
ЛАНДОН ЗАКИДУЄ УРЯДОВІ 
РУЙНУВАННЯ ФАРМЕРСТВА 

МИНЕАПбЛИС-і Губерн^т^ Ландбн.'канди-
дат Републиканської Партії на уряд президента 
Злучених Держав, виголосив тут у Муніципальнім 
Дндиторіюмі, виповненім 11,000 слухачів, свою чер-
гову кандидатську промову. Супроти близькости 
канадійськрї границі Ландон вибрав собі за тему 
справи фармерства, що в значній мірі залежать від 
вирішування урядом питань торговлі з сусідніми 
державами. ^ . . . 

У цій промові Ландон виступав проти міжна-
родніх трактатів взаї`мности, які Злучені 'Держави 
заключили з Канадою за адміністрації президента 
Рузвелта. Ландон казав, що ці трактати дуже'шкід-, 
лині для інтересів.американського фармерства, що 
нони його просто знищили. 

Він обіцяв фармерам, що ставши президентом, 
закриє границі для довозу канадійських рільних 
продуктів. . . ... - . 

ИЛЯНИ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ РУЗВЕЛТА. 
ГЛЎ'ІД ПАРК (Ню йорќ). — На нараді Рузвел, 

та, кандидата Демократичної Партії на уряд прези -̂
дента Злучених Держав, з провідниками цеї партії 
постановлено сконцентрувати політичну кампанію 
на околиці, положені на схід від ріки Місісіпі. . 

Тимсамим Рузвелт рішився не відвідувати вже 
західнього побережжя. Він виголосить головні про-
мови в містах: Денвер, Омага, Шікаго, в якомусь 
місті Пової Англії та в місті Ню Йорќ. 

ВЕТЕРАНИ ЗА ПЕНСІЇ ДЛЯ ВДІВ І СИРІТ. 
КЛІВЛЕНД (Огайо). — Перед своїм закриттям 

конвенція Американського Легіону ухвалила резо-
люціго за поведення кампанії за пенсії для вдів і 
сиріт по ветеранах світової війни. 

ЗАКІНЧУЮТЬ АКРОНСЬКИИ СТРАЙК. 
АКРОН (Огайо). — На зборах страйкуючих ро-

бітників гумового підприємства Ґудрича постанов-
лено приняти контракт, який виробили представ-
ники іонії з представниками підприємства. 

Тимсамим покінчено страйк, що захопив був 
коло 10,000 робітників. 
ПЛЯНУВАЛИ ГАЗОВУ ВІЙНЎ ПРОТИ БУТЛЕГЕРІВ 

ВАШИНГТОН. — На переслуханню перед се-
натським комітетом для розсліду шпигунетва й 
провокації проти робітників, подали свідки, що 
власники копалень твердого вугля рішені були бо-
ротися проти вўѓольного бутлегерства при помочі 
газу. - -

Власники вуглевих копалень, говорили свідки, 
закупили були 7,500 газових бомб, які мали кину-
ти в підкопи, зроблені вуглевими бутлегерами. Ко-
мітет лопав на слід цього заговору, довідавшися, 
що одно хемічне підприємство в Клівленді продало 
бомби вуглевим баронам. 
ДОМАГАЮТЬСЯ 30-ГОДИННОГО ТИЖНЯ ПРАЦЬ 

МІЛВОКІ. #fc Вилієм Ґрін, президент Дмерикан-, 
ської Федерації Праціѓ говорив у своїй промові.на. 
конвенції юнії машиністів, що заведення загально-
го 30-годинного тижня праці в промислах, полдго-
дило би більшість промислових питань. 

Він говорив, що це покдалоб кінець, безробіт-
ііо. „Уряд не може завжди удержувати 10 міліонів 
осіб", говорив він. 

ЗАПОВІДАЮТЬ НЕДОСТАЧУ МЕШКАНЬ. 
НЮ ЙОРЌ. — На зборах Союзу Щадничих Бан-

ків один з банкирів доказував, що я'к поправа про--
мислових обставин піде далі, то незадовго в краю 
буде відчуватися недостача мешкань. Він говорив, 
що поправа промислового руху викликує зоіль-
шення числа подруж, а це — наймання мешкань. 

УРЯДНИК ПОСУДЖЕНИЙ ЗА КРАДЕННЯ 
ЛЮДЕЙ, 

ЛИТЛ РОЌС (Арканзо), — Велика лава при, 
сяжних суддів федерального ̀ суду постановила по` 
ставити на суд міського маршала Пола Пічера за 
парушення закону проти рабства. 

Як каже лава присяжних, цей урядник за кож-` 
ним разом, як потребував робітників, арештував 
муринів на основі фальшивих закидів j заставляв 
їх працювати для себе як рабів. 
ВЖЕ й КУЛАЧНИЙ БОРЕЦЬ БУДЕ ГОВОРИТИ. 

НЮ ЙОРЌ. — Джек Демпсі, бувший чемпіон 
боксерства найбільшої ваги, заповідає, що він ви-
голосить у стейті Ню Йорќ низку політичних про-
мов за вибір президентом Рузвелта,. 

ЛЕТНИЧА КАТАСТРОФА. 
НОРФОВК (Вірджінія). — Тут розбився літак 

американської воєнної, фльоти. Один ̀ з летунів по? 
мер по дорозі до шпиталю, другий -^ уже в ШПИг 
талі. 

. -

ЮНІЯ ЗАЯВЛЯЄТЬСЯ ЗА 
- НРУЗВЕЛТАг-- -

На конвенції к}нії `машині-
стів у Мілвокі ухвалено резо-
люцію за вибір президентом 
Рузвелта. Конвенція заявилася 
теж за становище викопного 
уряду Федерації у боротьбі 
між двома напрямками в Аме-
риканській Федерації Праці. 

СТРАШНА ТРАГЕДІЯ ПРИ 
ЗУДАРІ ПОЇЗДУ З АВТОМ. 

В місцевості Луісвіл, Квебек, 
товаровий - сіпіарсьќий поїзд 
наїхав на вантажний звтомо 
біль, на якім їхади 40 муж-
чин, Удар поїзду автомобіль 
розбив і він запалився. Лри` 
тім на місці згинули 17 дуці, 
5 поранених померли в шпѝ  
талі, а 12 налічено у ишитв? 
лях. Причиною катастрофи 
була неосторожність кермани-
ч̂а авта, 

РОДИННА ТРАГЕДІЯ, 
В містечку Барі, положенім 

пару миль від Торонто, трапи-
лася голосна драма в домі Гца-
та Онищука, 52-л,ітнього ро-
бѓтника місцевої гарбарні. Оце 
в нападі хвилевого ціалу він 
ухопив штабу й побив тяж-
ко свою 19-Літню дочку Олім-
пію. Коли на крик дівчини 
прибігла господиня дому, па-
ні Литлджан, він і її побив 
залізною щтабою. їірикликаноі 
поліцію^ та з хвилею, коли по-
ліція ставилась перед двери-
JMa Онищука, той двері зам: 

кнув і всадив собі великого 
рожа в груди. Тяжко раненого 
відставлено до загальн'ого 
шпиталю в Торонті, а дочку 
й господиню забрали до мі-
ісцевого шпиталю. Онищука 
жде тяжке обвинувачення. 

НЕМА КАНДИДАТІВ НА $ТО РОБИТЬ НАСИЛЬСТВА 
ЯОБРЕ 'ПЛАТНІ ПОСАДИВ 

На світі є в̂елике безробіт-
тя, але язвіть у ц'ьому безро-
бітті а., добре платні .посади, 
та нема на них кандидатів. 

Недавно довідалися меш-
канці південно-афрйканського 
міста $лемфонтейй,,.. що мі-
ин̀,нець . Леонард передчасно, 
номер. Деонадд м̂ в дущр не-
безцечче, трму й добре платне 
заняття: „доїр гадюки",. Себ. 
то він, хапав гадюку за щию і 
частзаляв їй. скля̂ у, мищин-
ку. Гадкрка,. .кусаючи мчщицку, 
випускала трій#неў їдь,, яку 
вливають, до вигодування, щі-
ПЯНКИ,.. що хрронит.ь перед у-
кущенням гадюки.' 

. Деднард був. КРЛР 50 разів 
укушений, гадюками, але щі-
пянка його заажди охоронила 
перед см?ртю., Негри говори-
ЛН,.. ЩО..Дєо.ндрд знається. з 
іортом. Недавно на фарму, на 

якій працював Леонард, при-
везено нову гадюку^якої він 
ще ніколи не бачив'. Тубилець. 
що привіз гадюку', звертав у-
вагу Леонардові, що гадюка 
дуже небезпечна. Ле.онард 
здвигнув раменами , і підвіс 
покривку, в якій була гадюка. 
В одній хвилині мов стріла 
вискочила гадюка . з. кошика, 
вкусила Леонарда, і за дві.се-
кунди він не жир.. Після того 
немз нікогб, що хотів би ро-
би, ти ту, роботу, хоча щ ‚̂ tio -
с,ада" ‚Добре платва. - 'х_ 

-̀ П ІД ЧАС СТРАіЙКІВ?' -

^У Ващинґгоні" на переслу-
квинях п'еред сенатським комі-
тетрм .для розсліду страйко-
ломчнх і шпігунськім органі-
ЗЙЦІЙ виступали як ерідки 
сорав)циі професійні, страйко-
ломи, ^они призналися, що 
мали припоручення починати 
Підчас страйку цре,ріжні на-
СИЛЬСТВр, Щ 0 б у ЦЄЙ СПОСІб 
пророкувати страйкуючих ро-
бітникір до зарорущеиь. 

.`' І! 

ХОТІВ ПИВА В ВЮРІ д о п о -
моги. 

Допомогова статя в ню і 
ЃТоронто, ОнтаШо',' міститься в 
Ісалі ветеранів. Приходять тут 
безробітні з ріжнородніми 
проханнями, але те прохання, 
що поставив допомоговому v-
рядникові один безробітний, 
мало не вивернуло урядника 
на долівку з дива. Оце прий-
шов безробітний,, що на допо` 
мозі, до салі і присів коло 
стола. Коли допомоговиЙ у-
рядник прийщов з черги дз 
нього і запитався, чого собі 
ібажае, той сказав собі дати 
дві склянки пива... 

КРАЛА ГРОШІ В КОНСУЛАТІ. 

В січні ц, р. завізрали з Від: 
ия до Варшави урядницю 
польського консуляту у рідні, 
Анну Фдєкерову, й_тут по.пе-
реслух.анню в.суді и заарешту-
вали під замітом крадіжў д?а-
ЦЯ^Ь-КІЛЬКОХ. ТИСЯЧ . ЗЛ9.ТИ.Х 
на шкоду згаданого кччсу№ 
ту, Фд'екерора ДРСІ сидить, у 
вязниці, 

ВИБУХ ПЕТАРДИ ПІД 
ВЯЗНИЦЕЮ.' 

Під будинком судової вяз-
Ниці в Д5йсловйцях вибухла в 
ночі петарда і вирвала ІЗ аа-
віеів браму та ушкодила мур, 
Крім -того вилетіли рсі шиби 
у аязиичиому й судовому бу-
динку. Здогадуються, т о де 
діло комуністів, які хотіли за-
двмоистручатил-проти вязнен̂  
ня крмуністнчинх діячів.' У 
звязцу гз- тцм - арештовано 
кілька осіб. 

ЗГИНУВ О̀РАПЧНвЮ^ 
СМЕРТЮ,. ^ , 

У форморвт,- Ал$ертй; згинув 
трагічною 'смертю Н-ЛІТ̀  
'ній хлопець, Іван Скроч, що 
пішов шукати коров на фар-
мі свого батька. Коник, на кот-
рім їхав згаданий хлопець, зно-
ровився й скинув із себе хлоп-
ця, який, падаючи, зачепився 
ногою за стремя. Сполошений 
коник, гонячи, тягнув з собою 
по землі хлопця, кусаючи йо-
го та копаючи,..поки. він не 
згинув. . 

ГОЛОД СЕРЕД ЕСКІМОСІВ 
В АЛЯСЦІ, 

Д ;р Генрі В. Ѓрейс,, медич-
ний пресвнтеріянсдкнй місіо-
чар, дочіс американському уря-
дові, що р ріжних. околицях 
Аляски в̂  заѓронені голодом 
500 ескімосів, їм треба конче 
достррити ПОЖИВНІ бо інакше 
ті люди з голоду погинуть 
Д-р Грей,С д о н і ^ щ о . ескімоси 
їдять там т'раву, кору з дерев 
свої ЧЄРЄВИКН, а також здохлі 
звірята... АмерикансБкий уряд 
зарядив Вислати ескімосам по-
жиру літаками., з кораблів, які 
спішно відійшли ДО Аляски. 

ЖАХЛИВА ТРАГЕДІЯ 
МАТЕРИ. 

В ' СкерневІцаХ" (Польща`! 
наїхав особовий'поїзд на віз, 
яким їхала Мрлгожата Цвек з 
шісьма своїми дітьми. Бажа-
ючи врятувати Дітей, мати 
вхопила наймолодшу дитинку 
на.руки й вискочила з воза, 
але попала`з дитиною, під ко-
леса.. льокомотиви. Мат'и ра-
зом з дитиною згинула на мі-
СЦІ. ПяТЄрО ДІТВОРИ ТЯЖКО Р 3 ; 
нені Троє з них померло в 
ЛІЧНИЦІ. 

СЕРЕДНЬОВІЧШ ЗАВО$ОНИ 
ЩЕ НЕ ПЕРЕЖИЛИСЯ МІЖ 

НАШИМИ ЛЮДЬМИ. 
Перед поліційним суддею у 

Вегревил Гор, Алберта,' ставав 
Михайло Яремќо за погрози 
родині РуркІв, Суддя зобовя-' 
зав Йремка заховуватися спо-
кійно 6 місяців. 

Причиною погроз Яремќа 
ФАРМЕРСЬКИИ ХЛОПЕЦЬ іЬрѓбДиці Р^рків було те, що Я-

Іремкові ўроїлося, Що жінка 
Іфармера^ Миколи Рурки Спрй-
чинила чародійним способом 
парафіне мязів' у правій стороні 
його лиця. Обі родини жили у 
неприязні. Трапилося, що обоє 
Рурки вступили в часі непо-
Тоди до дому Яремќа, де їх 
принято досить гостинно. Во-
Іни перебули там кілька годин. 
По їхнім відїзді появивсь у 
лиці Яремќа легкий біль, а о-
після параліж лиця. Лікарі у 
Вегревил та Едмонтоні сказв-
Ли Яремкові, що згаданий па-
раліж ;є цілком природнім я-
вищем, спричиненим прресту-
дою. 'нервів лиця в часі 
зимна, н що він скоро пере-1 
йде. ‚Але ворожка сказала Я-
ремќові інакше; відповідно до 
її слів, параліж лиця Ярем-
ка спричинила чарами жінка, 
що короткий час задержалася 
у домі Яремќа- Він почав тоді 
слати всякого роду погрози 
родині Рурків, аж івкіниі біль 
у лиці уступив. Це уступлення 
болю, приписував Яремно впли` 
вові своїх погроз, дкі причевр 
м л и жінку відняти біль у.Я 
ремка. 

БАТЬКО ПРИПАДКОВО ЗА 
СТРІЛИВ ВЛАСНУ ДИТИНУ. 

І. СтогуН"у -Смрці-ЛгЯКі"Кв-
нада, наміряіввц рбиїи яетру. 
ба на своїй фермі, ирипадко-
во ііострілив свойо?(? Ц-літ` 
нього, синка Івана- ГГокалічечо̀  
го хлопця відставлено до шпи-
талю у іРедвай, де віч поволі 
приходить ДО ДйОрОйІЯ. 

КОСТЕЛ У СЕРЕДНІЙ 
ДЕМКІВЩИЧІ, 

- 0;-го ̀ серпня ц.̀  р. відбулось 
у .̂ исокій-Живцѓ посвячення 
вўѓольного каменя під будову 
першого в середній Лемків-
щирі римо-католицького ко-
стела. Досі віками там'не було 
потреби ' костела, аж теяер 
вона є! _: 

ПОКЛАЛАСЯ НА ХІДНИК, 
ЩОБ НЕ ПІТИ НА ПОЛІШЮ. 

Лад раном у ЛЬРОВІ на вул 
Ягзйдонській билися дві жін̀-
кн, а більший гурт людей 
приглядався бійці. Надійшов 
постерунковий Ѓрозділив рбі 
жінки, а тоді одна з них,, якась 
М, Баізан, зачала прознватії 
ріжними словами постеручко-
врго, а. вкінці положилася .ар. 
хідник та зачала верещати на 
все горло- гіостерункорому 
вдалося.насильно повести зга-
дану жінку до комісаріяту, 
Проти поліцая,.ніби в оборо_-
ні згаданої жінки, виступив її 
приятель -г- швеиь М,. Куртич. 
Його -також арештували,, По 
дорозі до комісаріяту він по-
гриз постерункорого в руку 
Одь Нічні сцени ЗІ Льворд! 

-'СТАЛІН Т А К И Х В О Р И Й 
ПАРИЖ; v^#ieTfci fipo тяжку` хчодобу' Сталіна 

вже кілька ^з№Фблеті#з СРІТ і кожний раз совет-
дькийуряд u заперечувач, Тепер кореспрядент па̂  
ризького часопису „ДОатен" доносить з дострвір-
ного. джерела, що Сталін тзки поважно хворий, Вщ 
перебуває тепер у Грузі'ї на Ка`вказі в товаристві пя-
т'ьох найкраідих серцевих лікарів, Політичне Бюро 
у Москві зарядило в листопаді ц, р. наради,;на яких 
м'ають обговорити справи, звязані з хворобою, а то 
й з,о смертю Сталіна. 

ФРАНЦІЯ ЗАДУМУЄ ОБНИЗИТИ ФРАНК. 
ПАРИЖ. — У французьких фінансових колах 

кружляють вперті -поголоски, що вже в найближ-
чому часі французький ур'яд 6бѓійзи'ть 'внутрішню 
вартість^ франка. Уряд про те мовчить, а то тому, 
що це викликалоб велику 'спекуляцію, як теж ўтечу 
капіталу з Франції за границю. Кажуть, що Фран-
ція обнйзйть св)й франк стільки само, що Англія 
обнизила сво'го часу свій фунт стерлінгів, а ‚Амери-
ка доляр, себто приблизьно на 40%. ` 

ЗАВЗЯТІ БОЇ СЕРЕД ЕСПАНЦШ, 
МАДРИД. — На всіх фронтах в Еспанії вивя-

залися завзяті,бої між революціонерами і вій-
ськами уряду. Урядові війська відчинили ШЛЮЗИ 
на ріці Альберч, щоб у той спосіб спинити наступ` 
революціонерів. Цей маневр їм частинно.вдався, бо 
врда дійсно захопила військові відділи ‚революціо-
нерів і хоч не наробила багато шкоди в людях, то 
замочила амуніцію та знищила обози.,.Біля, Мадри-
ду, Толедо, Більбао, Овієдо, Гранади, Кордрби -й 
Сарагоси ведуться завзяті бої. 

ІТАЛІЯ ВИСЛАЛА УЛЬТИМАТ ЕСПАНСЬКОМУ 
УРЯДОВІ. 

ГЕНДЕЙ (Франція). — Італійський уряд, вислав 
еспанському червоному урядові в Мадриді ульти-
мат у справі.увільнення двох італійських горожаи, 
%арештованих недавно в Еспанії й поставлених те?-
пер перед червоним трибуналом у Барсельоні. -Уль-
тимат говорить, що коли еспанці не випустя†ь а-
рештованих, то Італійські воєнні кораблі зачнуть 
бомбардувати Барсельону. 

ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ. 
МОСКВА. — Большевики, щоби „помогти" е-

спанському червоному урядові в його боротьбі з ре-
волюцібнерами,' влаштовують гіб` ріжн'их місцево-
стях шопкй, в яких імпровізують боротьбу червоѓ 
Них з фашистами. У т'аких шопках" бере участь ве-
лика маса людей. Очевидно, все виграють червоні. 
і НІМЦІ ВЕДУТЬ ПРОЛАҐАНДУ ЗА КОЛЬОНИ, 

БЕРЛІН. ^- Німці чимраз улертіще починають 
говорити про зворот їм тих кольоній, 'що побід-
ні держави забрали їм по виграній світовій війні. 
На днях широко розгалужена німецька організація 
„Кольоніяльна Ліга" видала летючки, в яких уже ` 
безпосередньо (дома,гаються, від Англії, фракції та 
Японії зворот 'забра'них 'кольоній. J Летючки, оче-
видно, говорять, що ці кольонії забрано Німеччині 
„непра'вно", ' ч 

ЧЕМБЕРЛЕИН ПРО МІЖНАРОДНЄ ПОЛОЖЕННЯ. 
ЛОНДОН. — Остен Чемберлейн, один з найпо-

важніших англійських політиків, кількакратний мі-
ністер закордонних справі опублікував низку стат-
тей, у яких описує нинішнє політичне положення, в 
Европі дуже чорними красками та передбачає в не-
далекому часі нову європейську війнў. Він є, 
тої гадки, що комунізм і фашизм, хоч своїм фільо-
софічиим наставленням ЯРбї гіер?чать^ вдержаться 
й тому обі ті струї повинні привикати'до себе та 
годитися на обопільне існування. Всетаки він ре 
дуже вірить, щ'о до такої‚тихр! згоди прийде; тому 
накликує Англію, щоб чиМскорще узброювалася. 
Бін каже, що Англія ні трошки не уступить зо своїх 
позицій й не скапітулює, зо страху перед чужою 
сил'ою.. Також' вона не віддасть Німеччині забра-
них кольоній. 

РОЗРУХИ В ПАЛЕСТИНІ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ. 
ЄРУСАЛИМ, — Розрухи в Палестині, яких ПІД-

кладом є ворожнеча арабів ДО жидір, ‚тревають №^` 
Ці розрух'и деколи прибирають Форми фактичної 
революції. Цими днями вйвязалася між арабськими 
повстанцями й анѓлійськцю армією, яка тримає .по-
рядок у Палестині, справжня боротьба, в якій впа^и 
трупом 44 араби. А араби зістрілили^ а'нглійський 
літак І ранили кількох В9яків. Англія ̀  посилає..сві-
жі війська до Палестини. . ^ 

^ДАЛЬШІ РОЗСТРІЛИ В MQCKB1, 
. ЛОНДОН.—Анґлійський часопис ‚Лейлі МейЛ" 

‡оносить з Москви, -що там розстрцлено дрчцу 
роцькогЬ і її мужа Козлова, Також розстрілено 

бувшого начальника ГПУ на Кавказі, Панкратоваг і 
бувшого начальника ҐПУ на Уралі, Черниха, а далі 
публіциста Левснера, Унштейна й Елькіна. Також 
розстрілено кількох бувших, консудярних служ-
брвців родалінаг Манцакекова, Улянова і Лорецца, 



2 СВОБОДА, СУБОТА, 26-го ВЕРЕСНЯ 1936. 

"SVQBODA" (LIBERTY), 
l-OUNDID 18S3 

OkriinUn B#wipipeC published daily except Sundays and kolllayl 
Own#d by the Ukrainian National Association, Івс, 

. at 81-88 Grand Street, Jersey City, N. J. 
Edited by Editorial Committee 

filtered at Second Class Mall Matter at the Post Office of Jersey City, N. J. 
on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879, 

Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103 
of tl Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918. 

СТОЛІТТЯ ЛІТЕРАТУРНОГО 
ВІДРОДЖЕНН}І 

(В ПАМЯТЬ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА). 
— р ч 

За оголошення редакція не відповідав. 

Адреса: "3VOBODA", Р. О. BOX 34в, JERSEY CITY, N. J, 

ЗА ПОЛІТИЧНУ ОСВІТУ НАРОДУ. 
За старанням нюйорського великого щоденни-

ка „Ню Йорќ Гералд-Трибюн" улаштовано в готе-
лю Волдорф-Асторія так зване „форум для бЦучих 
справ". Під „форумом" тут розуміється свобідне 
висказування своїх поглядів на поставлене аранже-
рами афери питання представникам усіх груп, що 
про цю справу забирають публично голос. 

На порядок дня в останній день цього „фору-
му для біжучих справ" поставлено справу цього-
річних президіяльних виборів та запрошено до у-
части в „форумі" представників усіх політичних 
партій і партійок, що беруть цього року активну 
участь у президіяльних виборах. Аранжери „фо-
руму" постаралися, щоб за кожну партію й пар-
тійку говорив передовсім самий кандидат цеї пар-
тії на уряд президента Злучених Держав. Давніше 
цього не можна бущ влаштувати, бо тяжко було 
зібрати всіх кандидатів в одно місце на один день. 
Нині винахід радія робить це можливим: як самий 
кандидат не може зявитися на промову, а не хотів 
вислати зо своєю промовою якогось заступника, 
він може говорити до „форуму" радіом. 

І так говорили до „форуму": републиканський 
кандидат, Алфред Ландон; демократичний канди-
дат, Френклин Рузвелт; кандидат „Партії Злуки", 
Виліем Лемке; комуністичний кандидат Бровдер; со-
ціялістичний кандидат, Норман Томас; та соціялі-
стичний-робітничий кандидат, Джан Ейкен. У ц̀ей 
спосіб учасники „форуму" могли почути, що кож-
ний з цих кандидатів уважає за головне політичне 
питання біжучої хвилі. 

Президент Рузвелт у своїй промові, заки став 
відповідати на саме сутнє питання, зовсім слушно 
звернув увагу слухачів, — а цих радіових слухачів 
він певно мав міліони, — на саму ідею „форуму". 
Він заявив відразу, що „форум" не може мати на 
ціли заставити слухачів зміняти свої думки про 
важні питання біжучої політики. Ніякий кандидат 
не може сподіватися, що він своєю короткою про-
мовою потрафить звернути для себе симпатії слу-
хачів. Та, не зважаючи на це, „форум" сповняє ве-
лике завдання. Воно передовсім заставляє людей 
відноситися з толєранцією до людей інших погля-
дів. 

Цеї толєранції доконче потрібно, бо без толє-
ранції людина замикає собі мозок на всякі інші 
думки, а з часом перестає зовсім думати. 

Подруге, „форум" заставляє людей бачити 
ріжні сторони справи. Себто, не дивитися на спра-
ву тільки зо становища своєї партії, або кляси, а 
розуміти теж становища й змагання інших партій 
і інших кляс. В цей спосіб „форум" причиняється 
до поширення політичної освіти народу, без якої, 
як звісно, всякий народ мусить упасти жертвою ти-
ранії. 

Тому Рузвелт каже: „Я люблю ідею „форуму". 
Добре булоб, щоб ми мали таких „форумів" більше 
та щоб вони вкрили цілий край". 

Ще час на національну мані-
' фестацію. 
Так якось склалося, читаємо 

в старокраевім „Ділі", що за-
хідно-українське громадянство 
так якби забуло, що живемо в 
часі, в якім минає сто років 
від перших проявів націоналђ 
ного відродження галицької 
землі. Цеж у 1836 р. залунали 
по українських церквах у 
Львові перші проповіди укра-
їнською мовою. Рік передтим 
появився „Голос Галичан", 
перший вірш, написаний жи-
вою українською мовою. А в 
грудні 1836 р. (з' датою рік 
1837) вийшла на західньо-у-
країнських землях „Русалка 
Дністрова", перша книжка у-
країнською мовою та з укра-
їнським змістом, що ввела фо-
нетичний правопис. Отеє від 
появи цеї книжки зачинається 
в Галичині довга й тяжка бо-
ротьба за права народНьої мо-
ви в літературі. І тому саме 
появу цеї книжки вважається 
великою подією, бо саме з 
цею появою тісно звязане на-
ціо`нальне й літературне відро-
дження галицької вітќи вели-
кого українського народу. 

Зазом з появою цеї книжки 
і започаткованим нею рухом, є 
звязана т. зв. „Руська трійця", 
себто імена Маркіяна Шешке-
вича. Якова Ѓсловацького й 
Івана Вагилевичаг Як відомо, 
Яків Головацький змосков-
щився, а Іван Вагилевич споль-
щився; вірним започаткованій 
ідеї й українству остався з них 
трьох тільки Маркіян Шашке-
вич, автор славних „Псальмів 
Русланових" і „Веснівки", цеї 
й тут в Америці такої попу-
лярної поезії. Виходилоб, що 
не тільки в старім краю, але 
і тут на іміграції якось приза-
буто за цю подію як і за осо-
бу, звязану з відродженням 
галицької України. Коли мо-
ва про минувшину нашої імі-
грації, то треба пригадати, що 
ми тут давно святкували тор-
жественно згадку про першого 
пробудника галицької Украї-
ни. І не думаємо, що й тепе-
рішні 100-літні роковини літе-
ратурного відродження Захід-
ньої України перейдуть в Аме-
риці безслідно. Навпаки, ми 

вини будуть вихіснувані на те, 
щоби поширити і поглибити 
українську просвіту в Амери-
ці, і то як серед старшої імі` 
грації так і серед тих, що тут 
родились і виховались. Це бу-
де добра нагода познайомити 
ширші круги нашої молоді з 
українською літературою, І 
тими страшними перешкода 
ми, які їй кладено і які вона 
таки вкінці поборола. А закін-
ченням цеї культурної праці 
могла би бути велика націо-
нальна маніфестацій получена 
з величавим концертом. 
Що пропонують у Старому 

Краю. 
У Старім Краю піднеслися 

голоси, що` „Русалка Дністро-
ва" появилася, щоправда, в 

рику книжку проф. М. Возня-
ка, де зібрано кілька розвідок 
про ті часи. Товариство „Про-
світа" вже видало популярну 
книжечку про Маркіяна Шаш-
кевича та приготовляє ще Й ін-
ші популярні видання я кон-
церт. До концерту в шану Ша-
шкеви^а готуються теж музич-
ні круги Львова. 

Як бачимо, та праця є вже 
в ході. 

Ч 225. ` 

А ЯК У НАС? 
Покищо не видно ще заходів 

серед нашого громадянства, 
щоб і в Америці відсвяткувати 
ці Великі Роковини. Та, як 
уже сказано, ще досить часу, 
щоб узяти цю справу під ува-
гу. Думаємо, що займуться не-
ю теж і в 'нас наші музичні 
круги, а наше громадянство 
піде їм назустріч. Ми певні, що 
й церковні круги доложать 
рук, щоби було гідно відсвят-
коване імя священика-громадя-
нина, імя Маркіяна Шашкеви 

яке булоб відповідне на памят-
ник для генія України. Таке 
саме буде певно і з дозволом 
на памятник Маркіянові Ша-
шкевичеві. `і 

Та є ще друга перешкода. 
Ніхто не знає, як виглядав 
Маркіян Шашкевич. Нема нія-
кого рисунку, ні ніякого обра 
зў, який віддавав би його 
правдиву подобу. А цей образ, 
який ми звикли бачити, уявляє 
собою поправді цілком іншу о-
собу. Теперішні видавці порт-
ретів ІЇІашкевича користують-
ся портретом покійного о. Ле-
жогубського, відомого знаме-
нитого провідника і визначно-
го громадського діяча і пат-

грудні 1836 р. але з датою 1837! Ч3) п р о б у дника галицької У-
р. І вже те дає нам нагоду_доб-
ре приготовитись до Великих 
Роковин, які можна цілком 
добре справляти в 1937 р. Про-
понують, щоб наші наукові у-
станови, як теж такі як „Про-
світа", видали наново „Русалку 
Дністрову", як і твори Мар 
кіяна Шашкевича, а далі на 
укові й популярно писані пра-
ці цро відродження Західньої 
України. А далі піддають ще 
й таке, щоб у 1937 р. зааран 
жувати у Львові Великий, Все 
український, Маніфестаційний 
Здвиг, на якім були би при 
сутні і делегати з іміґрацій-
них, українських осередків, 
тимсамим і від американської 
України. Пропонують ще й 
виставити Маркіянові Шашке 
внчеві па'мятник. 

Тяжко сказати, що з того 
всього буде здійснене. Бож, 
як відомо, відбуття наприклад 
народньої 'маніфестації зале 
жить у першу чергу від дозво-
лу польської влади. Тому мож-
на сумніватися, щоби було 
можливо відсвяткувати на 
рідній землі згадані Великі 
Роковини в такий спосіб, як 
дехто пропонує. 

Та, як довідуємося з „Но 
feoro Часу", вже тепер підго-
товляється 'дещо таке, що бў 
де виконане. Ось Національний 
Музей влаштовує виставу ру-
кописів, документів і інших 
памяток з того часу та друків 
про Шашкевича і його това-
ришів. Богословське Наукове 

переконані, що ці великі роко- Товариство у Львові видає ве-

Улас Самчук. 

ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ 
Друга частина „ВОЛИШ". 

Передрук забороняється. — Авторські права застережені. 

— Тобі, Ганќо, треба щоб 
купили черевики... — зне-
нацька сказав він. 

Вона кинула погляд на свої 
чоботи... — Хто мені купить? 
Тата забрали і може вбють, а 
дід не хочуть. Кажуть, грошей 
нема. Але чекай... Побачиш, 
які я матиму черевички в літі... 

Далі Володько оповідає, як 
він з Німим минулої весни на 
отих он дубах шулічі кубла 
видирав, як дерся на височез-
не дерево, а шуліки хижі пта-
хи. Як злетить на людину, очі 
може виклювати.`А щож... Але 
він не дурний з голими рука-
ми лізти. Він узяв собі в Німо-
го ремінного нагая, за пояс 
застромив ніж тесак і тоді під-
лазь, коли хоч. 

Або яке нещастя трапилося 
з- Хведотом. Вониж ходили по 
лісі шукати доброї берези на 
сік. У дерманських лісах нема 
беріз, а на чуже — не то, щоб 
боялися... Не хотіли мати кло-
поту... Ну його... Так він і ка-
же: ‚ІНімий! А прорубуй но 
зарубину в клені. З клена та-
кож добрий сік". Німий ру-
бае, розмахав сокирою і саме, 
як на-то-те, підлазить Хведот. 
Німий розмахнув ўзад сокиру 
і як пальосне Хведота... Про-
pro в зуби-.; 

— (15) 
— Ах! — скрикує Ганќа. — 

і не зарубав?... 
— Не зарубав, бо на щастя 

не' попав лезом. Обухом маз 
нув... Геть чисто губи розмяг-
чив... 

Далі Володько згадує кіль-
ка геройських випадків з вій-
ни з угорщанами... Скрізь Во-
лодько герой, скрізь хороб-
рий, скрізь перший... 

Але Ганќа вірить. Чомуб їй 
дійсно не вірити, коли вона в 
зимі сама бачила, як Володько 
Фонові Гарбузі морду набив. 
А Фон же на цілу голову ви-
щий від Володька, має пятна-
цять літ і ходить другий рік 
у третю групу. Бо Гарбуза не 
мав права... Карпів батько Фа-
насько їхав до Гершка січку 
різати... Кулі на санях звязані 
старими посторонками. Один 
кінець посторонка з петелькою 
теліпався ззаду. Зі школи 
йшли школярі і почали чіпля-
тися до саней. Назар, молод-
ший брат Фона, якось попав 
ногою в петельку. Шабелян 
нагнав коні, петелька зашмор-
гулася на нозі, шарпнула і На-
зар проїхався від Польонової 
хати аж до маказину на вла-
сцій сіданці. Колиб ще дорога 
рівна, то ще сяк-так. А то гру-

да замерзла... Кричав, як ска-
жений. 

А Фон-халєра підбіг до Во-
лодька. То ти, каже, його 
пхнув і він попав ногою в пе-
тельку. — Брешеш! Я його не 
пхав! Він сам, шалапут дур-
ний, вліз у петельку. — Не! То 
ти! Я бачив; То ти! Хоч, щоб 
я тобі наклав?... — і замахнув-
ся на Володька. А Володько 
як підскочить і як мазне Фо-
на. З одного боку, з другого! 
А Антон, що любив такі видо-
виська, на ціле горло репетує 
бий! бий! бий Гарбузу! Ну й 
було сміху... 

Цеж Ганќа на власні очн 
бачила. 

Алеж, Боже! Сонце не стоїть 
на небі. Володьќў! Вже час до 
школи. 

Бігли під гору, як могли. 
Душно. Обличчя розбарви-
лись на рожево. Сині очі та-
кіж, як і небо. Піт на чолі, на 
носі... Фу!... Скільки не вти-, 
рай руками, сочиться, мов з 
розсохлої бочівки. 

Прибігли до школи. Увій-
шли разом. Очі всіх дітей на-
правлені на Володька і Ганќу. 
Учителька серед кляси стоїть 
і сміється. Вона щойно розда 
ла дітям старі часописи, пу-
делка з пасти та коробки ви 
пушок, як нагороду за квітки. 
Bet раді,' всі вдоволені. 

На кожній лавці велнтенські 
барвисті паперові шмати з 
картинами вій(ни, реклямами 
годинників, музичних інстру-
ментів, книжок, зубної пасти, 
кольонської води... 

А Володько з Ганќою сто 
ять коло порога і учителька 
навіть не каже їм сідати на мі-
сце. Ганќа така засоромлена, 
що зовсім забула за свої квіт-
ки. Володько руки спустив, у 
лівиці кашкета мне, обличчя 
палає, очі бігають по стелі, по 
старих вітхозавітних картинах 
на стінах, по помості 

— Аааа! Ну, мої мандрівки 
ки! Де це ви так забаралися? 
Ми вже тут радимося, щоб ќа 
рету за вами післати. 

—, Ха-ха-ха! — регоче діт 
вора. 

— А ондео Антон впевняє, 
що наш Володик почав зальо 
тами займатись. Каже, що 
батько ніби на Трійцю женити 
йог(о збірається... 

— Ха-ха-ха! — регоче діт-
вора. 

Володько ще такого сорому 
не переживав. Ганќа вже реве. 
Він тільки тупцяє на місці... 

— Ну, ну! Сідайте вже, про-
шу ласкаво, на місце, але за 
спізнення не дістанете нічого. 

Володько пішов і мовчки 
сів. Уста його суворо і вперто 
затиснені. Часом по них ледь 
помітно пробігає здригання. 
Але зуби так міцно заціпнуті, 
що' навіть, не то плачем, а й 
колом не розважив би їх. Ган-̀ j 
ќа замовкла також, лиш врл 
ди-годи схлипнула. 

(Дальше буде). 

ріота. Та це, на нашу думку 
не є ніякою перешкодою. Нав-
паки, дасться тепер тим ар- і 
тисѓам, що будуть різьбити '-
Шашкевича, змогу представи-
ти його ще 'краще, не як жн-; 

вў особу, але як ідею, як лю-
дину з вигляду уявлену, але: 

правдиву щодо цих ідей, що; 
звязані з її духовою діиль-` 
ністю. 

Як знаємо, в Злучених Дер-; 
жавах уже поведено збірку и і' 
памятник Маркіянові Шашке-
внчеві, який мав би вирізьбц-
ти наш мистець Олексамдср 
Архипенко, а який мав би бути 
приміщений в Зђ(раїнськім Му-
зею в Стемфорді. 

' Йђ і 

країни. 

Одно відродження, а не два. 
Святкуючи роковини появи 

„Русалки Дністрової", а з нею 
і роковини літературного від-
родження галицької Уічр:і:нн, 
треба завжди памятати, що є 
одна Україна, один україн-
ський нарід і одно його літе-
ратурне відродження, себто те. 
яке започаткував на Великій 
Україні Іван Котляревський 
своєю „Енеїдою". Треба памя-
тати, що Марќіяџ Шашкетич 
знав „Енеїду'` і на неї покли-
кувався. І цілком певно, що 
поява цеї останньої, як і поя-
ва багатьох інших укра'їнських 
творів у Наддніпрянщині, ІОЙ-
чинилась, як це слушно підно-
сить С Ю . Пеленський, до то-
го, що вийшла в Галичині „Ру-
салка Дністрова", написана 
.живою народньою мовою. В 
тім давнім часі вже був жн-
вий, як на ті часи, звязок між 
наддніпрянцями і галичанами. 
І тому т. зв. „галицьке відро-
дження" не є чимдь відірваним, 
а тільки природнім випливом 
того, що сталось у Великій У-
країні. Землі наші були тоді, 
як і тепер, розділені кордоиа-
ми, але ті кордони навіть у 
тих темних часах не були нл-
стільки сильні, щоб розділи ги 
душу-народу. І тому саме по-
яву „Русалки Дністрової" не, 
треба вважати якоюсь „галиць-
кою" несподіванкою, а тільки 
природнім, соборницьким від` 
гомоном на те, що сталось у 
Великій Україні з появою 
„Енеїди" Котляревського, пер-
шого. українського твору, на-
писаного чистою і живою у-
країнською мовою. 

І те треба ще памятати, що 
на ділі поява „Русалки Дні-
стровоГ' не сповнила покладе-
них на неї надій. Як відомо, 
поліція сконфіскувала книжку 
і розійшлося всього тільки 100 
примірників. Та це не зменшує 
ніяк заслуги Маркіяна Шашке-
вича, бо, не зважаючи на те, 
сама поява „Русалки Дністро-
вої1' була дуже відрадним фак-
том, і історичним, бо ввела і в 
Галичині українську народню 
мову до літератури. Та хто 
знає, чи не важніше було тут 
і відродження національно-по-
літичне, яке тоді пробудилось 
і яке звязувано з появою Ша-
шкевича та яке в 1848 р. 
виявило себе тим, що репре-
зентанти галицької вітќи укра-
їнського народу заманіфесту-
вали себе тоді по соборниць-
ки, зазначуючи виразно, що 
вони^ є частиною великого у-
країнського народу. 

З Н А М Е Н Н І В І Д В І Д И Н И 
„Новий Час'' помістив стат- грають большевики. Стара, пе-

тю Павла Лисяка про відвіди-,редвоєнна французька політн-
ни Ґамлена у Польщі. У тій ќа „окруження Німеччини' ки-
статті читаємо: нула Францію в обійми боль-

Ясна річ, що французький шевиків і тепер вже справи 
генерал поїхав до Польщі не ‚зайшли так далеко, що у Фран-
тільки на те, щоб зїсти napyjun є могутні внутѓрішні сили, 

обідів і зложити;які самі, з власного свого по-парадних 

ЙСТУПАИТЕ ` ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОІОЗА. 

k 

Чи І який ставити памятник 
Шашкевнчеві. 

Як уже згадано, в старім 
краю думають поставити Мар-
кіянові Шашкевнчеві памят-
ник. І це теж не леѓќй справа, 
коли зважимо, що десятки літ 
українське громадянство нама-
гається виклопотати дозвіл на 
будову памятника Тараса Шев-
ченка, але не може його до-
битнся. Значить, що не може 

кілька традиційних вінків: на 
плиті невідомого жовніра у 
Варшаві чи на саркофагу 
марш. Пілсудського на Вавелі 
Поїхав французький генерал 
до Польщі не прямо й найко-
ротшою дорогою через Стрйс 
бурѓ і Німеччину, а „поза го 
родами": через Швайцарію, Ві-
день, Чехословаччину. І це теж 
знаменний факт. 

Не без значіння є теж факт, 
що генерал Гамлєн приїхав до 
Польщі якраз тоді, коли чоло-
ва польска опозиційна група, 
людовці, зааранжувала відому 
масову вічеву акцію. Загал не 
знає, а радше тільки може до-
гадуватися про ті таємні нит 
ки контакту, які йдуть від т 
зв. „фронту морж" до ген 
штабу в Парижі й назад. Доки 

}жив маршал Пілсудський, ви-
сліди відвідин кожного фран-
цузького генераліссіма у Вар-
шаві менш-більш згори могли 
бути відомі. Тому ніхто До них 
не квапився. Тепер, коли мар 
шал Пілсудський є тільки за-
бальсамованими мощами, що 
лежать у підземеллях Вавелю, 
ситуація настільки перемінила 
ся, що бодай... можна балака 
ти. А слова французького ґе-
нерала сильні. Вони сильні не 
тільки самим своїм змістом, 
тим, що тут говорить вожд 
наймогутнішої побідної армії 
на Заході, але й... акомпанія-
ментом. Французький генерал 
не тільки балакає, але й тря-
се калиткою. А положення 
Польщі таке, що вона не може 
до цього приємного для кож 
ного людського вуха голосу 
гроша — не прислухатися 

Справу, що й казать, зааран-
жовано прекрасно. Большевн 
ки мовчать і вдають, якби їх 
ціла ця поїздка нічого не об-
ходила. Сталін є в цьому ща 
сливому положенні, що може 
„на розум" балакати з Поль-
щею не сам, а за посередниц-
твом` такого спільника як 
ФранціяЃ І навіть без інформа-
цій з джерел контррозвідки не 
важко догадатися про зміст 
цих балачок. 

Положення Польщі є труд-
не й „делікатне". По своїй 
суті польська політика є на-к 
скрізь мирова й далека хочби 
від тіни якоїнебудь заборчо-
сти. Польща є цілком насиче-
на щодо своїх політичних аспі-
рацій і тільки бажала би при-
святити всі свої сили для го-
сподарського розвитку держа-
ви. Якщо Франція, яка фор-
мально далі є союзником 
Польщі, хотіла би й зі свого 
боку таку політику вести, міг 
би під егідою Франції й Ан-
ґлії повстати могутній дефен-
зивний бльок європейських 
держав, який на довгі літа 
міг би забезпечити мир нашій 
частині світу. Але Франція хво-
ріе на „комплекс"" Німеччини. 
Під впливом панічного ляку 
перед Німеччиною — Франція 

чину, являються активними 
підголосками тієї політики. 
Панове Блюм' і Кашен ідуть 
нога в ногу з большевнклми 
не тільки s таких ранні, які 
перед війною казали те C;IML' 
робити панові Пуанкаре в від-
ношенні до царя Миколи It, 
цебто з титулу однакових між-
народньо-політичних рацій, а-
ле теперішні вожди Франції 
роблять це тому, то вони :з 
ідеольоґічно - світоглядового 
боку, як члени Т. ЗВ. ЛЮДОВОіЧ 
фронту, є однодумці больше-
виків. Не знати того, чи фран-
цузький генераліссімус балакав 
у Варшаві більше як фрацуз, 
чи більше, як представник 
большевицкьої ліги. Як бачи-
мо, історія вміє часом бути 
аЖ така дивовижна її хіп(ср-
на... 

Під ніякою умовою Польща 
не може, хочби як хотіла, для 
вигоди й інтересу Франції, від-
кривати для большсвнцької 
армії свої кордони, дозволяти 
большевицькій п о в і т р я н і й 
фльоті перелітати понад поль-
ською державною областю, а 
перепускання польськими за-
лізницями большевнцького 
воєнного матеріялу настільки 
позбавлене всякого змислу, 
наскільки невідомо — для ко-
го, на ділі, цей матеріял мав 
би бути призначений, коли 
згори відпадає заложення, що 
на західніх кордонах Польщі 

(оперує проти Німеччини якась 
большевицька армія. Словом: 
самостійна польська держава, 
хоче цього Франція чи ні, си-
лою самого факту свого існу-
вання — `'відгороджує її тим-
самим боронить Німеччину від 
боьшевицької атаки. Якби 
існувала самостійна Україна, 
вона таксамо охоронилаЃ) 
Польщу від кожного нападу 
зі сходу. Дмовський і вшехпо-
ляки, які фактично робили 
версайський мир на сході Єв-
ропи, а які ісповідували іі 
ісповідують відому політичну 
засаду, що нема України, a t' 
тільки Польща і Русь, щоііио 
тепер збирають плоди тієї сво-
єї політики. Це вони, ведені 
зоольогічною ненавистю до у-
країнства, поставили Польщу 

(між два могутні бльоки: ні-
мецький і болвшевицькин. 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ, 
які опрацював і видав 

М. О. ГАЙВОРОНСЬКИИ 
на мішаний хор: 

1. Живи, Україно. 
2. Невістонька, пісня з Полісся. 
3. Вербож моя, пісня з Полісся. 
4. Одкадь соненько сходило, пісня 

з Лемків щинн. 
5. Моя, мила, пісня з Лемківшинн. 

, Повищкх 5 пісень продаємо 
за $1.00. 

6. Коляда, Гуцульське Різдво. 
7. Пльис, Гуцульське Різдво. 
8. Кругльнк, Гуцульське Різдво. 
^Щедрівка, Гуцульське Різдво. 

Повиті 4 "існі продаємо 
за $ЇЛО. 

Всі повнщі пісні можна одержати 
в книгарні „Свободи". Висилземо 

„ . м ‚тільки по одержанню належитостй. 
творить в Европі наявно офсн-і "S V О В О D А" 
зивний протинімецький бльок, ̀ gx-в$ GRAND ST^ P. О. BOX 846 дістати дозволу на таке місце, (у якім тепер першу скрипку JEBSEY ОТЃ, N. А, _ . 
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ГОЛОСИЧИТАЧІВ 
ПРОПАДАЮТЬ ГРОМАДИ. 
В „Свободі" з дня 14. ве-

ресня б. Р- був допис з Гю-
стон, Тексас, про жалюгідні 
обставини деяких наших,гро-
мадян, то свідомо чи несвідо-
Мо навіки пропадають для у-
країнського імени. ' Авторові 
цих рядків ще свіжі вісти про 
неменш трагічні обставини в 
Вілтон, Н. Д., та Чісголм, 
Міни., де він мав нагоду про-
бувати. 
у ВІлтоні був я на самий Ве-

ликоднин вівторок. Хоч які 
були сніги в тих околицях, то 
пене скортіло побачити людей 
в церкві. Заходжу. Церква ви-
повнена, але майже виключно 
старими. Молоді майже не бу-
ло. Відправляв якийсь „угро-
руський" старосвітський свя-
щеник. Слухаючи його відпра-
ви, я мав вражіння, що це я-
КІІІІСІ. москаль. Співали дяки, 
але так невиразно, що годі бу-
ло їх розуміти. Рухи людей бу-
лн якісь дивні. В руках держа-
лп жовті свічки, такі грубі, що 
треба було їх в обидвох руках 
держати, а притім, що хвилини 
скапували від світла топлячий-
ся нісќ до старої „таци". Так 
та .дана" ходила з рук до рук 
по цілій церкві. 

Зміст проповіди: не пере-
їдатнся підчас свят. 

Пішов я поі місцевості і 
стрінув досить численну мо-
додь. Па запит, чому не були 
в церкві, одна дівчина відпові-
ла, то в церкві все по старо-
світськи, а молодь бажалаб ба-
чити „модернішу" церкву. З 
тої причини багато нашої 
молоді ходить до місцевого 
польського костела, де, як ка-
жуть молоді, „священик моло-
дий і модерний". 

Сумно почував я себе в та-
кііі громаді, де нема наших ґа-
зет, відчнтів, книжок. Все там 
безнадійно назадницьке, роз-
сварене, розбите. 

Чізголм це другий приклад, 
де громада являVтьcя на про-
валі. Байдужність, розбиття, 
загальна ненависть не лише 
відіпхала молодь від старих, 
але роздробила та поріжнила 
родичів. Не диво, що й ця гро-
мада не може вдержати ні по-
стійного священика, ні не мо-
же вести якої народньої робо-
ти. Є там коло 100 українських 
родин, занятих переважно в 
копальнях залізної руди. Це 
поселенці переважно з лісько-
го повіту. Та проте вони поді-
лені на українців з греко-кат. 
церквою та кацапів зі своєю 
церквою, де проповідується 
московською мовою. І там теж 
молодь іде до чужих. Вона 
зовсім неосвідомлена. Ніде ні-
чого не читала про Україну. 
З української преси я завва-
жив „Свободу" і то тільки в 
публичній бібліотеці. Автор 
Цих рядків у співпраці з деяки-
мн людьми старався заснувати 
гурток молоді. Та де лиш при-
Йли до хати кликати молодь 
на збори, всюди спостерегли 
велику зневіру, неохоту і ціл-
ковнту безнадійність в успіх 
такої праці. Аж лячно було 
слухати деяких людей. Гурток 
з трудом зорганізували. 

З провідних людей можна 
згадати А. Клодницького, Со-
року, але ті два не можуть 
всього зробити. Перший з них 
був двічі „олдерменом" (рад-
ним) у місцевій міській раді; 
за останній раз він перепав че-
рез 9 голосів, спричинених та-
ки „своїми" людьми, котрі з 
а̀внстн не вибрали його до у-
ряду. З молоді яких 4 піде те-
пеР до каледж: три хлопці й 
одна дівчина. 

К'олнб так зявився який чо-
Лов'к. або сталий працьови-
тин священик до обох 3 тих 
гРомад, то можеб ще що spo-
бив, особливо з молодю. Ко-
лиж біда в тім, що постійних 
священиків не можна вдержа-

Іти, а приватна людина не може 
знайти ніякого` заняття, щоб 
кожна там жити й працювати. 

Пишу ЦІ рядки не на те, щоб 
кого вразити чи руйнуючо 
критикувати. .Навпаки, хочу 

'Вас 
Легке Куренняі 

Курення,що поводиться з вами доброї 
Ви, що берете участь в спорті . . . і ви, що не бе-
р е т е . . . ви обоє маєте причину поводитися з со-
бою добре . . . щоб брати легке' курення . . . 
Lucky. Тому, що легке курення лагідне з вами. 
Легке для вас, коли ви вдихаєте. Лагідне до ва-
шого горла. І поскільки ваше L u c k y . . . легке 
курення.. . є зроблені з вибраних середніх лист-
ків тютюну, воно також смакує добре навіть 
тоді, коли ви курите протягом цілого дня. Отже 
для курення, що поводиться з вами добре є ро-
зумно брати Lucky. І памятайте, охороною відо-
мого процесу "Toasting" задоволяються тільки 
ті, що курять Luckies. 

БЛИСКАВКИ "СВІПСТЕЙКЄ"! 
Досі закуплено поверх 1760 

тонн паперу! 
Відколи започатковано Bam Lucky 
Strike "Свіпстейкс", більше аніж 
1780 тонн паперу було закуплено для 
друкований вступних карток "Сеіп-
стейкс." Тільки подумайте про це! Це 
в досить паперу, щоб заповнити прн-
блнзно 88 тягарових вагонів. 

Чи Ви вступили вже? Чн Ви вн-
грали Ваші прекрасні Lucky Strikes? 
Настав!є радіо на "Your Hit Parade" 
—в середу і суботу вечерамн. Слухай' 
те, судіть І порівнайте ці тонни—тоді 
спробуйте Ваш Lncky Strike "Свіп-
стейкс." І якщо Ви вже. не курите 
LnckJee, купіть пачку сьогодні і 
спробуйте їх також. Можливо, що 
вам бракувало чогось. Ви будете 
вдячні перевагам з Luckies—Легке 
Курення з багато, цілком-дозрілого 
тютюну. 

національним І просвітним 
кличем дійдемо до поправи 
нашої лихої долі. 
Ми, громадяни села Слободи, 

рішили будувати цей дім не 
тому, щоб молодь мала де' по-
танцювати, але на освідомлю-
вання молоді: Наші гнобителі 
хотять нас придавити, всіми 
способами й не хотять нам да-
ти сонця просвіти. Та україн-
ський нарід не хоче зістати 
позаду, але всіми силами до-
поминається свого. 

Наше село бідне хотілоб 
мати бодай свій дім на тс, 
щоб виховати наше молоде^ 
п'окоління в націоналам дусі Г 
щоб наші діти в цім домі на-
бирали одної ідеї й одного 
братерського духа, та щоб в 
цім домі за прикладом стар-
ших свідомих людей гарту-
вали свої молоденькі серця. 
Тож просимо, не жалійте хоч 

иаленьких датків, бо це дасьт^ 
свому народові, своїм дітям. А 
Ваші імена наша історія запи-
ше золотими буквами, що бу-
дуть переховані й колись бу-
дуть читати Ваші внуки і ѓ}ѓѓІм-
нуть добрим словом своїх ді-
дів, шо дбали про добро длг 
своїх дітей і внуків м стали 
фундаторами цього дому. 

Всіх жертводавців просимо 
іідписатися власноручно, г 
іКого села і повіту, і яку хто 
:уму жертвував на будову 
Народнього Дому в Слободі. 

Виділ читальні в імені ці-
пої громади вже згори скла-
дає за жертви щиру подяку. 

л е г к е к у р е н н я 
З БАГАТОГО, ЦІЛКОМ-ДОЗРІЛОГО ТЮТЮНУ — " i r s TOASTED" 

i l ' jv Tbr AmfTlraff Tobtcro Согпрія 

звернути увагу нашим орґа-
нізаціям та впливовим людям, 
щоб запобігли лиху, поки 
час. А випародовлююча ґанг-
рена кидається не лише на 
дальш віддалені громади, але 
й на ті, що положені ближче 
українських центрів, на сході. 

Ф. Лунів, 
Чісголм, Мінн. 

Джентельменство. 
Схвильований директор до 

касіера: 
— У касі недостае десять 

долярів! Ніхто крім мене ft 
вас не має ключа від каси. 

Касіер: — То чудово, вло-
жім назад до каси по пять до-
лярів і не говорім більше про 
те. 

З УКРАЇНСЬКОГО життя 
В АМЕРИЦІ. 

НЮ ЙОРЌ, н. и. 

Збори Центрального Комітету 
Українських Національних 

Товариств. 

Дня 9-го вересня ц. р. відбу 
лися звичайні піврічні збори 
Центрального Комітету міста 
Ню Йорќу. На збори явилось 
багато більше делегатів як 
звичайно. Ціллю зборів було 
уложення пляну праці на на-
ступний піврік, а зокрема 
приготова традиційних свят: 
як Листопадове Свято, Свято 
Злуки Українських Земель та 
свято Шевченка. 

#І# 
ЕКЗЕКУТИВНИЙ КОМТЕТ СОЮЗУ УКРАЇНСЬКО-

Д№ЕРИКАНСЬКИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ КІІЮБІВ 
СТЕЙТУ НЮ ЙОРЌ ПОДАЄ ДО ЗАГАЛЬНОГО 

ВІДОМА, ЩО 

Ш Е С Т А З В И Ч А Й Н А 
КОНВЕНЦІЯ 

СОЮЗУ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ К Л Н Ш Ж 
СТЕЙТУ НЮ ЙОРЌ 

:—-:: : відбудеться ; :: : 

В ЎБОТУ, 10-го ЖОВТНЯ (ОСТ.У 1936 Р. 
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 

ПРИ 2-гІй ЎЛИЦІ В МІСТІ ТРОЙ, Н. Й. (TROY, N. Y.) 
Наради розлічиўться в годині 9-тій рано. 

Програма Конвенції буде проголошена на початку 
нарад. , 

Прохаємо всі Українсько-Американські Демокра-
тичні Організації стейту Ню Йорќ вислати на цю 
КОНВЄНЦІЮ СВОЇХ ВІДПОРУЧНИКІВ. 225,32 

Екзекутивний Комітет Союзу Українсько-
Американських Демократичних Клюбів 

Стейту Ню ЙОрк. 

По полагодженні звичайних 
урядових формальностей, як 
здавання звітів рекордовим 
секретарем, фінансовим секре-
тарем та касієром, приступлс-
но Ао обговорення біжучої 
праці 

Як кожного року, так і цьо-
го рішено відбути такі свята: 
Листопадове Свято в дні 1-го 
листопада, Свято Злуки Укра-
їнських Земель в дні 31-го 
січня 1936 р. Свято Шевченка 
а березні (точна дата буде гго-
дана пізніше). - Всі заходи, 
звязані з цсю справою, пере-
дано під опіку екзекутиві Ко-
мітету, яка має доложити всіх 
старѓиљ, шоб свята ті випали 
достойно й успішно. 

Всі українські національні 
товариства в Ню Йорќу й о-
колиці повинні стриматися в 
тих днях від усяких імпрез, а 
натомісць причинитися своєю 
співпрацею до гідного від-
святкування згаданих свят. 

На засіданні був приявний^ 
також п. Михайло Дудра, від-
поручник львівської Просвіти. 
На його просьбу Комітет рі-
шив відбути ще свято Просві-
ти, з якого дохід призначений 
на Тов. Просвіта у Львові. Ь 
виконанні програми має -по-
магати 1-ший відділ ОрґаНі,-
зації Оборони Лемківщини п 
Ню Йорќу. Свято це відбу 
деться 27-го грудня б. р. 

По вичерпанні програми п. 
Михайло Пізнак реферува І 
ще сгіраву зладжений стати-
стики уќраїнців-горожан міста 
Ню- йорќу. Постановлено по 
робити відповідні заходи в 
тім напрямі. - ' ... 

На бажання , секретаря Ко-
мітету, п. Володимира Душни' 
-а. який є обтяжений іншокг. 
працею, назначено п. Коваль` 
`'Чи пом:чтгком рекордово-

."о секретаря. Секретар. 

В І Д О З В А 

ПРИПАДКОВО КИНУЛИ го -
РІЮЧУ ГАЗОЛІНУ НА 

РОБІТНИКА. 
Джеймс Мек-Тейвіш, 76-літ-

ній вдовець з дистрикту Ґір-
він, Саскачеван, перемінився 
у живий смолоскип, коли ро-
бітники відкинули бляшанку з 
горіючою газоліною і прилад-
ково поцілили: його. Старець 
помер у шпиталі від попечень. 
Робітники попекли собі руки, 
коли старалися стягнути горі-
юче одіння з нього. 

ДО ОДНОСЕЛЬЧАН ІЗ СЕЛА 
СЛОБОДА, ПОВІТ ЯРОСЛАВ, 

У ГАЛИЧИНІ. 
Односельчани у Філядель-

фії з малої української грома-
ди Слобода, повіт Ярослав, о-
держали.з,рідного села листа, 
в якім.лаші браття прохають 
допомоги для збудування 
Українського Народнього До-
му в селі. 

Ми склали у Філядельфії 
комітет, до якого входять: 
Іван Дуда, голова; Катерина 
Яріш, секретарка; Яким Воро-
бель, скарбник; Михайло Во-
робель і Марія Боднар, кон-
трольори. 

Цей комітет займеться збір-
кою по хатах, а якби до кого 
з односельчан чи сусідів не 
зайшов, то хай пришле від 
себе жертву на подану адресу. 

Загалом апелюємо до всіх 
щирих українців і українок Р 
Америці, щоби бодай малень 
кою лептою допомогли гро 
маді Слобода поставити Укра-
їнський Народній Дім. 

Посилати на адресу: 
Mr. John Dnda 

1601 Lawrence St., Philadelphia, Pa. 

Оце подаємо лист із Слобо-
ди: 

Дорогі Браття й Сестри г 
Америці: ` 

Виділ читальні Просвіти у 
Слободі, повіт Ярослав, рішив 
збудувати у своїй громаді На 
родній Дім. Наше село ма-
леньке.` складається заледви з 
60 нуМерів, і то між нами є 
ще такі, що їх праця просвіт-
на цілком не інтересує, й не 
хочуть приняти клича „Геть з 
темнотою". „Хай живе Про-
світа". 

Тому справа ішла дуже 
важко.. Отже звертаємось до 

Вас всіх братів і сестер, що 
живете далеко за морем, будь-
те такі ласкаві поспішити з 
помічю, що Ваша ласка, на бу-
дову Народнього Дому, бо ми 
самі не всилі його збудувати. 
Хоча маємо на початок кілька-
десять злотих, то це все ду-
же замало. 

Дорогі Браття й Сестри, ко-
ли котромусь прийдеться пе-
реїхати помежи сусідні` села, 
то мало є таких, щоби в них 
не було Народнього Дому. В 
такім домі містяться ріжні у-
країнські установи, як читаль 
ня, кооператива, руханково-
пожарниче товариство й інші, 
а в нас аж серце болить, що 
не маємо нічого. Заледви тре-
тій рік основана читальня, й 
то містимося у приватній хаті. 
Але якби ми хотіли дати які 
вистави на збільшення бібліо-
теки, то нема де. Ми мусимо 
давати свою крівавицю жидо-
ві, котрий ^привозить дешев! 
товари, а бере високі ціни. 

Маємо людей, котрі є свідо-
мі і підіймаються із сну й пи-
тають себе, чому так має бу-
тн. Чиж ми не можемо самі над 
собою запанувати? А як самі 
не можемо, ідім за море до 
своїх братів і сестер по по-
міч, а маємо надію, що Ваші 
серця не позволять нам так 
жити в безпросвітну, що по-
спішите для нас з помічю, ще 
й чия ласка. 
. Дорогі Браття й Сестри! Не 
звертаймо уваги, на те, чи хто 
наддніпрянеЦь, чи наддністря-
нець, чи полтавець, Чи лемко, 
всі ми: браття й сини одної 
поневоленої неньки України, 
всі повинні собі спільно пома-
гати, бо в. Нас всіх одна ко-
зацька кров. Ми повинні мати 
всі одну мрію, ми повинні ^ма` 
ти одного духа й один запал і 

С Л У Х А Й Т Е ! 
ЗАВТРА, В НЕДІЛЮ, 

27-го ВЕРЕСНЯ 
пана ЕВЃЕНА ЛЯХОВИЧА і 

РАДЮСТАЦІЯ WBNX. 
9:30 РАНО. 

Він буде говорити про 
„НЕВДАЧУ НОВОГО 

РОЗДІЛУ" 
Н Е З А Б У Д Ь Т Е 

П О С Л У Х А Т И 
ЦЕ ДОТИЧИТЬ ВАС 

ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ ВАШУ 
ПОПУЛЯРНУ МУЗИКУ? 

Чи можете'ви в цім тижні назвати 
три найбільш відомі вам пісні в ро-
зумінкю їх популярності!. Якщо так, 
то ви можете виграти цигареткн Локі 
Страйк. 

Виробники Локі Страйк мають ти-
жневу радіову програму „Гнт Па-
рейд" з вибраними найкращими 
пятнацятьма точками в злуці зі Свіп-
стейкс Піснею. 

В цій грі Свіпстейкс дається до-
рослим нагоду показати їх здібність 
у виборі трьох найкращих пісень, 
які є найбільш відомі в цілому краю 
і які найбільш продаються в окремих 
листках і в фонографічних рекордах; 
пісні, яких домагаються від сорок 
до шістьдесять управителів орхестр, 
а також диригенти хорів у краевих 
радіостаціях. 

Понад 500 місцевостей збирають 
інформації для отримання цих Ве-
ликих Патнацять пісень на тиждень. 
Всі ці відомостн підраховують кра-
єві відомі і незалежні фірми публич-
ного рахунку. Цих Пятнацять Вели-
киХ пісень входять у програму Гит 
Парейд з вигравцями ваших Локі 
Страйк Свіпстейкс, які мусять назва-
ти три перші пісні з цих пятнаця-
тьох, що є найпопулярніші в народі. 
Вони мусять бути названі І, 2 і 3. 

Міліони вступивших в цей контест 
дістають кожного тижня рекордові 
числа. їх буде вже більше, як 6,500.-
000. Вступаючі напливають зі всіх 
стейтів Злучених Держав. 

Нема ніякого обмеження в купо` 
ванню або в призначенню нагород. 

І̂ Понад міліон нагород уже видано в 
цім контесті. 

Більш як 500 мужчин І жінок діста-
лн заняття у виробників Локі Страйк 
для розділення і перевірення! вступа-
ючнх, як теж шість тисяч людей ді-
стали роботу у висилці листів. Кож-
ний, хто вступить до контестў, дістає 
вступну картку для використання в 
наступнім тижні, бо контест відбу-
ваеться кожного тижня. 

Кілька поверхів у будинку є за-
няті для розложення всіх тих прн-
ладів, що є звязані зі вступаючими 
в контест особами. 

Отже в додатку до того, що да-
еться розривќу міліонам людей, ва-
ші Локі Страйк Свіпстейкс дають ти--
сачам безпосередньо матеріяльну ко-
ристь. 

Цілу програму кбнтесту подають 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ . .на радіо кожного вечора в середу і одно̀ ,̀ змагання, бо під таким суботу, (огол.) 
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CONVENTION SIDLIGHTS 
By Jay Kay 

The enjoyment of a congress is 
never complete until we take 
stock of the mirthful occurrences 
after business hours. 

In the first place the fourth 
floor was the Ukrainian village 
with higher-ups on the fifth and 
the tenth. 

Saturday night after the Wel-
come Dance, the fourth floor re-
sembled Fifth Avenue and 42nd 
Street. . .all the Ukrainians walk-
ing up and down, paying social 
visits нашим людям. 

What Detroiter was the self-
appointed house detective trying 
to keep order on that fourth 
floor . . . while he himself held 
more than his capacity of watery 
peace offering? 

Mr. Panchuk found it impossible 
to get some sleep and was forced 
to leave the hotel Sunday nite 
in search of it. 

One Buffalo citizen felt cold on 
that hot Saturday evening. . .he 
donned a blanket, visited all rooms 
carrying some of that watery 
peace offering . He requested 
you to say "Ah," then declared 
you a membah. 

Knock, knock. Who's there? 
Під. Під who? Під перину. 

What cute brunette from Mary-
land deride the alleged infatua-
tion of a certain male for blondes. 

Mr. Shumeyko, the retiring 
(that's all he did was retire on 
time each nite) president didn't 
lose his trousers this year but he 

door?.. .Their grouping of the 
five beds in the room comfortably 
accomodated the eight — if only 
the management knew. 

: The Cleveland contingent wasted 
no time in campaigning to bring 
the convention to their fair city 
next year. 

P. S. The convention will be 
held in Cleveland next year. 

A hick from Detroit brought a-
long a cow-bell to make the boys 
feel at home in the city. 

Sunday evening! juefc before- the 
banquet, Roflmi Ю Ц a shewed )Дс$ 
have been hit by a tornado. 
Everything was in-a: turmoil.. .an 
innocent bystander was blamed. 
We wonder if they still have to 
have their backs powdered. 

Room 528, the den of the Fuf-
falo delegation, was the center of 
hilarity Sunday nite. Н'ўа Eddie. 
Say "Ah." 

Here's one knock. Who's there? 
Pan. Pan who?, Panchuk for 
president. 

What rejuvenated "hasrbeena" 
thought they could get away with-
out training and were soundly 
trounced on all aides in the track 
meet? 

Mr. Kuba, 231, of Palmerton, 
Pa. did some great stepping in the 
meet. 

The four man track team from 
Toronto was hard l o shake off. 
They garnered at least seven 
medals and placed third in the 
ppint score. 
I The New Yock- table at the 

banquet had a big city air about 
it. Plenty of noise. 

Are the lights in the Ukrainian 
Hall always kept that low? 

Did anyone else notice Miss 

- - СВОБОДА, СУБОТА, 26-го ВЕРЕСНЯ 1936. 

ACT NOW! BALTIMORE UKRAINIANS 
, - Ш CONSTITUTION PARADE 

The fourth Ukrainian Youth в , 
League of 'North America Con; Gu'tCoietitution Day, which was 
greas held at Philadelphia was a widely celebrated in Baltimore, the 
success. It not oplyifunetidtted in different patriotic groups and so-
a harmonious пЛппві"Ьд^ it f u f cietiesv were very widely repre-
ther substantiated'The Yfcttu.tfiat. ? n № ' A m 9 u 4 f c ? h S Ѓ Ш 
the section of the Ukrainian-Amer- ^ ^ v group, ‚headeduhy M Щг. 
tne section 01 tne икгаішап-Атег chinaky, ^especially invited, to take 
ican youth represented therein p a r t ^ U i e excen3tees by, the city, 
was wholly controlling its own authorities. All the BaTtfmore y -
policies. 'krainians including the Ukrainian 

The free discussion indicated Dancing Club cooperated to make 

was late to the banquet just t h e ) Z i n n , s c h a r m i n g s m i , e ? 

Great banquet. Speeches elirni-
and those delivered were 

Detroiters pay their 
as Papa Panchuk in-

same. 
-Room 421 saw the reliving of a! i"j 

scene in the Marx Brothers' "A j n ^ e ' 
„ , , , , ., л . , short and to the point 
Night at the Opera when no less D - . .. 
than fifty persons trooped in to , . . . . . 
call on Mr. Danielson. Tony Shu-1 n o . e i 0"ls 

meyko aided in the evacuation of і c j ' , _ 
the army when Mr. Danielson' Our hat goes off to the Convey 
pleaded that he had to complete `Л``оп Committee and the Olympiad 
a speech і Committee in their grand handling 

„ ` ' , 4. , , . of the whole affair. They deserve 
But most of them found haven , r . , „ „ , nr,u, І„о ibina 

.„_ ‚т, сч і a vote of thanks. Only one thing 
in 40. JUSt as Tony Shumeyko overlooked. . .not enough of 
was about to hit the hay. Tins m u s i c 
time pleas were futile . . . even, ' " 
though Tony got on his knees. T h e greatest thrill was the 

r^.j ., ... r .- large illuminated sign in City 
Did the rendition of operatic „ R, ,. ' . ^ T g ‚„„i„„m;„„ 

arias in 407 awake anyone Sunday I S ? f „ f ^ S ^ ^ S 2 Ї Ї Ї morning? Ella figlia del amore , t b e Ukrainian ,Youths League. 
. . .ella figlia. . .etc.. . . f 

Mr. Kurlak, N. Y., called all 
rooms informing them he was the 
manager and that he was receiv-
ing complaints.. .until the opera-
tor cut him off and reproached 
him. 

Miss Bodnar had a cute xycr-
ка.іп which she slept . . . and her 
pajamas with Ukrainian embroid-
ery was quite effective. 

Why did three of the eight 
girls in a certain room on the 
fifth floor always run to the bath 
when someone knocked on the 

НОВА СИЛА НА 
ОСЛАБЛЕНІ ОРГАНИ. 

Попий НУҐА-ТОН. тепер науково укріп-
існин ВІТАМІНАМИ А і D, пойуджус о-

ciafi.iciti органи. Цс лнаменитнА шлуико-
нніі томіќ, що пппрап.ис апетит І додас 
напряму. Упрапн.іьнюс шлуикпяі рухи і 
кишкові СОКИ Дівіінч МУГА-ТОН на Серце 
СПркчинЮС більшу енергію у виконуванню 
ріЖНОроДЛНЛ функціЃї. При пндужувянню і 
хппроЛи чудовнії тоніќ. СпрпЙуЛтс ио-
ПНП МУГА-ТОН. тепер посилений ВІТАМ!-
МАМИ Аі D. Переконайтеся Січі про вар-
тість нової сили в тім тоиіку. Успіхи 
гарантуємо, лйо інертлсчо гроші. Продщ-
н)іг. усі аптнкарі. 

На ігнсрдження Леріть УГА-СС1Л—lit'' 
про'іиіцувл`і. 25 ц. і 'МІ її. 

М ДО КРАЮ 
г ри п і і її 

ПЕРЕСИЛАЄМО В ДОЛЯРАХ І ТЕЛЕ-
ҐРАФІЧНО ДО ВСІХ ЧАСТЕИ СВІТА, 
СКОРО І ДЕШЕВО. І 
Продаємо шифкарти на всі лінії до краю , 
і з краю до Америки. 

' Полагоджўено всі краєві справи дешево 
і після прав краєвнх. 

' Продаємо 1 вимінюємо доми і фармн 1 
полагоджўено всі тутешні справи ре-

ш альностей. 
В кождій справі просимо кождого Українця в Америці удава-
тися в повищнх справах до сво'го українського бюра котрогоѓѓ: 
властителем від 20 літ є Антін Пашуќ. Адреса така: 

ANTHONY D. PASHUCK 
322 N. 8th Street Philadelphia, Pa. 

, = 

that the topics presented were in-
teresting. It showed that the de-
legates and guests were really 
their trying to solve the problems 
whioh were confronting them in 
their' individual Hves., 4 '- M З ѓ 
t їй' addition, friendships formed 

at previous congesses were renew-
ed and strengthened; new ones 
were formed. The glamour of 
new sights and new faces had 
their tiaual effect, The восіаі pro-
gram was well conducted and due 
credit must be given to all those 
who worked so hard to make the 
Youth Congress what it was. 

The swimming and track and 
field championships for the first 
time brought in a new healthy 
unifying element into the national 
movement. It certainly was . a 
warming sight to see these boy9 
vie against each other in a clean 
way. 

A result of the Congress which 
is already noticeable is the real-
ization of greater harmony in local 
circles. Many of us realized that 
petty ambitions have no place in 
working towards the better in-i 
tegration of the second generation1 

in the American scene. Co-opera^ 
tion should improve if such at-
titqde is continued. 

With the coming year the Youth 
League must be helped. Financial-
ly it must be shoved ahead.‚.„In 
our locality means of helping the 
Youth League achieve, a greater 
sense of security have already 
been discussed. 

Why not let us all get together 
and help the Youth League grow 
in strength and wisdom. Let it 
non-partisan, поп`-sectarian polity 
be continued and ` reinforced Send 
in your olub names to be enrolled 
in the Youth League if you have 
not become a part ef it already. 
New ideas, - suggestions of oon-
strudtive merit, are always wel-
come we are sure by the officers 
and members of the League. This 
is the movement of the youth. It 
needs the support of all thinking 
American-Ukrainians. Why not 
try to find something about it 
by writing in to the officers or 
member clubs or sending your-
selves to the finest place you can 
do next Labor Day week-end — to 
Cleveland, Ohio where you will 
meet some of the young Ameri-
can-Ukralnians whom it will be 
your irreparable loss not to have 
met. 

Won't you nelp yourselves by 
talking this appeal over and act-
in jr now? Remember we have 
only a definite and limited num-
ber of years 'until our opportun-
ity to act is over. Then when we 
work out the balance sheets of 
our' individual, local and national 
American-Ukrainian life what will 
it be? The decision must be made 
by all of us now. What will it 
be? Won't you act? 

- JOHN ROMANITION. 

the Ukrainian part of the parade 
a very striking sight. Heading the 
parade was the ThreesTeeth Flagtt 

on which appeared in large letters 
jrjpe word, "Ukrainian." Џ was fql-
jlowed b $ #lose tq'jpna, hundred U-
"krainian marchers, including. chil-
dren and young- people. 

MARIE RAKOC2Y, 
. .`їй 

e See "Ramblingi of,, â Wô fi, Hupl-
er"— Edit. 

= 

THE Y. V. D. C. REORGANIZES 
The Young Ukrainian Demp-

cratic Club of New York City was 
reorganized at the regular month-
ly meeting held on Monday, Sep-
tember 21, 1936, at the club rooms 
at 59 St, Marks Place. 

The new оШсе#џ wiatf. to an-
npupce that the еДцЬ'в s#}jal pro-
gram will get URtfcc way prompt-
Jy.rajso $ a t ^lr., members win 
iin,eet at the Club і№дтщ . W the 
адцаі Monday flight. ; , . ; . . ' , . ! 
`^Алу person who is liptetested fci' 

joining the organization may do so. 
by ‚familiarizing herself or him 
self with the club's program and 
activities at its headquarters at 
the above address. 

.It is with very high enthusiasm 
that the officers and the mem 
here look forward to a very 
bright fHtuife for the olub in the 
ensubg.yeaff^,., u:ul 
№Ц ` ' A. WIHBY, r^reeident 

u,'-' '" !-' W. MARTINET ТгеаІ 
. . . 5 RHVTT. 

П031РІ. HHIAPR, t ДЖ., ТД ОКШІЙцп"^' 
КОМІ^гЛ= Уїв^АїНЄтЯГОРО -ДНЯ-""тЦгОНАЗтеЯРЮг 

.j^{j?; вќий ві(фЦІгїіг. Щтў% .ЛІ#н,ПЩЗД{Ааикав fjy.iiP! 

в пятницю. і-го жортня іадв. а ерљ А-МІЙ ваечір 
НА. СІЧОВІЙ ДОІЧ гЏ ^ P ^ N y f I^U) ^ ^ N ^ . j W # A R K , Щ J. 

Комітет просить, щоо всі представники товпрнств, які брали участь 
іі'у.іапітут#нАЮ Ьятя; 'npHlldiJlli -lid``ці'збйри.^Ьо' ќа -них кУятр.'ііс9мині, 

npcAAomttw нілий' -aah ф{№игсгйІИй`'-ти' nocefaKw1 йнсланпх^'`ѓроіпѓй 'на 
ннзнольнуІ боротьбу, .л , . , ; , '325 

Адв. В. Кузьма, прелсіяннк; о. д-р В. Клоднипькнй.'№кретлр. 

11 -1 
^^гтт^ттттт^ 

В І Д О З В І 

МУЗИЧНІ БАНД. 
jtyte :,ЏйіђЩ ‡ПЏа$ р(ОЧў ЦррОЗўЦі†И(рЦ,;: ‚урядам рк 

з тиШ.Ц 
ч 

UWRiHX 
перестали існувати, себто з їх членами. 

. Прохаю подати свої адреси до секретаря української 
музично'Ѓ банди у WOONSOCKET, R. І., Я секретар напише вам 
про цю справу. Листи адресуйте так: 2 ?1 ' 5 

іцр 
І`'-

Подорож до 

СТАРОГО КРАЮ 
и, поспішними, модерними 

моторовцяии 

ПВДДСКІ І БАТОРИ 
Найближчі відпливи з Ню Иорку 
-^ fĵ jfl жЬ‡тня, 5 листопада 

або д о : 

.JFlHui,? турисунчна 
ЬСЯ Ді 

третя кляса. 
их агентів 

GDYNIA-AMERfCA LINE, 
3 2 PEARL ST. , NEW YORK, N. У. 

РЕВМАТИЗМ ЗДЕРЖАНИИ 
УПРОДОВЖ 48 ГОДИН. 

Новий лік нюнорського лікаря прн-
іюсить щастя тисячам. — Проганяє 
ревматичну докучливість з о спини, 

, з суглобів і з мязів. 

Л.ПТ^ЬМИНАЮТЬ ЗВИЧАПНО 

: першого дня. 
І Отрути., у вршівм крові спричиню-

ю"ть рсвматмчрі боп{, задеревілість та 
ішпухлість і не дають вам свобідно 
рухатися без докучливих болів. Щ о -
бн по.іекчицти 'сабї страждання, ви 
иусїіте увільнитиі 'свою кров від 
отруті Ця докторс^ва йова медицина 
робить . це ШвМ4ко. Не лџае в собі 
дурмапуг —' безпечна 'дЛй' молодих і 
старих; не `чиніѓть небезпеки серцю. 
Називається цей'Я№ BARUVACOL І 
иц можете спробувати його на отсій 
ретельній пропозиції: Витніть отеє 
оголошення і зашліть ЙОГ$ почтою-
враз.' з вашим' назившем і адресою 
д о : Atkins Laboratory; 'И East 63rd 
Street, New York City. (Можете теж 
прийти особистая`' Грошей 'не поси-
лайте. ' Заплатіть почтареві $1.85 і 
кілька'Центів за доручення (C .O.D. ) , 
колії він принесе вам Баруваколь. 
yStCHTiaftTe його дві доби (48 годин). 
Як не почуєте гіолеісші, то незужи-
тнй лік зверніть, а ми вам відішле-
мо ваших $1.85. Поіио терпіѓн ше 
один день? Години: 10 д'о 4. 

(Svoboda) 

i L 225. 

І ДРІБНІ ОГОЛОШсКІЙ 

'- Oh.o 
UU д, пошукуь- ЛЯКОВЧИТЕЛЯ Ц 

обняття від і , г о Ж 0 В Т Н Й ; ,. ; 
на адресу '-"С-ИІЦ,І 

526 W 0 i T R ? I T Y C H l W 2 i " 

НА ПРОДАЖ СКЛЕГІ`^` 
ЦВ1ТІВ 

у великім- місті. Зарібок 
цього бизнесу запевнене і 
ступна. Голосіться до 

3 4 6 So. W o o 4 Ave., Linde 

виття , 
яре. 

дис НЮАРК, і ІРВІНГТОН, Н 
В О Р О Н А , 

УКРАЇНСЬКИЙ КРАВЕЦЬ 
НІѓЖ Ў$рання, . чнспгтц npacvt u правляв І переробляв ЗЬп25,-ІЙ?' 
адресу: "Ь"міаятс 

В в Ь г м і і , ? ^ ^ 21 Str^... J 

НА ПРОДАЖ 10-АКРОВА 
Ф А Р М А, 

Дім на 4 кімнати, електрика 
газ і вода. 2 курники , стайня 
Ця фарма є у містечкч CARMEL 
N-'J- в якім є школа, склепи і 
фабрики. Ціна $1,600. Полови 
на готівкою, а решта на l o r i J 
ні сплати. Інтересовані ѓото 
сіться на адресу: 2а$.} 

GEORGE CHUDIOVIC2 
R; і; в о х 2637 MUXVJLLE! N , 

' Д - р МИХАЯЛО яТіК^вичГ 
. УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р - Х І Р У Р Г 

Урядові години: 
Від І—3 пополудні і під 6—8 

ввечір. В неділі згідно а УМОВОЮ 
7 1 8 SO. 17tb ST.. NEWARK, N. j 

(near Springfield Avenue) 
Tel. Емшлх 3-4468. 

S T E V E W E C A L , 
111 CHURCH STREET, 

і 

WOONSOCKET, R. I. 

РІЖНИЦЯ. 

' Між колишніми й теперііл-
німи часами є така ріжниця 
що колись видавали гроші, не 
рахуючись, а тепер рахуються, 
не видаючи. 

Ш'И'ф К А Р Т И 
ЧС найбільші -п найскорміі кораблі на ЃСІ про гульки і то д о всіх 
країв. Воготовляемо реї документи, потрібні до подорожі, ѓж паш-
порти^ВЬн, nepi l tH, афідбаігн. гпетниП, І току наці пасажири не 
мають кдіпогів в дорозі . 

ДОЛЯРИпоеилаемо і((Рмђс-ІсгаІЬ ПОСПІШНСЃГТЕЛЄГРАФІЧНО 
і виплачуймо на останній почті під'повною гарантією ПОМАГАЄМО 

і нел^галь?прі легалізуватися відповідно до нових законів, 
1 ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно.до ти№-

рішніх обовязуючнх законів в краю. Контракти, повновластв, якти 
даровнзяЛ, довжні скрипти 1 всі Інші документи. " ` :` 

Пр`одЛйо ДОМИ та ріжні бнзнссн по д у ж е приступних иДнях. 
ГолоАться у всіх справах до нашого НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА 

по совіснт поради та ретельну обслугу. 

IS. K0WBASNIUK 
, 2 7 7 . 1 . lbt l i STREET, (н іж ІЧ)Ю і Евегао A ) , NEW YORK, Ц.'у. 

БОЛІ НІГ 
Й Рана на_ ногах, .опухлі ні ги, на-
бряклі жили, болячі, ноги, флебі-
тіс, (аападеџнд ж и л ) , налу‡лі або 

, ̀ бо4ячі коліна чи кісточки і рев-
. матичні ноги успішно лікуємо но-
1 ними європейськими методами без 

операції. 
Офісові години: щоденно від 2 

до о, в понеділки 1 четверги від 

w-ОРЦМО ПО, УКРАТНСЬКИ. 
Увага: Отснм подаю до .відома, 

що я переніс свою канцелярію з 
28 W. 89th St., на 
320 W. 8 6 SLj Nerw York City, 

Близько Бродвею. 

L. А. ВЕН LA 
ЕВРОПЕИСЬКИР! СПЕЦІЯЛІСТ 

М И Л І 
Кілька миль Це 'може значити' Лиш 

кілька хвиль; хочби хтось мешкав по-
дальше, він м о ^ е мати нашу ўслугу 
швидко й успішно, якшо такої ўслуги 
потребує. 

Ті, т о бажають Євусякової обслуги, 
знаної від ЗО років як цілковитої й обду-
маної, можуть д о нас навідуватися без-
печно, не зважаючи на віддаль. 

STEPHEN J.JEWUSIAR (fir S O N 
FUNERAL DIRECTORS 

' і И о г „ і St., J e r . e y Qilr 3 4 E, 2 5 St., ђфгошџщ 
' 'PBQU4: - PUoae; 

'Urgrp 4-В9ЯВ tUyonnm 3 4 ) 5 4 0 

У"гпппЧїтуг, j ђЯВИВШІ ТІЛО 

НЕПРИЯТЕЛЬ РЕВМАТИЗМУ: 
Біль в руках, ногах, 

крижах, зимно в ногах, 
а поза шкірою як би 
муравлі лазили. Ті не 
дуги уступають по v 
життю "SORKO". Сло-
їк коштує $4.00. Нале-
житість висилайте ра-
зом з замовленням на 
адресу: за$-

СН. bOZWSKI^Dept. S, 
2325 N. Mulligan Avc, Chicago, ПІ. 

АНДРЕЙКО І 
ІИ Л І К А Р . І 

д`р ЮРІЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
Х І Р У Р Г 1 А К У Ш Е Р 

321 Е. J8th STREET, 
between l e t and 2nd Avenue. 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від 6 до 8, а в неділі 

рано Від 10 до 12. 

— Скільки КОШТУЄ цей о-
дяг?"` - ` ' - ' . 

— А.чи ви хочете платити 
готівкою, чи на ратн? 

— А яка ріжниця? 
— За готівку коштує пять-

десять долярів, а на рати сто, 
причому половина платна го-
тівкою зараз. 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР 
,. І ХІРУРГ 

І Д-Р ЃВАН КАЧМДРИК І 
ВІДКРИВ СВОЮ КАНЦЕЛЯРІЮ 

2 1 3 Lackawana Ave., 
O L Y P H A N T , PENNA. 
Приймає пацієнтів рано: 

від 9—10. пополудни: від 1—3. 
!і від в - 8 . 

Тс-лсфои: Olyphant 320. 
И + И М І М # М М М М М М М І 

ЛЮДИ 

Тарван нишком бажав собі, 
щоб його приняли чорношкірі 
як втілення безсмертного ду-
ха. Це дуже булоб йому на 
руку в його розшуках слідів 
хижацької - смерти. Одна-
че Собіто, той сам, що то 
хмурився, коли Орандо пред-
ставляв Тарзана, думав собі 
інакше. Він сам був чарівни-
ком. У Тарзані він відразу по-
45ачив свого суперника. 

Стріто надувся й прибрав 
на лиці горжественний вираз, 
який ще гірше опоганив його 
вже й так обридливе лице. Він 
збирався на відвагу, щоб у 
присутності всіх здемаскувати 
Тарзана й доказати, що . він 
зовсім не є чародієм, чи ДУ-
хом. Маленька малпочка Нкі-
ма, яка ненавиділа усіх людей 
крім Тарзана," верещала з ці-
лої сили, вихвалюючи ` силу 
Тарзадаі 

ЧОЛОВІЧІ І ЖІНОЧІ 
НЕДОМДГЛННЯ 

ЛІКУЮ МОДЕРНИМИ МЕТОДАМИ. 
ВДОВОЛЯЮЧІ И ШВИДКІ ВИСЛІДИ. 

Порадьтесь д-ра Зінса в лікуванню 
кровн, шкіри і нервових недуг, ката-
ру й хронічних бо.тяків, нервів і за-
гольного ослаблення, шлункових і 
кишкових недуг, гемороїдів і інших 
відходових забурень, що справляють 
бліь та иедогідність, люмбага, сія-
гнкн, нецральгіТ, запалення нервів 
ГнюраЙтіс) і хронічних ревматичних 
станів, носа, горла, легенів, віддихо-
вих недуг, печінкових забурень і ін-
шнх чоловічих і жіночих недуг, а ко-
лч маєте якіиебудь недомагання, що 
їх не розумієте, порадьтеся довіроч-
ко мене: я вам усе вигісню. 

Мої ціин умірковані. 
Екзаміндція кровн, лябораторні до-
с.ііди, проміні X (екс) , сироватка І 

впрнскувальні щеплення. 

DR. L. ZINS 
Поверх 25-літня практика. 

П О East 16 ST. N. Y. 
(між 4-тою Евенею Й Ірвінг Плейс) 

І`ОДННИ: від 9 рано до 8 ввечір. 
В Неділі: від 9 рано до 8 зполудня. 

ГОВОРИМО ПО УКРАІНСЬКИ. 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Вхопившись ќ'а'Ќќў Тараа 
вона кидала проклони на чор 
них, очевидно з переконані 
ням, що тих проклонів крім 
Тарзана ніхто не розуміє. „Він 
вас усіх побє, ви чорні Чезда^ 
ри!" — кричала Нќіма. „Усіхі 
Відкрутить вам голови як , Оѓ 
ріх від галузки". Тарзан, слу^ 
хаючи цих перехвалок малеНь-
кої малпи, не видержав і на 
голос ^розсміявся. 

ДГЛ'"к 
-- V _-- і 

Собіто думщлиіо #Тарзан, 
відгадавши його гадки, на-
смѓхається з нього. Його сер-
це закипіло гнівом^ `^грні, що 
стояли довкруги, бачили його 
здавлений гнів і були задово-
лені з того. Вони дуже нена-
виділи свого чорного чародія, 
який обходився з ними дуже 
жорстоко. Собіто не ридержав 
і сказав, погрожуючиѓ „Я тебе 
здемаскую".' ' 

ЗАНМІАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

- YORK І ОКОЛИЦЯХ 
X29 Б, 7tb STREET, 

NEW YORK, N. У. 
ТИ, Orchard 4 - 1 W 8 

BRANCH OFFICE A CHAPEL. 
7 0 7 PROSPECT AVENUE 

(cor . E. 155 St . ) , BRONX, N.T. 
ТЛ Ludlow 4-25в8. 

j J -J . 
'I H І' І і I H M 

. ^ . -^ 
С В І Й ДО СВОГО! 

Одинокий українсьќкії погребннк 
в околиці Перт Амбой 1 Картерет, 

Н. Дж. 

SAMUEL Р, KAN А І, 
4 3 3 STATE S T „ cor. WASHINGTON 

PERTH AMBOY, N. J. 
Телефон; P. A. 4 -4545 . 

Чемвл обслуга, —Умірковані ціни-l 


