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Сто днїв небіжка прожила... 
Подїї, які настали в Росії після досить не¬ 

вдатної й нещасливої для нас росийсько-японсь- 

кої війни, примусили наш реакцийний уряд піти 
на уступки й то досить великі. Де ж пак! Була 
,гиздревле єдиная, недтлимая и самодержавная^, 

а тут на тобі—„якийсь народ“ осмілюєть ся дома- 

гати ся й собі права урядовання, хоче сам запо- 

рядковувати й знати, куди витрачаєть ся його на¬ 

родний гріш. Розпочала ся боротьба за власть у 
державі. З одного боку стояла значно невелика 
купка—якінебудь десятки тисяч чиновників-бю- 

рократів і їхня опора реакцийне дворянство, які 
нї за що не хотіли відмовити ся від тої власти, яку 
вони захопили, а з другого боку став до бою народ— 

ті мілїони, які своєю кровю зкроплювали далекі ман- 

журські піски; мілїони, які в тїсних і задушних 
фабриках та заводах тіоволї, непомітно вбивали 
своє життя тяжкою працею не для своєї власної 
користи й не для своїх дїтий, а на користь капі- 

талїстів-фабрикантів; стали до бою мілїони людий, 

які від ранку до вечера, в слоту й спеку працю¬ 

вали на багатих розлогих ланах і на вузеньких 
смужках землицї, а замість того рік-від-року не 
вилазили з довгів, не доїдали. 

Розпочав ся крівавий бій і вже здавало ся, 

що народ вийде з нього переможцем. Ба навіть 
вийшов! Уряд побачив, що треба девчому посту¬ 

пити ся, бо в противнім разі* народ візьме своє. 

І от вийшов указ 17. жовтня 1905 р., по якому 
„великая й недтьлимаяа перестає бути самодер¬ 

жавною, бо склик^єть ся Державна Дума, пред¬ 

ставники якої мають право контролювати уряд, 

установлювати закони й відкидати шкідливі для 
народу закони. Народ притих і ждав нових ре¬ 

форм, нових законів. Але те напруження боєве не 
притихло. Зпочатку народ пильно слідкував о 
що дбають його вибранцї’? Сї ж вибранцї народу 
не зрадили йому. Вони пильно взяли ся до пере¬ 

будови держави. Мало того, що зверху дано пра¬ 

ва народові. Дароване хоч і не відбірають, але мо¬ 

жуть відібрати. 1 перші представники народу зна¬ 

ли се. Вони розуміли, що обіцяні свободи (слова, 

друку, віри, спілок і т. д.) маніфестом 17. жовтня 
можуть тільки тоді* здійснити ся, коли будуть про¬ 

ведені через державні інституції—Державну Думу 

й Державну Раду. 

1 тут розпочала ся наново боротьба уряду, 

але вже не з самим народом, а з його представни¬ 

ками. Уряд спохватив ся—шкода було минувшини, 

коли можна було самовільно розпоряжати ся 
казною, не питаючись нікого, що, куди й скільки 
витрачати. Настали нові часи—за кожну витраче¬ 

ну копійку необхідно давати звіт. Дуже пожалів 
уряд, що в часи зневіря в свої сили й страху за 
своє посїданнє дав народові такі права. Але нічо¬ 

го дїяти! Назад даного відібрати не можна, бо ще 
не певен був хто дужчий. Уряд бачив, як на¬ 

род пильно стежить за работою в Думі. Бачили се 
й представники народу по листах і телєґрамах 
своїх виборців, по тих приговорах, які надсилали 
їм до Думи з домаганнями землі* и волі. Пред¬ 

ставники, знали що за ними стоять мілїони їх ви¬ 

борців і в потребі тііддержуть їх своєю силою, і 
нї* на крок не відступали від своїх домагань. 
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І от уряд став полїтикуватн. Навмисне не 
вносив у Думу потрібних законопроектів для об¬ 

говорення, на всякі запити депутатів не поспішав 
ся з відповіддю, проволікав ріжні пильні справи, а 
тим часом через своїх вірних прислужників—біле 
іі чорне духовенство, через поліцію її їм подібних 
людцїв, ширив зрадливі думки між народом,—що 
соціалісти, студенти та Жиди є дійсними ворогами 
народу. Прислужники правительства стали закла¬ 

дати „ союзи истинно-русскаго народ а?1, обіцюючи 
членам спх союзів нарізку землі' від „батюшки ца- 

ряи. Народні' представники знали, що ся нарізка 
може прийти лише законодатним порядком через 
Дуіїу. А тому народне представництво, не діж¬ 

давши ся відповідного законопроекту від прави¬ 

тельства, само розробило такий законопроект і 
поставило його на дневний порядок у Думі. По сему 
законопроекту всї 
землі'—казьонні, уді¬ 

льні (царської фамі¬ 

лії), церковні й мо¬ 

настирські, а також 
землі приватних зем- 

левластників (помі¬ 

щиків), мають перей¬ 

ти в руки працюючо¬ 

го народу — взагалі' 

вся земля в державі 
мала би належати ли¬ 

ше тим, хто її об¬ 

робляє. 

Та не судило 
ся сьому законопро¬ 

ектові стати законом. 

Коли аґрарна (земел ь 
на) комісія внесла 
сей законопроект на розгляд у Державну Думу, 

правнтельство пішло на рішучий крок. 8. липня 
1900. р, депутати зібрали ся перед будинок Тав- 

рийського двірця й побачили військо й поліцію, 

які пильно берегли вхід до середини двірця. Тут їм 
глузливо оповістили, що вони вільні від своїх обо- 

вязків. Так скінчила ся стодневна боротьба пред¬ 

ставників народу з правительством! 

Але депутати не стерпіли сього дикого глуму 
над своїм народом. 9. липня сто вісімдесяти депу¬ 

татів,. число, яке має правну силу установляти за¬ 

кони. від'їхали до Виборгу в Фінляндію й тут ви¬ 

дали .маніфест до народу. В своїм маніфесті' депу¬ 

тати закликали народ, щоб він зі своєї народньої 
скарбниці не дав нї копійки гроший правительству, 

нї одного рекрута до війська, бо після маніфесту 
17. жовтня 1905. року правнтельство не має вла¬ 

сті! в державі й не має права розпоряжати ся 
державним майном, ніяких трат і видатків не по¬ 

винен уряд робити без дозволу на се Державної 
Думи. Думу ж розпущено! 

А що ж народ? Чи послухав своїх вибранцїв? 

Чи став на оборону своїх інтересів і пішов за пок¬ 

ликом своїх кращих одиниць?—Нї. Збаламучений 
зрадливими обіцянками прислужників, він навіть 
не зміг додержати свого запалу в продовженню 
сто днів. Вихований у рабстві, не чувши ніколи 
вільного слова й правдивої науки, незорґанїзова- 

ний міг хиба все розторощити підчас гніву, коли 
врпваєть ся терпець ного стражданню, але не 
зміг до остаточної побіди постояти за свої жит¬ 

тєві інтереси. Обдурений у своїх надіях не зміг 
спокійно розібра¬ 

ти ся, де вихід 
із його скрутно¬ 

го становин/а. Роз¬ 

лючений, нацько¬ 

ваний негідника¬ 

ми народ накинув 
ся на Жидів, па¬ 

лив і руйнував 

усе, що йому ви¬ 

давало ся неспра¬ 

ведливим. 

Уряд скори- 

стував із темноти 
народу. Само пра- 

вительство вик¬ 

ликало погроми, 

а потім наслало 
козаків і кроваво 

розправило ся з бунтівниками. Пішли тюрми, 

каторга й шибиниця. Так несвідомість і незор- 

ґанізованність народу дали силу урядові, який 
розторощив і задавив народній протест. Представ¬ 

ників народу засудили до вязниць на три міся¬ 

ці. А народ приголомшений і придавлений зі¬ 

став ся й на далї у тій же свитї й без хліба й 
без світу. 

Програли ми! Пройшло десять літ після роз¬ 

гону першої Державної Думи. Час недовгий, але 
великий своїми злиднями. Була й друга Дума, і її 

•розігнано й засуджено народнїх оборонців. Третя 

Дума засідала цілих пять років, а нічого путньо¬ 

го не врядила. І тепер засідають у Думі, радять 
та розглядають ріжні закони, а чи є користь яка 

Кіш Запорожської Сі'чі, по ділений на курінї з церквою Покрови на се¬ 
редині. Січ заснував кн. Дмитро Вишневецький Байда в кінці 16. ст. і во¬ 

на трівала до 1775. р. Там були всї рівні, вільні і все належало всім. 
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з того народові? Немає! Як десять лїт тому на¬ 

зад лляли ми кров на манжурських пісках, так і 
тепер ллєть ся, лиш у більшому розмірі. Десять 
лїт назад програли ми. Та чи програємо тепер? 

Нагляньмо трохи наперед і розберім чому програ¬ 

ли ми? Хто ворог наш? Де сили проти нього? 1 сї 
десять тяжких років кажуть нам, де нам шукати 
підмоги в боротьбі, навчають нас, що тільки єд¬ 

ність наша сила, і єдністю ми ворога побєм!.. 
Корнстаймо ж із науки!.. 

ВОЛЯ. 
Одна мати мала багато дїтий. Р>она була мо¬ 

лода, весела, вільна, здорова, красива й щасли¬ 

ва. Такі були в неї й дїти. Крім цього вона мала 
великі маєтки: широки степи, густі рівнобарвні 
гаї й діброви, рівні, безмежні, зелені луги, но кот¬ 

рим пливли глибоководні, ясні, мов хрусталь, річ¬ 

ки. А скільки хуторів із вишневими садками! А 

ріжного пншого добра то й не перелічити! 

Багато людий заздрили щасливій матері. Хо¬ 

тіло ся б їм того, що мала вона. Стали вони во¬ 

рожо нападати на маєтки щасливої матері, щоби 
захопити їх у свої руки, та не таких діток вона 
мала, щоби до того допустили. 

Але час од часу все 
міняєть ся. Змінило ся й 
життя вільної й щасли¬ 

вої матері. В боротьбі з 
ворогами за свою волю й 
маєтки дуже утомила ся 
мати й лягла відпочити. 

Лягла й кріпко заснула. 

Дїти теж вибили ся з’сил, 

боронячи свою матїр та 
її добро. Не стало в них 
снаги, вибили ся з сил і 
мусїли припинити тяжку, 

нерівну боротьбу. Тим ча¬ 

сом вороги закували ма¬ 

тїр у тяжкі кайдани, а 
дїти? Одні пішли в чужі 
люди, другі лягли спати, 

а инші разом із матїрю 
попали в кайдани. 

паними очима метушать ся на всі оокп, не розу¬ 

міючи звідки начало ся таке лихо, другі й зі сну 
ще не прокинули ся. Не розбірала зла фортуна п 
кинула їх у море вогню й смерти. 

Багато їх бідалашних погинуло на крівавих 
степах, багато опннпло ся в чужій землї, між чу¬ 

жими людьми, в тяжкій неволї. Що робити? Нема 
волї, нема долї, нїзким словом порадити ся. 

— Ну, думають, тепер зовсім нам кінець 

прийшов... 

Коли фортуна трохи змішувала ся над без¬ 

таланними дітьми. Бачучи, що багато з них уже 
в неволї прокинуло ся від тяжкого сну, почала 

й собі будити їх і поми¬ 

гати їхньому горю. При¬ 

слала до них їхніх братів 

із другого краю. 

Прийшли вони добрі, 
ласкаві, подали їм свою 
братню руку й давай до¬ 

помога™ в усьому чим 
можуть. Поліпшили жит- 

тє, завели школу, давай 
учити, давай будити. Поз¬ 

бирали ся дїти несщас- 

ної матері, пригадали 
свою давню волю, славу 
й щасливе життя. Журять 
ся, сумують, радять ся, 
як знову добути собі во¬ 

лю й виручити матїр із 
ворожих рук. Стали гур- 

Запорожеька рада збірала ся тричи на рік, 1. січня (на нон. 
рік), на Великдень і на Покрову. Там вибірали Старшину, а і 1 ^ 1 

Деякі З ДЇТИЙ забули се: Кошового отамана, осаула, писаря, суддю і довбиша. Всі ма- ки, ЩОО ЛЄКШЄ о^ло Ц* 
ли рівне право голосовання і рішали більшостям оповити МЬк инпшми г\7П- вже про матір, а другі • зрооиш.ішж шшвдш 

зовсім відцурали ся від неї. точками вирос один, який охрестив сене цікавою 
назвою „Т-во Воля“. Гуртуєть ся навкруги нього 
все більше й більше пробуджених синів оідної ма¬ 
тері. Неначе знову вони на світ народили ся: по¬ 
чули в собі силу й певність і голосно піднесли 
клич волї свого народу. Почула це бідна, закова¬ 
на мати, усміхнула ся й сльози радости потекли 
з її очий. Дїти повертають ся до неї, кохають і і 
і мріють про волю... 

Захар Боязливіш. 

Аж ось трапило ся велике лихо на землї. 

Лихо тяжке, нікого не минаюче й зачепило дїтий 
заснувшої матері. Всіх зачепило, заворушило. Про¬ 

кинули ся дїти несщасної матері та вже було піз¬ 

но. Дивлять ся—що за лихо: ревуть гармати, трі¬ 

щать пістолї, леть ся людська кров неповинна. 

За що, як—не розуміють. Одні прямо з зас¬ 
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У ПОЛОНІ. 
У німецькому полоні' був я на роботі. 
Дуже довго я топтав ся на Майні в болоті*. 
Повертаю до табору, тут мене стрічають 
І такою промовою земляки вітають: 
Не в добрий час ти, земляче, сюда заявив ся: 

Тут цілий гурт „божевільних4* людий обявив сік 
Якусь мову рідну творять та людий морочать, 
Що попи, пани й міністри нам добра не хочуть. 
А крім ці,оі о вони хочуть нас переробити: 
З малоросів в Українців переворотити, 
Хочуть людий ізрівняти, панів поскидати, 
Усю землю панську людям убогим роздати. 
-То се добре—одказую—вони затівають! 

—Де там добре, коли й царя вони зачіпають! 
Там зробили якусь школу і полїтикують, 
Щоб Росію розділити. Он що гам толкують!.. 
Україну зробить хочуть по новому ладу, 
Що не буде царя у ній, а учредягь „Раду!44 
Наказали більш чим треба, що й не розберу ся 
Одяг ся я і думаю: „піду ж подивлю ся!44 
Зайшов в школу: перш побачив я патрет Шевченка 
х4 з ним поруч другий патрет—Петра Дорошенка. 
Ось уходить в класу вчитель, з добрим днем вітає 
І сам якраз як і всі ми з нами розмовляє. 
Розказує, як колись-то козаки гуляли, 
Свою матір Україну грудьми захищали! 

Кооперація й 

Кооперація—слово латинське. Означає воно 
співробітництво, співдїланнє, або самозапомогу чле¬ 

нів. Тому й ті товариства, що поставили собі за 
мету економічний добробут своїх членів, а також 
і охорону інтересів цілого суспільства перед ріж- 

ними лихварями та визискувачами, називають ся 
кооперативами або спілками. В залежностн від 
того, який засіб є найголовнїщим для осягнен¬ 

ня мети—такі товариства носять ріжні назви: кон- 

сумциіїна, або потребительська спілка, молочарсь¬ 

ка, хліборобська, збіжева, будівельна і т. д. 

Перший зародок кооперації виник ще в ті 
далекі часи, коли люди тільки почали лучити ся 
в громади для спільної боротьби проти диких зві¬ 

рюк та й проти зявищ самої природи. Але сей за¬ 

родок кооперації з початку не визнавав ся конеч¬ 

но потрібним і його часто закидали. В ту нору 
люди не могли додумати ся, що кооперація буде 
наперед економічною сістемою й тому, на початку 
свого розвою, кооперативам приходило ся занепа¬ 

дати ні з того нї з сього. У теперішні ж часи, 

коли кооперативи стали конечною потребою для 
бідних людий, єдиним засобом боротьби проти екс- 

пльоатації (визиску) багатим бідного, цї товари- 

Розказує, як то люди скрізь живуть на світі, 
Хто панує над усїми, й що маєм робити, 
Щоб всі були однакові—і пани й селяни, 
Щоб не було по між нами нї бидла, нї пана; 
Розповів, кому війна ця крівава здала ся 
Що панам із неї користь, а нам лиш нещастя. 
Кінчило ся. Повертаю знову до барака. 
Земляки мене питають: „І ти вже, собака, 
Ходиш в школу та радиш ся, щоб нас всіх про¬ 

дати, 
Та царя святого хочеш з престола зігнати?44 
—Послухайте, добродії—я відповідаю, 
Не думаю я нічого й вас не ображаю, 
А у школі тільки добра робота ведеть ся 
И будьте певні, що ученим скрізь краще живеть ся! 
Розповів їм, що чував я в таборовій школі, 
І що бачив земляків там я свїх доволі*. 
Послухали, подивились вони мені* в очі 
Та сказали, що й вони всї учитись охочі, 
Лиш боязько, щоб в Росії всіх не ростріляли, 
Що ходили тут у школу, розум просвітлили. 
Подумали, порадились та й гайда до школи, 
Бо учити ся, сказали, не пізно ніколи... 

Захар Боязливіш. 

її завданнє. 

ства ростуть, множать ся й розсівають ся по всій 
земній кулі*. 

І тепер кооперативам приходить ся вести зав¬ 

зяту боротьбу, тільки не зі зявищами природи й 
дикими звірюками, як то було ранїіце, а з посере¬ 

дниками, тими, що з великих міст і склепів достав¬ 

ляють продукти консументам прямо зі своїх рук: 

крамарі, перекупщики й инші торговці. Посередни¬ 

ки дуже добре знають, що коли всї селяне й ро¬ 

бітники зрозуміють, що можна обійти ся без їх 
помочі, то їм тоді* прийдеть ся відійти на бік, і то 
му вони не жалують ніяких видатків на те, щоби 
здусити й знищити кооперативний рух. Але тепер 

не так то легко це зробити, бо за кооперацію стали 
маси селянства іі робітництва, яким приходить ся 
рік за роком вести боротьбу за кусень насущного 
хліба і які в кооперації добачають свою спасп- 

тельку від того нужденного життя. 

Найпершим завданнєм кооперації є тести без¬ 

настанну боротьбу, боротьбу з тими посередника- 

ми-визискувачами й доставляти для своїх членів 

як найдешевше все те, що їм потрібне для життя. 

При тім кооперація мусить дбати, щоби давати 
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своїм членам завсїгди свіжий крам і, як уже ска¬ 

зано, не дорогий, щоби зисків було не багато, бо 
вони в кооперації виростають із самих членів то¬ 

вариства. Далї, коли одно товариство зросте в 
силу то святий обовязок його підпирати й допо- 

могати другим товариствам,які ще недавно почали 
своє існованнє й ще не кріпко стоять на ногах. 

Метою кооперативних товариств є також ши¬ 

рити культуру й просвіту по між народом, даючи 
спромогу засновувату школи, відкривати сільсько¬ 

господарські курси і т. д. І коли товариство ви¬ 

повнить своє завданнє, тодї воно ніколи не загп- 

то й не думав. Протягом восьми місяців чуть не 
все село стало купувати тільки в спілковій крам¬ 

ниці', а членів прибуло 370 люда. 

Приватні торговці' на смерть перелякали ся 
від такої несподіванки. Почали робити доноси на 
крамницю, стали людий умовляти, щоб не йшли 
купувати в спілковій крамниці, залякували їх та 

нічого не помогло. Крамниця розвивала ся далї, а 
десять приватних крамарів мусїли почепити замки 
на двері, бо до них ніхто не йшов купувати. 

От і здійснило ся почасти завданнє коопера¬ 

ції. Але здійснило ся через те, що вся громада 

Зруйноване запорожської Січи. ІТо указу царлцї Катерини з 4. юля 1775. р. на зе¬ 
лені свята обступив ген. Текелїй з росийськім військом Сїч і на просьбу о. Воло¬ 
димира вони піддали ся. Старшину одвезено в Петербург і на Сибір. Кошового Пет¬ 
ра Кальнишевського замуровано в казематі над Білим морем в Половецькім монас¬ 
тирі де він прожив 25 літ і ослїп. Запорожські землі роздано між московських і 

німецьких кольонїстів. 

не марно. 

Ось вам маленький приклад. Село має 500 

дворів і в якому маєть ся 13 приватних крамниць. 

Якось у цьому селі зібрало ся 58 хазяїв і відкри¬ 

ли на паях кооперативну крамницю. Крам і инші 

приняла живу участь у громадському ділі. Вони 
зрозуміли, що вся сила для боротьби з визиску¬ 

вачами є в згуртованню. 1 коли ми всі зрозуміємо 
це—ми зробимо великий крок наперед до кращої 

буду чини. 

річі вони почали продавати багато дешевше, ніж 
приватні торговці. І що ж? Стало ся те, чого нїх- 

Д. Веселий. 

Із таборового життя. 

Віча-мітїнґи. З якогось часу заходами Т-ва 
„Воля“ в нашому таборі відбувають ся загальні 
віча-мітїнлі під відкритим небом. Збірають ся во¬ 
ни звичайно на великій площі в 7. бльоцї. Перший 
із таких мітїнґив відбув ся в вівторок 11. липня. На 
початку один із товаришів виступив із коротень¬ 

ким рефератом, в якім засував відношеннє пра- 
вительства до домагань робучої кляси в особах 
своїх представників, і які способи правитель- 
ство, яке ніяк не може згодити ся, щоби кож¬ 
ний крок його був під контролем народа, вжи¬ 
ває для того, щоби вдержати владу в своїх руках 
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і надалі' набивати свої кпіиенї народнім грошем. 
ІІо рефераті* завивала ся жвава дискусія, в якій 
приймали участь велика скількість промовців. Мі- 
тїнг скінчив ся в 9. годині, однако майже до Цг 11 
на площі можна було бачити гуртки полонених 
які палко дискутували над тими питаннями, які 
порушували ся на мітїнґу. 

Слідуючі мітїнґн відбули ся 17. й 22. липня. 
На них порушували ся цікаві питання, як про ви¬ 
бори до Державної Думи, як вони проводять ся в 
Росії, та чому так тяжко робітникові чи селяни¬ 
нові попасти туди. Ці мітїнґн були рівно ж цікаві 
для загалу як і перший і зробили гарне вражі н- 
ня на присутніх. 

Р> приємністю відмічуємо се відрадне зявище 
в нашому таборі п сердечно бажаємо тт. ініціато¬ 
рам найкращих успіхів у дальшій роботі. 

Концерт. У неділю 16. липня с. р. в Народ¬ 
нім домі нашого табору, відбув ся музично-вокаль¬ 
ний вечір із водевілем „Сватання“. 

Ще за чотирі дні до 16. липня скрізь по та¬ 
борі питали ся незвичайні розміром плякати (афі¬ 
шки) з голосною програмою музично-вокального 
відділу. Люди безумовно були зацікавлені,—тим 
бнльше, що наш хор і орхестра не дуже часто 
потішають нас своїми виступами. Театр був пов¬ 
ний... Хотіло ся почути гцонебудь таке, що хоч 
на одну хвилину відтягнуло б мозок од тяжких і 
сумних думок і заставило б серце живіще забити 
ся під впливом рідної ПІСНІ... 

Яка, як не наша україньска пісня дає духо¬ 
ву пищу мозкові й серцеві? Чи не вона заставляє 
чоловіка- в одній хвилині пережити й тяжке горе 
й безмірну радість, заставляє забути неволю й пе¬ 
ренестись думкою далеко, далеко,—до рідних ла¬ 
нів, вишневих садків і білих хаток... 

Зовсім цього не можна сказати про пісні, 
котрі були виконані нашим таборовим хором. Яке 
вражіннє зробили вони на слухачів—уже можна 
добре судити по тому, що люди, не діждавшись 
навіть кінця першого відділу, почали разходити ся, 
так, що на початку другого—слухачів лишило ся 
в салі тільки половина. І нема чого дивувати ся: 
за вісім місяців існування нашого хору, він мав 
нагоду навчити ся ліпше виконувати свій репер¬ 
туар, тим бильніе, що в цім репертуарі цілком все 
те, що не один раз чуло ся на нашій сцені й но¬ 
вого мало чого приходило ся на долю слухачів. 

Перше на що приходить ся звернути увагу 
хора і шановних товаришів деріґентів—то це на 
відсутність взагалі дисціплїни в хорі. Співаки зов¬ 
сім не слідять за орудою деріґента. Ріапо й £ог!е 
не виконуєть ся. Темпу не д одержуєте ся. Взага¬ 
лі помічаєте ся відсутність доброї техніки в хорі 
й інтересу до свого діла. Крім цього невдало виз¬ 
начають ся солісти (сольо в ,,3акувала“). А тріо 
„Реве та стогне“, то вже цілком було невдалим. У 
деяких місцях кожний зі співаків співав по свойо¬ 
му—один, як то кажуть, тяг у ліс, а другий по 

дрова. Се дуже неприємно вражало слух. 

Це що до хору. Що до орхестри, то вона 
далеко краще виконує свої обовязки. Не було без 
помилок—але взагалі виконала свої номери дуже 
добре. 

Не можна також обійти й артистів, щоб не 
сказати декилько слів про водевіль „Сватання^. 
Коли й був успіх,—то тільки дякуючі закінчен¬ 
ню,—а іменно—танцюристам, котрі зі звичайним 
успіхом відбули свої №М. 3 дієвих осіб гарно 
провели своі ролі: Телепень—винокур і Губиха— 
вдова. Останні були зовсім не замітні і декотрі 
не відповідали своїм ролям. Товариші, як звичай¬ 
но, дуже покладали ся на суфльора й ролі не 
вчили, наслідком чого були ті паузи, які робили 
погане вражіннє на слухачів. Крім того сама шту¬ 
ка занадто порожня змістом і нічого не дала слу¬ 
хачам,—хиба те тілько, що насміяли ся до схочу. 

Оглядаючи взагалі програму вечора в неділю 
16. липня, приходить ся жаліти, що т. т. розпорядни¬ 
ки концерту як видко більше покладають ся на 
афішки, а не на свою пильність. 

Л. ІІрикошь. 

Чайня. В четвер 20. липня в другій годині з 
полудня відбули ся надзвичайні збори таборової 
чайні. 

Відрадним явищем було те, що на цей раз при¬ 
йшло членів на збори в більшій кількостп, як зви¬ 
чайно, тому й збори були цїкавіщими. 

На першу точку було поставлено затверджен¬ 
ня статута. Де які параграфи викликали жваві дис¬ 
кусії, але взагалі помічало ся, що деякі члени, чи 
то від боязнн проявляти свою волю, чи то від при- 
вички приймати те, що подасть ся на увагу чле¬ 
нів, без найменшого критичного розгляду, більш 
бажали ухвалювати, ніж розбірати ся в тому, що 
їм подавано на увагу. Це останнє найшло вислів 
у слідуючих словах одного з таких членів“. На що 
нам учити ся тут, як виробляють ся статути, та 
якими вони в дійсності! повинні бути? Дома нам 
земство дасть готовий статут, а тут нам виробляв 
голова (член Просвітного Ниділа), а ми ухвалю¬ 
вали. 

Ото ж у тому, товариші, лежить уся біда, що 
ми дуже добре можемо ухвалювати (піднімати ру¬ 
ки), а найменше можемо, найменше хочемо розбі¬ 
рати ся в тому, що ухвалюємо. Таким чином ми 
далеко не заїдемо, товариші, в своїй науці. 

Найважнїщим є: найбільше розбірати ся в то¬ 
му, що нам підносять, найменше ухвалювати й 
найкраще виконувати те, що ухвалюємо та й від 
других того домагаги ся. 

Взагалі ж збори пройшли добре. Ухвалили 
статут із поправками, призначили цивільний одяг 
одному з членів чайні й порушили багато біжучих 
справ чайні. 

Слід звернути увагу товаришів-пайщиків на 
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те, щоб вони запасали ся завжди терпінням і бу¬ 
ли на зборах до самого кінця, а не виходили заз¬ 
далегідь, бо це звичка не гарна й шкідлива. Та¬ 
кими випадками може завше користувати ся невп- 
ликий гурток і під кінець. 

Театр. Приємно бачити, коли діяльність яко¬ 
гось товариства приймає все ширші й ширші роз¬ 
міри і все більше наближаєть ся до свого завдан¬ 
ня. Наш таборовий театр приймає все кращий і 
кращий вигляд. В неділю, 23. липня заходом Т-ва 
ім. Лисенка була виставлена драма М. Кропивниць- 
кого „Дай серцеві волю—заведе в веволю“. Виста¬ 
ва пройшла як ніколи перед тим й треба призна¬ 
ти, що тт. визнали врешті в чому їх завданнє й 
прикладають усіх своїх сил до роботи. Особливо 
визначили ся грою тт. в ролях Микити Гальчука, 
Івана Непокритого, Морозихи, Марусі та Семена 

Мильниченко. Вони виказали у грі всю свою умі¬ 
лість і слухачі не лишили їх без нагороди. Гучні 
оплески й крики „браво“ вказують на це. Трохи 
за слабо пройшли народні сцени. Мало в них бу¬ 
ло життя й примітно було, що держали ся вони 
лише поодинокими, особами. Одначе, коли прий¬ 
мемо на увагу, що більшість товаришів перший 
раз виступають на сцені, ми мусимо в цьому ви¬ 
бачати, бо певно, що згодом і ці місця поправлять 
ся. Одним словом, т-г.о що раз більше поступає 
на перед у своїй роботі й заслуговує на признан- 
нє. Треба ще звертати більше уваги на порядок 
у салі, а то часом иідіймаєть ся такий гам, що 
нічого не чути зі сцени. Це вже торкаєть ся ша¬ 
новних глядачів, щоби вони трохи коритнї ще 
держали себе під час гри. 

Події в світі. 
(Від 15. до 22. липня.) 

Загальна офензива на трох фронтах. З бо¬ 

ку англійського над рікою Сомною другий наступ 
на німецькі лінії не вдав ся, тільки Анґлїйцї по¬ 

терпіли великі втрати в людях. На другім місці 
коло Верден Німці посувають ся все близче до твер¬ 

дині. А на східнім фронті напереміну напирають 
російські війська на півночі коло Сморґону, на 
захід від Луцька та на Буковині в Карпати, але 
ніде вони не зробили трівалих здобудків. При сім 
по їх стороні великі втрати в людях. Але сі ду¬ 

же завзяті бої на тих трох лініях либонь мають 

рішаюче значіннє. 

Як же заховують ся иньші держави? 

Італія хотіла виповісти війну Німеччині, але 
потерпіла пораженнє в Африці, де втратила 6.000 

солдатів і 200 офіцерів та 24 гармати на річ ту¬ 

рецьких військ і повстанців і замовкла. В Греції 
вибух великий огонь в Татой, де мешкав король 
Константин в літнім двірцї серед лісової околиці. 
Сей ліс зайняв ся і наробив багато шкоди. Під¬ 

час пожежі згоріло кількасот людий, а король 
скочив із вікна і спас ся від смерти. Є сліди що 
сей огонь повстав з піджоги Анґлії рукою фран¬ 

цузького консульства в Греції. Зі смерттю ко¬ 

роля вони сподївають ся притянути Грецію до 

війни. 

Ромунгя сплакує раду міністрів, що їй по¬ 

чинати, бо чує, що кінець наступає. На ту раду 
мають доступ сторонники Росії, як опозиція до 
керманичів, які прихильні центральним державам. 

Анґлїя закупила збіже в Румунії, тепер жадає 
наступу Румунії на Австрію, але Румунія не має 

доброго оружя. Ного доставляють Румунії через 
Росію, але боять ся, щоби вона не обманула їх, 

бо Румунія готовить ся до загальної мобілізації, 

але не знати проти кого. 

Скликаннє нарад у головних пватирах вка¬ 

зує, що зближаєть ся рішаюча хвиля. Таку раду 
скликано в російській головній квартирі, де був 
присутній цар, опісля прибула й цариця з партією 
Разпутїна. Там рішено відпустку Сазонова, міністра 
заграничної політики й постановлено зміну в ко¬ 

ристь мирової партії. Миколу Миколаєвича усу¬ 

нено з команди на кавказькім фронті, а головні 
причини: безвиглядність на побіду Росії в тій вій¬ 

ні й на прихиленнє собі Румунії. Сазонова усу¬ 

нено за звелику прихильність до союза з Англією 
мимо того, що 150 політиків предкладено конеч¬ 

ність осібного мира Росії ще в червні 1915. р. 

Економічна зависимість Росії від чужих 
зросла у великій мірі. Останніми днями Росія зро¬ 

била позичку наново у Франції й Анґлії в квоті 
6 миліярдів рублів. Японії відступила не тільки 
північний Сахалін і Владивосток, але и побереже 
на полуднє від Амура по Харбін та ще й частину 
манджурської желїзницї. Сазонов підписав ся ще 
на умову, у якій Росія зобовязала ся попирати 
інтереси Японців в Китаю. „Новое Время“ пише 
останніми днями таке: „Капітал наших союзників 
захоплює все те, що ми називаєм багацтвом Ро¬ 

сії і в чім є наша будучність. Вже перешахровано 
копальні золота і плятини на Уралі, в Альтаю й 
на Амурі. Розкинено між чужинців концесії на 
копальні нашого срібла й иньших руд. Сибір нині 



Стор. 8. Просьвітннй Листок Ч. 19. Рік II. 

заповнили японські ткацькі впроси, медикаменти, 

навіть китайські черевики, а японські купці вже 
досягають Кавказу“. За Японцями йдуть Американ¬ 

ці, що виперли з України всї росийські вироби. 

Між тим підіймають ся, як видно зі звідомлі- 

НЯ міністра внутрішнпх справ, на цілій Україні' 

розрухи й повстання здебільшого із за дорожнечі 
і нерозумної господарки які здавлюють ся з по- 

МІЧЮ військ пншої народности. Таке саме пов¬ 

стинне вибухло серед українських кубанських 
козаків. Вони вбили багатьох російських урядни¬ 

ків, инших вигнали зі своєї області!. Кожний ро- 

снйський маєток узнано безправним, крамниці ог- 

раблено, їх власників замучено на смерть. Причи¬ 

ни—кажуть росийські газети—в дорожні, в дїй- 

сностп вони лежать далеко глибше. Між козаками 
зростало огірченнє на війну її на росийський ре- 

жім котрий через безоглядну бранку в цілих мі¬ 

сцевостях руйнує українські землі'. І енерал-ґубер- 

натор визвав із Петербурга військо, щоб здусити 

повстаннє. 

Про вигляди на мир „Новое Время“, пише 
ось що: „І в Льондонї, і в Петербурзі', і в Парижі 
підіймаєть ся в гору оптимізм що до мира, як ні¬ 

коли перед сим. Цілий світ є того погляду, що в 
осенн будемо мати мир. Той оптимізм основуєть 
ся передовсім на таких основах. Головне рішеннє 

цієї війни припаде на місяць серпень сього року, 

а що потім прийде, се буде тільки пригривка до 
завішення оружя“. Взагалі' панує такий погляд, 

що генеральна офензнва на кожний спосіб мусить 
принести рішеннє: або так, або сяк, або пан, або 
пропав. Тодї мусять і незатяєні великі втрати по 
обох сторонах привести до вичерпання. Пропо- 

ґанда за миром підняла ся в гору безперечно в 
Петербурзі, Парижі й Льондонї. 

Дай Боже! Але кому на користь буде сей 
мир, чи Анґлїї, чи Росії—від того залежати ме й 

українська справа! Поживем—побачим. 

Переписка Редакції. 
Т. т. 10. бл. 13. роти, 1. бар. Роблять ся за¬ 

ходи, щоби того надалі не було. 

Той. Феодор: Вас дуже муляє ця політика, 
що тут ведеть ся, вона вас лякає. Ви ніяк не хочете 
зрозуміти, що в тім то вся й біда, що ми завжди 
бояли ся тієї „політики4*, а „верховоди44 що хоті¬ 
ли, те з нами й робили. Кажете, що за цю „полі¬ 
тику44 буде „большой страм нашому непобтдимо- 
му государю“ від Німців, бо Німці мовляв те й те 
роблять та твердо додержують ся своєї присяги. 
Може ви й стрічали де таких, але це не взірець для 
нас, бо темний чоловік всюди однаковий і балакає 
те, що йому наказали „свише44. що ж до нашого 
непобтдимаго государя^, то сорому він не боїть 

ся, бо стратив його дуже давно. Не бояв ся він со¬ 
рому нї перед Німцями, нї перед цілим світом, 
стріляючи у 1905. році на ваших жінок і дїтпй, ко¬ 
ли вони йшли прохати в нього милостини. 

Не побоїть ся сорому й тепер це зробити, ко¬ 
ли ви за вашу ж вірність підете прохати в нього 
нагороди. Ви нарікаєте, що вам погано живеть ся. 
ІІамятайте, що ви в полоні', і з одним ніхто нігде 
не рахуєть ся, не тілько в полоні', а й на волї. Ко¬ 
ли хочете, щоби ваше життє покращало, то гуртуй¬ 
тесь, не бійте ся політики, та не чекайте, щоби 
вам із неба щастя впало. Цього тепер нема, всьо¬ 
го ми мусимо домагати ся. 

Роздумайте, розміркуйте над усїм цим!.. 

Тов. А. Старий, і тов. Безвісний. Ваші проха¬ 
на передані куди треба. Відповідь буде далї. 

Тов. Полонений таб. Вецляр. Ми працює¬ 
мо не для того, щоби всї люди нам були покірні, 
а для того, щоби вони самі могли постояти за себе. 
Пригляньте ся краще до роботи, то й признаєте, що 
вона не без корнети для всіх поневолених людий. 

Т. т. Інтернаціонал, Боязливий, Смуток. Про¬ 
симо прийти до редакції й відібрати гонорар за 
свої писання. 

Останні вісти. 

На цих днях усї полонені нашого табору ві¬ 
д'їжджають на пільні роботи. Газета буде виходити 
далі й будем її висилати на робітничі команди. 
Бажаємо всім відітхнути на свіжім повітрі і вер¬ 
нути до Вітчини з обновленеми душею й тїлом!.. 

УВАГА! 

Все і всюди пишіть по свойому, по українськії. За пів години кожний може навчити ся 
по свойому читати й писати. Хиба це тяжко? Гляньте: II се не руське І, а внмовляєть 
ся твердо так менче більше, як руське ЬІ. І читаєть ся як руське II. Е внмовляєть ся 
твердо як руське з; за те є вимовляє ся мняко: ї це мняке і, н. пр. мої, твої, читаєть 

ся мойі, твойі. Твердого знаку не пишеть ся, бо він непотрібний. 

З друкарні ,,Союза визволення України44 у вецлярському таборі. 




