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1941-1944 

/Спомини очевидця і учасника/ 

Уже появлялося в українській пресі та в різних брошурах багато споми¬ 
нів і статтей про визвольну боротьбу українського народу під час другої в 
світової війни, але дуже мало посвячено місця боротьбі на східно-україн¬ 
ських землях»Це примусило мене тгр опублткбванкя моїх споминів,про ці змаган¬ 
ня, якілх я був учасником» 

Серед українців зовсім неправильна думка,немовби у визвольній боротьбі 
підчас другої світової війни брала участь передусім Галичина і Волинь,себто 
західно українські землі.Я хочу розповісти про змагання українського, наро¬ 
ду поза обручем, себто на східно-українських землях, -в. яких згинули тисячі 
українців за самостійну соборну українську державу. 

Визвольні змагання українського народу не скінчилися боєм під Базаром 
чи зліквідувавшім партизанів Холодного Яру.Вони тривали дальше,лий принима- 
ли різні ферми.Доба КЕП-у т "українізація" принесла СВУ, СУМ, УВО,Б$Д, та закін 
чияася голосним процесом СВУ і масовими рострілами,тюрмами і вивозами на 
Сибір.Опісля приходить колективізація,наслідком якої був жахливий голод з 
роках 1933-34.Дальше чистка серед комуністичної партії в 1937 р.,яка сбхов-: 
пила не лише партийців але і масу національно свідомих одиниць.Усе це нас¬ 
лідки організованої і стихійної боротьби українського народу проти червоно¬ 
го насильства за самостійність. . 

Коли німці розпочали війну в 1941 р* проти бодьшевиків,зорганізоване 
українське підпілля в карних лавах українських ревояюцірнерів було у вели¬ 
кії-; мірі приготоване до нової дійсности.У Львові повстав тимчасовий україн¬ 
ський уряд ЗО.червня 1941 р.Цей уряд визнала вся Галичина,Волинь та Правобе- 
рікжз. В той сам час самостійницька ОУІІ висилає на східно-українські землі 
похідний авангард зложений із загартованих у визвольній боротьбі революціо¬ 
нерів, які переходять нелегально на східно-українські землі,щоби посилити 
і скріпити революційний елемент на тих землях,послаблений довголітнім боль- 
иевицьким терором,та підготовитися до боротьби з новим наїзником,бо вже з 
перших днів були ясні заміри німців супроти України.Зорганізовано три вели¬ 
кі похідні групи. 

Група "Північ” мала дістатися до Києва і організувати визвольну робо¬ 
ту на Київщині і на Правоберіжжі.На чолі цієї групи стояв с.п.Дмитро Мирон- 
Оряик,який опісля в липні 1942 р, згинув як краєвий провідник ОУН,застріле¬ 
ний Геетапом на вулиці Києна.Другм група "Полуднє",яка мала завдання діста¬ 
тися до Дніпропетровська /Січеслава/ і організувати боротьбу на Південній 
УкрвїнісТретя група "Схід" мала дістатися до' Харкова і там організувати бо¬ 
ротьбу.На чолі третої групи стояв с.п.Микола Яемик-Сенишин,знаний з проце¬ 
су у ^ьвові за вбивство большевояцького представника Майнова в 1933 р» М. 
Хемкк згинув враз зі своїми чотирома друзями в Миргороді на Полтавщині в 
жовтні 1941 р« розстріляний нівг^кими посіпаками. 

Завдання цих борців за волю ке було легке.Німці опричники,на спілку 
із бувшими енкаведистами й іншими вислужниками,з місця старалися 
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о золі.За німецьким фронтом їхали Гее- 
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знищити всякий український гін 
тапівці і робили криваву роботу.Усіх,хто виявляв забагато активнеє ти 
організованні українського киття,арештовано і строго карано*Але не зва¬ 
жаючи на терор,вже В перших МІСЯЦЯХ ВІЙНИ,себто В ЛИПНІ,серпні І верес- . у 
ні 1941 р.,удалося зорганізувати українську цивільну адміністрацію,яка 
булапочатком державного будівництва''.Цивільна адміністрація з обласки 
ми управами на чолібула зорганізована в слідуючих обл 
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?ях: Кит омирз Ка 
мян ець Поділ ь с ький,Винниця,Кірово град,Киї в,Дніпропетровськ,Микол а ї в, 
Запорізька і Полтава* Всі ці області фвктично визнали тимчасовий уряд, 
хоч практично він був уже у Львові зліквідований Гестапом тоді,коли 
арештовано його голову Отецька Я. і інших членів уряду та провідника . 
ОУН 0. Бандеру.Частинно адміністрація була вже зорганізована українсь¬ 
кими самостійниками в Сумщині,Чернигівщині,Харківщині,Одещині,на Криму 
і на Донбасі. . . ‘ ‘ . • й^|.: .• 

Але зорганізоване життя українців не понутру було німцям, бо вони - 
старалися обсаджувати адміністрацію своїми вислужниками "фолькедойче- -;А: " 
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■ ■ рами", москалями та родовитими німцями.Тому то німці 'зачали арештувати \ • ; 
бургомістрів та членів обласних управ.В арєштувакнях активну участь бра- . ] 
ли теж бувші енкаведисти,що при помочі німців старалися нищити укреїненд 
них самостійників та в цей спосіб прислужитися червоній Москві.Арешту- 
вання почалися від Житомира,де жертвою впало десяток три українських 
самостійників дня 31 .серпня 1941 і3* Дальше арештовано самостійників- 
в Бердичеві,Винниці,Староконстантинові,Василькові,Хвостові, а відтак . 
в Дніпропетровську,Кривім Розі,Кіровограді,Херсоні і Миколаєві. 

Стало тоді ясно,що треба тактику змінити,перестаючи робити широку 
пропагандивну роботу ясно та перейти в гдщбоке збройне підпілля.На ці¬ 

лій Україні дістали українські самостійники нові інструкції, які Зчзборо- 
няли легальну працю,що вже коштувала багато життя,а вести доручену про¬ 
паганду тайно листівками,брошурами,шептаним словом і оргакізозанням 
широкої сітки підпілля.Тотті почалася боротьба за життя і смерть, за бу¬ 
ти чи не бути українсько 'визвольної еволюційному рухови чи навіть ук¬ 
раїнському народови.їерор та методи німців були не гірші від бояьшеви- 
цьких.Осінь 1941 р.принесла'колосальні жертви українцям,але і рівночас¬ 
но науку,як треба організувати боротьбу на далі. Кінець 1941 р.та поча¬ 
ток 1942.це реорганізація сил,зміна тактики та внесення нових елемен¬ 
тів в програму.Від того часу ніхто не смів признатися до українського 
патріотизму, уже не кажучи самостійництва, бо німці арештували навіть 
тих,що верталися зі заслання -• Сибіру по довгій каторзі; д,;вляв - це 
"небезпечний елемент", бо коли хтось ке боявся виступати проти бояьше-ви- 
ків,не побоїться виступати і проти німців.Треба отже заздалегідь запо¬ 
бігти цьомг і скорше зліквідувати,як цей зачне діяти. д-- у- 

Визвольно-революційний рун по помилився,коли давав нові інструкції. - 
Через зиму 1941-42 німці виарештувалм цілий ряд людей,що хотіли легаль- 
ним способом організувати українство,не послухавши інструкцій україн¬ 
ського визвольного руху.Німці зліквідували в Києві Я.Чемеринського, 
поетку О.Телігу і її чоловіка інж.їелігу, І.Рогача та інших.З того часу^ 
хто хотів дальше боротися за українську державу,мав лише один вихід р 
продовжувати боротьбу в нелегальний спосіб.Треба було зрезигнувати з 
читалень "Просвіти",з аматорських гуртків,з видавання легальних газет, 
бо все це служили лиш німцям для їх пропаганди,для їх провонативної 
роботи,а українському суспільству приносило втрату.Знов же большеви- 
цькій пропаганді це давало козир до руки,що українські "націоналісти" 
/так вони називали всіх,хто був проти них/це німецькі запроданці і ЩО 
німці роблять Україну самостійною від хліба,молока та сала при помочі 
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своїх' "підлих помічників націоналістів’ 
ГЖЦДОЯіШЕЙ! 

Отже,як я вже сказав,німці почали масову чистку серед усіх свідомих 
українців,до не слухали наказів німецької влади,а виконували свої обовяз- 
ки супроти УкраїнИоТак згинули організатори українського самостгйкищькр- 
го руху на Криворіжжі,інж.Сергій ^ерстюк і Танка Максимець,в лютім 1942 
р.розстріляні німцями в Кривому Розі,Українське підпілля Криворізька ви- 
булувало своєму героєни могилу,яку німці кілька разів нищили,але вона за 
ніч знова росла.В березні 1942 р.розстріляло Гестапоорганізатора самос-^ 
тійницького руху в околиц^ Кременчуга, Ш.Іспанського, враз із жінкою і чо^> 
тирьома нелітними дітьми, та Надю Мойленко ,ПетраОдійника ~ Батька і 22-ох 
самостійників-революціонерів із його групи*Усі вони перед розстрілом 
кликали: "Смерть катам! Хай живе УкраїнаОпісля в квітні 1942 р-.в тому-. 
Кремєнчузі розстріляло Гестапоб-х уродженців Західної України,які по злі- 
квідуванні групи ІДепанського далі організували визвольний рух:В*іЗереаака> 
П.Длябогу,Б.Мазяра і інших,яких пршззищ ке тямлю.По смерти тих героїв 
розкинено в цілій околиці листівки.що взивали нарід до дальшої боротьби 
проти німців і большезиків. 

В Полтаві розстріляло Гестапо в той час бурмістра міста Воукоьськор 
го і організатора самостійницького підпілля на Полтавщині"Ігора"•Німець¬ 
кий шал обхопивусю Україну.Німці думали,що вони.терором застрашуть ук¬ 
раїнських самостійників.Пішли знову арешти.У Києві,між іншим,проходили 
арешти кількома наворотами цілий 1942-43р* Усіх прізвищ арештованих і по- 
стріляних друзів не пригадую собі;6огатьох знав я лише під підподьним 
псевдом.Між іншими був заарештований і пропав у Києві Ярослав Хомів-їїім- 
ницький,Ярослав Стеракка,Семен Цимбалко,"Могила",Наталка Винників і бо- 
гато інших карних героїв самостійницького підпілля,які слухали наказу 
свойого тодіщнього краєвого провідника ка осередніх українських землях, 
Д.Мирена-Орлика,що опісля сам згинув.Знов же усією революційною роботою 
в Україні кермувавпровід,зложений з незаарештованих членів уряду,скомпле- 
тований 'випробуваними революціонерами,На чол£ проводу стояв Максим Рубан» 

Не зважаючи на сильний терор,німці не зломили сили самостійників 
і в Києві до' самого кінця виходила нелегальна друкована' газета "За Са¬ 
мостійну Україну".Кромі Києва сильний самостійницький рух був зоргані¬ 
зований по цілій Правобережній Україні.Про розміри боротьби хай послу¬ 
жить виказ жертв розстріляних і арештованих друзів в різних місцевос¬ 
тях Правобережжа.Сильна агітація українських самостійників,щоб населен¬ 
ня не давало себе вивозити на роботу до Німеччини,взивання народу ор¬ 
ганізувати самообороннівідділи,як рівнож масове розкинекня нелегальної 
протинімецької літератури,атентат з Старококстантинові ка ляндвіртшафт- 
фюрера Міляєра,страшного садиста,що нагаями бив людей як за панщини, 
ціла та широкозакроєна протипімоцвкт акція викликала масові арешти і роз¬ 
стріли на Правобережжі.В Житомирі згинув М.Кравс,Хома і інші.На Викнич- 
чині весною 1943 р,заарештовано понад 300 людей із Львом Дівиком на чо¬ 
лі, як підозрілих в протинімецькій діяльиостісІЯирокі арештований не омину- 
ли і Кореундини,сторін нашого генія Шевченка,де в травні 1943 р.арешто¬ 
вано понад 800 людей і багато з них постріяяно.Між розстріляними був 
Василь Чиснюк,Федір Шевченко,Борис Левченко та Іван Зіниця. 

Підпільна боротьба Правобережжя перемінилася в осені 1943 р*взорга- 
нізовану повстакчу акцію.Повстає кілька псзстанчих осередків:в холод¬ 
ному Ярі на чолі з "Костем",на Уманщині но чолі з "Остапом" і на Фас- 
тівщині.На Камянець-Подільщині, в Житомирщині і Винниччині оперували 
вже осінню 1943 р.регулярні частини УІІА-Схід,які опісля зєдналися з від¬ 
ділами Холодноярщини і Уманщини*Командантом УПА-Схід був Омелян Грабе- 
щ>~Батько,що опісля згинув весною 19 4 5 р.Відділи УПА~Схід робили широко 
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закроєні рейди, ліквідували німецьку а д м ін і с т р а цію, кищил и німецький лянд- 
віртів,розбивали колгоспи і радгоспи,ділили поміж населення державне 
майко і землю та робили широку пропаганду українській визвольній справі. 
Відділи скрізь мали широке попертя населення і люди масово втікали в лі¬ 
си і в цей спосіб маніфестували обоє протинімецьке наставлення і любов 
до рідного краю.Відділи УПА робили наскоки на поїзди,що везли українсь¬ 
ку молодь у Німеччину та освободжували тих новітніх невільників* розбивая г.. ч 
ди табори полонених, в яких знаходилися чи то у країнці-чер воно армійці чи-’-: 
італійці,серби,голяндці, французи і давали їм поміч пробиватися в рідні' 
краї,чи брали їх до відділів УІІА. 

Нарід оповідав легенди про ураїкське військо і про геройську бороть¬ 
бу.Слава про боротьбу УПА з німцями лунала на Донбасі-і на Криму та по 
всій Україні.Люди їхали на Правобеоежка.шоб вступити у відділи та щоби, 
докладніше довідатися про своє рідне військо„Широку славу рознесли-від¬ 

діли УПА,які літом 1943 р.під командою "Корнієнка" рейдували по &ито- 
мирщині через Новгород Волинський,Коростень,Малин,аж під Київ і вернули* 
ся через Коростишин і Старококстантинів на Волинь«Нарід розказував про 
українське вуйсько,яке в українських одностроях ішло" крізь села і міста 
бючи німців та ліквідуючи німецьку владу. 

Поява відділів УПА піддержувала нарід на дусі і додавала віри у 
власні сили,Нарід вірив.що можна успішно бох^отися з ворогами за Самостій. 
ну Україну .Висаджені поїзди, які лежали вздовж лінії Козятин-іііепеТівка- 
Здолбунів і на лінії Коростень-Сарии,доказували про справність відділів 
УПА на Правобережній Україні. 

БОРОТЬБА НА ПІВДЕННІЙ 
УКРАЇНІ 

Південна Україна обхоплює області‘.Одеську, яку заняли румуни і назвав 
ли її Трансдністрією,Миколаївську,Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропет¬ 
ровську та Крим.Південна Україна це бувший степ.Немає лісів,тому ширша 
партизанська акція,яка розвинулася опісля в інших околицях України, тут 
обмежилася тільки до рейдів.Дніпрові плавні є замалі,щоби тут могли ста- 
ціон- іувати відділи УПА.УПА-робила перєддвсім рейди з Північну Одещину к 
і Кіривоградцику,але дальше-на південь не забігала.Тому тут треба було 
вости акцію з глибокого підпілля.В тих околицях населення міст і сіл 
відносилося зі спеціяльнсю симпатією до визвольної справи.Селяни,робітни¬ 
ки і інтелігенція не тільки помагали та крили революціонерів в їхній ро¬ 
боті, але широкою струною цлилися самі в активну підгіольну роботу.Ке диво 
що тут підпілля розвинуло широку діяльність і мало величезні успіхи.В 
тому напрямі величезну тхрзтцо зложили і провідні революціонери І НИЗОВІ 
члени як рівнож звязкові кур юри, які зимою 19 41 рої 19 42 р*,а опісля лі¬ 
том 1942 продіставалися сотки кільометрів пішки,щоб усталити^контакт між 
резо люцпйши— амгиосередками та керуючим центром південної України, іут нім¬ 
цям було тяжко виловити членів,бо бо провід мав уже науку з проведеної 
боротьби на Київщині і усі революціонери,додержуючись інструкції,прав 
пили акцію від самого початку з глибокого підпілля.Керуючим революційним 
центр зрезигнував з легальної роботи і тому охоронено багато людей мід 
арештіВвВправді арешти проходили і тут,але жерт^ не було стільки,що 
північній Україні, а добре зорганізовані боївки ОУЕ,під командою . Р, 
ко-Граба, дуже часто увільняли смілими наскоками ке. тюрми і концяяі р 
своїх співтовариств,що попали в німецькі руки. ^ ; 

В південній Україні виходили два нелегальні часописи: Вісті з 
потровську" т иЧорноморська. Січ” в Одессі.Кроні тих часописей цихо^или 
багато різних листівок та інструкцій'для населення .Революційна сі~ксі. 
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ла справно, так що цілі села, заводи і уряди були під впливом українського 
визвольного руху.По впертій праці вдалося ^також включити до боротьби за ук¬ 
раїнську справу і комсомольську молодь.Під впливом оспідсмлюючої праці укр 
раїнських революціонерів ця молодь пізнала правдиве обличча большевизму 
і від нього відвернулася.Багато молодих хлопців зголосилися до Уіи і їх пе~ 
ретранспортовано тєйними звязнами але на Вояинб.Рівнок і дівчата, студентки ч? 
медицини, гол о силися- у-:. медичних сестер і лікарів до УПАа 

Нарід читав підпольну літературу і організувався в тайні гуртки підцо-4 
рядковані одному проводові.Ті землі --гали опісля кількох членів УГВР,прізвищ 
яких з відомих причин сьогодні це не--можна -подьти.р.іч ясна,що німці не приги 
лядалися спокійно тій реврлюїдхйіггй' роботі , цим листівкам розкененим по містах 
і селах,, сироти селян-кг робітників їхади до Німеччини на роботу та вте¬ 
чі людей в ліси.Вони старалися зницити геїни можливими засобами революцій¬ 
не* підпілля та вживали до цього, як звичайно, провокацій і терору .Криваву >нкт~ 
:;у страждань почав інж. Сергій Перс тюк та Ганна Максимець, про яких я ггз- 

.ував на початку.Опісля був розстріляний3початком 1942 р.поет Криворізька, ,ц 
караний уже передтим большевиками пятьлітннш засланням на Сибір,автор ба¬ 
гатьох патріотичних віршів,зібраних у книжці "Ко 6 з а ", 4 іиха йл о Пронченкої йо¬ 
го товариш учитель Іван ГІотапенко. По атентаті на шефа Гестапо 31.грудня. 
1942 р. німці арештували в Кривому Розі"Степанан і "Зихора”. 

З сех.пні 1943 р.німці арештували, а опісля зліквідували члена окружного 
проводу ОУН Криворізхчики,Романа Ант ніяка і ряд його співробітників♦ Спробу 
визволення Антзкяка з криворізької тюрми робив "Юрко", окружний провідник 
СКН,однак сам згинув у спробі визволення друга. В Миколаєві заареитовано 
Цгціяикського,Цицу,брата і сестру Яехіиьклх,цз опісля пропали без вісти* 
Весною 19^3 р.був застрілений німцями Фецько Клим,якого других двох братів, 
Івана Клима,організатора робітництва в Запоріжжі і на Донбасі,визначного 
члена ОУН,розстріляли німці в березні 1944 р.в Дрогобичі і Михайла Клима, 
організатора перших самооборонних відділів у долинщйні, якого замордували 
т-ттт-.ндькт посіпаки в січні 1944 р.На Криму розстріляли німці в місті Джан- 
кой весною 1942 р.молодого хлопця Бомана Вард^хівського,Дюбака,зснона 
Лотоцькогой др. Там -же пропав опісля оешнкю 1943 р.ввген Пвед. 

Неокакого мені з прізвища революціонера Перра застрілили німці при про- 
вірці документів ь липні 1943 р.в селі оксшенівка,павлоградського району. 
Декілька революціонерів,попалшиь руки німців,відбирали собі життя.Для прик¬ 
ладу "Бурлака" Степан, обскочений німцями -в Кір* ’вограді, стріляв до них з 
двох револьверів,кладучи трьох німців трупом, а зстанню кулю пустив собі 
в голову; "Славко" в Кривім Розі,що підрізав с ;бі бритвою горло,щоб скороти¬ 
ти собі тюремні знущанняо 

у відповідь за насильства над народом- і за а опитування українських 
самостійників,виконано цілий ряд атентатів на членів Гестапа.І так,за заст- 
іленкя на вулицях Дніпроперовсько самостійника "Кори"в кількох днях по 

вбивстві і; серпні 1943 покарано смертю двох агентів Гестапо, а по місті роз¬ 
кинено листівки зі з а зиком помагати революціонерам, попереджувати передереш- 
туканням.помагати втікати з тюрем.листівки зверталися навіть до поліції,доо 
помагала революцірнерам.Колиж пояіцлсти будуть вірно служити Гестапов? і зну¬ 
щатися над українських нар одом і ‘революціонерами, будуть карані смертю як цих 
двох естапоьців. "На терор відповідаємо терором* - проголошували листівки. - 
Виконано рівнож присуди с .о ер ти на агентів Гестопа в її ірпвогрзді,ііелітополі, 

Миколаєві та ГуляйполГ. 
В одеській області, яку язняли румуни,тез 'широко розвинена була самос- . 

тійнкцькг; діяльністЬоВправді румуни ке тероризували населення так яв. нвщі, 
не вивозили людей на роботи,але зате вони вели сильно денаціоналізав.іину 
й русофільську політику.Тут усі газети зиходили^лиш і: російській мові.ісатр 
-> Одесі виставляв штуки лиш в румунській і російській МОВІвСильний терор 
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йшов ка Буковині,яку влучено безпосередньо до Румунії.Румуни боялися україн¬ 
ського сс.парГі.т;хс?ичногоруху і тому переслідували самостійницький рух*Самостій¬ 
ницька сітка була зорганізована в Одесі і цілій області.Добре був наладнаний 
зв'язок з прочини областями України і з Галичини» .Повстанські рейди доказу¬ 
вали народові про силу української революційної ідеї, - : ' 

В Одесі викінчувалося монтування тейної української радіорисилБНХ,ЩО б 
ході подій перенесено її на Волинь.Вільних жертв у людях тут не було,бо се- 

. ред румунів процвітало з давна перекупстно ї тому можна було за гроні вику¬ 
пити людей з тюрми,Був такий випадок,ідо розкенені були в Одесі самоСТійниць-7 
кі листівки.їх визбирали румунські жовніри,а на другий день продавали насе— - 
ленню по одній марці за штуку.По відступі румунів лишилися кадри ресолюціо- | 
нерів л\ терені для продовжування боротьби проти бояьшевиків. 

Слід також згадати жертвекну- постану українського громадянства» Україн- 
ське громадянство дуже прихильно ставилося до революціонерів,переховувало 
їх,годувало та як могло помагало,хоч кожний через це ризикував власним кит-*/ 
тям.Німці 'розліпили були по всій Україні розпорядження,до хто буде переховуй 
/вати українських революціонерів,буде казаний смертю,На кожному домі мусів 
висіти список замеіікалих.Сталі контролі домів слідили за непроголошеними яю- 
дьми.Кожний Громадянин який переховував самостійників-революціонеріВ*зпд- 

Г но з розпорядженням німців мав бути казаний розстрілом. Але це не з&страиу~ 
І всіло людей і : они переховували підпільників,озброєних і? пистолі і гранати 
І тс друкували у своїх домах нелегальну літературу.Були випадки,що н мці вик- 
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рйвали підпільників,але в тих випадках стрічали збройний спротив й оборону 
усіх мешканців дому, як це було в одному селі на Белітоптльщкні весною 1943 р. 

ДО одна хата,яку окружили німці,в один мент перемінилася в твердиню і нім¬ 
ці муСіли вісім годин здубувати вхід до хати,поки оборонці не погинули бсі, 
боронячи підпільників в тому домі,Тоді то згинув селянин Шевченко зх своїми 
двома синами і рєволюціонер-самостійник Вінтонів,Таких випадків геройства 
було більше* __ - . 

^то з революціонерів,до залишилися ка південній Україні,не згадує доб¬ 
рим словом незабутньої "ть'оті", старшої жінки,років около 50, доцентки універ¬ 
ситету, бувшої медеестри повстанських загонів з часів визвольних змагань 
1917 - 21 р.її усі популярно називали "мамою революціонерів”.Знало її около 
100 підпільників і ізсіми вона піклувалася як рійними дітьми.Ато з них не 
пригадує собу незабутньої "Сивої",її мужа "бугальтера, бувшого учасника бою 
під Крутами і доньки Ліди,що була мед-сестрою в Уііа?В мешканні цієї родини 
відбувалися наради революційного-визвольного центру,лічилися ранені бойо¬ 
вії ки і переховувалися все декі ькох підпільників. Була вона справжньою ко~ 
зачкою-патрюткою. Багате-багато безіменних героїв видала в тих часах 
Україна і про них мабуть історія не спомяне,бо вони- були нормальними жовні¬ 
рами на стійці і ними лишилися. Не для слави, бо за неї можна було дістати 
кулю, а виконували снуй патріотичний обовязок супроти України.Люди,які від¬ 
дали для народу все,синів,доньок,особисте щастя,нині на еміграції терплять, 
злидні в таборах,а емігрантські патріоти прозивають їх "східняками”• 

Перебуваючи в Холодному Ярі осінню 1943 р.,стрінув я старого діда Та¬ 
раса понад 60 років,який роках 1920/23 був командиром повстанського від¬ 
ділу в тих околицях.Опісля виїхав вік на роботи в Донбас і там ховався 

’їід всевидючого ККБД. Коли однак большеиики втікали за Волгу,він вернувся 
назад в свої рідні околиці. Тут сконтактувався вірі з українськими револю- 
піонерами і став організувати самостійницьке підпілля.Коли в холодному Ярі 
зорганізовано перший відділ УПА, він стає членом штабу загону, як організатор 
повстанської армії .Дід Тарас був душею партизанських дій новостворено- 
го загону УПА.Прекрасно винизувався зі свого завдання,якого сам добровіль¬ 
но піднявся.Своєю спритністю та впертістю розвідника нераз охоронив він 
загін від страти в людях.В. бою з н мцями сс-ми в дні 2 листопада 1943 р. 
згинув і-ун смертю героя зі словами; "хлопці хороніть Україну,не дайте її 
пропасти”і • 
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• Вічно в свідомості стоїть мені перед очжа день 24.вересня 1943 р*в се-- 
" на Кіровоградщині.В той день зустрічав я перший повстанський відділ зор¬ 

ганізований в околицях З.на Дівобережжі, який на дачанках прибув сюди;,щоб 
дальше продістатися в околиці Холодного Яру.Відділ начисдював 150 мужчин, 
ікі кинули жінок і рідню і йшли воювати за краще завтра народу.По прамові, 
яку я виголосив до відділу, зясовуючи боєвикам наше сучасне положення та виг- 
ляди боротьби за самостійність як рівнож звертаючи увагу ка труднощі бороть¬ 
би та в-лику відповідальність перед історією,забрав слозо заступник команди¬ 
ра відділу,молодий учитель М.Він сказав,що всі члени сотні прекрасно собі 
здають справу з важности хвилини і докладно знають,що перед ними смерть або * 
рерє.сота.Вони не жахаються ніяких труднощів ні небезпек.До втрачений не мають 
нічого кромі марного життя.вакрааііи-Б' словами дпдря Святославпча:"Хучш$ пору- 

•апону 6ути,ніже полоненому"бути!" По присязі,яку зложив відділ на вірність 
Україні і Головній'Команді УПА та давши кілька сальв з автоматів з грімким 
"Слава81 помчалися тачанки в назначене місце постою. ' у 

Ніколи ке можу забути все веселого обличч~ Льоня В.з Херсона,якого впій¬ 
мали німці з нелегальною літературою ї з пістолею.Він впразді витягнув пістолю 
до стрілу,але не мав щастя,бо пістоль його затявся.Його вели ка розстріл над 
глибоку прірву.Уже Гестапівський посіпака приложив йому дуло автомата до по? 
тияиці,а ЗІьокьо в останньому моменті,коли гукнув постріл,в судорогах вхопив 
німпя за руку і потягнув його зі собою в. яму сперти Льоня згинув, але і рівно¬ 
часно вкоротив життя свойому катові. 

Південна Україно геройсько боролася з німецьким окупантомЛІадалзї бор¬ 
ці за волю, на їх місце приходили інші Лази революціонерів - самостійників 
росли.Кожний,в кого билось українське серце.ставав до боротьби.Б ряд# україи- 
сьіпсс.; самостійників ста залі'/ навіть чужинці, які замешкували українські про¬ 
гори, як татари, грузини, греки, а навіть і деякі мо скалі. Клич і, які ширили ук~ 
пінські самостійники,доходили до нутра тих чужинців і вони переконувались, 
•> їм буде краще жити з самостійній Україні як в совєтськім раю чи гітлєріь- 
ькій новій Европі.Вони передруковували наші листівки Г літературу на С30Ю 

іону і поширювали між своїх земляків,Німці їх арештували і жорстоко карали. 
СХІДНА УКРАЇНА ПІД САйОкТІЙВКІІДКХш ПРініСРОм . 

Східна Україна це області '.Харківська, енська, Донбас та Кубань.Харків 
і Донбас це промислові околиці і населення тут досить мішане.Кромі україн¬ 
ців живуть по містах грузини,вірмени,татари,москалі, а в околицях Тернополя 
навіть греки,які приїхали сюди ще за Катарини II.і творять сильну колонію 
із 27 сіл і містечок,Українська національна свідомість тут слабша,як в інпил 
областях 
ке поле 
правління _ _ 
військове правління приняло обобливо хитру тактику супроти українці , 

’ жаль перехитрили деяке число української :снтел:;ге--ціх.Це мало місце 
льно в Харкові. 

Зима 1941-42 це жах голоду,який панував тоді по всіх буявших міс^а 
міри у Харкові,від Україні,та переорав 

х на 
їкого ірронт не пробігав дальше,як 20- 

25 іш. Підчас цього голоду згинуло багато ураїнської інтехісгенції,бо Хар^і^ 
я-к відомо, бувша стод тя УРСР і в ньому концентрувалася еліта України.іу 
жив Аркад їй Іїтобченко, що не хотів як Бажан, Дичина і ;■' втікати враз з ~ 
шеі.иками і сатирик Анатолій Гак,жінка письменника X • 9 А^‘кезкча,14 4 ** 

багато поокеесрів,доцентів і визначних громадян. 

ну•Бони знали,цо 

; хккі 

тг/л гт5»^., Д їхні окупа- Укроїш*: -0Т)о-'.хе гхасхашіен:: до пімпхз, саоотупт- 
зьоядкенкя і накази х змагають до иа*іост«Яяосги<Тоиу йт.М’шл*і ‘V. х 



Г 
хотіла всю вину за німецький терор ка Україні скинути на партію,чи ез'Тєс 
тапо«Німецькі військовики заявили,що коли війка скінчиться,то армія поста- 

.рається,щоб український нарід дістав дер:їа?;у, але тепер на це не час,тепер 
мусять українці помагати німцям розбити большевиків.Вони навіть брехали,що 
уже тепер українці дісталиб державу,але українські революціонери волоко від¬ 
носяться та поборюють німців і тому німецький уряд ке може дати українцям 
самоотійности.Ка свою агітку зловили вони декількох українських 
тів,які повірили їхнім облудним словам,до, мовляв,.причиною зла е 
низ в о я ькмй р ух • 

Сомостійницьку діяльність у Харкові почало кількох мрлодих 
перів їв. чолі з Процінсььим.Коли в жовтні 1941 р« німці заняли Харків, україн¬ 
ські самостійники з місця почали вести оживлену роботу,оводом у харнів при- 

Кремікчуга.Вправді відносини не буяй 
.Не зважаючи на це,поведено сильну акцію 
нього широкий і прихильний відгомін. >; 
революціонерів населення-сіл і цтстечок, 

тому що там була досить висока свідомість. ; ■ 
Німцям вдалося в Харкові два рази викрити революційну сттку0Раз весною 

1:94Н р.,другий раз осінню 1942 року > В той час заарештовано і розстріляно 

інтелєген- 
український 

ревоЛЮЦТо-' 
ц 

:г . і 

були інші революціонери з Полтави т 
тут найкращі/причини подані повище/, 
серед робітництва,яка знайшла серед 
Це краде прикяло роботу українських 

пі я ии ряд с а м о с т шик їв, мі ж ними 1 їм ід рий","3 едений " і "Сірко"еАле не зважаю- 

> ‘Г. 
д. і л 

й м- 

Гришево, землянки 
- усю біду україн- 
тих Собачівках нес¬ 

учі на терор і хитру німецьку політику.кадри революціонерів самостійників 
росли,на зміну впавшим приходили нові,які продовжували їхнє діло. 

Особливо сильний відгук знайшла революційно-самостійницька акція між ро¬ 
бітництвом Донбасу. Тамошній український'робітничий елемент виявив досить 
і о лику свідомість,Відчувши ка своїх плечах усі 4 добродійства11 боявинницького 
раю та добре пізнавши нових німецьких "визволителів",робітники Донбасу по¬ 
бачили,що правда є за тими,які виступають і проти большевиків і проти нім¬ 
ців і проголошують кличі соціяльної справедяивости й індивідуальної та нащо 
пальної свободи всіх людей і народів. Б той час донбас пережив кахляні дні 
голодуо 

Я бачив усі ці робітничі "посьолки",оці Собачівки в 
в Горлівць і хатки,немов песяці буди, в Сталіно /Юзівка/ 
ського Донбасу.Я сам прожив з українським робітництвом в 
повна 2 роки,ділячися з ними долеию і недолею.Один страшкий жах огортав-лю¬ 
дину, коли дивився ка втечу робітництва із Донбасу зимою 1941-42, та весною 
194*2 р.Голод шалів тоді,подібно як в 1933 р.Нише тим разом голод був викли¬ 
каний ВІЙНОЮ .Колишні риЗКурхч^ л игіХ ч. І ЦІ МІ Л ІОНИ ЛЮД ЄИ, ЩО ПбКІіНУяИ Р ЇД¬ 
КІ села в час колективізації.і голоду,рушили тепер знову,тікаючи перед но- 

/-. вив голови,на свої прадідівські оселі шукати хліба. А зима була дуже гостра. 
І ‘короз доходив до 30-40 степенів* Та не зважаючи на це,люди в той- час втікали 
і на Хівобережка,б навіть в Київщину та Винииччику цілими валками.Запряжені 
і і, дво-колісну повозку чи саки мов звірята,мандрували сотки кілометрів з діф 
і тьми і з усім своїм майном на °ахід.Бувало бачиш,робітник запрягся сам в 
і сани,на санках кілька клунків та двоє троє маленьких діточок,а жінка 
гає,попихатн сани.Мороз сильний,що діти аж синіла чолозпк бродить по 
в снігу і прямує все дальше-і дальше від Донбасу. Таких образів було 
чі.На загал в той час Донбас покинуло около^мхлірк робітників.Багато 
не: широких у кр а ї к с ьких шляхах люд ей замерзло, багато відморозило собі 
І ноги. ' . ' • ' 

А ти стоїш і дивишся на горе безталанних та жаль і гнхп огорт.і^гті^ 
бо,ЩО НІЧИМ не МОЖЄШ їм помогти, бо 7.И ще в гіршому положенні, ти людина без 
документів,без хати.Зо тобою вовками гонять німці і хочуть знищити тебе,за 
те,що бажаєш свободи своїй країні та добра всім тим, з яких вони хочуть 
зробити своїх рабів.Але в тебе сильна віра в майбутнє рідного краю*Цс^ 
безталанних ьсндрівників-утікачів перед голодом кріпить з.- тобі ненописть 

пома- 
ьоліна 
тися- 
доді 
руки 
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до ворога х ти стискаючи холодного пістоля, якого ~.ав?,ди косиш при собі, йдеш 
своїм шляхом далі виконувати свій обоьязок. 

Коли разом із моїм приятелем"МитаремІГ,розстріляними німцями в березні. 
1944 р. в Дрогобичі, 18.лютого 1942 р. перший раз станув я ногою Ш Донбаську 
землю і йшов з Горлівки дорогою на шахту ч.б» побзчи в ка стовпі повішених чо¬ 
тирьох мужчин* Кожний з них мав таблицю написом:*' Я бандит.». за уживання; 
зброї повішений 15.2.42." Не весело вітали нас німці на тій землі^яе цей 
вид кас не збентежив.Ми прийшли еюд.. з твердою постановою,помстити; смерть/ 
кожного замученого нашого земляка. покарати за це німців, або самим згинути- ' ■** 

Уже в маю 1942 р. революційно-самостійницьке підпілля було зорганізовану 
.не в Краматорську,Константинівці,Горліізці, Сталіко /Юзівка/ і Ма ривко лі.Україну’ 
ське робітництво Донбасу живо цікавилося українським визвольним р. хок,Скоро 
самостійницькі кличі знайшли шлях у кожний завод,рудник,підприємство , у шко/п 
кооперативну, у робітничу землянку» Най краще йшла робота серед робітників та но 

'леді у Марюпільщині.Тут зорганізовано широке підпілля в місті й околиці та 
розкенено масово протикімецьку літературу.Німцям вдалося викрити одно з вено 

/V заарештувати в серпні 1942 р. около 10 людей.їх посаджено в т&ряу в Ста- : 
яіко.Ніхто не признався, усі мовчали,не зважаючи на те,що їх катовано, В той: 

- іас в тюрмі у Сталіко згинув в грудні 1942 р. організатор Ідирюпїящкни Сте- 
.лак. Деркко.який організаційні таїни взяв зі собою до гробу. 

• Але. гїарюпільське під по явна’ ххрхххл організація скоро вигоїла рани і вела 
далі конспіративну роботу.Під осінь 1942 р. український визвольний рух все- 
тло п,кував неї; ситуацією ц цілому Донбасі.Революційна сітка почала поши¬ 
рюватися навіть ка Порошиловград /Луганськ/,Старобільск, їагакріг* Ростів 
та зачала, вкорінюватися на Кубані. Одначе на територіях областк ВФрошилоз- 
градської і Кубані ширшої діяльності годі було розвинути,бо уже в січні 1943 
рс прийшли туди знову бояьшевкки.На Кубані смертюгероя згинув їіпдао, заареш- 
тониний німцями підчас ро волюційно-самостійницької роботи 

Коли Пополовині січня 1943 р. політичний провід визвольного руху на Дон- 
' басі побачив,що німці в наслідок програної битви під" Сталінградом будуть 
; тікати на захід,дав, порозувійшов з головним визвольним центром розпоряд 
жекня,розкинути у всій околиці на прилюдних місцях протинімецькі і протибогь- 
шевицькі листівки,які взивали нарід ставати під прапори Самостійної України 
до боротьби проти двох імперіялізмхв.Кромі того головний визвольний* центр 
дав наказ усім зорганізованим революціонерам лишатися на•теренах,які залиша¬ 
ли німцт.Приготування до виконання приказу пройшли в цілому Донбасі.Масово 
розкенено листівки в літературу» Звішено клички і звязкові*’ пункти.Нарід ор¬ 
ганізувався на випадок приходу ^ояьшеників.4-го лютого 1943 р» бальшевики 
заняли Славянськ, а 6 лютого 43 р. Кранеторськ. Самостійники-революціонери, 
що в .іяли г. тому району, усі лишилися під бояьмевккани»Дальше больїлсгоики, <рлан- 
гуточи Донбас,заняли Лозову,Павлоград,зблизилися до Дніпроперроаська і Запор* 
ріжка. Південний фланг бо ьшевицької армії зближався до Марюполя.Донбасові 
грозило окруженця.Зі спокоєм очікували революціонери на прихід бодьшевиків. 
Ал 20.2 в: У о німці розпочали протинаступ і до 28.2.43 р. виперли больше- 

і, .вик і б поза Донець в горішній т.ечії і поза Міюс. Фронт уст ійкивея -від вллго- в 
роде, поза Харків, через їзюм,поза Славянськ,через добвльцзво і дальше Міюсом 
до Азовського моря.Німці почали знову свою ганебну роботу.Кого не- бабили 
бо- ьшевики або не змобілізували до червоної армії,того знищили німці. 

Коли німці зачали наступ і бої проходили селами,нарід ховався в підва¬ 
ли,щоб заблукані кулі не скоротили їм життя.Німці кидали в підвали гранати 
і мордували невинне населення,мовляв,це партизани.їак німці замордували 
поверх 300 жителів села Знамені-вка та спалили .около 200 хат .віордупалк людей ^ 
в Перропавлівці,за те, що по втечі німців позабирали лишене німцями майко. 
Подібні погроми відбувалися в Лозовій,Варьінкові,Трмшино і багетьох інших 
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Як тільки німецькі військ?/, відбили від большевккіз Сяавянськ і Крріматор- 
рськ на Донбасі, з місця почали нукати винних у розкененні перед їх втечею 
листівок «Пройшли • масові арешти в Славянську, де був заарештований іш». Ііинкар 
з 'групою самостійників і ь Краматорську,де арештовано цілий ряд самостійни¬ 
ків.Організатор цього району "Остап” намагався зорганізувати втечу арештова¬ 
них, однак акція не вдалася і він сам попав до тюрми.Арештування провадив 
фолькедойч,бурмістр Краматорська,В.Мопен.Всіх арештованих перевезено до тюр¬ 
ми в і'орлівці.В тюрмі в Горлівці "Остап" ще раз намагався організувати втечу. 
Йін сконт актував ся з іншими вязнями і зі своїми друзями на воді. Організацію •, 
втечі в з ял?: на себе молода дівчина "Циганка-Нюра11 .На нещастя "Остап* » той 
час захворів на тиф і з втечі нічого ке вийшло.Але вік і тепер не д&е за пр.ог- : 
рану. В тюремній лікарні ким піклується член підпілля, стара кінна СЛ*,з по.- 
ходкекня росіянка,що враз із Нюрою помагає втекти Остапові,По втечі Остап, 
перейшов з Нюрою в лолодкоярщину і таг; організував підпілля УІІАЛІрочі ареш¬ 
те. ані звільнилися з тюрми підчас другого відвороту німців у вересні 1940 р_. 

В березні 19 43 р. були в Донбасі другий раз розкинені протикімадькі 
і протибольШевицькі листівки.Німцям не вдалося цим разом зловитиані одного 
революціонера.Дави революціонерів росли з дня на день.Нарід стихійна орга¬ 
нізувався в підпольні. круги.Доказом поширення т.. надзвичайної популярности' 
українського вкзиолького-революційного руху було те,до його гасла акція ' 
захоплювали і.авіть москалів, літом 1943 р.німці заарештували на рудченково 
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групу ЗО москалів-робітників і інтелігентів,які прочитавши українську само©® 
стійницьку літературу,самі зорганізували собі підпільне звено,перепечатади 
листівки на писальних машинах і роздали людям. 

Коли підпілля набирало щораз сильніших динамічних форм та коли були в 
районі Сталіно зорганізовані 6спївки,що нгп?:дали на німців,провід революцій¬ 
ного підпілля Донбасу почав організувати охоткиків і пересилає їх до відділів 
У1ІА на Волинь і на Правобережну Україну. В цьому положив великі заслуги зас¬ 
тупник провідника йхдхххх підпілля Донбасу,Василь Михайлович Козик,застріле¬ 
ний німцями в Умані в листопаді 19 43 р. Цей великий патріот і революціонер, 
родом з Криворізька,відсидів 7 років в таборах на Сибірі, и опісля вернувшись 
на Укрс^.їну став в лавах українського визвольного руху,куди післав теж свою 
20-літну донькуЛІідчас організації боїьок ц Гришино та при закопуванні зброї 
заарештували німці кількох самос тінників,ніж ними Якубог/ича Валерій і Петрен¬ 
ка Василя.Оба вони сиділи в тюрмі в италіно, а опісля були перевезені в конц- 
лягер Дахав і дочекалися волі в маю 1945 р. 

З початком червня 1943 р. перевели німці арештування в м:грюпо£і,по 
сильній акції,яку повели самостійники проти примусового посилання людей ко¬ 
пати протитанкові рови довкруги міста. Акція була проведена так сиДЬНО,що _ . • 

.нарід збунтувався підчас копання ровів,вбив трьох німців нагакячів, а решту 
важко побив.Після тої акції німці заарештували цілий ряд українських грома¬ 
дян враз із організатором підпілля Теодором іцчманом,що згинув опісля в кон¬ 
центраційному таборі.В той час згинув також розстріляний німцями Теодор 
Гриців. 

Впродовж дворічної революційної праці пропаганда визвольного руху мала 
величезні успіхи.Тоді пораз перший в історії Донбасу українське робітництво 
доказало свою нерозривність з усією Україною та дало запоруку,що в майбутніх 
визвольних змаганнях вудіграє першорядну ролю. Від часу коли тому 70 років 
Пкон Дкеймз Гюз зал ожив перші заводи в дрнбасу та заснуваз^був місто Юзівку 
/Сталіно/,усе робітництво було під впливом з початку російских соціял-демок¬ 
ратів, а опісля бО’Чзіяевиків.В 17-тих роках організоване Ворошиловом Артьомом 
і другими большевицькими ватажками робітництво помагало руйнувати мо оду 
українську дер,:;аву.В19 4 1-43 рр.ситуація змішала ся. Завдяки впертій, тяжкій та 
само'вертвенній праці самостійницького ОУН, вдалося нас ампер ід вкорінити україн¬ 
ську самостійницьку ідею т?т спопуляризувати.Багато робітників кровю своєю 
доказали і сьогодні доказують,що ці ідеї є їм рідні та ророгі.Це свідчить, 
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■ що і в майбутньому робітництво Донбасу піде правильним шляхом та стоке на 
захист волі,прав і незалежности своєї батьківщини.Робітництво Донбасу поба¬ 
чило брехню московського большевизму та зрозуміло п цілій своїй наготі об¬ 
лудність та підлість викривлених та спростачеких бо -і ьше вика ми марксівських 
ідей.Кровю своїх найкращих синів доказало воно свою непохитність в вірі в 
майбутність самостійної України. Немає ні міста ні села на Донбасі,, де не 
знали-би про українську визвольну боротьбу,про самостійницьку ОУН,про герой¬ 
ську УПА. 

Я не маку забути молодого хлопця із Маріюполя Володю К. і його меншого, 
брата.Його батька розстріляли большевики за приналежність до СВУ,коли йому- 
було 9 років.Батьківський рбувався йому в серціоВін шуи 

.іВ -правди, пін заснував в бодьшеьицькій школу, будучи учнем 8 кляси,в 1940 р. 
. НаріюполіиТоварнетзо Чорного Тризубв*•Коли я зустрів його в травні 1942 р» 
-ти заявив,що на мої слова вік чекав уже кілька років.Найбільшою р&дютв 

"* ;-'г сг “іГт. г 
*» ч ХК • ого була самостійницька література,яку я йому давай пі^читотиУУві ці 

слижки вік переписував разом зі своїм 14-літнім братом днями і ночами,щоо ф 
могти їх дати читати іншим товаришам.Він скоро зорганізував революційний- .. . 
кф&сок серед молоді Маріюполя, а коли грозив йому арешт,перейшов у підпілля 
і працював вперто з величезним ^сдіхом^д...інших районах Донбасу .організував , 
молодь в б а га тьдх^с^-&х--пхіП; енних районів Донбасу, розкидав в театрах і кінах 
лиетітгкитКбли бовьшевики ц варенні 1948 р. зайняли Донбас, перо їхав в Холодно- 
ярцину,де його в листопаді 1948 р. заарештували німці та вивезли в ісонцлягер 
Дахах, а опісля з Дору.В маю 194!?. р. звільнили його а ериканці» 

Коли всерпнг 1943 р. большевики перележали другий раз фронт,головний 
революційний центр маючи досвід з першого пролому большегиків в лютому 1943 р 
р. дав наказ більш.розконспірованим революціонерам податися на захід, с доб¬ 
ре законспірованим лжитися на місці. Большеь.жи заняли Донбас у перших днях 
вересня 1943 р. і посунулися на.захід. '"'7"*-.. 

"-•■Я виїхав, з Донбасу до Миколаєва над Чорним морем.Сидячи на кізатирі в од¬ 
ного самостійкика, я пізнався з його рмном,червокоармійцем,що тому три дні 

'Ітігк'був з червоної-армії,коли вона занимала Донбас і прямував до Дніпра. 
Вік був капітаном червоної армії і служив від 1939 р- У ..ійськуЛеРеЯ тим 
не знав нічого про український ви з в о ьний рух.Але коли червона армія зблиз<п— 
яася до Дніпра і його частина стяла на Донбасі,він довідався про українську 
самостійницьку діяльність Степана .д зндери,0УК та про УПА.Робітники давали, 
йому читати листівки і самостійницьку літературу.Бін переконався,що україн¬ 
ський визвольний рух цс сила,перед якою майбутність.юму забрав він і 
тирох. червоно армійців і втік з армії, щоби дістатися до УІІА і воювати за са*ж- 

/остійну Україну о Цей факт нехай послужить як доказ, який вплив мале, самостій- 
■;віцьксі діяльність' на Населення України навіть на теренах занятих большеви- 

:: .МИ. 

Або інший факт:В різних містах Укр 
-.ні з полоне:-:их черв >но а £ рм її. Тр е б є 

:• :їи стояла ділема; з гинути голодовок) смертю в німецькому полоні, або "добро- 
; ільно” ОГОЛОСИТИСЯ ДО Німецького Війська о -‘-8ККХ ,{ДОбрОвоЛЬщяг•« бате. ІОНІВ 
було в Україні декілька .Один такий баталюн ,стояв в Сталіне.В його склад вхо¬ 
дили : ка вка з ці кубанці й інші .Коли я на в яз а в контакт з бате люком і розду 
поміж них самостійницьку літературу, ві есь баталюн станув під стяг уі^ьіясь- 
кої самостійницької боротьби.Члени баталюну доставляли зброю, перевозили ір 
кидали листівки, робили пропаганду між іншими баталіонами,виконували втеню 
ти не 
ти до 

1В 
СЬКИЙ _ 1ГІГ- .. .. . ^ ...... 
ггажн?іисати; бо ще живуть люди і продовжують боротьбу, яка є ще жорстокі. 

'країни. стояли баталіони,силою зорганізо- 
> знати,що" перед полоненими червоноармій- 
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ЯК проти НІМЦІВ, Деяку, ЩО згинули, ЛИШИЛИ СВОЇХ рідних І про НИХ теж т МОЖНс* •: :у 

писати^ " , 
Визвольна, боротьба проти німців в час другої світової війни знайде ще 

істориків,які обєктивно висвітлять ці геройські криваві часи,Свої спомини 
пишу головно тому,щоб виявити всю брехливість большевицьких пропагандистів 
з “Радянської України”,львівської “Вільної України”,чи американських "Україн- V' 
ських Щоденних Вістей” та інших большевицьких рептильок,що горлають /'вт^Воть- * у. 

- у & 
українського робітництва і селянства є проти них і т,л. ; 
їм мов на замовлення танок всілякі українські псевдо~соціялісти/,цо неси 

проти косе і т*дє 
Хочу на тому місці запитати всіх тих большевицьких ступайків, запроданих : 

гислужників ьюскви, всіх тих монуїльських,Хрущових, грочух, коркійчуків4бака- в 4-:,. 
нів і інших росовичів.Де вони були в той час,коли німецькі садисти р^йнузаяхь -Х'і 
Україну, нищили нарід, стріляючи тисячі і вивозячи на каторжні роботи $ Німеч^ 
чину? Чому не організували самооборини? Вони усі сиділи в Уфі,в комфартних>' ' 

■А 

готелях і писали відозви до українського народу,щоб він боровся та суботу- " ; 
вав накази німців,виголошували промови через радіо,що Сталін не знав про 

1933-34 р.що він виновників покара є,взивали до вірности Сталіковй 
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ГОЛОК і 
а Сталін за це винагородить український нарід і дасть йому самостійну Украх 
ну, 

А український нарід з той сам час крівався і провадив боротьбу з нвїз - 
никами, А боротьбу цю організували не сталінські лакеї-іщзїзяїнги хрущої^г, 
мануїлські, а український визвольний рух зі самостійницькою ОУН на чолі,На¬ 
рід дістав інструкції і вказівки,як відкиситися до німецьких наказів,були 
створені самооборонні відділи, а опісля і Українська Ііовстаюча Армія, яка 
охоронила нарід перед терором^ врешті Українська Головка Визвольна Рада 
/УГВР/,революційний підпільний уряд України.Один з членів розгромленого нім¬ 
цями льщвськ’вго уряду перевів інспекцію майже всіх областей України 1942 
р. Чому цього не зробили панове мануїлські і Хрущови? Ми не стрічали на 
Україні ніяких нелегальних протмнімєцьких відозв підписаних квізлінгеми хру- 
щивими,дарма,що вони мали до диспозиції усе,навіть агентів на тилах нім¬ 

ців. Лише в 1943 р.вислав Сталін на Україну банди,які складалися не з ук¬ 
раїнців, лише з москалів,жидів і сибіряків та інших і вони нищили те,мого 
не зумів знищити німець, ог .-вбили українське населення, спалили масу україн¬ 
ських свідомих сіл і мордували селян,яких сини і доньки були розстріляні 
німцями за самостійницьку роботу.Чому раз ом з тими бандами не прийшли па - 
нове мануїлські на Україну? ' * 

Тепер ви,прийшовши ц Україну разом з носим большесицькомосковським 
наїзником,опльовуєте тих,що захищали нарід Поред німецьким терором в імя 
самостійної України,та в імя цієї ідеї, в імя свободи людини і народім поне¬ 
волених Москвою дпдг брряться. 

Та не довго зи,зрадники, разом зі своїми московськими хлібодавцями - 
будете гнобити Нсфід! Гнів народу над вами мов буря висить.І недалекий вже 
той час,коли ті самі робітники з Донбасу,Харкова, Києва,Запоріжжа і Кри¬ 
вого Рогу, ті самі селяни з колхлзів,цо боролися з німцями в імя свмостійн у. 
нзї України,зметуть і вас з лиця землі. 
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