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Видає Пресова секція С. В. У. з полонених Українців табору Вецляр. 

Виходить 1. і 15. н. ст. кождого місяця. — =— Ціна одного примірника 5 фен. 

Вецляр, дня 10 мая 1910 р. 

Акт обжалованя „інородців14 на 
Росію до Уільзона, 

президента Сполучених Держав. 

Ліґа інородців Росії вислала вчера 
телєґрам до президента Уільзона слідую¬ 
чого смісту: 

В непрерпвній недолї звертаєм ся ми 
до Вас, пане Президент, як до оборонця 
гуманності! і справедливості!, а через Вас 
до всіх приятелів людства, аби вас повідо¬ 
мити, яку тяжку долю мусять переносити 
наші земляки і іновірці* у російськім зло¬ 
чиннім ярмі. Ми звертаєм ся через Вас, па¬ 
не Президент, ДО СОЮЗНИКІВ РОСІЇ, бо ми 
знаємо, що п вони в своїй свободолюбпво- 
стп і ночутю права найдуть наше положене 
невпносимим. 

Ми ириналежні до чужоплемінних на¬ 
цій і іновірців Росії обжаловуєм російське 
иравительство перед цілим цівілїзованим 
світом і кличемо поміч, о заїциту перед 
знніценєм! 

ло свою жадобу ниіценя на наших оселях. 
Ми не жалуєм ся на шкоди нанесені воєн¬ 
ними операціями. Але ми жалуємо ся на 
безмпсльні зніпценя, що роблять ся на нас 
на розказ з чистої російської жадоби до 
нищеня і рабунку. Ми жалуєм ся на підлі 
підозріння власних підданних, на увязню- 
ваня, висилку, на приневолений до голоду 
нужду й недолї наших родичів. Ми обжа¬ 
ловуєм за заголодженя і смерть мілїонів 
невпних наших родичів, старців, жінок і 
дітей, (9 мілїонів виселенців). Ми не забули, 
що мілїонп наших земляків находять ся в 
російських руках, що їм зачинено уста, і що 
вони мусять переносити тихо найстрашиїй- 
іііі терпіння. Ми знаємо иривпчку росийсь- 
кого правительства мстити ся на безоруж- 
них родичах і крівних, коли її рука не до¬ 
сягає тих, що говорять правду на неї пе¬ 
ред світом. Ми нині* не можемо помогти на¬ 
шим бездольним зелякам. Боже, схорони їх 
від загибелі*! Але ми знаєм також, що ніхто 
нинї не вірить в обіцянки російського пра¬ 
ві і тельства. 

Тут слідують по одиноко обжалованя 
Фінляндців, Балтийцїв, Лотишів, Литов¬ 
ців, Поляків, Жидів, У к р а ї н ц і в, 
Музульманів і Грузинів проти котрих 
ціла російська держава виконувала свої 
тяжкі репрессії і суворості!. 

Потім слідує таке: Тепер коли наші 
братя за Росію проливають кров і гинуть, 
тепер віддало російське иравительство сво¬ 
боду свому чиновництву, щоби заспокоюва¬ 

Нїколн не забудуть наші покоління того 
мучеництва, тої мартпльоґії, яку заставила 
нас перенести Росія. Росія поневолила і 
поставила у безправє всі* народи, що її від¬ 
дали ся під опіку, вона уживає своєї сили 
на те, щоби власних підданих мучити і зни¬ 
щити паш добробут на цїлї покоління.—Так 
Росія відтрунула від себе нас всіх, інород¬ 
ців! 

І вона буде й опісля переслідувати на- 
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шнх земляків і не спочине ДОСІ!, доки не 
осягне свою ціль: винищеня всіх інородців, 
як осібні народи в Росії. Тому кличемо до 
Вас: Поможіть нам! Заступіть нас перед 
росийськнм знищенєм! 

Вигнанці'. 
0 плачмо, о плачмо на ріпам чужих, 
Розвіяні вітром по світу, 
Повісьмо бандури на лозах хибних, 
Не ждім собі сонцям ні світу! 

0 плачмо, о плачмо, гио вигнані ми 
Лез жалю з своєї Країни, 
Спитаєм с.ч в світі, а там серед тьми 
Наш приіі застелили руїни! 

У пождого звіра є своя нора, 
В гад юнії дупло між паміннєм— 
А нам, Українцям, досталась жура, 
Ярмо з безнадійним терніннєм! 

Не плачмо, єднаймось ми вигнані з хат, 
Як пісня нам наша заграє— 
Збіраймось до пупи, ставаймо у ряд, 
Весь світ вже про нас нині знає! 

А. С. Т. 

Політичне значіннЕ 
України, 

Майже ввесь табор гомонить про відлучення 
України в самостійну державу, але не всї надба- 
чають ту користь, яку несе це відірваня, не тільки 
Українцям, а всій Европі. 

Кождий європеєць, котрий бажає супокою як 
своїй, так і межуючій державі, говорить, що трив¬ 
кий мир може повстати тільки тодї, коли повста¬ 
нуть дві держави; Україна й Польща, інакше по 
скінченню цієї світової пожежі, почнеть ся друга, 
така сама, як тільки не гірша. 

Росія, що має річно приросту 3 мілїони лю¬ 
дей, дуже скоро вигоїть ся з сеї війни і підійме 
на ново боротьбу за утрачені краї—а тільки, як з 
осереднїми європейськими державами стане Украї¬ 
на і Польща проти неї—-Росія втихомирить ся і 
зверне ся до внутрішної перебудови своєї держа¬ 
ви. Тому бажаня межуючих з Росією держав від 
Балтійського аж до Середземного моря, а то і 
Швеції, Німеччини, Австро-Угорщини, Ромунії і 
Туреччини є тарі, щоби звести Росію на ступінь 
зівичайної європейської держави, а це можливо 
тльки з вилученнєм України від Росії. 

Правдивий Росіянин 
теж бажає супокою свому народові, а це можливо 
тодї, коли теперішній царизм розібє нїмецка гар¬ 
мата, а ніколи не побажа такої побіди, яку одер¬ 
жав Петро І під Полтавою, де скріпив ся так міц¬ 
но царат. Тодї навіть такий народний рух як ре¬ 
волюція у 1905 р., потерпіли би пораження, то що 
станеть ся, коли б і в теперішній війні' московский 
царат вийшов би з побідою"? То значить, царат 
збудував би собі міцну фортецю; а тодї всьому наро¬ 
дові!, яким кермує акціонерна спілка під вивіскою 
„рускоє государствоа зась навіть і мріяти про кра¬ 
ще становиско своєї долї. 

І тому кождий правдивий громадянин, який 
попав у лапи акціонерній спілці' „Рускоє Госу- 
дарство“ від щирого серця бажає, аби всї понево¬ 
лені народи, підносили свій добробут самостійно 
не залежно від „акціонерної спільки“, яке лиш 
дбає про те, щоб як найбільш мати у своєму роз¬ 
порядку бідного народу без огляду на те, чи він 
Москаль, чи Українець, чи він Жид, чи Лях, йому 
до того нема діла, а ходить об одно—щоб більше 
мати зиску від робучого люду. 

Чи устоїть ся Україна, як самостійна 
держава, 

коли велика Росія в союзї з Анґлїєю і Францією 
не змогла подужати німецького напору? Проти та¬ 
кого питання ставимо досвід з сучасної війни: всї 
народи, що творили свою національну державу, в 
її обороні' стають дуже завзято, як Нїмцї, Фран¬ 
цузи, Серби, Болгари—а держави з мішаними на¬ 
ціональностями, як Росія й Австрія борять ся сла¬ 
бо. В Росії найбільш ледачі вояки є Великорусси, 
бо вони знають, що до їх землі' ворог не добереть 
ся. Коли Україна буде наша, не московська, то ук¬ 
раїнці' будуть всї як один муж боронити свого 
добра перед напором ворога. Держава одноцїльна 
національно є і буде найсильнїйша, так і буде з 
Україною. А якби Росія підняла на неї руку, то з 
трівоги перед росийською небеспекою за нею бу¬ 
дуть стояти Ромунїя, Болгарія, Турція, Швеція та 
велика Німеччина з Австрією. 

Яка нам користь була би нашої 
держави? 

Як не відлучать України від Росії, то буде 
Україна за Росію платити 3Д довгу з теперішної 
війни, значить 15 мілїардів. А коли повстане са¬ 
мостійна наша держава, то кошти її уладженя бу¬ 
дуть виносити 5 мілїярдів. Чи лучче платити за 
чужий кожух 15 мілїярдів, а самому бути босий- 
голий, чи на уладженнє своєї хати дати третю 
часть сего і стати хозяєм на своїй хатї і на своїм 
полї?! І тодї наша Дума рішати ме, кому належить 
земля, як добути з чужих рук копальні'вугля, же- 
лїза, соли, живого срібла і марґану, як у строїти 
життя в нашім царстві, щоби бідному чоловіковії 
краще жило ся на світї, як живеть ся в Росії. І 
тодї за нашу пшеницю попливе золото до наших 
рук, не до рук московських панів, і тодї за наші 
тііземельні маєтки попливе капітал до нашого го- 
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рода Київа, не до Петербурга і Москви, і тодї за- 
квітне у нас висока культура унїверзитетів, теат¬ 
рів, гімназій, шкіл промислових і господарських 
для нашої цїлї і нашого богацтва, не для москов¬ 
ських заборчих плянів, московської полїції, мос¬ 
ковських панів, що без нашої землї голі як ту¬ 
рецькі святі, а нашим добром наживають ся, а нас 
гонять на зарізь за нерзькі краї, за Царгород, за 
Китайські землі—цілий сьвіт хочуть здобути кро- 
вю нашого брата, щоби ходити в саєтах та зо¬ 
лоті' та пропивати нашу кров в шампанах з по- 
війницями. 

Тим то і я кажу в імена Українців (не тих 
Малоросів, що лиш люблять українські піснї, те¬ 
атри, вишивки і т. и.) а про тих Українців, котрі 
хотять і дбають всею душею і тілом за добробут 
свого народу то ми веї бачимо одинокий вихід до 
кращої будучности нашого краю,—по розбитю мос¬ 
ковського царату відновити стару українську дер¬ 
жаву, котра була б не від кого не залежна. 

Та великий був би сором для нас, коли би ми 
ннакше дивилп ся на свою справу, це значило би 
що стати зрадником України, свому рідному наро- 
рові, а допомогати царатові і його підпорам: па¬ 
нам капіталістам. 

О такі великий сором, для тих Українців, 
котрі стоять на тім, щоб 35-ти мілїоновий нарід, 
здавав ся на ласку нікчемного царату, це велика 
ганьба не тілько від своїх братів, але п від всьо¬ 
го културного світа тим паче, що ми маємо ІСТО- 
ричне право на окрему державу. 

Ми маємо свою власну культуру, ми маємо 
свою власну літературу, котру нам дала сама при¬ 
рода, а не така штучна, як ми бачимо московску 
літературу, де сам Москаль мало що розуміє, а 
про другі народності! нема що й казати, бо вона 
щтучна. 

Ми маємо власні засоби, котрими нас наго¬ 
родила природа, як то: невичерпаємі копальні' ву¬ 
гля, заліза, нафти, живого срібла (ртути) і багато 
инпніх менералів, якими користаюгь ся чужинці, а 
властиво „акціонерна спілка”. Вона бере за ті 
невичерпаємі скарби мілїарди від Англії, Франції і 
н. для веденя цієї різні', а не на користь нашого, 
чи кацапського добробуту. 

Де хто з „малоросів” закине таке питана: 
„Для відновлена української держави, треба за 
ложити багато пошту на будову фльотн, гармат 
і т. и. і це все треба на народній кошт робити”. 
Безперечно правда, що те котре творить ся для 
народу, то з народнього кошту, але не так, як ду¬ 
мають і висловлюють „Малоросії а ось як: ті мі¬ 
лїарди, які визпча московське гіравительство, чи 
гак „акціонерна спілка” за наші скарби, та на 
нашу гибиль, то чомуж, той .же англичанин не ви¬ 
зичить нам яких небудь 5 мілїардів, це б то одну 
не значну частку, яку вона довіряє „спілці”. 

Це неоспоримий факт і будте певні, що не 
встигне оголоситись „САМОСТІЙНА УКРАЇНА" 

як набіжить „доброжелателїв” з своїми грішми, 
тілько беріть та дайте хоч не великий „процент”. 
Отже самостійна Україна не потребує з людей 
стягати страшені податки, бо вона має спільний 
наш природній скарб, яким зможе вести оборот, а 
за який скілько завгодно будуть визичати чужі 
держави, бо то невичерпаємі народні багатства, яки¬ 
ми поки що користаєть ся „московська спілка 
панів”. 

А крім того я запитаю вас, шан. „Малороси” 
чи малодухи, що вас чекає у вашій „матушкє Ро¬ 
сії”, коли ви боїтесь великих видатків?! 

Над цим добре поміркуйте, та тодї по чистій 
совісті признайтесь: „Всї цї мілїарди, які затрати¬ 
ла „матушка Росія” прийдеть ся обовязково випла¬ 
чувати вам, вашим дітям і внукам, а будете мати 
за цї видатки: добру жандармерію, поліцаїв і ве¬ 
личезну банду шпіків, на яких ваша „матушка,, 
не поскупить ся, бо надбачати ме не безпеку у 
своїх підданих і коли ви скажите, що „не хочу 
платити того, що без моєї згоди визичали”, то бу¬ 
дете ви „зрадникам”- і місця вам у „матушкє” не 
буде. І тодї замість 5 мілїардів на Україну, прий¬ 
деть ся вам самим Малоросам платити 15 мілїар- 
дів на голу велику Росію! 

Демократичний дух України. 
Може хто буде з „Малоросів” боятись що не має¬ 
мо свого царя, та своєї буржуазії, то на се маєм 
вповні задоволяючу відоповідь. Наша держава існу¬ 
вала тодї, як Москви й на сьвітї не було, і в нас 
хоч і були Князі, але головним провідником і Ца¬ 
рем був наш демократичний дух, який рабського 
поклону не терпить і дивить ся на чоловіка, якого 
він би не був сословія як на звичайного чоловіка, 
а не видить в цареві Бога. 

1 хоч ми підпали під гнет чужинців, але то¬ 
го демдкратичного духу не в енлї нїхто вибити з 
нашої душі і віну нас живе й доси і буде жити. 

Коли у кождого з нас істнує такий правди¬ 
вий „Царь”, то ми не потрібуємо боятись того, що 
на український стіл дадуть з якої небудь держа¬ 
ви царя, бо він не буде'у нас „самодержавцем” 
а повинуватиметь ся тим законам, який ухвалить 
наш народний парламент, наш демократичний дух. 

Що ж торкать ся того випадку, колиб хто за¬ 
думав знов загарбати під себе наш край, то в та¬ 
кім разі’ ми будем мати не 35 міліонів населена, а 
плюс всї балкарські держави і середні европеискі 
держави стають до нас в обороні' европейскої рів¬ 
новаги. 

1 так ІД. брата єдина путь до кращої будуч¬ 
ности: Відбудова У к р а ї н сько ї с а м о- 
с т і й н о ї, н і від кого незалежної 
держав и. 

С. Журба. 
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Наш голос 
на посвяченню Преторії 1-го Упрейнського комі у 
ам. Т. Г. ШЕВЧЕНКА „Яанорожської Сїчі“. 

(Опис свят). 

Світлим, безмірно-милим спогадом про події з 
життя в неволї лишить ся у кожного з нас спо¬ 
мин про Свята відродження нашого славного Запо- 
рожя, які ми мали нагоду бачити за свій побут у 
Раштатському українському таборі полонених, 
як делегати від ветцлярського табору. 

Дійсно, що не вмер ще дух наших славетних 
прадїдів в серцях українських полонених, яких 
мачоха—недоля закинула на далеку чужину, в 
неволю, за тисячі верстів від рідної Неньки-У- 
країнн. Ні!—ІЦе жие він і вистарчає кинути пскру, 
щоби запалав він ярким нолумям любови до при¬ 
гніченої Вітчнни і щирим бажаннєм зєднано стати 
в оборону поруганих прав і на визволеннє свого 
народу! 

Ярким прикладом сього є посвята Хоругви 
1-го Українського но.ту ім. Т. Г. Шевченка „За- 
порожської Сїчі“, яка відбула ся в середу 26-го 
сього квітня в раштатському таборі. Подаємо на 
скільки дозволяє місце, короткий огляд сих не¬ 
звичайних Свят, які колись докладно будуть за¬ 
писані золотими літерами на сторінках українсь¬ 
кої Історпї. 

ІЦе з вечора 25. квітня, у табору стали підхо¬ 
дити, прибувши з ріжних українських таборів, де¬ 
легації полонених, яких радісно витали тисячі 
раштатськпх товаришів із орхестрою на чолї. 

Рано 26. квітня, на площі 8. бльоку відбула 
ся нарада і гімнастичні вправи Сїчовиків. Уявити 
собі сотки молодих, здорових хлопців, убраних у 
модерні козацькії однострої, які як один чоловік, 
приладною громадою, роблять те, що розказує їм 
їх отаман і роблять се не автоматично, а так, що. 
грома мимовільно вявляєш собі замісць їх,—дав¬ 
ніх спортів виконуючих священнії танок перед 
статуями богів! 

В 4. год. дня в салї театри зібрали ся: Пре¬ 
зидент С. В. У. члени Раштатського і пньших 
Просвітних Видїлів, Українські полонені офіцери, 
Січовики, члени таборових організацій і учнї,—а 
також делегації від українських таборів Німеч¬ 
чини і Австро-Угорщини. Свята відкрив кошовий 
писар промовою до полонених, в якій ярко харак- 
терпзовав історичне значене даного моменту і під 
кінець,—запросив виборних від Фрайштатського, 
Ветцлярського і Зальцведельського таборів, тт. 
бути „батьками" свят, згідно з давніми традиція¬ 
ми Запорожської Ради. Запрошені занялп свої 
місця. Відтак відбув ся дуже цікавий церемоніал 
вибору полковника, якому Кошовий Отаман вручив 
полковницьку булаву і побажав, щоби його полк 
був „славним і хоробрим, як орел, здоровим як 
вода і богатим як земля!.," 

Батьки винесли прапор і таборовий пан-отець 
приступив до обряду освячена й прапор був пере¬ 
дай вибраному полковникові і той торжественно обі¬ 
цяв „боронити його з своїм молодецьким полком" 
до останньої кроплї життя!.. 

Відтак почало ся привітання від родженої 
Січи від іірпсутних гостин, між пншнми від делега¬ 
та нашого табора, т. А. Полуботка, який сказав 
прпближно таке: 

„Славні брати Запорожці! Витаю вас іменем 
Вецлярського Просвітного Виділу й Українських 
таборових організацій і бажаю вам бути дійсними 
нащадками наших славетних предків, які кровю 
своєю боронили Вітчину від злих ворогів і завжди 
стояли на сторожі її волі і незалежності!! ГІомогай 
вам Біг у перенятій вамі справі визволення і осві¬ 
ти нашого пригнї іеного народу!"... 

Всї промови покривали ся дружними і гучни¬ 
ми окликами: „Слава!..." Відтак усї присутні тричі 
проспівали „Ще не вмерла Україна" і радісно— 
возбуждені розійшлп ся, щоби на завтра рано 
знов зібрати ся для привитання високих німець¬ 
ких гостин і продовження свят, які пройшли по та¬ 
кій програмі: 

1) Витаннє гости й на брамі VI11 бл. 
2) Прихід Сїчі. 
3) Хор злучених таборових співаків ріжних 

таборів. 
4) Промова до Сїчовиків. 
5) Хор Фрайштатцїв:—„Заповіт". 
6) Промова Сїчов. полковн. ПІ. до гостин. 
7) Марш Січі. 
8) Січові вправи і спів уеїх хорів з Рашт., 

ФраГіштату, Вецляру і Зальцведеля. По обіді було 
народне гулянє з забавками, льотереєю, співами, 
музиками і танцями. В 5-ій год. дня в театрі від¬ 
був ся незвичайно-чудовий концерт Фрайштатсь¬ 
кого Арт. Гуртка зі співучастю великого українсь¬ 
кого співака і артиста п. Модеста Менцинського. 

Концерт до глибини душі зворушив присутних 
особливе точки виконані п. М. Менцинським. В 
пятницю рано відбув ся в театрі спектакль захо¬ 
дом тт. Фрайштатцїв; ставив ся „Бурлака", драма 
в 5 діях. Вистава пройшла дуже гарно і заслужила 
непреривні оплески гірисутннх. 

На сім закінчили ся перші Січові Свята, 
які на завждї лишать ся в серцях присутних,— 
як найкращі спомини життя! Дійсно, що: ще не 
вмерла Україна і нашим найщирійшим бажаннєм є, 
щоби і у нас у Ветцлярі як найскоріше вибрала 
свого полковника Запорожська Січ і ми діждали 
ся нагоди бути на власних, подібних святах! 

А. Полуботок. 



о просьвітний листок. 

Гісторичний калєндарь. 
Ой чи той то хмель, чи не той то хмель, 
Що на тики веть ся? 
Ой чи той то Хмель, чи не той то Хмель, 
Що з Л яхами бєть ся! 

Народна пісня XVII ст. 

6 мая 1648 р. Великий український гетьман, 
Богдан Хмельницький побив Поляків над Жовти¬ 
ми Водами, (є се річка в Верходнїпровському по¬ 
віті, то вливаєть ся в Інгулець в Катеринослав- 
тцинї) 

З початком XVII ст. під Польщею. 

ставало українському народови все гірше жити. 
Польські пани наперебій випрошують у короля усякі 
„пустині4* на Вкраїні, дарма, що в тих пустинях 
були свої хозяї—українські люде. Будують міста, 
містечка, замки і туди закликають селян на „сво¬ 
бодуи на 80 літ—а саме тепер ті ЗО лїтнї свободи 
скінчились і весь люд став панськими підданими. 

ду церкву. Діло в тім, що польський уряд дивив 
ся на церкву, як на свій дохід—все одно, як от 
млин або корчма і тому коли пан ставив попа, од¬ 
давав йому в аренду церкву за велику купу гро¬ 
шей. 

Часом пан оддавав церкву в аренду прямо 
Жидови-—а жид вже за все брав, ніхто не мав пра¬ 
ва охрестити, одружитись, похоронити родичів, не 
поклонившись перше Жидові. А коли люде бунто- 
вались—то він замикав церкву і люде росходили 
ся по хатах нераз з несвяченпмп пасками. Се ду¬ 
же обурювало людей і хоть тут не так були вин¬ 
ні жиди, як пани, що такі порядки позаводили та 
ненавість до „жида“ виросла страшенна, і коли ви- 
бухла Хлельниччина, однаково доставало ся й жи¬ 
дови й панови. А вибух сей наступив 1648 р. 

19 квітня 1678 вибрано гетьманом сотника 
Богдана Хмельницького, що виховував в Жовкві 
і Ярославі в Галичині’ у добрій військовій школї 
гетьмана Жовківського і мав маєток Суботів по 

Козаків теж усіх 
(крім реєстрових-запи- 
саних у книгу) повер¬ 
нуто в піддані. Настав 
для панів рай! палять 
ліси на поташ, засіва¬ 
ють безмежні лани пше¬ 
ницею—і все виводять 
за границю через Ні¬ 
меччину до Ішпанїї, що 
привозить золото з сві¬ 
жо набутої Америки. 

Але вести велике 
хозяйство панови не з 
руки. Найшли собі па¬ 
нн помішника — Жида. 
До XVII ст. Жиди тіль¬ 
ки де-де помістах сиді¬ 
ли, а тепер воно роз¬ 
сипались по усіх пан¬ 
ських фільварках, по 
маєтностях. Жид пано¬ 
ви і продає, що треба, 
і погані та селітру до¬ 
буває і корчмою ору¬ 
дує і в аренду всячину 
бере. З усього він і 
дохід добуде і на гро¬ 
ші переведе! 

Дійшло до того, 
що польські старости 
(нині губернатори) од¬ 
давали їм в аренду 
староства, а самі спо¬ 
кійненько у Варшаві 
та за границею бавили 
ся до схочу, губили золоті підкови за україн¬ 
ський піт і кров з Ішпанїї рознабуті. Жид став 
правою рукою пана дідича—і не раз брав у арен- 
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ІІотрет Богдана Хмельницького з латинським підписом і 
гербовим знаком, роблений в Антверпії в нинїш. Белґії. 

з усім ВІЙСЬКОМ СВОЇМ І Т 
бачивши, що не годить 
шатись по заду, той 

оатькови, звідки при- 
готовлював ціле пов¬ 
стання. 

Бо тодї добре дба¬ 
ли сини України; наші 
славні предки, вільні 
казаки, не видавали 
своїх вільностей деше¬ 
во не казали: „нехай, 
може так і треба,“ нї! 
А казали: „Ляжемо кі¬ 
стьми веї до одного, а 
не діжде панувати на 
Україні’ поганий Лях!“ 

Бачив Хмельниць¬ 
кий, бачили й козаки 
ті кривди, і бачили, що 
їх сила супроти Ляхів, 
тому треба шукати по¬ 
мочи де инде, а боро¬ 
тись конче потрібно, 
тож удав ся Хмель¬ 
ницький до новоспечи- 
ної Москви, але вона 
так боялась Ляхів, що 
й думати не хотіла ста¬ 
ти супроти їх. 

Нема ради, треба 
з бісурменом - Татари¬ 
ном єднатись, бо час 
був постояти за себе, 
або пропасти! 

Зробив умову з 
татарським ханом, 
Хмельницький, рушив 

атарами на твердиню Кодак, 
ся такій великій твердині’ ли- 
зруйнував його і пішов далі'. 



нросьвітний листок. () 

Отаборив ся між річкою і балкою Очерети¬ 
ною у Чорному лїсї, а Татари Тугай-беем на чолї 
стали трохи далі'. На другий день приєднали ся і 
реєстрові козаки, тобто така', що Польща вислала 
їх проти них, уважаючи за своїх, але вони не хоті¬ 
ли йти проти своїх братів і тому польську стар¬ 
шину повбивали. Хтож із старшин згодив ся ста¬ 
ти проти Ляха, то того лишили і в оден голос зго¬ 
дили ся стати по стороні' Хмельницького, бо він 
боронив козацькі вольности і віру православну 
України. 

Зійшли ся козаки з Ляхами, але ііанки-ляїн- 
кн не видержали того наскоку і почали відступа¬ 
ти, коли оглянуть ся, а позаду піднялась курява, 
то татари наскочили на їх і почали „крутити ве- 
ремія“ тобто надівати аркани на шию ворогам, 
стріляти з сагайдаків, топтати панків своїми кінь¬ 
ми і т. ин. 

по 16 рядів під машинові кріси для того, аби .лиш 
засіяти поле групами), а робив все обмірковано, 
обраховано тодї її до діла. 

Кривоносові та Тугайбеєві з 6,000 козаками, 
він звелів зайти ззаду Ляхів у густий лїс, переко¬ 
пати усї стежки, позавалювати хмизом, а в самій 
гущавині постановити гармати і так дожидати Ляхів. 
Разом з тим він вислав Микиту Галагана з неве¬ 
личкою ватагою, аби заманив Ляхів у той лїс. 

16 лан 1648 р. розбив наш Богдан велику 
польську армію під Корсунем і полонив обох геть¬ 
манів М. Потоцького і Калиновського. А було се 
так: Ляхи перехопили М. Галагана, та почали ви¬ 
питувати його де й скільки є у Хмельницького. 
Галаган набрехав їм чимало. Налякали ся ляхи 
тієї брехні і стали відступати до Богуслава, а Га¬ 
лаган узяв ся показати їм шлях, гай повів їх у 
той лїс де засів Кривоніс. 

Похід Б. Хмель¬ 

ницького 

з Тугай-беем 

на Поляків. 

Страх напав на Ляхів і нема що робити, як 
тілько просити Хмельницького згоди. Зажадав, щоб 
ляхи віддали всю гарм. Ляшки під проводом Сте¬ 
пана Потоцького на се згодили ся. Пішли панки,4 
ляшки назад смутні, та невеселі, але по дорозї у 
княжих байраках напали їх татари і почали Ляхів 
з їх гарматами класти. 

„Отеє вам панове, казали козаки за те, що 
схотіли з козаками у злагоді жити: кращі вам бу¬ 
ли жиди-збойцї, чим заиорожцї-молодцї?!“ 

Багато набрали тоді козаки добра у польско- 
му таборі, але Хмельницький не упивав ся тією 
славною перемогою; він добре знав, ідо ще є вели¬ 
ка сила польського війська і задача впередї не 
мала стоїть, а свого війська не такто багато всьо¬ 
го з Татарами 1600, з яким і рушив на Корсунь. 

• 

1600 війська супроти величезного числа Ля¬ 
хів пускати у бій годі, тому Хмельницький наду¬ 
мав хитрощами одолїти свого противника, а він до 
цего був здібний і даремно людської крови не лив 
(не так як тепер москалів по мил ості і Божій жмуть 

Несподівано іззаду наскочив Хмельницький* 
Ляхи перелякані кинули ся тікати у лїс тай уско” 
чилп у тамішне болото. Стали його обходити і по¬ 
пали у глибокий яр, а там їх стрів Кривоніс із гар¬ 
матами. Перелякані Ляхи тікали світ-заочи. Вози, 
гармати, коні, люде, що не застряли у болоті, по¬ 
котили ся у яр, позастрявали у рівчаках, що по¬ 
копали Кривоносови козаки. 

Хмельницький бачучп таке, вскочив у саму 
середину ворогів і у пень розбив Ляхів. 

Без числа побито їх, багато взято у полон, а 
з ними й гетьманів-ляхів, Миколу Потоцького, та 
Мартина Калиновського і ідей 80 значних панів. 
(1,300 талярів гармати, 4 коругви, клейноди, 2 бу¬ 
лави, 2 бунчуки і 800 бранців). 

Велика здобича на той час лишила ся коза¬ 
кам. Полонених Ляхів подарував Хмельницький 
татарам, а ті погнали їх у Крим, сподіваючись ве¬ 
ликого викупу. 

1 так Хмельницький вибив ся з під польської 
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кормиги і став міркувати над тим, щоб Україна 
була не від кого не залежна держава, а для цего 
він мусїв мати добрих союзників, бо Україна, по¬ 
читай, вибилась із сил у ріжних боротьбах за своє 
краще існування, тодї як ГІольша нї в якім разї не 
хотіла зрікти ся прав над Україною, яка випадко¬ 
во дістала ся до їх рук. 

Уся Україна тодї повстала і освободила зем¬ 
лю ставши панами Українці' на неї груди заспівали: 

землю і питають: чия се земля, де люди? „Поль¬ 
ська земля!“—кажуть Ляхи, і давай переменювати 
церкви на костьоли, заводити польскі школи, пе- 
реселювати польських монахів і містечки: аби на¬ 
ші діти приводили на польське,, а для Мазурів 
займали нашу землю. 

Але, Ляхи, схаменїть ся, бо лихо вам буде, 
як наш народ новернеть ся і знов спалахне по¬ 
встання на всій Україні' і накиваєте пятами до 

Та не буде краще, та не буде лучче 
Як у нас на Вкраїні': 
ІЦо немає жида та немає Ляха, 
Не буде ізміни. 

А нині така сама велика хвиля настала! 

Ось наступають з великою війною на нашу 
землю Нїмцї проти Росії, а польскі пани і ксьонд¬ 
зи з попами вигоняють наш православний нарід з 
землі у глибину Росії. Приходять Німці на пусту 

своєї Варшави. Наш народ не стерпить польсько¬ 
го панування і веї в один голос закричуть: 

Он чи бач, Ляше, що по Сян наше! Ми твого 
не хочем, не сягай і по наше. Ляжем кістьми веї 
до одного, а нє дамо в нас господарити чужим, бо 
земля наша, то й нам належно її віддати від Кав¬ 
казу по Сян! І тодї у весь народ заспіває знову 
в один голос: 

Та не буде лучче, та не буде краще 
Як у нас на Вкраїні'! А. Журба. 

В е с н а. 

Вже .тяла л себе природа 
Скатерть білую снігів; 

З гір біжать, рокочуть води, 

Рвуть ся ріки з берегів. 

Ізза моря наша птиця 
Прилітає в рідний край; 

Зеленіє вже травиця, 

Свій у бор міняє гай; 

Там і сям фіялки сині 
Виглядають із трави; 

Скоро в лузі на. калині 
Защебечут ь солов'ї. 

Гріє сонечко і ниви 
Своїм сяйвом золотить; 

.ілють ся жайворонка співи, 

Комашня гуде, бренишь. 

Небо лагідно синіє, 

Воздух чистий, мов кришталь; 

гфе-де х. і /аром ька б/. / їє. 

Пливучи в безмежну даль. 

Од полудня повіває 
Теплим подихом зефир; 

Все неначе оживає; 

Веселить ся Божий мир. 

Лобода. 
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Як би... 

Як би всі земні народи 
Між собою жили в згоді 
І во імя чесній й слави— 
Неси рив і яли пир прівавии; 
Як би кулі та канони 
Перелляли вони в дзонн; 
А шаблі, списи, кинжали 
На плуги перекували,— 
Щоб замісць огню і кров а 
Словом правди та любови 
Покоряли вражі сили; 
Щоб на віки залишили 
Свої дикії бенкети,— 
7о на нашій на планеті 
Стало б вічно панувати 
Боже царство благодаті!. 

Лобода. 

Привіт нашим гостям із Австрії, 
1. мая о 10. годіїнї рано до нашого табору 
завітали давно бажані дорогії гостї із Фрай- 
штатського табору полонених (з Австрії). 
Привіт Вам, Сердечний, теплий привіт 

Дорогії Гостї-Бра ти! 

Привіт Вам, Славні Робітники відрожденя 
нашої національної думки. 

Нема слів привітать Вас так сердечно, іцирій- 
ше, як почуваємо на серцї. Своєю гостиною 
Ви принесли свіже здорове повітрє... сильну 
енергію духа... надїю на те, що праця росте 
і обернеть ся в велике діло. Не змога вика¬ 
зе ти те велике радісне зворушеня, яке при¬ 
несли ви, Товариші, до нашого табору. Вели¬ 
ку подяку приносим Вам за те, що Ви зразу 
стали до запомоги і зробились співробітни¬ 
ками нашого діла. Після довгої недолї сльоз 
безрадностп і внутрішнього розтрою ми стрі¬ 
нули кріпко згуртованих людей... Двісті' лїт 
нас гнїтилп, не давали нам усилити ся, а в су¬ 
часну війну нас зоесїм хотіли придушить... 
Але думка невміруща і коли після довгих 
терпінь істнує ще україньска нація, захотї- 

лп вороги зовсім стерти і слід нашого жи- 
тя... на встрічу встала Істина. Радуй ся, ра¬ 

дуй ся земле! Наша думка встала зо всею 
своєю грізною постатью і неееть ся нам дня¬ 
ми клич: Ми бажаємо волі. Ми бажаєм са¬ 
мостійної України! Ми можемо називатись 
синами України, бо ми бажаємо! А хто уже 
бажає, той уже не раб! Ще раз вітаємо вас 
в обіймах йти до кращої будучи ни! Повстане 
вільна Україна, нехай культурний світ займе 
її в свою семью. Слава нашим Братям До¬ 
рогим гостям. Слава святому З’єднанню. 
Дай Боже, щоби впали кордони між нами і 
тоді': 

Від Кавказу по Сан лиш один буде лан, 
Його власником нарід цілий— 
Спільна праця і край, блисне воля і рай: 
України вінець золотий! 

ш. 

Гостям із Фрайштадту. 
Привіт Вам, гостї дорогії, 
Вкраїни щирії сини, 
Борцї за мрії золотії, 
За честь і долю Вітчини! 

Поваги й дяки слово щире 
Прийміть сьогодня Вп од нас; 
Ми раді Вам, друзї, без міри 
І од душі вітаєм Вас! 

Шануємо по змозї й силі, 
Яку в неволї маєм ми. 
Гостина Ваша, братя милі, 
Для нас мов сонїчко з пітьми. 

Розвагу й радість Вп з собою 
У наш куточок принесли, 
І для борби за кращу долю 
Нам сил духових підлили! 

Позволь нам, Боже, на Вкраїні' 
Також Вас, браття, привітать 
1 для загальної святинї 
У спілці* з Вами працювать! 

Лобода. 
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Побут т.т. Фрайштадців у 
нашім таборі. 

1- го сего май до нас прибули бажані й давно 
ждані гостї товариші з Фрайштату, (у Австрії) зі 
своїм хором і музикою. 

З великим одушевленєм стрінули їх т.т. Вец- 
лярцї, і посвому старому звичаю, вітали їх хлїбом 
—сіллю та теплим братнім словом тов. полон. В. і 
члена Просв. Видїлу проф. В. Пачовського. 

2- го мая, у „Народнім Домі“ т.т. Вецлярцї 
дали для загалу забавний концерт, у якім взяли 
участь т. Фрайідтадцї зі своїм духовим орхестром. 

Вечір провели чудово. Слухаючи народні рід¬ 
ні пїснї і музику, на хвилину забудеш ся, що 
живеш у неволї і думи летять до рідної оселї на 
рідний край Україну... 

Присутнім надзвичайно сподобала ся своя 
рідна музика, в’якій т. Фрайшд. уміло виявити 
красу й богатство нашої рідної мельодії. 

З мая, вечером т.т. з Фрайштаду дали кон¬ 
церт у „Народнім Домі“ (спів, дух. муз. й декла¬ 
мація) на чолї дерегентом проф. Турулою. 

Співали й грали. Як народні, так і ин. піснї 
чудово, навіть на волї не кожному доводилось чути 
таке мпстецко виконане пісень. Пісня Лпсенка- 
НІевченка „Було колись на Вкраїні ревіли гарма- 
ти“ особливо причарувала нашу публіку, але було 
чути, іцо всї піснї виливались із глибини душі, а 
це виповняєть ся лиш тоді', коли до діла станов¬ 
лять ся уміло й з повагою, а останє видно було 
по їх роботі'. 

Не одного з тов. цікавило, що оден дерегент, 
управляє разом хором і орхестрою. 

Під кінець концерта, оден з Фрайшт. делега¬ 
тів тов. Чимара, держав промову, в1 які виказав 
щирий привіт від імені' всіх тов. Фрайштадського 
табору, які просили, аби він т. Чимара, своїми 
устами, закликав до праці, до осьвіти всіх това¬ 
ришів Вецлярцїв і пн., вказуючи на те, що осьві- 
чена людина може принести користь як собі з 
окрема так і свойому рідному краєві, особливо. 

Темна, не осьвічена людина принесе, як собі 
так і цілому загалу саме нічого, а більше луча- 
єть ся—принесе зла, і того зла він недобочати ме, 
бо він людина темна. 

І тому, хто хоч крихітку має в душі любові 
до рідного краю, до рідної сім’ї, до рідних дїтиіі, 
мусить принести їм осьвіти, бо наш край матері¬ 
ально знищений у цій війні, що годі не осьвіченіп 
людинї допомогти, 

Тим паче, що наші брати там на Україні 
уже чекають на нас з иевною надією, щоб разом 
осунути те зло, яке творить ся нашому селянину. 
Під кінець промови побажав: щоб як найскорше 
ми згуртувались і спільно обміркували свої спра¬ 

ви, бо „там“ буде за пізно і не буде можливості! 
готовитись, туди ми повинні явитись цілком під¬ 
готовленими до помочи своїм братам, а тут ми не 
маємо за собою а ні поліцая, анї жандаря, і це 
великий плюс у нашім з гуртованій. 

Від т. Вецлярцїв зложив щиру подяку проф. 
Лепкий за їх добре бажане і чудові співи й музи¬ 
ку, звирнув ся до всіх присутних завважав: що 
ми перед своїми власними очима бачимо яркий 
приклад, котрий приводить ся приложити в жити» 
кождому, ми бачимо грубий бас, тоненька флейта 
і инші ріжні музичні струменти самії між собою 
ріжнять ся, а коли вони грають одну пісню разом, 
то так чудово ладять зі собою, що не наслухаєш 
ся. Ми чуємо, що цї ріжні струменти гарно грають 
нашу рідну пісню. 

Дорогії братя! Надзвичайно булоб гарно, ко¬ 
лію і ми не рахувались з тим, що той багатший, 
а той біднїйший, той більше осьвічений, а той 
менше, та згуртувались у одно тїсне, одноцїльне! 
і разом провадилпб ту нашу пісню, що тепер за¬ 
інтересуєте ся нею цілий культурний світ! І коли 
це зробимо, то будьте певні, що ця наша пісня— 
висока ідея, котра завдяки, війні зробила величез¬ 
ний крок, скінчить ся так лагідно й приємно для 
нас, як оці ріжні струменти заграли нашу рідну 
пісню. Наша пісня лунає на цілий світ і коло 
пульпіта стоїть дереґент і вправляє всею музикою 
так наша Українська ідея управлятиме всіма нами, 
з гуртованою силою!!! 

По скінченні концерту тов. Полуботок в го¬ 
рячій промові ярко схарактеризовав сучасне по¬ 
ложене наших земляків на занятій українській те- 
ріторії, на Волині і Холмщинї, при чому порушив 
питана про польські заходи на наших землях, а 
відтак щиро прохав присутних згадати свій гро¬ 
мадянський обовязок і о скільки є можливим,—до¬ 
помогти матеріальними жертвами на устрій і ут¬ 
римано наших українських шкіл на Волині і Хол¬ 
мщинї. Промову стрінуто гучними оплесками 
і окликами „Згода!“ 

4 мая по обіді відбула ся прогулька, всякі 
взяли участь і т.т. Фрайштадцї. Під такій духовій 
орхестрі, приємно було ироходжувати ся по між лісом, 
на свіжім повітрі. 

На відпочинку, музика грала чудово, і не 
одному пригадало ся, немов би на рідній У країні 
це все дїєть ся... 

і вернули ся до табору з свіжими силами, 
думками й надією, „ще незабаром настане та хви¬ 
лина, і будем ироходжувати ся на вільній Україні! 

(5 мая на таборовім вічі т. Арнс у своїй про¬ 
мові вказав на одну нашу спільну похибку, а 
власне, що наші вороги дбають, аби народний 
гнів звернути від себе вякий небудь бік, а часто 
на жидів. І не оден з нас чув, клич „чорної сотнї“ 
„бий Жидів, спасаючи Росію“ але подинім ся бли¬ 
зенько тай побачимо, що то є інтрига „чорної 
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сотнї“ і жиди разом з українцями не мають жадних 
народних прав. 

Тому, чим звертати свій гнїв на який небудь 
гірегноблений нарід, то краще подати оден другому 
руку! І спільно йти проти загалі,наго нашого во¬ 
рога—Московського абсолютного царату (прав- 
лїння). 

8 мая наші дорогі гості т.т. Фрайштадцї, лн- 
шилп наш табор, але їх думки й бажання не по¬ 
кинули нас, і вони в наших серцях остануть ся на 
віки. Т.т. Вецлярцї випровожалп їх аж до залїзн. 
двір ця. 

По братерськії попращались з жаданнєм бачи¬ 
тись як найскорше* на вільній Україні' у Київі. 

0. Журба. 

Несподіване віче. 
Прощальний концерт земляків Фрайштадцїв, 

що в своїй артистичній поїздці' по українським 
таборам ласкаво завітали і до нас у Вецляр, за¬ 
кінчив ся несподіваним і дуже гарним по вражін- 
ню вічем. 

Після знаменито виконаних точок музики, 
співу і декламацій і після привітання і подяки го¬ 
стей Ви. Командантам нашого табору, сказав про¬ 
щальну промові/ л бону Фрайнітадц/в тов. Ч. Ся 
промова явилась відповідні на запити наших нес¬ 
відомих товаришів, котрих наслухав ся шановний 
промовець за час свого побуту, у нас. 

Засовавши тяжке, неурівноважене життє ук¬ 
раїнської нації порівнаннєм його до старого Дніп¬ 
ра з його розливали, заносами, з його грізними 
порогами в протилежність з німецькою нацією з 
їх великим Рейном, которого веї береги любовни¬ 
ми руками обложені камінним, щоб повнії води 
йшли в згоді з бажаннями і волею нації. Як Рейн 
служить знаком здійсненої сили німецького духа, 
так Дніпро вказує на ще не зібрану повну пере- 
ход силу української нації. А все те залежить 
від керманичів, від тих, що володіють та зверху 
кермують волею народу. Поганих керманичів ми 
мали на протязі' довгих століть і тяжко було з 
боротись. Замітні успіхи сїєї боротьби в користь 
народу були тільки після неудачних воєн, як Крим¬ 
ська війна, після котрої народ визволив ся із крі¬ 
пацтва, як Японська війна, після котрої народ здо¬ 
був хоті, куций, але все ж констітуційний лад дер¬ 
жави. 

Після ж такої великої війни, як нинішня, му¬ 
сять бути великі і великі зміни в нашій державі 
на користь її народам. 

Може бути, що Росія побідиті,, тоді мусим 
вертати зорганізовані і сьвідомі, чого вимагати від 
правительства, як воно буде готовити реформи 
після сеї великої війни. 

Може буте знов і таке, що часті, наших зе¬ 
мель підгорнуть під себе Німці, або Австрія—тоді 
мусимо знати свої права і обовязки в тих держа¬ 
вах, щоби вибороти собі найбільше волї для нашо¬ 
го народу. 

Може бути ще таке, що Росія буде так роз¬ 
бита і мимо нашої волї, відібють Німці усю Украї¬ 
ну, або хоч половину і чужі держави змусять їх 
оголосити „Самостійну Україну**, тоді "мусим бути 
знов зарґанїзовані і знати, який лад завести на 
Україні, або бідному народові! краще жило ся 
там, як у Росії. 

Тому найбільш нам, Українцям, треба готови¬ 
тись, бо 'на всякий випадок тим бильні ми будем 
мати користп, чим ліпше до тих можливих випад¬ 
ків приготовим себе. Згуртовать ся та зрозуміти, 
як слід, свою користь ми можем тільки нині, поки 
маєм вільний час, а після миру буде пізно, бо 
тоді життя буде вимагати від кождого з нас нога¬ 
то діла і діла. 

Вся робота, що тут, як і по пньшим таборам, 
ведеть ся і прямує до того, щоб угадать те діло, 
щоб на всякий випадок, на всякий 'результат вій¬ 
ни були ми уоружені знаннєм, розуміннєм і ппль- 
нованнєм наших власних інтересів. 

Закінчивши промову тов. Ч., проионув відав- 
крпть діскусїї на свої слова та просив забирать 
слово з боку Вецлярцїв, для чого також пропону¬ 
вав вибрать голову віча. Всі одноголосно просили 
тов. Ч. бути головою віча, на що він і згодив ся. 

Від імени організацій Вецлярського тобору 
тов. Б* зложив подяку товаришам Фрапштадцям за 
їх приїзд до нашого тобору, за музику, спів, за 
широку агітацію в користь просьвітной праці серед 
наших товаришів і за влучне поясненне нашої ук- 
раїнської справи. 

На дальші прохання тов. голови віча заби¬ 
рать слово ніхто не обзивав ся і повна і збенте¬ 
жена настроєм саля мовчала: ніхто не хотів ка¬ 
зати, що в нього болить, чого йому треба від 
сього великого зібрання товаришів земляків. 

Тоді взяв слово другий промовець з боку 
Фрайштадцїв тов. А. Дуже а дуже влучне і міцне 
було слово шановного промовця і правдиве було 
те слово, як Божа роса. 

Довго і гарно промовляв тов. тов. А. до слу¬ 
хачів, кажучи, що від питань життя ніколи і нїг- 
де не утїчем, нагадуючи про потоптані народні 
права та закликуючн до сьмілпвого гуртованая, до 
здобуття волї і кращої будучини. 

Під впливом сїєї промови прорвалось с./ово 
і з боку товаришів Вецлярцїв у одиниць широкої 
маси слухачів. З піднесенним духом і запалом го¬ 
ворили один за другим богато промовців, пору¬ 
шуючи ріжні питання просьвітної праці і україн¬ 
ської народної справи і звали до єдности і бо¬ 
ротьби. 
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Один товариш сказав слово в тому напрямі, 
що богато вже крові пролилось і що тепер годї 
вже кликать на боротьбу, а добре буде й те, що 
хоть цілими лишимось. 

Другії товариші одвітили, що сама організа¬ 
ція, єднаннє і просьвіта являєте ся боротьбою за 
краще положеннє, бо головний чинник пролиття 
крони робочого люду є несьвідомість і темнота. Се 
тяжко зрозуміти і тому над сим треба зостанов- 
лювать ся і продумувать, ізучать се питаннє. А 
знов же, як відпихать ся від клича боротьби, то 
тим її не оминем, а тільки в гіршому положенні 
опинимось. Як би ми відпихались від всяких пи¬ 
тань та думали б по старому жити рабами, то мо¬ 
же після миру поженуть не забаром нас знову на 
війну чи проти Китая, чи проти Англії, не питаю¬ 
чись у нас, не кажучи нам, за що ми мусимо ги¬ 
нути. 

Порушили також питаннє про те, на що нас, 
Українців отдїлили, чому осібно від іньшпх зем¬ 
ляків по державі учимось, що мовляв сим ми роз¬ 
биваєм свої сили, що не йдем веї разом, як один, 
а кождий нарід зосібна. На се отвітив тов. Ч. в 
тих словах, що як кожда нація держави гуртуєть 
ся насамперед в самій собі на підставі своїх вла¬ 
сних інтересів, то тим прокладаєть ся найкоротшпй 
шлях до всіх цілей, тим самим сили всіх націй 
проти спільного ворога не зменьшують ся, а нав¬ 
паки збільшуєть ся, бо сили кождої великої на¬ 
родної організації найбільші є тодї, коли та орга¬ 
нізація є національно одноцїльна. Коли буває од¬ 
на загальна організація для всіх націй і для веїх 
цілей, то починають ся ще більша ворожнеча, ще 
більша дезорганізація і слабість. 

Тим користуєть ся ворог та більш нацько¬ 
вує одну масу нації на другу і розбиває грізну 
хвилю проти себе. Ми не хочем рішать справи чу¬ 
жі, ми рішаєм насамперед свою власну справу, 
котру ми близче повинні знати, а вороже проти 
робочого люду іньшпх націй ми не стаєм, бо йдем 
до інтернаціонального союза з ним на підставі на¬ 
ших власних і спільних інтересів. 

Ще з гарний кличом виступав мов Ч. за те, 
щоб більш терпцю було у незгідних по переконан¬ 
ню партій, щоб більш було, поваження до чужих 
поглядів, щоб усовувать некультурні засоби бороть¬ 
би поміж собою, памятаючп те, що несвідомість 
є наш найбільший ворог. 

* Виступали потім зі щирими привітаннями Го¬ 
лова Просвітного Видїлу нашого табору Д-р П. і 
представник ІТросв. Видїлу Фрайштадського табо¬ 
ру Д-р С. 

Ще зголошувались промовцї, ще хотїлось го¬ 
ворити, але за пізніш часом мусїлн закінчить віче. 

Загремілп перші звуки гімна „Ще не вмерла 
Упраїна" веї стали і міцно, з одушевленнєм про¬ 
співали з хором і орхестою музики сей ПІМН, що 
гак відповідав настрою присутних на вічу. 

Тихо, благоговійно розійшлись з віча по ба¬ 

ракам, дякуючи в душі товаришам Фрайштадцям за 
те, що вони зуміли зворушить уми і серця святим 
огнем правдивого слова. 

Довго ще балакали в сей вечір, розійшов¬ 
шись по баракам про те, що і як говорилось на 
вічу, та про те, про що на жаль не успіли пого¬ 
ворити. 

* * 
* 

На другий день рано зібрались наші товари¬ 
ші провожати Фрайштадцїв на вакзал. Щось при¬ 
кувало нас до них, щось ворушилось у душі таке, 
що хотїлось пройтись нога в ногу з ними хоть до 
вакзалу. 

Построїлись і з музикою ружили маршем на 
стацію. 

Ще привітне слово від Вецлярцїв і стали про¬ 
щать ся. 

Сїли на потяг Фрайштадцї, ще і ще заколиха¬ 
лись із вікон вагонів жовтоблакитні прапори, ху¬ 
сточки, шапки на привіт Вецлярцїв і хутко пово- 
ріт поїзду сховав від наших очей дорогих товари¬ 
шів. 

Далї і далї грохотів поїзд, увозячи наших 
гостей до нового табору, до нових товаришів. 

Счасти Вам Боже!.. 
П. Горобець. 

З брехні не мруть, тільно більше віра не ймуть. 

Так ніхто нейме віри Сполученим державам 
в Америці', що вислали грізну ноту до Німеччини, 
щоби занехала підводними суднами затоплювати 
кораблі, а то піде війною, хоч не оружем поки 
що, а папером грозить Іван великовоїнний, що од¬ 
ним махом побивахом сто душ повбиває. На се 
Німеччина одповіла, що не перестане дальше так 
воювати, бо тільки тим робом оборонить ся перед 
Анґлїєю, якій від початку війни затопила І1/» мі- 
лїона тон, значить 7000 тон денно. Америка сїла, 
тай мовчить. А Анґлїя далї стоїть на тому, що 

чужими рунами бобре гада, ловити, 

тай підгоджує веї невтральні держави до війни, а 
сама щойно тепер над тим думає, щоби стале вій¬ 
сько мати, але не до бою, а до мира, бо хто буде 
мав армію за собою, той більше виторгує. „А ви, 
кохані союзники, за мене кров проливайте, поки 
не упадете, а я вам тоді подиктую, що кождому 
належить ся, бийте ся аж до побіди, хоч шкура 
за вичинку не стане!" Всім малим народам в Евро- 
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і її волю обіцяє, а про своїх Ірландців не каже, та 
поганому ваду нема опаду: 

Ірландія в Анґлії, що Україна в Росії. Англійські 
пани захопили землю в Ірландців, обложили їх 
великими податками, переслідують, як протестанти 
їхткатолоцьиу віру, захопили в свої руки увесь 
промисл, замінили увесь народ в гельотів, себ то 
в чорних рабів без просьвігку і права. Тепер що¬ 
би змусити їх добровільно вступати до війська 
бороти ся за своїх гнобителів, завели такий лад, 
що Ірландія гине з голоду. Серед Ірландців є дві 
партії, як у нас на Україні': партія „автономістів44 
що хоче жити під Анґлїєю, забеспечивши собі 
автономію, і друга партія: „сінфейн,,—сами собі, 
себ то самостійники. Ті самостійники підняли 25 
квітня повстаннє в столиці' Ірляндї Дублїнї, чис¬ 
лом 15,000 оголосили самостійну „Ірлярляндську 
ренублику44 обсадили головні уряди, аж Англійці 
мусїли здобувати їх військом і арматами на ули- 
цях міста. Вивязала ся крівава борба, в якій по¬ 
лягло 300, а 700 людей ранено. Увязнено понад 
3000 повстанців, 179 важких будівель повалено, а 
шкоди доходять до мілїона штерлїнгів. Хоч і здав¬ 
лено кроваво се повстання, але кров ніколи дармо 
не ллєть ся і увесь сьвіт стане в обороні кривди 
Ірландії, бо показало ся, що Анґлїя, бубнила в 
бубни свободи всім народам, а в неї самої самої 

славні бубні на горами, а злили;а шкурятапі! 

А тимчасом турецькі війська під проводом Німців 
захопили твердиню Кутельамара над Тигром в 
Мезопотамії і полонили 13,000 Англійського війсь¬ 
ка, яке сховало ся в коліні Тигру по битві під 
Ктезіфоном- ще 6 грудня мин. року. Се болючий 
удар для Англії, бо з тою подією вся її надія на 
захоплене Баґдату втрачена. Не могла Анґлїя там 
ніякої помочі в пустині дати, а нї російські війсь¬ 
ка помогли що йдуть від Ісфагану—яким також 
добра наука:—не заганяти ся за далеко, добре 
кажуть: 

Не спитавша броду, не влізь у воду. 

А Греція бєть ся, як риба об лід. Чужі хозяями в 
неї: Анґлїя завела бльокаду фльотою на остров 
Тасос, війська перемашеровують через її землю, 
на морю обступили її фльота французська і ан¬ 
глійська, хоч не хоч у війну вступай! А король 
поїхав до Берліна, ґабінет уступив, в краю затрі- 
воженє змагаєть ся: 

чи собою в пень, чи собою в дуба то все тобі б у ба. 

Сербському війську, що сидить на Корфу ка¬ 
же Анґлїя і Франція йти на французськпй .фронт, 
Росія і Італія кажуть йти болгарський, а король 
нї військо не хочуть, та дарма 

на чиїм кріслі сидиш, тому пісню співи і/! 

А Росія по невдачі знов змінила команданта, 
на західнім фронті на місце Іванова прийшов ге¬ 
нерал Брусїлов, хотів ратувати Францію, але на¬ 
ступ на півночі проти Гінденбурга не удав ся 
знов—20 цвітня взято 5600 салдатів, 60 офіцерів 
в полон за 28 машиновими крісамп (кулеметами) і 
одною арматою. Супроти того покликано до війсь¬ 

ка 1897 рік на 8 мая. А що нема оружа, кому 
виробляти, покликано на директорів і інтрукторів 
Французів до фабрик оружа, а Бельгійців до армії 
і хоч найновішій обчислена російськії втрати до 1 
грудня 1915 р. виказали Росії втрату 57г мілїона 
людей, а Росія вперта далі готуєть ся до офензнвп. 

Хоч убиіі Москалі/, а він зуби вискали. 

Сам не може собі помогти, а своїх 15,000 лю¬ 
днії вислав до Марсилії у Францію на поміч Фран¬ 
цузам, але без мундурів і амуніцій, має, бачите, 
арматнього мяса доволі, то й до Франциї висилає, 
Французи взяли їх на автомобілі, повезли вдовж 
Франції, аби показати сьому війську, тай на тім 
кінець. Тепер ходить чутка, що їх вишлють або 
до Солуня, або на Атос, де є монаша република, 
що схиляєть ся до Греції, а Росія по неї собі ру¬ 
ку витягає. А в середині Росії що роблять, гово¬ 
рять богато і—крадуть, як ніколи. Онодї викрито 
крадіж 1372 мілїона рублів в київській градона- 
чальстві. Недавно позичила мійська дума в Киї- 
ві 25 мілїонів. а того пропало 137г мілїона, як 
камінь в водї. 

Що кажуть про мир, то недуже вір. 

А що кажуть хоч всі держави згодні з тим, що 
слід би закінчити війну сего року перед зимою, 

та на тім короваю три три яблучка з раю, 
бо усї хочуть закінчить війну, з побідою, а се не 
можливе, казали, Росія хоче сама заключптн мир, 
та вона знає, хто від слова відкочить, того шкура 
обскочить, і пускає знов між народ голоси близь¬ 
кої побіди, захопила Трапезунт від Турків тай 
велчаєть ся, як заяць хвостом. А народ мовчить 
і чекає, що буде. Так чи сяк в Росії буде рево¬ 
люція. 

Ось вам війну билиця не казка, як бубликів 
вязка! 

Оголошення. 
Маємо на складі до розпродажні 

1) Православний Календарі, на р. 191(5. Виданий за¬ 
ходом полонених табору Вецляр.—Цїна 20 фен. 

2) Модестови Менцинському—видана тамже. — Цїна 
15 фен. 

3) Тарасові Шевченкові в 102 роковини, видана там¬ 
же—Ціна 20 фен. 

4) Дідова казка І1-тка видана тамже цїна 10 фен. 
5) В минулого 11-тка видана тамже цїна 10 фен. 
(і) Звідки пішло імя Україна.—Цїна 15 фен. 
7) Що тепер дїєть ся в Росії.—Цїна 10 фен. 
8) Німецькі переводи для солдатів.—Цїна 15 фен. ^ 
9) Полонений. Голос пробудженого Українця, полон, 

табору Зальцведель.—Ціна 8 фен. 
10) М. Возняк. Наша рідна мова.—Цїна 8 фен. 
11) Др. Шишманов. Роля України в болгарськім від¬ 

родженню.—Цїна 12 фен. 
12) Др. М. Лозинський. Галичина в життю України. 

—Цїна 40 фен. 
13) «Просвітний Листок», часописі, табору Вецляр. 

—Ціна 5 фен. 
14) «Вільне слово», часописи Зальцведельского табо¬ 

ру.—Цїна 2 фен. 
15) «Розсвіт», часописи табору Раштат,—Цїна 2 фен. 
16) «Розвага», часописи табору Фрайштат.—Цїна 2 фен. 
17) «Вістник Союза Визвбл. України»—Цїна 5 фен. 
Усе те можна замовляти також з робітничих команд. 




