
Пройwли чотири роки свІтової заверюхи.
Грізний молох крlвавої вІйни пожер мІліони люд-
ських жертв. Пропадали нераз у цІй борні цілі
полки, дивІзІї, а то й армії. У. С. С. істнували не-
мов той Лf:l'ендарний ФенІкс, що згеряе, та заf:ДНО
вIДРОДЖУf:ТЬСЯдо новеге життя. Силою нечислен-
ної формації Українськоrо Сlчовоrо СтрІлецтва
була свідомість, що воно f: заборолом волІ на-
роду, кошем майбутньої Української АрмІї. Це
почуття веліло з вибухом росІйської революції по-
лоненим У. С. С. прямувати з таборів в Україну,
працювати для українІзації частин росІйської ар-
мії і творити в КИf:вl формацію СІчових СтрІльцІв.
Колиж У 1918 р. затріщали основи Abctpo-Уrор-
ської монархії і в жовтні повстала Українська ВІй-
ськова Орl'анізація з Центральним Військовим Ко-
мітетом у Львові, очі всіх тих, що пlдrотовляли пе-
реворот, звернулись на У. С. С.

Зараз таки в початках праці до КомІтету
ввійwли два представники У. С. С., сот. д-р Гlрнян
і пор. д-р В. Старосольський, зrодом ще й третІй,
пхор. У. С. С. Д. ПалІїв. Він повІв енерl'lйну ерга-
нlзацlйну працю та у великІй мІрІ своєю активні-
стю пlдrотовив листопадовий переворот. Коли
в останнІх днях жовтня події принаrлювали до
діла, 30-ro жовтня приїхав до Львова сот. У. С. С.
Д. ВІтовський, якому доручено провІд акції І ке-
манду над майбутнІм Українським ВІйськом.

В памятну нІч на 1-ro листопада 1918 р. У
wкільнlй салі HapoAHboro Дому при вулицІ Рутов-
еькеге працював перwий wтаб Української Га-
лицької Армії, до якоrо ввійwли: сот. У. С. С. Д. Ві-
товський, от. У.С.С. С. ropyK, пор. У.С.С. Б. Гнате-
вич, пор. І. Бубела, пор. У. С. С. І. Цьокан, чет. Іван-
"УК "а "ідхор. У. С. С. Д. Паліїв. До найближчих
співробіТНИКіВ цьоrо wтабу і безпосереднІх вико-
навців йегс доручень належали мІж інwими: сот.
Черський, пор. Т. Мартинець, пор. І. Рудницьким
і чет. Л. ОrоновськиЙ.

Листопадове діло створили у великій мІрі У-
країнськІ СІчові СтрільцІ.

1-ro листопада 1918 р. мІж rOA. 1-4-010

Іночl українські вІддІли розброїли воякІв неукра-
'нської народности та обсадили урядовІ будинки
І важнlwl пункти. У старинному ropoAI Льва за-
Ir\аяли жовто-блакитнІ прапори. УкраїнцІ пере-
5рали владу у свої руки виключно власними св-
1ами, завдяки ОДНОДУШНОМУта енерl'lйному по-
fиновl.

В тому часі У. С. С. перебували на Буковині.
БОf:ВИЙкурІнь і частина Вишколу в Чернівцях, двІ
~OTHiВиwколу (С. Іваницькоrо, Р. Купчинськоrо) на
І)умунсько-буковинськlй rраниці та Кіш у Вижниці.
БОf:вас~ла У. С. С. мала тоді 1300 воякІв.

Наказ виїзду до Львова дістали У. С. С.
~ня 1-ro листопада. Але через технічні переwкоди,
головно через саботаж залізничої служби, перwий
гранеперт У. С. С. у силі чотирьох сотень пІхоти,
І)ДНОЇ сотнІ скорострілlв І вІддІлу мІнометів під
rtP080AOMсот. О. Букwованоrо прибув до Сихова
щейнс 3-ro листопада. Тоді на вулицях мІста йwли
вже завзяті бої І в руках Поляків опинились такі
lажні обf:КТИ,як rоловний дворець, залlзничl та ар-
rНЛf:рlйські варстати.

Вже в перwих днях боїв за мІсто брали живу
~часть ті У. С. С., що тодІ були У ЛьвовІ. М. І. два
~тарwнни У. С. С. пор. д-р І. Цьокан І чет. Г. Трух
очайдуwними випадами спинили перwий розrlн
Поляків, що з Неяеге Світу та Городецької дlль-
~иці намаrалися вдертись до середини мІста.

Зараз пІсля приїзду під ЛьвІв У. С. С. добули
Персенківку І звІдтам, зrlдно з помилковим, бо
~пlзненим, наказом Начальної Команди двІ сотнІ
rtiA проводом О. Букwованоrо пlwли добувати Ци-
rаделю, а решта обсадити Імовірно вІльний дво-
рець, Тимчасом вийwло навпаки. Цитаделю зай-
~яли без боїв, а rоловний дворець треба було до-
бувати, бо йоге від 14 rодин мали ПОЛАКИу своїх
руках. Хоч У. С. С. І добули дворець, але, неезна-
~омленl зІ ситуацlf:Ю і з оrляду на слабу силу, му-
~Іли йеге теге caMoro дня покинути.

4-ro листопада приїхали дальwl транспорти
'І. С. С. Toro дня певторили BAPyre свІжими силами
~aCTYnна Головний дворець та, копи вІн не вдався,



Сот. Зенон носковс"кин. Попк. Дмитро Вітовс"киН. Хор. Дмитро Папіїв.

Бій за Дворец ••. Рис. Л. Перфец"ки".

всі вІддІли У. С. С. ввІйшли 5-го листопада до
Львова.

ТодІ польськІ боєві сили були вже численні
та зорl'анlзованl. Дня 6-го листопада, пІсля дво-
денних завзятих вуличних боїв, в яких брали участь
вІддІли У. С. С., усталився фронт, що поділив мІсто
на двІ ворожІ частини. В цих боях У. С. С. займа-
ють 5. ХІ. соймовий будинок, дирекцІю залІзниць
та краєвий банк, дня 6. ХІ. добувають Католиць-
кий ДІм при вул. Городецькій, вlдсуваючи загрозу
втрачення касарнl Фердинанда, І прочищують ву-
лицІ Янlвську І Красlцьких.

В усталеному фронті У. С. С. займають увесь
його центр і північне крило, вІдтинки: Цитаделю
та Оссолlнеум, відтинок вІд вулицІ Сикстуської до
Казимирівської, касарні Фердинанда та полlц!ї,
вул. Бема, дворець Пlдзамче та Різню.

У. С. С. своїми вІддІлами, розміщеними на
такому довгому фронтІ,
вІдбивали польськІ насту-
пи І переходили часто ев-
мІ до зачІпної акцІї, в якІй
мали чимало успІхІв. За
ввесь час боїв у ЛьвовІ
противниковІ не вдалося
проломити стрlлецького
фронту нІ на одному вІд-
тинку. Багато наступІв

КilСlрН. ИІ ЦИТlД.ПI пlсп. 60УВ у Л"вовl. Сот. 60rДІИ &lПИНК.ВNЧ.



СтаНО8"ще БОЕ80rо фронту у Л••808і ДН. 21. n"CTOnIAa 1918 р.
Обєкти, овнечені кіл"ц"м~, це аеборопв по УКРIlїне"кому боці, обєкти значені подвійн~м~ кіпьцям«, держал~ У. С. с.

Стріпк« на півден ь і північ Львове ОЗНІІЧУЮТ" напр"мк~ НІІСТУПУПспяків ДН" 21. ХІ.

протненмка запомипос" на бастІонах Цитадепl. Цю
важну вузпову позицІю держапи сотнІ II-ro
KyplHJI пІд командою сот. 5. 5lпинкевича. ВІдтам
робипи У. С. С. також смlпивl випади на становища
протнвннка, JlKOrOсипи раз-у-раз зростапи.

ВночІ з 11. на 11-ro пистопада УкраУнс••ке ВІй-
с••ко, пlспя трИТNЖневих.важких змаrан", запиwипо
мури мІст•• Чисеп"на переваrа бупа по сторонІ По-

пякlв, що 10-ro пистопада мапи 660 старwин І 4000
воякІв. Toro caMoro ДНJIнаспІп. з Перемиwпя дnя
вІдсІчІ Л"вова ще свІжа "рупа в сипІ 140 старwин,
1118 воякІв тІ 8 rapMaT, Jlка 11-ro пистопада
розпочапа обходкти мІсто З пІвдня, прямуючи на
ЛичакІв. Саме ця заrроза, що Л"вlв може поп ••-
с"ка армlJI вІдрІзати від сходу, 6упа причиною,
чому українс"ка з.поrа покинупа мІсто.

Сот. Ос"" &yIlIllOBa••"Ji. Сот. М"ро •• луцыlJi.. Пор. СОIlРIТ 181""Ц"IІ"Ji. Пор. М".аАпо Ч""IІ.а"'L



Укр.інс" •• стеЖil н. r8ll••• Kli пп.щІ У л••••• I.

Барикада н•• уnиці.

О_ор он. Р.ТУIll. У Л".ОII.

У. С. С. B"MWn" зІ Лltвоа. в босвІм пор.дку,
ТІ, всупереч наказовІ A.""woro вІдвороту, зап"-
ш"п"с •• пІд Лltвовом. В ЦltOMY"небезпечному мо·
ментІ вОН" ПРОАВ"П" не n"we бадьорlсть І в"тре-
вапlст", апе збереrп" на"цlННlwу во.цltку при·
~MeTY,що веде до nepeMOr" - офеНЗN8ноrо духа.

На вІдтинку Л"вова заПИWИПИСItу перwих
ДНАХ пиwе два стрlпец ь1СІ ку,lнl, а попltС••кІ сипи
у Л"вовl зроспи т"мчасом до 7- т"с.ч ВОАкlв І 800
старwин. І. курІнІ. заЙн.в 0450РОННУnlнllO в ПІдбір-
ЦАХ, ІІ-ий в YHTep6epl'eH І Пlдберlзц.х. ІнІці.·
т"ва створенн. фронту 045"or" Лltвова "овстапа
в командІ У. С. С. на приходствl в MNlCllaweBI. Ше-
фом wтабу зорl'анlзованоі І'рупи 06"оrи стн бо-
,вим CTapW"Ha сот. М. Луц"ким, що перейwов до
У. С. С. із ~1-ro попку пlхот".

Ще не встиr фронт уфо,муваТИСА, .к ПОПАКИ
повепи прот" HItOro сипltнl наступи. Найперwе 1а-
атакувапи ПІдБІрцІ. Ту мІсцевІстІ., що опанову. око-
ПИЦIO,боронипа сетня пІд проводом боевоrо стар-
wини пор. С. Іваницltкоrо. ЗавА..КИ IHlцl.T"вJ 'та рІ-
wучости Цltоrо команданта сотн. не пиwе перепо-
мипа Нёtступ противника, апе й здоrаНАпа йоrо до
Лисинич, добуваlOЧИ 060З та декlПltка rapMaT.

ЗаВДАКИ ЦltOMy самочинному почнновl У. С.
С. повстав фронт обпоrи Львова, що скоро nOW"-
рИВСАна пІвнІч І пІвдень. ПР" кІнцІ ""стопада та
в перwих ДНАХ rpYAHA У. С. С. звми ще кlпltка
завЗАТИХ60Їв в 060ронІ пlДnьвlвс"ких мІсцевостей,
як Мапехlв, Ляwки І КІСТАрНА. Тимчасом opl'a-
нlзувапас.. Українс"ка Гапиц"ка -АрмІя, АКОЇ ча-
стини пIДСИПlO8ал"щораз-то новІ вІдтинки фронту.

Перwими боевими ОДИНИЦАМИфронту 06лоrи
стали боtвl І'рупи )IСхlд« І »Старе Селосс. rpyny
),Схlд« зорl'анlзували при командІ У. С. С. у Куро·
в"чах. rpynolO )IСтаре Село«, АКУ створили також
з почину Українс"ких СІчових Стрlл ••цlв, команду-
вав сот. Осип Микитка, ко"иwнlм командант Леl'l-
ону У. С. С. І пlзнlwий командант I-ro кор"усу УГ-А.
Йоrо розстрІЛАЛИ 1911 р. 60Л"Wевики в КожуховІ.
ОБОВАЗКИначал"ника булав" виконував у нІй сот.
У. С. С. 5. Гнатевич. Командантом I-ro вІддІлу кІн-
ноти був пор. У. С. С. І. IBaнeЦlt, пlСЛА HIooro
хор. Гайманович. Командантом етапу І'ру"и та ор-
І'анlзатором Ті Інтенданства був сот. У. С. С. О. На-
вроцький.

В перwих днях rpYAH. І'рупа »Старе Село<!,
р!ставwи пІдкрІплення в сипі двох курІнІв, од-
неге У. С. С. зІ Станиславова та oAHoro з Колом")',
зайняла ДавидІв, СихІв, Зубру, Козельн"ки та Со-
понку, замикаlOЧИ перетень облоr" Лltвова вІд
пІвдНА. В nepWOMYмlс"цl боlO за Лltвlв У.С.С., скрlп.
лених ще одним курІнем пІд командоlO пор. В.
Клима, вІдтак пор. д-ра Е. ЩУРОВСltкоrо, перекида-
ли АК пробосву сипу в найбlЛItW заrроженl вІдтинки



фронту. Пlд'l8С nepworo НІступу НІ 11••1.1, що пе-
чавс. 27·ro rpYAH., У. С. С. доІУВІЮТ" naclKM 3уl.
рмц"кl, Персенкlвку І ДОХОДЯТЬдо ЛИ'llкова. ПІДЧІС
ApyroY офензмви, що ПОЧlПIСЬ 2·ro сІчня, II·и~ ку.
рІнь пІд ПрОВОДОМСОТ.Бlпмние.ича доБУВIС ЛІПІ·
ївку, реШТІ пІд ПрОВОДОМсот. Неекевеькеге -
Скнипlв. ПІзнІше l·иЙ курІнь (пор. ІВІНОВИЧ)добу·
вас Сокlпьники І разом з I'pynolO »СТlре Сепо«
веде наступи на Купьпаркlв та Персенкlвку.

В боях за ЛьвІв У. С. С. стають I'BlPAlclO re-
ройської Української Гапицької АрмlТ І противник
цІнить Тх хоробрІсть та пицарськlсть. Копи в сІчнІ
1919 р. Начапьна Команда У.Г.А. переводипа реор·
l'анlзацllO армП, створивwи з усІх ~~евих І'руп три
корпуси в скпадl11 бриl'ад, тодІ всІ вlддlпи У. С. СІ
перейwпи • район UЦирця та KpdcoBa дnя реор·
І'анlзацlї. Зrlдно з намІченим ппянем бриl'аду
У. С. С. мапи розбудувати до сипи двох попкlв "І·
хоти з одним rapMaTHIM попком І дивІзІоном кІн·
ноти. Апе, на жапь, цьоrо ппяну не переведено
І бриl'ада У. С. С. запиwипась, як досі, з трьома КУ'
рІнями пІхоти. Командний скпад бриl'ади був та-
кий: Піwим попком командував сотник З. Но'
сковський З попковим aAIOTaHTOMпоруч ником Р.
Купчинським. Командантами курІнів бупи: I-ro
пор. О. Іванович, II-ro сот. Б. &Іпинкевич, III-ro
пор. С. Іваницький. Попком брИl'адної артиперlї ке-
мандував от. д_р Я. Воєвlдка, що вже в часі свІто-
вої вІйни як старwина австрІйської артиперlї стрі-
чався часто зІ Стрlпьцями. Артиперlя бриl'ади мапа
4·и батерlї попевих rapMaT (по шlсть rapMaT) та
одну батерllO 1О цм. rавбиць. ЦІєю батерlеlO ке-

QT. М"к"тка а"дас наказ" до наступу НІ Л••аlа (17. XI.t9t8).

ГlрМIТI НІ СТІнов"щl в СНlоаl.

Пор. д.р EareH Щуровс"к"Н.

КОМІнда 5pHtlA" У. С. С.
Від ліве агори: пор. Р. Рубін-
гвр. пор. С. Никифорук, хор.
Е. Якимів, пор. Р. Кузьм~ч,
пхор. Іл. Бвбуняк, чет. В.
Кипріян, хор. А. Бабюк, пор.
лік. д-р В. Щуровський, от
О. БУКШОВІІН~Н,сот. М. Луць-
K~H, сот. М. Стронсьннй, пор.

І. НІІГІІНЛО, чет. Л. Лепний.



Дlорець у Бібрці, осідок інтеНДІНСТІІ н еТlПУ (рупн »СТlре Сепок.

Панцирне авто »Черник« у Сихові, з дивізіону авт Січових Стріпьціl.

маНДУВ8ВПОI'. І. іаптро. Командантом
скорострlпьних частин став пор. О. Квас
І технІчної сотнІ чет. В. Кпим. КІнну сот-
ню сформував у СтаниспавовІ І коман-
дував нею чет. Л. Лепкий. Адютантом
штабу бриl'ади став пор. І. Іванець. Му-
нlцlйний реферат перебрав чет. С. Ники-
форук, Інтенданство пор. І. Нагайпо та
лІквІдацІйнІ (рахунковІ) справи четар В.
КипрІян. Шефом санІтарної служби був
пlкар пор. д-р В. Щуровський, попевим
духовником о. Кушпик. КомандІ бриl'ади
пlдпягав ВишкІл, що станув у РозвадовІ
над Дністром. Командував ним у Гапи-
чині сот. С. Краснопера. Кошем, що
в перших днях листопаДа переїхав
з ВижницІ до Станиспавова, командував
сот. і. Гарасимів.

Н-го пютого псчянаегься третя
офензива У. Г. А. з метою вІдрІзати
ЛьвІв від заходу. іриl'ада У. С. С. вий-
шла на відтинок Рудок І дістапа завдання
добути запізничий шпях з метою пе-
рервати лучбу між Львовом та Пере-
мишлем. Найперше відходить на стане-
вище І. курінь під проводом пор. О. Іва-
новича. Він займа.: Долиняни, село неда-
леко міста Городка і на цьому від-
т"нку, яким командував сот. О. Стани'
мір, два тижні здержу.: протинаступ По-
ляків, м. і. завзятий та поважний наступ
16-го лютого. На жаль, цього догідного
становища, яке створили У. С. С., не
можна було використати для дальшої

ефензивн через політичні
переговори, які вимогла
антантська мІсІя пІд преве-
дом французького ген,
іертел,:мl. Кількаденне пе-
ремиря дозволипо Поля-
J(aM приготовити на заході
нові сили та підвезти без

Кінна стеЖіІ У. С. С. ч.,. n •• nenKHH.



СТlрШННН 11.KOnOMN"~.lCOrO курІн. 14. в, п,
Від ліва: пор. С. Сверида, пор. 11.Левицький, КМДТ. курін",
пор. П. П"лійчук, хор. С. Русн"к, хор. І. М"теїк, чет. А. П"ліЙ.

перепони до Львова харчі Дntl насепення І мунlцllO
дnя залоги. ПІсля перем"ря дн. В-го березня По-
пяки вдарили скрІпленими сипами на Долиняни, які
держав тодІ вже коломийський курІнь 14. п. п., та
зайняли їх. Але вже того самого дня ввечlр І-ий ку-
рІнь У. С. С. та окремин гуцульський курІнь чет.
Голинського рІшучим ударом вlдбкли Долннянн
та, що більше, переслІдуючи ПолякІв, зitЙняли Вов-
чухи І перейwnи залlзничий шлях коло стацlї Ро-
датнчl. В цьому бою добули оба курІнІ, крім по-
лонених, 30 скорострІлів, 6 гармат та велнку кlпь-
кІсть веевнеге матерlяпу. На другий день підійшли
два другІ курІнІ брИ!'аАН,зайняли Братковичl І ці-
пим фронтом пІшли на мІсто Городок. І-ий
курінь У нічному бою добув Бур!'тanь І звязавс.
з »ЯнlвськоlO« групою першого корпусу, що насту-
пала з пІвночІ. В боях пІд Городком визначнасtl та-
кож копомийський курІнь 14. п. п, пІд командою
пор. В. Левицького.

Бої за добу"я залІзничого
шпяху коло Городка були KplBaBI
І завзятІ. Лише один І. курІнь бри-
!'ади У. С. С. утратна. оборонІ До-
лин.н У дн.х 19. до 11. ПlOтого 16
убитих та 60 ранених. ПІзнІшІ втрати
були куди БІльшІ.

Чет. ГРНЦЬ ГопннськнlІ.

НІ :JA06YTOMY шп•• у • 5РIТКО.NЧI. копо ГОрОДКI.

ПролІм фронту на вІдтинку вовчухи, Братко-
вичІ, що повинен був стати Вllfрlшним моментом
у галицькІй кампанії - це дlпо У. С. С. На жапь
Начальна Команда не використапа успІхІв брИ!'ади
У. С. С. І І. корпусу. Не пlдсунупа завчасу бри!'ад
ІІІ-го корпусу дпя рівночасного удару на захІд та
не вдарипа сипами 11. корпусу на оспаблений
ЛьвІв. Таким чином блискучІ подвиги У. С. С., як
також успІхи І-го корпусу з пІвночІ, пlшпи внівець.
Поляки, дІставши сипьнl пlдкрlппеиня зі заходу
(познанськl попки), повели пІд проводом !'ен.
Івашкевича енер!'IНний протинаступ, що скоро зпl-
квlдував усІ 6о(вl осяги У. С. С. таьге корпусу.

Польський протинаступ розІрвав (днІсть бри-
!'ади У. С. С. І-"й курІнь опинився в »Янlвськlй{(
!'рynl, ІІ-ии в »Яворlвськlй, а ІІІ-Ій з командою
полку вІдІйшов до Дрогобича. ПІдчас дальшOf'О
наступу Поп.кlв вІд заходу ІІ-ий курІнь Ьере

СТІНО.НЩ. І. курІн. У. С. С. н. :J.nIJHH"oMy торІ копо 80.ЧУI, 'epe:JeHb t9t. р.



• Гарматн вперед!«. Мап. І. IBaHeц~•

участь у боях пІд Шумлянами, Новосілкою та
Прилбичами. У завзятому нічному наступі пІд Ви-
шенкою У. С. С. приневолили польські війська, що
йшли на схід, зупинитись у районІ Яворова.

1S-ro травня починається т, зв. травнева

Скорострlп забезпечує відворот сотнІ.

Командантн брнfадн У. С. С. і УIІ·о·і от. 6yKwoBaHHii ТіІ
от. 6іЗilНЦ узrіднlОlОТ~ піСПА чертківеькеге бою Aan~wy
босву акцію. Поруч пор. Верхомніі і сот. 6іпннкеlНЧ.

Ген. М. ОмеПАновнч·Павпенко.
Нечвпьннй ваЖА У. Г. А. в Галичині.

ефензяве Поляків, що у вислІді відкинула У. Г. А.
аж до Збруча. Поляки, підкрІпленІ частинами зор-
l'анlзованої у Франції армІї І'ен. Галлєра, по-
вели наступ на всІх вІдтинках фронту. Голов-
ний удар звернули проти Ш-rо корпусу з ме-
тою вІдтяти У. Г. АрмІї получення з Чехо-
словаччиною І зайняти нафТОВИЙбасейн. 15 -ге
травня польські вІйська пІсля завзятих боїв зай-
мають Дроrобич і &орислав, 10-ro Стрий, 14-ro
&олехlв, Ходорlв, &Ібрку І &уськ.

З початком вІдвороту У. Г. А. стяrнули всІ пе-
роздІлюванІ частини У. С. С. у район II-ro корпусу,
в околицІ CTaporo Села. Як арlєріард цьоrо кор-
пусу У. С. С. зводять бої пІд &Ібркою, Свlржем та
над Гнилою Липою. Дальше бриl'ада вІдступала
тнм самим шляхом, що ним Ішли У. С. С. в 1917 р.
переможним походом до Збруча, через &ережани,
Пlдrайцl, Соснlв І степами Па.нтелихи на ЧорТКіВ.
У. С. С. минали колишні побоєвища і проходили
коло моrил товаришІв, поляrлих у боях проти мо-
сковських військ.

З початком червня 1919 р. У. Г. А. епнняпеея,
здавалось, у безвихІдному положенні, відкинена
у пІвденно-схІдний крайчик Галичини, без звязку
зІ свІтом, без стрІлива, з табором ранених. Але
в цьому rрlзному моментІ У.Г.А. не скапітулювала
перед вчетверо сильнlщим противником, вивІнува-
ним якнайкраще в усІ технічні засоби. У. Г. А. спро-
моrлась на Офензиву, яку почала добуттям Яrоль-
ницl І Чорткова, 8-ro червня 1919 р.

В бою за ЧорткІв наступали У. С. С. з пlвден-
неге сходу та були спІвтворцями тої перемоrи, що
залишилась найкращим подвиrом зброї У. Г. А. пе-
peMora пІд Чортковом викресала в армІї новІ
ударнІ сили. БрИl'ади, перетомленІ затяжннми бо-
ями, рвались тепер розцвілими подільськими ла-
нами навипередки за противником, що відступав
поквапно. Ряди армІї посилювали тисячІ нових
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