно.просторовому :ЮроЄІІІІО nІд сучасву nо-
що наві"n» чпенам (ЬJІіrоюро не доЗВОJІЯЄ"n»ОЯ в"ї:Jtи- РУ Совєтами придіІІЄ"n»ОЯ на~ІІьwе yвant. ЩоввІ-
ти на це подвір" я. , менше третина всіх совєтсьІСJІХ космічво-просторо. 

Начальником ГРУ тепер є геtерВJІ Петро JвawyrЩ вих експедиціІnереводИ"n»СJІДJІJІпотреб міІітаркз-
що перед цим був заступниюм головноюмавд)'Ю'І>ГО му пІд нагJІщом "нЕЩрімаючого" ГРУ. СовєТІІ n е-
КГБ, а вtцтак став urrабним ~агуном з функціоне- реконан~ що ВИСJІІдмаІ>утвього ковфІЬtту пом І а 
рами КГБ. ОТІСе, совєтсьm система навіть доnускає Сходом і Заходом ЗВJІежатиме вІд арсевuу та вІ-
можливість анrагові~у поміж цими двома ро~іжн~ користанНІJІ космічно-просторової =->рої. 
ними органами, •JІКі е~~ужать тійсамій системі. Неодноразово було викрмто, що значною м tpo10 

Бюджет ГРУ для закордоІІDго шпигунства є вищ- за кордоном аrенти Г~У onepyю"n» f!.kl •в~пр~ 
и й від такого, що І:> го прид і.JІІJІєтьсs д.11 я КГБ. дс:~вництв со~тськоІ nвса.ирськоІ авіац~ОІ.І і -

В минулому ГРУ могло б пох88JІитися таИІИІ за- нІї Аерофлот • · 
СJІуженими кадрами ·JІК Ричард Сорж, що будучи н а Подібно КГБ, агентк ГРУ комавдІІР)'ІО"n»ОІ за 
призначенні в аtонії, за~ВІІегtць передав ПJІS гіт- кордон п tц покришкою "про4Бсіонu істів", ввпр•uаn-
лерівсьюї Німеччини д.ІІ•JІІВстуnу на СССР, чому на- науковців,· журваJІістів, промие~овців, дИІUомаТІ ч-
віть сам СrВJІін не міг повірити. них шужбовцtв, чи •JІ<оїсь Іншої ве•ввої ''npo~Jecli"~ 

Свого часу аrенти ГРУ приСІІужИJІисs до викрад~ На nочатку 1980 року начВJІьнкк бюро "АерофІо-
ннятвємниuіатомовоїбомби тв передачі їі Совєтам.. ту" в Мадриді С.Вtкторович був викритиІв е~уа-
На про'NІЗі всІх роІів соого існування і досьогодні бовець ГРУ, що .~го еспанська ваада atiiNua з 
unигуни ГРУ ІІІкрадають науюво-техн0.11огtчнt твєм- тасмни~ докум~нтами·та який noтN був •е~авкІ 
ниці захІдвье>:-Ьщустрімьних держав. з Еспанії. КіJІькома роками раніше ( 1976 р.), те св-

Ця совєтська шпигук:ью-розвідча сітка, що пtс- ме стВJІося Ум, Марсепь І з совєтсьІСІОf в~~ковсу. 
JІ·Я КГБ є найсИJІьнішою в світі таємною органі~!:- JІОМ Г.Ростовським, •ІКИІ намагавоJІ завврбуватм ~ 
єю, в своїй адміністративній системі має веJІИ'Ч е з- ранцузЬкого атомового доСІ іцника, пропоную чк мо-
mйковтр0.11ьниА апарат д.11я акrивізацfі своїх 4унк- жJІивtсть затруднення дружини цього 4Равцуза вбJО-
ціЦ вквсередині Союзу, так і по всіх країнах земюї ро "АерофІота'', · 
~JІ 1. Апарат ГР У охоПJІю є всі 16 ·сою ::ІІИХ віhкових На початку 1980 року знову ж у м.Мар001ь по• 
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торилася под Юна шпигунська афера. Цього разу у
рsщ ІІранції видалив совстського консула Г. Тр~ 
ва, що насправці був кадровим СІІужбовцемГРУ.Йо
го було спій.1ано з конструкц_іями францу:~>коголі
така- винищувача "Міраж· 2000 ". 

Весною 1977 року францу:~>ка служба безпеки 
викрила сітку аrентів ГРУ в Париж~ що її очолю

вав фршщуз.І<ИЯ flЮМад•ЯfИН pocihкoro похоцженняС. 
Фа:>ісв. Цього останнього завербував рацник совє
тського посольства Кудрявцев, проnонуючи тому до

помогу звирівнянням !Ого боргів у замін за заанrа
жування в організуванні повищої сітки шпигунів дл-я 

ГРУ. Ще в 1964 році С.Фабісв таємно відвідав Мос
кву та підписав там контракт служби для ГРУ, а 

ра~м же одержав совєтське Іl>ОМадянство. Перед 

арештом Фа:іієва французькою мацою він мав зв"я
~к із старшиною ГРУ Г.М·яrковим, -який оперував з 
Швайцарії під покровом Міжнародньої Робітничої О· 
рганізації. Цей Мяrков особливо був зацікамени й 
у французьких комунікаціІіІих та трансnорто в и х 
маrістралях. В оп1Нії французької Служби Бе31еки, 
інформації Жирані П()ВИЩОЮ сіткою ГРУ в Пари ж і 
були на предмет підЮрапня можливих об"єктів дл я 

підривної д і.ІШьности на тернторії Франц і і'. 
Повищі випадки наявно показують на пов"язані

сть ПОМіж ПрОМИСЛОІІІМ ШПИГунСТВОМ і ПЛ•jf{уВанням· 

підривної діЯІІьности, що все є під зарsщом ГРУ. 
Дуже таємна т. зв. "2- га Директива" ГРУ стосу

єтьоя вишколу і контрол і терористів країн "Третьо
го світу", тобто країн, -які Здебільшого не є під· в -
пливом СССР чи захІдніх державних потуг. Ui те • 
рористи Вишколені, щоб оперувати в тилу ворог а. 
Вони розкидані по індустрlЯІІьних державах Заходу 
з наміром підривати важливі уста'І·К~'зання- аrреrа

ти та ct і~чно ліквІдувати визначню. віІt:ькових та 
політичних провІдників. ПідривнадІЯІІьність в тилу 
ворога є важливим фактором совєтськоїмілітарної 
стратегії, а тому й не диво чому ГРУ приділ•JІЄ сті
льки уваги :Юиранюо інформацій про трансnортува
льні та індустріЯІІьні концентрування в державах 

Заходу. 
За свЩченвJМи ранЬnе названого інформатор а 

Вадима, до вербування найпеrше нацаотьоя дл•в ш
nигунства неодружен~ вІд :Ю-ти до 40-"\ р•жів ж и т
тв, жінки- секретарки. Це особливо придатні кадри, 
бо вони нарівні із своїм начальством мають достуn 

до таємних документів, а тому аrенти ГР У їх над· 
ТО ІІІСОКО ціІtиrь. 

Аrенти ГРУ своє навчання проходиrь у щіль но 
загородженій· будіВJІі на вулиці Народної Міліції в 
Москві. Цв шк0.11а також вІдомапід зашифрованою 
назвою "ВійськоІІІ И вЩд іл 35576 ", а дл-я наІ\цовіре • 
нішого персоналу формально ~на вІдома-~ "В~~ .. -
ськово-диnломатична акацемUІ совєтсько1 арм 11. 

в ро:JtорJЦЖенні ГРУ є також кілька пІдприємс
тв, що заанrажовані у 111робництві шпиг~нсько-те • 
рористичних nриладів для постачаннв всш-.яких сп е
циф ічних потреб широкої сітки аrентів. Серед" ~о
вин" у цій галузі є особливого виробу фотограq:1ч • 
ни й фільм, що JЬго ці аrенти ~уть "щит". Цей фі
льм є з двох nлівок: на одну фотограф уютьсв таєм
ні документи, а на другу- звичайні "невинні" об"с-

кти туристів. ПроЯRІІ яється таки й фільм rnецімь.. 
ним процесом, а тому необ і:3Нана особа, звичайно, 

проявить лише "невинні" туристичні об"єкти, зафі
ксовані на лише однійплівці фільму. 

Із московського штабу ГРУ Jhe невпинний натиск 
на своіХ п іцлеглих за кордоном, щоб посилити резу
льтати чинности аrентів, щоб де тільки трапл-вється 

нагода нахапати досягнень Заходу, чи то у формі 
машинерії, чи- ін<t;ормацій. 

Міжнародні промислові виставки є однією з в е
ликих нагод для полювання за зtобиччо для Моск

ви. Наприклад, на недавніх виставках - авіаційно 1 
в Париж і та морської в Амстердамі, спостеріг ач і 
зауважували аrентів ГРУ зпортф>.л-JМи набитим и 
зах ідньою валютою, які намагалиоJІ намовити про -
мисловців дл·я доставлення їм забороненої на екс -
порт технології. 

ПоВ'...tще названий інформатор зауваж ус, що рі ж· 
ниця поміж опера-тивністю аrентів ГРУ і КГБ є та, 
що перші с більш явно настирливі і безцеремонні в 
оояrненні поставленої мети. ~авці кажуть, що кіль
кість шпигунських операцій піц зарsщом КГБ і ГРУ 
більша за всі розвіцчі операції держав Заходу взи • 
ті ра:юм. На запит, яку наА>ільшу таємницю хотіли 

б Совєти викрасти із США, Вадим віцповів, що т а 

таємниця є понад уояку ціну, але всеодно Моа<ва не 

може її ро~обути: це таємниця--як виробл яти с
вій хліб ••• 

Уже не є таємницею і для Заходу, що в рJЩі г а
лузейсовєтської мілітарної машини бачимо доояг • 
ненн-я, або й переганяння Совєтами CnOJI учених Ш • 
татів. Але нема чого й дивуватися цьому, бо веJІИ • 

ка частина так званих совєтських оояrнень є аме

риканськоrо походження. 

Починаючи яких 7-8 років тому, Америці чи її у
Р·~ую чій партії залежало на пропихапні в бік Моск
ви так званого детанту. Тобто це був і ще досі про

довжується перІод однобокої відлиги, що була н а 

користь лише Совєтам, бо відкрИJІа їм двері до пе • 
редової американської технології. На протязі цих 

років Москва, якщо не захопИJІа, то закупИJІа тут 

масу модерної технології, яка, якщо не явно, то по. 

бічно спричинилася до величезного росту й мод ер • 
нізації совєтського мілітаризму. Цейдетант став 
мотивом, щоб на під носі подати Советам те, н ад 

чим передові американські вчені 'Ірудилися роками, 

що коштувало гігантських матер івnьних ресурс 1 в І 

багатьох років на розвиток, удосконаленнв й засто

суванкя індус'ІріJІІІьно- технологічного постуnу. 

Табуни советських науковців і шпигунів попро.1а. 
зили в американськілJЮораторії, індустрімьнІ ко • 
мплекси та високі наукові заклади. Завц.яки цьом у 
етапові відносин Схід. З ах Ід, Москва змогла покла

сти початки застосуванки компютерно- електронних 

аrреrатів. ДіВило так далеко, що американці побу-

дували в Сибірі цілі заводи, вк то кажуть, по оста. 
нньому слові техніки. Лище що~о тод ~ коли совє
тські танки та інша військова наваJІа захопили Act. 
ганістан, США припинили постачати СССР комnюте-



8LTYP!tl 
~~~~~~~~~~~~--~----------------------~9 ри та Інші електронічні аrреrати, ·JІК і дещо спома - двигунами. 

ленонаnлив московських "вчених" в американський Чим біІІьшиА ефект економічна f'вфАJІ.Іі.я має на 
тил д1.я :Dиранн·я так лотрЮних Москві інq.ормаціЯ. американське населення, а це стосуетьо.я А інших 

Всеж за останніпівтора роки 450 московських з ах ідніх дера ав, тим вигІдніІІе і з б іІІьшими резу-
відпор учинків продіетапнея в американські устано- .11ьтатами вив"·взуєтьо.и із своїх завдань у США со-
ви, де вони мапи нагоду "пастися" на каnітап істич- вєтське шпигунство. Про це недвозначно наста&~• 
ному полі на~овіших винаходів та осягнень в діл·• ється совєт<2Jких шпигунів у ЇІеньому спеціuьвому 
нці лейзер ів, оптики, ~ і31КИ, комлюторної машине- пІдручвиков1. Там подаєтьс.и, що пересічний амер1-
рії, електроніки, тощо. Навчившись американської канець тверезо ВВ&Jtає гроші•JІК едивий засУ) до з-
технології, Советський Союз наАtерше й наRНпьше добуття особистої свободи А незWІежности. Та, що 
застосовує ці знаннядл•яро:Dудови своїх збро~их ц•япоставадо f1>001eA породжує ба~ужість до того, 
СИJІ, щоб цим самим змусити США до поСИJІенн•я го- ·ЯКИМИ засобами це здобуваєтьоJL Тому совєтські 
нки о:Dроєння, бо ж Америка не згодитьоя на др у- аrенти добре знають, що дл·я багатьох америкІUЩів 
горядне місцепід цим оглядом. А все це в свою гроші є все ••• •Маючи це на уваз~ шпигуни дізнао _ 
чергу вИмагає·- вепикого побільшення військово г 0 тьс.и, хто із принагІдних їм америкІUЩів зазнає е. 
бюджету, а, значить, неминуче вищого оподаткува- кономічного qи фінансового тягару, щоб приІти тв-
ння робітників та підприємців... ким на "допомогу" взамІн за потр~ні інсІюРмації. 

Дл.я іІІюстрації наведемо приклад. Окремі амери- Ось така іІІюстраціJL Одного разу саужбовец ь 
к~ські точильні машини, що вироб.11воть мініаmр- rPY В.ДЄІІьнов виІпов із совєтського по001ьства 

ННяІ ~арик~під.~ипники, є н_~хіднісm дл•я побудував. У Вашинrтоні, щоб купити рукавиці у веаикіА крам-
шерцІАноІ керувапьно 1 аnаратури в міжконтинен- ниці "С~с ". ·Він уже знав, що один із продавц і в, 

тапьних бапістичних стрільнах. Очевидно викрасти А.Педерсон, пІдробл.вє тутJПІшедодатково, бо JЬ. 
цих машин совєтські аrенти не спромогJІис.и, бо на го основне затруднення є розвІдчиЯ сераавт У ві&. 
протязі І 2- ти років Москві віцмоВJІ·JІІІось в куnівJІ і ськовіА авіації США. Тов. ДЄІІьнов продоа.ував У • 
таких машин. Але в період "детанту" :1972 року мо- чацати до цієї крамниці (не за одними рукавиц,-..к) 
сковськиА апетит був задоВОJІенийк~іВІео в с'ш А щоб біІІьше познаіt>митиоя з цим сераантом. Наре-
164-х повищих машин в ціні за 2D міІrьJЬнІв дОJІ~Ів. шт.і аrентовІ пощастuо намовити америкаиц• nіт• 
~еред цим внще згадані совєтські ракети- стрІаьна разом на ІІІnивку, ue піСІІ·я того ·• це А останн І І 
ули дуЖе примітивними, бо часто 'й густо вони про порадився У ційсправі із своїми міІtrарнимк звер-

минапи свій об "єкт на три, ~о А б іІrьше кіJІометри. хни ками. •Розмом.sо чи за випивкою' сераант прк~ 
навоя, що має трудне полоаенн.и, бо не бу.Іо ч км 

Піr.а·я одержання тих 164-х машин, їхні нового ти- .з8П.ІІатити за ремонт авта. в.Дєльнов тут ае да в 
пу міжконтинентапьні б&JІ істичні ракети "СС· 18'111- JЬму 50 О дОJІ•jрІВ. Двома мІо~JNИ пізк&е 
бухають, ·JІКЩО не точно в призначеному пункті, то повторнІА зустрічі, совєтчик попрохав амер~к::ц~ 
наJЬапьше віц нього за 2DO метр ів. Така Ф ункціо • п~~зати .~У саме роботу вЬt ІІІ конує. Порадкв шк-
нувапьність цих ракет ставить піц заrрозу місця t· з СВОJМи командирами C6pJta&T Ь 
ховищ американських ракет "Мінітман" та "ТИтан" we не показуватись д ' ІІІр ив біІь • 

. . ' rrep,.,_auиv rpoweІJ ·_ єльнову, ·JІК І не повертати о-
•ЯКІ є стацюнарного призиаченвJL Щоб запобігти "' ......... "' " 
цій небе:JІеці з боку совєтських ракет, перед СШ А В~огідні чинники к&JІtуть, що комунІстичні аrев-
постала потреба витрати додаткових 60 міJІь.jрд 1 в ти щорічно роб.ІІ•ИІ'Ь понад сто намагань завербува. 
ДОJІ ~ів дл я побудови пересуВНJІХ ракетних систем ти в шпигунство віЬКОІІІ А пероонВJІ аuл. 
ТИПу "МХ" (ДИВ. "Штурм" Ч. 40 ). ПіШІ ПОІІІЩОЇ не~ ач і, В. ДЄІІЬНОВ був ВІІІСрКТІ І 
Ще одна ілюс11Jація. Совєтський урJЩ ~обив в · в іншкх шпигунських випадках. Якось дmартамевт 

раження, що він цікавиться купівІео ВЄJІикої кіІrь • вІЬкової авіаuії улаштував вІдвідини окреМJІХ баз 
кости американських наR>іJІьших турбінових JІіта • вІЬкоІІtми аташе Ч)'JСКнецьких держав. Тут повІ-
ків, що Dc виробJІяє Ф1>ма "Боінr". Тому на терито- щиІ совєтський агент заn із у піІоТСЬКJ к~іну TJD-
pio цього підприємства було допущено 2D високопо- бо-111нищувача "А-7" t почав· фm>rpatyв~m~ іовt--
стамених совєтських науковців, інJСенерів 1, зр о. р01ьні nрuади авtамашинк. Вартовt МВІИ nриємні • 
з ум іпо, шпигун ів. Ці гості ознаJЬМИJІися з внроб • сть ІІІВОJІОКТИ JЬго із кабіни. Ще, прк віцвІдувавв і 
ничими процесами цього авіазаводу, побув&JІк в JІ·• івшої базИ, це А сами А шпигун nробравс.и до тур б о. 
бораторі.R)(, одержми багаmщ і інформації та ~о • J ітака "Ф· 4" і по- московському, нахабно, вама • 
били тисячі фотографій. Щоtю пізніше було ви.ІІВ. гавояnра~о таки в~чеnкти косову частику рак6ТІІ 
лено, що "гості" мWІи спецІмьне взутт.и (піцошви) "Маверик·~ що буJІа пtІ(віІІена пЩ крuом І Ітака. 
щовбирапов себе зразки метааевих СтруЖок вапі- Таких ІІІПадків дуае багато, бо їхв.в місLІ-бу. 
длозі, які потім анаа ізувВІис.и дJя викритт.в тип у ти "бдітєльвими" не лише ва своїІ тер11торП, а.а е 
невідомого метаяю, що Jt>гo в.иваєтьс.и при будові А за кордоном. ' 
лІтакІв. •Не треба бу.1о довго чекати навислІди по- Фахі!цІ оnредІІюють, що з~JІD техВQІоГІЧІІІІМ 
вищого "госmвання" в авіаціJВомупktприємст в і можJивостJN надавим совєтсьІІм аrеитам у QUA, 
"Боінr", хоч московська купівеІьна цІкавість не~ СССР заощадив 100 міІь~дІв дОІ·~ ів та багато 
ре&JІІзуВ&Іася, бо .11 ітаків тах і не купиJІи ••• А.ІІе ось рокІв, що інІUСІІІе буJІи б необхІдні д.ІІ дотиЧВІХ до-
Москва будує на зразок американського широко-о- с.nІд1в і розвитку технОJІогlчвої модернізацІї. А 
б"ємистого типу свій транспортуВ8JІьниАлітах "1. заощадженвsпІдуть, мабуть таки, д.а•аще оди ієї 
люшин" із под~ними до американських рушіЯни•6и реВО.ІІюції на експорт, •JІК наnрмuад в Африці та ·n·i-

... вценніА АмерицІ. •• · 
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А.БоіІю 

ЗАХ. ЕВРОПА- ФРОНТОВА Л ІН ІЯ 
Вступаючи в новий, 1982- й, рік, не можна не~ 

уащсити, що Европа знову стає полем бою в холод-

ній війні поміж вільним Заходом І тоталІтарним С
ходом, а ВуЖче- помІж США та СССР. Знову н а 
порядок дня стає стратегічне, політичне й псих о -
логічне становище Европи. 

Переговори в Женеві відбуваються •ЯКраз на те

му все загрозливішої европейської конЩ>онтац і ї 
СхЩ- ЗахІд. До необхІдности переговорів значною 
мірою також спричиняється насе.ленн·я европейсь
ких країн, протестуючи проти використання терито

рій цих країн для утримання нуклеарно-ракетн ої 
боєвої поготовности поміж Сходом і Заходом. 

Вже тепер є очевидним, що колишні перего в о ри 
про обмеженнч о:;)роєння, САЛТ-11, будуть засту
плені іншими переговорами помІж США й СССР. 

Попередні уряди США намагалися заманіфесту
вати їхню миролюбч!сть тим, що зменшували свою 
зброєЗЦатність, але покладали багато над Ії над о -
моВІІ ення із Совєтами, вір. я чи в московську " гу -
маиність". ТеперішнНі уряд США не поспішає п е
реконувати CCQ' СJІовесними арІументами, але в
важає за найважливіше спочатку належно переозб
роїтись, а вже то.Qі говорити чи переговорювати з і 
становища сили. 

В цьому, масне, вІдбиєаєтьоя радикальна змі
на пол іти ки Ваш Інітон у, бо американський нар од 
надав урядовІ такий манда~, щоб покінчити з полі
тичним л Юерал ізмом, що довший час провадив А -
мерику до категорії другорядного чинника у мі ж
народніх стосунках. 

ПрезИдент РеІаи потвердив свій намір. щ о д о 
САЛТ переговор ів, бо вже запропонував 1 нову на
~У, "СТАРТ", для п~еговорів за :tdеншення стратегі
чного озброєння. Тобто, США не будуть домомя -
тис.я з СССР лише про обмеженнІ майбутнього с
тратегІчно-збройного арсеналу, як то було за ча
сів "САЛТ",але по-перше домага!'Имутьоя фактич.
ного зменшении уЖе існуючого нуклеарно-страТЕГ1-

чного озброєння. 
Передумовою дл·в ведення дальших переговор ів 

буде успішне полагодження пи"І:ання усунення по

готовности проти Европи совєтських нуклеарно-ра
кетних стрілень та анулюваинв американсь~.ого п -~. 
лину щодо майбутнього застосування тако1 збро 1 
в Европі. Дальше на порядок денний прийде й пи
тання щодо змеІПІІенн.и величини з ви ча й них з -
бройних сил Варшавського Бльоку та НАТО· 

Вже досІ Совєтський Союз розташував кр угло 

600 СВОЇХ нуКJІеарНИХ ракеТНИХ стрілень, "СС- 20 ", 
"СС-4" і "СС-5", націлених на ЗахіДню Европу. 
Віддаль заоягу совєтських ракет така, що, навіть, 
·якбИ вони бу.11и розташовані лише поза Уралом, т о 
й тодІ своїм радіусом дії Вони досягли б через А
@ику, поза Алжир, ЕспанЮ R Великобританію. · 

З боку Зах tдвьо ї Европи в сторону СССР ч ере з 
рік часу будуть розташовані американські серед-

нього заоягу нуклеарно-ракетні стрільна "Першінг 

IJ" та ще маЛо вІдома, біІІьш нищівна "крю з". Я к 
бачимо, тут не приймається до уваги потеІЩіяль
ної сили обох сторін у формі авіООоИ>ардувальникІв. 

ЗахІдні експерти визнають теперішню кількісну 
перевагу Qн~єтів nроти НАТО у відношенні б до 1, 
тобто Москва має кількісну перевагу шість разів. 

Найбільш удосконалені три-зарядні совєтські 
ракети "СС-20", що сягають віддалі 3,650 км.,ста
ноВІІять найбільшу небезпеку. Вже 250 таких ра
кетних стрlлень є напоготов~ з яких 75 націлені на 
Китай. Ці ракети є пересувні, а тому їм багато 
легше уникнути пострІлів із Заходу, чого якразне 
вистачало стар.ішим моде.лим "СС-4" та "СС-5". 

Американські ракетні стрільна "Першінr ll'~ як
щоб. випущені із Західньої Німеччини, на протязі 5-
ти хвилин можуть досягти середини СССР та спри
чинити там велику руїну військовіЯ контрольно -
комаJЩнІй системІ. 

Совєти своєю безЦеремонною дипломатІєю вже 
дали натяк ЗахІдній НімеччинІ, що, якщо на й те -
ритор Ії будуть розташовані "Першінг", то в момент 
заіснування великого напруження поміж СССР 1 С 
ША, вони можуть бути змушені першІ взвти ініція
тиву у проведенні нападу на Західню Німеччину , 
щоб ЗНИЩИТИ там ці стрlльна, 

Держави, які творить НАТО (Північно АтлянтІ-
Яський Оборонний Пакт) є демократичними суспі -
льствами, де опінІя населення єрішальним чинни -
ком у формуваннІ державної ПОJІітики. Ш краї ни 
так само зазнають економічну інфп.иціо. 

Варшавськи Я Бльок, що в основному о зброє ни А 
звичайною стандартною зброєю, кількісно на бага
то переважає таку ж спроможність НАТО. Тому І
снує кваліфіковане припущення, що при такому с

тані збройні сили Варшавського Бльоку змогли б 
на протязі кІлькох днів окупувати центральну Ев -
ропу. 1 

дл•.и утриманив вІдповідно кількісних звичайних 
збройних сил НАТО потр Юні великі кошти, що ї х 
мали б асиІнувати держави- члени цього Пакту. В 
наявній загальній економічній ситуації ці країни 
не напежно охочІ приносити такі жертви в мир н и А 
час, бо ж таке загальне наставлення населення. У

спІшним виходом із цІєїситуації є значне заступ -
лення звичайних збройних з" єднань нуклеарно- ра
кетною зброєю, що є багато деше8Шою дл я застосу
вання. 

Хоч людські маси не завжци вирішують справед
ливо, але політичні провідники .рахуються з гол о -
сом населення, а особливо тоді, коли сотні ти С·Я ч 

европейського населения протестують проти утри
мування совєтської А американської нуКJІеарної з
брої на їхній території. Справа тільки в тому, що 
Совєти можуть цілком успішно зі своєї тернтор і ї 
нанести нищівний нуклеарний удар по будь- в к І Я 

( Закінченн.а на сІЮр. 11 ) 



к. ХМАІ'ІЄНJW 

нато - НІ ПІВ НО Ч ·І 
Чи дійде до створення арктичного командуван -

ня НАТО? 
На протязІ вже довших років найбільш неспокі

йними районами у еві товому маштаб і є Близь ки й 
Схід: зосередження держав з покладами нафти, а 
також арабсько-ізраїльський конфлікт. Додав ш и 
сюди А4J'аністан із совєтськими окупаційними ві
Аськами там, ·ЯК і постання Еврокомуні зму,мати -
мемо виправдуючу картину, чому Північно Атлан
тіАський ОборонинА Пакт ~АТО- за англомовною 
термінологією) особливу увагу приділяє саме пів
денному відтинкові. 

В той саме час припускається, що північниАсе
ктор, тобто той, що охоплює країни межуючі ~Ар -
ктичним океаном, сам по собі не ·ЯВЛ·Яє наг.11о1 не -
безпеки. Тому дехто може припускати, що це А се
ктор не заслуговує на скріпленІtя чи ро:J>удовуАо
го :t>ройного потенціяJІу. Цей північний сектор п -
ростягається віц Норвегії й Данії до Jсл.яндії й Г
ренл я нд ії та Північної Канади. 

Стратеги були тієї думки, що такі держави я к 
Норвегія, Данія А Канаца є і.tщустрі яльно розви -
нені нації із стійкою політичною системою,а тому 
припускалося, що іХнє становище є вповні б&,j]ечне. 
В додаток, не було, мабуть, прийнято до уваги •. 
що приналежні до північного сектора Іслянді.я т а 
(реКJ!янді.я і.tщустрі.яльно не є належно розsине
неними. · 

ІlоСІІаблення цього сектора НАТО може настати 
ще А завдяки віцеутности там військових баз дер
жав Пакту. ·А ще г1>ше може статися, коли д~~tило 
б до того, що малозаселена територія цих краш о
пинилас.я до диспозиції ворожих мілітарвих баз. ; 

Протягом 70-х років ці народи в зкачнІА мірі с. 
користалиси принципом самовизНаченнн. Разом пі
шов уперед проrрес технологічний, ВИ·явлено пок -
лади цінних природніх ресурсів, а разом же заlс -
нували міжнародні норми, ·.ЯКі сприяли росту наці
овальної свіцомості населення. 

В цій ситуації філософія лівацького світогля
ду :J>ирала свої жнива, а там, де такі пол ітичві в
пливи сильнІшали, витворю вавс.я небезпечний дл •Я 
НАТО стан у північному секторІ. Відомо ж бo,'IUd 
де марксисти приходили до влаци, там зникали обо
роннt бази Пакту. 

Слабість НАТО взагалі криється ще А в тому,пю 
і в таких державах, •ЯК Канаца, НорвегіJІ, Данія, о

перативність НАТО є дуже обмежена дотичними У
рядами. На території цих країн комавдуваввІ Пак
ту не може утримувати своіХ віАськ чи нуuещної 
зброї аж заки не станетьс1 фактични А наnад з бо
ку СССР, або аж заки не стане очевидним, що.,. а
кий напад неминучий. Ще г~wе те, що терм торію 
Канади взагал 1 не при А мається п іц увагу дJІ и еве
нтуальних віАськових баз НАТО, хоч Канада є ва -
жливою ланкою північного оборонного сектору. 

Власне, беручи до уваги те, що оборона ціІо го 
п і ви Ічного сектор у є з ум о 811 ена факторамк п01 і ти
чно го А соці.яльного значеннІ в серединідотмчних 
держав, то А набирає ваги думка щодо створе и в 1 

Арктичного Командування НАТО. РеалізаціJІ цьо
го була б запорукою швидкого застосування віІ -
ськ і зброї в момент заіснування потреби. · 

Щодо самого географічного розташувания тако
го Командуванн·я, то тут пропонується бритіfІсь кі 
острова, чи один із островів на півнІч від ШотІ 1 нд Ії. 

Разом же це було б маніфестацією рішучої по
стави захІдвІх держав у за>езПеченні вадіІної обо
рони цілого північного вІдтинку. 

Але на~б Шьшими труднощами на m.иrxy до З!! і
~снення цього не є фактори економічні, а ШІІИ д ше 
пол tтичного та соці.яльного порядку. Експерти т -
верд.ять, що ще nеред тим •JІК приАти до ве.ІІІООС~ 
нансових витрат дЛ·Я спорудЖення Арктичвого Ко -
мвндуванн·я, треба згодитиси на три рішаJьні про
позиції: 1) що північний оборонвий сектор є першо
рядним чинником д.п .я оборони Зах ідвьо ї Европи та 
Північної Америки; 

2) що дотеперішні оборонні м~оприємства 
на північному секторі є недостатніми: 

З) що стан міжнародньої ситуації у 8 О- х 
роках вимагає побільшених зуСИJІь з боку НАТО 
д.пя гарантування безпеки п ІвІіічвого сектора, що є 
так само важливою ланкою ціпої оборонної .1 ін tї 
Заходу. 

Лише завдяки позитивному настав./Іевао віцпсв~ 

дних чинників до повищих пропозицій, поuик до •и
тт.я Арктичного Командування НАТО став бк веда
лекою реальнісm • · 

(3а"ін'ІВНН.І is C80f1, 10 ) 

західньо-евроnеАськіА країні. В тоА же час Аме- Ще до 1983 року QUA не мають наміру розтато-
рика зі своєї території, через веJІику відцаль, н е вувати своіХ нуклеарво-ракетнкх стріІІевь в Европі, 
зможе вІдплатити Советам та протиставитись з а- але до того часу СССР повинен прибрати свої, в~ 
хоПJІеНІІО ними цілої Европи, бо ж европейські дер- віть, розташовані в глибині совєтської території. 
жави не спроможні своїм зброАним потенція.JІОМ· Ось це А буде першим nитаннJІм пор1дку деввого. 
протистояти совєтськіА навалі. переговорів npo роззброєння вІеиеві, щоб осJІ rnr 

певного заспокоєння д.пя Західньої Европм. 



12 ШТУРМ 

РЕЗ.ОЛ ЮЦІ я· 
22-ГО З"ЇЗДу КРАЙОВОЇ ОРЇ'АНІЗАЦІЇ ЛЕГІОНУ СИМОНА 

ПЕТЛЮРИ В АНГЛІІ,ЩО ВІДБУВСЯ ЗО.У.1981РОКУ 

1. Заслухавши А обговоривши звіти Керівних Органів 
уступаючої Управи КО ЛСП І Контрольної Ком і сії, 
З"їзд однозгідно схвалює працю Військової Управи в 
минулій каденції. Разом з цим делеr'ати 22-го З"їз
Ду стверджують, що праця Військової Управи КОЛСП 
в минулому році була творчою і конструктивною. 

2. Делеr'ати й учасники 22-го З"ї~у КО ЛСП підкре
слюють, що леп буде і далі триматись і наслідувати 
тІ Ідеї, які записанІ у Четвертому УніверсалІ і за я
кі вів боротьбу проти московсько-комуністичних ім· 
періяпістів наш Патрон Симон В. Петлюра до кінц я 
свого земного життя. 

З. Гасло з "комуністичного маніфесту", що звучить: 
"nролетарі усіх країн єднайтесь", ~ійснилося фак
том поєднання світових капіталістів, які в свою чер
гу поєдналися з московськими червоними "цар ями". 

Якщо московські к~рівники опиняються векономіч -
них труднощах І стоять nеред загрозою втрати влади, 
тоді західнікаnіталісти поспішають виручати їх сво
їми каnіталами: Ще й сьогодні західні каnіталісти в
кладають мільйони в розбудову совєтської Індустрії, 
де є дешева робоча сила, гарантована від страйк І в 
чи будь-яких застоїв у виробі дешевої продукції. То
му 22-й З"їзд ко леп вважає, ЩО успіх визволь ної 
боротьби поневолених народів московським імперІя
лізмом залежить виключно від 'іх зорганізованости й 

НапОJІеГЛИВОЇ діЯЛЬНОСТИ ДО здобуТТЯ СВОЄЇ Незале-
ЖНОСТИ, ~ 

4. 22-А З"їзд Крайової Організації ЛСП вітає: увесь 
український nоневолений нароД в Україні І поза ї ї 
межами, розпорошений по всьому свІтІ. Зокрема в 1-
таємо відважних борцІв, які сміливо віДстоюють пра-

( Захінченнв is стор. 15 ) 
Десь за nівгодини, на дорозі вІд другого села, пок а

залося легкове авто, що прямувало до нашої передо в ої 
колони. Залунали всюди вигуки:- Буніченко повернувся! 
Наш командир дивізії знову з нами! 

Я, з натовпом Інших вояків nротиснувся наперед, бли
:ько авта, в якому сидів командир нашої д~вІзії ... 

З авта показалася огрядна, середнього росту поста 1Ь 
ген. Бунtченка, хоч тепер він був без своїх пагонів, ві -
дзнак і медалів ... 

Піднявши вгору праву руку, щоб вгамувати галас во
яцької юрби, він звернувся до всІх присутніх зі словами: 

-Дорогі мої брати вояки, офіцери з першої дивІ з і ї 
РОА! Я, як ваш командир, який привів вас сюди, тепер 
nримушений сказати вам оцю гірку І трагічну правду. 
Головний штаб третьої американської армії категорич
но відмовився від нас ... Вони не можуть прийняти нас з 
огляду на СоветІв, бо чей же на сьогодні вони якісь "со· 
зники" з ними ... Але невеликий вихід з цього прикро-

го становища є ... Щоб урятуватись, треба про й ти на пІ-
--.".вденний захід тридцять, або сорок кілометрів і тоді ви 
====:врятовані. Тому намагайтесь nробиватися самі мале -

нькими групами по два, чи три чоловік ... 
• • * 

во українського народу, незважаючи на небезпекужо

рстокого nереслІдування органами КГБ. 

5. Делеr'ати 22-го З"їзду Крайової Організації Л СП 
вітають: Державний Центр УНР в екзилі, Президен -
та М.Л Івицького, ВІцепрезидента М.Степаненка, Го
лову УНРади В.Біляїва і все ії ЧJІенство, Голову У
ряду УНР в екзилі Я.Рудницького А увесь його с
клад, Ієрархів і все Духовенство Українських Церков, 
всі Військові Управи Крайових Організацій ЛСП І 

все їхнє ЧJІенство, всі Комбатантські оргвніз а ці ї , 
ОДУМ, СУМ, всі громадські організації й установи, 
а також всі nолітичні організації чи партії, які твер
до дотримуються українських самостій ницьких пози
цій і принциnів та спрямовують свою ді5І'іьність у 
цьому напрямкові. 

б. 22-й З"їзд Крайової Організації ЛСП вважає, що 
Державний Центр УНР і й ого складові частини: УН
Рада й Ур.яд в екзилі є єдиним леr'альним nереємни
ком і наслідником Української Народньої Республі -
ки, створеної в часи бурі й революції ще на рід н и х 

землях, а nідтвердженням цього є нам відомий Чет
вертий Універсал, в якому проголошено ЗІІУJ<У украї
нських земель в ЄДИНУ СОБОРНУ УКР АЇН С Ь lt у 
ДЕРЖАВУ. 

7. Беручи все вище сказане до уваги, учасники 22-го 
З"їзду ЛСП в Англії закликають всіх українців і ук
раїнок до активізації й наnолегливої праці та єднан
ня навколо Державного Центру УНР і його Передпа
рляменту~.:- ~НРади, а та_кож до його моральної і ма
теріяльноІ пщтримки. 

За РєsоАюціtі ну КоJІісію: 

д.Т••ар, І.ЗоАенхо,Ф.Ркбха 

А.мвр••ансмшаі хос.мі•нкtі хорабиt~ "Ко.ІюJІбі.І ", 
lf40 tiZЄ дОtІЄf)М8tІІІрІІ ycniмNi Вf'С118дКІfіЇ t1 XOCJIOC. 

На фоrю: "Ко.ІюJІбu" nід •ас •р•sеJІ.ІеннА. 



ІТУРІІ 13 
досІІІ Бuо 

3ВІІТІ ВРRТУВАПИСЬ OIIHIQI 
Від р tдtJІІ4іЇ: l,t г llptJІHi 19 81 ·10 ро• у ' АО -
ндонсьхіІі "Ухраїнсt~хіІі ду.м14і" notea.tll др у" у· 
гаасА дрє 14іхагі Іі 14інні сІоІадІІ наІІОІО ВІ 
хоАЄГІІ НосІІnа Бuа ІІ.н. "Згіда грАІІ1JгаА 11 с t1 

ОдІІНІІІІі"- про ІІОдії г OCIItJHHiж дНАZ 2-ї Сгі80 • 
гої гіІі НІІ г Егропі. Вхє ІІОАгuосА 34 час•н•, 
друхоган11z .маІіхє г хохно.му tеІІсАі ахнєгІІх а 
мх, 1140 піsні11є гон11, прагдоподібно, буд у • t1 

гuдані OXtJЄNOIO ХНІІХХОЮ. Тр nодаЄАСО Най 14і • 
хагіІІі .місІІА. 

• • • 
Про лиху с.лаву, яку Денікін залишив в Україні під 

час ВизВОJІьних Змагань, мені ще вдома роЗІовідала 
моя мати; про грабунки, rвалтування жінок та звірс
тва п"яних денікінців над мирним населенням, що с· 
тавИJІо хоч най менший оп ір цим бандитам. "Так, до· 
б ро го "опікуна" ми тепер маємо дл я себе!!. под у ма в 
я нишком. Дал і хтось з гурту почав розповідати про 
поголоску, Що нібито ген. Власов через своїх посла· 
нців звернувся до командувача польських збройних 
сил, генераЛа Владис.лава Андерса, який воював· по 
стороні західніх союзників, з пропозицією, щоб сп і • 
ль ними силами виступити проти СССР. Також б у ло 
відомо, що Сталін відмовився надаJІі визнава'l'К за· 
конний ур1Щ у Польщі, що тепер перебуває на еміr • 
рації в Лондоні, а на його місце в Любліні проголо • 
сив новий, з московських поnлентач ів та вис.лужни -
ків Комінтерну, на чолі з Осубкою ·Моравським. 

Вис.лухавши всі ці розповіді та поголоски, я все ж 

не уявляв собі як виглЩ{атиме справа з нашим зав • 
тра, але неначе у відповідь на моє питання, хось ви· 

с.ловив свою надію:- Немає чого журитися, ось п е • 
рейдемо до американців, відпочинемо й об"єднаємо 
всі наші сили, а тоді знову вдаримо на СовєтівІ 

• • • 
Ми прямували тепер широкою асфаJІьтовою доро • 

гою. Навк0.11о зеленіJІи посіви ХJІібів. Утом.аені коні 
ледве тягнули такі вози, вони ж від учора ще небу
ли випрягувані, не годовані й не поєні. 

Багато вояків самітньо шкандибали позаду коло· 
ни, неначе каліки-журавлі, що відбИJІися від св ого 
ключа ••• 

Далі з села, що леааJІо праворуч головної дороги, 
появилася колона вояків,- а це були німці, ві неза • 
баром змішаJІися з вашими частинами. Вони Jt ш .11 и 
вишикувані у три р1ЩИ, були без зброї Jt нВІLІІечників. 
В середині колони Ішов міцної будови німець, ро~я
гнениА до пояса, а Jt ого вели два ІншІ воJІКи. При • 
дивившись пильніше, я побачив, що lloro живІт б у в 
широко розтятий, А ціла середина мaJt же виходИJІа з 
його черева на верх. В його поглЩ{І я бачив ВfJІИКе 
терпіння від болю й безнадійність, бо ж годі тут бу· 
ло сподіватися по~сь негайної допомоги ••• 

Зв пів години ваша колона почаJІа входити до ее· 
ла, де виднівся ве.аикий вигін, а на ньому паСJІи с я 
декіJІька коней з наших перших обозів. 

По короткій розмові з чехом, що й ого я зустрів 
коло одного двору,дізнався, що на віддаві лише 3-х 
кілометрів звідси, стоять американські танкові ча· 
стини, а трохи далі за ними з"єднання піхотита ар· 
тилерія. Серед села• стоJІІа церква з великими бІІІя-

ми. Тут чехи влаштували свіА гучномовець і з ньо • 
го лунала мелодія чеської пісні та музики. І тут ра· 
птом до моїх вух донес.лися САОва якогось промов • 
ця, що звертався з відозвою до місцевого чеського • 
населеннs:"Внаші навколішні села тепер вступають ча
стини першої дивізії з армії rенера~а В..асов8, які в ід -
стоЯJІи нашу Зпату Прагу від знищення німцями! Нашим 
обов"язком тепер буде, щоб дружнім відношенням та щи
рістю до них, хоч трохи віддичитись за &e.ІJIJ(y братерсь
ку ДОПОМОГУ, ЩО ВОНИ 11рИІІеСІИ ДJІЯ нашої ба'JькіІІцІоІс ! " 

• • • 
Після довгих блукань та розnитувань мені всеж nощ

астИJІо знайти свій батальйон, що зупинився в сусіднь· 
ому селі. 

••• Незабаром я розшукав віз, на якому заJИШИВ еві І 
нВІLІІечник, але він теnер був май же nусти І, бо хтось у. 
же всиг забрати з нього мої чоботи, а також випрану б~ 
лизну. ЗалишИJІись тільки дві пари шкарпеток і мої р~ 
писи віршів та записки з минулих подіА. Звичайно, що в 
~еперішній хаотичній ситуації годі буJІо знаАти ЗІІодІІ, 
1 я, мовчки похитавши головою, залишив свій нarueчiiJO( 
далі на возі, а сам nішов до гурту вояків, що про щось 
саме тепер жваво розмовляли. 

З підс.луханих їхніх розмов я довідавса, що мину .1 о ї 
ночі наші колони nолку наздогнWrи декІ.!ька вояків з г· 
рупи Сахарова, які nри відступі дивізії заJИDІІUися в П· 
разі за намовою свого капітана. Отже, вони розповіда -
ли, що коли совєтські частини встуmuи до мІста, цеІіка
піт8н зібрав усіх вояків, ni залишилися з ним у Празі і 
вІдразу nривів до полковника совєтської танкової час -
тини, де перед ним відрапортуввв наступне: 

-ПривІв до вас групу вояків з ко.~ишньої першої ди
візії РОА, а тепер чекаю на вквзівки д.Ія впонання ва • 
ступного вашого завдання! 

Совєтський полковник зневажливо пог.Іеув ва цьо • 
го капітана і сказав: 
-Що прийшли добровільно-це добре,uе що вІдвос. 

ться до вказівок для наступного завдання, то з цим тре. 
ба дещо почекати, бо з вами спочатку мають поговор• -
ти слідчі органи НКВД і "Смерш у" ••• 

Присутні вояки, почувши таке "щире привітанна вмз· 
волителя", на чийсь сиrнал "РозбігвІІсяІ"-всі ову.1• • 
ся врозтіч поміж населенням, побігJІІ по с.аІдах дивізії, 
хоч більшу частину з них переловuи чеські озброєні 
ватаги комуністичних активІстів. 

З розмови мені було зрозумІ.!о, що nопередкього ве • 
чора, коли останні колони з дивізії проходuи через не. 
величке чеське містечко, що мало назву Пшібрам,МІІІІ)'
лого тижня в ньому відбувалась досить сумна подія,JІ(8 
була зловісним nередвІсником неминучого трвгічного.і· 
снування КОНР та його військових формаціІ. 

Коли друга дивізія під командою rенераJІа ТрухІва п
рямуючи через Баварію, а Гі nередові частини вже досІ· 
гли кордонів Судетчини,-на початку травu буJа втра
тила всякі зв" язки з першою дивізією ген. Буніченка та 
А не було відомо де вона на той час перебува.Jа, або що 
з нею сталось? •• 

Щоб вияснити це загадкове зникнення першої .дІІвІзії 
та довідатись про і1 долю, командир другої дивізії, ген. 
Трухін,вирішив пос.лати на її розшуки зІ штабу свого 
заступника, ген. Боярського, який вирушкв у .!lорогу .1и-
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ше в товаристві свого водія. Коли вони зблизились на 
передмістя містечка Пшібрам, їхнє авто несподівано за
тримано перед бар"єрою на дорозі, де поруч були розта
шовані кулеметні становища, що ї х обслуга складалась 
з совєтських парашутист ів, які заздалегідь були скине
ні в запілля на головних шляхах відступу німців з Чехо
Словаччини. Ген. Боярський ,побачивши своє безвихідне 
становище, намагався ставити зброй ний опір, але його 
схопили разом з водієм і доставили до свого штабу в 
навколітнім лісі, Звичайно, совєтські парашутисти в ід 
такої несподіванки, що до їхніх рук попалась така цінна 
"здобич", відразу розгубились і не знали що з ними ро
бити. Очевидно, що вістка затримання їх совєтськ и ми 
парашутистами, всетаки якимсь способом досягне до ш
табу другої дивізії, і незабаром сюди на Я ого виру ч ку 
прибудуть найкращі сили дивізії. Парашутистів на той 
час нараховувалось лише кілька десятків осіб і в н и х 
не було змоги встояти перед силою власовцІв. 

Після короткої наради командирів парашутного деса
нту було вирішено, що у зв" язку з неможливістю доста
вити свою жертву літаком до розташування більших со
вєтських сил, ген. Боярського присудили на кару емер -
ти і його поспішно ловісили на дереві, а водія, післяхаr 
ре токого катуванн>І, ледве живого замкнули в бун к ер 
під сильною охороною. Тим часом ген. Трухін, не дові -
давшись досі нічого про пгршу дивізію R загадкове з -
никнення його посланця, ген. Боярського, вирішив осо -
бисто з ген. Звєрєвим поїхати вперед штабним автом , 
щоб вияснити таємницю. 

На той час східній фронт поспішно втрачав своюста
більність, і відступ німецьких дивізій цілком заповнив 
усі дороги на захід. З велию~ми перешкодами, їдучи в 
протилежну сторону на схід, ген. Трухіп із своїм nідле
глим ген. Звєрєвим добилися на передмістя містечкаП
шибрам,де їх зустріла подібна доля ·:хнього попередни
ка, ген. Боярського,- їх там повісил:• совєтські nар а -
шутисти. 

Звістка про смерть трьох генерал ів згодом дійшла й 
до нашої дивізії та викликала несподіваний переполох і 
сумнів між рядовим вояцтвом за спі.rаьну долю. 

Я посидів ще якийсь час у гурті вояків, а далі пішов 
у сусіднє село, що було розпоJJОжене лиш один кілометр 
далі від нас, і там був розташований другий полк. Усе
лі, по вулицях безцІльно блукали вояки, більшість з них 
зібралася на подвІр"ї школи, де на той час містився ш
таб полку. в гурті я помітив кІлькох мелодих лейтена
нтів, а один з них говорив до згуртованого вояцтва: 

-Куди й чому ми йдемо? Час нам повеrнутись назад 
і здатись советській армії, бо краще самим добровіль -
но прийти, як пізніше нас усіх американці віддадуть з і 
зв"я:щними руками! .. 
Я спочатку не розумів, про що йде тут мова, але при

слухозуючись двлі, я відразу :щогадався, що це советсь

кий аrе.нт із своїми прибічниками, яких nослав "СМЕРШ': 
щоб вони всюди поширювали різні провокації та педові -
р"я до нашого командування ... Не диВJІячися на ще до -
сить свіжу трагедІю загибелі трьох генерал ів з рук ко -
муніетичних опричників, ми все ж таки до того часу пле -
кали в серцях надію, що між нашим командуванням І а -
м,ериканцями існує якась таємна угода про nерехід на -
шої дивізії на сторону Заходу ... Звичайно, щов тогочю
нІй ситуації, коли всі частини дивізії помішвлись, бу л о 
зовсім неможливо комусь виявити походження цих про -
вокаторів, які прикривалися тим, що на собІ мали одяг -

нену зовсім нову форму власовських офіцерів ... Отже , 
мої здогади були правильні щодо совстської провокації, 
а вже цілком підтвердились, коли відбулася наступна \10" 

дія ... 
Незабаром на подвір"я школи в"їхали несподівано д- · 

ва совєтські танки Т-34, а також три вантажні автома -
шини, у кузові яких сиділи декілька їхніх вояків без:Цх>ї. 

Коли ця танкаавтоколона зупинилася, на башту першо
го танка піднявся їхній комісар, чи політрук, і скинув -
ши свого шолома та розмахуючи ним над головою, ви

гукнув: -Доброго здоров" я, наші дорогі земляки! Bi'I'Er 
ємо вас із закінченням вій ни, та бажаємо вам щасливо
го й радісного повернення на свою рідну землю! 

НашІ вояки, здивовані такою несподіванкою, немов о
тара овець перед хижим вовком, стояли всі мовчки, ли

ше з розгубленням поглядали на цього непрошеного 
11 гостя" ... 

Незабаром хтось із гурту спитав: 
-Ну, розказуйте, як там удома і що нового? 
Цей комісар, ·що тепер вже стояв на гусениці танка , 

розпочав цілу промову про те, яким поспішним темпом 

теп~ відбувається відбудова економіки країни СССРт 
заліковується всі тяжкі рани, які завдала війна. 

Стоячи між гуртом наших вояків, я також слухав про
паrандивну промову цього аrітатора. Та врешті запри -
мітив, що через юрби наших вояків протовплювавсь до 
промовця той лейтенант у формі РОА, що недавно ус іх 
закликав добровільно :щатися Совєтам. Наблизивши с ь 
до совєтського аrітатора, він здивувався адаІІі ІІtІj'І<НуВ: 

- Зцоров, друг Павлуша! Ось де нам знову дове лос я 
зустрінутись! Совєтський аrітатор тут кинувся в обій
ми до цього лейтенанта, а поцілувавши його, сказав: 
-Так ти все ж залишився живий, Коля? Ну, я ніколи 

не сподівався, що знову тебе nобачу після такого важ -
кого поранення під Києвом у сорок першім році! 

Щоб продовжувати далі оцю свою комедію про "випа
дкову зустріч" двох "друзів", лейтенант у формі РОА з
вернувся до наших вояків зі словами: 
-Це є мій колишній вірний друг, Павлуша, я з ним п

ройшов перші місяці фронтових доріг аж до того часу , 
коли мені довелося поnасти раненим у німецький полон 
б іл я Києва!- а дал і, повернувшись до совєтського а r і
татора,- сказав: 

- Ну, ти продовжуй дал і, ми ще поговоримо про вс е 
пізніше! 

Совєтський аrітатор знову почав верзти свої брехні 
та нісенітниці про відбудову Донбасу й колгоспів, у я
ких життєвий рівень населення перевершив навіть дою
енний час, на що хтось з гурт у вояків кинув св ою 
репліку: -Або ж маJІо "остовців" та полонених че
рвоноармІй ців всюди по Европі набрали, то ж вони і пра
цюють, бо НКВД їх до цього примусив! 

У відnовідь на те совєтський аrітатор аж вигукнув: 
-Це вигадка І брехня фашистських аrентІв та nрово

каторів з метою підірвати довір"я до совєтськоївлади 
між громадянами! Всі громадяни, що їх ми визволили з 
німецького рабства- щасливо повернулися до своїх до

мів. Ми взяли мільйони полонених німців та італійців,я

кІ нищили нашу країну, отже нехай вони тепер І відбудо
вують усе! 

Далі, щоб спрямувати nровокацій ні розмови між на -
ших вояків (бо ж це була й цІль), лейтенант у формі РОА 
знову голосно запитав совєтського аrІтатора: 

-Але все таки, як е сnрава з такими як ми? Що вза -



гал і нас там чекає ? 
Той, ~вигнувши раменами та розвівши руками, по

волі мрНіно відповів: 
-Та -а-а звичай но, що з такими JO< ви- справа іншо -

ГО роду! nо-перше наші державні слідчі ОрГаНИ КОЖНОГО 
спитають про його минуле, й коли хтось тяжкопрови -
вився перед батькІвщиною, -то доведеться рік або й два 
попрацювати, спокутуючи свій гріх, а пізніше до б аби, 
під ковдру! Але хто до РОА пристав з німецького поло
ну, рятуючи своє життя від г0.11одової смерти,- той че
рез місяць з певністю буде вдома! 

Лейтенант у формі РОА, з рвдісним виразом облич
чя, знову запитав: 

-І невже це правда? Прохаю тебе, JO< свого рідно г о 
друга, чи це все, що ти сказав є правдою? Совєтський 
аrітатор, здивовано розвівши руками, сказав: 
-Я думаю, що ти мене добре знаєш, що я своїслова 

ніколи даремно на вітер не кидаю, а коли б хто з васба
жав повертати додому, той тепер може відразу, оцими 
автами, їхати разом з нами! 

Натовпи наших вопів, пі тісним кільцем стояли й 
прислухалися до ді могу цих двох спритних совєтських 
провокаторів, гуділи неначе рій бджіл. Десь було ~Ут и 
вигуки: -По очах видно, що бреше паразит! Не в Ір те 
йому жодного слова! . . 

Все ж таки, дехто з вояків, легковажно nовІривши ЦІЙ 
так хитро nридуманій проnаnщці,лаштувався на совєтськіа-
вта їхати "додому". 

* * * 
Надворі вже цілком розвиднілось, к0.11и з села nояви

лось чорне легкове авто, що дорогою наближалося д. о 
нас. ПроїЖджаючи біАя нас, я зауважив, що в ньому ,J<рІМ 
воді)І сидів пиАсь вищий совєтський офіцер з широче
зним~ позолоченими пагонами, а на грудях його кіт~я 
рясніли кіАька рців медалів і орденів. Вояки мер щ І й 
кинулись за цим автом, яке наблизившись до ген.6уні"І& 
нка- зупивИJІось. З авта ВИJІ іЗІІа висока сутула постаТh, 
офіцер, який боязко озираючись навк0.11о себе, прямував 
до командира нашої дивізії ••• 

Він був одягнений в старі й мокрі від роси чоботи з 
дірами, штани з румунського чи мадярського жовт ого 
сукна, а під кітелем мав трофей ну сорочку ( наnfВНО з
дерту з німецького офіцера) інженерно-саnерних ФоР-
мац ій ТОДТ. 

Пристуnивши до авта, він виструнчився, вітаючись з 
ген.Б уніченком, а опісля сів у машину поруч команди -
ра нашої дивізії. Насторожені вояки обступИJІи авто, а в 
деяких миттю появилися в руках піст0.11і. Хтось з гур -
ту вигукнув: 

- В штаб Духоніна, цього червоttого паразита!!! 
Я стояв nритиснений іншими вояками KOJIO самого а-

вта й чекав, що з цього виАде. · 
Совєтський офіцер тривожно поглцав на натовп во

яків, в нього помітно почала труситися нижня губа.. а 
дал і,- нерішуче витягнув з кишені пачку цигарок юме • 
цького виробу "Режіе- 4" й простягнув до ген. Б унічен
ка та закурив сам ••• 

Пустивши КJІубок диму, він звернувся до нашого ко -
wандира дивізії зі словами: 

-Товаришу генерале! За вашою спиною стоять двад
щtть тисяч вояків та офШерів вашої дивізії! Кожний з 
них вдома залишив старих батьків, жінок та дітей, абож 
своїх наречених. Війна вже закінЧИJІась! Куди ви їх те-
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пер хочете вести? Поверніть їх усіх назад! Совєтськ иІ 
уряд і товариш Сталін nростять усі ваші гріхи перед ба
тьківщиною! Вашого повороту додому чекають усі з не
терпінням та радістю ••• 

Далі, не находячи інших красномовних с.~ів і аrітаці
ЙНИХ фраз- ВіН ЗВМОВК, ПОГЛJЩаюЧИ ХИЖО НавКо.JО. 
Натовnи вояків теnер ці.ІІком завмер.11и, очікуючи н а 

відповідь ген. Буніченка, що теnер згасив свою цкгарку, 
а відтак сказав: 

-Так,! Ми добре знаємо, що нас там чекають, .11ише 
не такі люди як ви. Нас чекають з нетерnінням усі при
гноблені народи СССР, к0.11и ми nоверьемося наЗад і 
принесемо перемогу над комуністичним рабством! Ви 
щойно сказали, що товариш Сталін нам усе nростить й 
радо нас привітає? Але nеред тим, як ви їха.аи сюди ьа
мовляти нас до nовороту, треба було б поїхати в Москву 
й довідатись від нього, як він зустрів усіх ПОJІО нених 
червоноармійців, яких, після війни з фінами, на катего
ричну вимогу совєтського урцу, й ому примусово вида
ла ФінлЯІtДія? Бачив хтось з них хоч кусочок рідього ~& 
ба, не те, що землю? Де вони всі поді.ІІися? А їх бу.иоду
же багато ••• 

Совєтський офіцер від такої несnодіванки nом і т tt о 
зачовгав на своєму мІсці сидіння, а потім нервово роз
гублено пробелькотів: -Та ••• це, бачите, є справа ПОJІ і -
тичного роду, про це нічого не знаю, бо и .1ише воп ••• 

Між ВОЯКаМИ, ЩО HaBKOJIO ОТОЧуввАН авто, ЗНОВУ роз • 
неслися погроЗІІиві вигуки: · 

-Та що з ним довго панькатись! Сюди між вас дава

йте цього душегуба! Напився народної крові! 
У багатьох теnер у руках nоявИ.Іись ножі та nісто.Іі, 

що їх, не дИВ.ІІячись на наказ-багато вопів трима.ІІС 
по кишенях, або за хаJІявою чобіт ••• 

Совєтський офІцер, озираючись боизко навко.Jо не -
наче миша, що nопал ась у мишОJІовку, нарешті npou.JJІ ив 

через зуби: - Та-а-а я бачу, що тут .11юдк в івmому дусі •• 
Мені немає з вами про що говорити ••• 

Щоб заспокоїти розбурхану стихію воицької юрби,ге
нерал Буніченко звернувся до всіх з прохаttНям, щоб~ 
ни затихли, а також nроnусТИJІи совєтськоrо офіцера до 
свого авта, не заnодіявши йому жодної шкоди, бо це 1\0-. 

ГЛОб ВИКJІИКаТИ ПОВВЖНИЙ інцидент, ЯКИЙ ПОШКОДИВ б И 
для цілої нашої дивізії ••• 

Незабаром авто з совєтським "мкроносцем", nід ВІІ -
гуки й свист вояків, знову ЗНJІКJІО в тому наnрJІМІСУ, ._ 
дки прибуло сюди. 

Тим часом між вояцькими групами .І)'kUJC pia:tti с у -
nеречки та переконування один одного ••• З їхніх розмов 
виходило, що цей офіцер ІtВJІежав до третьої тавко в о ї 
армії генерала РибВJІки, частини JІКОЇ nіС.ІJІ окуnації а -
встрійської столиці Відня,-посnішним маршем повер • 
нули до Чехо-Словаччини, а tte зустрічаючи по доро:і » 
дного опору- сл ідували по п"ятах нашої дивізії ••• 

* "' * 
Незабаром роЗRеслися слухи, що ген. Бувічевко nо. 

їхав до другого села, де перебував штаб амерпанських 
частин, про щось домомятись, бо всі наші во.цькі маси 
тепер помітно nочали виявляти свій несnокій, не знаю
чи чого ми А далі чекаємо на цій дорозі. 
Я ходив між вовками з наді ею вІдшукаТІІ когось зва

йомого, прислухаючись до всіх розмов, щоб довідаnси 
як взагалі є теnер наша справа. 

( Захін11енн.с на с110р. 12 ) 
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ОСАДА ПОЛТАВИ 

Осада міста почалася 29-го квітня 1709 року і 
продовжувалась до 23-го червня і всежтаки шведи 

Полтави не вз·.яли. 
Обороною Полтави керував полк. Келін. В штур-

мах шведи втратили 2500 !Юитих і поранених. 
Втративши надію взяти Полтаву, Карл ХІІ, не

дим ячись на поранемия (кулею розбито кість у п "
яті), всеж почав готовитись до генеральної битви, 

на день якої московська арм ів мал а 4 2 тисячі ос Ю 
регул.~них і 5 тисяч допоміжних ві~Ььк. Кількість 
армії гетьмана Скоропадського разом з полками 
Долгорукава досягала 40 тисяч чоловік, але вон и 
до Полтави на день битви не всі піціАшли. 
Також на де$.. битви запізнились прибути 40 тисяч 
калмиків. -

Шведи перед битвою мали :r7 тисяч військ~, ат а
кож З тисячі мг.зепинців і 8 тисяч запорожщв, але 
частина шведських. військбула розкидана по ни ж
ній течії р. Ворскло. В генеральній битві брали у
часть тільки дві третини (З 2 тис.). Мазепинці й за
порожці в битві участи не брали. Ще дивно й те, що 
з Зб гармат шведів, в наступальній атаці було в к. 
користана лише 4, проти 7 2 р із цого калібру, що мав 
Петро J.R. 

На світанку 27- го чер9НЯ (за старим стилем) 
1709 року, за дві години до ех іц сонця Карл ХІІ си _ 
rналом п іцняв армію в наступ. Поnереду мовчаз н 0 
~ло 4 колони піхоти, за ними - б колон кінноти ~ 
кінаступали на передові позицї1, укріnлені зах~с
ними бар"срами, про які шведи не мали ніякого уя
ВІІенк"- Коли шведи піційШJІи на віцдаль коло 10 о 
кроків, передова л ін ія московської л іх о ти й кінно _ 
ти віцкрила по них нищівний вогонь. 

Наступ швед ів і генеральна битва продовжуна _ 
лися коло години. Контратака московських військ 
примус~ а швед ів_ аЩетуnати аж до села ПереВQ/Іочне, 
ларомноJ переnрави через Дніпро, лишивши на пол -і 
бою і по дорозі втечі 13,28 1 )битих. 

У книжці Порфірована стор. 79 написано:" в час 
контратаки Петро був у сам Ій гущ і би'l ви. його мо
гутня фігура на коні різко видіJІJІІJась і була доброю 
мишенню дл·я шведських стр іпьців. Одна кул.я л ро
била капелюха Петрові, друга застр.ЯІJа в сідлі, ат
ретя лопала npoa.to в груди і розплескалась на вели
к~му нагрудному хресті". (За царизму в шкіІІьн и х 
лщручниках писалось, що в Полтавській битві П 
видінням кулі обминали царя Петра.) Отже, за П~;
ф~овим, Петро, МОВІІ·яв, п іцтвердив те що ка 
вощтву· "М , з а в . не жизнь не дорога только би р 
сс1·я 8 б . ' жила о-лаженствє J СІІавє". 

Як бачимо, обожнюються всі кати України, лочи.: 

наючи від Петра аж до Леоніца, "во щаву отчізни". 
У книжці на стор.82 написано, що Петро оголо -

сив усій армії, що тоЯ. хто спійо.fає живого коро л и 
Швеції, дістане генеральського чина і сто тисяч ру-

бл ів нагороди. З а мертвого теж дістане добру на

городу, але Петро, за Пор фіровим, зрооив л~милку, 
негайно не давши наказ у пересл іцувати шведІв, б о 
такий наказ булоданотільки вечором. Також б у ло 
наказано полковникові Г.Галагану з козаками- не

гаі:ію перmраІІfТИО> через Дніnро й знищити біл·я Пе
револочного всі переправи і не допустити на правий 

берег ні шведів, ні Мазеnи з козаками. (Це той Га
лаган, що Тарас Шевченко назвав ао1ани.м.- LЗ.) 
Певно, в той час Галаган був десь на ПравобережжL 
Шведи ж так поспішно відступали, що ~-го чер в ня 
досягли переправи біля Переволочиого подолавши 

' , 
вщдаль у 10 О ~ ілометр ів. Тому полк. Галаган зап і-
з ни вся виконати Петрів наказ. Вночі ЗО-го черви я 
Карл з деякими генералами переправивоjj на прашй 
берег Дніnра, а також тисяча А:>го драгунів на ко
Н·ЯХ лереплиВІІи Дніnро. Мазепа з тисячею ко з ак і в 
nереправився на пр ави й берег ще раніше. 

Ранком ЗО-го червня до шведського табору б іл·я 
переправи набли31воя Меньшікав з драгунами і ви_ 
магав негайної кап ітул.щ ії, з ал якую чи, що в проти
вному виnадку будуть усі знищені. Генерал Левен
гаупт ще намагавоя за11ягти переговори, щоб Карл 

мав більше часу на втечу. Одначе лід погроза м и 
Меньшікона він був примушений капітулювати. Всь
го nри капітуляції шведів біл·я Переволочиого було 
взято в полон 16,~5 боА:>вого та 3,402доломіжJІо
го переоналу. Крім того- 31 гармату, 1б00 гармат
ків, 2:Ю лудів пороху, 224 скрині з набоаіи, звіль
нено з полону ~ОО москалів і українських вояк ів. 
Також захоплено 179б возів о4;іцерського оrозу, на 
,яких було багато золотої і срЮної посуди та інших 
дорогоцінних речей. ·В додаток було ще взято 3402 
карети з іншими цінними речами та 1б57 офіцерсь -
ких "при сл уж ниць ". Забрано 278 вояких прапор і в, 
3~842 шпаги, 21,630 мушкетів з багнетами, 12,67 2 
коней із сідлами, а при кожному сіцл і було два піс
тол і. Всіх же швед ів взятих у nолон б іл·я Полтави Я 
Переволочиого було 19,171. 

1- го лиnня Петро І- йлрибув у Пере8(>JІочне _й.хоч 
із запізненна.t, наказав бригадирові Кралотову з 
двома полками московських драгунів і Переяслав -
ському полкові українських козаків перещіцувати 

Карла й Мазепу аж цо турецьких володінь. Генера
лу Гольцу, що був із сильним загоном між Польщею 
ЯВолинню, було наказано не допустити Карла з"є
днатися з королем Польщі Лєщ інським і шведСІі<Им 

корпусом генерала Крассоу. Генералові Волконсь -
кому з 1500 драгунами й 4-ма nолками українських 
козаків було наказано кожною ціною догнати Кар -
ла з Мазеnою. 

Бригадир Кралотов у стеnу ВИ·ЯВИВ велику груnу 

шведів та, думаючи; що в ційгруnі е корольШвеції 
і гетьман Мазеnа, затримавоя б іІІ я неї. Група nро-. 
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явила спротив. В бою 20 О вовків з неї було з ар }'ба
но, 260 взято в по..он, а рештки цієї групи були з
нищені чи взяті в полон козаками Переяславськ(І'() 

полку, очоленого полковником Томарою_ Затримка 

Кропотова б іІІ·.я повищої групи швед ів уможливи л а 
Карлу й Мазепі досягти р. Буга. Коли ген. Волков
ськиіінаблизився до Буга, то Карл і Мазепа з най -
ближчим оточеннJN вже були на лівому березі Бу -
га, на турецькійтериторіі.. Ті ж, вкі були захоnле

ні на nравому березі Буга, всі були знищені. 
Кн ЯЗ» Голіцин з драгунами і Браславсь~и~ ~о за

чим полком nере~ов р.Буг дальше на ЗахІД І "!Шов 
понад р. Дністром, щоб на випадок, коли Карл ПІШОВ 
через Молдавію Галичину на Львів, перехопити~
го. Але довідав~ись, що Карл і Мазепа ~е в ~ур~ 
ччині Голіцин залишив турецьку територю. ПІЗИ~-

' Б · біІІя м ЧернІ-ше Кропотов з драгунами в уковин І,. • 
· nолк. r' шленкроком. вц~ перехопив групу ШведІв з 

Uя група з 554 осЮ без с~ротиву здалао.я в nолон. 
Ue вже були рештки шведІв.. . . ом 
лише кілька десятків офщерІв 1 ~~дат ~ КЩJІ 

U що вц 111111о ВІД вели -лишилися в Бендерах. е все, 

кої шведської армії. 
Всі шведські полонені на чол і з фельдмаршалом 

РеншіІІьдом (разом 2~085) були достаВІІені в Моск· 
ву і проведені по її вулицих. Так було проведено ~ 
ранцузів по спаленій Москві у 1812роц~ а німців
піСJІя 11-ї світової вНіни. 

ІІереСJІ ідуванн.я переможеної швед<2Jкої арміїп Щ 
Полтавою на таку далеку вЩдаль до повного її зни
щенн.я- ·явище незнане до того часу. ЗахІдн.я віЯ -
ськова стратегія маІkе повнІстю виключала таке 

переСJІ ідуваннJІ; на111аки, рекомендувалось дл.11 від-

ступаючої ворожої армії будувати "золоти А. міст;• 
спри·яти їRбез перешкоди відступати. Московська 
стратегі.я в ціІІдіІІ.яиц~ пише Порфіров, стор.89,пі
шла далеко вперед вЩ армійЗахЩньої Европи то го 
часу. 

Та, незважаючи на знищеин.11 швед<2Jкої армії в 
Україні, Росі.я була в стані віІІи із Швеціоо а. до 
1714 року, коли Швеці.я згідно Ніштадського до~ 
ру віддала Росії Л іфл . .яндіо, ЕстлSІІДіо, J.oв<2J ку 
землю, біІІьшу частину Карелії з Виборгом Ави"іц 
до Балтики. · 

У вНmі з Росією король ШвецІї втратив свіJІ пре
стиж, а український народ оnиниво.я в повному ра
бстві московської імперії аж до сьогодиL 

У книжці Пор фірова иа повищ у тему, и і од вим 
СJІовом ие згадано Костя Гордієнка і Аогові с ім 
тиояч запорожців. ОчеІІІДио, вони віціІІuи не д о 
Переволочного, а в напр.JNку володінь крим<2Jк ого 

хана, в nониззя Дніпра чи в Крим. Та Jlyci запоро
жці в час зру.увани•я в 1709 році СІчі Петром І-м 
тікали в Крим. Про теж Тарас Шевченко писав: 

Н Є ІІІіХtU8 б is І01'811і 
САtІІNі нєбожtІІІІІ. 
Н є еаан.ІІ ба iZ ІІІU УІfЇІ а t 
ЛОАІОІН8Х ІОІІІН8і. ( ГВІагав) 
Нє ІAfiІtUa б 11,_ Боха 
В Kpuy s а Вrраїну. 

Із згаданої книжки також видно, що тод іwв і 
володіння Туреччини сягали аж до понкзз·JІ р.Буга. 

Іван Степанович Мазепа гетьманом УкраЇНJІ був 
вибраний 1687 року. Помер він 2- го жовти а 1709ро. 
ку у Варииц і б іл·я м. Бендер. (/. 3. J 

,_ _________ ІАЛІВНІ ПОВІДОМЛЕННЯ---------... 

15-го березня 1981 року nолишив цей свІт член Ле
Гіону Симона Петлюри сл.п. ВАСИЛЬ ІЛ/ЄНКО. По
кій ний н~tродився в 1904 році на центральних зе м -
лях України. Поховано А ого на к.uщовищі м. НотІн
Гам, Ан_глІя, 24-IIl-1981 Р..· ВІчна Иому Пам"ять! 

• • • 
У Kilfl!i квітня 1981 року від ій шов у світ в і ч НОС'І'И 
~е~ Легіону Симона Петлюри сл.п.ВАСНJJЬ ЛlfYJJA 
ПокіІіний н~род~~ся 12-ІУ-1907 року на центр&.!Іь -
рних землях УкраlНи. Похоvно Я ого на цвинтарІ м. 
очдейль, Англія. Вічна Иому Пам"ять! 

• • • 
11-ro травня 1981 року відіІІшов з !tЬОГQ евІ-а член 
ЛегІону Симона Петлюри сл.п. ОЛЕКСІН ОЛЕКСАН
ДРОВ. ПокіАниА народився 1904 року на централь
них землях України. Був головою відді.ІІу ЛСП м.f'а. 
лІфакс. Поховано А ого на _цвинтІl])І м.Галіфакс, Ан· 
гл1я, 15-У-1981 р. Вічна Иому Пам"ять! 

• • • 

І-го листоnада 1981 року уnокоївеа в Бозі чжен Ле
Гіону Симона Петлюри сл.п.ІВАН РОІ/ІУК. Покій -
ниА народився 21-ІХ-1898 року на цеtn'Рuьвих зем. 
ЛЯХ України. f?у~_учасником ВИЗ80.ІЬИИХ змагань в 
Q_ядах військ УНР. Поховано Аого Н8_J(JІадовищі м 
Галtфакс, Англія, 5-ХІ-1981 р. ВІчна Иому Пам"вт~! 

• • • 
17-го rРУДНЯ 1981 р~>Ку На 81-~ j)ОЦЇ ІІИТТJІ Пом е _р 
сл.п.ІВАН ЛОТАЛННСЬКНН-ООТАЛЕНКО. ПокtІ
ний народився .1902 року на Київщині. Поховано 11 о
го на ~адовищ1 м.Дюзбури, Англія, 23-ХІІ-1981 р. 
ВІчна Иому Па"'!"ять! 

• • • 
Родинам, П_обратимам і Друз.ям Покій них ВИСJІОІUЮ· 
ємо глибокІ сnІвчуття та розділяємо їхню аuобу! 

Bij СtІХОІО Yll'fllfl Kpat ОІОЇ o"sais-.iї 
Легіону Сuома Лєurо"• у В.Брuаії 
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М.Дорош 

ДЕ ПОЧАЛОСЯ/ ЖИТТЯ? 
Це є найбільш контроверсій на тема в гал у з і, 

що заторкує астрономію, біологhо, археологhо й 

палеонтологіо, якщо поставити питанн·я, чи життя 
виникло на нашій пл·янет~ а чи в іншому місці чи 
просторі. 

Серед науковці в прихильник і в теорії, що жит
тя почалося в іншому космічному просторі, а не 
на Земл~ є з одного боку такі, як відомий астро
ном Карл Саr'ан, а з др уго го так і, як письменник Е. 
фон Данікен. ПерШИЙ Є ТОГО ПОГЛ·Яду, ЩО, •ЯК Щ О 
брати до уваги величезний засяг Всесвіту, то ж и -
т11я неминуче і сну є й на багатьох інших коем і ч -
них тілах чи плинетах (мається на увазі чис.Лежі 
інші соняшві системи, а не нашу, частиною якої є 
Земля). Другий, фон Данікен, належить до числ а 
тих, які твердяrо, що на Землі є досить .доказів• 
про те, що я юцо вона й не була заселена живими 
твор інн·ями з інших коем ічних простор ів, тої~ при
наймні, відвідуе:ли такі творіння. · 
В противагу,багато "поміркованих" астрономів 

є тієї думки, що поза Землею життя більш нІде не 
існує ••• Природньо, нау ка вимагає доказів. 

СвіТової слави бритійський астроном і профв::ор 
Фред Гоїл та професор прикладної математики й 
астрономії ( ІОніверсіті коледж, Кардіф, В. Брита -
нія) Чандра Вікрамазінх разом подали науковому с
вітові вірогідні дока~ дл я випраацання припущен -
ня про те, що земне життя в своїх перших форм ах 
розпочалося не на нашій плянеті. Однією із важ -
ливих причин такої гіпотези є те, :цо хемічні скла
дов і частини Земл і не сприємливі ;~Л· Я початку ж и
ттєвого творіння. 

Ще в 1962 році ці обидва вчені зайнялися досл ~ 
дами проблеми помЬкпл·янетного пилу ( пороху) ,що 
на думку більшости астрономів був в основному з
«fормований із водяної криги( льодУ' • Повищ і два 
професори не годилися з такою думкою вже то му, 
що водяна крига зцатна дуже легко випаровувати -
ся, а тому не 3-fОгла б уціліти в порівняно гаря
чих діяпазонах простору близького до :ірок. Рівно
ж, виглядало неможливим, щоб пилю~и .:ьоду зфор
му вали ся в ро~ іджених атмос Іj:еричних у мовах,що 
мають місце в космічних просторах. 

Ці вчені також вичислили, що світло Юране у мі
жзоряний порох не відповідало дотичним вичислен
ням r.c. ван де Гул ста, якщо б цей порох був і з 
водяного льоду. Натомість, ці бритійські науковці 
доказували що мЬкзорJІний nopox є в своїй біль -
шості створений із tрафітних зернят. ·Дальша їхня 
теорія в цьому напрямку пропонувала, що я кр а з 

навколо--П-ерйферііі tра'фітних зернЯт конДенсувала
сь крига. _ _ 

В цих дослідаХ- пройшло десять років і вже те-

пер пояснення космічвого пилу повищими двом а 

вченими спирається на органічні полімери. Ці о~ 
таНИСє_з.веЛикиХ мОлекул, що в свою чергу зФОр
мовані з простих численних хемічних одиниць.Шту
чн і пол ім ери тепер широко використовуються в ін -
дустрі ї у вигл•яді пл ястики, r'уми, фільмів,клеївс. 
Було досліджено, що пол ісахарид ( складна цукро
ва сполука) найчастішезустрічається в усіх б і
ологічних пол ім ерах на Земл L Дальше припускає -
ться, що цей полісахарид- походить від двох найпо
ширеніших молекул (елементів) цілого Всес_віту, що 
відомі як водень і чадний газ. 

Дальше стояло питання: як могли такі скл адн і 
біо-хемічні речовини осягти великого поширення в 

необмеженому ЕЬесві ті? Професори Гоїл і В ікра -
мазlнх пояснюють це біологічним копіюванням. 'JЬ. 
бrt>, вуглець. азот і кисень, які є наявні в космо
сі, з часом перетворилися в живі мікро- орган~зми, 
що потім розмножувалися та наповня.~и проСТІР У 

формі пИJІу. 
Повище мір ку вання про у часть названих еле ме

нтів у першопочатках живих організмів схоже н а 
те, що в космічних просторах життя почалося с а
мовільно.~~ Тобто, не вистачало пояснення, як 
саме сталася генеза цих початкових живих органі
змів. СтановиЩе космічного простору таке, що ·ЯК

що б і почалосв там життя самовільно, то воно з -
могло б проіснувати лише мізерно короткий час. З
нову таки, переконливих доказів про повище запо -
чатку вання житт-я ще не віднайдено. Ал~ ці два в
чені подають причину, чому саме життєвІ по чат ки 
не могли статися Ііа Землі. Ця причина полягає в 
тому, що процес започаткування життя є дуЖе с
кладний, щоб він міг звершитися в обставинах Зе
мл і, що якісно є таки дуже обмеженою. 

Припускається, що відламки від к~~ет були с -
воєрідним насінням, -вке пусТИJІо сво1 паростки .в 
земній сфері. А потім відбувався довгий еволкщ
йний процес життя. Притаманні земні умовини с
прияли життєвій еволюції лише тим генетичним t.& 

теріялам, яким ці умовнии імnонували чи були с
приятливими. На інших пл-янетах, в інших соняш -
них системах, існували відмінніші від Землі умо -
вини, які сприяли розвиткові 1t еволюції інших ФО
рм життя. 

Якщо теорія згаданих вчених сприйнятлива для 
пояснення життєвих форм на нашій nл•янет~ то в 
такій же мірі ці повснення стосуютьсJІ і до інших 

пл·янет, а значить і життв є поширене по всьому В 

сесвіті, по всіх космічних необмежених просторах. 

ПРАВДА - HAID.A ЄДИНА ЗБРОВ, А ПОІD.ИРЕННВ ЇЇ В СВІТІ 

ДРУКОВАНИМ СЛОВОМ- HA/DA ГОЛОВНА СТРАТЕГІВ В ЦІJ ПОРУ! 
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А. Боі"о 

ДАРВІН І 
Ще ·ЯК ми були школярами, нас учили (та ще в

чать і тепер!), що бритієць Чарлс Дарвін (1809-188 2) 
є незаперечниІі авторитет, коли йдеться про пояс

нення всіляких пород нашого рослинного й тварин

ного світу, про довги А еволюційний процес пр о 

природню селекцію ••• Але з чаоом появи генетичної 
теорії почавоя рух за димісіо дарвінізму. 

Прихильники ево.JІюційної теорії дарвінізму тве
рд ять, що вояк і спроби заперечити цю теоріо похо
д·ять і з протинаукових дж ер~. а значить є нера

ціональними. Отже, якщо дарвінізм каже, що лrщи
на походить від мавпи, то тільки так і мусить бу -
ти. В своїй більшості науковий світ з цим годить

ся. Одначе треба не забувати, що теорія дарвініз

му є лише гіпотеза, припущення, що таке могло с

татися. 

Приймаючи дарвінізм за вихідну позицію, раз
ом же іrнорується основний закон фізики, бо дл я 
nідсилення цієї теорії посилається на світське у
вірування в не·~ що не с науковим nідходом. Йдучи 
за теорією Чарлса Дарвіна, треба вірити, що еві т. 
в якому ми живемо, закони природи нашої пл я не -
ти, як і всі.ІІякі складні творіння й організми,·які 
ЗеМJІю заселяють, все це сталося наслідком р·яду 
випадкових подій. Тобто, всі отіподивугідні 

дуже скомпл іковані закономірні системи, що ·.х ко

жна думаюча людина скрізь спостерігає, все це, за 
теорією дарвіні~У. сталося ·якось випадково, са

мо по собі. Ue вже не схоже на наукове 1р8Ю'УІІІННЯ. 
Навпаки реч~ полишені самі на себе, мають тенде
нціо в н~рямку безпаддя; складні творіння руй -
нуються й зНошуються. 

Саме оця тенденція зформульована Другим За
коном термодинаміки, який вчить нас, що нормаль
не (само по собі) спрямування речей є в напрям
ку безпадного розпод іл у енергії. .Якщо ж тенден -
ція природи діє в напрямку безпаддя, бе:J"ІЬр·ядку, 
то звідки ж прийшов такиА скомп.лікований пор-я -
док, що його спостерігаємо у від найдрібніших до 
найбіІІьших творіннях, від мікрокосму до макр(J(о
сму. За Дарвіним, ми повинні припускати, що в 

цьому випадку закон науки, -.як те дишло, що іі<Го 

ЗЗ.ІІюбки можна повертати куди захочеш ••• , а тому Я 
порядок виник самовільно із стану безпаддя. 

"Бос&~ а Cecu УІраU.с&хої На14іонu&ної Рад • s 
.АІбОІU StllipiІJOXЄHH.I~ с•герд.ує, 1140 lf УІраЇ -
ні і у ін•vж ._ sІ. союsн•ж реСJ&убАіІаz ООСР llfO: 
pas біІt~•е ІОСUJОЄ8fІС.І ІІОАіІаІІа народогбІІс•Іа • 
гідбуІJtІЮ8С.І •OJІC8Jii рЄ1ІрЄСіЇ ОСНОІJНІЖ AJOдCfiDЖ 
11раг і сгобід. "(Із резолюцій 8-ї Сесії УНРади) 

ГЕНЕТИНА 
Іншою великою проблемою в повищіІі теорії є с

права появи та розрізНення видів земиих творінь. 
Дарвінізм вчить, що одна порода живих творінь ВІІ
никла з іншої породи наслід ком чис.~енвих мuевь _ 

ких іВИ'nадкових змін, якібули зумоВІені кращим 
пристосуванням до чинників оточеннJІ, т.зв. пркро

дна селекція. 

Розуміючи тепер генетичну форму жИТ'NІ ( що в 
добу Дарвіна не була відома), ми також знаємо,що 
основні генетичні зміни можуть настати JІкше вас
лідком мутації. Мутація-спадковазміна ге
нів, що спричиняється до ~іни рос.rив, тварив і 
людей. Гени- фізичні істоти, що формують сп8,18(о
вість. Тобто, прикмети батьківських організмів, JІ
кі проявляються в їхніх нащадках. 

У великій біJІьшості такі генетичні змінІІІІUІІ -
ваоть не гати в но ка розвиток чи нормuьне жи

ття організмів. Також штучно, за допомогою рев

тrенівських променів ( іонів)досвruося мутації. 
Наприклад: передбачувані ген~тичні нас.в і!КІІ м аА
бутніх ПОКО.ІІінЬ, nредки •.ЯКИХ зВзНаJІИ на собі ВИП -

ромінюванн-я атомової бомби під час 2- ї світової 

віііни в Японії. 
В час постання теорії Дарвіна наука ще не зна

ла про природу генетичних праВИ.ІІ. Якщо пізи iwe 
виявленою мутацісю тепер підпкрається дарв і
нізм, то звідки ж узвлися ті міJІьАони корнен 11 х 
мутаці Ji, що за Ч. Дарвіним привод·ІТЬ до розВІІтк у 
кращих організмів( мавпа перетворюється в Аюди -
ну) ? Аджеж велика більшість мутаці А є wкід.ІІІ ва 
для рослин і живих організмів. Однією із ріnкісних 
корисних ( ?) мутацій було те, що від рогатих би -
ків родилася безроrа худоба( тобто неспромо ж н а 
себе захистити, але людина ( чи інша тварина) може 
з нею легко впоратисв !) 

Підсумовую чи, треба признати, що теор іJІ пох о
дженн·я вищого організму від примітивнішкх сf.орм 
~є~м~L ' 

Ще інш і прихИ.ІІьники ево.июціонізму, бачучи не
випраІЩаність дарвінізму, разом • е ОбОJtнюють 
природу, ·яка своєю СИJІою провадить тах зваВІІА 

природний вибір чи селекціо, кому б)'ТІІ кращим. 
а кому поганіwим ••• Ue також не відповіцає .Іогіч
ному мисленню та науковому трактуванню. 

"Бос&~ а Cecu •гердо Іірv•, -.о s.~oa••i u .а ,. • 
Мос"ги дАА sаІІбеАі ухраїнс&хої NtІІJії •Р•,е• •• і 
на неІда.,у, бо рраїнс&аj нарід не сІО,ІІС.І,uе, 
paso~ s інІІРІ неросіtІс&ІUІ нs,одu•, С811г••t~ 
H89At.WHІj C1&p081J, ОдНаІОІО AЄГUfi.ILIII •nод• · 
~~ оборОНІ АJОдСtІАЖ npa1, .11 і ІідtІі11»NО- ,ЄІОАJО-
14iiнut, наs1ерж неnднu•, ~180дu•." 

(Із резолюцій 8-ї Сесії ~·краПtської Націова
льної Ради) 
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ДО НРАЩDГD 
Приблизно ·сто років тому довжина життя пере

січної людини в цивИізованих країнах була зНачно 
коротшою, .як то є тепер. Це значною мірою завд·.я
чуєтьо.я порівняно молоцій дИ.янці медицини, щ о 
зветься гериатрнка. Тобто - наука, що займаєть
ся вивченням людського старіння та пов"·.язани х 
з цим захворювань. 

Треба признати, що головною смертною недугою 

людеА у віці поверх 40 років життя є хвороба се
рця. Від серцевої недуги помирає бИьше люде й, 
.як вІд усіх інших захворювань взятих разом, до

даючи .сюди й хворобу рака ( пістр.яка). 
~озумlпо, що процес старіння, а з тим і посту

пове ослаблення організМу - .явище природнє,а з
начить і зак()н~мірне. Віддавна було багато успі
шних починаНІ> з наміром зану:J{ати природу, під

пор-ядкувати її людським вимогам дл· .я пол іпшен -
н.я жИття. Не волnдhочи лотрЮними зканн.ями,л ю -
дина стає невlпьником природи. Гностицизм - фі -
лософський напр-ямок, що бере свої початки зп е -
редхристи.внської д-оби, між іншим вчить, що знан
ІНІ є шлях для панування людини над природою, 

Як і наші предки, так і ми живемо у світі н е
певности: наш чин, наше починання може бути у с
п Іхом, або невдачею ... Але одне є неминуче н а м 

гарантоване - смерть; п!)о це ми не маємо жац -
ного сумніву. ~10ву ж таки, є ріжні погл·яди А на 
цей стан, хоч пересічна людина до смерти має нас

таВІІеНН•Я страху. Во ж, мабуть, таки це істина -
ми боїмося того, чого не зНаємо. 

Повернімося тепер до людськоt о етапу п о м іж 
молодісm і смерm -період старіння. Як ми за з
начили вище, процес старlнвя - явищенормаль не, 

але цей процес не обоВ"•изково повинен супровод -
жуватися болями та хворобами, часто хронічними, 
що немилосердно бичують людину в її так зв а
ному періоді золотих років.' 

Ще в 1946 році в Румунії д- р Ана Аслан запо -
чаткувала щось нове, що дає практичні надії старі-
·ючим людям: вІд цього часу почалося ~стосуван

ня високопротеїнового препарату, що відоми А я к 
11 гер о в і та л ". (3аІЩ я ки оживанню повищого пре 
парату багато румунів у віці понад 't5 років бу
ли успішно вилікувані від пов:' язаних із старік -
ням недуг. Переведені численнІ дослІди потверди -
ли, що "Геровітал" був корисним для поборювання 
таких недуг як артеріо-склероза, повищення тиску 
крові, депресія ( пригнічене почуття у віці. п~над 
40 років), ріжні гатунки ревматизМу, ломк1 кютки, 
переходовий період фізіологічних зМін, задишка,ш
лункові язви, грудна жаба, втрата пам" яти, шизо
сП>енія та ріжні симптоми старости. 

Тепер д-р Аслан очолює Державний Інститут ге
риатрики, на лікування до якого прибувають також 
старІючі особи з ріжних країн світу. Почат .ко ви й 
курс лікування триває не менше двох тижнш, але 

такі особи після Цього повинні постійноприймати 
препарат "Геровітал". 

СТАР ІННА t· 
Треба мати на увазі, що цей препарат не пове

ртає назад молодости, бо ще не зНайдено того в і -
ками пошукуваного містичного еліксиру альхемії. 
"Геровітал" допоміг багатьом тисячам старіючих 
осіб покращити загальний характер свого житт.в, 
поліпшити якість його, як фізично, так і духово. 

Перші~ років своїх дослідів і експеримент ів 
д-р Аслан зосередила для артерНіно-серцевих з а
хворювань, що притаманнілюдям у віці поверх 

35-40 років. Потім вона r10чала цим методом лі ку
вати задишку. В 1956 роцід-р Аслан подала меди
чному еві тові свої перш і ycn і шнt резуІІьтати з 
189 лацієнтами, які пройшли курс л і кування "Ге
рові'l'ал". 

В 1972 році у Бухаресті відбувався 16- й сим
позіум Міжнародньої Геронтології, на якому д-р 
Аслан подала висл Іди багато ширших клінічних вип
робувань. Вперше в історії медицини кваліфікова
ні студії препарату проти старіння було застосо
вано в широкому маштаб і. В цих випрОбуваннях п

риймало участь понад 15 тисяч пацієнтів, близько 
400 докторів медицини в 144 клініках Румунії. До
сліджувані особи були в загально ЗІ{Оровому ста
ні та у віці поміж 40 -62 років життя. Метоюцьо
го дослІду було ді знатися про вплив" Герові тал" 
на можливе продовження років нормальної працез

цатности цієї групи людей, а також -про можливе 
припинення прогресування недуг, які є лритаман

ні старіочим особам. 
Люди, які пройшли курс повищого випробувWІІя, 

виявили поліпшення в л" ятьох важливих ділянках: 
1) пр-авильність частоти пульса, ~ поступове л о
кращапня сили мускул і в, 3) відсутні сть поменша
пня об"єму легенів, 4) нормальний тиск крові, і 
5) загальне поліпшення стану серцево- судин н ого 
організму. 

Якщо порівняти до років перед цим випробуван

ням, то тепер пролуски .дні в праці через хворів ня 

зменшилися на 48о/00 ЦіІlа ловища група фізичнопо
чувалася краще та мала бlпьш оптимістичні нас'ІрОї. 
Також значна кіІlькість людей мала покращання зо
ру, поменшепня нервового напруженвх, ~lпьшена 

енергійність, поліпшення спання. "Геровітал"має 
властивість на протязі шес·ти годИн перебування в 
крові й сечі залишатися незмінним, не витворюючи 
ніяких лоб ічних шкІдливих результаті в. На прот-я. 
зі понад ЗО-тир ічного масового вживання цього п -
репарату не було зауважено витворення жадно го 
поважного шкідливого побічного е«t;екту. Щойно од
на особа на 6000 може перенести легкі ознаки але
ргії. "Геровітал" може бути у формі пілюл ~щоб 
її ковтати, або - ін"єкці~ що П дається дуже ма -
л им темпом, чи - ловол і. 

Таким чином стало очевидним, що застосування 
цього препарату є великою надією для загально ~ 

дорових понад 40-річних людей, як рівнож і порі в
вяно значною допомогою для тих, які уже пере

носять звичайні недуги лохилих літ. 
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До цього часу вже Зб країн дозволили своїм л і
карям приписувати пацієнтам "Геровітал".США є 

однією з країн, що ще такого дозволу не дали. В 

таких країнах зацікамені особи зМуu1ені подорожу
вати, ·якщо не до Румунії, де в санаторіях під на

глядом медичного персоналу відбувається встано

влений курс лікування, то, принаймн~ -до ближ
чої країни, де "Геровітал" вже є ..леrал ізовани й. · 

Треба цьому препарату віддати належне особ -
ливо за його :щібність поборювати ментальне при
гнічення (депресія), що загально є невід~'ємне яв
ище в старших роках людського життя, не шкодячи 

організМов~ ·ЯК то є з наркотиками. 
Фактично, "Геровітал" не можна кваліфікуваrи 

як медичний лік, бо він є лише складною речови -
ною вітамінів. Потрапившивлюдський організМ,Ц•Я 
речовина розтворюється на два вітаміни: ПАВА та 
ДЕАЕ. Перший допомагає ф)рмуванюо крови, пе
ретворенню протеїнів. ·функціонуванню залоз, ки

шок, шкіри А волосся. Другий поборює депресІю. 1 

Підсумовую чи, треба при знати ось таки А факт. · 
Наприклад, молода особа, втративши! пам" ять,. опи
няється перец лікарем, я кий відразу :щогадуєть -
ся, що це є наслІдок вживанн я нар~<отика. а то му 

приймає для того відповідні заходи. ·Коли ж особа 
в похилих літах потрапить до того ж доктора з по

д r>ними ж симптомами, то він евентуально зробить 
висновск, що така людина просто підлJІгає бе:JІора
дній дія гнозі старости (дехто в нас цих людей зве 
членами сеньйоріВ). 

Не всілікарі зцV>ні чи охочілічити nохилого ві
ку людей. Але, на щас'ІІІ, все ширшого маш та б У 
набирає ЦJІ поріввJІно нова галузь медицини- ге· 

риатрика, що є присея чека ціJІком фізИЧНИМ і мен • 
таnьиим потребам стар іпих роками людей. Том у, 
напежачи до категорії, що з причини років життя ї ·І 
звуть "сеньйорами", ще не значить, що ми повинні 

всі наші тогочасні недотягненки списувати на ра

хунок непоправної старости. Поступ людстваоста
нніх десятиліть в напрямку поліпшення стану на

ших золотих років, років повної на даному жкттє -
вому шляху зр іл ости, зробив поважні кроки д.'І я о

сягнення щасливішого й приємнішого життя :в:Ау
жених трудівників кожного суспільства. 

* * * 
На прот я зі уже багатьох років було довецено,що 

в і там і ни Б 1. Б 3, і Б 12 відіграють особJІИВО по
зитивну ролю у відновленні сt;ункці онуваив• .аюд -
ських органів, які загапьно враЗІІиві иаСІІ ідком по

старіння людини. Найбільшою мірою ці симптоми 
старіння стосуютьоя проблем розумової ~ібиости,, 
тобто:nроблем пов"•І;38НИХ з чинністю мозку. 

В цьому ми можемо самі собі багато допомогти 
якщо будемо харчуватнов корисними, природою 111 _' 

рощеними, свіжими продуктами. До таких продуктів 
належать: ціJІозернові харчі (а не так~ що переме • 
лені й густо просіяні та ще А з доцатками хеміка
лій), М"•JІСО, •ЯЙЦЯ, сушені кваСОJІІ Й горох, горіхи 
А масла з них, курятина, риба, ягвJІтииа, печінка, 
рижовІ висівки, соняшникове насіннІ, иасівиJІ ее • 
заму, гриби, сардіии, сочевиця та іншL 

Такі природні продукти можуть діJІти JІК пож•• 
ні заспокоювачі в тих випад~ де депресІІ (маrта
льне пригнІченнJІ) та ІнШі нервові хвороби уже ро. 
ЗІОчалисJІ. Коли наш органі~ ваrежно вІджиuе -
ний, тоді нервова система спокіАвіпа. Навіть, ·JІК
що людина зазнає ментмьного напружеввJІ, то І ті> 

ді при наявності в органІзмІ потрМ>ної к 1.1 ь кос тк 
вітамінІв групи Б, людина такі труднощі переноас
ть легше, бо ж потеІЩіJІJІ, що його потребує д.ІJІ о
пожитт·я стан напруження, є в запасі. 

Якщо немає ~оги забеЗІечуватм себе ЦІ(МІІ в 1-
тамІнами Із щоденних харчових продуктів, то е по
вна можливість дІставати такі вітамІни окремо ви
готовлені, JІ к додаток до звичайного харчуваввJІ. 

( ЗахінченнА is t:fl()p.23) 
Як говорило~ раніш, не всі люди в даному сус

пільстві стоять на однаковому щаблі еволКІ.Іії. Мож
ливо, що меншість напежить до людей на ;нижчому· 
щаблІ еВО.ІІюційної драбини, а значить, за теорІ є ю 
УТИЛІтаризму, іХ можуть кваліфікувати якимись 
"унтерменшами", меншевартісними с)fі"єктами, б о 
більшість може схвалити закон лише по 111одоб і о
вого стану. 

Як кожне сусnільство чи держава не є Щеальною 
формою буття, так і закони там Існуючі не є всео
хоплюючі. ВЩомо, що стається багато випадків у
чинения ЗІІочину особами, до я ких не застосову~ 
СJІ приписІв закону, тобто, JІКі уникають кари. Од-

На•ому t:rti6poбin••o6i в•п В.Ва14ЄНІО6і 6ІІСА~ 
6Аюємо tА•бохі саі6•У.., s rapu6oдy 6іджоду s "" 
oto t:6i•g lioto .. JAIOб.Jeftoї Друх•н• t:A.rt.1ЬNi Ва
•е•хо. Ві••а /і Пам "A•t~l 

Peдax~ti.t "••у,м ". 

наче, всі людські вчинки, добрі чи ЗІ~ ЗІUкшають _ 
ся невІд"ємною частиною досвіду душІ. дУJІІа, ІІС • 

бираючи собі майбутню тіІІесну ф)рму, nереІЮСІІ • 
ть туди й свій попереднІй досвід, що буде ма111 с
вій ВИJІВ у цьому новому життІ. 

Чин ЛЮДИНИ окреСІІЮЄТЬСJІ Д)'МКОІО, С.ІОВОМ і д і • 
л ом. Кожне це окрес.пення окремо становить ч и в 
людини. ·Якщо хтось тепер у своїх помис.~ах вспnь 
зерно ЗІІа, то цей характер буде домівува"nІ і в 
майбутньому житті, бо вічна душа у формІ пвм"І· 
ти перенесе це із собою. То ж, шuьнуІмо зв тим, 
що думаємо ••• 

НА ПРЕСОВИЙ ФОНД "•ТУРІІУ"СКЛАЛ/1: 
1/ aj Ор ГА ад•• - 3.60 U. до А., П .ПО8811СКО -6 .U .доJ. 

••ро дАІ1JЄАІО/ 
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РОКОВИНИ "ОКТЯБРЯ" В МОСКВІ 

На цьогорічній параді совєтського мілітаризм у 
в Москві з нагоди 64-ї річниці "Окт.ибря '~7- ХІ-81 р, 
міністер оборони СССР 73-х річний Д, Устінов пок
лявся, що західні держави своею військовою силою 
ніколи не обженуть СЬвєтського Союзу. Як і дав -
ним-давно, знову повтор.илас.и за.иложена пропага

нда про "у нас єсть что защищать .. ~" Він обвину -
вачував західні держави у гонці о:і)роснн·І, пР>~ 
сигти міІІlтарно-панівне становище над СССР т а 

зЕІІеІІІJІВ, іііо Москва неnереможна. 
Маршую чІ по ЧервоніЯ площі колони неСJІи чиСJІе

нні транспаранти, .и кими засуджувалось США за на
мір виробляти неЯтронну :і>рою та втримувати в 
Е)!ропі серЕЩнього Засягу нуклеарнl ракети, як за
барило проти :t{огадуваної совєтської загрози. 

З мавзолея ЛенІна параду ві тали всі члени По -
літбюро за вийнятком хворого В.Fрішіна, який о
дночасно є. секретарем компартії м,Москви. · 

Параду бnV.котували поСJІи Швеції, Данії, Норве
гії та ІСJІянд ії, щоб запротестувати порушени.и те

ритор Ії Швеції совєтським підводним човном, uюбув 
загальмований nідводними скеJІ<JІМИ 27-Х-1981 року 
та на борту якого було нуклеарне о:і)роєнн.и.Крім 

цих, 12 Інших димоматів зах ідніх держав бойкоту
ва..и параду "О<тября" разом з американським по
CJIOM А. rартманом, щоб поновити протест проти 00-

вєтського :і)ройного втручання в А4rаністані, Од -
наче, консервативний президент США надіСJІав своє 
по~оромення Брежнєву з нагоди цього совєтсІ:Ю
го свята та запевнив, що США хотять зносин із Со
вєтським Союзом, основаних на стриманні та взає
модії. 

ПерЕЩ цим, на урочистос'l'ІХ Бrежнєв .повтор и в 
давню совєтську ari тку, що, моРr.я в, військ о в а 
потуга СССР вкупі з його сател і'l·ами є основи ою 
запорукою світового миру, 

Назагап, як інформують військові спостерігачі, 
совєтська зброя, показувана на цьогорічній пара

ді, мало чим ріжнилася від минулорічної. Кругло 
220 моторизованих одиниць, ракет, танків та ар ти
лерії брало участь в параді. Багато із цих експо
натів своїм випуском сягають 1950-х і1960-х ро
к ів. · Совєти р \цко Іистам.ию ть на nоказ свою на А
новJшу зброю, а натомість хвал я тьr.я "іспитанною, 
доблестною та орденоносною" показухою, розрахо
вуючи на nсихологЮ совєтського патріотизму, Зов

сім не було показано міжконтинентальних ракетних 
стріІІень, як також не було й кілька-зарядних то
рnед "СС- 20", які, за призНанням самого Брежнє
ва, в інтерв"ю зах tцньо-німецькому журналові "Дер 
ШпіГель",розnоряджають потрійними зарrядами. Як
раз оці"СС- 20" розташовані вздовж всього кордо
ну з державами Західньої Европи та націлені н а 
заздалегідь визНачені европейські об"єкти. 

Цьогорічна парада тягнулася дві години. 

( СпосІІєріJа'І) 

ВСЕ ВИЩЕ-Й ВИЩЕ ... 

Уже знайшовся гурт людей, які охочі запла -
тити 10 тисяч долярів за привілей бути nершими 
пасажирами на коем ічному кораблі "КWІюмб Ія •: що 
його США вже тричі з успіхом посилали в мІжпл я
нетну експедиціо. Припускають, що цей повітр еп
лавальниА корабель зможе до сотні разівзроби ти 

подоріж в космічний простір та кожний раз повер
нутися на Землю. 

Совсти в цій ділянці мtжПJІянетного курсування 
ще мають прогалину, ane вони дають зРозуміти,що 
не можуть дрімати, бо вже тепер підозрівають, що 
такими коем ічними експедиція ми Америка мас на

мір випробувати можливість використання такого 

космічного корабля дл.и військових цілей. 

Москва, мабуть не без підстав, боїться, що в 
результаті це буде космічне боєве судно. "Колю -
мб і~" була спроектована дл·JІ мирних експедицій,а
ле знавці твердять, що мілітарні стратеги вже ма

ють ПJІ·ЯНИ, на випадок потреби, використання та

кого космічного судна для оборонних цілей. Ним 
можуть бутИ запущені в орбіту розвідувальні са
теліти, що й з економічного погл·яду було б дуже 
вигідним, .якщо порівняти з теперішньою коштов • 
ною методою запуску їх із землі. Космічний ко
рабель може успішно використовувати леАзерне о
ром іння дл я заСJІІплення ворожих повітряних сате
літів чи ЗНИЩення інших міжплянетних ракети их 
об"єктів. Таке судно може пІднести меtn11ої ваги 
нуклеарні торпеди та запустити їх у відповідні ко
смічні орбіти, щоб у потрібний момент спр·ямува

ти їх на ворожі об"єкти. 
Знову ж таки, цей спосЮ був би багато економ

нішим, ніж побудова відплатної :і>рої США у ф)рмі 
величезНИх ракетних стріJІень "МХ" та нуклеарноо
:і>роєних бомбардувальників "Б- 1". 

Такий космічний корабель зМіГ би успішно про
тиставитись уже виnробуваним совєтським сател і • 
там. винищувачам. 

Недавно завершена друга експедиція "Колюм -
бії" мала одним із головних завцань випробувати в 
космосі ефективність причеп.пеної до судна меха • 
нічної руки -рОбота. Таки А механічний ро б о т 
може виломювати з орбіти ворожі сателіти-сп ут
н 1ки та забирати їх на коем ічне судно. 

Можна сподіватися, що недалеке майбутнє при
несе більше новин про постуn мешканців Землі в 
м tжпл я нетному простор ~ про їхні зусилл· я забр а • 
тися все вище й вище. · 

І. п BllpOBCt/IUU 

"ВосьАСа Сєсu У•раїнсьхої На14іона..ьної Рад• с.вв
рджує, 1140 ОСНОВНІІАС і HeftOpytaHU fiOC8yAA80AC Уf'Ра
ЇНСЬІОЇ НtЩіоНа.tЬНО- ВІІSВОАЬНОЇ fiOAЇ8UII Є ВідНО В • 
леннА самос•ійної, суверенної і соборної ухраїнсь
хої дєрхаtІV - У•раїнсt~хоїЯародньої РеС'ІІубАі" •, 
проІОАОІІІєної в Х•єві Че•вєрМАС Універса.tоАС Цен
ІІра.tьної PaiJu 22. cit~HA 1918 р. і auoAC соборное -
• Трудовоtо Хонrресу 22. сі'ІНА 1919 po•r1. " 

(Із резолюцій 8-ї Сесії УНРади) 
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І. Toбut~ct~ali НУТ ОН ФІЛОСОФІЇ 
РОЗВАІАННЯ ПРО РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ЕТИКУ, ДУШУ ••• 

В чому п0.11ягає Ідеальність Всесвіту? Розважа
ючи на тему, що таке Всесвіт і ·яка то не до вимі
РУ веJІичина Ііого, зауважуємо, що-піц цим розумі
ємо велику кількість відокреwених речей (тв о -
рінь), які в біІІьшіЯ чи ме1011ВІ мірі функціонують 
гармои ВІ но. 

Різноманітність - основний тон Всесвіту, тод і 
·як єдність є ознакою невидимого, тобто ознак о ю 

того, що існує поза нашим сенсуальним сприймав
ням. По ІЮJІі Бога створився Всесвіт і по олянах, 
відомих тіІІьки йому. 

Ми живемо в світі іІІюзі й -матерії, а наша ду -
ша, піс.ля пройденого визваченого їІі еВОJІюційного 
шляху, повернетьсJ у світ Реальний, у сферу ду
хового вічного життя. 

У наших м0.11итвах ми звертаємося до Творця -
" ••• Нехай буде Воtля Твои, як на небі, так і на зе
МІІ1'~ Ми прагнемо небесної гармонійности і єдно
сти життя у нашому дуже обмеженому фізичному 
світі. 

Божею волею торкається природа нашої плянети: 
ми спостер !гаємо красу в усьому навкол і шнь ом у, 
вам це іМпонує, ми цим насол·оджуємось, у н а с 
просипається любов. У рос.линному І тварини ом У 
світі ми бачимо красу, .яка нас пОJІонить. ' Н а ш 
світ, що є віцдзеркаленвим світу Реального, у ві
дповідній мірівіцдзеркалює красу небесну. Ми пі
знаємо Творця по його творіннях, що ними насиче
ний наш світ. Аіе тому, що наш світ є обмеженим 
твором, віН може лише в девкіА мірі виявити істо
ту Тhорця і то лише nри умові, що всі склади и к и, 
всілюди ЗеМІІі сnівдіоть гармонійно, розвивають
ся й творять вІдnовІдно до своїх завдань надано -
му життєвому -шляху. 

При своєму падінні душа опиняється в фtзи ч
ному тілі, а заіцси А починається nроцес П е во
люції, щоб, проІшовши його багато разів, досягти 
такого розвитку, яким би було ЗВСJІ)'Жено поверrе
ння до свого першеджерел а, до свого ТворцІ. Jl ю
дина nовинна пізиати себе й стуnі нь свого в і ч но

духового еІЮJІюційного розвитку, як рівнож - ~о-
3уміти духовий захон життІ, бо по ньому буде nро
довжуватноа еІОJІюція в наступному вті.аевні душ і 
на великому· ШЛ·яху· повернении в KOJIO Творця. 

В кожному cycn ільстві частина людности б уде 
еІЮJІюційно б іІІьш розвинена, а tнша частина б у д е 
ще на нижчому рівні поступу душL Кожна особа в 
даному житті має обов" язок детально виконати с
віА накреСJІениА е80.ІюціАний розВИток. Такий не
однаковий.ступінь розвитку пояснює те, що люди 
е неоднаковими, вони ріжниться між собою, бо во

ни не пройшли всі однакової шк0.11и попереднього• 
ття. • • • 

Живемо в країнах західньої цивІJІЬації, а тому 
nерег.1янемо умовкни достосування нас до тепер і -
wнього життєвого етапу. Тут маємо до діJІа з т -

рьома філософськими напр-ямками Заходу, що п о -
ширеіІі в цьому світі, які стосуютьси еТІRНИХ за

сад nоведінки. Щоб улаштуаатиси в цьому світ і. 
нам необхІдно бути обізнаними, що є аtравед.tиве, 

а що несnраведливе: ми.зобов"язаві ро:Юират-.с•. 
що є добре, а що погане, щоб відповІдно виконува -
ти наші обов"·язКИ, дотримуючись пр8111.1 етиКІС. 

Один філооо фськи А наnрJІмок вчить, що вадхне
ння (віцкриття) віц Бога є основою етики. Против
НИКИ ЦЬОГО напр-ямку ВИСТаВJІІЮТЬ заnереЧІІВИІ ~ 

рrумент тим, що іСН)ЮТЬ багато в"овизнань і коа
не віровизнання має своє вІдкрИТ'ІІJІ. Тому, каау
ть, трудно вирішити, чиє відкр1ття аtраааіпохо

щІть вІд Бога. Ще іншим заnереченвим є те, що ві
дкриття є дуже задавнене і не відповідає сучасні І 
добі людства, бо таке відкриття бу.Іо дане в час, 
що був відповІдним до тодішнІх обставин. За дов
гий nеріод вІд тоді історичні nодії приноаuи зм 1-
ни, народи А держави м івsлисв, із nрим ітиІІІіших 
організацій повставали модерніші cycn і.Іьства. 

Друга школа етики вчить, -о во1ка етика осно
вуєтьсв на інтуїції, тобто - го.аос СУМJ iRHJІ .1 ю
дини, якиІі походить від Бога. Отже, в цих mравах 
сумл lння є рішшьвим чинвиком. Противвкп ці є ї 
школи етики кажуть, що сумліннІ однієї особ к 

має таку ж вагу, як і сум.а Іин я іншої особи, а зв~ 
чить, як можна винести рішення в користь .1ише о
дного сумл іннв. Сум.а іння є ГОJІОООМ душ і. Іка nа
м"-ятас досвІд із свого мину.Іого багатьох попере
днІх втіІІень. Щцповtцно до розамтку душі вас.Іід
ком багатьох nереатілень, із джере.аа nІдсвk!омос
ти пробиваєтьоJІ інтуїці JІ даної особи, що, ЗІІІЧВІ
но, буде uастивою тіА індивІду&.Іьні І душL Ета
ка прахтикуєтьсв в cycn l.Іьні А організації, де з а
гальн11нтереси вважаютьои вищимм вІд інтересів 

індивідуuьних. · 

Третя шк0.11а етики зветьс1 ути.а і тари змом 
та є найnоnулярнішою щодо прав і обов"ІзкІа ооо
би, щодо того, що є справед.аиве, а що неmр~•
ве. Ця теорія вчить, що аtравед.аивим є те, що в е
де до наІІбіJІьшого щастя дАІ ваІбІ.Іьшої кІ.ІькОС'nІ 
людности. 

Але де ж сnраведливість, КОІІ бІ.Іьшість б уде. 
щаСJІива, а добробут ме1011ости буде зігворованиІ? 
Повища ШКОJІа не ви:~~~ає безсnірної едиости .аюдво
СТИ. Бог дає одне ЖИТТJІ ВСЬОМУ JІЮДСТВу. Ь Т Т J1 

походить JІише віц Бога, наnовняючи цІ.ІиІ Всесвіт. 
Оояnrення сnраанього щастІ д.11 цього жкттІ є 
метою Всесвіту. ·Маю чи до д іІа з ц LІІМ .аюдст вом, 
не в1льно nіклуватисв лишебіJІьшісm. КорівнІм 
людства є одне жИТ'ІІJІ, а один Бог є напрІМКОМ. д.ІІ 
всІх. •Щастя оооби не буде ПО8НJІМ, ІКВІО хтос:ь ів

шиА буде нещашивим. 

( Зо"U.•еннА •о с80р.21) 
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ЧИ ІСНУЄ РІВНОВАГА СИЛ ПОМІЖ НАТО Й ВАРШАВСЬКИМ БЛЬОКОМ? 
C8JA - ~оАогний учасни" першо~о. а СССР - дру~о~о. 

Лігнічно АІІUАНІІІійсьхий Оборонний na"m - нА т 0: 

Рід sброї К U 'Ь "іСІІІfІ Зас.t ~дії г u. 

Нуклеарно-ракетнl стрlп:ьна "Першінr 11" 10 8 2,40 о 
Суходольно-стар тую чі ракети "Крю з" 464 3,20 о 
Бомбардувальники Ф-111, Команда США 15б 4,80 о 
Турбо- авІовинищувачі Ф- 4, НАТО 334 1,20 о 
Турбо- авіовинищувачі Ф-104, НАТО 425 1,250 
Бомбардувальники "Вулкан;• В.Британія 48 2, 7 50 
Торпеди "ПосеRдон" 1 "Пол·ярис", 
старт~чі з пtцводних човнів Невідомо 4, 5 50 

Варшагсь"ий БА'ЬО": 

Рід sброї 

Три- зарядні нуклеарні стр lльна 
СС-20 

ракетні стр lльна ес- 4 
Ракетні стрlльна СС- 5 
Турбо- авtовинищувачі СУ- 19 
Бомбардувальники Т У- 2 б 
Бомбардувальники Т У- 1б 

Бомбардувальники ТУ- 2 2 

250 
340 
40 

480 
б5 

310 
125 

ЗМІСТ: 

3, б 50 
1, 7 50 
3, 4 5о 
1, 150 
5, о оо 
5, 50 о 
2, 250 

До 50- ліtІІМ най біАьшо ~о sлочину •.. .• 2 
ЗаJІга Лреsидії УНРади ....•..... З 

Л. Кога,:ен"о: За оsброєннв про а СогєІІІіг! ...... 5 
А. Таран: Не ІІІіль"и КГБ, а й ГРУ . ........ 7 
А. Бой"о: Заж. Егропа -фрон1110га ліні.t • ... • 10 
К. Химчен"о: НАТО - на Лігночі .•. : .•..... . 11 

Рёsолюці.t 22-~о s"їsду ЛСЛ ... . 12 
Й. Бuло: З1іда грв111угались одиниці .•.... 13 
І. З. Осада Лолтаги ••••... · •.•.... 16 
М. Дорош: Де почалосв хи-..? ••••.....• 18 
А. Бой"о: Даргін і Генеа"а • .••.••...•. 19 
М. Д.~t"ігсь"ий: До "ращо~о .смрінн.t! •..•..•• ;20 
Cnoctr~epilaч: Ро"огини г АІос"гі .••.••..••• 22 
І. n еttrрогсь"ий: Все гище il гище ..•.•.....• 22 
І. Тобі.JJьсь"и_й: KytrO" філософії .•......... • 23 

Ціна прuірниха "lll1111Jpм" t~.43 - 1.40 америхансь
хоІо долАра, або рігноІарІІІісм г іншій галюІІі. 

У спрагаж "Ш111урм" sаці"аглениж прожає•t~с.а sгер
IJiaiiiiCJI до Відділіг л сn' або до "ОJІ'ЬnОрtrІеріг хурна.tу. 
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