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МІЛВОКІ. — На конвенції Юнайтид Отомобіл 
Воркерс заповів Гомер Мартен, президент цеї ор-
ганшції, що незабаром усі автомобілі, що їх ви-
роб.іятиме Форд, матимут^ значок юнії. Інакше, 
казав він, Форд не зможе робити бизнесу в Америці. 
Мартен твердив, що де'може статися, ще „заки сніг 
упаде". Як теж за'повів, що правдоподібно треба 
буде оподаткувати кожного члена організації по 25 
центів на місяць, щоб" зібрати, фонди,, потрібні на' 
кампанію за втягнення ро{бітників Форда до юнії. 
Мартен іще додав, що його не журить те,, що Форд 
заявив, що ніколи не визнасть. юнії, бо таке заявля,-
лп теж Алфрељ.Словн з Дженерел Моторе і Волтер 
Крайслєр та „обидва 'змінили свої переконання". 

ҐР1Н Щ%ІКЬ УЌАГ^ НА КОМУНІСТІВ.. 
АТЛЕНТИК СИТЬ— `̀ Вилйем Ґрін, президент 

Американської Федерації Праці, каже, що до Ко-
мітету Промислової Організації вдерлися комуністи 
і це через їх впливи Гомер.Мартен, президент Юнай-
тед Отомобіл Воркерс, заявив, що його організація 
визнає сидячі страйки і буде їх-далі вживати як за-
собу боротьби. Ґрін каже, що Юнайтед Отомобіл 
Воркерс є нічим іншим, а тільки філією Комітету 
Промислової Організації. Ґрін теж твердив, що ко-
ли тепер приходить до непорядків і заворушень та 
проливў ќрови в автомобіле"вих чи сталевих страй-
ках, то це тому, що організаторами тих страйків є 
головно комуністи з рядів Комітету Промислової-
Організації. Це вони, апелюють до сентиментўи де 
треба розваги і спокою, а,і 'спричи`нюючи тим про-
ливи ќрови, посупають нечесно й злочинно. 

КОМУНІСТИ ЗА КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ. f . 

НЮ ЙОРЌ. — Ірл Бровдер, генеральний ^екре-
тар комуністичної парти'в ‚Америці, заявив, що ко-
муністи є, задоволені з політики }Комітету Проми-
с.ювої Організації, бо ця організація зростає, а з 
нею зростають і симпатиќн комуністичної партії. 
Для комуністів, казав Броздер, бизнес поправився 
до неї міри, що вони задумують видавати два- що-
деиники: один у Шікаго, аідругий у Сан Франсіско. 

НАЗВАЛИ ҐРІНА ЮДОЮ. 
МІЛВОКІ. —Гомер Мартен, президент Юнайтед 

Отомобіл Воркерс, назвав }на конвенції цеї' органі-
зації Вилйема Гріна, президента Американської Фе-
дерації Праці, Юдою. Іскаріотським, зрадником ро-
бітничих інтересів. ` і 
„НОВИЙ РОЗДІЛ"Л РОБІТНИЧА СПРАВА. 
НЮ ЙОРЌ. — Сенатор Ґофі з ПенсИлвенІЇ, го-

ворячи радіом, зазначив, що робітничий рух на-
брав тепер великої сили, тому, що оперся н'а „Новім 
Розділі" президента Рузвельта. Цьому „Новому Роз-
ділові" завдячує свій - надзвичайний, зріст Комітет 
Промислової Організації. гСенатор хвалив робітни-
ків за їх змагання обня'ти юнією сталевий промисл. 
Він теж громив тих капіталістів, що є противні ю-
ніям. 
І НЕГРОМАДЯНИ МОЖУТЬ СЛУЖИТИ 6 АРМІЇ. 

ВАШИНГТОН. — Від` 1938 р. не могли би бути 
в армії негромадЯни. Таке вирішено законом. Та 
тепер це буде злагоджене. (Ті чужинці^ що є в армії, 
зможуть остатись, але під присягою, що негайно 
пороблять ќроки, щоб якнайскорше, стати грома- . 
дянами. 

ПРОТИ ВИСЛАВЛЮВАННЯ ВІЙНИ. 
МЕКСИКО. — На Пая-Амерікен Едюкейшенел 

Конференс, іде агітація за те, щоб створено вчи-
тельську міжнародню комісію на те, щоб вона пе-
ревела ревізію шкільних підручників і викинула ,з 
них те все, що вихвалює війну. Амер'иканські делє-
гати заявили, що здержаться в цій справі .від голо-
сУвання. 

РЕПУБЛИКАНЦІ НАЗИВАЮТЬ ЛЯ ГВАРДІЮ 
„ЗРАДНИКОМ". ` 

НЮ ЙОРЌ..— Виборча акція вже в повнім роз-` 
ГаРі- Це пізнати і з заяви новоствореного^републи-
канського комітету, який ѓзаявився За вибір сена-
Тора Ковпленда (демократа) посадником міста; а 
"Роти републйканця Ля Гвардії, комітет називає 
Ля Гвардію „републиканським ворогом ч. 2", вва-
а̂ючи, що президент Рузвелт зо своїм „Новим Роз-

Ділом" є „ворогом ч. 1". Комітет каже, що Ля Ґвар-
і,я.е тепер у спілці з комуністам'и, а до конгресу 
Кандидував колись на соціялістичній лісгті. Заки-
дУють 'Ля Гвардії фальш,, навіть -у .відношенні до 
іиАів, до яких він забігає, щоб дістати їхні голоси, 
вдаючи чсвоїми -виступа'ми проти Гітлєра повно' 

ю̀ту .американсь'кому урядові; 

ДОГЛЯДАЧ бОЖ`ШЛШИХ 
ПОВИТИЙ НА СМЕРТЬ. 

У ч провінційнім ' заведенні 
для божевільних в Панока був 
занятий у кравецькій робітні 
як доглядач В. Потер. Знахо-
дився `там .також один боже-
вільний кравець, що від року 
не мав ніяких нападів боже-
вілля. й тому його не вважали 
за небезпечного. Несподівано 
згаданий божевільний кинувся 
з грубим держаком на Потера 
й побив його так тяжко по 
голові, що Потер стратив сві-
домість. Привезенні до шпи-
талю в Едмонтф^: помер, не 
відзискавши свідомости. 

НАПАД НА УКРАЇНЦЯ. 
Два` невідо'мі'̀  покищ`о б'анди -

ти наггали на ївана' †урчйна, 
розвозчика мблока укра'їнської 
молочарні „Родж`Єрс Де Аріh у 
Торонті (Канада), сильно його 
побили та ограбили з грошей. 
Бандити чатували на Турчина 
в тінях його гаражу, за Домом 
на Кейк Евеню. Один бандит 
копнув Турчина' в черево. По-
бивши його, обшукали його 
кишені. 

ГРАБІЖ`НИЦЬ'КИЙ НАПАД 
В ІЙСТИГУТПМ. М. ГРУ-

ШЕВСЬКОГО, 
В Едмойтоні трапився зухва-

лий грабіжницький напад, яко-
го жертвою впав сторож Інсти-
туту-ім. Гру шевського, що ме-
шкає в партері дому. Коло.З. 
години рано пробудився сто-
рож Інституту, Андрій Жмур-
ко, почувши якийсь шелест, у 
своїй невеличкій кімнатці. Він 
думав, що то кіт діста`вся`̀  до 
кімнати крізь ‚відчинене вікно. 
Але, протерши, очи, побачив 
високого чоловіка у віці біля 
23 років, з ясним волоссям на 
голові, котрий тримав спорий 
кусник одноцалевої рури від 
газу. На крик сторожа грабіж-
ник в. одній хвилині вискочив` 
крізь вікно,.забравши з собою 
штани сторожа, в яких кишені 
знаходилося 23 доляри в банк-
нотах. Вискочивши на малень-
ке іподвіря між будинком Ін-
ституту і суСіХнь(ОК) ѓалею, гра-
біжник вскочив крізь відчине-
не вікно до галі, перебіг її та 
вискочивши 'і другим вікном, 
дістався до придаючого го-
роду, а звідтам на в(ўлиі!ю. 

ДОВЖНИКИ ДО ВЯЗНИЦІ. 
Грецький уряд задумує ка-

рати вязницею всіх несовісних 
довжників. Новий - закон знає 
два роди арешту: тяжкий за 
неплачення податкових довѓів 
і за неНлачення довгу та від-
сотків., Лекшу ‚ка'ру дістають 
ті дов'жники, які відтягаються 
з заплатою кап і̀талу. Покищо 
Уряд підготовляє !Ї200 келій 
для несовісних дбвжнйків. 
Купці здогадуються, що тепер 
піднесеться морал^нні-ѓь плат-
нйків.у Грейії. 

ОБШЗАЛЙ ДЬОГТЕМ -
І ШРЯМ.. 

. Провінційна поліція -арешту-
вала 16 чоловіків в^млістея-
ку, Оренджвил (Канадаѓ), І обѓ. 
винувачуючи їх у насиль-
стві, над торонтонцем. То-
ронтонця підозрівали.і що він 
залицявся до одної жінки на 
пікніку. Чоловік її зібрав своїх 
приятелів, торонтонця . злови-
ли, обнажили г та "обмазали 
дьогтем і̀ обсипали пірйм. Суд 
Засуди'в виконавців на зацла-

і чення кари по пять долярів. 

А ГАЛИЦЬКО - УКРА̂  
їНСЬКА ФЇЛЬЙА. 

Українське кіно-виробндщ-
тво ‚‚Фото`фільм", на чолі, ко-
трого стоїть українськийфіль-
мовий режисер Ю. Дорош, ви-
кінчує першу галицько-укра-
їнську фільму. Фільма зветься 
„До добра і краси". В'она.охо? 
пить стан нашої кооперації; 
вплетений у форму акції в на-
шім ріднім середовищ{. Сце-
нар фільми написали два укра-
їнські письменнйкй,: Р. Купчин-
ський і В. Софронів. Акція 
відбувається в ріжних містах 
Галичйни,'1д`е є головні коопе-
рати'вні о`середки., Кошти про-
дукції покривають зі сйоїх 
фондів ко'оперативні госцо-
дарсь`кі ц'ен`тралі.. ч 

Головну ролю бйконує Ан-
дрій Поліщук, відомий оперо-
вйй артиЄт, Його партнеркою є 
МаруЄя Сафіянійна, -молода, 
талайойита кіно-зїрка. 

fЙЇЄ ДІТЕЙ І ЮНАќ 
ЎТОПИЛИСЬ. . 

Троє дітей купалися недале-
ко греблі на ріці Сурих у Ма-
нітобі. Вода понесла їх на гли-
бінь і 22-літній Міров почувши 
крики, поспішив на рятуноку 
хоч Сам не вмів пливати. Пли-
"ђучи за 3 і пів-річною дівчин-
кою захлинувся' й пішов на̀  
дно t разом з 3-ма дітьми. Всі 
спроби врятувати нещасних не 
вдались. 

ЗЃОРІЛ^ 4 МІЛІОНИ 
ПАПІРбСОК. 

У Горенс, у Данії, згоріла 
фабрика Тютюн'ових виробів. 
З димом пішли 4 міліони папі-
росок і цигар та тютюнового 
сирівцю. Загальна шкоДа ся` 
гає 6 міліонів зл. 450 робітни-
ків' залишилися без праці. 
Причина пожежі Невідома. 

СЛЇЕР†Ь ВІД ЛІКІВ ЗНАХОРА. 
В ‚Чернівцях померла жінка 

відомого проф. Ќупаренќу, я-
ку лікував „чарівник" Ґольдей. 
Жінка, професора нездужала 
від довшого часу на̂  параліж 
суглобів. За порадою рідні по-
кликали до неї фельчера Ґоль-
дея, який приладив ліки з ріж-
них зіль і Перевів кілька маса-
жів. По однім такім масажі 
прийшла см'ерть. Гольдея аре-
штували і посадили до вязни-
ці. Всеж таки Ґоль'дей не дає 
за програну і покликав на 
свою оборону між іншими 
доньку судового урядовця, я-
ку вилікував своєю методою 
масажів з пОдібної недуги. 

ВИНАГОРОДА ЛІКАРШ у 
С†АДОВИНІ.. 

За чйсів .в'авилонського ко-
роля Гамурабія (2250. років 
перед Христом) лікар діста-
вав за вилікування недужого 
1Q штук срібла, 3aje за невдат-
ну операцію, що спричинюва-
ла смерть недужого, відтлнали 
лікареві обі руки. У старовин-
ній Персії платили лікарям о-
слами. Скількість ослів` зале-
жала від становища недужого 
8 державі. В Китаю кожна ба-
ѓатша'`родина мала свого лі-
каря і платила йому постійно 
платню так довгоў доки всі 
були здорові. Коли хтось за-
недужав лікареві відтягали ча-
стину платиѓ; на випадок смер-
ти можна було 'не. заплатити 
цілорічної `платні. Тому то лі-
карі намагалися з усіх сил неІЯльним приладом до охоло 
допустити до поширення по- джування 
шестей. ' . дверей. 

УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД 
‚ЦЕРКОВНИХ КНИГ. 

комісія Перекладу Св'я†огО 
ПиСьма і богосл'ужбових книг 
при Українському НйукОвому 
Інституті під гол'овуванням 
митрополита Дениса 5. л'ипня 
ПШ.рокў ухвалила приз'на'ти 
за згідні з грецьким Оригіна-
лом.та (коли бул'и Місцеві 0-
соблйвоСті) з уживаним пра-
вос"лавного церкйою в Польщі 
церковно-словянським пЄре-
к.іаДом — такі переклади у-
країнською мовою: І) Малого 
OkTQixa; 2) чинў Зйѓа"льНОѓо 
МОлебня; 3) МолитОв,перед св. 
Причастям; 4) , Великодног.о 
Канон'у; 5) чинў Похорону Ми-
рян; 6) чину Похорону Дітей; 
7) чнну Похорону на Світло-
му Тижні; 8) чину Молебня в 
державні свята; 9) чину Мо-
лебня перед початком науки; 
10) чину Сповіди; 11) чину 
Сповіди й . св. Причастя 
хворого та 12) акафисту 
Пресвятій Богородиці. Пер-
ші три . переклади виконав 
професор Михайлр Кобрии, 
великодній канон переклали 
пр'оф. чМихайло Ќобрин та 
Віктор Якубовький, решту пе-
рекладів запроектувала Луць-
ка Підкомісія під головуван-
ням луцького єпископа Лолі-
карпа. Усі переклади були о-
статочно зредаговані Уќраїѓѓ-
ським Науковим Інститутом. 

СКАЖЕНІ ПСИ І КО'ЃЙ 
У ЛЬВОВІ. 

ВЄтеринарійнй"Й відділ магі-
Страту ствердив скаженину у 
І8-ОХ псів, одного кота і ко` 
ня, що їх власників знає. Не 
вдалося ствердити, до кого 
належить один скажений пес. 
Ці Скажені пси і коти покуса-
ли 29 осіб, які беруть щіплен-
ня. Кр̂ м того пси і коти поку-
сали 263 особи, але обсерва-
ція виявила, що їх покусали 
здорові пси. 

АНГЛІЙЦІ КУПУЮТЬ ЗАЛІЗО 
Ві'д РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ. 

ХОч Англія тихО' поборює 
ген. Франка, бо боїться, що 
він стане по стороні італій-
ської і німецької політики 
Бразі перемоги, то проте кў-
пує в нього залізну руду, і в 
той спосіб хоче чи не хоче, 
скріпляє .його економічно. 
Причина цього є те, Що' Ан-
глія, переводйчй свій вели-
чезний плян зброєння, пеку-
че потребує, залізної руди, я-
кої внаслі'док загального сві-
тового збро`єння всюди стал`о 
обмаль. 

ЧИ Є ЩЕ ДЕ ДРУГИЙ . 
ТАКИЙ. КІНЬ? 

'Його ім'я БарнІ'й тягне мо-
лочарський віз у Торонті. Ко-
ли знай`деться недалеко те-
атру, де^ великими Оголошен-
пями повідомляють, що „х`о-
лоддопв середийі", Цей кігіь 
зараз вступає на хідник так 
далеко, як коневі позволено, 
голойу Простягне-` майже До 
Дверей, звідки віє холодний 
подув. Прохожі' дивуються і 
С.МІЮТЬРЯі ̂  кіт иічого собі З 
цього- жеѓ робить, тільки час 
від чдсу оглядається, ч̀и не 
занадто викрутив возаг, щоб 
молоко в фляшках не знай-
щлося на дорозі. Молочар 
каже, що виглядає так, начеб 
цей, кінь` відчував написи, бо 
під кожним театром зо спеці-

вїн стає й лізе до 

ПОЛЬЩІ ГРОЗИТЬ РЕВОЛЮЦІЯ 
Десятки осіб убито. Мазури хапають за зброю. 

^АРЦШВА.`— Селянські розрухи в Польщі про-
довжуються. Поліція знов застрілила 14 мазурів is 
сілБохні, Рембова. і.Дубенки. Від часу рільничого 
страйку,, який розпочався 16 серпня ц. p., а яки`й 
обернувся, ступнево у крівавий бунт, польська полі-
ція застрілила 47 осіб. Бунти, які почалися в око-
.̂ ицях Крако'ва, пойіирюються на інші території. В 
Бучачі^ східня Галичина, поліція "також уживала 
зброї проти селян і ранила 20 осіб. Двох уб^іто. 
По інших місцевостях ранено 60. Арештовано та-
Кож 50 провідників польської партії „Строніцтва 
Людовоѓо", яка розпочала той страйк, а заразом 
повела агітацію серед польських селян, щоб вони 
домагалися повороту ВіТоса, який живе тепер на 
засланні. ` . , 

Робітники солідаризуються з селянами і виклц.4 
кали в Кракові 24-годинний страйк. 

Антисемітизм шаліє 'також. 
. і Рівночасно з політичними розрухами польських 

селян лроти, польської, влади по ріжних `місцево-
стях Польщі шаліють протижидівські виступи. По-
верх 60 жидів пртурОовано в Бранську. Місцеві 
пѓольські .умундуровані фашисти, скріплені іншими 
елементами з, околичних сіл, нападали ца жидів та 
на їх склепи і грабили та побивали їх тілесно. По-
дібні вибухи .мали місце в Сточќу, пов. Ломжа, та 
в кількох селах біля Острова.. Жиди масово втіка-
к)†ь до більших міст. 

ПОЛЬСЬКА МОЛОДЬ ВІДСТУПАЙ ВІД УРЯДОВОЇ 
ПАРТІЇ. 

. . . -.̂—. 
- ВАРШАВА. — Організація польської молоді, 

.„Легіон іуілодих", перевела серед своїх командан-
тів - анкету' над питанням, як має ця організація 
далі відноситися,до створеної недавно урядової, 
партії ,гОбозу Зєд'ноченя Народового". Командан-
ти.одяоголосно заявили, що треба виступити, проти 
цеї. організації, бо вона не-репрезентує ідеольогії 
небіжчика Пілсудського, Треба зазначити, що „Лє-
гіон Млодих" був перший, що приступив до урядо-
вої партії О.З.Н. та вже гю. кількох місяцях, розча-
рувався.^ Влада закрила орган „Легіону Млодих", 
„Оаньство. Праци". 

СОВЄТЙ ЗНОВ ЗАСТРІЛИЛИ ДЕВЯТЬ ОСІБ. 
` МОСКВА-. -—- Совєтська влада знов застрілила 

девятьох працівників ленінградських фабрик за 
Здогадний саботаж і приналежність до „троцькі-
стів", Совєтська преса, подаючи звідомлення про 
ці розстріли, не говорить, які ур'яди займали засу-
джені. Але з опису приписуваного їм^саботажу 
виходить, що вони мусіли бути „грубші риби". Рі'в-
ноч"асно совєтські ча`сописи повідомляють, що усу-
йено члена ̂ цеінтраЛьного виконного комітету, НІ.'А^1 

Філатова. Його викинено^ посади за те, що позвр-,.̂  
ляв „ворогам народу" проникати в адміністрацію!'"' 

ЯПОНЦІ ПЕРЕХОДЯТЬ ДО ОФЕНЗИВЙ. ' 
ТІЄНТСІН (Китай).-— Японський штаб пові-

домляє, що і^огр ційська заняли `Кальган, який яв-
ляєтьєя свого роду „входовою брамою" до Монго-
дії,. як теж осягнули поважну перемогу над китай-
ськими військами на 150-милевому фронті. Також 
на фронті біля Шанггаю японці- посунулися дві ми-
лі вперед. їх ЛітаЌй далі бомбардують місто. 

ШІАНСЬКІ РЕбЬлгйЦЮНЌРИ ЗДОБУЛИ ЗНОВ 
одно місто.. 

БІЛЬБАО. — Еспансьќг революціонери здобули 
ще одно місто недалеко Сентандера, Торелявега, 
яке являється ключевим `містом у комунікації Са.ч-
тандера з іншими містами. Вони здобули його маіі-
же без боротьби, бо Млога баскійських військ зо-
всім здеморалізована. Після довшої перерви роз-
по`чалися наново бої під. Мадридом. 'Літаки ген. 
Франка бомбардували місто, а також його гфтилє-
рія обстрілювала позиції червон'их. В;ОколицяхВа-
лєнсії Летунські формації' революціонерів' бомбар-
дували міста'. 

„ГОРЕ ПЕРЕМОЖЕНИМ!" 'і t 
ПАРИЖ. —Здетронізований імператор Етіоггії, 

Ґайлі Селязі, хотів продати 8,000„ уділів етіопської 
залізниці Джібуті—Аддіс Абаба, але французька 
влада не позволила йому цього зробити ‚тому, що 
ці уділи буди виставлені на імя етіопського уряду, 
а тепер Етіопія є кольонією Італії. Селязі подав 
справу до суду, але французький суд також станув 
на тому стано'вищі, що Етіопія є кольонією Італії і 
він, бувший імператор, н̀е, має права в імені того 
краю переводити. ніяких фінансових трансакцій. 

( 
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И ЗГИНУЛИ 

-0 

Йю Ріпоблик", 
умерти Сака і Ванцетія? 

Минуло всього десять років від` часу, коли зги-
yvm на електричнім кріслі Сако й Ванцеті, а широ-
гій загал ледви чи памятає, хто вони були і за щО 

ли. А проте стейт Месечусетс, американське 
дівництво й ціла Америка були довго виставлені 

суд цілого світу, бо не тільки в Америці, але 
юди по світі підношено протести проти, засуду 

смерть Сака і Ванцетія. Хоч їх обох уважали 
адикальним елементом", то це не спинювало й 

Іонфрнативно думаючих людей ставати в їхній о-
бор#ні, бо виробилася публична опінія`, що їх суі-
ЩШ н е . Т а к з а злочин, який їм підсували, а як чу-

"жйнців за їхні радикальні переконання.' Дужемож,-
Іиво^.що! якби `комуністи не'були вторкали до цеї 
лрави своїх пальців і не капітулізували її для Cfcoj- ь 
р бизнесу, то Сако й Ванцеті булиб сьогодні при 
ІІЇТ†І. А принаймні булаб заховалася довша па-
іять про цю трагічну подію. А так треба ставити 

питання в такий спосіб, як це зробив тижневик „Ди 
що питається: Якаж користь зо 

І відповідає, що кожний 
ІДвокат признасть, що ця трагічна- смерть не змі-
Іила судової процедури, бо закони остались таки-
їй, якими були. Навіть ні одна особа з тих, що 

?ули причети до видання.присуду;.смертк:на:.Сака і: 
анцеті$^$$п "ft Р^явила.якогось^жалірга,приводіѓ 

$ього акт'ўі ні цажгь ІЯКРГОСЬ сумніву щодо закон-с 

( юсти судової процедури, яку примінено до 7Ле і' 
цірав# у3 цьoѓ^^вцќЬщШ16l `џіб тџи Са`ќо #'$ан-х 
^еті згинули `Ділком даремно,, якщо їхня смерт^ 

Jajja би бути яќрюсь наукою для. цього, І (краю.. Так 
к)ворилиб голі факти. Та додає до цьОга^Дй Ню 
?Іпоблин'^яцЬ $певно булоб .ў^Месечусетсі чи в інших 
}Тейтах багато'інших подібних випадків, а- разом з 

' і Ьши і шрисудів на смерть які випалиб у такий спо-
Цб, як випали смертні присуди на Сака%Џ$$щт}я. 
^би гііарк.у$ат;ррія в Месечусетсі, чи деінде,'не'liaf, 

ч питала`'m ту неслвйуу. j ‚яквК) принято в АмерЩ{ иа 
,:г; ^ц іл і^ 'Щт?аС^е^ Сака й Ванцетмя. L 
^V" Наше становище^ в цій справі добре всі$"'відоі 
`'`'џе, бо мій у своїм часі, осуджували десятки разів поі-

ступовання суду у справі Сака і Ванцетія. Та тепер 
цікавить нас- та проблема, яку видвигнув згаданий 
тижневик, коли поставив питання, чи всетаки смерть 
Сака і Ванцетія принесла яку користь. Важне це 
ііитаття тому, що й у нас дуже часто видвигають 
ріжні люди це питання, коли згадують за ті наші 
молодечі жертви, які коротають свій вік у поль-
ських чи інших тюрмах, або гинуть на польських чи 
інших шибеницях, засуджені окупантами за україн-
ську ідею. І тут часто питаються, чи є яка користь 

-тШ мук і з їх смегзти. Може тепер схочуть' ті пи-
-о^ќ)ЧІ Йос?гавитись дб цього принаймні так, як став-
(нщ^Єя до смерти Сака і Ванцетія. 
УІ'йі І ` -У'`Ѓ' ..;.. ' ' 

на ніякого ворога не йдуть 
вам з таким завзяттям і з та-
кою непримирною ненавистю, 
як на своїх! Лях от 6ynfe вам 
зазіхати на українця абсР-Уо-
скаля, чех на німця або мадя-
ра, німець на Ляха або моска-
ля, а українець перед чужим 
бере хвіст під себе, а зуби по-
казуе головно своїм, і поки 
свойого йе знищить І не зруй-
нуе, просвітку йому у свіггі'не-
Maw Бо це ось і після того, 
як Ѓ'словацький, одружившись 
у пароха Криворівні, став уре-
шті сотрудником у селі Мики-
тинцях, ќосівськоТо прв'., він з 
наказу митрополита був увесь 
час під 'доглядом одної з 
креатур' Левицького, парох'а в 
Щетині.!.'' 
' Але Головацький пімстився: 

Зазнайомившись ось із па-
рохом-Хомянна, йосифом Со-
^ільським, він мав нагоду по-
бачити-в нього дуже поважний 
^о^ЦауіІовйЙ^^мецький жур-
нал „Цайтшріфт фІр .слявіше 
Літератур", виданий уЛипську 
лужицьким .літератоЛь Йорда-
'ном`'де й помістив' іСі р. 1846 
німецькою мбвою статтю про 
долю українців у;Тй#йчині, а-
ле головно з погляду на де-
спотію таких типів, як митро-
полит Левицький. Ту статтю 
Головацький підписав псевдо-
німом Гаврило Русин. Це про-
сто^С†рашне об'винувачення в 
сторону Левицького, через що 
поз,идивн!^ .̂̂ дЬсТутком такої 
статті про українського ми-
трополита в поважнім німець-

ікі^^жугщалі всатаки вважати 
гсЖ, ^со^у?^ці)ІоІ†ІІ булаб вона 
вижяядаЛ'а'Далеко інакше, як-
щоб Головацький поведінку 
митрополита був звязав тіс'но 
з духоМШіУ страшливої реак-
ції, щотдк, гіропамятно харак-
теризуе j в Австрії епоху пре-

1. Яків Головацький. 
Про те, як то наш незабутній 

Маркіоз! Шащкевич зазнайо-
мивсь у Льврл^зс.Якові?м^о-
лова.цьк'иц (Твођмнд?(М-̂ авдйеіи'-̀ ` 
чем, як учився І разом з̀ і ними 
в такій тісній .дружбі, що їх 
стали називати „руська трій-
Ugff, і як то вони згодом узя-
лиея всі три видати .пропа-
мятний альманах „ТЙИРалка 
Дністровая", чули ми вже. всі 
й раніш, і пригадуємо собі це 
все нині з нагоди столітніх ро-
ковин появи „Русалки" як за-
гально відомі речі. Затеж 
менше відомі нам подробиці 
про дальше життя й пізніші 
праці тих як-не-як незабутніх 
товаришів Маркіяна. Одно 
лиш знаємо щодо того певно, 
а саме, що ні Головацький ні 
Вагилевич не вдержалися до 
кінця жиТтя на тому промени-_ 
стому шляху національної 
праці й національної ідеї, що 
ЙОГО; В#НИ колись, під вогни-
стимпПйкровом МаркіяновогЬ 
духа, як одні з перших вказа-
ли українській громаді на' зеМл 
лі, Данила. , о 
г іАя̀ еІ якіж ближчі обставини` 
того їхѓ;вовернення в бік зраіц-' 
ницького відступництва? 

Пр9 це я хотів би тут саме 
розповісти дещо читачам на-
шої „Свободи", звертаючися з 
цього погляду покищо до Го-
ловацького. 

Він — уроджений 17. X. 1814 
р. в селі Чепелях, брЦського 
пов., де його батько Федір 
був парохом — покінчив .свої 
богословські ст'удії у Львові 
чотири роки ПІСЛЯ j того, як 
‚'‚Рўеалќа Дністровая" вий-
шла у світ. Але з висвяченням 
н^ священика не прийшлося 
йому-легко. Тому, щб — як 
знаємо — тодішній галицький 
митрополит Михайло Левиць-
кий (1774—1858) затямив собс†красного князя Клєменса Ме : 

гаразд його імя як одного з 
редакторів „Русалки" і почав 
йому робити всякого роду 
труднощі. Отак Головацький 
мусів ѓаж виправдуватися пе-

Тре# -дісарським губернатором 

затеж не хотів його ніяк поми^ 
лувати власний князь церкви, 
згаданий митрополит Левиць-
кий, вирішивши, що з таким 
злочинцем, як редактор „Ру-
салки", треба ще перевести й 
— канонічний процес! Сумне 
воно й неймовірне оте люте 
завзяття рідного достойника 
відносно рідної книжки, але 
це вже воно в історії України 
від'дЗвні^ давен так, що її jikV 
!ди дп і то передові люди! У я 

терніха. А так це знову тільки 
лютий лай „русина tta русина", 
та щ е ‚дртого на чужому ф о -
румі.,. Притім зазначу^ зараз , 
що, я к на ті часи, Головацький 
німецькою моврю писав дуже 

Галичини, бароном Криґом, я-) д о б р е і д а в з . 'цього погляду 
кий його вкінці й помилував,4;ще й інші 'важні та цікаві пра 

И 
OOJ. 

і-і 

сої 

ц } — осіь як відомий протест 
прбти накидуваної нам тоді 
латинської абетки, або праця 
про Швайлольта ФІоля, помі-
щена в 83-тім томі віденської, 
Академії Наук — біда тільки, 
що1 за тим усім не стояла лю-
дина, яка твердо, вірилаб у 
правду національної ідеї. А 
шкода, бо Головацький був 
чоловік, талановитий, знав ба-
гатоі вмів працювати,. а в нас, 
укра'їнців, д о б р и х ^ . , тямучих 

робітників не надто багато. 
Але Маркіянова „Русалка" 

не лишилась одиноким альма-
нахом з того часу. 

Наш Головацькой `ось висту-
пив незабаром як редактор 
ще одного українського літе-
ратурного збірника, що його 
вінскладав разом зі своїм бра-
том Іваном^маґістррм хірургії 
іу'ВідншШой збірник мав заго-
ловок %Вінок русинам на об-
жцнкн" і вийшов у Відні дво-
ма частинами 184в—1847 р . З 
тих двох частин, цікавішою 
видається мені п'ерша, тому, 
що тут значна сќількісѓь праць 
ІІІашкевича, між іншим і його, 
відома з „Русалки" казка, „О-
лена". А інтересне притім те, 
що той альманах брат Голо-
вацького, Іван, присвятив іта-
лійському князеві Люки, Ка-
ролеві Людвиќові Бурбонові, 
що — як подає у своїй історії 
літератури О. Огоновський — 
пізнавши Івана Ѓсловацького, 
помагав йому грішми в його 
студіях у Відні. Цеж не така 
то дрібниця собі оте знайом-
ство італійського прин'ца й у-
країнського літерата 40-вих 
років! В і'нїцнх народів такі 
моменти використовується j за-
раз для відповідної пропаґан-
ди — ви уявіть лиш, що зро-
билиб нпр. пол'я'ки з такого 
знайомства ШѓВДЗД № ‚літерата 
з чужинним7 князем)-А в нас 
широкий зігал про те навіть 
не знає нічого. Чому? Бо тяж 
ќа ми раса, як казав про нас 
Франко, а він, сердешний, знав^ 
нас гаразд. J неменше цікаве 
притім цте, що коли брати Го-
ловацькі післали один примір-
ник нового Збірника з дуже 
ввічливим письмом і до — мц 
трополита Левицького, то він 
не мав нічого пильнішог^'н 
мудріймѓо до робхг№, йл(іки 
прочитавши письлог'вгдіслкти' 
їм книжку - зЬ і 'с`лВШмй:г! ‚‚Не 
`приймаю" ІШЩ І№н^еном-
мен"). За'теж" православний 
сербський митрополит, Р(оЬйі‡і 
Роячіч, діставши присвячену' 
йому другу- частину нашого 
збірника, не тільки, що не спі 
шився її відсилати авторами в 
навпаки — післав Іванові 500 
злр. на.видатки друку. 

„ , ‚Л`ЧПЕОЯ 5. ФІ От вам два розуми і два ха-I, `рлађаінпіГ' -рактери: . . 
Український і сер'бський 
Але стежім за роботою Го-

ловацького далі. 

-важніший кандидат на це виз-
нач'не місце, і був справді 
іменований професором ухва-
лою з д. 13,'XIL 1848 р. Як fa-
кий, розвивав він тут свою на-
укову і публіцистичну ' діяль-
ність до р. 1867, в якім то році 
суспендовано Його як підозрі-
лого у веденні тайної пан` 
слявістичної, тобто — по на-
шому — москвофільської ро-
боти. І це було так. Головаць-
кий іще в 30-тих роках підпав 
був під вплив московського 
вченого Михайла ПоґодІна 
(1800—1875), відомого батька 
галицького москвофільства; і, 
користуючись його прихильні-' 
стю для своїх праць — особ-
ливож у ділянці етнографічних 
розслідів — схилявся щораз 
більше в бік'панслявізму, що 
страшенно штўдерними і кру-
тими Дорогами вів таки на' ло-
но „Великой Русской Семьи". 
Спершу, правда, Головацький 
був до певної, міри виразником 
національних змагань рідного 
народу. Отак у славній тоді 
його розвідці про нашу мову, 
— прочитаній „на соборі ру-
ських учених" 23. X. 1848 р. — 
він гаряче боронить повної 
самостійносте української мо-
ви і з гордістю наводить ви-
слови чужинних авторитетів 
про її творчу живучість і кра-
су. І його відома граматика у-
країнської мови (1849), 'уло-
жена з метою вчйТиі;Так6† мо-
ви, яка -— як каже такий авто-
ритет, як Огоновський — була 
схожа з літературною мовою 
українських письменників. І 
таксамо три повні університет-
ські виклади, виголошені ним. 
були надихані любовю до рід-
ної словесности і заповідали 
розгляд тієї найновішої укра-

Іїнськрї літера'тури, що твори-
ла^ся ЇЬаме ^а Згдручем а. вистў'-

нині з появою „Русалки", }ф! 

Своїми дотеперішніми літе-
ратурними та виступами і і 
громадянських справах, Голо 
вацький в епосі 1848 р. звер-
нув на себе увагу нашого то 
дішнього громадянства в такій 
мірі, що коли в університеті у 
Львові утворено катедру укра-
їнської мовили, літератури, то 
він уважався-зараз як найпб-

I ` - . : 

W 

' Гірийшов березень. Сніг зій-
шов, дерева і корчі показували 

' перші сліди воскресаючого 
життя. На. цвинтарі цвили пер-
вйІ весняні квітки. Артим пі-
шов на кладовище підсилати 
осілу могилу линоскока і по-
крити її дерниною. Могилки 
бідаків навкруги були занед-
бані, забуті. .Але сама при-
рода' змилосердилася над 
цими і вони, покрилися зеле-
ию, з котрої визирали пооди-
ною квітки. Линоскокові Ар-
тіш загадав дати чесну моги-
лу. Не тому, що то був сто-
ронський, а тому, що заприяз-
нився з його псом. Йому було 
би соромно дивитися псові в 
очи^ якби занедбав могилу йо-
го попереднього пана. 

Оба пильно працювали. Ста-
р'ий робив мотикою, пес` сидів 
Коло нього. Неначе пильнував, 
чи пан добре робить. Коли 
пильно до чого призирався, 
все держав голову скісно і сво-
ЇШ P0^X!fWMI! о ч и м а водив 

М. BMW Фхом пана-
HapaS тнн'ч чогось то став 

иеспокйно- і трівожно роззи-
ратися. Став на всі боки віт' 
рити; глухо, жалісно н трітож- -

— (5) 
но заскавулів. Одним скоком 
був коло свого пана і дріжа-
чи притулився до його ніг. 
Артим здивований витягнув 
свій каблуковаиий--хребет `по 
змозі просто й оглянувся. 

Від фіртки кладовища ішов 
до нього поволі якийсь чоло-
вік. Мав темне лице; чорні ву-
са Ь таксамо чорні, неспокійні, 
гострі очи. Подобав на цигана. 
Артим зараз доміркувався, що 
то циган, про котрого говоре-
но, їцо вчора вечором у корш-
мі показував .`ріжнї штучки 
картами і без карт. Була також 
заповіджена тресована малпа;, 
та вона днину раньше здохла-

v Старий повів очима від ци;-
гана до пса, котрого поведен;-
ня саме в Тій хвилі було дуже 
чудне. Для всіх чужих пінн був 
дуже неприступний і приймав 
їх дуже неприхильно. Не хо-
вався перед ними в кут, а гар-
кав до них, гавкав, скалив - зў-, 
би. Бувало, що зубами за лит-` 
ќу вхопив. Тепер цілий тр'ясся 
і Відніѓ старого не відступав. 
Циган був мабуть одним в тих 
людей, 'Котрі вже своєю поя-
вою заневолюють напТострішу 
собаку і 'змушують до ^`їіослу-

і'хуі -Тою силою є очевидно я е . 
тіри}с^й,ність, а жах; р^ 
і - _ `І: О') „ 

Лице старого стяѓлося. З ти-
сячею фалдів і.морщин в пере-
паленій і звітрілій шкірі воно 
виглядало як зівяле, здушене 
листя. Недовірчивими очима 
під буйними бровами мірив 
надходячого.. 

— Доброї днини, Артиме! — 
ввічливо поздоровив циган. 

— Спасибі! — воркнув ста-
рий, нахилившися назад над 
могилою і підгортаючи моти-
кою глину. . л—.' 

— Делікатну собаку маєте. 
То хіба не вівчарський цйЬГ `І 

Артимові й не снилося відпо-
вііати. -Поклав шмат дернини 
на могилу 'н став прикріпляти 
його галузками д(ози. Пес не 

лой, 4Щ$$Ї!№№УЬ ЯК 

мож буЛо близько, т -. . х 
— Ходи д о мене, собачко, 

— надив циган. — Ходи сюди! 
Кажучи це, циган цмокав, 

стрісав - пальцями, клеп'ав д о -
лонею по своїм коліні. Пес 
гіриляг черевбм д о ' з емл і . З 
усіми знаками неохоти- та без-
сильний проти приказу цигана, 
сунувся д о Hbqro. 

-^- Пінч, сюди! —- приказаз 
Артим коротко. 

Пес оглянувся., й о г о бла-

і5ТлЯ 
гальні очи неначе просили по-
рятунку. Та^ приказу Артима 
пес не послухав. 

, В грудях ' старого кипіло. В 
його очах з а г о р і л а життя. 
, . ^ - Ти д о б р а собачка, — хва-
:лив циган, гладячи пса по г о : 

л о в і _ — . Покажи мені, щ о ти 
вміещ! ` 

Циган став приказувати ко-
ротко уриваними, ' гостро ви-
голошуваними словами. Д е я -
ких слів Артим цілком не ро-
зумів. Пес скакав, крутився, 
перевертав козла ; показував 
ріжні штуки стоячи і ходячи 
на задніх, то . лише на передніх 
ногах. Артимові ані не сн`илося 
щ о пес годен вміти такЃ" тяжкі 
штуки; це снилося, щ о таке 
вміє його пійч. Дивився на все 
те, стоячи як скаменілий. Те, 
.що ба^ив, не врадувало І його . 
Навпаки. , Й о г о опагіО`вувала 
щ о р а з більша лють, ксШУбв-
чив, щ о той `пес, котрий до 
всіх чужих скалив зуби, . т ак 
послушно виконує всі прикази 
цього цигана. . 

— На щ о вам той пес? — 
нарешті промовив циган. — 
Д л я вас він ні д о чого не при-
гожйй. Люди звас сміються, 
коли ви з та'ким о гоните' вівці 
на пасовиіко' . 

— В а с н^хай голова н е ' б о -
лить зтої причини! -— відповів 
старий, з` котрого вже' зачала 

виладовува$и$я - . п р и з б и р а н а 
л ю т ь . r RDH 

— Я вам..щось скажу. Я ту 
собаку відкуплю від вас за 
три гульдени. За ті гроші ку-
пите собі вівчарську собаку. 

— Не хочу! — відповів ста-
рий грубо. — Пустіть мою со-
баку до мене! 

— Дам вам пять гульденів... 
—' Лишіть мою собаку, бо... 
— Ого! — крикнув циган. — 

То цілком не ваша` собака. В 
селі розказ`ують, що ви пса 
протизаконно присвоїли собі. 
Ви його вкрали якійсь родині 
линоскоків. ^ ; 

4-г: Вкрав?.— зашипіли уста 
старого. — Вкрав! ` 

З", тафим наміром,, щоби 
вкрасти, ірука Артима ще в 
життю не доторкнулася - чужої 
рі^гю (Тбгіер, на старість якийсь 
;юмкйт`г(Тнаже^ йому, що він 
5вчрав..ннм("г'..-' 

-^ rTak, так, вкрав! — глузу-
вав циган, котрого ^очи засві-
тилися злорадно і лакомо. — 
На ^добавок це не звичайний 
крадіж, бо той пес не має ціни. 
То-не звичайна собака, а вче-
на.` В такій собаці сидить ве-
ликий маєток. Як пса не від-
дасте мені зараз добровільно, 
то піду, до війта, щоби ва9 за-
перли, бо ви злодій. Ви повин-
ні дякувати Господеві, що я... 

, , jCKine^b руде). 

ij Головадь-
?ип. писати 

на жаль,,., д е к а д і 
кий став говорїи†и 
таксќо., чудацькдю, мовою, що 

†студенти'згодом перестали хо-
дити на йоѓр, виклади, виголо-
шув'анї Голбвацькйм трохи'не 
мертвою мовою наших старих 
літературних' памятників, Гаа-
місць вик'ладати про живуулі-
тературу живртаор^^о но)в^го 

і часу, Головацький в'ідсѓтав 
щораз да'л'ьше у темряву 'деів-
ніх століть, добуваючи ЗІІД-
там та інтерпретуючи памят-
ники, цікаві хіба для спеціялі-
ста, а дотого мовою, яка сама 
собою відстрашувала від неці-
кавих нікому викладів. -

Московська' отруя, запущена 
в його духовість агентами Ро-` 
сії, почала робити своє: 

Вона вбила в нь'ому надіо-
нальну свідомість. Яків Голо-
вацьќий, колись Зістпвнпи сщв-
робітник Маркіяна ІІІашкевича 
і співредактор „РўеалЌи Дні-
стрової", став добачати як 
єдиний і найвищий ідеал своєї 
батьківщини f— єдність з цар-
ською Росією..., 

Після того ось, як його су-
спендовано як йрофесора 
львівського університету, він 
поїхав на етнографічну виста-
ву в Москві, а опісля був і в 
Петербурзі, де виголосив пал-
ку москвофільську промову, 
ніби накреслюючи тут дорогу 
нашим будучим москвофіль-
ським хруням, починаючи від 
безумного Івана Наумовича, а 
кінчаючи вже, сучасними нам 
Дудикевичами та Бендасюка-
ми. Зате, правда, Головацький 
був представлений у Царсько-
му Селі цареві Олександрові II., 
^- тому катові української мо-1 
ви, що створив указ з 1870 p.! 
— а де-далі став високим цар-
ським' достойником у Вильні, 
з платнею 3,430 рублів річно. 

V 

Щож — рабам, що їм поклоня-
лися, царі платили добре".. І 
ще Опісля, аж до своєгсмерти 
у Вильні 1888 p., Головацький 
написав чимало наукових роз-
відок та праць і творів, з чого 
я тут видвигну ще,1 як найцін-
ніше для нас, великий збірник 
пісень галицької й угорської 
Руси (виданий О. Бадянськнм 
У Москві 1878 р4 . Та коли див-
лгась нині на довжелезний спи-
сок тих,, `як' кажуть, цінних 
пЕ айђ Головацького1' мені ч^,-

ПРАЦЯ ОБЄДНУЄ 
„Наш Прапор" звертає увагу 

на користи^ які можна витяг-
нути з фестинів, пікніків і ріж. 
них окружних чи їм подібних 
народніх свят, на яких явля-
еться більше число громадян, і 
то з ріжних громад. І підкре-
слює.` що такі імпрези по. 
винні бути використовувані 
для затіснювання національної 
спільноти. А щоб так було 
треба, щоб вони були добре 
підготовані, щоб у програмі 
була виразно зазначена вища 
ціль, задля якої люди збира-
ються. Треба, щоб усюди вид-
ніла праця, бо праця це т а 
сила, що найкраще людей об-
єднуе. На цю І тему читаємо 
та'м таке: 

„Візьмім простий приклад 
родиної спільноти. В добрін 
родині є спільні потреби, 
спільні переживання, спільна 
доля, радість і бажання. Чим 
більша Однозгідність думок, 
чим 'більше в членів рідні ,до-
брої волі", тим сильніші між 
ними звязки спільноти; мок-
ляв — „любляться як брати"; 
члени р`ідні знають,'що роби-
ти, вони спіль'но працю'ють і 

J праця затісвює родинні звяз-
ки, скріплює родинну ` Спільно-
ту. Якщо т і л ^ г М е т ' ь с я там 
лінюхуванняІ"'Ш^гікогЗЬ" один ;і ' -ѓ`її - `г ,р.-:игшц"( j і тягнутиме.,до ліса,. другий до 
6ica'V ' І 

„Подібно є теж з народом. 
Нарід, який є свідомий своїх 
завдань у кожній порі, нарід, 
якого члени знають, що ро-
бити, не має просто часу на 
сварню. Ця починається зви-
чайно тоді^к'оли люди нічого 
не роблять і не хочуть роби-
ти, а сподіваються чуда. На-
.сдід$и загального лінивства 
(.м$сять, якось проявитися. Не-
о р а н ^ р л е охоплює пирій, ха-
;баззя трш.о. На неорану народ-
ню` ниву кидаються галапаси. 
У .висліді — нужда, яку кож-
ний у більшій, чи меншій" мі-
рі відчуває. 

„У нас лежать неорані на-
ррдні поля. вюди. Ми не ма-
ємо своєї торговлі, не маємо 
промислу, ремесла. Нужда 
'всюди1. 'Галапаси, хабаззя — 
всюди. `Одначе нам чомусь то 
вр^їлося, що ми це усунемо... 

І балаканиною, аж за вухами 
тріщить. Але пирій та хабаззя 
це щезне від того. І ми ще 
більше балакаємо, або думає-
мо, який би то`новий спосіб 
балаканини винайти, щоб нею 
усунути нашу нужду, яка тисне 
кожному на мозолі і щораз 
більше розбиває, ‚всяку спіль-
ноту. ^ -

‚‚'На це нема іншої ради — 
як переорати! '`наше': пор'ожне 
поле, вирйв^тіРІІхабаззя, гіра-
цювати на всіх^ділянка'х нашо-
гО життя.. Безперечно; що най-
краще булотр "повести'' працю 
вюди спільни'ми сил'ами. Од-
наче у нас уже декуди розсва-
реиня,пішло так далеко, що 
про спільну працю нема поки-
що мовид Та це правдивих 
пробойовиків не сміє відстра-
шувати. Треба починати хочаб 
від найменших спільних гур-
точків; кілька охочих до пра-
ці завжди знайдеться; звідти 
поширювати гурт людей, зє-
динених у спільноті праці. Як 
це вдасться закріпити в одній 
громаді — а при` добрій волі 
мусить удатися, — тоді треба 
глядіти звязків з пробойови-
ками сусідніх громад; треба ці 
звязки затіснюватй при кож-
ній нагоді. І саме для цього 
д'уже пригідні всякі імпрези. 
їх треба вповні використовуй 
вати для тієї ціли". 

ЛИСТУВАННЯ РЕДДКІ№ 
Член У.' Н. Союзу. — Ні, не 

зможете: Але на це є інша ра-
да. Питайтесь про пораду, пи-
шучи по українськи чи по ан-
ґлійськи на таку адресу: Flis, 
222 Fourth Avenue, New York 
City. 

мусь нелюбо й невесело гляді-
ти на них... 

І на його портрет, обвіша-
ний царськими ордерами Ста-
нислава й. Анни — теж.' ^ 

: : І . -
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з дня 
ТАТОВІ ЛЕКШЕ ^ ЗАВТРА 

ПОХОРОН". 

^ ^ Н Г и т ь с я гетьманський 
‚Наш Стяг" з Шікаґо, що 
"свобода" передрукувала зо 
сгарокраєвої преси комунікат, 
виданий таки самою „Радою 
Присяжних Союзу Україн-
сьКнх Хліборобів Державни-
Ків", себто свого роду „ќа-
бінетом міністрів" гетьмана 
Скоропадського, в якому ця 
Рада заявляє, що сама 7себе 
розвязуе, бо „в теперішніх об-
ставннах не може по совісті 
виконувати добровільно при-
нятих 'на себе обовязків су-
нротн Української Землі, У-
країнської Нації та Української 
Держави". 

Отож самі члени Ради ствер-
джують, що в „теперішніх`-об-
ставинах", як пише „Наш 
Стяг", у рамцях гетьманської 
організації ` вони не можуть 
„по совісті" виконувати сроїх 
патріотично-громадянських о 

що при виборах навіть не 
було згадки про Антона Стой-
ку, який належить- до одної 
з на'йстарших „клясократиц-
них" циганських родин і та-
кож має поважні права до ци-
ганського престолу. Словацькі 
цигани погрожують бунтом і 
кажуть, що не признають 
Ќвєка королем, тільки пома-
жуть на короля Стойку. 

Трівожні вістки приходять 
і з Румунії, де також великий 
відлам циганів не хоче призна-
ти „найяснішого Януша Кве-
ка". Одним словом, погано. 
Коли ще прибічна „рада" роз-
вяжеться, то тоді вже, Януше, 
таки абдикуй і передавай „ко-
рону" синові'. 

лося; лягло на плечі з коле-
сами вгору, наче здохла кур-
ка. Так пишуть про це поль-
ськІ газети і додають, що це 
побачив польський свяіценик, 
а, думаѓючи, що сталося не-
щастя, побіг чимскорше до 
дому, схопив чашу зі св. да-
рами і,чимскорше подався на 
місце катастрофї^.сподіваючн^' 
ся тяжко раненцш)ішиІ WOT 

АХ, ТІ СЛАВНІ „ПОЛЬСЬКІ 
ДОРОГИ! 

ттшетшшвшшфишт 
ВІД СОЮЗУ УКРАЇНОК 

АМЕРИКИ. 
На засіданні Управи Союзу 

Українок Америки, яке відбу-
лося дня 10. с'ерпня б. p., рЬ 
шено в справі започаткованої 
СУА збірки на політичних 
вязнів, щоб стіл, .про який є 
мова у відбзвах, висланих СУА 

-ОЃ^ЧГ Всечесного Духовенства, 
Та по' ќі дькох;авшщхіШертк1^.,переданий до Музею, який 

вецької тиші з авт#; почала ви-
суватйся фігура княгині; Ще 
по кількох хвилях вона прий-
шла зовсім до себе і показа-
лося, що їй нічого страшного 

щеник пішов до дому. 

До графа, Потоцького ви-
бралася з візитою княгиня 
Ліхтенштейн з . Чехословаччи-
н.и. А що княгиня думала, що 
польські дороги бодай трохи 
подібні до чехословацьких, то 
вона, замісць поїздом, поїха-
ла собі свойі автом. Але як 

„ УВАГА! ТРЕНТОН, В. ДО 
Заходами Ук'раїнської Пра-

врславної Громади 
—: влаштовується :— 

є при Українській Вищій Шко 
лі в Стемфорд, Крнн. Передача 
відбудеться підчас, офіційного 
відкриття Музею; дня 5. ве-
реснгі б., р. .Супроти цього Уѓ 

не сталося. Розчарований свя-{,права СУА просить Бсечесних 
Отців переслати до Союзу У-
країнок ті збірки, які у себе 
Задержують. У, вересні ця 
збіркова акція ‚буде . за-
крита. До того чйсу треба 
мати імена всіх жертводавців, 
щоб вони були відомі, та щоб 
ніхто з ідеї причини не почував 
себе покривдженим. 

Управа Союзу Українок 
Америки. 

бовязків. А для „Нашого Стя-і тільки вїхала на польську те-
rv" це ніщо. Він таки далі на- риторію, то відразу пізнала, 
кидається, на тих, що сміють що польські дороги, заховали 
робити завваги „гетьмансько^' своєрідну прикмету відрубної 
му" рухові і далі обороняє польської культури, чи, по 
цей рух, а навіть на доказ, простому кажучи, мали такі 
що в цьому руху нічого; від вибої, що княгині аж рвалося 
появи згаданого комунікатў в. середині. 

Ь--у По такій кількагодинній їз-
е- ді авто остаточно таки мусі-

лєграму: „Український союз лоч зупинитися, бо .переверну-
хліборобів-державників" розвя-. ; 
зується. Формується нова аќ-1 
тивна організація. Все гаразди 

не змінилося, містить від ге 
манського "‚'‚центру" таку -' 

ПІКНІК 
В НЕДІЛЮ, 29-ГО СЕРПНЯ 

(SUNDAY, AUG. 29Љ 1937) 
НА ФАРМІ ЧУНКО ' 

YARDV1IXE, N. J. 
На цей останній пікнік запрошуємо 

місцевих громадян, а рівнож грома-
дян з ' ближчих околиць, забавитись 
в чудовому парЧѓуї1! — До танців 
гратиме краева Л{#юстра. На. пікніку 
будуть— добрі плитки і смачні пе-
рекускн. На випадок д о т у пікнік 
відбудеться там же на' фармі. 

Початок ійкгіку в год 1-шій. 
. Дороговказ: їхати на Савт Брод 
вул. до 'БоДОеШів# Ро'вд, там скру-
тити направо й їхати; аж до Ґроввіл 
Ровд, тут скрутити вліво і за фар-
мою Блощншнна на тій самй дорозі 
слідуюча фарма Чунка, де відбудеть-
ся пікнік. Комітет. 

Китайське військо 
Величезна армія, яку ми# 

Чан-Кай,Щеќ, це не лишеного 
твір. Від Чан-Кай-Шека м виійи 
шла думка оснувати таке віи-к 
сько. Здійснили цю думку .чу-
жі інструктори, між яким'и ви-
значився генерал, фон Сект, 

:z п апаппдпа п п а а нпппп п:̀ : а п а а піп п п а а а п а и а а п п 
Мимоволі нагадується істо-

рія одних братів, яким" по-
мер батько. Один брат каже 
до другого, що треба висла-
ти третьому братові телєґра-
му й повідомити його . про 
нещастя, але так, щоб'`.його. 
наперед якось до це"ї трвґіч^, 
ної вістки приготовити. Од‡н. 
з них пішов до телєґрафічно,-
го уряду і надав таку дегіеч 
шу: „Татові лекше. Все га-
разд. Завтра похорон. `Приїж-
джай". 

ПОЛЬСЬКИЙ „МУЖИК". 

`$ЯГ С Е Н Т Р А Л І Я , П А., 1 О К О Л И Ц Я ! - ^ 
УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ПАРОХІЯ 

В СЕНТРАЛІЯ, ІЬЦЧ 
: — : : : ОБХОДИТИМЕ : :: .; 

УВАГА 
ВРАЗНИК ХРАМОВИЙ 

ии- УСПЕНІЯ.ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРП 

І в С^БОТУ, 28. і й'НЕДІЛЮ, 29. СЕРПНЯ (August) 
ППРРППІГ Cnrn^nVWSIUki в СУБОТУ НА САМИЙ ПРАЗНИК РАНО УТРЕНЯ 
НиГПДиК ОиіииЛУЖГШ! ^ т а ГОДИНА. - ВЕЛИКА СОБОРНА СЛУЖБА БО-
ЖА 10:30 РАНО, КОТРУ; ВІДСЛУЖАТЬ ОКОЛИЧНІ СВЯЩЕНИКИ. і 

5 
Під таким заголовком пи-

ше нюйорський „Нови Свят" 
редакційну- статтю,, в якій- гр^ 
ворить: „Алямуючі В{ домости) 
приходять з Польщі. Демон-' 
страції в околицях; Ярослава і 
Кракова. Полилася братня 
кров... Фізичний і духовий 
стан польського хлопа є ві-
домий кожному і повинен був 
бути знаний урядовим кругам. 
Це вже не польський селянин, 
не рільник, але польський му-
жик, зрезиґнований фаталіст 

Сентральська Парохія запрашає місцевих і околичних Паррхій,. Монт ‚Кармел, 
Маріон. Гайте, Шемокін.і 'Мейзвіл, Маганой Сіти, Фреквіл, Майнерсвілл, Шенандог. 
Просимо всіх прийти до `вислечноѓ участи і звеличати наш старокраєвнй звичай і 

. ^ ф ; нм Празник. 
ЗІАРЛ$' ПО СЛУЖБІ БОЖІЙ РОЗШЧНЕТЬСЯ ПІКНІК В СУБОТУ І В НЕДІЛЮ. 

На ПІКНІК‡ буде пригравати орхестра Н. ГРАБАРОВИЧА. 
! ^ОМІТЕ†. J 
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колишній 'головний комендант 
Райхсвери. 

Коли генерал - полковник 
фон Сект уступив із станови-
ща головного .команданта ні-
мецького війська, запросив 
його Чан-Кай-Шек до Китаю, 
щоб зреорґанізував китайське 
військо. Сект згодився і взяв-
сЯ"Вй^діл^ іі$обаіз ріжних ча-
Щ№ї$і-№#№ѓрїЂ МІйсьгќа ство-
рИти ОдноЦілу я партію. Пере 
дівсім треба було змодернізу-
вати цю військову силу. Сект 
оперся на здобутках багато-
літньої праці свого поперед-
нШа; полковника Бавера, ко-
лишнього співробітника гене-
рала Людендорфа, який за 
війни здобув великий військо-
вйй досвід. 

Коли Сект вернувся до Ев-
ропи, китайське військо далі 
розвивалося за його вказівка-
МИ. -` f; 

Останніми часами був у Ки-
таю ще один військовий фахо-
вець із Німеччини, генерал 
фон Райхенав, щоби студіюва` 
ти події в китайськім війську. 

Сьогоднішня китайська ар-
мія складається із П№тора мі-
ліона вояків центрай8нвї вЛа-
ди у Нанкіні та більше як 800,-
000 вояків, якими розпоряджа-
ють поодинокі' прбвінції.-- Є 
теж окреме військоі.у Квантун-1 

ѓу та Квансі, що н`араховує я-
ких 150,000 вояків. 

, Виряд цієї велитенської ар-
мії .був донедавна д'уже бід-
ний, одначе останніми роками 
значно поліпшився. 

Головне місце займає в ки-
тайському війську піхота. Пі-
хота в кожній армії є її стриж-
нем, а китайська піхота тим-
більше. Китайськіч піхотинці 
озброєні головно російськими-
ќѓпсами та японськими скоро-. 
стР1лами- у ЩХ JpJ 

Артилерійські фабрики (g^x 
у Китаю три) виробляють тіо-' 
леві гармати 75-міліметрові. 
ҐІеред світовою війною доста-
вив Круп до тих фабрик най-
модерніші машини. Пізніше 
спроваджували також гармати 
і з Франції (Шнайдер-Крезіо`) і 
зі'Швеції, а кріси купўв`алт! в 
СССР (т. зв. ремінґто'нкй`)ї'"†а 
попри цю новітню зброю`-ки-
тайські вояки озброєні також 
у старі китайські шаблі й кин-

джали, :які показалися дуже 
небейпечн.і в рукопашнім бою.г 

Воєнна вартість поодиноких 
китайських формацій ріжна. 
Найліпшою славою втішаєть-
ся 37 дивізія „христіянського" 
генерала Фенґа. 

В КОЖДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

І і dij 
У крамницЦоанр, 

ріялу на сукні? 
— Так, просто з фабри-

ки. 
— А не облізе від ,сон-

ця? 
— Неможливо. Цей кус-

ник уже два роки лежить 
на виставі й не стратив 
колірў.' 

.ш ш, і її.— м..і ИЧ- -И . .W . .— , . . і . ‚ . ‚м .ЧіД^ІММ ІР% 
' і ' ' і і і і , і і і її і щ і Г і і і ч Ц Т 

ДОНі УКРАЇНКИ1; И УКРАїНШГ 3 ^ C f ЕР. -ВІЯМШҐТОН, 
НСШ :.^ Ь і І КОЦВІЛ, ФІЛЯДБЛВФ1І!" №Щ 

ГГГГГ 9 П—с ТІ я—-ТГГ7Т.-. 
Заходами Українського Народного, $ощ{та всіх Національ-Ьѓиих Організацій, що Приміщуються ѓГри Народнім Домі 
х;'і.; ` ! в Честер; Па., відбудеться ' 

В ;НЕДІР, ДНЯ 29-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) Ї Й 7 РОКУ 
В Ѓ МШШ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ" 
. -І „ ... НА МЕЌС ФАРМ У ВІЛИДЖ ГРІН, ПА. 

ПОРЯДОК УКРАЇНСЬКОГО ДНЯ ТАКИЛ:— Радої,в ІГРД,- ДІ-тШ Полева 
Слуяіба Божа, яку відслужать, місцевий парох о. О. Мнцик, парох з Нюар-

tJhy о.'д-р'В. КлодницькиА і`з Нортгемптону о. діяко'и Заѓору бќо. -і- В год. 
,-, 4-ітІЙ пополудні розпічнеться СВАТО^НИЙ КоацерХі Т}ідчас кятроіх) буде Сііі-41 ва+и місцевий Хор Лисенка. Святочну, пром`ову, ввголЬ^ить о. Весо-

ИАйськнйі зШю Яорку. — До tйflпol!бyд^1пpй^pafiaтW^^eч:^lpa Михайла 
оЄдннака, . , . . . . ,,. ,, І( ,: г , І ЯнррйВТ0 ЗШ(. 1 9 8 

" `Будуть см'ачні перекуски та добрі напнтки,. Проситься всіх о чисельну 
'`учас†ь і іолідарпісгв .ві'цім дні. — Вразі непогоди4відбудеться 'все на галі 

Укр. Нар. Дому ігри .4-тІй і Ворд. Боси будуть возити На фарму від ѓод. 
10-тої рано і з поворотом від 7-мої вечером. —`Комітет Українського Дня. 

ЖІНКИ ВОЛОДІЮТЬ У г о л я н д т 
f (2) 

‚Лєве де КОНІНҐІН". 

І: ; Тисячі й тисячі людей зійшлося в Амстердамі, 
голодний, У"ІД у ! щоби бачити коронування королеви Вільгельміни 

МНовиЄ??мт? уживає тут.ніві ЩО вечором кидають світло на ям№ердамські 
„повч....-VM-..__ ?. ._ л„„ канали. А самі голяндиі в честь ко`оолеви носять 

слова „мужик'; у зпрдливому доказати що стяжки помаранчевого колірў (барва династії Ора-

що живеІІбрзі)наді; на лаші . ^ g ^f `Щж домів тисячі лямпіо-
.НЄМИЛОСЄрДН .̂ДрЖ . , Тип %ЯВ S ^ K S x J j Й ^ Ж Й ^І-Спгл и и ^.‚№глучтто^^и^і-

„Новч, 'Свят'' 
слова „мужик" У 
n o ^ S ^ ^ ^ P ^ - ^ i ^ РМ вересня приїхала Вільгельміна з ма†ірю 

ю політикою довів поль- Емою. .Регентќу привитав відділ ляндскШхтів у но-
ського селянина до'згірдливо- ші з часів князя Морща, опісля роздалися 101 гар-
го понижального стану „му- матніх вистрілів. Зараз після привітання відіхала 
`' „ Більгельмша й регентќа серед окликів юрби до ко-

АЩодо нас то ми вже це ролівського з^мку. До 1808; року був це ратуш. 
давно знали Ми знали вже На другий-день поїхала Вільгельміна до „Ніеве 
віддавна що польське пану- Керк" (нової церкви) в золотій каритці, що їй п 
вання не тільки що не уіпля- подарував голяндськии нарід, —щоби зложити 
хотнюе тих людей, над яки- присягу. Найстарші Генерали провожали Вільгель-
ми панує але упідлюе їх, ўби- міну, несли прапори. Королева привітала присут-` 
вае в них усе, що найкращого ніх грімкими словами: і 
людина може мати в собі, псує. - - - Прийшла пора, колия маю зобовязатись. до-
їх честь та зводить до стану держувати гольндському народові його права та 
мужика" Добре що „Нови вольностй. Гарний" мій обовязок і моє-звання. 

Свят" сам' приходить до' того Голяндськии нарід невеличкий числом; одначе веЛи-
висновку к и й завдяки'своїй силі та характерові!, . 

Аіе коли польське правлін- Опісля королева присягла на конституцію. 
ня навіть своїх селян звело до Ледви Вільгельміна скінчила присягу, виступив 
ролі мужиків", то що тоді найстарший „гербовий корол_ь" і викликнув: 
те'правління робить з іншими ` „їх величність, королева Вільгельміна, цісарева у рішальних справах брала королева Вільгельм і̀на 
.иароіностями?'Чи в приступі,Індії ступила на престіл!. Хай живе королева!" IQ(1Q - ' - , , , , . , , . , , . , , . . . , , , . ,,,,, 
щиросте зміг би це собі „Ho-j Із хорів, роздався снів „Нумо дякуйте всі Бо-

Свят" уявити? А коли так, ґові!" а надворі окличниќй в барвистих однострОу вляв: „Кожний, обовязаний до військової служби, 
чи можна сердитися на у-Гях проголошують, що молода королева.стушиьасн^;,,ноўсить цю службу відбути ^обйс^Й"І?рлдндія ви 

то 
країнців, що іони хочуть за гірестіл 
всяку ціну увільнитися ВІД' цих 
..культурних" впливів поль-
ського правління і хочуть за-
жити своїм самостійним жит-
тям? 
БУНТ СЕРЕД ЦИГАНСЬКИХ 

МОНАРХІСТІВ. . 
Словацькі цигани незадово-

Ині з остЦніх „королівських" 
виборів у Варшаві,1 на яких 
вибрано циганським королем 
%ша Квека. Вони кажуть, 

А як Вільгельміна вийшла з церкви, іна$нд 
одноголосно викликнув: -„Леве де конінґін". Знову 
роздалися гарматні стріли. Нарід, вимахуючи ху-
стинами, співає стару голяндську „Пісню Вільгель-
міни". Такі звичайно спокійні та повільні голянд-
ці серед того захоплення наче ожили: 

РІшальна гостина в Берліні. 
- Місяць після коронування, 6 жовтня 1898, від-

відала королева Вільгельміна з матірю Німеччину. 
В Берліні на талевому обіді, який ўладили в її 
честь, Вільгельміні між, іншими представився моло-
дий 'поручник почдамського гвардійського бата-
ліону стрільців 

Вшьгельміна спиталася генерала, який товари-
шив їй: Як називається цей гарний офіцир, що мені 
представився як третій зчерги? 

-.— Князь Генрих Меклєнбурґ-Шверін, ваша ко-. 
ролівська величносте! Він знаменитий офіцир і 
танцюрист. .. ` . - - -

Ще тогож, вечора запросили молодого поруч-
ника до танцю з наймолодшо'ю королевого ̂ ксвіті.'' 

Як"" Вільгельміна ' І вернулася до Гаги .̂ HATJO 
переконалася, що мОлодий о'фіцир зробив та-
ки нз=неї І глибше^ врІЖіння, ніж вона зпочатку 
уявляла собі. Так т$ між. обома^ дри.йщдо 
до Щстування. ' Перед молодою 'ко.дщевою 
виринуло питання: чи пійти їй за голосом сер-
ця, чи покоритись волі міжнародньої дипльоматії.' 
Послухала свого серця. Вийшла за̂  молодого ні-
мецького князя, бо його полюбила, а не'`хотіла по-
дружжя з дипльоматичного вирахування. 

ЗО квітня 1909 року сповістили декретом го-' 
ляндському народові, що голяндськии престіл за-
безпечений. Та знову не прийщов на світ наслід-
ник- престола, лише наслідниця. ' Охрестили її: 
Юліяна-Дюіза-Ема-Марія-Вільгельміна. 

Голяндська конституція постановляє, що коро-
лева не̂  може мати занадто великого впливу на 
політикў. Вільгельм III керму держави передав мі-
ністрай, залежним від більшости Генеральної ради, 
та вже королева-вдова Ема як регентќа нераз мі-
шалась у державні справи ; рішальним голосом, ко-
ЛіИ}.'ЛІсля смерти Вільгедьма 1ІГ мусіла взяти на себе 
відповідальність з'а долю крапіи.. Ще більшу участь 

У 1898 підписала королева проект закону про за-
гальну військову службу. Новий закон постано-
вдяв: „Кожний, обовязаний до військової служби, 

о має всього лять міліонів на'сЖнїій,кЉ^^дс'ьк:і ко-
льонії пятьдесять'міліонів. Від 1900'року обовязує 
в Голяндії закон про введення загального шцільно-
го примусу. 

Королева Вільгельміна та світова війна. 
, Голяндію заскочила (ґвітова війна несподівано. 

Ще на кілька днів перед вибухом k війни голянд-
ський. міністер війни сказа'в: , ; 

— Я точно розглянув усі в'істки та приходжу 
до ‚висновку, що до війни не прийде. 

Тимбільще виповідження війн'и, `що слідувало 
в 1914 році одно за 9Дним зі скорістю блискавки, 
мусіли затрівбжити Голяндію. Занепокоїмися го-

: і : . . : ; : _ і -. : : : ! 

ляндці. Селяни та о городники не знають, що буде 
з вивозом їх продуктів. Огородники виривають 
кущі помідорів і кидають на гній, дрібні хліборо-
би продають за півдармо домашню птаху та без-
рОги. Господині дому бачать уже в уяві ті дні, ко-
ли для родини не могтимуть ніде купити харчів, 
облягають крамниці.. Вкладника облягають щай$и-
чі каси. ІВсюди запанувала ро^^а.гм 31 'ЛИИЃІЯЙГО-
ролева Вільгельміна підписала приказ про 'П#йбну 
загальну мобілізацію. Рівночасно... поручила^.всім 
голяндськии`' загранйчним представникам," щоб"як-
найвиразніше зазначили, що Голяндія бажає .̀ бути 
в. війні невтральною. , щ 

Ще в:сктіѓутнішому положенню опинилася Го-
ляндія, кОли.- Злучені - Держави Америки зірва-
ли з ' невтральністю та приступили до війни. 
Дипльоматичний заступник Злучених Держав у 
Газі заявив галяндському міністрові заграничних 
справ: „Президент Вільсон є думки, що це вийде 
на користь світовому мирові, коли й інші невтраль-
ні держави зроблять таксамо.. В таку грізну хви-
лину голяндська . королева й далі заявлялася за 
невтральність Голяндії. На засіданні ради міні-
стрів вона заявила: 

„Бережіть невтральности Голяндії! Я ніколи 
не підпишу виповідження війни, бо воно рівнялось 
би руїні нашої карїни. Ми нічого не здобулиб у 
війні, а'все втратилиб. Радше зречуся престола! 

Ці слова мали успіх. Вже на другий день мі-
ністер Людон повідомив американського дипльо-" 
матичного представника: 

.,‚Голяндія не має причини займати таке саме 
становище, як Злучені Держави. Голяндія` держа-
тиметься політики строгої невтральности". 

Так, то Голяндія ‚має завдячити це передовсім 
своїй королеві, що, не зважаючи на натиск, не дала 
втягнути своєї країни у воєнну заверюху. Голянд-
ці все., особисто виявили королеві свою подяку. 
Коли в листопаді 19!8 року деякі комуністичні ко-
ла хотіли довести до перевороту, вистарчила поява 
королеви. Нарід випряг коні з королівського по-
возу та серед радісних окликів повіз сам кариту 
королевою, королем і княжною поміж густі юрби 
народу.` Чути було захоплені оклики: „Хай живе 
Оранська династія^!" Хай живе коро'ЛеШ^ ̂ Щ`о-
рушена королева встала з дочкою та '#я'зќўв"ЙЯа 'ifa-
родові: - ` - S^ffiSi 

— Я знаю оцінити вашу вірність і' гг$йШЗа̀ ння 
'і ніколи не забуду моїх обовязків супроти рідного 
краю. . .(Кінець̂  А 



на 
MELObtES OF IJKRAiNE" 

1. Українська Думка, Присовсьќого.. ;б5ц. 
2. Українська Шумка,Зєнтарськогоуџ ііщЦ 
3. Сонц;е низенько, вечір близенько 

tf (кбйцертовб) ѓ№№№І№№ѓ. ...... .75 
,4. Закувала та сива зозул'я 50 
5̂  Засвистали Козаченьки .50 
6. Козак '. ' . ; 75 
7. Ще не вмерла' Україна .35 

Разом .j, $4.00 
Цих сім пісень Книгарня „Сво- ДђЕ ^fcj J % ^ L -
бодИ" продає за ^ДО 4mmM^J^J 

" S V O B Q D A , " 
83 GRAND ST., (P. О. BOX 346), JERSEY CITY, N. 3. 

Як де#к# птаШѓ іірирб-
да} вїдїбрала змогў літати. 

)з чимало птиЦц 'які нал 
слідком спеціяльнйх жит-
тєвих умовин майже зо-
всім утратили крила, або 
вони так скарлойатіли, що 
зовсім утратили з̀ М"оіѓуглі-
тали. 

Струс, цей Ма'йже Шість 
стіп високий африкан-. 
-сь̂ 'ий ‚птах, має нпр. за-
місць йрил ли'ше кучеряві 
пери, яких уживаюсь" у 
жшочій моді. І мадагас-
ка(рський в е л и ч ' е з н и й 
струс, який доходить до 
12 стіп і є 'найбільшою 
птицею у світі, втратив 
змогу літати. Цей вели-
тень-птах сьогодні вже не 
жиє. Може'це$ рід пта-
xq вигинув тому щойно 
кі̂ іька століть, одначе, я-
кий` він був^ велич'езний 
пізнаємо .з- ко с̂теи, вели `̂ 
ких на'н'е, слонових, і з ве-
личезнйх яєць, які захо-` 
валися до наших ч'асів. 
Т'̂ ке яйце' ̂ велике йќ f 85 
курянияийѓЦь, а цей птах 
зносив їх 15 до 20 штук 
загальної ваги. vя'ки'х 60.0 
ШШ ' - г `---.` 

Ч(ому . $щЦШ порода 
тих веяитніВ' птахів, #едви 
чи коли знатиѓмемо. За'те 
знаємо, що зменўшування 
змоги літати довело до 
загибелі меншо'го птаха з 
породи струсів, званого 
мра. Цей птах, що був 
високий яких 10 стіп, 
жив у Новій' Зеляндії. 
Жив він собі щасливо та 
безжурно лише доки са-
моанці невибрали собі 
ЩШца"райського І острова 
Qftgft$(.новою батьківщи-
ьн^Ю;.-‚Йелитенські птахи, 
незді6^;до'лету, не моѓли 
втікати і дослівно закін-
чиЛи життя в жолудках 
дикунів, г`еройські пісні 
маорійців іще й нині йро-
славляють бої їх предків 
із Тим птахом велитнем. 
‚,г.М?ѓЙ;й птах, завбільш-
(̂ Иккуг̂ ки, ківі, який всеж 
(П^р^жив, свого брата-ве-
уіитня, ще й нині жи'ве со-
бі у гущавинах пралісів у 
сутінку та своїм, довжез-
ним дзюбом по Мочарах 
шукає черваків, личинок і 
хрущів. Та і цьому птахо-
ві закрожує загибіль,. Ма-
орійці дуже - люблят'ь мя-
со тих птахів і запопадли-
во полюють на них, тому 
не довго потягне, ЩО й 
тих дрібних птахів стріне 
дрля, яка стрінула й ін̀ -
ших пта̂ х;̂ ; що не в'міли 
літати. 

Ті^всі птахи ма'Лй^скар-
крйла і то ма-

гіігіїііі ііі 

літання, а жили на землі, 
де jfx ніхто не гіересліду-
вав і де знахрдили подо-
статком поживи- . 

В, інших випадках кри-
ла; деяких' птахів зовсім 
пристосувалися до' життя 
на воді, так що прилади 
Лету ступнево перетво-
рювались у .прилади пла-
вання. ` ... ...," 

йо таких птахів нале-
жи-ѓь, 'нагіі№^,'тгтах, зва-
ний великий нурець (аль-
ціде), що. жив великими 
громадами на північних 
пташачих островах,, аж 
доки тому сто літ не ви-
гиб,. і то внаслідок люд-
ської менаїсности. Сього-
Дні того птаха можемо 
бачити хіба в деяких му-
зеях. 

Переміна органів літан-
ня в органи плаваннй від-
бўл"ась і в гіінГвійів; які 

вуть.в околиці північ-

сарського пінгвіна, що ‚наѓ 
лежить до ЩШшь^Ш 
пінгвінів (ви с 6 к и й:трџ 
стопи.)І., ці. крила., схожі 
радше на плавці. Вигля-
даєх наче цей, птах хотів 
стати свого, роду- тюле-
нем. Він так зручно пла' 
ває та нуркує, що ледвй 
яка риба, за якОур; rive-
титься, може Йомѓу:, втек-
ти. - . - І. УЃЃ 

Чудесна дитййа. 
А.: Чи ви вже чули слав-

ного восьмилітнього скри-
пака Недальськргр? u г 

Б.: Так,- перед двана-
цятьМи, роками в Кракові. 

І о .( 
Зі злости. 

— Коли` й злощуся на 
мою жінку, .то з̀ а'р'аз пю 
коняЌ. 

— Тому ти за̀ всіДи titi-

ню иорк, н. Й.' 
Часописи...на села. 

`б№'аі#Шйя Оборони Лем-
ќібщини Західньої 'Укрйїни;,. 
відділ 1. у Ню Яорку, вислала 
$31 на OAHOp4Wiiyi передплату 
ріжни'хч україиських часрписіа 
длячтаких ЗО сіл: Смільник, Я-; 
лин, Волиця, місто Тиліч, Тер-
ка, ГІідпечари, Красичі, Одре-
хова, Райське, Босько, Мор.о-
хів, Завадќа Морохівська; Пу-̀  
лави, Ќостарівці,' Котань, 
Щавне, Луг% Полоин'а, Сторожі 
Великі, ЗагутИнь, Сог`орій-їДр-
ліиіній, Фалеївка, Буковець, 
Куляшне, І.ИО^ЦИ; .. Сировичйі 
й Мокре. .i"vac'; . - і 

Взиваємо іашігвІДДІли і всіх 
наших уќрашців-ле,мків, щоб 
також передплйИуВалИ часопи-

' 'одно'сельчанаѓм., си своїм чи 


