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Авдрій. МАЛИШКО 

Батьнівщино MOR! 
І 

Запалали огні за дОІІІІвою сІІвьою неба, 
Свмоль••ТИ гуnуть, бо на 3ахід фронти і фронти. 
Батьківшино М(ІЯ, ~.еві в світі нічого ве треба, 
Тільки б голос твій "VТІІ і ніwuість пою збереrти. 
Як росли ми ізмалку? Скр11піла у хаті кnлиска, 
Заг11сав каганець, чи горіла воскова свіча. 
Т11 11ам шлях показала, який під зірввпями блвск11, 
І проміння багряне подібне було до меча. 
-Люлі, люлі, ди1ИІІО, заспи, мій синочку. нівроку, 
Люлі. люлі, засни ... - Так співали синам матері. 
Ми ж ви:аодвлІІ в ніч ва заkурену -::тежку ШІІроку, 
І сестра наша, доля, вела оц зорі до зорі. 
Паревоз прогу.пе: може, з фроttту вертають солдати? 
Мо'й житам квітувать? На отаву позве сіuожатьІ 
ПпиертаІІись батмв на хвилину до рідної хати, 
Щоб навчитІІ синів, як гвІІнтівки на бій зарядwать. 
Ж~рІ<І!Лі nрОІІЄ1іли: а моwе, є вісті аід брата 
Із карпатських дол.он, з полнвових потоптавих ме111? 
Розкололась земля. Наставнла неІІІІІІа розплата. 
За лvwком-бере.кkом багряніJJІІ картипи поІКеж ... 
БатькіІІщвно мов, далі, грозами сніwо проnахлі, 
Польова моя мрійнипе. Крапля у сонці з вecJJa, 
Я віддам свою крон, свою силу і ніжвість .по краплі, 
Щоб з ::южару ТІІ нстала, тополею в небо ІJOCna. 
То ж палаю?ь огні за долиною синьою неба, 
СамольотІІ rуuуть, бо ва за:аіа фроuта і фро11ти. 
БатькІВШІІНО моя, мені в світі ІІічого не треба, 
Тіnьки б голос твій чути і ніжвість твою ::sбереrта. 

І І 

Тв і знов ме ві сввшся на стежці гіркої ро иvки 
Синім лугом, ро~Іашкою, п·ruцЕ'ю з канівсьІІИ:& круч. 
Hv. так ПІІЙ мою жров і бери мое cepne у руки, 
Тільки снами fle муч і. невипитим горем не муч. 
Мае звір собі ліrв11ше, хлопеnь 'Jеселий - .коханку, 
Мати - сипа, дочку; і ~юбов не с~Іішпа й не чудна. 
Ті.1ьrІи я ве засну s опівuочі до ясного ранку 
І любові ве чую, бо тв за поnимв - nднаІ 
Я топтав кіломе·1рів не сто. і не двісті, й не триста, 
Все 8 похід, у похід, 8 небезпеки на правім краю, 
Он <~оря вечорева дn мене шепоче барвиста: 
- Шо ж тІІ став, як юмий, ва.пввляйся ва землю саоюІ 
Надивляйся на землю, .пе сІІіі ор~в к~екотіли 
І1 могІІли високої в .пввнім безмежwі доріг. 
І леwа ~<J земля, 11 ІІ,.ІІелощі •емли чорнотілі!, 
Я диви• сь 1 німів, і прощавс• , - і прощнвсь не м11І 

11 І 

Зно11v w личу тебе, чи ти голосу 1 е ро3пі ~нала? 
Знов прошу: ощвисьІ Молода і далека МОІІ! 
Мnже іі, вітром я сrав, тільки ж хмар uaл11rac наваnа. 
Може б, співом покІІІІ•ать, - так ,зе ж його взять соnов'я? 
На двіпровсьvій долині ромашка зін'яла побита. 
ТоnолиІІа сьрuпwть. Доrоряс мій батьJ.іІІський дім. 

І не хочу я вітром лягати під кінські воnвта 
Соловейком співати на чорному ropi твоїм. ' 
Буду двхатІІ, оа.па~ь, рости іі воювать до заrвву, 
Бо великий ваш гв1з, бо дорога рівнішою t:. 

Я ВіЗЬМу ТВ(ІГО "МУТІІ:У і ГОрЯ ааІКІІІУ ПОІІОВВПУ 
У І;>О~терsапе, г•·рде, весkорене серпе моєІ 
І щду, як Мику11а, прагпусь, uотемпію від ноші, 
Вас:аву спрагою бв111іІ, можливо, впаду ва сліду, 
Але бачвтв бу ду: пвіт11 sацІІітають sopomi 
У твоїм, Бать~~;іапІJІво, зеленім і вічuі.'І саду. 

IV 
Вставай, моя рідна, ро3nук11 доволі, 
Яні ми з тобою ще будем багаті 
Веселкою в вебі, барвІВком у нолі, 
Розплатою·люттю при спаленій :&аті. 
Торкнусь тебе ніжно, і рук М(ІЇХ дотак 
Забурха вогнем, і я вздрю опівночі 
ДвтинІІ забвтої змучений ротик, 
Залізом ('бпечеві очі дівочі, 
Дідівську сльозу, sакрввавлену з ЖсіІІЮ, 
Сорочку стару на розстрілянІм ті~і. 
Простіт~о, якшо сnовом кого запечалІ<', 
далекі мої, дорогі, помар!Іілі І 
Дал~кі М(ІЇ, дорогі і хороші, 
Я чую ваш ПОКJІ&k: - До кари! До кари! 
Метуть • метуть зимовіі nороші 
Сніwком·залежко~І з посІіІвілої :&мари. 
Свисти, 11е свисти. проклятуща нагай11о, 
н~ б~tчнв катюга розплати такої: 
У димному nолі встає Налавайко 
І 3емлю стрясає страшною рукою. 
Моя Батьківщипо! 1-'озлуки доволі, 
Які ми з тобою ще бvдем багаті 
Веселкою в небі, барвівком у по11і, 
Розплатою·nюттю пра сnалевій хаті! 

V 
Не п~ачте, мамо, не треба, вже ве вернута сІІна. 
Он ВІВ лежить ПІд тввом, .:ароня злегка в крові 
І меркне зимовиП вечір, уті1а твои єдина ' 
А з лісу ід'і'ТЬ повставnі, закурені в дим: wвві 
Чого ти жvришся, баrьку, що :кату спалили кляті? 
Браrа забили • путs, савіє, бач, голова. 
ЛожІІТКИ твої хороші, радості небагаті -
Усе димить в n<:>nелищі і тліє, не дотліва .. 
Он 1у яблувРву гіnку, де снІгу замеrи білі 
Тв сам шепив із сусідом. ЦвІТИ, мій весе .. и~ дІ.'І! 
- .Іv\и зн~ємо, знаєм, знаєм! - крачать nевькв uбгnрілі, 
IJ •.атІІ. 3 w~мори, ~ кnуні, 11 с.1ьозах і в горі твоі~І. 
Поь~шених ВІтер r011дає. Гар мата б'є опівночі. 
І ТЛІЄ все в п~пе~ищі - і радість, і труд, і піт. 
дивляться зо~І 3 неба, немов замучеІfвх очі, 
Немов розстрІляних очі біля "пенови:а воріт. 
Не пл~чrе, м~мо, ре треба, і ви не журіться, тату, 
Лю~и щуть ЗІ СІозу, сурІ•Іа не грає - б'є! 
КатІв nоведуть на страту, на нашу святv розппату, 
І 8 ІІВХ ВЄВВСТііЧІІТЬ КрОІІІ :ta грізне rope ТКОЄ. 
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ІОНУ імени СИМОНА ПЕТПІОРИ ~========~ 

СІнорено АнІинимунісІичне оО'сднанни нопиwніх війсьновинів совсІсьної армії -
моmнс знаридnи в ОороІьІі проти н р е м n і в с ь н о і д е с n о r іі ! 

26. rрудІія 1952 Р?КУ в У льмі .. відбу~~я У становчий З'їзд Ант~~rомуністичвого ОО'єднанвя 
Колишніх ВійськовиКІв СовєтськоІ. Армн, що прийняло назву "ЛЕ!ІОН СИМОНА ПЕТЛЮРИ". 
З'їзд заслухавши доповіді та перевівши дискусії навкот.t> найактуальніших питань і І]роО.1ем анти
комуністичної боротьби та боротьби проти московського імперіялізму, поробив важ.1иві ухва.1и 
і постановив об'єднати всіх недавніх і найновіших утікачів із·за залізвої зас.1ови в антикомуві
стичпу організацію д.1я активвої боротьби проти сталінської диктатури. 

З'їзд ухвалив змагати до утворення міжнаціональної uвтикомувістичної оргавізації ко .. 1ИШ
ніх совєтських військовиків· антин:омуністів, щоб боротися спільно одним фронтом за роава.1 
московської червоної тюрми народів, за евободу й національну незалежність кожвого вироду СССР. 

в працях З'їду брали участь також представвики найновіших утікачів з-за за.1ізвоі aaCJJOHИ. 
З'їзд обрав керівві оргави Об'єднання, схвалив Деклярацію та спеціяльне ЗВЕРНЕННЯ 

до вояків совєтської армії. 
Зокрема З'їзд ухвалив змагати ~о спюре.нвя в Европі української станиці правної, мора.'lь

ної й ма:геріяльвої опіки ю1д найповtшими втшачами з совєтської армІЇ. 
На ім'я Президії Зїаду надійшла ниака привітань від різЕІих політичних, громадських оргаві 

зацій та окремих видатних осіб .. 
Уставовчий З'їзд Автикомуюстичного Об'єднання ко.lИШЕІіх військовиків совєтської apwii

ЛЕПОНУ ім. СИМОНА ПЕТЛЮРИ, надіслав привітиння Президентові УНР А. М. Лівицькому, 
Президії УНРади, ВО УН~а.1.и. ва руки ,ГолоRи, Керівн.икові _Ресорту Війс~кових Справ генера.1ові 
м. Канустянському, Укр~t•нсt.кому Кош ресовому КомІтетоВІ в СІІІА та Іншим. 

Денпнр 
• 

а ЦІ R 
у становчий З'їзд Українського Антикомуні

стичного Об'єднання Колишніх Військовиків 
совєтської армії, 3'ї;щ ~Леrіону імени Симона 
Петлюри, одностайно проголошує наступну Дек· 
лярацію: 

1. Ми, українці, колишві солдати і офіцери 
совєтської армії, що не <Jахотіли служити Ста
лінові і обрали свободу, заявляємо. що сини 
повеволених червовою Москвою на.родів, одяг-. 
неві в сіру солдатську шивелю 1 примушеНІ 

служити сталінськ~й тотал~тарвій сис:ге~і, ~ аб· 
солютній більшостІ не t> тtй систеМІ ВІрНІ, бо 
н душі вони є її ворогами. 

2. Ці солдати - сини повеноленого укра

їнського білоруського, грузинського, балтій
ських, у~бецького, азербай~жанс~кого і інших 
народів, - в ворогами сташнсько.• систем~ то
му, що ця система є Ф~.РМ?Ю рос~йського ~~.~е
ріялізму, який об~рнув ІХНІ зе~-~~ в ~?лонн, а 
ЇХНі нарОДИ В рабІВ МОСКОВСЬКО! IMUepll. 

3. 35 років больше11ицького ~ануванвя -
це 35 років масо.вого ~и~евня всІх анти~ому
ністичвих і антиtмперtяшстичвих елементІв се

ред усіх ющі,й СССР •.. а. насВ:мпер.~д нещ_адвоІ'О 
нищення нацювально1 ште.шІ'енцн, вацюваJІь
но-свідомого робітництвІі. і селянства. 

4. 35 років бо:Іьшевицького панування -
це 35 років жорстокої колонія.1ьвої політики, 

скеронаної на павперизацію мас, ва їхню про.'Іе· 
таризацію, на їхню уніфікацію, з метою перетво
рення їх у слухняних рабів комувістичної мос
ковської імперії. 

5. Нема в армії солдата, якого не зачепив 
би совєтський терор, кров рідвих якого не бу
ла пролита червоним катом. Масові ~епортаціІ, 
переслідування за політичні переконання, аа 
релігійні переконання, за націовальне самови
явлення тощо, торкнулися майже кожної ро.:tи
ни у всіх національних республіках СССР. Св· 
ни та брати тих перес.'Іідунаних, одягв~'Ті в сі
ру солдатську шинелю, про все те uом'ятають. 

3!:І.хідвій демократичний світ, якщо вів хоче 
повалити комунізм, мусить пам'ятати, що най
біJІьші союзвики демократії п~ребувають там. 
серед поневолених народів СССР, особ.1иво ее: 
ред. тих вояків.. що. тримають зброю в армії і 
нацt?нальну свщомtсть яких та пекуче Оажав

ня юдолати за муки своїх батьків і матерів, не 
змогла вбити мавіть уніфікаційна совєтська 
каза[)ма. 

6. Щоб пере~огти московський nомуніам, 
демократичний свІт мусить знати, що серед ба
га:остра.ждальних народів СССІ:' нема .1Ю!lей, 
яю не шшли б Оитисн проти спt..тtівсмюї мос
ковсьІ:(ої імперії, але нема й таких, які піm.1и 
б умирати в ім'я якоїсь нової, іншої, "кращоїм 
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московсhкоі імперії. н~ма таких, які хотіли б приносить російському народові ні чести, ві 
проміняти ярмо червоне на ярмо трикольорове слави, а лише горе. Ми закликаємо наших то
або ярмо позолочен_е. . . варишів зброї росіян не боротися проти ви~во· 

1. Мільйони сиюв усІх повенолених вародІв ш.них змагань робітників і селян Грузії, Украі
СССР будуть·найи:ращими союзвиками _західньої ни, Білоруси й інш. народів. 
демократії проти сталін~ького ком~юсr,ичвого 14. Ми заявляємо, що ми стоімо зн. такий 
тоталітаризму лише тодІ, коли захІДня демок уклад на сході Европи, де всі народи могли б 
ратія rирантує справжню свободу і ваціональ- щасливо ж~ти і співпрацювати, як рівний з рів
ву незалежвіст~ усім повеволе1!'им народам. ним, як добрі сусіди, ва засадах національної 
Про це ввесь свІТ мусит_ь зн.~ти, 1 про це ми, сувереввости, на засадах взаємного пошану
ведавві воя~и совєтськоІ армн, що знають душу вання прав кожвого народу. 
совєтського солдата, на повний голос заяв- 15. Ми віримо, що робітники і селяви Ро-
лявмо. nii як не підтримували раніш, так і не підтри-

8. Найбільшим союзником Сталіва в той, мунатимуть у майбутньому жадної кліки крем
хто хоче діяти всупереч інтересам уярмлених лінських імперіялістів, міжнародніх авантурни· 
народів, нимаrаючись зберегти московсь_ку ім- ків і перші викинуть іх геть з своєї землі, бо
перію в. цілості і лише понадити сталшську рючись за демократію, за мир і незалежну Ро
кліку. Треба валити в~ осіб,:- ~реба валити ЗJІО- сію в іі етнографічних межах. Ми віримо, що 
чинну антинародою ІмперІЯЛІстичву систе!dу, довгі десятиліття страждання під ярмом ро
що для народів однаково погnна як за Сташна, мавівоької деспотії, а потім під ярмом ста
так і за Миколи Романова і Керенського. лівеької диктатури навЧили російський нарід 

9. Ми тут на еміІ'раціі бачимо, що росій- шанувати націовальну честь, національну гор
ська білоІ'вардійщина і російська реакція, вже дість і людські життьові івтер~си робітників 
раз колись викивена револ~ційною хвилею, м~в і селян усіл: інших народів і що він не буде 
веJІИКі аспірації і деяку ПІдтримку деяких КІЛ могильником свободи тих поневоJtених народів. 
західнього світу. Демократичний ~віт мус~ть 16. Ми, колишні солдати й офіцери совет
знати що ці носії реакційного росІйського JM- ськоі армії, що разом з іншими боролися про
перія~ізму не мають· не тільки віян:их симпатій, ти Гітлера, стверджуємо, що Гітлер програв 
а навпаки, зненавиджені всіма народами СССР, війну про·ги Сталіна тому, що ніс нове націо
серед вих і російським н~родом: А ч~рез т~ нальн~ поневолення і сш~іяльне рабство, і той, 
слухання нашептів чи ПІдтецтІв рос1йськоІ х'!о ПІД В!l~ептами російської реакції, здумав 
еміr'рації може завдатИ: великої шк?ди за~ідній п~т~- по лшн збереження російської імперії, по 
демократії в іі б_~р.от~б~ про:.и сталшсько1 мое- лІнн узаконення національного поневолення, 
ковськоі деспотн 1 ПІдІрве 11 авторитет в очах - той не омине доJІі Гілетра. 
багатомільйовових мас народів СССР.. 17. ~и боремося проти комунізму, та одна· 

10. Знаючи становище в СССР, а особливо ковою мІрою ми боремося проти фашизму, про
душу совєтського солдата, ми ~ цілковитою ти расизму, шовінізму, проти антисемітизму 
відповідальністю доводимо до вІДома всього й проти всіляких форм і проявів поневолення 
світу, шо совєтський вояк поверне С"f!ій баг~ет JІюдини й народів. 
проти Сталіна з ~ез~ежн?ю ~дностайн}стю Tl.7!L· . 18. ПропаІ'авда російських вдинонеділимців, 
ки тоді, коли захщюй свІт І'аравт~є иому цtл- ПІдтримана якимись там "приватними американ
ковиту національну свободу 1 соцІяльне розк- ськими колами", про те, що національної сво
ріпачення з комуністичного рабства. боди й незалежности для всіх uовеволевих ва· 

11. Гуртуючись в організацію ДJJЯ бо~отьби родів СССР, шляхом ліквідації московської ім-
8 сталінською диктатурою за свободу вшх tto· періі, хочуть тільки окремі люди сепарати
веволених, ми глибоко віримо. що всі колишні сти·• й .,шовіністи", не відповідає ~р;вді. 
вояки совєтської армії всіх національностей Ми, сини украіuськоrо иарод;у, за.кв118емо, 
підуть за вашим прикладом і ~о . ми ст~оримо що иезалеwшости й державвої сувереииоств 
єдиний братерський автикомуюстични~ І ант~- України бажають ие JІКась та1111 купка .,ra1J1111a&" 
імперіялістичний фронт, дп чОІ'О ми ВСІХ воякІв чи "сепаратистів", а бажає тіеі иезuе1В.JІоств 
усіх націона.пьвостей_ і закликаємо.. уве~ь украікський иарід, усі йоrо соцівт.иі rry· 

1.2. Ми глибоко в1римо, що сталшська мое- пи 1 верствв. 

ковська тюрма вародів може б_vти_ знесена ра- . 19. З'dагаючи до оргавізації всіх автикомf.~ 
дикально лише наступом ва неІ всІх уярмлених нІстичних сил колишніх вояків совєтської армп, 
вародів СССР. Ми віримо. що в момент вибуху ми ~либоко віримо, що знайдемо зрозуміння в 
війни чи революції до цього фронту пристаnуть за~пдньомУ: світі. і дістанемо від вільнолюбиого 
усі в СССР, хто здібний тримати зброю. . свІту всебІчну ПІдтримку в боротьбі за побУ· 

13. Ми звертаємося до наших колишюх дову нового ладу ва сході ЕврJпи. 
і майбутніх товаришів зброї - росіян - сивів Свобода - неподільна! 
російського народу з закликом боротися проти За свободу всіх повенолених червоною 
сталівеького імперіялізму, бо той імперіялізм не Москвою народів! 

З'їзд Аит:икомувістввиоrо Об'єд;иаВJІJІ Ко.1DШІІІіх Військоввків 
Советеької Армії - Леrіоиу illl. С111111оиа Пет.1110рв 
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Майор В. ГРИГОРЕНКО 

Завдання Антикомуніетичного Об'вднанни 
Колишніх Військовиків Совєтської АрмП 

(Уривок з доповіді ва Уставовчому З'їзді) 

Жвтп uоставв.ао ва порцок девввв о.11ву ве.аІІку, 
ваUJОчво ва-..вву проб.аему, а саме: проб.аему ортавізації 
о~rремоі каrеторіі військовиків - ко.аншві:r во1ків і комав
.ІІВрів совєтс .. коі арміі. І ве просrо ортавізапіі, а створев
u, за по1ітвчввм прввпвпом, - У краівськоrо Автвкому
віствчвоrо Об'єJІвавu з цв:r ко.ІВІПві:r військовиків ';совєт· 
ськоі армії .1111 боротьби проти московсько·комувіствчното 
імпері11ізму. 

Про ва:ІК.Іввість цієі проблеми свідчить інтерес зев
вішвьото світу .110 веі, що мв iioro саостерітаємо. Проава
мв цьото івтересv мо•е бути хоч би факт ск.ввкаввІ в 
Мюпеві з івіціІтавв росіііських кіл ( 110 речі, івіц'·атвву 
перехопв.ав в вас, бо мв менше повороткі через брак тро
шев) з'із11у ПЇс.ІІВОЄВВВХ утікачів З· ПUЗа За.ІЇ!SВОЇ ЗЗСІОІІВ. 

Друrвм показваком є зацііавлеввІІ цією проблемою 
українських кіл, у Спо.11учеввх Штатах А•ервкв, озваііом
левви з вашою акцією. Третім показвиком є ті чи сельві 
лвств щц МІі іх оаер•уємо від окрем~х осіб, акі, орвс-' . . 
.1ухаючвсь до вастрою амервкавс•квх ІІОЛІтв~ввх .. кr.1, -
пвшуть вам про ввк.вю'ІВУ актуа.ІьвІсть орrавІзацІІ колвш

віх військовиків совєтської армІї, ак засобу автвкомуві
ствчвоі боротьба. 

Нам даво оGставвrв варі•ввіі камінь д.tІІ створеввв 
вежакої автвкомувіствчвої воацькоі ортавізапіі, міжваціо· 
ваяьвоі своєю розrач•евістю, а.ае єаввоі своїм автвкому· 
оісrвчвІм духом. 

Цим варі:а:ввм камеве~ є творевввв з вашото боку 
Леrіов імевв С1мова Пет.1юрв. 

І4е1 створеввІ окремото автвкомувіствчвото об'єдвав-
811 ко.ІІШІІіх військовиків совєтської армії, ввввк11а в сере-
11оввщі украівськоrо рево.Іюціііво· дР.мократвч~_?rо РУЧ вже 
кі.аька років тому, а.Іе ве мотJІа бути ЗІІІвсвева св.вою 
рі звих об'єктиввих првчвв. Дu ~а8то~~ввішвх . првчвв вале: 
жа.Іа СВОТО часу, JIU КО.ІJВШВІХ ВІВСЬКОВВКІВ СОВЄТСЬКОІ 

арміі затроза urввськоі утодв та мора.аьввіі терор .:уп
ротв 'цієї катеторі і військовиків з боку ворожої іі івшвх 
аrевтур, особІаво під час примусової репатріації та в ро
кн масової еміrраціі до заокеанських країв, коли цих вій
ськовиків пересJІі.ІІував навіть урмдові чвввикв західвьо
демократвчввх краів, ве допускаючв колвшвіх офіцерів 
совєтської армії .110 своіх країв ва посеІевва. 

Лише ведавво, ко.ав західвьо.ІІемократичввй світ ос
татuчво переконавсІ в пемивучості зброііаото зу~tару зі 
СВОІМ КО.ІИШВіМ СОЮЗВИКОМ і забув За ІІ.ІТВВСЬКУ утоду,
ме1ишвім віііськоввкам совєтської армії ста.1о мож1вввм 
апввізувати свою діІnвісn і спр•мvватв її ва боротьбу 
протв Ста.аіва і iioro моськовсько-комувістичвої банди ім-
періІ.Іістів. 

Самозрозумі.ао, шо боротисІІ проти СтаJІіва, проти 
комувіствчвоі імперії, - цієї ваймодернішої тюрми народів, 
- моzва .1вше через варод і за .1опомоrою вароду, а 
переJІусім через ту ііото частиву, шо одІrвеІІ~ в сіру со
вєтську швве.110. Зввщвrв Craл~sa і розва1втв тюрму ва· 
ро.ІІів - СССР моzуть тіае.кв самі повевоІеві вародв, що 
воJІодіюn зброєю. Це ті заса.ІІвичі прввцвпв, ва ІІІ.вх сто
ать ко.Івmsі військовики совєтської армії. Себто засади -
орієнтації ва власві сили украівськоrо вароду і всіх: івшвх 
повево.аеввх варо.11ів. Ц1 заса.11в бу.1и здек.11роваві через 
ко.11вшвіх во1ків совєтської армії ще 1948 року в •урва.ІJі 
"Наші ·Позвціі": 

., .•. Стоімо ва прввцвпі, що .ІІОКІІ за справу виборев-
и і :sc;yІJBUBI Украівg.коі Дераави ве візьмутьса украів· 

ські се.11ави і робітввкв, - дотв ві1коі україsсь•оі .ІІерwа
вв не буде." 

Коли післи 5-тврічвої хо.1одвоі вііівв мі:а: захі.tІіх 
світом і москоасько-комувіствчвою імперією справа повево· 
.ІJеввх варо~tів СССР у по.11іrвці захі.ІІвіх 4ержав ШО4І.ІЇ 
стає веввразвою і ко.аи ввступають ва міжвароІвІІ ареву 
оборонці єдввоі вепоІЇJІьвоі росіііської імuерії в кор1овах 
1938 р., під шармою .,приватних кіли, а оборовоів укра
інської самостійноств в цwх ко.11ах пжко віІJПукатв, то ко· 
лвшRі військовики првхоо~ать 10 підтвер.ІІжеввІ своіх аоое
релввх переkовань, а саме: .,П{оІевь стає асвіше: віхто ае 
по.11бає за українську свободу, ак ве подбає за веі сам 
у;;:раівськвіі народ. А вайперше - ак ве по1баюn. за веї 
Ті ВОТО СВВВ1 ЩО В'ІВ.ІВСІ, ВЧаТЬСІ і ВЧІТВМfТЬСІ В ЧJ .. І 
арміах ноевтв зброю і волоJІітв вею. Ковкретво: ІК ве ПОІ
бають ті міяьііовв ваших братів, шо оurвеві в чу:Ісі ІDІІ• 
веJІі і є виві СОІІатами совєтської араіі. Їх ве.авкі ІІІЇ.Іь· 
Йови" (.,Штурм" ч. 1.}. 

Процес підrотови цих мі.11ьііовів вашвt братів 10 
масовото повставнІ проти повево.1ювача мо•е тривати, в 

умовах ста..11івської твравіі, JІовшвй час. 

ПрискорІІти ііото мо:ІКВа й потрібно ве.авкою і актвввоВІ 
.аіи.1ьвістю по.Іітвчвоі еміrраа•і всіх повевоІеввх варо.аів і 
передусім іі військової частввв - копшвіх вІісьvоввків 
совєтської армії. Зввчаіво, збройвві зу11ар мі• захі.tвьо· 
демомратнчввм світом і комувkтичвою іхперією вайараще 
праС.Іужввсv б до прискореввІ рево.аюцііво-ввзвоІ~воі бо
ротьби повево.ІІеввх варо.11ів, а.ае сіє, ак 11ажуть, віІ вас 
ве за.Іежвть. 

Нато~ість ві4 вас, Ік військово· по.Іітвчвоі еміrраціі, 
за~~ежвть Інша сарава, аку ма вео1воразово пробуеап 
З.ІІІВСВЮВаТІ, але З MЗJJBMB JCDiJaMІ 1 бо Ве 1118.11 ВЇІВОві.І• 
вах засобів. Це справа систематичвої праці шо.11о роuвту
вавва .1ав совєтсьІ{оЇ армії та переrаrаваІ ва ваш бік іі 
"а.Ірів, шоб у віJІповідввй час ці кадри ВКІЮЧUІСІІ в зброі
ву боротьбу проти комувістичної імперІЇ .. 

Ца ді.ІІІВКа робота сере.ІІ усіх .ІІЇ.ІІІВОК АЇІ.ІЬВОСТВ JК
раЇВСЬКОЇ по.1ітичвоі еміrраціі вайва:а:Іввіша, і через це •• 
їі висуваємо ва перІІІtІіі о.ІІІВ. Лава ко.І&ШІfіІ військоввів 
совєтської армії щороку збі.1ьшуютьс• в зв'ІІЗку з ар в бут· 
там із совєтської армії новах утікачів. За•е•во ві1 тоrо 
ІК мв .11і1тимемо, бу1е праходІТи це ваше иоооввеввІІ. ' 

1. Автвкомувістичве об'єдваІІІU 
Л..е .1.111 uьoro мв мусвмо бути орrавізоваві, :Іеuо 

ЗІВІтоваві і поJІітвчво ввшко.аеві. Те, шо мм оеребувu• 
в різних віііськоввх ортавізаці1х, ве прс йmJJo •арво, бо 
МВ Т8КВМ ЧІІВОМ об'є.ІІ&аJІІІСІ СDі.ІЬВОІІ іІЄЄІІ З украіаа-ІІ· 
ма військовиками івшtх армій і творип єа•в•і украіІІ
ськвіі військоввв мово.1іт. А.1е пей аово.1іt був кор•са•• 
лише .11.11 ввутрішвьото вw~тку,д.11 саІІІООJІr•візаuіі, порs.І· 
ком самuввховавва, .11.111 дІІІІІьвоств, обмеаевоі в рааках 
комбатавтськв:r статутів. 

Усі ваші ісауючі JІІраівські віісь11ові ~рrавізаqії 
11!-?дО деІІКВХ. І. МВ B8JIRЖIM0 1 З ПOf.ll.llf ПрООНаВІВ і 1КDОЇ 
ДІІ везрОЗJМІ.ІІ дІІІ СОВЄТСЬІLОТО ВОІІКа І офіцера, а ЇХІЇ 

вазв~, KOJІBU б про вих совеrські BOJkB і .аов•да.ІІІСІ, іу.ІІ б 
ве б1ль~е в ве мевше, ак ребуси, Що ТВ:ІКІLІІ ІJозrа.пютьСІІ. 
Тому всІ вовв, дла прооаrаuв в .аавах совєтсь11оі армії 
ве вадаютьси. 

Назву вашої військової орrавізації: "АвтВІіОІІІJІіств" 
ве 9б'єдваввІ КоJІвшвіх ВіііGковаків Совєтсисі Ара1і" 
UрВІІІІТО ТОМу, ЩО 1018 зрозуаі.Іа Ul СОВЄТС1ІКОТО ВОІП 
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й офіперз і сама - собою робить оропаrавпу. Існування 
такої організаціі на еміrраціі збувжуватиме в украінn11 -
совєтського вояка папіовальну свіаомість, кJІикатяме iioro 
ло боротьои з о"уоавтом та подаватиме надію ва те, шо 
йоrо брати й сестри тут ва eмirpan•i дІJаоможуть у iioro 
боротьбі. · . . 

Ті11ьки :>рr .. нізац;и з такf)ю ва·:tвою 1 nевRим ЗІІІІстом 
ді11львопи може мати воJІиви на справу ВІ(JІЮ'Іевв:: великих 
украівсьkвх резервів, що uеребувають у совєтськііі армії, в 
українську революціііво-визвольву бо~оть~у. ЗавдаввІІ л~ше 
оол11rає тРпер у тому, шоб цю орrаюзащю берегти, нрІПИ· 
тв і розбудовувати. 

На першій нарадІ івіціІІторів вamor() об'є11ваввІІ ми 
ориввІІJІИ ідеологічно· політичну пл111 форм v і вакресnиJІв 
основві контури орrавізаційвоі стр у "ту ри. Наше. об'єпвавв_ІІ 
- це ве звиqаЙва собі комбатантська орrавІзацІв, а орrавІ
заоіІІ, шо створева за політичним принципом, себто орта
візаnіІІ військово· ослітичва, бо ста~ить перед собою зав
даввІІ політичвоr<' оор11дку. 

2. Під прапором Симона Петлюри 
Наше об'єдванвІІ носить ім'ІІ ВеІІІІкоrо ЛицарІІ укра

іаського аnроду - Симона ПЕТЛЮРИ Назвваюqв ваше 
об'єлваввІІ Леrіовом імени СІІ'Іова Пеrлюри, ми цим самим 
лаємо зобов'язання, щrJ будемо боротиси зз ті ідеа11и, за 
a~ri боровеа й помер Симон Пеrлюра. 

Ми вазва11и вашу ортавізацію іменем Симона Пет
.ІІюри тому, шо Свмов ІІет11~ра . ст_ав ус~ttа~іовальвим 
СВМІІОЛОМ іаеі ВИЗВОJІеВВІІ УкраІНИ, ІдеІ збрОВНОІ боротьби 
проти мос"овсь"о·комувістичsоrо ваізавика оа У краї ву. Як 
символ Симон Пеrлюра увійшов у па~~t'ять нароау і в 
ваціовальву традицію. 

А uетлюровmива" - CJJoвo, 11ке звева'ІКJІИВО В'ІКИ-
" u u вап вороги, щоб оринизити украівсt.кии ви Jвольнвв pys, 

стало, всупереч іх вім намірам, сиво_вімом іSоротьби _укра· 
івськоrо нароJІу з московсько-комувІстичІІИМ ІмперІІІJІІзмом 

. - за Самостіііву Дер1Каву. Свмов Dет1юра :- пе ваш 
прапор, оіа ІІким ми буаемо боротись за У "ра1вську Са
мостійну Соборну Дер•авv. Ось чому ми назвали ваше 
об'єдваввJІ іменем Симона Пет•юри. 

3. Ціль і мета об'єдиаиІІJІ • 
Ціль і меrа вашJі орrаюнпіі- оо'є4нrи uереаусім 

колишніх військоввw:ів совєrськоі армії, вкJІючаючи іі нових 
військових еміrравrів (перебі1Кчвків із-за заJІізвоі засJІовв), 
в є4ивій орrавізаціі дJІІІ боротьби проти окупавта і за віА
новлеввІІ У"Раівськоі ве Jалежвоі лер11:ави. 

Було б не до ре ІІі, ко11в б_ ми. ~вамаrа.ІІ~сь обме•и: 
ТИСЬ об'єаваВВІМ JІВШЄ КОJІВШІІІХ ВІИСЬКОВВКJВ С')ВЄТСЬ"ОІ 
армії в цій ортавізації і ве 4а.11~ ~б Аост_упу 4~ u неі віІ~ько
ввкам інших ортавізащіі та ваmtв патрІотичнІ& мо.11041. Яw: 
з поrл 11ду ваціональвоrо, так і з оолі~~чвоrо,. ми uлооуств_-
118 б ВеlІИ"У ПOMIJIW:Y ва ШКОду ВЗШІВ ВИЗВОJІЬВІІ С~ра&І. 
Поруч із кожишвімв військовиками совєтськоі арм11, що 
тримають кJІюч до ви~ішевв11 проб_JІемв _залучечвІ основвих 
ваших військових ка1р1в - резервІв, ІКІ тепер перебувають 
у совєтськііі армії, в українську рІ'!ВОJІюційво-в~зво.а~ву бо~ 
ротьбу, - ло Леrіову Свм_ова ПетІ~ри ~1дкрит1 _дверІ 
для всіх украівсьuх вов"Ів та укра1всько1 молодІ, що 
визвають мету і за~4аввв вашото об'є4ваввк., Та111е _поєа
вавна віЙСЬКОВО•ПОJІІТВЧВІХ CBJI у вашому об ЄJІВаВВІ ЗОВ• 
r.i 111 не суперечить ііото назві і змістові діа.Іьвосrи, бо ос
нову об'єдвавва творить колишві військовв~в ~uовєтсьvоі 
армії. Так само, ак ОСІІОВУ ~ВОрІІТЬ К~~ІШВІ ВІВСЬКОВИКВ 
армії УНР у своєrо~у то~~риств1 в ФравцІІ, х?ч та.~ тако• 
перебувають КОJІИШВі ВІВСЬКОВВ"И СОВЄТСЬVОІ арМІІ. ІІрВК• 
JІадом та"оrо ставу мо1Ке бути СУВ у Нtмеччвві, ае та
ко• осво~v йоrо тво,1аrь колиmІІі військоввкв армії УНР. 

Статутом вamoro об'евавни, 11рім звичаіівоr~ ч.1евства 
Леrіову Свмова ПетJІюрв, пере1бачево також І почесне 

членство. До почесного ч1евства Леr•ову важеwат11муть ті, 
колишві воа"в ар111іі УНР, ЩІ) мають ввзначаі зa::ryr• пе· 
ре4 батьківшиною і шо оіатрвмтватвмуrь наше о6'єаваавв 
та аопомаrатвмуть у ввковавві ioro завАавь. До пачесво
то членства Леr•ову ваJІе1Катимуть такоw ввзи~чві украів
ські по.11ітвчві .аіtчі, шо так само всебічво JІопомаrаnІІJТЬ 
у розбудові ioro .аіІІJІьвоств. 

4. ЗавдRІІІU об' едва-• 
Наше об'єдваввІІ сrаввть перt?JІ собою та"і осіІОІВі 

заедавн11: 

Перше: ороВІІ4ІТВ автвvохувіствчіІу пропаrавJІУ І Ja· 
ВаХ СОВЄТСЬІІОЇ армІЇ, СХІJІаЮЧВ ЇЇ ВОІКЇ8 і офіоерів .110 бо
Р?ТЬби за· nовалеввІ МОСkОВСЬkО·комувіствчноі тюрми наро· 
АІВ _СССР та побу4овв ва іі руїнах ві.u.ввх і неsа•е••11 
вапІовцьввх лерwав. ЗавІавва це .ау•е ваwжвве. .U..• вв
коваввІІ iioro потрібні веrв"і зусв.ала і вілповіаві засобв. Мв 
розум ~мо, шо. протвставвтв московсьvо-комуdіствчнії про· 
1 навАІ, а"а ПІдпвоаєrьсв батаетама і основана ва кр1ва· 
вому терорі, - вашу вапіоваJІьво-вкзвоnву пропаrавІУ ве 
так. леrко •. А.1е кожа ми буаемо JІіІІжьві, uтквві, і вастир
ли вІ, то ЦІ тру4вощі Пе!JебореІІІо. Форми і метоJІв прова.ІІ: 
жев~ІІ автвкомувіствчвuі пропаrанJІв в .11авах совєтськоІ 
армн лосвть поважно вамв опрацьовані, і ми іх застосову· 
ва1амемо м•рою ваших м.атеріuьввх спромоwвостеі. 

~ ~pyre:. nо.ааватв ІІІораJІьву й матеріаnау Іопомоrу 
навновІшим утІкачам - украіаІUІІІ совєтсuоі армії та за
лучати іх до активвої .аіІІJІьвосrв в .1авах нашого <'б'єJІІІІВВ'· 
~ праІІа ~па вимаrає ве ті.1ь"в 10статвіх матері11жьввх ре сур_· 
СІВ,. а И ОСОбЛІВО осере'ІКВОТО Й JІІІЇІоrо ПЇJ(І:Оду 40 В~'· 
Рос~ІІН~ в:же JІав~о заііважвса пам пвтаввІм, бо мають 811: 
повІІІВІ фtвавсовІ засоби ві1 певвих чввввків. У JІвстооаJІ 
м. Р· вови сцвкаJІв з'із4 ваівовішвх уті"ачів на вкому 
рі~ур~вали такі особи, вк Кравепь, Корвіічу~. Шевчевко 
~ ІВШІ. Пав Кравепв навіть вvсrvпав із JІооовіuю УКІ!8-
Івською МОВОЮ. Я" бачІІІІО, B'lBi вті"ачі З украЇВСЬКВІІІІ, орІЗ• 
ввщами потраплІють 10 росівв і ім там читають ооJІтrра
~оту _ва тему: "Я" збереnв єавву веооJЇ.ІЬВJ Російську 
Імпер•ю так ІІ" lІJІІ аьоrо треба бороrвсt ' украіаськвмв 
сепаратистами". НаJІ цією справою вак c.Jia зуоІІввтвсь і зро· 
битв все, шоб У~раівщ 3 совєтсь~~:оі арміі перебуважв • ва
!Вf)му сереJ?виш•. В цьому вам повввві JІопомоrrв ті укра· 
ІВСЬКІ орrан11ац•і й усrавовв, що вожо.аіють матерів.ІьВJІІІІІ 
засобам в. 

. Третє: піuотов~t каарі!І ві•ісь"ово-аоJІітвчввх орта" 
вват?рІв укр:tівсьvвх збройвих свJІ. Самозрозуміжо, 1110 
У кра1вська Ввзвuльва Арміа в првЙІеmвіІ час таорвтв
ме~~св з .тих украівськвх ка1оів, що перебувають у сов~!' 
сьюв. арМІІ. ІІІшах ка1рів вема і ве бу ае. Украівські ~11 " 
с~ков1 кадри, . що аеребувають ва еміrрац•і, за своєю юJЬ· 
кtстю везва.чв1, а1е з поrжtау іІеіво-поаіrвчвоrо воВJІ .••· 
пють ::о~ою ту СВІJ, що в ІІІаібутвьому ІІІОЖе бути збІ~· 
шева в КІ.Іr.ка твсач разів, в"раз за рахунок тих У"Р818-
свких каарІв, що переб;вають т:tм, su заІізаою зас.аовОІD· 
Завлав,ва полаrає .още 8 ТОІІІJ, щоб 4обре пі.uотуваr~~ 
до вав ~завва контакту з QІІІІІВ ка.арахв та зухіn мо6ІJІ: 
зуватв Іх вав"оJІо вашоі ваqіона.аьвоі і1еі а віїськово• 
фаховоств й УІІІівва керvватв украtвс:ьІLвмв 'зброїввІІІв св· 
JІа~ в вп ввстаuть. Справа 1111 ввхаrае оі.uотовв окре
моt к_атеrор•і к~ів, а саме: кuрів вііськово-вожітвчВМІ 
ортаВІзаторІв. ЛеrІо& СвІІова Петжюрв ці каrрв оіІrотовІІ· 
т~ме з чис.аа коJІwmвіх кохаворів совt;тсакоі ар•іі, бо 
ТІ.Іьvв вови зваіJІуть саіжьву мову s твмІ калраМІ, 1110 
аере?увають У • совєтськії ар111іі, та opraвiSJІDTЬ іх 'f J&ІІ 
борЦІв за укра~всьvу самостійну Іержuу. . 

•u Четверте: а.аекатв і кріпвтв .ІРJабу з ко.ав~І .. 
вІва.коввкаІІІв советсьvоі apxit іІПІІІх вціоваавостеІ, 111° 
перебувають ва еІІІіrрціі, 418 спі.u.воі боротьба DP~8 
вор?rа. Ввсвовvом такої 1ружбв має бута твореІПUІ ~
ВІЦІОВа.а.вото АвтІІІtоІІІувістаuоrо Oб'enuu ко.а8ПІІіх •11" 
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Івви ДУБИНЕUЬ 

Слово до деле~атів 
Уставовчоrо З'їзду Леrіову імевв Симона Петлюри- Анrв:комуніствчноrо об'єднанни :коJІІІІПВіх 

війсь~~:ови:ків совєтсь:кої армії 

Панове Делеtати! Дороrі Друзі! змагань 17-21 років спочивають на .1аврах тра
дицій минулого. Молодші західньо;укра)нсьn:і 
еміr'рантські організації дин.1яться на цю спра
ву з свого провінційного га.1ицького чи во.1ІІН
ського хутора, погроЖ~'ючи тим хуторо~І всій 
МUХИНі армії МОСКОІ:JСЬІЮ-СОВЄТСЬКО\'U імпері.Н.lЇ
ЗМу, перед яким сьоr·о.'І.Ні трясеться весь еuіт. 
Але те б<tхвальство смішне й nусте. Треба 
дивитисн реально на справи. Стоять пере;І. 
нам11 та11і аавданн.н, що їх можуть виконати 
лише ті вояцькі маси і така <1рrанізuція. що 
насамперед використає всіх ко.1ишuіх стар

шин і вояків совєтсІ,кої армії. Отже: 

Сьогодні Ви є ;учасниками творення нової 
вояцької оргавізації - Леr'іову імени Симона 
Петлюри. 

Чи є потреба творення зараз нової вояць
кої оргавіааціІ? Чr.м ця оргавіяація буде відріз
нятися від вже ісІJуючих? Яка буде Ії вілмінна 
праця і чим вона може бути більш ефектовна а за 
гальноукраїв ського, а не вузько-партійвого 
погляду? 

Не вдаючись в детаJJьну характеристику 

й оцінку праці існуючих вж~ тут ва еміr'рації 
нояцьких організацій, треба сказати правду -
ці оргавізації не виконаJш й ніколи не вико
нають найголовніших завдань, що мусіли б 
стояти перед нашими вояцькими об'єдванвями. 
Серед них не Знайшлося місця для колишніх 
червоноармійців-українців. Там ці ваші люди є 
не як в рідвої матері, а як в мачухи. Пропа
r'андивним штабом, де мусіли б мати перед
усім своє місце бунmі старшини чевової 
армії - ті орrавізацН ве стали. Староеміr'равт
СІ.кі організаціі учасникін абройних виаво.:rьних 

ськоввків совєтькоі армії. Це зав4авв11 вастільки зрозумі.Ііе 
й актуаnве, шо віsамих поІІсвевь ве потребує. 

П'•те: виховувати в вашому об'єJІвавві побратимст
во зі всіма умраївськвмв sіііrьковвкамв, особJІиsо 3 тими, 
шо боро.1исsа пі1 мерівввnтвом Симона Пет.11юрв і жертву
ва.Іи своїм жвттtм за У"раівську JІержаву в ро11ах 1917-
21. ЗавJІаввsам вашим бу .ае також П.Іекатв .ІвцарськІ трали· 
ціі війська украівськоrо пієі .11оби та шанувати і ~беріrатв 
іх ,u1 виховаввsа вових поІІо.Іінь у11раівськоrо ео1щтва. 
Назвавши ваше об'єлвавви іменем Великоrо ВожJІv, ми бе
реnІмемо ЙОfО ве.пчввіі і моrутвій Дух, шо к.11вкав 
воІв армії УНР ва боротьбу, а тепер валає вам ва~хвев· 
вsа і мобі.Іізує вас ва боротьбу з мосІІЩІсьvим комувtзмом. 
Пі1трвмуючв побратвмсьау JІружбу з ао.ІJвшвімв воакамв 
армії УНР, мІ о.Іекатвмемо сереJІ вашбоrо, ч.1евства КJ.ІЬТ 
С1мова Пет.ІІІрІІ, шо є безме:.вою .111 ов ю .ао повево•е
воі Батьківшввв - Україин. Разом 3 тим, ми ве вовивві 
забувати і про тих, шо полаrІІ СІввою rероів за своболу 
батьаівшввв. Наше rac.:.1o звучить: "Мертві repoi иаsвві ме· 
•• вами". lхві .1ицарські вчивІіІв .11.11 вас вовивві бути 
ПрИК.ІаJІОМ. 

5. Ідеопоrічво-політвчва пJІJІтформа об'едвавв• 
Ма - по.1ітвчві еміtравтв, mo ноевмо в своіх сер

ц11х певву іJею, ту і.аею, шо вею оостііІІІо живе ваша бать· 
аівшвва - і.1е11 уІІраівrьІІоі веза.Іе1101оі лер:.авв. А.1е ве 
1ержава взаrа.1і, а JІержавв з . віІп~віJJІвм .ао праrве~ 
украЇВСЬІІОfО 88p0AJ JІерЖІВВВМ І СС)ЦІІ.ІЬВВІІІ устроєм, IKRB 

забезпечу.:ав 61 максвмаnвІЙ йоrо 1обробут. U• і.аеsавіJІ
зерІІа.&ева в позrц:ІJ: уwраівсьаоrо рево.І~:~nівво-JІемоІІрз· 
тичвоrо ру)[у, ва оозиоіІs пьоrо PYJY і ми стоїмо. Так 
само ІК ва оозвп'sах ці.оrо ружу С'УОІть івші украівсьІІі ор
rавізац•і. ПозицІЇ умраівськоrо ревr JІюційво· .ІІемо.-ратвчмоrо 
руху є JJІІ prc тиrя виsілввмв, з іІІВХ мо~ва ввступати 
ва іJЄо.Іоrічву боротьбу з вороrом -- ІІомувtзмом та пе
рет&rатв ва свіі бік ті JІраівсuі ІІІрв, що оеребувают• у 
вuро8іІ ap.U. 

1. Чстири роки на терені Укрuїни. за Ук
раїну й за участю мільйононих мuс ук~ нїнен;пх 
вnяків, за чужі інтереси провади.1ися ;1р~та 
світова війна. ('отні й тиснчі українських оув
tПИХ вшtків \J.ієї війни анаходиться по :tf:'i1 бік 
залі3НОЇ 3аслони. Це є одна а траr ічних і ці
кавих сторінок української історії і ІІЇХТІІ нt•ю 
не займається. Бол~>шевикljм то не ви1 ідно. 
Німці до того тепер байдужі Інші не ніпан
ляться. Документів пис~них з того часу ~ІИ не 
миємо, иле тиснчі фактіu, оnремих епіаодін, 

Ми сві.ІІомі тоrо, що проти та11оrо вороrа, ІІІІІМ є 
CЬOrOJJBi МОСІlОВСЬКО-ЇМОЄрЇіJІіС1ВЧВІІЙ to;OMJBi3M, треба бо
рОТИСІ &е ТЇJІЬІІИ &аЙМОДЄрВЇШ(JЮ tеJВІЧВr.ІІ збрО(Ю, а j 

ваймолервішою ілео.воrічвсю зброєю. Ц11 еставвІ !ilkpa3 
і 3allЛ~lleBa В DОЗИЦіІХ украЇВСЬІІОFО реВОJІЮОіЙВО·JІЄМОІІра
ТВЧІ!ОfО руху. На пвх позвnіах JІІВ тверJІо СТ(Іtвмемо і B'JI 

ввх ваступатимемо ва вороrа. 

Наше об'єJІвавнІ оі.ІІтримує првцвіІ єuоств всіх JІІра· 
івсь11вх політичвих сил в єлявому Аержавво·по.Іітвчвому 
певтрі, '"вм є ниві У "раівська НаоіоваІьва Pua. 

Наше об'є.ававвsа таІіІож піJІтрвмує і то.1ерує всі У•Р•· 
ївсь1і цо.ІJітвчві, вііісь11ові і rрома.асьІІі орrавізаn•ї, шо tто· 
ять ва позвці1х умраівськоі самостіівосп й собораости та 
змаrають до є.авости і солідарвос·.в в пожітвчвому, ІІЙаІІс
вому і rромаJІrькому жаr.і. 

6. Висиов:ки 
Творачв автв"омувіствчве об'єuавве ІІО.ІІШВІ:І віі· 

сьіовв"ів rовєтсь"ої армії, ми евіломі тоrо, що беремо ва себе 
ве.евкі зобов'sазавва і разом 3 цІм ве.1вку ВІJІОоаіJІа.rьвість за 
iioro ді1.еьвість. м .. бачвмо пере.а собою ІІЄ.І&&і і ТІІ:&J(і uвІав
вв та тру.авсші ва ШJІХ')' ЇJВЬоrо ІІІІІОВ8ВВІ. АІе М8 мреІІІОС:ІІ 
Qi ТРJJІВОЩЇ DOJІOJIITB j ПОІІ.ІаJІеві 88 вас ЗUUHBI BBIIOU· 

тв. В цьому вам JІопоможе .1юбов 10 баn.ІІівшвп і вева· 
ввсть ло вороrа. Тако• вам .аооомо:.е в2ша побрап111а.ка 
є.ІІвість і вастир.авість ло арапі. А ко.111 буІеІІІо юuui 
і праце3JІатві, то й сам Боr вам ІОП• може. "r о.1овве ве 
rубвт•с• і ве втрачати .перспективи: ВаЖ.Іаао бути жруж
в~м~, 3./J\DTO~IIBBMB, ВІJІВаЖВВМВ І CIDUMB ІрОМ, - І 

НІІКІ фортецІ пере.І вами ве Bltosaть, бо за вама стоіть та 
св.Іа, акііі првзвачево і навбільші фортеці зр)'ІDвtв". 
("НашІ По!ІІціі") 

А коJІв мв буАемо uьoro Jіотримувапса, то амкеває
мо Запов1т - Д11роrовІІ'аз вarnoro Ве.Івкоrо Во:.JІ Сtомона 
~еТJІюрв: "Не Марвотра1ВИМ, tle 111088.111 ООВІІВВО бJTD аВТТІІ 
в nеребуваввІ ваmоі еміrраQІі по!а Мf:.амв бать .. ащввв 
а nоввим rлвбоаоrо змісту та кор1свu ваС.Іі.вів 1 ,~11 Р • .а~ 
воrо КрUІ." 
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зберіrнються в головах учасників війни і пово
лі забvваються. 

Jierioн ім. Симона Іlетлюри, як організа
ція, головним чином бувших нояків і старшин 
совєтської ирмії, має невідкладне аавдання 
зібрати всі ці спогади про окремі епізоди тієї 
війни. Коли не зараз. то пізніше, коли будуть 
на те можливості, цей матеріял буде вид· 
руконаний і не загубиться для нашої історії. 

2. Ниша ~міrрація є розполітвкована і "ви
сокою" політикою займаються не тільки полі
тичні, а всі інші - громадські, харитативні, 
фахо~і й інші, в тому й вояцькі, організації. 

Йдеться до третьої світової війни, в якій 
може бути позитивно чи веrативво вирішева 
доля України. Це вирішення долі України буде 
переводитись не тільки за дипломатичними 
столами, а насамперед ва полі бою, де
бу.JJ;уть брати участь і українські вояцькі маси, 
як з одної так і з другої воюючих сторін. 

Військона техніка не стоїть на місці. Во
на розвивається буйними кроками і невідомо 
ще, які несподіванки вона принесе на полях 
боїв. В різних мQвах на цю тему виходять 
військові журнали. Фахівці стежать за тією 
літературою. 

А що робиться в нас, серед українського 
вояцтва? Чи є будь-який журнал, в якому б ва 
ці теми подавалися бодай різні інформації? 
Наші вояцькі журнали переповнені матеріяла
ми історичних спогадів та матеріялами внут
рішнього українського розполjтикованого життя 
і тільки. Такими матеріялами наших молодих 
вояків до наступних військових подій мало 
підготуємо. 

Леrіон ім. Симона Петлюри мусить зайня
тись цією ділявкою роботИ і бодай в якомусь 
квартальпику подавати всі такі новини новіт
ньої військової науки, т~хвіки й стратегії. 

3. Існує самозакоханість ваших еміtран
тських організацій, в тому й вояцьких органі
зацІй, в свою непогрішимість перед українською 
визвольвою ідеєю і нехтування такими ж ви<І
вольвими ідеями нашого народу. Коли мають 
місце ва еміrраціі тевдевnіі розцінювати 
нову підсовєтську еміrрацію, в тому й бувших 
вояків червоної армії, як націоваJІьво менше
вартісву силу, збочену, абольшевиаоваву й 
зросійщену, то яка ж тоді оЦінка а боку· тих 
"непогрішимих" може бути тих мільйовових 
мас, шо вже родилися, виростали й виховува
лися після революції 1917 року і перебувають 
еьогодні там аа залізною заслоною? 

Як прикрий приклад сказавого приведу 
такий. Ми анавмо яке виличезве пропаr'андивве 
значення може мати серед червоноармійських 
мас а стаття колишнього совєтського майора 
М. Батурка, вадрукована в журвалі "Штурм" -
"Розгром національних кадрів Червової Армії". 
А як цей матеріял розцінюють ці ваші еміr'равт
ські "самозакохані" "праведники"? 

Вони, абсолютні авальфабети в украін
ській nолітиці і провівційні примітиви, піймав
ти журваJІ "Штурм", ва одних зборах викрику
вали до внших людей - "кумувісти, большевики, 
мускалі ... ". Це було 15. 12. 52 р. в Нью-Йорку. 

В прийдешві часи військових подій знову 
українські мільйовові маси будуть ворогом 

покликані до військових дій. В цих подіях 
ті маси знову стрінуться з .1юдьми іншого світу, 
в тому й українського з по-ц~й бік залізної зас
лони, з тими людьми потрібно буде схопити 

найшвидчий і найтісніший ідейвий контакт. Тих 
людей потрібно буде очишувати від блуду ста
лівеької пропаrанди і привертати їх, ва наш 
бік, і разом з ними закінчувати справу визво· 
лення України. Це можна буде успішно зроби
ти тільки тоді, коли серед тих мільйовових мас 
ми зможемо промовляти словами їм зроауміл~
ми, коли ми будемо траІпунати їх як своІХ 
братів, як людей, що мають українське серце 
іі душу, як людей повновартісних і потрібних 
для ·виборенвя волі України. 

Хто з наших еміr'равтських організацій, в 
тому й з вояцьких, займається цією справою~ 
Хто готує по цей бік залізвої заслони молодІ 
вояцькі кадри, що найближче зможуть схопити 
з тими масами ідейний зв'язок? - Ніхто. 

Цю роботу не розпочато, але її конче 
треба робити. І цю роботу зможе і мусить ви
конувати така організація, як Леr'іов ім. Си
мона Петлюри, що складається з колишніх 
вояків і старшин совєтської армії, які ще не 
забули умов життя в тій армії і які легко змо
жуть мати доступ до душ солдатських мас. 

4. І накінець, останнє завдання. Україн
ські мільйонові маси, що знаходяться тепер 
по той бік залізної заслони, знають про відмін
ні умови життя демократичного світу. Знають 
вови й те, що в стара українська еміr'рація, є 
й нова, що поповвила ряди старої після дру· 
гої світової війни. Залізна заслона не дає мож
ливості їм знати всю правду. Але вастане вій
ва. Розпадеться мур залізної заслони і правда 
з обох боків, як вода у відкритий шлюз, пол
JJється на рідні землі, в першу чергу вона, ~~ 
правда, має попасти до вояків советеької армн. 

В тих умовах тим 1юякам не буде мо~ли
вості Gитати й перечитувати всю нашу емІ(ра
ційву пресу й розбиратися в тонкощах ваших 
політичних дискусій, розбиратися -де правда, 
де її вайбільше шукати. кого слухати й за ким 
їм прямувати? . 

А такої своєї партійвої .. правди" не ТІЛЬЙ 
ки з боку ваших українських середовищ, а 
ваших зовнішніх ворогів, посиплеться веймо· 
вірна кількість. 

Чи потрібно було б заздалегідь таку про
паr'авдивву літературу готувати нашим вояць· 
ким організаціям? Безперечно потрібно. А чи 
займається будь-хто цією справою? Ні, абсо 
лютно ві. 

Що потрібно було б в цій справі зробити? 
Треба було б наперед заплянувати виготовлев
вя такої спеціяльноі у вигляді невеличких, 
портативвого, кишенькового розміру, книжечо~
брошур, в яких мусіли б бути в вайпопулярИІ· 
mій, але об'єктивво-правдивій а нашого дер
жавницького боку, формі висвітлені вайосн~
вніші пвтаввя правдивої, а не зфальшовавоІ, 
украінської історіі останніх 30-40 років, в тому 
української революції 1917 20 років, життя ~к
раівського вароду під совєтами, життя украІВ· 
ців поза sалізвою заслоною, життя і праця 
українськоі еміr'рації, життя вародів вільно~о 
світу, ставлення світу до повенолених народІв, 
nолітмчве асвття українськоі еміrраціі, кавrі 
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Майор М. БАТУРКО 

Підсумки З'їзду 
Уставовчий З'їзд украіпського антикому

віетичного об'єднання колишніх військовиків 
совєтської армії - Леr'іову Симона Петлюри 
закінчив свою працю. Колишві бойові друзі -
ведавві солдати й офіцери еонєтської армії 
роз'їхалися по місцях свого поселення, винісши 
з собою свідомість започаткування великої . 
справи - започаткування, протягом післявоєн
вого часу, може, вайціннішого вкладу в виз
вольву боротьбу украінського народу. Роз'їха
лись делеr'ати по містах Німеччини, поїхнли 
.,додому" - за кордоп реалізувати постанови 
з'їзду, розбудовувати на місцях покликану до 
життя організацію і кріпити контакти з найно
вішими .втікачам з совєтської армії. 

Тимчасова Військово-Політична Рада про
робила плідну працю щодо започаткування 

створення нової пробойової оргавізації та скли
кання Установчого З'їзду й передала свої 
обов'язки обраній на з'їзді Військовій Управі 
Леr'іону - новому виконавчому органові. Кра
йові з'їзди Леr'іону, що незабаром відбудуться 
в країнах поселення українців, оберуть членів 
до Головної Військово-Політичвої Ради-- найви
щого керівного органу Ле.tіову. 

Працю з'їзду й васлі.1ки П позитивно роз
цінює вайздоровіша частина українськоі полі-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
завдавня у війні й після неї і т. д. Така fііб
ліотечка мусїла б мати якийсь десяток книжf>
чок. Цю працю мусів би взяти на себе Леr'іов 
імени Симона Петлюри. 

До речі. Навіть зараз друкується в .,УВ" 
брошура В. 1 Гришка "Малоукраїнське Схід
вяцтво". Вона є дУ.же цінна і змістовна. З цим . . . 
явищем ми сшдквемось І там ва ршвих землях. 

Ця брошура буде потрібна й там. Чому б зараз 
же вашій оргавізації- Леr'іову ім. С. Петлюри 
не зробити з набору цього тексту матриці, які 
можна зберігати в своєму архиві, а пізніше ду
же легко можна було б іх використати і брошу
ру цю швидко видрукувати. Теж саме варто 
було б зробити з статтею М. Батурка "Розгром 
націовальних кадрів РСЧА", що бyJJa видру
кована в "Штурмі". 

5. Ще одне побажання організації, щодо 
форм і змісту її роботи. Не масова, аморфна, 
nереповвена бутафорними формами праці, му-

. сіла б бути ця організація, а якісво зміцнена 
ідейними 3дисципліновавими членами, майбут
німи пропаr'авдистами в совєтській армії. Най
менше робити окремих академій і павахид, в 
більше - конкретноі праці вад вищеозначеними 
головними завданнями. Праця мала б бути не на 

· "парадах" еміr'равтщини, а як у штабі дійової 
армії перед васуваючими грізними подіями. 

тичвої еміr'рації, та частина, що зацікавлена 
справою нових, діючих метод в антикомупістич
ній боротьбі, та частина, що розуміє всю г.ту
поту протиставлевв~ жменьки доктринерів та 
самозакоханих героїв минулого мі.1JЬйововим 
масам ВОВLІГО украінського покоління. А тому 
й привітавня з'їздові вадісла..1и найздоровіші 
елементи й наймасовіші організаціі. 

Доповідачі ва з'їзді та делеr'ати одностайно 
підкреслили у своіх виступах головні засади, 
що лежали в основі праці з'їзду й що дягають 

. в основу всієї діяльности ЛеІ'іову Симона Пет
люри. Засади ті з усією чІткістю й ясністю 
зформульовано в Деклярації Леr'іону. 

Праця, що була виконана до цього часу, є 
тільки початком тих великих завдань, шо по
стали перед Леr'іоном. Нова ~·краївська військо 
ва еміr'рація виходить на форум nо.ті'fичвоrо 
життя, беручи на себе велику відповідадьвісі'ь 
промовляти до своіх братів, що сьогодві nер~
бувають "там", в армії, і ніхто не заперечить, 
що серед тих братів слово Леr'іову матиме вай
питомішу вагу. 

Українці- Ісолишні військовик~ совєтської 
армії показали на з'їзді, що для вих доба ве
П_?ввоправвого членства в деяких архаїчних 
ВІйськових організаціях· закінчилась, показа.'Іи, 
що вони можуть інакше працювати й боротися 
згуртовані в одній єдиній своїй організаціі. Цей 
явамевитий крок вносить в життя українсhквх 
патріотів - недавніх військовиків совєтської 
армії новий зміст. 

· . З'їзд привернув на сеое велику уваІ')'" не 
п.~ьки українськ?ї еміІ'раціі та закордонної опі 
вн, а надто, - І це для вас найго.11овніше, -
увагу найuовіших утікачів з совєтсь .. ої армії. 
До Військової Управи вадходять зняви щ:ю 
вступ до Леr'іову. Найновіші втікачі віта.ти з'їзд. 
Для вих лише Леr'іов виявився uргаuізацією, 
так би мовити, своєю. Впродовж 7-ох пісди
воєввих років вайновіші втікачі були здані на 
ласку _(і тут парадокс!) російської еміІ'рації, 
бо вашІ "самозакохавві" карликоні військові 
орг~.~.ізаціі, через посвяти прапорів та .,вервфі
кацн не мали часу звернути увагу на найсві
жіших речників нашого повеволен01 о народу. 

'" Як зазначають закордонні коментатори, 
з Ізд можна прирахувати до найси.тьвіших 
виступів украінської політичної еміІ'рації. Ма
теріяли з'їзду були падаві в етер через низку 
европейських радіостанцій. "Голос Америки" 
передав мат~ріяли з'їзду за залізну зас.1ону. 
Завдяки спецІЯльвим заходам про з'їзд повідом
лено совєтські окупаційні частини в Німеччині й 
Австрії та залоги совєтських торгове.тьвих ко
раблІВ, t;n.o причалюють у портах ві.тьвого сві
ту. НашІ ~рати й рідні почули ваш го.1ос, зна
Ю'І'Ь про ТІ завдання, що ми їх узяли ва себе. 

Останнє моє прохання до Президії і деле
r'атів Вашого З'їзду. Не робіть :Jайвої бутафоріі
голосвих привітань, "почесних призидій", над
силаня всім привітів, і т. д а зверніть увагу 
тільки ва діJювитість З'їзду. Так буде краще. 

Коли Народжувалась ідея створення ЛеІ'іо
ну, ~о~~ил~ся чисельні критики й с,упротвввв
ки ЦІЄІ ІДеІ, знайшлися й "нічтоже сумяmесян 
щодо ваших започаткувань. Одні просто вико-

• Р~1 ста~ в цю подіІ?, щоб зайвий раз видвтв відро 
3u-ТИЛ1твьоі жовчІ на всю з-підсовєтськ~· еміІ'ра-
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Привіт Установцом у з. ' ї з nові Антиномуністицного 
Об'єднання Нолишн іх Війсьновин і в Соuєтсьної Армії ! 

У спіх боротьби проти червового 

московського тоrалізму та москов

с~окоrо імпері.влізму взагалі - в єдно

сті дії всіх повеволевих червовою 

Мосuою народів. .. 

І ,,Не забув~ 
• 

-- .. учімосн МІ· 
його J 

-

3 : 
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... 
tмо про меч, 

ніше тримати 
Рунах'' 

-... 

Іrменти 
І звсіnа нь 
І13ау 

Леtі он Симона Петлюри - перша панна міжнаціональної 
сn і в nр а ці колишніх військовин ів совстської армії ! 

Об'єднання всіх антихомуиіс1'1ІЧ· 

них св 11 вароді в СССР, а в асампереа 

об 'єднання колишніх в і й сьаових іа 

совєтської армії, автикомуиістів -
це вайголовн іше завдаквк в боротьбі 

проти Сталіва. 
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По той бік . -залІзиоІ заслони 

НайновІші розповідають 
Наш кореспондент нещодавно мав зустріч 

а українцями - найновішими втікачамп а Со
вЄтської армії. Кілька місяців тому дві молоді 
JJЮдиви обрали свободу й розпочали нове жит
тя у вільному світі. Найновіші втікачі радо 
нідповіJJи ва питання вашого кореспондента. 
Нижче ми друкуємо свідчення українців- не
давніх військовиків совєтської армії. 

Старшина Степан f-й , 
Пвааввя: - Коли Ви repePmJІв ва Зах;д? 

Відповідь: - Через ІіrіJІьІІа днів буле чотири місвці, 
ІІК 11 СІІИВуВ СОВеТСlКЇ ПаТОВИ. У веrесві 1952 рОІіrУ 11 ПЄ· 
ревшов зnвальивй vордов у Бер..11іні й звервувс11 ло ~омев
датурв одвоrо з захіпвіх берлівсьІіrвх секторів 3 прохаввІм 
лати мені право побуту, право поселитисІІ в 1111ійсь Ііrраіві 
вільвоrо світу. Піс.в11 переведевва певв(Іrо розслі-
дуваввІІ МОЄЇ CDpaBB За:ІІДВІ ЧВВВВІІИ Д8ЛИ меві 

право поJІітвчвоrо азилю, й а стаР, хоч і без.11ержавввм 
але всеж вільним rромадІІвввом вільвоrо світу. Отже- ще 
чотири міс11пі тому 11 був старшиною сотні в совєтсr.кому 
стрілеuьксму {<1 хотвому) по.11ку в східвій зоні Німеччини. 

Питавия: - Чи ве моr.вв б Ви вам розповіств 
про rоловві uрвч ввР, що примусили Вас перев •В ва Захід? 

Відповідь: _.: Ui причини rоді всі перелічити. Кож· 
яа JІюлива, тру.ІІ&Ша людина в СССР, має дуже баrато при 
чвв, щоб вевавиJІіти І>омувістичву в.ваду. Але ве кожна 
люJІвва має змоrу втекти ва Захід. Мені с,собисто прий
ВІІТИ рЇШЄВВІІ було НЄ так JІеТІІО. ,.Там" JІВШВJІВСІІ МОВ рід
ВІ, мої товарРШі і првІІтелі часів цввільвоrо :~~~:втт11, товариші 
і .~pvзt 11 1 JІІІіі, ,,там" ПОІІІІВVВ я Бать11івшвву. ПротРrом остаІ!• 

Підсумки З'їзду 
і Закінчення) 

цію: Інші вчинили галас, що творення нової 
організаціі - це розбиття взагалі українськоі 
еміГрації, що а-підсовєтські військовики підок
ремлюються від всієї еміr'рації. Ще інші поча
ли галасувати про "комуьістів" і ,.комісарів". 

Наслідки З'їзду є вайкращою відповіддю 
"опонентам". Українська політично &ріла емі
Грація не тільки цікавиться вами, а й чекає від 
вас серйозної праці; не нерифікацій та посвят 
прапорів. а - практичної, корисвої для у~rра
івської виаволпноі боротьби діяльности. А тому 
членство Леr'іову не має права скотитися до 
традиційно еміГрантських оцінок всіJ.Іяких з'їз
дів - .,поговорили й досить". 

Передумови для серйозної праці вже ство
рено. Ця праця полягає в скріпдевні й розбу
дові вашої молодої організації, у повсякчасво
му заопікуванні багаточисельними найновіши
ми втікачаму а совєтської армії - українцями, 
в об'єднанні іх у лавах Леr'іону. Сюди нале
жить, поруч а політичвим вихованням, і всіля
ка соціяльна допомога людf!м, що обрали сво
боду . .Ми знаємо, в якому тяжкому матерілльво
му ставі перебувають найновіші. 

Питання опіки вад найво\Jішими втікачамп 
з совєтської армії та пропаr'андивні акції серед 
соІjєтських окупаційних частин заслугонують 
окремої уваги. Ми аобов'яваві підтримувати 

ніх трьох ро11ів 11 провів баrато ночей без сву, перевірюючв 
ВІр'ІІСТЬ СВОГО ріШЄВВІІ, аж JIOIIB "ОрОТІІа Ві.ІІПVСТІІа ДОДОМУ 
вліт"у 1952 ро11у ве розвіuа всіх срtвівів. Те, що 11 по· 
бачив vдома, відІІиву.ІІо всяІІі ваrаввв. 

В рідвому ,. оєму селі, а 11 походжу з Львівшвви 
(Г алвчвва ), пав у ють ctpamвi з.ІІиJІві. ЛюJІи вимушені від 
рав"у .110 ночі прапювати в ІІолrоспі. Зароб.~tІІють вони в 
колrоспі стіль11и, що лелве ввстарчає сик-так прохарчитвси. 

Товарів швро"оrо вжитку в сі.ІІьськіі крамвапі ве зустрінеш. 
Іноді до крамвапі .,Райсоо:~~~:ивспі 4І!В" ва.аіПІJІють звіІІІІіJІІІСЬ 
ІІіJІЬІІа пар В3УТ1ІІ, кіЛЬІІа MЄtpil' деШеВЄВLІІВХ ТекСТІІ'.ІЬВВХ 
виробів, та й то все це викуповують вайввщі уридовці: се
реJІві урtJІовці й вчителі жввуть ве vраще за колrоспввків. 
Але ур11довець усеж отримує платвю реrул11рво і відмовв~
ши собі в харчах та "заощадившв" та11вм чином rрошІ, 
куовть леrь там нові 11алоші. Ко.1rоспввк Аістзє rроmоввй 
розрахунок раз ва pill, а vвартальві мізерні аванси витра
чає ва харчі або ва навчавви дітеіі. Навчаввt, пілручввІІR 
- коштують дороrо. ВвхоJІвть та", що влаJІа ве хоче, щоб 
діти rеJІІІВ у'ІИJІВСІІ, а хоче, шоб йшли до коJІrоспу ва пра~ 
пю. В koлrocaax ве вистачає робочої си.Іи. В моєму селІ 
(а мої товарвші в армії розповіJІали, що в їхвіх міспево
стІІх дієтьс11 те са;.;е) лише одву третиву дорослоrо васє
леввв станов JІІІТ ь чоJІовікв, сере.ІІ Іких .110бра половвв а вео-. 
рацездатнвх - старих та ІВВа.ІідІВ оставвьоі війви. Цt 
оставві приречені ва старцюваввІІ в ва повільне ввмвраввІІ 
- nенсію дістають ве всі, а и~:що .аістаюrь, - ії ввста· 
чає ва жвтт11 вороловж ве більше твжв11. Тому таких.стІІр
ців, жебра11ів ви зустрінете ве тільки в селах, а ва залtзввч. 
ввх станціих та в містах. Баrато з пвх wебраків одиrвевІ 
в латаву-перелата ву сто р2зів військову уніформу,. в Ікій 
вови билися яа фровтс;х гроти яімпів, з вірою в обtПІІВЄ з 

сталий контакт із вашими землякlіМИ, що сьо
годві одягневі в сіру совєтську шинелю. Для 
цього має бути створева технічна база: стави
ці притулку для вайновіших утікачів із совєт
ської армії в Берліні та Відні, nидавництв?, 
радіо. Наш голос, спрямований до військовиюв 
нрмП, з якої ми самі походимо, буде од~ою а 
найдіЙОВіШИХ акцій украЇНСЬКОЇ ВИЗВОЛЬНОІ бо· 
ротьби в сучасну пору. Все це пов'язане зве· 
ликими матерілльними засобами. Але ~и не 
хочемо бути просто прохачамн кер- пакетІв для 
вайновіших утікачів. Ми не хочемо бути й 
прохачамн "ве1ІВК:вх засобів для малої л~тючки" · 
Ми стаємо на шлях надбання засобІв череа 
визнання вас аа вайактуальнішу організацію, 
з якою не можна не рахуватись кожному, хто 
зацікавлений у мобілізації українських військо
вих кадрів для визвольної боротьби - Мі.J!ЬЙО· 
нових кадрів, без яких виборевня самостІйво
сти для Украіни - не мислиме. 

Наш обов'язок - ще й оропаr'андивва ак 
ція у віJJьвому світі, щоб повсякчасно збільшу
вати кількість друзів вашого народу серед гро· 
мадян демократичного Заходу. 

Уставовчий З'їзд Леr'іону Симона Петлю
ри - це початок нового етапу моt)ілізаціі сил 
для визвольної боротьби. Перед українським 
військовиком, сьогодні, як ніколи, стоять вели
чезні, відповідальні завдання. Виходячи а цьо 
го Леr'іов Симона Петлюри й провадитиме свою 
діяльвіст.ь. 
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. за"ЇВЧеВВІІ ВЇЙІІВ. В боку урІJІУ покрашеввІІ •вттІІ ПІС.ІІІ .. 
ко.пrоспах праnюють маііже самі ~вкv~ ввковуJ?~• тяжку 
чо.1овічу ораuю. Оставвім часом кІ.ІЬКІсть чоловІкІв У . коJІ· 
rосоп ше змевmв.Іас1 через мобілізаuіі іх ва "ве.вню бу-
.повв ІІомувізму". 

Питаив•: - А ІК забезоечуюті.са вдовв, сиротв 
Та рОАВВВ ПO.IIfJIBX у віііві? 

в . . . _ Ро.аивв що втратвJІв своіх бать11ів, 
. JДПОВlдЬ· : '. · ву певсію і то 

СИВІВ &бО ./ІО'ІОК Blt фрОВТ•, ./ІІСТаЮtЬ МІЗер 
JІІШЄ В ТОІІІУ 8&Па.ІІКУ, КОЛІ ТВЄр.ІІU .ІІОВЄ.ІІо!ВО, ШО ЧJІеВ ро 

А б . · .пив не мають твер-лини заrивув в арміІ. .ІЄ І.ІІЬШІСТЬ. ро . ·w 

.ІІІІХ .ІІОКаЗіВ, бо ОЇJІ час ВЇЙВВ, ІІК уСІМ ВІІ~МО, ~ СОВЄТСЬКІ~ 
армІі обJІік заrввуІвх nрова.пввсІ безвІJІ~ОВІ~а.nво та .в 

ве.І.чеава КІ.ІІЬКІСТЬ ЛИСТІВ 
уставови 1 раоюва.1в так, шо J 

з фровту лесь rубвJІаСІ. . 
Питаивв: - А вк JІОПОІІІоrає вдовам І евротам 

КОЛТОСD? . 
Відповідь: - Поrаво. Що заробл•ть. са.мІ, те й 
т ЖИТТІ примушує KOЛfOCUBBKIB 180.111 бе3 ДОЗ· 

мають. ажке . б б ків За 
волу взатв ІІіnка квшевь _квасо..І~ а о napy " УР1 · 
таке "розбазарював•• соuіІ.ІІствчвоІ власноста ~юВву за 
СJІЖУЮТЬ ДО ув'Із&еВВІ або .110 орвмусовоІ npaUІ. МОЄМУ 

· · 1952 року було засу1жево 
СЄ.ІІJ ПрОТІrОМ перШОІ DО.ІОВВВИ . 
за uрвв.Іасвеввк" колrоспвоrо майва (отІІх самвх кІлькох 

" · · 1· 8ш ) 37-х осіб Село нараховує разом 
ЖМеНЬ КВІСО.ІІ І Т. · ' 
з ліrьмв ко.Іо 300 осіб. 

Таке жвтт• І побачив у вашому селі. МІсто ~ добр~ 
ве зваю Але совєтські часописи вазивають життІІЗІ в селІ 
. . : 80 шас.Івввмм і "заможввм". вачить, 
І В МІС11 О,ІІВаКО n • . • 
ІІІШО шаст• о.авакове, то і в містІ ве .Іеrшt>, ВІЖ у ~елІ. . 

Я міr би вам ше батато rоворитв, а.Іе вв в самІ 
'" · В маііже та сама шо була знаєте совєтську АІИСВІСtЬ. ова ' . В 

в •w У раfВІ. JO ВЇЙВ'В ті.ІЬК& ... ІІабатаТО ТІрШа. СЄ 
ва f.ІІІКІВ к • . 
оте й є првuвою, шо І uоJІавсІ ва ЗахІІ-

ПитаІІВJІ: - Ро~кажіть про настро} со~єтськвх во.•· 
ІІіl', акі стосувмв існують між сол.Іатамв в офщерами рІЗ· 
ІІвІ веtuіоваnвос1еІ? .. 

Відповід•: _ Девь і віч совє~ьк&_ пропа~авд~ во~-
ває в rо.Іовв со.І.аатам, шо увесь капt~алІствчвииССсСвРІт СПІJІ 
п ово.аом Амервкв rотуєтьс• JІО аrресн проти • о-
р ата.. та офіперам суворо заборовево ковтак-

еєтськвм со.11 ... ·· А 
·сuеввм васелевавм у зонах окупац11. .1е, ве 

туватвсІІ з МІ 
зважаючи В·І совєтсьмv оропаrа.в.Іу, сессари ивають, шо ва 
Захо.аі жвветьс• ку111 краще, в•• в . . е зважаючи 

терору 8 СССР автмсовєtськ1 авек.Іотв, вап· 
ва светему ' . Я . · 

081.1• ають часто ВІJверто. сам за три МІСІПІ 
рмклаа, розп . 

б ва ЗuoJi п )Чув тут сотнІ автвсовєтсьмвх 
пере увавв• б . . 

е ве ора д.11 меве ае ула вова - вс11 ІJ 11 
авеv.аот, а.1 ·~ • 
ЗВііР, ще nеребуваЮЧИ В СІ)ВЄ~СЬКІВ арм і.. . . .• 

Був таtвй ввоаJІОІІ: ПІ_С.ІІ черrо~оІ по.ІІТІвформаuІІ 
'""'аЗаВ 11fO.IOC КІ.ІЬКОМ СВОІМ СО.ІІІатам: "Як-

ОІВВ сержавт ..... 1 . . 

ШО '/ вас краще :ІКВТТІ, ТО ЧОМУ ~ ~О вас 8130 . В~ 0кає 
з ЗахоJу?.. Навпаки - чомусь0всІ тІкають ва баІІJІ. .ІВ~ 

· 1·1 сер•автовt' омоечв краще, о першви 
СО.ІІаТ ВІ.ІПОВ ' " 11 С 

CJI.11 Вірв•mе _ тебе ,.втечуть .11есь .110 в-
утtчеш ва • 
{ljpy", , я •w 

А ' Є росіЙСЬКСЮ арМІЄЮ. КЩ'J ІІа СПОВВІ ВІВ• 
рМІІІ Ве ·~ ·w 

ськова частвва· є вібвто роавсьІіа, то в. дІвсвос~и .вона 
СК.ІІІІЄТЬСІ З ПЇJрОЗІЇ.ІіВ, зформоваВВХ ІЗ JIIOJЄB рІЗНИХ 

· стей і ті .ІЮJІІ tкrвутtсв ОJІВВ .110 OJІB~ro душею 
ВІЦІОВа.ІЬВО . . . • . 
_ yvpaiвui 01вієі сотві JІО украt~DІВУ rв~оІ сотвІ, rрузвви 

· "&'"aJB 10 казаХІВ. ІВІ СВВТ ва СІ10рТО· 
.ао rрузввІв, .. " - . б 

·w • бо ва авставі в к.110бІ ви завжJІв по ачвте, ЩІ) 
ВІВ П.ІОШІ а . 8 
со.І.аатв та офіперв сврть ва~~оваnввмвu rруп~мв. орож· 
ІІЄЧі міЖ ІЮJІМВ омреМВ:Х &аQІОВаJІЬВОСТеИ. 8~ ІСВуЄ, Пр01Є 
чомусь .ІЮ.ІІІ ОІВОЇ ваціова.ІЬВОСТВ SІB)I(JB ТІСВІШЄ rурТJЮТЬСІІІ 
між собоІС. Треба сказати, шо 11 заув_ажвв ве ~аз, шо JІ.Ів 
украівПІІ ордев Хмеnввuькоrо (хоч 1 совєтьпв) є в .ауш1 

.11nрожчвм, ві:~~~. орtев (у.,прона - оро ne саме сказав ме· 
ВІ ІІКОСЬ 0.1188 ВИСОКІІІІ Офj..!ер·}Кра;ВЄQЬ. 

Сержавт Павло К - к 
Розоові.11ає вам про АОJП) репатрів!.Ітів. Вів rовоо8ть, 

шо на власні очі бачив травсоорта тв1 репатрі1втів. Йому 
довеІІОСІІ розмов.пtти з баrатьома особами, шо зва.n поJІ· 
робвці про долю люJІеЙ, шо з совєтськото рабства .аіста.ав
СІ до вімепькоrо, а пізніше - знову .110 совєтськоrо. 

- Лвше тих осіб чоловічої статі, шо пі.а час ввво
зу до Німеччини були ве поввоJІіrвіми, бу.1о забраво 10 
армії. Тих же, шо ni.11 час ві.ІІтраІІспортуваввв .110 аевіnвв· 
чої праці мали 18 років, зас.1аво .110 таборів примусової 
праці. 

Питаввв: - Коли Ви вврва.nсь з совєтськото 
"раю"? 

Відповідь: -- Тако•. Ік і старш11ва, у І!ересві 1952 
року. Првчивв втечі буJІв такі самі, за ма.Іою рІЗВ8Uею: 
І ПОХОІЖУ З міста, В ПІІВі.ІЬВОМУ ЖИТТі був C.IJOCapeM ВІ 
великому ваrовобудіве.ІІовому заво.11і. 1949 року вмер.Іа мок 
мати, і 11 з тієї ваrодв отримав ва кі1uа nів віщсауІо.Іому, 
ва похоров. Те, що 11 побачив у місті, ве є краІШІм за сі.Іь
СЬІіе "щастІ" І про ІКЄ розповідав cra(.ШJJBa Степан Г-і. 
Робіt&ВІС ве живе, а животіє. В ко.1rоспі, ваrо.ІОJІУВавІП8сt, 
можна ше ппювvтв ва все, набрати в мишеві uaco.li, во• 
іствсв, а то.11і вже хай шо бу.ае - чи 10 BІSDUЇ, чи ао 
табору примусової праці. А ось ва заво.ІІ, .ае в праІ(І)ааІ, 
rайку ве з'Ісв і ве вкра.Іеш, бо вова в•коАу ве потрібна 
А тому, щоб ІІаось прожити, .ІЮ.ІІІ й беруть ва себе 
"ІІОбровіJІьві" каторжні "соuзобов' вза ввв", праuюють з 
оставвіх сил, щоб вкось забе3печвтв себе та Jітеі. Ніккі 
ур1дові суворі заІОJІВ шоло збережеввІ так званої СОІ!ЄТ• 
ської труJІовоі Авсuвплівв (до пвх захо.аів вuежвть засу.а· 
жевв• за сuі3вевв1 ва праuю, засу.Іжеввк за самовіnве 

залвmевв• праці, або самовільну зміву місuІ праві) ве мо
жуть утримати робітинка ва оJвому пі.Іорвtмстві. Ве.ІUа 
кі.ІІЬкість робітавків самовільно ки.11ає пр aDJO ва заво.аі 1118 
фаб;:~вuі, ва.11то самітві, й і.ае шукати вовоrо м;СПІ праuі 
в ваJІІЇ кргше заробити. Процвітає вже віuавва зваі(Іае 
звамеввте совєтське" "JІеrувство". На вовому міспі праuі 
·.Іюдвву приймають, часто ве питаючи зовсім про пооереІ· 
вю ввkовуваву працю ·- бо всю.1в ввробnчі п.uвв ве 
ввковуютьс• й люди завжав потрібві. Л..е ко.І8 так прий
вІта ва ораuю .ІЮJІвва пізніше .аоNаrаєтьсв збіnшевв• 
ПЛатні at)o Переве.ІІеВВІ ва 11ращу upaцJO ва ТОМ)Ж Івроб
ВВЦТві, - uій лю.авві бу.аь хто з вача.1ьства пхо - rо
ворвть: "Св.ІІв й ве рвпайс1, бyllt. за.аово.1евміі, шо взаrа
.Іі тут працюєш, бо ось ми поuікавимоса, 1111 тв СІuІВ пот
рапив, чи правно зві•ьвввсІ 3 місцІ попереавьої праці чи 
ві." Це [[Іавтаж. І така .ІJОtиво, шо самовІ.Іьво заіп.Іа 
місце щ:аnі, мусить "Іоброві.Іьво .. стати ІІатор ... ком, бо 
інакше буде засу.ажева. 

Ctpateriqнi aвtoctpanи на nорнаку аеІИІМУ 
Потужна автомаrістралв Мосвва-lимферопіm. 

До другої світової війни уряд СССР мадо 
3вертав уваги ва розбудову мережі модерних 
шляхів для автомобільвого сполучення. Порів
няно вевеJІИкий автопарк СССР не нимагав 
цього, а думка геверІі.ІІьноrо штuбу. що під час 
3ОВ~іш.вього військового ковф.lікту країни ,і 
захщюми державами орикордонні області СССР 
паслідком браку автострRд вияв.:1яться пспро
хідними дщ1 ворожого війська, - також не 
сприяла розбудові шляхін. На практrщі другої 
світової війни ця думка совєтськ •го гевера.lь
вого штабу виявилася аfісо.шuтно поми.1ковuю 
і насамперед від цього пuстрнждав сам <.:ССР. 
Достатньо зазначити, що вu самому uочап.-у 
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німецько-совєтсJ>кої війни, кuли більшість від
тинків західніх залізничних шляхів сполучення 
СССР розбомбардувала гітлерівська авіяція, 
сонєтське військове командування, позбавлене 
дuбрих автошляхів для підоозу війська та аму
ніції, не могло рuавинути належної оперативно· 
сти маневрування. Та й сuвєтська адмінІстрація, 
наслідком браку цих шляхів, не могла ефек
тивно евакуювати місцеве населення й промис
лові об't:кти. 

До останньої війни Совєтський Союз не 
:мав жадної аакінчеnt•ї автостради, за вийнятком 
коротких шосейних дорі!' у Прибалтиці, Ленін· 
градській області, Молдавії, частково н Криму, 
па Каннизі та Далеком~· Сході (напр~кл. Чита 
Друга - Кяхта). Загзлом автостради, що брали 
свій початок від Москви, не відповідали своїй 
назві. Автистрада Москва - Ленінград аа ха
рактером покриття, шириною та конструкцією 

мостів лише на відтинку Москва -- Калінін 
могла нважатися за автостраду в європейсько
му розумівої слова. Так само виглядала й ав· 
томаrістраля Москва - Симферопіль - Ялта: 
автострадою цей шлях можна було назвати 
лише· на першому етапі Москва - Тула. Мож
на сміливо ствердити, що з усіх совєтських до
воєнних ав·rострад лише одна- Москва - Мєнск 
(БССР) була розбудована в маrістралю велико
го стратегічного та економічного значення й 
перебувала в експJІьоатації. 

Наслідком розбудови автострад уже в ча 
си другої світової війни та в повоєнні роки, 
сьогодні европейська частина СССР має дві 
понадпотужві, цілком закінчені автостради не
ликого стратегічного знt~чевня, що відиовідають 
усім європейським вимогам. Мовиться про ма
І'істралю Москва - Мєнск довживою 671 км і 
найдовшу маrістралю н Европі - Москва -
Симферопіль довжиною 1388 км. ОбидRі маrіст
ралі мають ширину 13 метрів, бетоноване пок
ри'І'Тя до 30 см. Автостради забезпечені системою 
авторемонтних майстерень, бензинових коло
нок, авто-вокзалами, авто-готелями та авто-ре

сторанами. Протягом останнього року на авто 
страдах розвинено курсовий рух автобусів, що 
конкурують а відомим своєю нешвидкістю совєт
ським залізничним транспортом. 

На трьох інших стоатегічних совєтських 
антострадах міністерство внутрішніх справ про
вадять поліпшення під'їздних шляхів та перех
ресть. Це стосується автострад Москва - Киів 
довжиною 700 км, Москва - Левінград довжи
вою 706 км, Мuсква - Горкий довжиною 407 км. 
Ці автостради сьогодні вже розбудовано на
стільки, що вони, маючи асфальтове або бето
новане покриття, потужні мости, можуть про-

пускати танки та автозчепи вагою 70 тонн з 
швидкістю 100 км на годину на ширині проїзд
ної частини шляху. Не зважаючи на тьку якість, 
ці автостради мають свої великі недоліки. До 
цих недоліків належить недостатня безпека 
перехрещевL з залізвичними дорогами, відсут
ність авторемонтних майстерень та бевзинових 
колонок. Не так давно "Ізвєстія" гостро кри
тикували Автодорожне управління, що під йо
го наглядом перебуває більшість автострад, за 
непорядки на автошосе Москва - Київ. Через 
погавu розбудовану мер~жу бензинових коло
нок авта, щоб покрити шлях .Москва-Київ, мусять 
брати з собою пальне ва нею віддаль, - та
ким чином корисна тягаропідйомвість машини 
знижується щонайменше ва 2U•, •. 

Характеристична прикмета всіх сонєтських 
маrістралей полягпє в їхній обмеженій ширині, 
що не перевищує 13 метрів. Наслі;щом цього 
вони не мають середньої смуги, шо суворо 
розділює правий і лівий рухи. А тому тяжкі 
авта мусять суворо дотримуватись крайнього · 
праного боку дороги, залишаючи середню части

ну маГістралі для швидкіших авт. Не зважаю
чи на мирні часи, СССР не змінює порядку, що 
його було запроваджено в часи війни ІІа авто
маrістралях. На всіх перехрестях у три 3Міви 
черr·ують дівчата, що реrулюють рух. День і 
віч військові та. міліційні патрулі контролюють 
рух, влаштовуючи раптові облави ва прогуль 
ників, дезертирів і "шпигунів та диверсантів", 
шо, звичайно, не користуються небезпечними 
для вих залізвичними шляхами сполучення. 

3 інших совєтських стратегічних автома
І'істралей, - чима .. 1их і технічно споряджених 
слід згадати Київ - Мввск довживою 554 км, 
Харків - Чугуїв, Ленівград - Рига. Київ -
Львів, Невер - Алдан - Якутськ у Східньому 
Сибірі. Чита - Улан- Уде і вещ(1давво за.кінче_
ву Ош - Хорог - Ленівабад у ТаджиюсrаВІ, 
що пролягає в прикордонвій (з Афганістаном) 
смузL _ 

Останнього року, за даними совєтськоІ 

преси, темпи будівництва автострад чимаJІо 
підвищилися. Велику ролю в цьому зіграла ме
тода повної мех~tні<Jації дорожио-будівельвих 
доріг. Спеціяльно сконструйований поїзд із вісь
мох автодорожних спеціяльних машин а 18-тьо
ма робітниками впродовж 8 годив будує пона~ 
200 метрів перmоклясвої цементно- бетовованоt 
дороги шириною 7,5 метра, замінюючи собою 
працю 350-тьох робітників. 

Очевидно, що Кремль поставив на порядок 
девний розбудову автострад, враховуючи ролю 
авіяції ворога в дjлянці паралізування ааJІіа-
ничних шляхів сполучення. С.С. 

3 188РІОЮ BiPDI В СВОЇ . СИПИ і МОНІПИВОСІЇ, 
зrурtовані в nавах Пеtіону Симона Пеtnюри, ноnиwні 
ВЇЙСЬНОВИНИ СОВЕІСЬНОЇ армії - ВНІИНОМУНЇСІИ ПРОВВІRП. 
lopotьdy ПР01И СDВЕІСЬИОЇ 1ІРВНіі. 
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Віт. БЕНДЕР 

Лист до друга 
червовІ·ли сніги біля Котєльвіков?• к~ІУ 

... умаВІВ бІЛЯ бочились обривки чорноморських т . 
· · гаряче ЛІТО В ПЛаВ· Матвієвого Кургану 1 ауд1ло _ · о МОІ дуМКИ ЛЬ-ВИХ ТИХОІ'О Дону Дуже част ... · · · бої ва розкваше-

вуть назад, туди, У вщг~еМІЛІ ' о ві зі -
ві аесвами дороги. ТодІ здається, щ д 'б Р 

· зовсім ве зро или вані листками з калеt~дарІв, . . . ише стали пошматовав1 
прІрви в чаСІ, а так л б 1,оді здається, 
грайливою рукою за одву до У бо й зовсім ве 
щ~ 44 рік скінчився вт~0f:~ ;орогами битими, 
СКІНЧИВСЯ, ЩО Н ЙдУ З. і бJІИСКаВИЦі, а ПОЗаду 
а спередУ вас пожежІ ·в Пам'ятаєш 
тліючі рештки веачислевих хуторІ · ~ 

опирались ва старІ як втомившись ва маршах, 
давdй закуримо, то-

плетві і разом ~ав?.~иЕ: "якби о~ак знову стрі
варишу, по однІй... · • уг до друга і в 
вутись! Приuали б грудьми ?др А пам'ятаєш, як 
увісов сказали б: А ав~~ш. "~віт? як в переді.
уаимку 19~ ми вирвали Ха У ків-Ясиновата про
лах вагонІв швидкнrо Р и виспівували аа 
стужевими діточими головевам шкети, під ваго
черству шкуринку "Гей й 'не забув? Як вила
ном"? А зауральську .та гу і вдивлялися жа
зили ва високі·високІ сосни сонця? А в повіт
дібними поглядами до аахо~у летіло. з далекої 
рі серебріло павутини~, щ сосен запахом каву:. 
Украіни і чесало верхІвки ваші ніздрі і ваКJІа· 
вів? Заuахо.м, . що .др~анив угу аа голубими про
дан на вашІ дІто~І &оfІЗК~:коі дорогої Украіни? 
сторами обдертоІ, але . ~мусив вас кидати 
Це ж той запах ковуВlВ ~е ший товарняк", 
"дєтдом" і чіпляттиис~я ~а вев~висвоі' коструба
щnб скорше яирва 

тоі· твйги. 08 приrадУRШ? Землю 
А курганну стf~оlи горбів споглядають 

донецьку, де сп~че~о в очах вогні сіяють ча
спражево до ве а, к ночами тихими ви
ром, як зірки? Н.е забув, я гав і п'явіли від ме
ходили ва Трирнквий ~~? Як стрічали схід 
рехтіввя шахтвих .;<>;&.Jщі і як дівчата співали 
сонця в ПавловськІ діли••? А ти казав: 
вам "Гудки тривоЖВ«? 3~~ві я~ сам випадок 
"Сумні пісні дов~~к~ .. люблю'я обушок і ве мо· 
ва шахті "М,арія. лоавих гудків ... " 
жу без ао~к1в паров віч замість обушка в ва-

А ТОДІ, аа одву 'ивта 11 і ЮІІіСТЬ наша 
ших руках опинився ,.rв Р · 'й и І йдучи 

в в коловорІт вІ в . , 
полетіла стрімгол:и МІt все згадувалР. пошма
колючими стерня ' трі рекор;tи гостя а Цев
товаве дитивст~о те: хв е звали що властиво, 
тра"1ьвоі - ІрмІМО 1 :во ваш~ апатія віколи 
мали боронити. ожл відбитій Лоаовій ми ве 
б і ве минула: якби У дівчат та скирти попале
побачили пов•ш.авих е ж тоді ми забули 1933 
вих червоноармІйцІ~. ~я бойовим вогнем. бо 
рік і вперше аагор ли. веарівняву наругу від 
українська. земля т~~пм: віддали війні вайкра
аавойовникІв У залІВМ вірили, що аа загравами 
щі дві своrо життя. и жвє жипя і воно ре
пожеж почнеться справ об у волю, за вашу 
компенсує нас .за и::Jе :руfвоваве, замазаве 
пробачлавість І за 
брудом вагонів дити~ст:~mу цей лист і серце 

Ех, ~оваришу. ня Хвилююсь так, немов 
щемить вtд хвилював · 

би ось зараз uідчивяться двері і ти станеш 
перед мною, усміхнено затягаючи .. Давай, заку
римо, товаришу, по одній". Я навіть дивл1ось на 
двері, аавмерmи в приємво_му чеканні. І враз 
фарбовані двері туманіють, розпливаються і зни
кають з поля аору, а ва іх місці повільно зари
совуєтьси солом'яний мат і в "імнаті стає тем
во, як в землявці під Слов'яносербськом. Мат 
відхиляється і до землявки заходиш ти, almy
лений, із заморожевим віддихом ва кравх ков
віра, поеміхаєшен добрими очиw:а і кажеш: 

- Пишемо листи до дівчат? 
-Можна й листи,- кажу. - але що nи-

св.ти? Б'ємось ва "евском ваправлввіі'"? 
- Ні, - ти відповідаєш замріяно, - краще 

копіювати Сур ко ва •.. 
-Що саме? 
- "До тебе не легко дійти, 
А до смерти всього оди в крок. .. " 
А опісля вакручуєш грамофон і аемJІJПІку 

наповнює грудвим голосом Козін. Вів добре 
співав, ввчулево і проймаюче. Співав про вас 
і про наших дівчат, про вогник, що десь далеко 
блимав а вікна, немов би тужить аа двямв ко
ро'І·кого щас·rя, немов· би кличе те щастя ва38д. 
І коли останній куплет зривається з мембрани 
докучливим "За совєтскую родіну ..... -ти серди
то авімаєш плиту і н землянці-тихо. Моz.пиво, 
ми бились за "рідкий вогник", але ве аа .. совєт
скую родіну" і тому, мабуть, це фальшуваввя 
викликало в вас огиду. А північні вітри люто 
вили аа солом'яним матом і каваючо бли11ала 
,.керосивка". Ой, вітри холодні, ой, сніги ваве
севі! .. Замели, завесли завоями сподівав:вя, об
дурили довірливу юність! .. 

Поволі солом'яний мат звикав геть і я огля
даюсь довкола. Ні, це ве під Слов'яносербським. 
І ти не зайдеш до мене. Тяжка заслона роз
сікла вузол вашої дружби і ти лишився по той 
бік. Де ж ти тепер, мій замріявий іJР&втелю? 
Якими шляхами ходиш і чи ж тепер тобі снять
ся рожеві еви, такі, як ото ти ве раЗ розказу
вав ва маршах? Сни, про які ти поетично ви
словлювався: "Гей еви, хлоп'ячі мрії - вадП!" 
Відтремтіли пожежі, прилягли на поли сизі да-

. ми і розвіялись МОJІодечі мрії. Скінчилась війна, 
а земля ваша українська так і ве перестала 
стогнати... Стара мати спішить з обушком в 
шахту... Осамітиеві дівчата ва закріпачеІtій 
землі в'януть, навіть ве цвітуть ... А вихолені 
боягузи, що 10 років назад експресвою швид
кістю тікали до Ташкенту та Новосибірську, 
скидаючи а авт равевих бійців, і вадалі проко
чуються в чорноатласвих .. atcax" і потирають 
хустками вашою кров'ю куплені ордена. Оце і 
є той девь, в котрий ми так полум'яuо вірІІJІІІ, 
котрого так чека.1и в землявці ui• Слов'по
сербськом. 

Я аваю, що ти страждаєш і аваю, що зве
віра деколи огортає твою надірвану свідоаdсть. 
Зв:аю і розумію. І хочу, щоб тв вашу вчо
рашию віру в сьогоднішній день перевtс ва 
сьогоднішній rрувт. Бо, можливо, завтра 88JIIa. 
ва заслона стане розторощепою тиском двох 
світів і до ваших ІІіІ' впадуть оставві мо&ІDІВо-, 
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Олесь ГОНЧАР 

СОЛДАТИ 
(новеля) 

. 0'{ИН З nредСТ8ВНИКІВ НІ\ЙМОЛОДШОГО ПОКО· 
ЛІІІНЯ Уі!раЇНСЬІСИХ ПіДСОВЄТСЬІСИХ ПИСЬМеННИ· 
ків. О ·1есь Гчнчар паподився 1918 року в с. 
Cyx:t на ІІолтавщинІ. 1.941 року з студентської 
дави Харкіuськоrо університету Гончар пimon 
до армії, в лавах якої, перебував усю війну. 
Демобілізований. \945 р. вступив до Дніпро
петронеького уНІверситету й закінчив йnго 
н~с~упІюго року. По війні Гончар кілька разів 
вtдюдуІшв КИТdЙ та інші країни. Автор відо
мого роману .. Прапороносці", маючи блисІСу
чий талант письменника, став ви:тачною осо
бистістю в ук,~аїнській літературі 
Друn:уючи повелю Гончара "Солдати". ми 

хочемо пока<~ити нашим читачам сміливість 

украінського молодого підсовєтського пись
менника, що виявилася у написанні твору, що 
суперечить больmевицькій пропаrанді про 
"ааможне щасливе й радісне ·життя". Гон. 
чар у : своїй повелі показує волю підсо
вєтської людини пробитиси вперед. проби
тися через усі труднощі, що оточують цю 
звичайну людину. - Ред. 

Доцент стояв за кафещюю, ніби на капі
танськім моетику корабля. Він читав, а студев 
ти конспектували навстоячки,. приклавши зо
шит один одному до спин. В авдиторії, голій, 
як палуба, не було столів, ні стільців: все по
палили окупанти. 

Та не спалили чужинці весну, вона стру
милася в розбиті вікна тугими пасмами сонця 
та зеленим майвом каштанів. 

На перерві дівчата не кинулися наввипе
редки до балконів, як колись. до війни. Тепер 
двері були забиті наглухо, зрушені балкони лед
ве трималися, готові обвмитисл під найменшою 
вагою. 

Доцент, .. постукуючи палицею, сходив з ка
федри. В цей момент він почув як хтось твер
дим кроком пішов йому назустріч. Кроки стих
ли на тій віддалі, яка звичайно зберігається 
серед військових при віддачі честі. 

-Дмитре Івановичу ... 

сті. Та перед тим як скористати з тих можли
востей, ми спершу станемо один проти одного. 
Як вороги. І заки рішитися стріляти, ще раз 
пригадай нас двох ва перонах станцій 1933 
року. Пригадай замералі трупи селян на вулицях 
міст, матерів, лишаюqих дітей на гавках мілі
ційних станиць, вошиві "дєтдоми" і гасла на 
їхніх стінах: "Спасібо тов. Сталіну, ~а наші 
счастлівиє дві". Пригадай підірваних нормами 
шахтарів і брудвих кістлявих жінок в кіломет
рових чергах за "авансом". Пригадай героїзм 
приречених иід Лоаовою, Сальськом, Котель
ніковом і З8JІИті кров'ю форсовані ріки ... А під· 
літки в атаках? А вулиці міст, заповнені калі
ками в одuостроях, залишених самих на себе, Оо 

"родіна" потребує лише кадрів з руками? .. Чи 
можна все пригадати? Вистарчить пошарпаного 
дитинства і обманутоі юності, що разом скла
дають пів· життя. Пів-життя, коrре майнуло ми
мо нас. Ми маємо жиги другу половину, справ
жпього , ідеального життя, і ми не можемо бу
тн ворогами. Ми не сміємо нбивати один друго-
•го лише на те, щоб землю нашу рвав своїми 

Коли б доцент був нидющий, то побачив би 
перед собою юнака офіцера який недавно з'я
вився в інституті. 

Дмитре Івановичу! - rолос юнака чеканив
ся. -Я вас пам'ятаю. Колись ви t'іули бійцем 
моєї роти. 

Ви ... Ви ... 
Горовий. 

- Лейтенант Горовиt!?! 
- Ні. Уже Гвардії капітан Горовий. А те-

пер ..... студент Горовий. 
. - Дуже приємно, - сказав доцент, пода

ючи руку. - А.1е що це? Ви мені даєте ліІіУ 
руку? . 

- Пр~вої 11 ... не маю, Дмитре Івановичу. 
Попеqене темне облиqqя доцента зібгалося 

в болісну гримасу. Деякий час обоє мовчаJІи. 
- Навіщо ви мене величаєте по бнтькоІіі? 
- Тут вас yri так неличають. 
- Прошу вас ... Звертайтесь до мене, як 

тоді ... просто: по прізвишу - Глоба. Це буде 
юtгадуІіати мені ті часи. коли я був бНІцем 
нашої четвертої роти ... Коли я ще мав зір. 

* * .. 
Глоба пам'ятав Горового дуже добре. Зі 

спогадом прu молодого запального лейтенанта 
в нього довгий час пов'яаувалось відqуття заг
рубілої кривди, гіркоти і образи. 

Це було в бrнтежний серnень сорок пер
шого року. 

Якось уноq.і роту Горового разом з іншими 
підрозділами перекидали з одної дільниці фронту 
на іншу. Hiq була темна, як льох. 3 самого 
вечора сіявся важкий теплий дощ. Крізь вьоr·о, 
ніби кріз .• рухливі б~зкраі хащі, ішла рота фор
сованим маршем. Коли голова колони безшум
но зупинялась задні з розгону набігали на пе·. 
редніх, тикалися носами у спини тов :ришам 1 

пааурями ведмідь з тайги. Ми nоєднаємось, на
певно з'єднаємось, бо так велить нам наша 
земля. ХіОа ж не вона половила наші дитяqі 
серця своїми роалоrими просторами, хіба _не u 
тузі за нею ми дряпались ва верхівки сосен І жа
дібно вдивлялись в сріблясте павутиння, що 
пахло кР..вунами? Хіба не .через неj сходили 
дорогами війни, хіба не вона иливала в вас сна
ги домарширувати до життя, котре ми вимріяли 

. у воt•ких землянках? Іти в це життя можна 
JІише одною дорогок: на схід. Туди ж і треба 
буде стріляти. Та чи я не знаю тебе? Хіба му
шу переконувати? Хоч і роаділені ми, хоч і 
опинІ:ілись в протилежних таборах, але дружба 
наша живе й житиме. Бо наша. дружба скроп 
лева кров'ю. нашою власною, українською кро
в'ю. А в крові українській буде вічним живчик 
прадідів і предків: "Витримати й перемогти". 

Не знаю, якими шляхами цей лист дійде до 
тебе. А я так хотів би, так хотів би, щоб ти 
прочитав його і, глянувши за горизонти мені 
назустіч, тихенько заспівав: "Давай, закуримо, 
товаришу, по одній ... " 
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Ірокидались. Перед тим бійці не спали кілька 
ючей. 

На коротких привалах не шукали сухого 
rІісця, його не було, падали, де заставала ко.
rІанда, і одразу засинали, як убиті - в багвющ, 
10 шляху. Це була справжня солдатська роз
сіш, оця м'яка земля під боком. 

Глоба пам'ятає, що аа п'ять хвилин привал~ 
~ін встигав і лягти, і пригорнути полою ш~неЛІ 
'Вівтівку, і поправити під головою каску, І ~ас
Іути, і навіть побачити сновиддя. ~новиддя були 
~іаномаиітиі, барвисті, просторІ, як ве.сиа аа 
~r~істом. І цим творилося враження, що вш спав 
~овго. Коли його хтось будив штовхаючи чобо
rом під бік, то не вірилося, що все це відбулось 
[Іротягом п'яти хвилин. 

А на одному а привалів Глоба заснув. Йог.о 
~усідок, жаліючи знесилевого товари~а, вирІ
mив не будити Глобу. Хай, МОВJІЯВ, вщпочине 
11 завтра наздожене. . 
Глоба прокииувс11, коли біля нього вже НІкого 
в:е було. 

На всі чотири боки стоял.а непроглядна 
rемрява зловісна глухомань, шявся байдуже, 
11кийсь ~ужий дощ. Глоб~ стало раптом такса
мотньо і лячно... РозлемІшева дорога заджва
кала йому вслід, ніби l'Ha.J!acя. 

Jатемніли терни обабІЧ шляху. Див~о було, 
звідки вони взялися? Ніби понаростал111 тут, до
ки він спав. Поаводились хапаючими темними 
петрями понад спеповим рейдом. 

Глобу проймав жах, гнався аа ним табуном 
мовчазних упевнених вовків. Адже це було так 
безглуздо, так жахливо... . 

І він біІ', біг, притримуючи ремшь гвинтів-
ки, стогнучи а відчаю і побряакуючи важкими 
солдатськими кишенями. 

- Стій! Хто такий? . 
Перед ним виросли а темноти двІ постаті 

в касках. 

-Свої ... 
_ хто свої? Ку ди чешеш? 
- Відстав ... Не розбудили ... х-ху! .. Доганяю 

своїх... д - Доганяєш! - засміялися двоє. - е ж --
ти їх доганятимеш? Вони ж - на передову ... 

-1 я ... 
- А ти чешеш в тил! 
_ІД о ви? - Глоба похолонув - В тил? 
Виявилось, що всі вони були а одного ба· 

тальйоиу.- Давай а нами. 3 нами не пропадеш. 
Ми теж... доганяємо. 

Ці добрі душі проспали ще на поперед· 
ньому приваJІі десь під паркан!>м·. Але вони 
надіялись скоро наздогнати своІ~ І не особли: 
во тужили .. Можливо тому що, ІХ було двоє. 
двом завжди .чегmе. Починало сіріти, коли наздогнали баталь-
йон. Горовий уже, види?, знав, що в нього за
губився боєць. Ідучи обІч роти, лейтенант що: 
разу оглядався. Глоба, . з~пхавши поли шинелІ 
за ремінь, наздоганяв ПІдбІrце.м. Забачивши сво
го командира, він ще здалеку замахав йому. 
· . Горовий сціпивши зуби, зупинився край 

дороги. · _де бродили, Глоба?- накинувся вш на 

бійця. · 
Командир дивився на н:ьо.го з ненавистю. 

Убив би своїми очима, якби шг. 

-Не почули! Пог.'lухли!- Горовий грубо 
вилаявся - Ворог уже Двіпро переходить, а ви 
все не чуєте/ .. Тільки ... відповідай за вас! 

-Товаришу лейтенант ... 
-Ширше крок! Доганяй! 
Глоба наба~ив крок. Йому ~у.1о важко, 

душно, боляче. Вш не звюсся ще з війною. Йо
го, сивіючого солдата, ніби вишмагали на май
дані. Хотілося обернутися до цього нещасного 
юнака, з'ясувати йому по-людському, як це тра
пилось кu.зати все. 

Проте Глоба знав статут і нічого не ска
зав. А слова лейтенанта вкарбувались йом~· в 
саме серце. 

3 чаuом він памагався по-своєму виправ
дати нервозну різкість молодого командира. 
Адже то були дні такої високої трагічної нап
руги! Тяжко іноді було володіти собою. І вічого 
неа~ичайного не було в тому, що цей юнак з 
роз ятреними червоними очима. так жорстоко 

вибаютував одного із своіх підлеглих. Чи звав 
молодий лейтев~нт,. що цей літній, сумвий його 
боєць ще три МІСЯЦІ тому навчав сотні таких 
же, як він, зелених хлопців? Але з рештою, що 
б~ло Горовому до того, чим займався Г.поба до 
ВІйни? Ле~теиант аІ;!ав тільки одного Г:юбу: 
бійця. своє! четвертоІ роти, аа поведіику яко го 
він вщповщав. Так вимагали суворі умови 
фронту. 

qерез кілька днів Горовому доповіли, що 
боєць Глоба тяжко обпалився. Лейтенант 
по хмурнів: 

--Як же він? 
Розповіли, що на окоп Глоба ішла ворожа, 

т~нкетка. Боєць вихопив з ніші пляшку ,.КС", 
ПІдняв ~ад головою, щоб кинути, і в цей момент 
... по НІЙ дdиквуло куJІею. К.пубок по.1ум'я 
~.горнув Глобу, шугонув у ячейку, виповнюючи 
11, мов криницю, вогняною водою. Можна бу.1о 
чекати, що боєць викииеться з землі, і то буда 
б його певна загибедь Але він не розгубився 
не викинувся на поверхню під ворожі кулеме' 
ти. .стояв у тісній ячейці, по шию в подум'і, 
розшкаючись, як металевий волосGк в едек
тричній лямці. Не розгубившись, вихопив з ніші 
другу пляшку. 

-І що?- очі лейтенанта спалахнули. 
-Попав! 
-Чудово,- полегmено зітхнув Горовий 

Йому т.епер стало навіть жаль свого бійця, ~ 
яким ВІН напередодні повівся так суворо. -
Правду кажучи, доfіросовісний був старий. 

Увечорі лейтенант разо){ з іншими втрата
ми списав і ~лобу, не надіючись уже більше 
ніколи зустрІтися з ним. 

* 
. В інституті Гор~вий ;е одразу зважився 

ПІдійти до tтіпого доцента. Зустрічаючись з 
ним У коридорі чи на лекції, офіцер щоразу 
почував себе ніяково. Бо чомусь той прикрий 
випадок на марші, Горовий також досі пам'ятав. 

Але одночасно він і І'ордився тим, що ко
м.аидував кол.ись такими людьми. Хто були вони 
ТІ, десятки бійців,. молодих і літніх, що мов
чки довбали шаиц1 на пекучих гірких рубежах 
4~-го року,. ~оже там були трактористи і шахта
рІ, поети І ш~енери, як цей, уже сивий тепер, 
кандидат техНlчних ,на~к, що стоіть зараз і дик· 
тує слухачам з пам я1·J десятки найск.ТJадніmих 
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формул? Може ... Але тоді Горовий не мав змо
ги добре приглянутись до кожного з них. То 
бу ла стрілецька рота першої лінії, і люди в ній 
не довго затримувались. І хай дарують йому за 
недостатню уважність живі і полеглі. 

Так, то був один фронт, це - інший. І 
що ж дивноrо в тому, що зараз перед Горовим 
стоіть з випаленими очима один іа його колиш
ніх рядових, стоіть за новою тесаною кафед
рою, високо тримаючи 1 олову' іноді повертаю
чи іі вбік, як по1команді ,,рівняй%". Кожне сло
во його авдиторія хапає на льоту, і Горовий 
хапає теж. 

А хапати важко. Оця ядерна фізика, оці 
хащі ізотопів. Деколи Горовому здається, що 
він так і не спроможетьсн збагнути всього. 
Отак битиметьея, битиметься і все-таки буде 
позаду інших. Що й казати: багато вим втра
чено за війну. Доки він сидів у вогких блінда
жах вад своєю чотирьохверсткою, наука тим

часом ішла вперед. Не до ізотопів було йому 
тоді, коли він крався з бійцями через міноване 
поле до першої лінії ворожих траншей... А за
раз ... Часом здається, що це вже понад міру 
його сил. Іноді хочеться махнути рукою і шу
кати собі місця деінде. 

3 Глобою він мав кілька роамов, і жадно 
го разу викладач навіть ватяком не згадав про 
той давній веприємний епіаод. "Може вів забув? 
- думав інколи Горовий - Зрештою, то ж 
була дрібниця ... Спалах". Бо коли б Глоба тя
мував у собі образу, то хіба міг би вів з такою 
щирою, неудаваною симпатією ставитись до 
нього. Десь, ва чомусь це далось би взнаки. 

Одного разу Горовий з дівчатами однокур· 
спицями пішов до Глоби на консультацію. Спо
чатку дівчата запитували Дмитра Івановича, 
з'ясовуючи незрозуміле. Потім він сам, за своїм 
звичаєм, став їх запитувати, визначаючи, на
скі nьки добре засвоєно матерія.1. 

Дмитро Іванович сидів за столом прямий, 
підібраний, в чорній гімнастерці, аастебнутий, 
як завжди, на всі гудзики. Иого порубцьоване 
обличчя весь час посмикувалося. Здавалося, 
думки перекочуються по ньому безперервними 
хвилями. 

Дівчина, яку саме запитував Глоба, спітк
нулася ва одному з запитань. Він с rюкійво, 
запитав іншу. 

- Ви, Ясевецька. 
- Теж... не знаю ... - зам'ялася Ясене-

цька. 

- А ви, Горовий? - лагідно продовжував 
викладач. - Може ви знаєте .•. Горовий, черво
віючи, підвівся. 

-Знаю. 
Власне, віа теж до пуття не гнав цього пи

тання, але язик не обертався сказати "ві." 
-Будь ласка, - промовив Глоба. Об

личчя його заяснилося. Навіть не бачачи струн
кого, виmколеного, колишнього свого командира, 

вів пrоте, видно гордився вим перед присут
віма. Дівчата переmіптуючись, дивились ва цих 
двох фронтовиків-інвалідів. 

- Чому всі фронтовики такі красиві? -
mепотіла одна до своєї подруги. Якось непо
кітво було ім в цей момент, що перед ними 

інваліди. ЗдавалосІ,, що це міцні дуби, обчух
рані наглими блискивицями. 

Горовий нервував, відповідаючи. Збився 
раз, почав вдруге. Дмитро Іванович слухав тер· 
пляче. А Горовому здавалось, що він верзе 
якусь вісенітницю. Згадалось, що стоїть ни 
розпеченому добі.1а камені. Його все біЛІ,ше 
розбирав лютий відчай, гнів 3а втрачене і не
поповнене. Нарешті Горовий алі~но михнув 
рукою і ніби брязнув на стіл: 

- Rce. 
Що все, Горовий? 
Викладач стривожився. 
- Залишу ... Кину інститут. 
- Що-о ни сказали, Горовий? Повторіть. 

Там були дні і ночі! І тут анону дні і 
ночі. А толку ... чортма. Я просто спізнився на 
чотири роки ... А тепер ... не наздоженеш. 

- Не на:щоженете'? - зашепотів доцент 
обурено. Руки його тремтіли на столі. - Не 
наздоженете? 

Дівчата шепотілися. 
- Вийдіть... на хвилину, - нетерплnче 

звернувся до них доцент, підвищуючи голос: 
- Вийдіть геть. 

Студентки вийшли. 
Тепер вони осталися в андиторії віч-на-віч. 
- Так що ви надумали? - нагинаючись 

черuз стіл, роздратовано зашепотів доцент. -
Хочете шукати легшого шляху? Тут важко? .. 
Тут не наздоженете? А пам'ятаєте ... 

Горовий відчув, як йоrо понесло Ііудись 
у гарячу задушливу прірву. Знав, що зараз 
заговорить саме про той давній випадок. І Г ло
ба заговорив. 

- Пам'ятаt::те ту страшнv пекельну ніч 
десь у степах аа ... 

- Пам'ятаю. 
- Пам'ятаєте, як я відстав, як ви мене ... 
-- Пам'ятаю. . 
- І я ... теж пам'ятаю. Спочатку я був 

глибоко ображений, а пізніше.. Пізніше я, ду
маючи про вас, виправдав оас і вашу поведін
ку. Ви справді відповідали. Ви тоді вишмагали 
мене, бо я відстав від роти. Нині ми поміня
лись місцями. Хіба мені не болітиме, коли ви 
відстанете, коли ви кинете ядерну фиаику зара
ди іншої легшої роботи? Скажі rь, як н повинен 
буду назвати такий ваш вчинок? 

Горовий мовчав, стоячи перед Глобою. 
Хіба ви забули, коли ви мені тоді крикнули ... 

- Ширше крок, - пригадав Горовий. 
... -- Саме так ... То ніби в3яли мене за карк 

кинули вперед. І я ... наздогнав. 
- Там було легше. 
- Все, що вже подолано, завжди адається 

легшим, - серйозно п'родовжував доцент. -
Я не хотів нагадувати вам про цей випадок. 
Не подумайте, що я злопам'ятний. 

- Я цього не думаю, - скааав Горовий. 
Він і справді цього не думав. 

- Так от, щоб я більrпе таких розмов не 
чув, - сердито виговорив доцент. Роти пішли ... 
в фізику. Так, в фізику. І ви, Горовий, мусите 
ДОГdНЯТИ ... 
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Питання: За яких умов цивільні особи ма
~~ь право ~ра~и законву участь у бойових 
вшськоввх дн1х? (Л. П. - о, Ліон, Франція). 

Відповідь: За ниві чинвою Гаr'сr,кою Конвен
цією "Порядку провадження війни", цивільні 
особи мають законне право брати участь у бо
йових війсLкових діях за 3-х умов: 1. Вови му 
сять - діяти за завданням і з доручення свогu 
уряду, 2. - мати затвердженого урядом відпо· 
відальвого керівн11ка, а. - носити певну відзна
ну, помітну здалека, 4.- носити зброю відкри
то, не приховано, 5. - шанувати заУ.они воєн-

вого часу. 

Питанн.в: Як виправдаЛи себе на фронті 
в Кореї американські так звані найловові 
куленєuробійні камізелки та сорочки? (С. К-о, 
Врадфорд). 

Відповідь: За офіційним повідомлевням аме
рикавського командування, випробовування 
камі3елок або сорочок у боях дало наступні 
наслідки: 75о;. уламків грават і 25°/І влучень із 
малокалібрової зброї не завдають порипень 
одягневому в згадаві камізелки чи сорочки во 
якові. Кількість поранень захищених цим одя
гом частив тіла зменшилась ва 70%. Кількість 
тяжких поранень зменшилась на 35%. 

Питавн:а: Який світовий реkорд далекості 
лету літака без поповнення запасів пального? 
Яkий літак встановив рекорд? (0. 1-й, Мюнхен, 
НімеччинаJ. 

Відповідь: Світовий рекорд нставовленn 
американським літаком типу .. Lockl1eed P2V· 5 
Neptune". Літак пролетів 18 U82 км бе3 поqадки 
і без поповнення запасів пального під час лету. 
Дані про літак: 2 мотори типу .. R 3350-30 W," 
по 3 509 І{івських сил кожний. Розмих trрил 
30,5 метра, довжива - 23,5 метра, вага в леті 
- 32,6 тонни, швидкість - 566 км на годину, 
залога- 7 осіб, озброєння- суворо засекре~:~ене. 

Питанн.в: КІІм був у СССР перебуваючий 
тепер .ик політичний еміrраат на Заході аідо· 
мий антикомувіст полковвнк Г. А. Токаєв? 
(0. Д-о, РtН'евсбурІ', Німеччина). 

Відповідь: Видатний антикомупіст і пропа
rатор ідеі революційної демократії по.;шонник 
Г. А. Toi<BGB під час перебувинвя в СССР зай
мав такі посади і мав такі титули: кадровий 
офіцер совєтських Військово-Повітрявих Сил, 
Дишюмоtшний інженер :Іітакобудіввицтва, Кан
дидат техвічвих · наук, Доцент Катедри Аеро
динаміки, конструкцій, міцности й проєrпував
вя літаків, Штатний лектор (Старший викладач} 
Інженерного Факультету Ордена Леніва і Чер
вонопрапорвої Військово-Повітрявої Академії 
ім .. Жуковського, Лектор адьюнктури Червоно 
прапорвої Військово·Інжевервої А1шдемії ім. 
Куйбишева, Начальви~ Аеродинамі~:~ної Лнбора 
торії ім. Жуковського, Головний лектор і Член 
Наукової Ради Факультету Спеціяльного Устат
кування Літаків, Начальник Авіяційвого Циклю, 
ЧJІев Наукової Ради і професор аеvодиваміки 
та проєктування. літаків у Московському Ів· 
ституті Інженерів Геодезії й А.ерозвяток, Спе
ціяльвий Уповноважений Уряду СССР у Німеч
чині в питаннях авіяційної, реактиввої та ра-

кетної ва~к~ й техніки, Ч.1ев На:р .. ової Ради 
Совєтськ01 ВІйськової Адміністрації в Німеччині. 

Питання: Російський еміrрантський часо
пис "Посєв", орган фашистів, як відомо, ос· 
тавнього часу кілька разів звертавс.11 з ~від
критим листом до генерала армії В. І. Чуйко
ва - головн~го кома.~дvвача совєтських зброй
вих ~!'л у НІмеччинІ ·, закликаючи його, як 
"~осІ~ського патріота", виступити проти Ста
ЛІна и .очолити "нову Росію''. Чи не м .. гла б 
РедакЦІ.и .. Штурму" докладніше вас поінфор. 
мvв.а}и ~ро к~р'єрv Чуйкоаа і чому саме його 
росJиськІ солщаристи-фаmисти хотіли б бачи· 
ти ~а чолі .,нової Росії'·? (Підписи грvпи ЧИ· 
тачш "ІІІтурму", табір Фішбек бі.1н Га.мбур(у 
НІмеч~:~ива). · 

Відповідь_: Подаємо Нам біографічні дані 
В. І. _Чуй~ова 1 коротко перебіг його кар'єри при 
вайвщдаюшому служінні Сталінові: 

На_місвик "батька народів" у Східній Ні
меччин~ генерал армії Ва~и.ТJЬ Іванович Чуйков 

РО.СІЯБИВ, нарОДИВСЯ 18!:}9 р. В се."ІЯВСЬКЇЙ 
родиш в 1ульській губернії. До червової армії 
вступ~в 1918 .. року, через рік був уже ч.1~ном 
комунtстичвоІ партії і, маюч11 .1ише 20 років. 
І\ОМ8НДУВ8В ПОЛКОМ у СК.1аді ;). Ї СТр. ДИВіЗії ва 
к_ол~:~аконському фронті. На по~1ьському фрон
ТІ комавдував 43-м стрілецьким ПО-lКОМ. На по
хоронах М. В. Фрунзе Чуйков fіув ";юзводнщиіі 
почетного караула". 192ї року закінчив в·й
с~,кону Академію ім. Фруюн'. Впродовж 11-х ~o
r;tв б;ув у .. службо~і~ командировці" в Китаї. 
Нас_юдком беа!'.tежноІ uщдаввости ЧуйкоRа Ст~1 і 
вою, його не :заторкну.'ш "єжовщина" і вини_ 
щення вищого командного ск.1ад~· РСЧА 
пак~, 1938 року, t{оли Ста.1ін винищував ~о:::~ 
д~РІR, Ч)йкова призна~:~fно на командувача а _ 
мtйсt,ноt групи в Бі.1оруській Військоьій Окру~. 
1939 року у .. визtюльном~" п~ході дn По.lьщі 
Чуйко~ ~ комавдувач 4-І арміt. На фіьсьІ\ому 
фронтІ 1.)40u р. Чуйков - комавдувач 8-ї а мії 
(Ухтинськии напр~мок). До 1942 р. Чуйков :ра
цював У ГенштабІ .• ~942 р. під Ста.1інградом 
Чуйко1:1 командував 62-ю rварді~сhкою ар · uроЙ ·~ МІЄЮ, 

шов нtuито 3 нею до Вер:Ііву іІ брав vчаст 
в uстанньом~· штурмі. Після відкликаннЯ 3 нt 
мечІ:ІtІНИ маршала Сutюловського Чуйtшв став 
вайвищим совєтським комісаро~t у Німеччині. 

. Чом~. саме .. "lloc~в·· хотів би бачити па 
чош свою "вовОІ РосіІ" Чуйкова за · . - ПеК..lОГО 
комушста й вщданоrо с.1ужак~· Ст<> · ·1 ц маб,·ть т ч х .J ~.ltнa. ~ 

.f ' ому. що y,Jt\nu, поперше uідповіда~ 
мнштабам НТС, а, подруге, тому щu вияв.lени~ 
ЧуЙКОВИМ НаХИЛ ДО ПСЯІ:ІОГО ПОС.lУХ" Й . . 
lІОС'І'И ДИК'J'а ' • .• ВІдда· тороІ:ІІ все ТІЯЄ надію п Бай ч х б • • да.18ІЮВУ 
що уt'Іков уде таким же слухняним і йому.·. 

в і й с ь k о в о-п о л іти ч ни -
л · . н журнал 
еrІОну Jмеви Симона П етлюрв 
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г-;,тр~~~~. onнoro примірнина журна~Ї2 ~~!!!т~"Фунт. І 
Австрtн. . 3 австр. ші.rт. 
Арr'ептінн. . . 2,5 арrен. пев. 
Бельгія. . . . 12 бельг. фрн. 
Бразі.1ія. . . . 8 браз. круз. 
Велин:обрі · І апія. 0:01:05 нвгл. фунт. 
Гол.1яндія. 1 гол. rульд. 
J{авада. ао кап. центів 
Німеччивн . 1 нім. марка 
СІІІА. . :зu амер. цент. 
Франція. . 80 франків 


	Штурм_021
	Штурм_022
	Штурм_023
	Штурм_024
	Штурм_025
	Штурм_026
	Штурм_027
	Штурм_028
	Штурм_029
	Штурм_030
	Штурм_031
	Штурм_032
	Штурм_033
	Штурм_034
	Штурм_035
	Штурм_036
	Штурм_037
	Штурм_038
	Штурм_039
	Штурм_040

