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РУЗВЕЛТ ЗА .ДОБРОСУСІДСЬКУ 
ПОЛІТИКУ" 

МОНТЕВІДЕО (Уругвай).-Президент Рузвелт 
покінчив свою подорож до Полудневої Америки 
відвідинами столиці републики Уругваю, Монте
відео. 

Як президент приїхав до Монтевідея кружля
єм ..Індіянаполис", його привитали на причалі 
великі маси народа й представники уряду. Прези
дент Терра й президент Рузвелт об'їхали потім мі
сто автом, витані по дорозі тисячами цікавих. Під
час обіду в президентській палаті кожний з пред
ставників хвалив край другого. Терра підносив те, 
що Злучені Держави зрікаються протекторатів та 
попирають повну незалежність країв. 

,\ своїй промові президент Рузвелт підчеркував 
потребу добросусідських відносин між державами 
всіх трьох Америк. Перед кождою з тих держав 
стоять важні питання, про які навіть не снилося 
батькам: 8-годинний день праці, мінімальна запла
та, охорона для дітей і жінок, колективні угоди між 
підприємцями й робітниками, забезпечення на старі 

ки, модерна санітація (захорона здоровдя), це
ментові дороги, залізниці й сталеві будівлі, телє-
графи, радія. авта, подорож паровими кораблями 
та літаками. Всі ці питання американські держави 
пробують розвязати демократичним способом. 

В імені президента Рузвелта його син Джеймс 
зложив вінок на гробі генерала Хосе Хервазіо Ар-
тігасл. батька уругвайської незалежности. 

По відвідинах у Монтевідео президент усів 
знову на корабель „Індіянаполис" та поїхав просто 
до Чарлстону. 

МИРОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПОЧАЛА НАРАДИ. 
І5УЕНОС АЩРЕС (Аргентина).--Міжамерикан

ська Кпнф^іе.іція.для Вдержання Миру .подала свої 
наради вирішеннями формальних питань; себто, як 
мається вести конференцію. 

І встановлено, що всякий делегат, що хоче по
рушити якусь справу, якої нема між точками нарад, 
мусить наперед віднестися до керовничого комітет 
ту к '-.іперенції. 
ПОСАДНИКИ МІСТ ВІДКЛИКАЮТЬСЯ ДО РУЗ

ВЕЛТА ЗА ЗАПЛАТУ ДЛЯ ДОПОМОГОВИХ • 
РОБІТНИКІВ. 

ВАШИНГТОН. - Посадники й представники 11 
промисловибс міст, що становлять виконний комітет 
Конференції Посадників Злучених Держав, зідне-
слися на заклик Ля Гвардії, посадника Ню Йорку, 
до президента Рузвелта з домаганням, щоб він 
здержав розпорядки уряду про зменшення ДОПОМО
ГОВИХ робіт, видані недавно Адміністрацією Посту
пу Праць („Доблю-Пі-Ей"). 

Цю телеграму вислано Рузвелтові до Південної 
Америки на корабель „Індіянаполис", як Обрі 
Вилйемз, заступник голови Адміністрації Поступу 
Праць, не захотів відкликати приказу про перше 
зменшення числа допомоги робітників, на' основі 
котрого 154,000 осіб втратилиб роботу.' 

Вилйемз каже, що розпорядки є викликані по
требою зменшити видатки уряду. Уряд думає в 
цей спосіб заощадити коло 150 міліонів долярів 
місячно. 
ТАВНСЕНД ОБВИНУВАЧЕНИЙ ЗА НЕПОСЛУХ 

КОНГРЕСОВІ. 
ВАШИНГТОН.-Велика лава присяжних суд

дів у місцевому федеральному суді постановила по
ставити на суд д-ра Франсиза Е. Тавнсенда, автора 
пляну пенсії на старі роки, та його двох помічни-
кїв за непослух палати послів. 

Вони не слухали спеціяльного комітету палати 
в, то розсліджував організацію Тавнсенда. 

"J? 

П ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У 
НОВИХ ЧЛЕНІВ ДО У, И, СОЮЗУ 

Від 15-го до 30-го листопаду ц. р. надіслали;до головної, канцелярії аплікації нових 
члєшв отсі урядники й члени: .і. , 

Відділ: Місцевість: Організатор: Повнолітні 

1 ЛЮБОВНА ІСТОРІЯ КОРОЛЯ ПОТРЯСАЄ 
- ІМПЕРІЄЮ 

Діти: РАЗОМ: 

ПОС 

„ШАМПЛЄН" ВІДЇХАВ НЕ ВИЛАДУВАНИЙ. 
НЮ ЙОРК.— Французька лінія здержала від

плив свого коробля „Шамплєн" на 6 годин, сподіва-
ючися за той час добитися .від юнії корабельних 
вантажників дозволу для вантажників виладувати 
Цей корабель. Заходи лінії не вдалися й корабель 
відїхав назад до Франції, везучи, з собою назад 
до Франції більшу частину свого ладунку, призна
ченого для Америки. 

. .. і і 

ІНЖИНІРСЬКЕ ДІЛО ВЖЕ ОБІЙМАЄ 
ЮНІОНІЗМ. 

НЮ ЙОРК. —На бенкеті, влаштованім з наго
ди зїзду ріжних інж/шірських організацій, Джозеф 
Ров, професор промислової інжинірії в Нюйорськім 
університеті/ закликав студентів інжинірії студіюва
ти тепер і робітничі юнії, бо, мовляв, без знання ро
бітничого руху неможливо нині вести ніякого про
мислового підприємства. 
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Отже висліД кампанії за дватміеяді представляється так: в жовтні приєднано 244, І 
в листопаді 272 нових членів, разом за два місяді 516 членів. .. .;. 

На перше .місце щодо приєднаних нових 'членів вибився тепер Микола Блйзнак, ce^1 

кретар від. 204, приєднавши досі ЇВ повнолітніх і М дітей, отісе разом 29. Другеімісце вай-
має далі Стефанія Галичий, секр. від. 171, що приєднала 17 ловнолітиіх і 8 дітей, отже ра-
8ом 25. На третьому місці є'Микола Бусько,. секр. від. 102, що приєднав 7 повнолітніх і 17 
дітей,, отже разом 24. Четверте місце займає Петро Гелетій, секр.. від. 164, що .приєднав 
І2 повнолітніх і 7 дітей, отже разом 19. На пятому місці є Юлія Юревич; секр. від. 359, що 
приєднала 12 членів і т. д. ,. .̂  :^-, , : -• (і - ,л 

, До закінчення теперішньої кампанії остається і вже: тфькй один місяць. 
^икaжlм упродовж того місяця трохи більше активности ніж у минулих двох 
місяцях; приєднаймо в фудні більше членів,, ніж у листопаді, а тоді зможемо 
сказати, що ця тримісячна кампанія булл успішна. 

ЛОНДОН. — Роман ангїійського короля з па
нею Сімпсон перейшов у стадію, в якій він загро
жує єдності британської імперії. Англійська су-
'спільність, а головно домінії, що звязані з бритій-
ською імперією через особу короля, рішуче ВІД-

• кидають гадку І щоб їх королевою стала пані Сімп
сон, що була вже двічі розведена передтим. 
Деякі з них навіть погрожують відірванням -від 
імперії, колиб це сталося. Тимчасом король Ед-
вард уперся й хоче за всяку ціну поставити на 
своїм. Не помагає апель міністрів і преси, щоб 
він поставив інтерес народу й імперії вище своїх 
'особистих почувань. Він рішився оженитись із па-
•нею Сімпсоновою, навіть колиб йому- прийшлося 
втратити трон. Дехто -з приятелів короля натя
кає, що він уже рішився абдикувати. На його 
місце мав би прийти його брат/князь Йорку. 

ПТЛЄРШЦ! ВІДБИРАЮТЬ ГОРОЖАНСТВО 
ТОМАСОВІ МАНОВІ. 

БЕРЛІН. — Гітлерівський уряд відібрав Тома-
сові Манові, одному з найкращих німецьких пись
менників, що в 1929 році дістав був навіть нагоро
ду Нобля, німецьке горожанство, як також скон
фіскував його приватне майно. Причиною цього 
поступку було це, що Ман за границею атакував 
режім Гітлєра. 

ВІЗИТА РУМУНСЬКОГО КОРОЛЯ В ПОЛЬЩІ. 
БУКАРЕШТ. — Румунський король Карло за

думує зложити офіційну візиту Варшаві. Ві^ита 
!ця має бути контрдемонстрацією на візиту мадяр- • 
ського регента Горія в Римі. Іншими словами, на за-
ітісненняугро-італійської приязни Румунія хоче від
повісти затіснецням приязни румунсько-польської. 

ЗАКОН, шо^акгрожує УКРАШСЬКИМ 
РОБІТНИКАМ. 

ЛЬВІВ.—Польський уряд підготовляє зміну 
закону про охорону лісів. На підставі нового зако
нну в лісах могтимуть працювати лиш ті особи,1 на 
яких власник лісу одержить дозвіл від уряду. Цей 
закон має охоплювати всіх лісових працівників, 
себто денних робітників! інжинірів./ Знаючи прак
тики польського уряду на інших ділянках, українці 
побоюються, що цей закон буде звернений у пер
шій мірі проти українських робітників. 

ДАЛЬШІ АРЕШТУВАННЯ УКРАЇНЦІВ. 
ЛУЦЬК (Волинь).—Дня 10 листопаду в ночі 

польська поліція перевела ревізію в братів Миколи 
і Юрка Скопюхів з Луцька й обох арештувала. То- t 

го самого дня арештовано також Зіну Бахівну, Бо
риса Пуксу і Володимира Перешдюгу,'всіх в,Луць
ка, як також: переведено ревізію в начальника міс
цевої „Народньої Торговлі", Івана Мацика. ТОЇ 
самої ночи поліція бушувала також в інших селах 
та арештувала Івана і Мирона Селюків із села Жи-
ди'чина, Нукифора Корнелюка з Ківерець, Івана 
й Михайла Хлопецьких, Володимира Соловія, Пе
тра Ксендзюка ь Василя Подригулу, всіх із села Бо-
голюб. Арешти мають політичний підклад. 

ПОВСТАННЯ В СОВЄТАХ. 
ПАРИЖ. — Харківський кореспондент паризь

кого „Матену" подає, що на східньо-українських 
землях, у звязку з процесом проти Коцюбинського, 
загострюються протибольшевицькі настрої серед 
населення. Ці настрої прибирають конкретні фор
ми ,і виладовуються в численних, актах терору й 
саботажу. Населення вбиває агентів ҐПУ та під
палює державні склади вугілля. Той сам часопис 
також подає, що грузинське пресове бюро дістало 
з Тифлісу вісті про протисовєтське повстання в 
Азербейджані, Вірменії, Північнім Кавказі й- Гру
зії. Згідно з цими вістками заворушення дійшли 
до поважних розмірів. Переведено масові арешту-
вання, і 150 осіб розстріл єно. 
УКРАЇНЦІ ДАЛЕКОГО СХОДУ ПРОТИ МОСКВИ. 

ХАРБІН (МанчукоХ.-Дня 27 жовтня ц. р. від^ 
бувся в Українськім Національнім Домі в Харбіні 
масовий виступ української національної кольонії 
проти розкладової роботи червоної Москви. На 
цей протикомуністичний виступ двигнулося все 
українське громадянство міста Харбіна. Велика са-
ля У. Н. Дому була переповнена. Після вичерпу
ючих докладів ухвалено резолюції, N серед яких є 
такі: „Всі українці Далекого Сходу; визнаючи 
український націоналвннй ідеал, рішуче й твердо 
боряться й боротимуться всіма засобами проти 
всякої форми поневолення української нації. Укра
їнська національна кольонія шле палкий привіт 
усім українцям, а передовсім українській молоді на 
всіх українських землях і поза ними перебуваючим, 
за їх активну й рішучу боротьбу проти комунізму". 

JBBBBBJBB^I 



ПРЕЗИДЕНТОВА ПРОМОВА 
Промова, котру президент Рузвелт виголосив 

на відкриттю „Міжамериканської Конференції для 
Миру" в Аргентині, не лише облетіла всю пресу 
Злучених Держав та інших держав Америки, але й 
знайшла широкий відгук і обширні коментарі на 
східній півкулі. Видно, що її трактують як подію 
світової ваги. 

Самий президент Рузвелт зрештою так і намі
ряв зробити свою промову подією великої міжна-
родньої ваги. Він не лиш говорив про відносини 
між ріжними державами Америки, але й натякнув 
на те, що його думки можуть послужити колись 
приміром для наслідування на східній півкулі. 

Він говорив з виразними натяками на тяжку 
політичну крізу в світі та на дуже поважну загрозу 
війни. Цю війну він осуджував без застережень. 
Він сказав, що нова війна це не буде, як це було 
давніше, лише сутичка збройних армій, але це 
буде війна проти цілого населення. Це буде війна, 
що буде нищити села й міста. Вона відібеться не 
тільки на цьому населенню, що її буде переживати 
але й на дітях і внуках, що ще будуть виплачува
ти кошти цеї війни. 

Рузвелт не завивав у паперці, що цеї нової 
війни бояться „прості люди" по цілому цивіліза-
ваному світі, але „провідники й уряди" всетаки 
здаються на війну. 

Коли президент Рузвелт дивиться в цей спосіб 
на війну й мир, то він мусить конструувати з та
ких засновків свої ідеї про засоби запобіження 
війні. Коли всі^ „прості люди" по всьому цивілі
зованому світі проти війни, а „провідники й уря
ди" всетаки здаються на війну, то льогічно треба 
так зробити, щоби „прості люди" могли рішати 
про починання війни. Це можливе лише при де
мократичній системі правління, а не при всяких 
диктатурах, при яких „провідники й уряди" мо
жуть робити собі те, чого не хочуть „прості лю
ди". Тому президент Рузвелт пропагує скріплен
ня конституційної демократичної системи по всіх 
краях західньої півкулі як зараду на воєнне бо
жевілля, голоднечу землі, забаганки загарбання но
вих територій. У поширенню й скріпленню демо
кратичних настроїв по републиках президент Руз
велт бачить гарантію миру не тільки для Америки, 
але й для цілого світу. 

Цю політичну фільософію президент Рузвелт 
виголосив у Буенос Айресі, де між делегатами бу
ло немало представників американських републик, 
в котрих населення своїм темпераментом не при
знає демократичного устрою й у котрих останніми 
часами проявилося багато спроби завести дикта
тури на взір європейських. Рузвелт знає, що на
віть в Америці ця фільософія не може розрахо
вувати на побіду без попередньої боротьби. 

АП0ТЕ03А ВОЖДІВ 
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Цікава і дивна наша доба. 
Неначе з глибини століть ви
ринають давно забуті поста
ті, що живуть і діють в наших 
обставинах величезного тех
нічного поступу. Звуться вони: 
„дуче", „фірер", „вожд". їх 
влада безмежна: в Італії, в Ні
меччині, в СССР. їм припису
ється надлюдське знання і си
ла надмірна. В урядовій про
паганді, що за теперішньої 
техніки мусить впливати на 
широкі маси, вони н^пів-боги. 
Недавно ми були свідками а-
потеози ПілсудськогЬ, якого 
поховано в Кракові на Вавелі, 
поряд з польськими королями. 
Бачимо, що для звеличання 
М у с о л і н і я надуживається 
впливів католицької церкви в 
італійськім народі, а знову ні 
мецька пропаганда ставить о-
собу „фірера"-Птлєра на
рівні з легендарними героєм 
Зиґфридом з народнього епо
су про Нібелюнгів. Він є „пі-
сланий Богом", він є „про
рок". І сам ГІтлєр незрідка в 
своїх промовах так говорить 
про своє післанництво. Сталін 
обходиться покищо без ро
мантики, що звертається в ми
нуле. Він творить сучасну мі
стику. Він уже тепер „чудо
творець"... 

Коли кинути оком в добу, 
що починається приблизно 
роком народження Христа, то 
знайдемо дивну подібність у 
взаємних відносинах народу і 
влади в Римській державі пе
ред 2,000 роками. Цісар Ав-
густ був основником „прин
ципату" (від „принцепс" — 
начальник, вожд) в Римській 
імперії. Уже поет Овідій, що 
вмер на засланні десь на гра
ниці України з Румунією на 
початку першого століття по 
народженні Христа, називав 
Августа „небесною (божествен
ною) людиною". Римським ці 
сарям приписувано божествен
ну силу, а по смерти шанували 
їх як богів. (Дивись, як у Мо
скві совєтські громадяни хо 
дять „поклонитися мощам" 
Леніна). Римських імператорів 
так і називали — „бог" (ді-
вус). 

Чи це має щось спільне з 
нашою освіченою і „мотори
зованою" добою, — скаже 
хтось. На жаль, має багато 
спільного й однакового. Не 
треба йти далеко за приклада
ми. Розгорніть першу-ліпшу 

італійську, німецьку , або со-
вєтську газету. У київських 
„Вістях" з 26. жовтня 1936 ро
ку описана була „олімпіяда 
народніх талантів" у Києві.' 

З чого почалася ця музична 
— співаюча олімпіяда? А ось 
із чого: 

„Піснею про Сталіна 
Починаєм день, 
Кращих ми не знаємо 
На землі пісень". 

І хоч на олімпіяді співали й 
інші пісні, то „Вісти" зазна
чають: 
„Могутньо і піднесено звучить 
„пісня про Сталіна", улюбле
на пісня українського народа". 

Другий приклад: якась со-
вєтська жінка народила 14 ді
тей, які всі живуть. Вона заяв
ляє, що дуже щаслива і хоче 
розказати про своє щасливе 
життя Сталінові... 
. У тих самих „Вістях" з 24. 
жовтня поданий перегляд ра-
йонового зїзду Совєтів у Вал
ках (Харківщина). Цей з'їзд 
обговорював також „проект 
конституції CCCF', написаний 
Сталіном. 1 тут не обійшлося 
без апотеози. Діти на привіт 
зїздові проспівали пісню: 

„Мамлакат (незрозуміле 
слово!) я хочу бути, 

Побувати у Кремлі, 
Щоб тебе, любимий Сталін, 
Там побачити мені". 

На „всенароднім обговорен
ні" проекту конституції СССР 
в Кадіївці в Донецькім басе-
ні дівчинка-школярка прочи
тала власну поезію-молитву 
до Сталіна. Кінець поезії та
кий: 

„Нам Сталін відкрив 
Оці ерняшні далі, —' 
Велике спасибі, 
Любимий наш Сталін"! 

За все дякують Сталінові: і 
за те, що діти родяться, і за 
те, що трактор не поламався. 
Кухарка Василина Крамич у 
копальні Голубівка, дякуючи 
Сталінові за „веселе і радісне 
життя", каже: 

„Товариш Сталін дав нам 
таке життя... Ось.щеб хотіло
ся попросити товариша Сталі
на, щоб додав нам хоча по 10 
років життя". 

Чим не „молебен" до„чудо-
творця Иоснфа Сталіна", що 
не тільки вкорочує віку лю
дям, а ще н продовжує люд 
ське життя!!! 

М. М. 

СЛІДАМИ СЛАВНИХ ПРЕДКІВ 
Перед війною не чути було, 

щоб наше село самочинно вла
штовувало якесь свято в па-
мять українського князя Яро
слава Мудрого, чи Володими
ра Великого. Саме слово 
„князь" було чимсь таким, що 
не проходило радо крізь зу
би. Правда, говорили на се
лі про князів чи архикнязів, 
себто про Габсбурґів, про Ру
дольфа чи Фердинанда, але 
святкувати память сторо-укра-
їнського князя, масово святку
вати память гетьманів, Хмель
ницького чи Мазепи це не 
приходило нікому на думку. 
Одначе після війни ми були 
свідками масових свят присвя
чених памяті Мазепи. Сього
дні самочинно святкує село па
мять Володимира Великого та 
Ярослава Мудрого. Самочинно 
кинулась молодь до вивчення 
української історії й географії 
і т. д. Нема свята, де не бу-
лоб національних танців. У-
країнська народня ноша знахо
дить відповідну пошану. Істо
ричні оповідання про давне й 
недавнє наше минуле, про у-
країнських Героїв стали най
більш улюбленою лектурою, 
необхідним духовим кормом. 

Що сталося? — Відбулася 
революція духа. Ми відкинули 
чужі погляди про „КНЯЗІВ-ТИ-
ранів", ми навчилися цінити 
тих своїх князів, які свідомо 
чи несвідомо служили україн
ській справі, були українськи
ми патріотами, любили україн
ську землю, боролися за неї, 
не вагалися життя віддати. Ми 
почали дивитися іншими, себ
то своїми очима на нашу істо
рію, навязали знову до вели
кої традиції наших предків, ми 
зрозуміли й полюбили ту слав
ну традицію, І ціла українська 
історія виринула перед нами в 
іншому світлі. Починаємо від-
ріжнювати в ній добре від зло
го, своє від чужого, україн
ське від чужонаціонального. 
Ми пізнали, що нація може 
жити й розвиватися тільки 
своїм життям, своїми ідеями, 
думками. Якщо ці ідеї усту
пають місце чужим, тоді на
рід попадає у чужу залежність; 
він бореться за чужі ідеї і — 
очевидно — вірить, що боро
нить своєї справи. Духове 
більмо затемнює тоді його очі; 
чужа ідея параліжує волю до 
самостійного чину, затроює 
його душу і робить з нього 

невільника чи яничара чужих 
прапорів. Найбільшим неща
стям народу є таке духове ка
ліцтво, яке параліжує його 
боєздатність, життєздатність. 

Очевидно, що сильний на
ціональний організм перемагає 
вкінці кожну недугу. Треба бу
ло й у нас перейти огнехре-
щення, щоб національний ор
ганізм позбувся боляків, щоб 
українепіь викинув впоєні в 
нього миролюбні нісенітниці, 
думки про міжнародне братер
ство та справедливість, щоб 
іншими очима глянув на сво
його предка козака, щоб сам 
став стрільцем і в огні ґранат 
та бомб позбувся накине
них йому пересудів про вій
сько та мілітаризм. 

Українські народні пісні, що 
родилися в часі національно
го підйому й тому є випли
вом правдивої української вда
чі, не знають тих плачів та на
рікань, що „бідна дитина, піде 
на войну". Українська пісня 
знає батька, який дає синові 
коня й каже: „Ой на, сину, 
коника не гайся, щоб ти того 
війська не остався". — Це є 
правдиво український загарто
ваний у боях батько, що ста
вить вище честь та славу нації 
понад життя. Тому самозрозу
мілим для нього є, що сий Му
сить спішитися, щоб не остав
ся того війська, тієї чести й 
слави — бОротИся за батьків
щину. 

Це є властивий українській 
душі мілітаризм, це є пану
вання над життям, якого на
віть турецькі палі не заломи
ли в гордій козацькій душі. 
Згинув — але „не збісурме-
нився", не .пішов, служити чу
жим богам, це ІєтЙв янйчаррм, 
щоб опісля своїх рідних гна
ти табунами а ясир. 

Зручно працювала чужа агі
тація, щоб намовити нащадка 
цього козака битися за „пра
вославну Росію" і „батюшку-
царя", зручно промовляла во
на підлесними словами до „ру-
сина-вояка", щоби був хороб
рим „тирольцем Сходу", тіль
к и , не українським стрільцем. 
Не зчувся українець, як став 
.малоросом", спокійним греч
косієм, як почав ненавидіти 
вжцу військову штуку, як за
володів ним пацифістичний 
дурман саме тоді, коли ввесь 
світ їжився від багнетів, коли 
ввесь світ днем і НІЧЧЮ ГОТО-

Улас Сжмчук. 

В І Й Н А І Р Е В О Л Ю Ц І Я 
Друга частина „ВОЛИНІ". 

Передрук забороняється. -^ Авторські права застережені 
. (70) 

Яке государство буде тер- хазяйство, працюють, інші по 
піти, щоби такі обшари землі 
марнувалися. А по мойому, 
помєщик добрий господар, 
хай господарить. Ні, — заб
рати йому землю і віддати 
чесним господарям. Бо землі 
таки мало. Це признає кож
ний. Але коли би добре та до 
ладу її розділили — всім ви-
сталоб. А найважніше. земля 
належить тому, хто її любить 
і на ній добре працює. Госу
дарство буде тоді багате, як 
усі будуть працювати... — хтоб 
він не був. Чи то пан, чи му
жик, без розділу... І треба ди 
витися не на того, хто має, а 
на того, хто не має. Прийди і 
запитай його: а чому то ти не 
маєш? Він тобі скаже: Так і 
так. Я ось маю дуже мало зем
лі, багато дітей. До старости, 
до громади: Люди добрі? Є цс 
працьовита людина? Є це че
сний хазяїн? Так, скажуть лю
ди. Є це чесний і справедли
вий чоловік, не злодій і не пя-
ниця. Йому треба без викупу 

• дати землі. Хай має і собі і ді
тям. Норму на все. А коли це 
злодій, гультіпака, пролєтаріят 
усього світу, геть із ним. Го
сударство від такого все одно 
нічого ніколи не дістане. 

•Те саме і з панами. І між ти-
Кш є такі самі. Одні ведуть 

• І 

заграницях грошики про
тринькують, з лярвами гуля
ють, людей зневажають, Бога 
поганять. Відняти землю та
ким і баста! Без викупу! Хай 
іде собі і, що хоче робить! 
Хоче за працю береться, хоче 
здихає, хоче Божим духом 
живе. 

,А ще треба народові про
світок дати. Це дуже важне. 
Темний народ по темному ро
бить. Колись, розказують, цар 
і пани не хотіли народу вчити. 
Кажуть, думали темним наро
дом лекше правити. Переду
мались. Не по тій лінії думали. 
І звірина тресована потрібні-
ша, ніж дика. А миж, як не як, 
люди. Ми також не худоба і 
розум маємо. Своїм розумом, 
без помочі доходимо: так, а 
не' так потрібно. І коли би вчи
ли нас, небулоб революції, не 
булоб отих грабунків, отих 
злодюг і зправа, і зліва. Бо 
тепер не чесні люди бій ве
дуть, а, пробачте, ті, що не 
працювали, а грабувати хо
чуть. От що. В тім то й біда 
Кажу, люди мої! Біда тепер 
тому, що всі чесні люди, не 
хочуть кидати отієї землі, яка 
вже для них не радістю, а 
прокляттям стає. І ще найваж
ніше, що нема в тих людей 

шшш 

шани до себе, не чують сили 
своєї. 

Старий я вже і не маю сили 
починати все наново. Але я 
вже бачу, що треба робити. 
Світ новий настає і ми, хто 
знає, чи будемо в ньому го
лос мати. Але дітям своїм на
казую: діти! Мусите перш, ніж 
торкнутися землі, пізнати се
бе. Вчитися мусите. Всі До 
одного. Чуєте? Всі до одного. 
Не на панів учитися, а на го
сподарів, на дохторів, на по
трібних і чесних людей. От во
но. А то здоровий чоловік 
землю рив, а гультай з паном 
власть держали. І вони вміють 
держати її. І тепер гультай з 
паном бій веде, ґрасує по на 
ших полях, по нашій праці, 
а ми сидимо і мовчимо. І нас 
затопчуть, бо ми ще не вміє
мо обстояти за себе. Але ка
жу: правда завжди на верх 
вийде. Прийде час і ми, люди 
мої, чи наші діти до голосу 
прийдемо і своє государство 
востановимо. Це стане, бож 
інакше не можна буде жити. 

Солодко і радісно чути Во-
лодькові розумування батька. 
Може вони і не такі, як треба, 
але вони всетаки правдиві. В 
них нема фальшу. І головне, 
він дійшов до цього сам. Ні 
які книги, ніякі вчителі, чи 
оратори. Боже мій. Скільки в 
цій людині розумного, добро
го, справедливого. Яка непе
реможна воля жити. Всупереч 
усьому. І не тільки жити, а 
рости, ширитись. 

знов зводиться на цілу свою 
величину. Поширилися чутки, 
що деякі пани поспіхом зем
лю розпродують. Кажуть, що 
й угорський пан хоче продати 
добрий шмат поля і лісу. Од
ної неділі Матвій бере в руки 
палицю і ступає своїм розма-
шним ходом на Угорщину. Пі
шов і оглянув молодий запуст. 
Кусочок чималий. Цілі двл-
цять десятин в одному загоні. 
Ціна, кажуть, тисячу карбо
ванців десятина. Цеж просто 
даровизна. Купляти! 

Люди кажуть: — Ее, знаєтеї 
Хто його знає, як ще воно бу 
де. Думаєте, що той гетьман 
вдержиться. Наврат. Раз про
ти народу — баста! Тут чоло
вік стягатиметься, купувати
ме, а прийдуть інші й відбе
руть. Ні. Таки ліпше вже за
чекати. 

Вагання Матвія збільшу
ється і збільшується. Вчора 
перед вечором заходив Стра-
тон. 

— Дайбо здровля! Чули, що 
зробили з Мощаницею? При 
їхав он з Дерманя Титко. Чор
но зробг.ли. Німці. 

Це останнє слово вимовляє 
Стратон таємничо. — Чужа 
кров, щож... А що робить на 
ша власть? Кажуть, Таксарі 
почали за свої розбиті тарта
ки впоминатися. Воно понят-
но, але, що можна зробити та-
тим способом, як вони заду
мали. Післали в село німців, 
щоби контрибуцію для жида 

Ось не встигли відгреміти стягти. Мощаничани вистави-
гарматні іперегроми і Матвій ли за селом кілька „пулімьо-'ле не чує більше сили вступи-

тів" і сипнули на німців, бож 
знаєте... Коли вже вони прий
дуть стягати контрибуцію, не 
проси змилування. Зате по 
кількох днях до села прийшла 
ціла німецька рота. Виловили 
матрозів і інших главарів, за
чинили їх у маказині і живцем 
спалили. Кажуть, живих людей 
у вогонь кидали. 

Матвій подумав. — Не ві 
риться, щоб це правда булг.. 
Деж видано, щоб живих лю
дей палили. 

— Ну, знаєте. Хто його 
знає. Титко каже, що йому са
мі мащаничани разказали. Все, 
каже, село розбіглося. Хто ку
ди бачив.4 І коб то покарали 
винних. А тож невинних якраз, 
бо хто винним чувся, хіба 
дурний дома сидіти. 

— Ні, сказав Матвій. Не 
втримається ця власть. Он усе 
більше про большевиків гуто 
рять. Ті золоті гори обіця
ють, а ці відразу з нагаями та 
канчуками заходилися. 

Від цього часу Матвій зане-
хує думку про нову купівлю 
землі. Він ввесь стурбований. 
Оовідання Стратона вплинуло 
на нього надзвичайно. Він знає 
Мощаницю, знає людей з неї. 
Колись навіть купив в одного 
мощаницького дядька корову. 
Дивний світ для Матвія на
став. Незрозумілий. Він знав 
Свою силу і вагу і вперто, смі
ливо йшов від перемоги до пе
ремоги. Але настають часи, що 
вимагають інших сил і інших 
борців. Матвій розуміє це, а-

ти в лави нових змагунів. Він 
починає розуміти, що змаган
ня тепер не за землю, ту, яку 
він десятину до десятини сто
чував та тісний родинний ву 
зол вязав, а за право влади 
над тією землею. Він поволі 
починає розуміти, що й він не 
був паном своїх мрій, а був 
він лиш знаряддям якихось) 
вищих від нього сил, які що
йно тепер зводять жорстоку 
боротьбу за втримання влади 
над ним. А щож він? Невже 
він чесний, справедливий пра
цівник, що ріс, як росте дере 
во з низу до верху, не має си
ли озватися за праве своє? 
Мабуть так. Мабуть не має він 
тієї сили. Він не має змоги ві-
дорватися від скиби, з якою 
цілинно зрісся. І тому ходить 
він тепер якийсь безрадний, 
якийсь пригноблений. 

вився до війни, деклямуючи 
про... любов до миру таксамо, 
як деклямують сьогодні... най
більш узброені краї. 

Наші погляди на мілітаризм 
основно змінилися. Одначе все 
ще видно наслідки старих грі. 
хів. Ми, фронтова генерація, 
радо згадуємо наші воєнні 
пригоди, запалюємося, прига
дуючи собі стрічу зі смерти, 
віч-на-віч, але ці переживаний 
не ввійшли всюди так глибоко 
у кров, щоб цей відгребаний 
мілітаризм переміг усюди пан 
щизняні навички. 

Мілітаризм - це точність, 
організованість, витревалість. 
сповнювання обовязків, дисци
пліна й річевість. Це не сіян
ня фразами, пусте амбіціонср-. 
ство, але солідно виконував,; • 
в пору праця, це любов до 
чину, витревалий похід до ме-" 
ти, наступ на визначені пози
ції. Коли ці прикмети прав
дивого вояка увійдуть кожііЬ- і 
му українцеві й кров, тоді Мо- і 
куть українці сміло дивитис" і 
у вічі кожній небезпеці. Кі-
нець-кінцем у кожній війні рі
шає чоловік, рішає правдивий 
вояк, який видержить останню 
годину бою. Живі взірці тако
го вояка показала нам війна. 
Вона освободйла українця z 
давніх пут фальшивого миро, 
лкхбя, скинула з нього окови 
плаксивого пацифіста, зроби
ла з нього укріфіську людину, 
правдивого нащадка славних 
предків. Для нас сьогодні по
ходи князів і' гетьманів, це 
вже не мертва історія, але жи
ва традиція, до якої ми вже. 
навязали наші вчорашні з.ма-. 
іання, продовжуючи ними о-; 
дин ланцюг українського іе-. 
ройства. Війна була нам рево
люцією, яка здерла духове 
більмо з очей, заговорила до 
нас новою мовою, мовою ук,'|.і-
їнезької-р стрільця. Ось. вам 
правдива, українська . влада1. 
Ось ті скорострільчики, що 
січуть огнем по ворожих ря
дах, не зважаючи на ніяку не
безпеку, не зважаючи на град 
ворожих гранат. Ось ваша гор
дість — українські гармаші, 
що виїжджають поперед піхо
тинців, обертають в огні гар
матні дула і вирішують пере
могу. Ось ваші діти, голодні.я• 
обдерті йдуть до наступу з кріт 
сом без набоїв, видержують 
місяцями найбільші невигоди 
і не падають на дусі. Навіть 
у відвороті не тратять вояць
кого завзяття і коли тільки па
де приказ до наступу, вони без 
ніяких відпочинків зриваються 
до чину, якого не бачила на
віть велика світова війна. 

Саме війна, а якій дехто ба
чить самі тільки невдачі, при
несла нам нову українську лю-" 
дину, українського вояка. В 
цьому наша виграна! Тієї нової 
людини вже не вбє ніяка си
ла, не зломить ніякий миро
любний дурман. Треба тільки, 
щоб чесноти українських во-" 
яків-героїв увійшли в душу й 
кров українського молодрго 
покоління, щоб світлі чини у-
країнських Героїв були завжди 
для нього джерелом незломної 
віри у світле майбутнє україн
ської нації. — („Наш Пра
пор"). 

Д-р Ю. Стецюк. 

За прру днів прийшлося по
їхати до Кррдишева до мли
на. Виїхали з Володьком ра
ненько. Дзвінкий літній ранок. 
Тиша. Сходить потужне сон
це. Ліс жолобецький співає 
небуденну пісню, хоч вічно од
ну і вічно незмінну. їдуть до
линою - над річкою. Над рів
ною зеленню лугів вигойду-
еться туман. 4 Зрідка виліта
ють з молодого очерету чай
ки, попадають під зливу ра
нішнього проміння і там ви
блискують сріблом своєї бар
ви. Які вони вперто ЙЄСПОКІЙ-
ні. Скільки настирливости. Хи
жі їх голоси скаржаться і пла
чуть сердитим плачем. 

(Дальше буде). 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
і Мілвил, Н. Дж. - В дописі. 
поміщенім у „Свободі" з ЗО. 
листопаду ц. p., є мова про 
збірку на хрестинах у сумі 
Я 3.50, яку призначено на у-
країнських інвалідів. Мильно 
подано одно ймення: замісць 
І. Темусь має бути І. Семусь. 
Як м ипомагаємо 

Мекферзон їде автом; мав 
ще їхати яких десять хвилин, 
як нараз в авті щось зіпсуло-
ся і воно пігнало Бог вість 
куди. - Гей! Що це?! - кри
чить Мекферзон до шофера. 

— Це анаю, — відповідає 
шофер — гальма не функціо
нує. 

Мекферзон глядить на авто
мобільний мірник і каже: -
Чоловіче! То здержіть бодай 
мірник! 

.! -



НА БІЖУЧ[ ТЕМИ 
ЧИ ВІЛЬНО? 

у палаті лордів бритійсько-
г0 парляменту розвелася ДИ
СКУСІЯ за цікаве литання: чи 
вільно лікареві вбити свого 
папіста, що терпить страшні 
МУКИ під невилікувальної Не-
дуГИ? 

Стерлися тут ? непримирні 
погляди. 

Лорд Понсонбі поставив 
внесок, щоб лікареві признати 
праві) „евтаназії", себто об-, 
лекшити смерть (по грецьки 
ев __. добре, танатос — 
смерть). Він казав, що в ціло 
му світі йде тепер рух за об-
лекшення смерти та що евен
туально парлямент ухвалиті: 
такий закон. 

Проти внеску піднеслася 
велика опозиція. Вона підно
сила, що в цілому світі при
знано за засаду, що смерть це 
сфера, застережена Всевиш
ньому, себто в неї не має пра
ва мішатися людина. 

НЕ РІШЕНО. •> 

По довгій дискусії внесок 
упав. Значить, лікарям не при
знано права вбивати пацієнта 
для облекшення йому мук від 
невилікувальної недуги. 

Одначе цей внесок відкине 
по на слово архієпископа 
Кентенбері, що є примасом 
Англії, котрий сказав, що в 
цій справі найкраще ніякого 
закону не ухвалювати, а ли
шити справу до вирішення са 
цим лікарям. 

Значить, права не признано, 
але й права не відобрано. 

МУКА, ЧИ ЩО ІНШЕ? 

Підчас дискусії над внеском 
лорда Понсонбі говорив лорд 
Досон, провідник опозиції 
проти внеску, таке: 

„В світі зростає сентимент 
(настрій) за те, щоб зробити 
смерть лекшою, але самі тіль
ки лікарі можуть ствердити, 
чи бажання смерти в пацієнта 
не є властиво тільки нетер
плячка". 

Подібну думку висказує 
українська поговірка: „Не рви
ся поперед батька в пекло". 

ЩО СТРАШНЕ? 
Почування в обличчі смерти 

теж викликують цікаві ріжни-
ці в поглядах. 

Звичайно кажуть, що люди
на боїться смерти, Тимчасом 
д-р Вилйем Ослер, відомий 
учений, записував свої обсер
вації над смертю своїх пацієн
тів і переконався, що на 500 
умираючих людей признаки 
страху перед смертю проявили 
лиш 13 людей, і то з них тіль
ки два проявили сильний 
страх, а інші дуже легкий. 

На основі цих обсервацій 
деякі вчені думають, що стра* 
перед смертю це тільки страх 

вижидання. Себто, людина має 
страх перед смертю, як смерть 
іще далека. Як смерть близь
ка, людина страху не відчуває. 

і 

ЗВІДКИ СТРАХ ВИЖИ
ДАННЯ? 

Колиж чоловік боїться 
смерти, якої він вижидає в 
дальшій будуччині, то чому 
властиво він боїться того, що 
ще далеко? 

Кажуть, що на це є три при
чини: 1) страх перед болем; 
2) страх перед покиданням 
давнього місця побуту; та 3) 
страх перд невідомим явищем. 

Отже кождий з тих страхів 
виглядає великий, як до смер
ти ще далеко. Як смерть 
близько, ні один з них не ве
ликий. 

ЧИ СМЕРТЬ БОЛЮЧА? 

Люди, що були близько 
смерти, кажуть, що вмираюча 
людина не може знайти^ ь 
смерті такого болю, якого во
на в життю ще не зазнала. 

Застрашена болем, вона мо 
же боятися смерти як найбіль
шого болю. Та коли смерть 
приходить, вона бачить, що не 
має в собі такого болю, як со 
бі уявляла. 

І тому пропадає страх перед 
болем смерти, а з тим і страх 
перед смертю. 

ЧОМУ СМЕРТЬ НЕ БОЛЮЧА? 

Це моглоб видаватися дуже 
сумнівною думкою. 

Та вчені кажуть, що біль це 
функція життя. Як довго тіло 
жиє, то воно болить, бо біль 
це ніщо інше як сигнал тіла, 
щоб ного рятувати. 

Як приходить смерть, тіло 
еже цього сигналу не дає. 

СТРАХ ПОКИДАТИ ЗВИЧНЕ 
МІСЦЕ. 

Всяка людина привикає до 
місця, на якому пробуває. Че
рез те, як людині приходитьсч 
покидати привичне місце, їй 
тяжко, їй прикро, її збирає 
страх. Страх перед непривич-
ннм. 

В одних людей цей страх 
більший, в інших менший. Че
рез те одні люди люблять по 
бувати постійно на. однім мі
сці, а інші легко переносяться 
на інше місце й в інші відно
сини. 

У такий самий спосіб люди
на привикає до цього світу 
так, що їй *гяжко покидати 
світ, до якого вона привикла. 
Одначе так, як усяка людина, 
навіть та, що дуже привикає 
до одного місця, остаточно 
рішається його покидати, як 
цього вимагають обставини, і 
годиться на цю долю, таксамо 
й. людина, що до цього світу 
привикла, як смерть прийде, 
скоро погоджується зо своєю 
долею. І з цею резиґнацією 
проминає певна частина стра
ху перед смертю. 

УВДГА! ЕШЗАБЕТ, Н. Д Ж „ І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ПАРОХІЯ ПРИ ЦЕРКВІ 

СВ. ВОЛОДИМИРА 
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AVRAMENKO FILM PRODUCTION, Inc. 
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Талія Сабанева, в ролі Наталки. 

СЦЕНИ З ФІЛЬМИ „НАТАЛКА ПОЛТАВКА" 
яка буде висвітлена перший раз в Ню Иорку, в театри VENEZIA, дня 25—28 грудня 1936.— Купуйте тікети, не пропустіть нагоди побачити 
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він буде мати 
страх. 

ще 

УДАВАНИЙ СТРАХ. 

СТРАХ ПЕРЕД ТАЙНОЮ. 

Є ще в страху перед смертю 
частина страху, що походить 
з тайни, якою оточене все, що 
наступає по смерті. 

Що є поза гробом? — це 
тайна, яка неодного застра
шує. 

Та людина вже не застрашу
ється тайною так, щоб вона 
на це не могла рішитися. Тем
на ніч теж повна тайни, а про
те люди рішаються на подо
рож під ніч. І ліс теж повний 
тайни, бо не видно, що є за 
деревом і за кущем. І мрака 
повна тайни. І чужа околиця 
повна тайни. І незнане море 
повне тайни: чи має воно 
край? А як має, то який? 

Боїться людина таємничо-
сти, але всетаки таємничість 
людей не відстрашує. Всетаки 
люди не втікають ні від тем
ноти, ні від мраки, ні від мо
ря, ні від лісу. Така сама ре
зиґнація опановує людину, 
що боїться тайни смерти. Зда
леку, вона виглядає страшно 
таємнича: як прийдеться до 
смерти ближче, людина ріша
ється .збагнути таємницю 
смерти, як рішалася збагнути 
інші. 

РОЗУМ І СМЕРТЬ. 

Тому люди, що про цю 
справу думали, кажуть, що 
смерти нема що боятися, а 
треба дивитися на неї як на 
зовсім природне явище. 

Та це думка, яка не конче 
промовляє до чуття. Звісно, 
серце не раб: йому не прика-
зати. Як хто пробує йому при-
казати-смерти не боятися, тон ня виступить у „Гайскул Оді-
серця не навчить. Той буде торіюм" в Маганой Ситі, Па. 
показувати бундючно, що' для Вже це вказує, що наша мо-
нього ніякий страх перел лодь не сидить із заложеними 
смертю не існує, ніо йому, руками, а дбає про те, щоб 

Як є вдавана відвага, так є 
вдаваний страх. 

Американський письменник 
Юджін Армфілд пише в своїй 
новій книжці Where the Weak 
Grow Strong (Де слабі стають 
сильними) про дівчину Меті. 
Іде вона вулицею. Ми нічого 
не знаємо про неї поза те, що 
вона йде вулицею та боїться, 
щоб її не зачепили два хлоп
ці, що йдуть вулицею напроти 
неї. Вона трясеться зо страху. 
Що вона зробить, як її зачеп
лять? Вони готові її набити, 
здерти з неї одіж, звалити її 
на землю. Холодний мороз 
проходить по її тілі на думку 
про її страшну долю... 

Та парубки проходять ми
мо. Вони так заняті своєю роз
мовою, що на Меті вони на 
віть не дивляться. 

Як звук їх кроків утих у да
лечині, поза нею, Меті бурк* 
Пула до себе: „Боягузи! Тру
си!". '*« . ' 

більший імені. Як виглядав її виступ у 
Шенандоа, видно найкраще з 
того, що було поміщене 16. 
листопаду б "Evening Herald", 
що виходить у Шенандоа. Чи
таємо там таке: 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и т т я 
В АМЕРИЦІ. 

ШЕНАНДОА, ПА. 

Український виступ. 

В неділю, 15. листопаду, ви
ступала наша молодь у „Ґіл-
бертон Гай Скул" з україн
ськими танцями і піснями. Дня 
12. листопаду пописувалася 
вона в Майнерсвил, а 6. груд-

UKRAINIAN FESTIVAL AT 
GILBEKTON PLEASES MANY 

Brilliant Performance Given By 
Youthful Singers, Dancers . 

Witnesses to a brilliant presen
tation of Ukrainian dances, songs, 
and folklore music at Gilberton 
High School''last night, proclaim
ed the affair the greatest Ukra
inian affair of its kind ever held 
in the region. 

Male and female . participants, 
their ages ranging from four to 
20 years, were loudly applauded 
as they staked their program 
based on Ukrainian culture. Color
ful costumes, brilliant effects and 
quality music added to the charm
ing entertainment. 

From the highland people of 
Ukraine was the "Hrychanyky" 
dance. Soprano solo і by Miss 
Tessie Holowata, accompanied at 
the piano by Olga Hardysh, v/as 
well received. Miss Helen Onus-
konyck and Eugene Babiak of 
Mahanoy Plane drew a big hand 
with their Cossack dance. 

The Arkan dance staged • by a 
group of men under the direction 
of Nicholas Arseny proved a 
feature. Other entertainers were 
Tony Kuper and Julia Musse from 
Minersville; the St. John's Greek 
Catholic Church junior, choir under 
the direction of Prof. John Onus-
konyck of Maizeville, and dancers 
from Frackville, McAdoo and other 
regional communities. The pro
gram closed with a stirring dance, 
"Zaporoggian Cossacks," by the 
Minersville group. 

АНАТОМІЧНЕ ДИВО. 

У Бучачі' в міській різні на
трапили в одної вбитої безро-
ги аж на чотири зовсім нор
мально розвинені нирки, при-
цім миднички двох односто
ронніх нирок були злучені 

смерть байдужа. Та в серціс принести славу українському. спільно. 

ОТРУЇВСЯ ІМЯМ ЛЮБКИ. 

В незвичайний спосіб зі
йшов зі світа один друкар
ський ученик у Будапешті. 17-
літній хлопець залюбився без 
взаїмности в дочці свого сусі-' 
да. Доведений до розпуки її 
байдужністю, молодець зло
жив на лінотипі імя любки, а 
відлив проковтнув. Гаряче о-
лово викликало в організмі де-
сперата сильне затроєння. Хло
пець помер у ^великих муках. 

ЧИМ € ДЛЯ НАС У. Н. 
СОЮЗ? 

Минуло 42 роки, відколи у-
країнська еміграція в Амери
ці почула перший раз імя У. Н. 
Союзу. За ті роки багато тру
ду треба було вложити, щоб 
збудувати цю народню твер
диню. Та цей труд вповні ви
платився. * 

Але хоч дуже зріс наш Союз 
впродовж тих довгих літ і стаз 

.найбогатшою українською на
ціональною фінансовою інстк-
туціею на світі, проте ще не 
всі українські громадяни в А-
мериці розуміють його вагу. 
Багато є ще таких українських 
родин, де ні старші ні їх діти, 
не вписані до У. Н. Союзу. 
Тому ми, активні члени У. Н. 
Союзу, повинні памятати, що 
ми ще не скінчили своєї робо
ти у відношенні до своєї орга
нізації, поки родичі, а бодай 
більшість з них, не впишуть 
своїх дітей до У. Н. Союзу. 

Зробім це в можливо най-
коротшому часі. Головно' не 
занедбуймо тої нагоди тепер, 
під кінець цього року, під свя
то Різдва. Зробім нашому 
Батькові Союзові різдвяний 
дарунок і постараймося здобу
ти в цьому місяці велике чи
сло членів, а; передовсім бага--
то української; тут родженої 
молоді. Постараймося про те, 
що коли належать мами і бать
ки до У. Н. Союзу, щоб теж 
належали до нього й їхні діти. 
Треба, щоб ми тут тримали :я 
разом як пчоли в улию. А з 
цього буде користь і слава для 
нас та для нашого Батька Со
юзу. Бо коли ми впишемо на
ші діти до Союзу, то будемо 
певні, що по нашій смерти со
ми не забудуть нашої нації, ні 
тих звичаїв, яких ми придер
жуємося. По нашій смерти 
наш Батько стане для них Ді
дусем, що їм розкаже неод-
ну цікаву річ про наш нарід і 
про наше життя. А збудуван
ням такої сильної інституції, 
яка вдержиться по нашій смер
ти, принесемо велику честь ці- , 
лому українському народові. 
Згадувати будуть про неї всі 
українці, без огляду на те, деб 
вони знаходилися. -У; Н. Союз 
це буде гарний та славний па-
мятник, збудований україн
ським робітником в Америці. 

Иоснф Катулька, 
член 361 -відділу У. Н. Союзу. 

, ДИВНА ПОЯВА. 

Дивну появу бачили меш
канці Тухолі на Поморю й в 
околиці. На сходячому місяці 
завважили ясніючий хрест. На 
цю, тему кружляють між людь
ми найріжнородніші версії. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

ЗАКУРИВ ПАПІРОСКУ й 
УТРАТИВ МАЙНО. 

В міжнародньому поїзді 
Рим—Відень—Кр а к і в—Вар
шава їхав португальський' гро
мадянин Август ГвІльон. Уже 
на польській території прибу
ли до переділу португальця 
два елегантні панове, що гово
рили добре; по французьки." 
Між приявнйми навязалася 
розмова, підчас якої порту
гальця почастували папірос-
кою. Кілька хвилин опісля він 
заснув твердим сном. По про
будженню він ствердив, що йо
го ограбили. Забрали йому 
2,000 швейцарських франків, 
2С0 англійських фунтів, 150 
злотих і 200. португальських 
ескодів. 

| УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ О.Д.В.У. 1 
ЕЕ ' В НЮ ЙОРКУ 
Ц ! :: : відограє : :: ~ : : J 

1 БАТЬКОВА КАЗКА | 
~= драма на пять дій, Тобілевича 

| В НЕДІЛЮ, ДНЯ 6-ГО ГРУДНЯ (DECEMBER) 1936 P. § 
ЕЕ В Ц Е Р К О В Н І Й Г А Л И , Ц 
=5 334 Е. 14-та вулиця, Ню йорк, Н. И Щ 
==, . ' Початок точно в годині 7-мій ввечір. -

В В с т У". . - • • - • 4° Центів. Ц , 

== Ввесь дохід призначений на політичних вязнів. =§ 



-" -^ 
СВОБОДА, СУБОТА, 5-го ТРУДНІЇ,' 1936. 
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іеаос з с згкма 
ОПЕРА „МАЗЕПИ" ПРИТО

КОЮ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКИХ МУЗИК. 

Я певен, що олера П. Чай-
ковеького ,,Мазепа", що її ви
ставляє в неділю, 6. грудня ц. 
p., в Карнеґі Гол у Ню йорку 
Український Артистичним Те
атр під дирекцією п. Дмитра 
Чутра, випаде під мистецьким 
оглядом дуже добре. Побажа-
тиб пі тільки ще й успіху ма-
теріяльного, бо кошти вистави 
великі. Та думаю, що україн
ська публика допише, а серед 
американських кругів теж слід-
не зацікавлення. Та я хочу 
згадати з нагоди неї вистави 
ще на іншу важну справу: на 
обеднаїіня українських музнч-
но-професійиих сил для ство
рення нашої власної „біржі 
праці". Багато наших музикан
тів ходять одинцем, часто без 
заробітку, бо чужі тільки ви
нятково дадуть їм працю, і то 
звичайно тоді, коли можуть їх 
добре ипкористлтм. Розвій 
культурного життя нашої імі-

інтересованнм на цю 
ширшу дискусію. 

Роман Прндаткевич, 
Ню Йорк, Н. Й. 

Б. КУДРИК ПРО НОВІ ТВОРИ 
. м. ГАЙВОРОНСЬКОГО. 

В журналі „Рідна Школа", ч. 
21 за листопад 1936, поміще
но як передрук з „Діла" дов
шу рецензію нашого^ компо
зитора Бориса Кудрика про 
найновіші твори Михайла Гай-
воронського, що повстали, як 
пише рецензент, в „нюй'ор-
ському" періоді творчостн 
композитора. Зачинає оцінку 
ось так: 

„Переді мною два друковані 
„опуси" М'. Гайворонського -
серія менше знаних україт 
ських пісень з Гуцульщини 
(„Гуцульське Різдво": 1. Коля-
да,- 2. Пльис, 3. Кругльик, 4. 
Щедрівка), Лемківщини („Од-
каль соненько сходило1', „Моя 
мила") і Полісе^ ^„Невістонь
ка", „Вербаж моя"), асі на мі
шаний"'хор (Ню ЗТорк 1933) 
й три зшитки „Пісенб УСС" 

И ! ( І . іСольоспіви, ,И. Мішаний 
хор, ЛІ. Однородния хор) (Ню 
йорк 1936). Імя Гайворонсько
го звязане з Українським Сі
човим Стрілецтво — він жеж 
є творцем доброї половини на
ших стрілецьких пісень. А йо
го музична діяльність на львів-

А далі читаємо там таке: 
„А справді „нову землю", 

— „новий світ" показує наїі 
наш композитор у першому з 
обох вичислений „опусів". Та j 
КОЇ НОВИНИ, КОЛИ НЄ НО.МИЛЯЄ-! 

мося, навіть між такими бага
тими гармонізаторськими пра
цями проф. Філярета Колосся 
— бодай до її пбяви - не зна^ 
ходимо. Хорові гармонізації 
гуцульських мельодій, ним ра-

Потім іде обшжрна фдхом 
оцінка, яку закінчено ось-так: 

Наш загально люблений 
стрілецький пісняр видно, що 
зробив уже чималий крок впе
ред — нехай же не залишиться 
на місці, а йде невпинно даль
ше, озброївши себе в здорову 
сам окритйку \й' р озумно tfгді -
брану' і вНУреваяу студію Л66-
рих класичних зразків, очевид
но підхожих до йоло вДач! 
Чейже знаємо"' його вер^Дов-
сім як 'меягіьодіста, тож йому 
відхожим и І буди' би наш і старі 
клясики з Бортнянським та 
ВербНцьким у проводі, дальше 
Моцарт, Шуберт, Вебер, італій
ська опера XIX ст., вкінці всі 
словяноькі та норманські ро
мантики. Знаємо також, що зом колядок та різдвяно-ігор 

них' пісень - якісь романтич-. й форма сонати йому не чужа. 

українських орхестр чи ансам
блі:: ДЛЯ рІЖНИХ ІМПреЗ, ЯКІ L' 
останніх часах щораз частіше 
виринсють. А ті, що влашто
вують такі імпрези, дуже 
часто звертаються до чужих 
і т! чужі виступають як „укра
їнські орхестри". А справи так 
маються, що до тих ніби ,,у-
крашських юрхестр" дуже ча
сто неможливо „впхати" хоч 
од::у українську силу, ^"к;̂ aї!ї-
ЦІЕ не приймають..виправду
ючи таке прведення говорен
ий:.: (піч ясна; поза плечима), 
що „українці не ВМІЮТЬ гра
ти". Союз професійних укра
їнських музик є дійсно докон
че потрібний, бо ми тепер на
віть приблизно не знаємо, 
скільки таких музик маємо. Я 
дуже радий, що до орхестри, 
що гратиме оперу „Мазепу", 
вдалося „втиснути" поважне 
число українських артистів. 
Такі солісти, як обоїст Миро
слав Лсськів чи фаготист Сте
пан Максимців, не діти наших 
свідомих і заслужених грома
дян. Чсліст Кость Шевченко, 
земляк нашого композитора 
П. УглйцькОго, иже своїм імям 
нагадує нам правдиве україн
ське походження. Проф. Ми
хайло Вукіник теж відомий зі 
своєї праці для української 
штуки. Українка пані Ярмо-
ЛСІН.'О є теж членом орхестри, 
а підписаний є помічником.ди
ригента і концертмайстром. 
Інші наші сили зголосилися, 
на жаль, заііізно. В хорі висту
пає теж поважне число профе
сійних українських артистич
них сил. Значить, кудиб не по
глянути, свої сили. Частину їх 
звела докупи вистава опери 
„Мазепа". А тепер треба далі 
працювати над дійсним обєд-
нанням. Добре бу.тоб розвести 

ні останки поганського культу.І 
Загально вважали гуцулів за 
так мало музикальних, чи бо
дай мало інвентивних у мельо-
дії, що, мовляв, поза шабльо-
новий тип примітивної коло
мийки на східній гамі з двома 
нармірннми секундами (т. зв. 
„циганській'' 'або хибно „ма
дярській") майже ніякого ін
шого типу в них не знайти.. 
Тимчасом наш композитор 
знайшов у музичній частині 
Шухевичевої „Гуцульщини" 
(ніде правди діти, дуже мало 
поширеного твору — хоча 
Цього, роду праця повинна що
до популярности між нашою 
інтелігенцією суперничити на
віть із будьякою кількатомо-
вою „історією УкраїниЩ бо
дай оці чотири мельодіТ, що 
можуть уповні витримати по
рівняння з наддніпрянськими, 
та приклав до них — місцями 

ському терені ще в нашій сзі-ідуже щасливо — Леонтовичів-
жій памяті". - (ський спосіб рбробу". 

Анна Фростівна, 
яка виступить в сольовім нумері балету в опері „Мазепа". 

П ПіОП ПІП DD СЮ DODDDDCIП ОП ПОП РПД П ОПОР ПО РП Д П П D D 
в Н Е Д І Л Ю , 

6-го 
Г Р У Д Н Я 1936 Р.|і 
ТОЧНО В 8-мій ГОД. 

ВВЕЧІР 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й А Р Т И С Т И Ч Н И Й Т Е А Т Р 
під дирекцією ДМИТРА ЧУТРА виставить 

- О П Е Р У П. Чайковського, в 3-чнс актах 

ЗЕПА 
C A R N E G I E 

"mmmmm"^rrr-rrfrrrrrrrrmfj 7 th AVENUE AND 57th STREET, 
H A L L , 

NEW YORK, N. Y. 
ХТО ВИСТУПИТЬ В ОПЕРІ ЧАЙКОВСЬКОГО „МАЗЕПА": 

В жіночих ролях; Олена Босіїггер, сопран, в ролі 
Мотрі. а Аделя Сввдроя у ролі Любовн. Обид
ві відомі Qnepoui співачки. S 

В мужесмояс ролях: Гетьмана Мазепу відограе 
знаменитий баритон, артист Максим Ппнтелеев. 
Ролю Кочубея відограе добре відомий артсст-
спіііак Микола Кар.іаш. Андрія відограе тенор 
італійської щкояи' Лртуро де філіпі. Орлика 
знаменитий Іоан Ізмаїлов, а Іскру знаменитий 
тенор Троїцький. 

Дирігентура спочиває в добрих руках днрігента 
Михайла ФевеЙського, а лсестентом є відомий 
скрипак і музик — Роман Прндаткевич. 

Балетом завідує Дмитро Чутро, директор Україн
ського Артистичного Театру, що влаштовує 
цю виставу. 

Хорова справа наладнана якнайкраще. Нові костю
ми шиють в артистичній робітні А. Бражника. 

Проби хору, балету і.ансамблю, що відбуваються 
тепер кожного дня, дають запоруку, що ви
става буде виведена під артистичних оглядом 
якнайкраще. 

В м П Е Р ' в и с т У п а ю т ь Н 0 В І найліпші оперові співаки. Великий хор, балет, козаки, 
гетьман Мазепа на білім кони. — Приходіть всі та приводіть з собою молодь, щоб за
ховала в памяти стремління великого гетьмана України. 
Т о м о ^ Р п Л Р ?" і 0 Q50 У "Й 6?"" в Офісі Театру, 793 Bro.dw.y; Наш Базар, 151 A v e n u e А, та 
L^fiT r L ^ d c " P k . D

e ^ K J ? a , H c . b K , M Народнім Домі, 217-219 Eut 6th St., New York, N. Y., І в Адміні
страції „Свободи", 81-83 Grand St., J e r . e y City, N. J. • 282 4 

iTiTiTiTrnti^JtltltltitHtltltltltlTltltlfM^^^^ 

Отже сподіваємося, що щт 
дальшій праці над собою за 
нашою скромною радою, дасть 
нам він іще й куди досконалі
ші плоди своєї Музи. В сим
патичній нам особі Михайла 
Гайворонського сподіваємося 
нового Михайла Вербицького 
— розуміється, удосконалено
го". ' . • " ' •• 

•и 

як ми п о ж д е м о РІДНОМУ 
КРАЄШ. 

ПЕРТ АМБОРІ, Н. ДЖ. 

На політичних вязнів. 

Товариство Запорозька Січ, 
від. 155 У. Н. Союзу, обхо
дило свято свого патрона, св. 
Михайла, в неділю, 22. листо
паду, тим, що по Службі Бо
жій відправив о. І. Шухов-
ський панахиду за померлих 
членів товариства. По панахи
ді члени удались до мітінгової 
салі Народного Дому, де від
булася маленька" гостина. На 
поклик ті. С. Гонимара присут
ні члени зложили на політич
них вязнів S4.70, які вислано 
в призначене місце через 0 6 -
єднання. 

І П, Щ. 
(J 

і В'ЛШ' " ' і ; 

ГВДЛЩҐ, В, ВА. 

На інвалідів. 

Приятелі та знайомі зроби
ли приємну несподіванку-за6а-
ву з приводу 25-літнього ювп-
лею подружого життя грома
дян Михайла й Анни Пуціло. 
При веселій забаві приявні не 
забули за інвалідів та зложили 
на їх поміч S6.25. Жертвували: 
М. і А. Пуціло ^1.25; К. Лан-
дяк, П. Вітенко, А. Когут, М. 
Дуткевич, П. Кітляр по 50 ц.; 
по 25 ц.: В. Когут, С. Грушке-
вич, В. /Сиріло, Н. Кундира, І. 
Писарчик, Т. Куцло, і. Карась, 
М. Зєнь, І. Ковальчик і і. Ра-
фа. 

• • М. Дуткевич. 
О 

НЮ ЙОРК, н . и . 

На РІдну Школу. 

З нагоди'8б-лттнього юви-
лею подружого життя грома
дян Матвія й Анни Боднар зі
бралися в їх домі приятелі та 
знайомі, а при забаві не забу
ли також і про Рідний Край 
та зложили J15.50 на Рідну 
Школу. Жертвували: М. і А. 
Боднар ^5; Ґаврис 53; Роґов-
ський, Дмитрів і Єдннак по 
?2; Ратушний, д-р Андрейко, 
Анна Томків, Сойка, Олексів, 
Шетзел, Флорсен, Данильчук, 
Александер, Кук і Василишин 
по flj а Скорий 50 а. Рдзом 
зібрано 525.S0, і з цеї суми 
вислано 515.50 через Обєд-

нання на Рідну Школу, а 510 
передано Задорецькому на ра-
діову прогт/аму. 

Гість. 
—d±-o 

ПАЛМЕРТОН, ПА. 

На інвалідів. 

В неділю, 15. листопаду п.. р. 
по, Службі Божій о. Склепко-
вич відправив панахиду за по-
ляглих синів України та виго
лосив відповідну проповідь, в 
якій попросив вірних зложити 
жертви на інвалідів. Збіркою, 
яка принесла 513.53, занявся 
М. Марців. Жертвували^о Я : 

4. Склелкович, М. Мармів, Т. 
ГІацїрковський,4 І. Климишин, 
С: Новацький, В. Пилиіічук, 
М. Савчииеіуь і Анна Чаилин-
ська; гіо 50 ц.: Катерина Ба-
кун і Олександра Царидоька; 
по 25 ц.; К. JJUITBHH, М. Дя-
чишин, 1. Кодпгонкж, П. Крепич, 
В: ^Сомікб,' Атна Деркач, Анє-
лтя Іванців, Катерина Гіннта й 
Марій Новацька. Жертву пе
реслано через Обєднання. 

о— 

ЛІТЛ ФОЛС, н . я 

. На Інвалідів. 

З нагоди Листопадових Днів 
у неділю, 22-fO листоййіду и. р. 
відбулося в ^кр- прав., церкві 
поминальне богослуження за 
поляглих героІв України. О.. И. 
Филима виголосив відповідну 

РЕВМАТИЗМ аДЕРЖАггИЙ 
УПРОДОВЖ 4в ГОДИН. 

ІІовиО Лін нюйорськогр лікаря ори-
носить шастя тисячам. — лроганяі 
ревматичну докучливість зо спини, 

В суглобів 1 8 ВІЯЗІВ. 

БОЛІ ПРОМИНАЮТЬ ЗВИЧАЙНО 
ПЕРШОГО ДНЯ. 

ПрОПОВІДЬ, ЗГадуЮЧИ Про ГЄ- Уживайте його дві добв і48 тодвм) 

Отрути у вашій крові спричиню
ють ревматичні болі, задеревілість та 
малухлість і не двюгь вам сповідно 

Йхотися без докучливих болю. Шо-
лолекшнти свої страждання, ви 

мусите увільнити свою кров від 
отрут! Ця докторова нола медицини 
робить це швидко. Не має в собі 
дурману — бедяечна для молодих і 
сіардх; не чмнить мебедпеки серцю. 
Називається чрЧ лік BARUVACOL і 
ви можете спробувати його на отоій 
ретельній пропозиції: Витніть отеє 
оголошення і зашліть його почтою 
враз з -вашим називщем і адресою 
до: Atkins Laboratory, 44 East бЗхо 
Street, New York City. (Можете теж 
прийти особисто). Грошей не поси
лайте. Заплатіть почтареві S1.85 і 
.кіяька центів за доручення (C.O.D.), 
поли він принесе вам Баруваколь. 

ройські подвиги борців та про 
потребу помочі тим, що оста
лись каліками. Збірка принесла 
19.35. По Службі Божій жіно
чий Клюб під проводом Ан
ни Погорецької улаштував 
спільний обід у Народнім До
мі з нагоди прибуття до на
шої громади о. й . Филими. 
Гром. Стриек побажав від гро
мади є. Филимі успіху в його 
праці, а опісля И. Осташ по
просив зібраних зложити жер
тву. Збірка принесла 36.65, от
же разом вислано через Обед-
нання 516 на інвалідів. 

Як не почуєте полекші, то' незужи-
тнй лік зверніть, а ми вам відішле
мо ваших S185. Пошо терпіти mt 
один день? Години: 10 До 4. 
цч (Svoboda) 

ь с. їітшеші 
П Р О Д А Ж ШИФКАРТ 

ПЕРЕСИЛКА ГРОШЕЙ 
до всіх країв в американських 
і і- долярах. 
ВИРОБЛЮВАННЯ ПРАВНИХ 

ДОКУМЕНТИ,, афідевггів 1 тї п. 
АсвкурадОя домів, меблів 1 т. п. 
Звертайтесь на адресу: 

Е S. ШШКЇ 
130 Е. 7tk STREET, 

І NEW YORK, N. Y. 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ 
Українська Прав. Церква св. Воло. 

димнра В. в Клівленд, О., ПОШУКУ. 
ДЯКО-ВЧИТЕДЯ. Дяко-вчител, м ? 
сить відповідати всім вимогам учи-
тельським і бути першорядним aJDj. 
гентом хору. Посада до обнятій сеіі-
час. Голоснтнсь на адресу: 

ST. VLADIMIR'S UKR. CHURCH 
22S0 W. 1Kb St., Cleveland, O. 

НЕРВУЄТЕСЬ?-ІРИТУіЄТЕСЬ? 
ОСЬ ВАМ ПОЛЕКША 

Пощо иеряуіктясь або Ірнтувотисі.? Но-
(іМЯ МУГА-ТОН-лаукоію укрІлденнД ВІТА-

сору П0.1СКІ 
ііряміїП тонік на нсрвоиі тканин І "ділас 
як спонука иа цілу нервову систему. Нер-
ковісгь робить людей гнівливими І нелрн-
смішми. Настріяте свої нерви новим НУГА-
TOHOM І всі клопоти швидко забудуть
ся. НУІ'А-ТОН ис мас лихого смаку. Він 
має форму таблички І заживати його 
легко. Якщо ви не будете задоволені я 
одержаного успіху, ми гроші вам звсрне-' 
to. Придають з Гарантією всі лптикарі. 

Не Відкладайте—придбайте .флящину щ,с 
сьогодня. Стережіться наслідувань. До.ча-. 
гайтеся правдивого НУІ'А-ТОН тепер у-
кріплсного BITA/jL/НЛМИ А І D, j , Щ 

-Ik аатвхрдженші -' беріть' 'Yf A-CQfl-Ue- ' 
ІЛЬИИЙ ішачншуввч. 25 u. І 50 ц. 
ч Ці ffla-ШОИЧШ III ІІІМ . - ч и 

- Що є клептоманія?1 • 
- - Одинока недуга, що нічо

го не коштує, а ще приносить 
користь. 

' 9 - Ч і 1 1 н її - ; 

ЧОЛОВІЧІ І Ж І Н О Ч І 
НЕДОМАГАННЯ 

ЛІКУЮ МОДЕРНИМИ МЕТОДАМИ 
ВДОВОЛЯЮЧІ я ШВИДКІ ВИСЛІДИ. 

Порадьтеся, д-ра 
Зінса в лікуванню 
крони, шкіри 
нервових і недуг, 
катару і хронічних 
боляків, нервів і 
загального ослаб
лення, шлункових 
і кишкових недуг, 
геморовдів і •інших 
відходових забу
рень, шо справ.ія 
ють біль та нсдо-

гілиість, люмбага, сіятнкн, невраль 
Х'и, запалення нервів (нюрайтіс) 
хронічних ревматичних станів, носа, 
горла, легенів, віддиховнх недуг, пе-

М,НАМИ Я А7^А^\Г 0 СКГ Р ГПТ^ШУ:'ЦС чінкових забурень і інших чоловічих 
і жіночих недуг, а коли маєте які-
небудь недомагання, що їх не розу
мієте, порадьтеся довірочно мене: 
я вам усе виясню. 

Мої ціни умірковані 
Екзамінація крови, лабораторні до
сліди, проміні X (екс), сироватка і 

вприскувальні щеплення. 

L. Z1NS 
Поверх 25-літня практика. 

г 1 1 0 East 16 S T . N . У . 
(між 4-тою Евенею А Ірвйіг Шейе^ 

^ОДИНИ: від 9 рано до1' 7 ввечір. 
В неділі: від 9 рано до 3 зполудня. 

ГОВОРИМО ПО УКРАІНСЬКИ. 
4 ч щвшшвшвашввшя^шшшвт 

УВАГИ! HHJ- ЙОРК, ft Й„ 1 0КШ1Д8І УВИТА! 
T03AFHCT03 ІИ. КИХДШ1Д ДРАГОМАНОВА ,, 

Відділ і. Оборони України в Ню йорку, Н. й . 
: :: : влаштовує : :: : 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 6-ГО ГРУДНЯ (DECEMBER) 1936 P. 
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, в 

217-219 EAST 6th STRETT, NEW YORK CITY лекцію 
про 

. УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД МІЖ ФАШИЗМОМ 
І ШШЕВИЗМОМ 

Лектор; т. Мирослав Січинськнй. 
Початок в год. 2-rlft noqoflyAni. — Вступ вільний. 

йшввшвЕШяаяіВвввававвввЕйв 

Ш И Ф К А Р Т И іьш 
на найбільші та найскорші кораблі ва rd лрогулькн 1 то до всіх 
країв. Воготовлвемо асі документи, потрібні до подорожі - пеш-
порти, Візи, оермігн, афідевіти. петиції, і тому нвші пасажири не 
мають кліпотів в дорозі. 

ДОЛАРИ посиліємо до всіх країв ПОСПІШНО 1 ТЕЛЕГРАФІЧНО 
і виплачу 'Ми на останній почті під повною гарантією ІЮМДГАЄМО 
нелегальним легалізуватися відповідно до нових законів. 

ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно до тепе
рішніх обовязуючнх законів в краю. Контракти, яовноаиіаспц акти 
даровизни, довжні скрипти І всі Інші документи. 

Продаємо ДОМИ га ріжні бнзнеси по дуже приступних цінах. 
Голосіться у всіх справах до вашого ИОТАРІЯДЬНОГО БЮРА 

по совісні поради та ретельну обслугу. • ' 

S. KOWBASNIUK 
277 В. lOtb STREET, (між 1-ою І Евеню A)... NEW YORK, N. Y. 

На продаж КЕНДИ ШТОР. 
місце добре вироблене, рент 
?15 місячно. Мушу продати з 
причини слабосги. Голосіті ся: 

332 GRAND STREET, 
JERSEY CITY, N. J. 

Д-P C. Ч Ц P H О В 
(Європейський спеціаліст) 

Гострі й хронічні недуги чоловіків і 
жінок. - Шкіра й крон. 

223 Second Are., cor. 14 St. N. Y. C. 
Room 14. 

Офіісові години: 10—8; неділя 11 ; 
Жінка-доктор до обслупг 

Проміні X о: флюроскоп S2.00. 
"м^'мпвмамааімяміммммнаншяа^^м 

І ІМПОРТОВАНІ УКРАЇНСЬКІ 
й ПОЛЬСЬКІ 

Г Р И Б И. 
ЛЮзні Шй. фунт: на шнурках 51.10 

фунт; вибрані 51Л5 фунт; самі та. 
почки 51-75 фунт. Спеціяльїю для 
гросерннків - Новість - Гриби і; 
пачках, в торбинках по тузіні за 75 
ц. Листовні замовлення висилаємо 
почтою на C.O.D. Reliable Muihroom 
Co., 94 Rivington St., близько Or
chard St., New York, N. Y. Tel 
ORchard 4-6420. 2 7S.-

i д-р МИХАЙЛО ІшкЬвичІ 

І УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРҐ і 
Урядові години: 

Від 1—3 пополудні і від 6—8' 
нвечір. В неділі згідно з умовою.) 

1 Tf8 SO. 17th ST., NEWARK, N. J.-
j (near Springfield Avenue) ! 
В Tel. Eatex 3-4468. і 

"•-^•••Фь+і—юштшо+ФЇЇі 

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР 
•321 Е. 18th STREET, 
between 1st end 2nd Атепиад, 

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

.VpxflOBi ІОДИ.ЧИ- рано віл 10 д" 
!2 ввечір від 6 ло 8, а в неділі ^ 

рано від 10 до 12. 
•В 

ШШ-Ш 
Рани м.і миіил. ОІІУЛ.ІІ ноі и -' 

опиклі жили, болячі ногн, флебі 
'іс (запалення жил), напухлі аб' 
болячі коліна чи кісточки І рев 
млі нчмі йоги успішно лікуємо но 
ними європейськими методами без 
• игерлцїТ. ' 

Офісові годний: шо денно від 2 
до б, ь вонеділкн j четверги віл 

L. A BEHLA 
320 W. 86 SL, New York City, 

Близько Бродвею. 
КПРОПЕИСЬКИП ашшяліст 
ГОВОРИМО ПО УКРАПІСЬКИ. 

V • 
НЕПРИЯТЕЛЬ РЕВМАТИЗМУ. 

Біль в руках, ногах, 
крижах, зимно в ногах, 
а поза шкірою як 6 • 
муравлі лазили. Ті не
дуги уступають по у-
Жнгтю "SORKOr Сло
їк коштує 5400. Нале-
житість висилайте ра
зом з замовленням на 
адресу: ,. 225-

СН. LOZINSKI, Dept. S, 
252Б N. Mtitlitan Ave., Cbkago, Ш. 

ш НАШЕ ЗАІНТЕРЕСУВДННН 
Далеко більше ніж інтерес у справах 

нашого звання є наше заінтересування 
служити людству. 

Ми можемо не зважати на фінансові 
"умовний, бо ми переконалися, що служи
ли добре поиносить власну нагороду, до
тикальну і недотикальну. 

н 
Я 

8 
и 
н в STEPHEN J.IEWUSIAK A SON 

FUNERAL DIRECTORS 
77 ifотгі. St , імштг City 34 E. 26 St^ lUyoW 

Phooe: Pkone: 
Berten 4-5989 teyotme 3-ОвЧв 

' M . t . M , ^ f f T W W , H t t ^ M . . | , , . r ^ ^ 

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

ЗАНИМАвСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
129 E. 7th STREET, 

NEW YORK, N. T. 
Z Tel OrAerd 4-IKt 

BRANCH OFFICE e\ CHAPKLt 
nh HROSPECT AVKNtJI 

w Ь US St.), BRONX, M . 
Vet. LftdHMr 4 - S l f B . 

С В І Й Д О С В О Г О ! 
Одинокий український погребник 
в околиці Перт Амбой і Картерет, 

Н. Дж. 

SAMUEL P. KANAl, 
4J3 STATE ST^ cor. WASHINGTON 

PERTH AMBOY, N. 1. 
Телефон: P. A. 4-4046. 

11 чеятобсяугш.-УшірчтшЛ ийв. 
1 л mm н а і Ш і чі і - е - - - Є — - Є — і 

і Н І ^шшшош 


