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Для кого мусить український народ визволити

Україну? Провідником демократизму є всюди ро¬
бочий народ. Чимало вже ми пережили
розрухів чи революцій і все ми бачили й
бачимо на передї працюючу масу народу.
Нород робочій веде боротьбу не тільки за
демократичні права, але стремить ся також
до того, щоби мати вплив у державі—вплив
на державну політику. Разом із тим змаган¬
ням, добити ся значіння в державі, росте
й друге змагання народу,—змагання до
національної самостійності!. „Народ робочій
не може мати впливу на державну політи¬
ку там, де ннша є мова держави, а инша
народу—де иншу політику веде держава, а
иншої потрібує народ“....—каже письменник
Кавтський.
Росія, яка поневолила тілько народів,
силою завела всюди московську мову. Це
зроблено тому, щоби другий народ, не розу¬
міючи тієї мови, не втручував ся в політи¬
ку московського правительства, щоби народ
„інородців“ не міг самостійно розвинути ся.
В нас на Україні по школах і досі не можна
вчити на нашій рідній мові, українські
просвітні товариства, організації заборонені,
видавання часописий на українській мові не
дозволене... Словом, цілий культурний рух

нам, Українцям, московське
силою нищить.

правительство

Чому ж це так, спитає неодин? Зовсім
просто. Політика московського правитель¬
ства є инша, а инша українського народу.
Росії треба, щоби український робочій на¬
род був темний, несвідомий, нехотїв нічого
і в її політику не зазирав—Росії хочеть ся,
щоби ми преспокійно платили податки (налогп) й навіть не питали куди дівають ся
нашп гроші—щоб ми мілїонами клали наше
життя за неї—як це є зараз.
Знов ми, Українці, бажаємо свойого, віль¬
ного, культурно-національного розвитку,
домагаємо ся політичних прав для себе,
хочемо добити ся .нашої самостійності!. Ми
своїм домаганням національної самостій¬
ності! сповнюємо велику задачу цілої демо¬
кратії, яка признає самостійність і незалеж¬
ність для всіх народів, великих чи малих.
Як це станеть ся, тоді жадна нація не
буде зростати коштом иншої, не буде гро¬
зити війною одна другій і тим скорше прий¬
де час вічного мира, чим ширше запанує
між народом демократизм. „Побіда демокра¬
тизму може бути тільки там де мова народу

Стор.

є мовою держави, а це е знов можливе
тільки в державі національній^... каже далї
той самий письменник. Тому то й домаган¬
ня до демократизму е так тїсно звязане
зі змаганнєм до національної самостійності!,
що одно від другого відділити не дасть ся.
І боротьба українського народу за політичні
й демократичні права для його мусить бути
також боротьбою за політичну незалежність,
за його національну самостійність.
Культура, краще життя може розви¬
вати ся тільки на землі' вольній і
незалежній—і тільки при помочі
своєї
рідної мови.

я місце вибірать: то туди підійду, то туди—не чути!
Вже й вухо поверну до
добре

Те, що

ло ся про Сї'ч, Січовиків. Оповідає И,
за штука,
цілим

з про-

провів попід

балакають.

Може

новина

При

словах:

неначе

б

шкурою.

хто, чимнебудь

гострим

„Ай болить... та все

одно

говорить—не я ж сїчовик“... неначе говорили

самі

вони. Таке вразливе!!..
„Говори, говори!..“
„ Ходім!“

яканебудь

забрела до нашого табору, або що инше? Підхожу.

балакають

одходять.

Другі,

землячки

й далї,

по

зацікавитись—стають і

слухають.
„А как єто ми“... почув ся з гурту голос.

недалеко

маю, підійду близче, послухаю, про що радять ся,
іцо

тілом,

Шепотом

перехрестя, стоїть чималий гурток люднії. Дай, ду¬
про

яке їхнє завдання і т. д.

що то воно

„Сїч“ „Сїчовики“ землячки деякі аж заворушилися

одному

Кронпринца,

попереду балакало ся не чув. Поча¬

„Підожди, зараз підем!.“

вечора я вертав ся

вулиці

робити заразом. Про¬

„Ну його, з його балачкою“.

(Нарпс із таб. життя).

на

виходить, як усе те

що

бую—чудесно!

„Петроградець“.
О восьмій годині

оповідача й голову нахи¬

лю—не чути! І так прислухаючись, я помітив,

Подоляк.

гульки. Бачу
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Я глянув у той бік.
сий

молодий

Говорив

тонкий, безву¬

хлопець. Прислухаюсь..

Він

питає,

нащо, мовляв, нам здала ся Україна^ як ми можемо
отут бороти ся за права і т. д. Дрібничка.

В середині гуртка один із добродіїв N щось опові¬

„А

хто ж він? Якої Губернії? Як

прозиваєть

дає. Прислухаюсь, але не чути добре всього. Став

ся?“—запитано у нього, як завжди. Трохи помов-

Замітки полоненого з робітни¬
чої команди.

Снопи вяжуть, або готовими соломяннми пе¬

День мого приїзду на роботу випав [на

пят-

ннцю в вечір, так що вечеряти прийшло ся вже в
господаря. Знайомство відбуло ся в той спосіб, що
мене розпитали, як зву

ся,

ревеслами, або шнурками. Як у першім так і в дру¬
гім випадку снопи страшенно тяжкі (коло 2-х пудів).
Пояснюють це тим, що машина для молотіння пла¬
тить ся від копи (60 снопів—5 марок), тому й сно¬
пи важуть ся можливо великі.
Хиби цього ті, що снопи недобре просихають.

якої національності!,

професії й т. іін., на що мої відповіді були—або „я,

Часто

я,“ або „найн.“ Одно

кий, або зовсім мокрий. Коли до цього прибавити

зяїв,

що я поїхав

тільки

здивувало моїх хо-

добровільно на роботу, але

в цім скоро заспокоїли ся, коли я
нив,

сяк-так

й

пояс¬

що приїхав лишень повчити ся в Німців го¬

лучаєть

ся, що в середині

сніп або

вог¬

вогкий клімат, то зло буде ще гірше. (В инших се¬
лах, де за машину

платить ся

від години, снопи

менчі й такої небезпеки нема).

сподарювати. Вчення моє почало ся на другий день

Головним злом, яке й у нас страшенно шкодить

і з того дня я й почну робити опис німецького го¬

культурному провадженню хозяйства, є велика че-

сподарства, що міг за короткий час вглядіти.

резполосність. Кусні часто попадають ся в сажень

Почала ся уборка жита. Перші дні мене сти¬

шириною, а то й ще вузчі; також і довжина неве¬

рають ся ознайомити зі способом уборки, вязання

лика. Можна собі уявити, яку кількість

й складання

повинен мати господар при володінню 40—60 мор¬

снопів,

одним

словом

прикладають

кавалків

усї зусилля, щоби з мене вийшов господар і стра¬

гів

шенно радіють, коли бачать пильність у науцї,

ло дуже багате. Недостатки такого володіння гос¬

деколи й самостійні кроки. Пильність же моя

а

бу¬

землі, а таких у цьому селі є не мало, бо се¬

подарі цього села добре добачають і болюче

від¬

ла дуже щира, бо тільки й відпочинку тоді', як іде

чувають, а се—у надмірній і даремній траті труда

наука: учень собі стоїть і пильно придивляєть ся,

і в неможлпвости користати ся всіма

а господар,

й

поліпшеннями, які потрібно уживати в культурних

словом і хозяї були задоволені й

господарствах. Наприклад багато господарів не мо¬

робить.

чи хтонебудь із сім’ї, його

Одним

учневі-робітнпкові вело ся не зле.

навчає

жуть уживати ні

жаток,

ні

сівалок,

техничними

ні

добрих
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відповів.... І виходить, що він сам Петро¬

градець, там родив ся і проживав, а
Кумньов. Кацап.

прізвисько—

Стор.

— Мабуть од матері Марії, ст. Трущівка
ґуб.—відповідає Петроградець.
От тобі й маєш!
же як?!

— Гм..м..м!... А як же він попав сюди?
— По помилці!

Получив

— Тоді він може бути байдужим

до тутешньої

роботи! Нащо йому Україна, коли він Петроградець?
Все це я чую. Ой, думаю, чогось не похоже

його

українській

Коверкає

по

виговір у московській

московському,

аж

менї

Він і забув

мабуть про

здоровя,

нехай буде по його!

На другий день я зайшов до таборової почти
(Розі-Вагаке), де якраз

видавали посилки. Коло

одного столу було кілька чоловік, що ждали чер¬

На смерть друга,
(Присвячуеть ся памятн Б.)

Рано, рано тебе, друже,
Смерть в обійми приняла,
Твоя жизнь, корисна дуже,
Раньше часу одцвіла.
Несподівано, на полі,

ги, коли їх викличуть.

У далекій стороні'

— Ваша фамилїя как?—запитав ся писар у одного

Впав ти жертвою страшної

з тих, що стояли чекаючи..

Навіженної різні.

— Тихоненко!—відповідає він.
Придивляюсь

до

нього й бачу

Петроградця--Кумньова.
таке,

як і вчора,

вчорашнього

Може помиляюсь, думаю

собі, і став лучче придивляти ся.
нього

Збрехав—аби

Л. Любисток.

,

за
на

вчорашнє.

іде.

повірили.. Також політика!..

нього зробило ся і, не дожидаючсь кінця, я пішов
до дому—бо все таке старе... Збрехав чоловік

Я не хотів

турбувати і нї про що не питав—нехай

мові.

стидно

Значить ся, збрехав—і знав

він дві посилки й пішов.

воно на таке. Усе доказує, що нї, а гірше всього його
видав

Кат.

тільки

їйбо

він! Все в

балакає

вже

не

До останнього зітхання
Ти таїв в душі своїй
Чисті мислі, почування
Й силу райдужних надій.

так—а живо, по простому, без коверкання.

Жив ти мріями про волю
І освіти всім бажав,

— Од кого дожидаєте посилку?—допитують його.
плугів, хоч це все в них лежить даремно, а повин¬
ні робити всю роботу первісною машиною-руками,
бо не можна на ниві обернути ся.
Земля в цій окрузі' хоч і багата, але для об¬
роблення зла, бо крім каміння, якого тут дуже ба¬
гато, має те зло, що тяжко найти рівну поверхню
а все круті й довгі спади, або горби й т. ин. Коли

1. Конюшина.

4. Картопля.
Буряки.

•І. Паровий клин.

2. Пшениця.

5. Жито.

II. Озимина.

3. Ячмінь.
Овес.

6. Ячмінь з коОвес. [нюш.

III. Яровина.

Строгого порядку в цій системі господарі

не

попадеть ся де рівний кусник, то не дивлячись на

придержують ся п часто лучаєть ся, що клин піс¬

те, що на кожнім кроці плуг наскочить

ля картоплі займаєть ся не житом,

на

нюку, цінить ся той кусник дуже дорого

камі¬

(1 морг

200—300—400—500 марок).
й нема тої

хапли¬

вості!, яка настає в нас на Україні в жнива.
закінченню з житом і ячменем поспіває
Скоро готовий і овес,

По

пшениця

який збіраєть

ся

зараз по пшениці', або майже одночасно. Кінчаєть
ся

збір зернового

хлїба

пшеницею,

або після

конюшини

сіють жито, коли якраз зла земля й т. ин.

Хлїба поспівають поволі

(озима).

бо попала ся краща земля,

а

(жито, ячмінь, пшени¬

ця, овес) на місяць пізнїще, як у нас на Україні.
Причина—сире літо, а тому хлїба пізно дозрівають.
Плодозмін ранїще (років 20 назад)

був

чайний трехпільний, як у нас в. більшості!

зви¬

тепер.

При оброблюванню землі головна увага звертаєть ся на лущіння стерні й придасть

ся

цьому

способові велике значіннє, тому першою роботою
по скошенню хлїбів є лущіння й для

того

часто

копи переставляють ся, або на чуже, або, в біль¬
шості! випадків, на з оране

й поле зараз по жни¬

вах напинає виглядати чорним, хоч копи ще довго
стоять на чорному тлї. Для наших південних, су¬
хих губ. України лущіння

є

необхідним

для поліпшення землі. Наперед усього

засобом

воно

слу¬

Але зріст населення заставив селян займати паро¬

жить для задержання в

вий клин

води, яка через стерню випарила сяб і пропала б

якоюнебудь культурою й до сього часу

землі' великої

кількості!

трехпільна система має лишень ту зміну, що нема

задаремно для господаря, а

парового клина, який пустував би, як тепер у нас.

визиваєть ся до росту багато буряну, який другою

Виглядає нове трехпіллє так:

(повною)

крім

того

оранкою не вспівшп дати

лущінням

насіння

при-

Стор. 4.

Просвітніїй Листок
Для народнього розвою

нинї

Неутомно працював.

грамоти
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вчать у наших
було

школах.

Колись

підставою

нудне заучування букв та

складів.

Буква називала ся цілим словом,або складом: бу¬

І не раз ти намагав ся

кву

Розбудити сонний люд,

„а“ звали „аз“, букву „б“—„буки“

ділом учителя

Щоб скував він собі щастя

було

і т. д., а

вказувати, що „буки“—„аз“

читаєть ся „ба“, „мпслетї“—„он“ читаєть ся „мо“,

И нерухомий добробут.

або як пізнїще, а навіть і нинї ще вчать: „бе“ та

Але всї твої заміри,

„а“

Твої чисті почуття

по

II поривання твої щирі

буде „ба“, „ем“ та „о“ буде „мо“ і т. д.,
сутї є те саме,

що

що було в старовину при

на¬

вчанні' по часослову в сільських дячків.

Смерть взяла без вороття...

Пізнїще

дійшли

педагоги до ліпшої

методи

Наша Ненька Україна,

навчання грамоті', відкинувши сухе заучування, а

Яку щиро ти любив,

висуваючи

Загубила в тобі сина,

звуками. Кожну букву стали звати одним звуком,

А я друга загубив...

напр., для букви „а“ звук „а“, для букви „6а звук

Ті. Тополя.

Галичина.

та звуками вони навчають нинї

На учительській конференції (нараді') 19. і 20.
відбув ся реферат т. Л.—цького

на тему:

„Як учити дїтий грамоті' в І.кл. народньої
школи по новітній (модерній) методї?“.
дискусії учасників наради.
як

дуже ріжнять ся від того, як колись
горуєть

ся

Однак сей

1. клясї,

учили й як

й зогниває, а без лущіння зерно цих

сорнпх ростин лежало б в землі аж

до

читати

спосіб навчання

грамоті'

більше

підходить для дорослих людий, а для дїтий він
такому

виді

є теж за сухий,

тут для вуха, тодї
має

як

бо головна

дитина не того

очима й тому новітня

звертає

учити дїтий у

писати й

в

робота

потрібує.

Найцїкавіщі й найсильнїщі вражіння дитина перей¬

Реферат був дуже цікавий і викликав гарячі
засоби,

зі

відразу цілі слова без окремого довгого й скучно¬
го заучування складів.

Із учительських конференцій.

Новіщі

пояснення та живі вправи

„б“ (а не ,,бе“) і т. д. Ріжними вправами зі словами

15. серпня 1914. р.

жовтня

наперед

весни

й

метода

головну увагу

на показування й розясненнє дітям того,

що круг них дїєть ся.
підходить

до душі

Новітня метода

найблизче

дитини, до її псіхольоґії,

ля при добрім уходї за нею не тільки

не

та

бідніє,

а ще й збогачуєть ся.

тодї вкупі з культурними ростинами посходило б і

ІІодивім ся

тепер на нашого господаря.

Бо-

засмічувало би хліба. По жнивах зараз починають

гатством він похвалити ся не може,

звозити й молотити. Молотять машинами.

теж не має, а що й має, тепер дорожче всього на

На все

землі' багато

село одна парова машина, якою повинні обмолоти¬

світі, отже ми бачимо перед собою всї факти,

ти хліб усі господарі. Зерно зпід машини виходить

повинні підганяти наших господарів

чисте, солома пресована й вязана. Ще не скінчи¬

поступу в своїх господарствах. Пора вже подума¬

ли

ти, якби найкраще використати ту третину землі,

молотити,

отаву.

а

вже

Використовують

починають

брати

кожний

соняшний

ся

за

день,

яка марнуєть ся задаремно, бож

до

уже

які

більшого

минули

ті

щоби скосити, просушити й звезти отаву, з якою

часи, коли можна було обмінювати нездібну

приходить ся мати великий клопіт тому, що й тут

лю свіжого цілиною, а виснажену закидати на від¬

багато шкодить черезполосиця, а

починок на довгі роки.

головне,

що

в

Треба памятати, що

зем¬
т е-

цей період (під осінь) часто випадають дощі, так що

п е р як р і к, то з е м ля й продукти з не ї

приходить ся використовувати кожну хвилину.

дорожчі

На цім мої замітки кінчать ся. Велику увагу
читачів звертаю ще на те трехпіллє, яке німецькі
господарі зуміли поліпшити в користь для себе, а
нашому господареві воно й досі'

стоїть

на

шкоді' у всіх його культурних поступах у

пере¬
госпо¬

дарстві, не дивлячись уже на те, що кожного ро¬
ку марнуєть ся задаремно

Уз

землі.

Збільшення

населення її дорожнеча с-господарськнх продуктів
—заставили німецьких господарів

звернути увагу

на більше інтензпвні способи віікорпстовання зем¬
лі', богатство їх збільшуєть ся, тодї як сама

зем¬

і

продукту

того

вона

дає

м е н ч е. Тому ж дбаймо про свою землю, бо вона
одна нас годує. Коли самії не вміємо коло неї хо¬
дити, учімо ся у сусідів, добрих

людий,

читаймо

с-господарські книжки—всіма способами набіраймо
ся знання, бо тілько наука не

дасть

засушити дорогі цїнностп нашої землі,
ріт

поможе

нам

зовсім

а навідво-

нам поліпшити її й здобути найбіль¬

шу користь.

В. С.

ч. зо. рік и.
вказує,

як

Просвітний

повнїще

задовольнити

її

природні'

почування й осягнути разом із тим наукову ціль.
Повне,
дить

у

задовольняюче

забавках,

а

життя дитина

класі

повинні провадити ся в забавках, які прямують до
розвитку свідомості! дитини, до грамоти.
Перший день у 1. клясї школи учитель про¬
водить у балачках із дітьми тримаючись того пра¬
вила, щоби дїти розповідали учителеві, а не

нав¬

паки (про рідню, про дорогу до школи і т. д).
Що до розмов
ся

таке

учителя з дітьми, то підносить

переконання,

що найліпший

учитель

є

той, що найменше балакає і в якого дїти найбіль¬
ше балакають.
Головне

правило

новітньої методи

навчання

дїтий говорити до них: „подивись, подумай і роби“.
Не досить

показати

картинки,

а

дітям

треба

предмети

привчати

дїтнй

кляси,

обсервуватн

дійсне життя, для чого

(пильнувати)

або

потрібно

з

йдуть не по салдатському,

а

перших же днів ходити на прогульки.
На

прогульку

свобідно, не
гульцї

стримуючи живости дїтцй, а на про-

про

все, що зацікавить іх,

повинна про¬

вадитись

весела, жива балачка. Після

в

дїти

школї

прогульки

вирізують із кольорового

виліплюють із глини,

або

обводять

паперу,

ниткою,

чи

рисують дещо з того, що бачили на прогульцї: чи
то качок на водї, чи зайця, чи що инше.
Коли

ж

проводить ся спів, то з відповідними

рухами на те, про що співаєть ся в

пісні;

багато

є підходящих для того дїточих пісень.
Треба, щоб наука була забавкою,
для

дїтий.

Учителеві

поправленнях хиб

треба

дїтий та

бути

играшкою

обережним

старати ся

не

у

обра¬

жати їх, терпіти дїточий природний лемент і обхо¬
дити ся без принижуючих кар.
В

балачках

виправляти

із дітьми

треба

плекати

слова й вирази, а також

мову,

робити для

цїєї цїли й для розваги декламації дїточих віршів
із голосу. Бавлячись

роблять ся і вправи зі зву¬

ками, а заучування букв

закріплюєть

ся вирізу-

ваннєм букв із поперу, складаннєм із патичків, го¬
роху і т. д.
Буквар

перший

рік

непотрібний,

бо

дїти

сами собі можуть зробити буквар-друкарню. Треба
тільки, щоби

дїти мали

скриньки

з

маленькими

містечками для кожної букви, а ті букви дїти по
мірі проходження азбуки, вирізують із нарочитаго
для

того

паперу й поволі розкладають

по

своїх

скриньках.
Наука рахунків також почппаєть ся на прогульках і цілий

час

не відходить

від

життя, а в клясї вправи роблять ся на
горосї і т. д. Все робить ся

при

помочі

дійсного
патичках,
забавок,

Стор. 5.

при помочі
треба

знахо¬

тому й заняття в 1.

Листок

наглядної, живої роботи, але завсїгди

уважати

на бесіду, виправляти й не

обра¬

жати. Наглядні вправи вирізування з паперу, ліп¬
лення з глини, викладування з
т. референт демонстрував
наради.
В

дискусіях

патичків та

перед т. т.

по рефераті'

инші

учасниками

товариші

більше

забирали слово не до сутї реферату, а до того, що
переведеннє навчання дїтий по

новітній методі'

не

дасть ся в наших школах і при наших обставинах.
Дуже далеко ще наша школа від того, щоби в ній
провадити науку дітям таким гарним способом.
Підносилось також, що не

добре

цілий

рік

не давати дітям букваря, бо діти цікавлять ся пер¬
шою книжкою, але погодили ся товариші на тому,
що дїти більше цікавлять ся малюнками в книжці'
й тому ліпше давати їм книжку з
тексту щоб було не багато.
Ніколи

малюнками', а

не треба тримати ся букваря, як слї-

пий плоту, і коли вже признавати

буквар, то він

повинен бути прнстосованний для данної місцевости: для села, чи для

кількох сіл, чи для

повіту.

Тільки такий буквар може бути гарним підручни¬
ком в школі, бо свідомість

дитини росте від того,

що ближче, що круг неї.
Про те, що буквар і вся наука для дитини в
школї повинна бути на рідній мові, вже й говорити
не приходить ся, бо все того

вимагає і всї

педа-

ґоґи, а між ними й найбільший російський педаґоґ
Ушпнський, сказали вже давно, що наука в школї
повинна провадити ся на мові
мові її родини.

матері

дитини,

на

У дальших дискусіях вказували товариші на
трудність модерної методи для учителя, бо багато
ся метода вимагає від нього такту, вмілости, терп¬
цю, пильновання.
Взагалі' прийшли

до

того висновку,

що

н

при наших обставинах все ж можна користати ся
зі вказівок новітньої методи, котра
найкорисніші

шляхи,

якими

відкриває нам

повинна прямувати

в школї наука для дїтиїі.

В. Гончар.

Із таборового життя.
Життя в таборі за останній місяць стало ба¬
гато живіщим, ніж було до сього часу. 3 16. жов¬
тня маємо в таборі, крім викладів у залї Народнвго
Дому, курси загальної освіти, а також
засновано новий курс із окремою програмою, курс
для мужів довіря. Ціль таких курсів є та, що¬
би, обзнайомивши товаришів із українозноством,
дати їм крім того й організаторські знання, щоби
коли повернуть на Україну, могли самостійно йти
до наміченої цїли. Курси мужів довіря мають ще
й напблнзчу ціль виховання людий, які змогли б
на робітничих командах повести просвітно-

Стор.

6.

Просвітиш! Листок

організаційну роботу. Це необхідне тому, що вся
вага праці переносить ся тепер на команди, бо
майже всі полонені знаходять ся на селах. Крім
того заходом Просвітної Секції, теперішньої Просвітної Громади, уладжені учительські конфе¬
ренції, ціль яких виховати учительські
сили, дати їм най потрібніш, і педагогічні
знання й обзнайомити їх із найновіщими
методами науки в народній школі. Як на
к^рси так і на учительські конференції вступ віль¬
ний для кожного.
Гості. Від 12. до 23. жовтня перебував у
нашому таборі пан-отець Петро. Недовго гостював
у нас дорогий гість, але його побут зістав ся не
без користи для нашого табору. В суботу й неділю
(14. й 15. жовтня) мав богослуження, а в середу 18.
жовтня—читанне про церкву, про її повстання,
про розділ на східну й західну, й про впливи
церкви в державі. На тижні їздив по робітничих
командах, привіз звідтіля багато жертв полоне¬
них на окрасу таборової церкви, на хорих і калік,
на памятник помершим
полоненим, на Пресову
Секцію.
В неділю 22. жовтня відправив у таборовій
церкві службу Божу, а на другий день одіхав.
Щира дяка й о м у від нашого табору
з а й ого п р а ц ю!
В суботу 21. жовтня завітав до нашого табо¬
ру президент С. В. У. т. Скоропис. Він перебував
в таборі ще й зараз.
Віче. В суботу 21. жовтня відбуло ся в залі
Народнього Дому загально-таборове віче. До обго¬
ворення було дві точки: таборові справи н світові
події.
На передостанньому вічу було ухвалено ви¬
брати новий роздавочний комітет. Сьогодні голова
віча повідомив, що такий комітет уже вибраний,
що складаєть ся він із 20 виборних із загалу на
чолі з управою, яка буде мати постійні зносини з
Червоним Хрестом у справі подарунків для поло¬
нених.
Далї було піднесено, щоби всіх інвалідів зно¬
ву стягнути до X. бльоку, бо вони нездатні нїдоякої фізичної роботи, на що голова віча відповів,
що кожний признаний лікарем за пів робочого чо¬
ловіка мусить працювати, бо в таборі людий нема.
З огляду на те, що до табору щодня напли¬
вають жертви від полонених на памятник помер¬
шим товаришам у вецлярському таборі, вічем ви¬
брано постійний комітет, котрий піклуватнметь ся
справою памятннка. У комітет увійшло пять то¬
варишів полонених.
Віче було вшановано присутністю
та С.В.У. т. Скоропнса.

президен¬

ІІросвітна Секція. Загальні збори Просвітної
Секції відбули ся в неділю 22. жовтня на яких
обговорювано статут секції, при чім змінено наз¬
ву з „Просвітної Секції“ на „Просвітну Громаду
ім. М. Драгоманова.“ Крім того ухвалено від гро¬
мади до Генеральної Старшини послати трох пред¬
ставників.

Ч. ЗО. Рік II.

Після редакції статут ухвалено й передано
Генеральній Старшині' на затверження.

Тру упень.
Генеральна Старшина. В понеділок 23. жовтвідбуло ся засїданнє Генеральної Старшини, на
якому обговорювала ся справа робітничих команд
з боку посилки на команди мужів довіря. Перед
останніми днями до Раштату їздили трох товари¬
шів для ознайомлення з організацією і практич¬
ним переведеннєм цієї справи в Раштатї. Один із
товаришів-делєі агів подав інформації з поїздки, які
зводять ся до таких головних уваг: мужі довіря
мають бути великими діпльоматами так у відношен¬
ню до товаришів полонених, як і в зносинах з ні¬
мецькою адміністрацією; повинні вести себе в ви¬
щій мірі гуманно й морально бездоганно та бути
скромними у своїх вимогах, бо на їх випадає ве¬
лике завданнє національного освідомлення та су¬
спільно-політичного виховання своїх товаришів
земляків. Врешті' доручено вибраній із 5 людий ко¬
місії переглянути й подати на остаточне
затвердженнє до Генеральної Старшини кандїдатури на
мужів довіря.
Між иншими біжучими справами був предложений до затвердження статут перетвореної в
„Просвітну Громаду ім. М. Драгоманова“ бувшої
„Просвітної Секції,“та остаточне затвердженнє його
відложено на далї. Одначе один важний гірінціпіяльний параграф, а власне право,,Просвітної Громади“матп заступництво в Генеральній Старшині
з трох представників (всї инші організації мають
по одному представникові) вже тепер не затверд¬
жено. При цьому одні доказували, що було б не¬
демократично дати привілеї одній організації пе¬
ред другими, а пнші стояли на тому, що полишаючи формальну сторону, інтерес справи вимагає,
щоби та організація, яка ширить національну сві¬
домість та просвіту була сильно заступлена, вка¬
зуючи на те, що прінціп демократизму вже є нарушений тим, що в складі Генеральної Старшини є
весь Просвітній! Виділ, а не один представник, як
від инішіх організацій.
В звязку з цим члени Генеральної Старшини
розминулп ся з деякими членами Ііросвітного Видїлу в прінціпіяльнпх поглядах на тактику в та¬
боровій роботі й ролю в цій роботі' полонених.
При цьому рішуче васловнли ся за те, що органі¬
заційна частина роботи повинна бути в руках са¬
мих полонених.
На засіданню був присутній президент С.В.У.
т. Скоропис.

С. К-ий.
Т-во „Воля.“ 24. жовтня відбули ся загальні
збори членів т-ва „Воля.“ На зборах порушували
ріжні справи котрі головно торкають ся організа¬
ції. Давали ся звіти: Ревізійної Комісії й представ¬
ника до Генеральної Старшини. При звіті' прдставника до Ген. Старш. виник запит: „чи представ¬
ник повинен давати повний звіт із діяльності!
Генер. Стар., чи тілько те, що безпосередно стосуєть ся до т-ва „Воля.“ Над цим питаннєм розви¬
нула ся дискусія, із которої винесли резолюцію,
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щоби представник коротко давав повний звіт, а
коли яка справа буде потрібувати ширшого поя¬
снення, тоді представник в тій справі дає жадані
пояснення. Також т-во ухвалило 100 марок на за¬
куп популярних книжок для бібліотеки т-ва із
власної каси, бо виявило ся, що бібліотека т-ва
дуже бідна книжками на ті питання які найважнїщі для організації. Крім цього т-во приняло в чле¬
ни своєї організації кількох нових членів. Багато
часу пішло на діскусії яке має займати стано¬
вище „Просвітний Видїл44 у відношенню до ріжних
організацій. У цій справі дав пояснення президент
С.В.У. т. Скоропис.
Багато питань зістали ся не виясненими але за
браком часу збори були закриті, а не розяснені пи¬
тання відложені до других зборів.

С Гор. ■ 7;

Французько-англійський фронт.
Дня 22. і 23. жовтня робили Англійці* з Фран¬
цузами дуже сильний наступ на Німців над річ¬
кою Соммою, але їх відперто. Щоби собі

підняли рівночасно наступ під Верденом, але він не
вдав ся.
" ‘ і

‘ Г

.

УБИВСТВО

В Австрії застрілив редактор

соціальної Га¬

ЗАСУД МІНІСТРА В БОЛГАРІЇ.
засудив

суд за

зраду

бувшого

Болгарії

з

Німеччиною й союзниками.
ІНВАЛІДИ.

Нараївкою коло Бережан. Кілько разів денно
сіяни робили наступи. За сей тиждень

крім

напором

жовтня,

уби¬

Росії з

союзних

військ уступили назад на східний беріг Нараївки.

що

знову поновив ся

Німеччиною.

Туди

обмін

прибуло

інвблїдами.
з

Нїмечнни

228 інвалїдів-рядових і 20 офіцерів.

,

РОСІЯ НЕ ЗАКЛЮЧА6 ОКРЕМОГО МИРА.
Петербужрська телеграфична агенція рішуче

Семигородсько-румунський фронт.
Головні бої ведуть ся коло Дорни

Із Треллєборґа (Швеція) повідомляють від 17.

Ро¬

машинових

32

їх підкупило почвір-

не порозуміння, щоби розірвати союз

Головні бої на цїм фронті' вели ся над річкою

Під

В

зети „Боротьба44, Адлєр, презідента міністрів ІТІтірка. Він був противником Поляків.

Російський фронт у Галичині.

(пулеметів.).

МІНІСТРІВ

АВСТРІЇ.

на 8 літ примусової роботи.

(від 18. до 25. жовтня 1916.)

скорострілів

:

міністра Ґенадієва на 10, инших членів „Собранія44

ВІЙНА.

і

і

.

ПРЕЗИДЕНТА

В Болгарії

полоненими

.

Вісти.

Забитий.

тих втратили 5.245

помогти

заперечує поголоски про окремий мир. Звідомлен-

Ватри

на

ня, які привіз із

царської

кватирн

Протопопов

півночі на Буковині' й коло переходу Предеаль на

(18. жовтня) доказують, що царське правительство

півдні'. На півночі боронять

хоче провадити війну до кінця—аж до побіди.

Росіяни з

Румунами,

щоби не переломили їх фронту, а то могли би загрозити цілому російському фронтови.

На

знову Румуни боронять переходу, щоби

ВОЄННІ КОШТИ РОСІЇ.

півдні'

Нїмцї не

захопили копалень нафти, що находять ся побли¬
зу. Той перехід вони два роки укріпляли і стягну¬
ли туди багато війська.

Льондонська часописи

Добруджі

обчислює

кошти війни в сім роцї на 33 міл. рублів денно. Пер¬
шого року виносили вони 1.675.000

фунтів

штер-

лїнґів, отже половина сьогорічних коштів.
ПРИГНОБЛЕННЄ В РОСІЙСКІМ ВІЙСЬКУ.

Болгарсько-румунський фронт.
В

„Економія44

Через те, що команданти немилосердно жер¬

прийшло до нового наступу ні¬

твують людьми без ніякої цїли й наслідку, щезла

мецько-болгарського війська. Вони взяли укріплені

надія

місця Топрайзар і Конадїну 24. с м. взяли найкра¬

бленнє. „Якби

щу пристань Румунії—Констанцу і перетягли оди¬

сток44—мала тілько війська, здобула би вже поло¬

ноку желїзницю, що вела від Чорного моря до Бу-

вину світа, а ми не дійшли й до Ковля,,

карешту—так

перервали звязок Румунії з

чорно¬

морською російською фльотою. В погонї за румун¬
сько-російськими військами взяли

союзники Мед-

гідін і Возову. В полон попало 75 офіцерів,

6.693

людий, хоругва, 52 скорострілів (пулеметів), 12 гар¬
мат. Наслідком сього королівська рада
повернути всї війська з Семигороду

ухвалила

назад,

побіди в Росії й у війську

поки

Росіяни не займуть Львова і Ковля. А поки що—

панує

Нїмеччинна44—пише „Одеський Ли¬

ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН М 35.
Німецьке підводний човен № 35 затопило 126
кораблів за три четвертини року. Вартість їх ви¬
носить 450 мілїонів марок. Пішли на дно мілїони,
а кілько то вони обтерли би людських слїз?
СТРІЧА

ЦАРЯ

З РУМУНСЬКИМ

Стріча має бути в Ренї над

КОРОЛЕМ.

Дунаєм

кликати помочі в почвірного порозуміння, а пере¬

ристві трох румунських генералів Зотта,

довсім

Авереску. Між російським

у Росії.

прнгно-

й

румунським

у

това¬

Ілїєску,
коман-
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Стор. 8.

дантамн виникло непорозуміння й суперечки. В
Росії побіди над Румунією зробили велике вражіннє. Російсяка теріторія загрожена. Зарядже¬
но укріпляти Одесу і Київ. До Каменця Поділь¬
ського, де пробував цар, зїхали всї команданти:
Алєксєєв, Брусїлов, Еверт і Рузький. Туди має
приїхати Бертельот-Француз, що має виложити
гілян і обняти провід військом у Румуни.
ВТРАТИ ЗА ДВА РОКИ ВІЙНИ.
„Наукове товариство для студійовання соці¬
альних наслідків війни» повідомляє, що втрати
всіх воюючих держав за перших два роки війни
виносять: 4.631.500 убитих, 12.245.300 ранених і
3.373.700 інвалідів. Усього разом 20.280.500 людий.
Мирне населення, що полягло в сїй війні, в це
число не залїчуєть ся.
ЗАСУД УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА.
Нашого письменника Гната Хоткевнча прису¬
дили російські власти на три роки заслання за ук¬
раїнську пропаганду в Харкові.
НА УКРАЇНСКІ ЦЇЛИ.
Член російської Державної Ради М. Череванський, що помер у 1914. р., призначив у заповіті
2000 рублїв на видавництво популярних книжок в
українській мові.
ДОРОЖНЕЧА В КАТЕРИНОСЛАВІ.
Гостру крізу в засобах поживи переживає
Катеринослав. Загально відчуваєть ся недостачу
мяса, яке продасть ся поверх такси. Ціна на хлїб
доходить 12-ти коп. за фунт. Муки мало. Нафта
дійшла до 50-ти коп., мило—до 60-тп коп.. барабо¬
ля—до 5—6-ти коп. за фунт, масло—1 р. 40 к., ри¬
ба—60 коп.

Останні вісти.
ЧОННА-ВОДА ВПАЛА!
З заняттєм Чорна-Вода в Добруджі дістала ся
остання желїзннця в руки Німців і Болгар. Всеї
землі відбили німецькі й болгарські війська в Доб¬
руджі 20.000 квадратових кільометрів.
Нїмцї взяли багате місто Предеаль на проході'
до Семиргороду. Там збірали ся панн на лїтнє мешканнє, поруйновано ті віллї (палати) гарматнїми
стрілами. Німецько-австрійські війська йдуть в
глибину Волощини в напрямі багатих копалень
нафти. Румуни евакують велику й малу Волощину.
Пани й багачі втікають до Росії.

Товариші!
:. ч

Жертвуйте на памятнив помершим товаришам
у вецлярському таборі!
Дня 25. листопада заснував ся Комітет для
збору жертв на будівлю памятника помершим
товаришам.
Товаришів, що мешкають у таборі, просимо
надсилати жертви до старших бльоків і бараків.у
яких мають ся для того підписні листи, а також до
скарбника Комітету т. Калашникова.
Товаришів на робітничих командах просимо
жертви надсилати на адресу Комітета.
Всї жертви приймають ся з великою подякою.
Комітет.

Жертви.
На волинські школи:
Тов. Волиняк—5 м. 86 ф., тов О. Чимара—
4 м. 54 ф., тов. В. С.—88 ф., тов. Т-ень—1 м. 26 ф.;
разом—12 м.54 ф.

На окрасу церкви:
Роб. ком. Ні дєром єн—15 м., роб. ком. Грубе
Лєапальдін Луізе—15 м. 15 ф.; разом—30 м. 15 ф

На хорих і калік:
Роб. ком. Грубе Лєапальдін Луізе—15 м.

Всім жертводавцям складаємо щиру
подяку.

Переписка редакції.
Т.т. із робітн. ком. „Нідеромен.и Гроші на окрасу та¬
борової церкви (12 м.) дістали й передали куди слїд. Три
марки (3 м.), що призначені вами для батюшки також пе¬
редали ми на окрасу церкви, бо батюшка виїхав із табору.
Може би ви хотіли тих три марки призначити куди инше,
то просимо висловити ваше бажангіє.
Т. С-енко. Ваша оповіданнє: „Верховоди громадян на¬
шого села» до друку годить ся. Піде в найблизчому числї.
Пишіть і надалі.
Т. Любисток. Ваш нарис: „Сукняна мова» піде в най¬
близчому числї. „Спомини з революції 1905. року» ухвалені
до збірника творів полонених.
Т. Л-ко. Пишіть щонебудь кращого.
козї смерть» до друку не надаеть ся.

Ваше: „Нагадай

Т. Полуботок. Вашим: „Ще не вмерла Україна»
нагодї скористуемо ся.

при

Т.т. Подоляк, Руш-Голь, Любисток, Суспільний, Се¬
лянин, К-ий, Забитий, Боязливий. Просимо прийти до ре¬
дакції й одібрати гонорар за свої дописи.

З друкарнї ,,Союза Визволення України“ в таборі Вецляр.

