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ЩЕ ОДИН Ш Ќ И Й ЗАКИД У БІК 

ВАШИНГТОН, т- Вслід за закидом заступника 
федерального прокуратора Джексрна секретар Ікес 
зробив тяжкий закид американському бизнесові, в 
якому сказав, що американський1 великий `бйзнес' rti-
шов на „сидячий страйк'", щоб у той спосіб змусити 
уряд завернутися зо свого шляху. В гострих 

У висловах Ікес критикував великий бйзнес і 
казав, що Рузвелт старається увільнити а-
мериканський нарід від'фактичного п`анування най-
багатших 60 американських родин, які контролюють 
половшіў цілого американського майна й мають ве-
ликиіГнплив на ціле американське життя. Ікес пе-

` рсстерігав, що коли тим 60 родинам вдасться злб-
мати силу уряду, то в Америці прийде до фашизму. 
Тон фашизм, говорив далі Ікес, остаточно зле ві-
дібєтьсн також і на самих багачах, бо він викличе 
системў, подібну до італійської чи німецької, яка 
припорошіть до "них іще. гостріш! засоби, ніж це те-
перішиій уряд робить. 

ВІДГОМІН НА ПРОМОВУ ДЖЕКСОНА. 
ВАШИНГТОН. — Попередній закид Джексона 

виклик'ав широкий відгомін з' боку ріжних амери-
канських провідних осіб. Між іншими забрав у тій 
справі голос сенатор МекНейрі і гостро скритикував 
промову Джексона. Він сказав, що цього роду про-
моии замісць Злагіднювати конфлікт, іще більше 
його загострюють; замісць викликувати взаємне до-
віря, викликують страх; замісць викликувати коопе-
рацію, викликують клясову ворожнечу. МекНейрі 
сказав, що такими промовами уряд ̀ тільки пробує 
скинути зо своїх "плечей відповідальність за тепе-
рішній застій на плечі бизнесу. Коли є поправа, то 
уряд приписує собі заслуги. Коли піось псується, 
то це вина бизнесу. 

РУЗВЕЛТ РІШЕНИЙ БОРОТИСЯ З МОНОПО-
ЛЯМИ. 

ВАШИНГТОН. — Президент заявив, що він рі-
шений усіми можливими способами боротися з мо-
нопольними кампаніями, які в американськім еко-
номіч;нім жит†і здобули такі сили, що фактично 

" диктують ціни на ріжні продукти. Ті ціни мусять 
бути' зменшені, говорив президент, щоб їх міг ку-
пувати широкий загал і в той'спосіб щоб збіль-
шувалась консумція і продукція. 

МОЛОКО ПОДЕШЕВІЛО ПІВ ЦЕНТА. 
НЮ ЙОРЌ. — 'Дві найбільші молочні компанії, 

Шефілд і борден, рішили знизити ціну на молоко 
пів цента від фляшки. Хоч внаслідок загроженОго 
страйку незалежні молочні компанії мусіли відсту-
пити від свого пляну `продавати молоко три центи 
дешевше нажварті, то проте заряд міста Ню Йорќу 
думає помогти тим компаніям перевести свій плян 
і ̀ дати людям дешевше' молоко. В л̀ ій справі запО-
віджено дальшу боротьбу. ' . 

А. Ф. П. КАЖЕ, ЩО БУДЕ ЛІПШЕ. 
ВАШИНГТОН. — У місячному перегляді бизне-

су, видаваному Американською Федерацією Праці, 
говориться, що застій у бизнесі, який розпочався 
минулого вересня та який потягнув за собою зріст 
безробіття, вже „досягнув дна" і відтепер можна І 
сподіватися, що зачнеться знову поправа. Ця гад-
ка економістів А. Ф. ЃЃ'оперта на тому, що заладо- І 
ваш магазини великих фабрик уже випорожнюють-
ся і треба буде знову пускати цілі фабрики в рух. 

ЛА ФОЛЕТ ВІДКЛИКАВ ОБВИНУВАЧЕННЯ 
КОМПАНІЇ МЕКҐРО. 

ВАШИНГТОН. — Голова слід'чого комітету в 
справі шпигування робітників, Ла'Фолет, на протест 
компанії МекГро -відповів, що названу компанію 
через прмилку включено до тих, що наймали аген-
тіп для ̀ шпигування робітників. 
ДЖЕРЗІ СИТІ ВІДМОВИЛО ДОЗВОЛУ НА МІТІНҐ 

к. п. о. 
ДЖЕРЗІ СИТІ. — Заряд міста відмовив органґ-

заторам юній K. О. П.'дозволу на влаштування мі- , 
тінгу Заборону оправдувано тим, що на тому мі- .вполудие, на підстав, хроао-
тінгу може наступити заколот. Бо кілька днів то- ; метру обсерватори сиреип 

ЦІЛЮЩИЙ ВПЛИВ з и м о -
ВОГО СНУ. 

' ' - її І 
Цікавим явищем'ў природі є 

т. зв. зимовий сон, який ви 
ступає в деяких звірят, imp. у 
медведя, борсука, хомяка та 
ін. Він виступає зимою. Звіря 
п`опадає-у дбвгбтревалий сон, 
підчас якого 'fiord брѓанізм є 
дуже ослаблений, так, що лед-
ви живе, зате той стан дає зві-
ряті перебути зиму без пожн-
ви; воно жнє, спалюючи свою 
жовчеву тќанку, і тому будіґгь-
ся весною дуже вихуділе. ' 

НЕДУГА ДОРОГОВИХ 
РОБІТНИКІВ. 

п ` ' і -''' " "! -
При будові двох великих НІ-

мецьких автодоріг ствердили 
появу нової недуги, що зпо-
чатку виглядала доволі таєм-
пичо. Жертвою автодорогопої 
подўі̀ й впало в першім тиші 
ќу 149 робітників, у другім 50, 
причому припускають, що і в 
ІНШИХ випадках, в інших цен-
трах будови доріг, мусіли бў` 
ти подібні захоріння. Жертвою 
недуги надуть робітники, т о 
запиті при навантажуванні 
тяжкої вогкої землі, яку вики-
ДЕІОТЬ або дуже високо (нпр. 
на віз) або дуже далеко. 

Першим проявом цієї недуги 
є вражіння ослаблення плечей. 
На. другий день ра#ішик від-
чуває сильний біль у плечах і 
вже не тільки нездатний до 
праці, але навіть не може ро-
зібратнся чи обернутися в ліж-
KV. а найліпше почуває себе 
стоячи. 

, Раніше розглядали цю иеду-
гу як ревматизм, ўрвання мязу 
і т'. п., одначе відповідне ліку-
вання зовсім не приносило по-
црави. Щойно дуже докладні 
досліди виказали, т о в таких 
випадках . буває ушкодження. 
а то ізломання шийних хре-
бів, головно 6 і 7, а також 1—2 
грудних. Ті шкоди можна від-
крнтн, пересвітлюючи орґа-
нізм "Промінями Рентгена, і во-
ни вимагають довготревалого 
лікування, ' 

СИРЕНИ БУДУТЬ ВИТРУБ-
ЛЮВАТИ ГОДИНИ. . 

СВІТ В ОБРАЗЌАХ 
ItT 

Колись парижани ировірю-
вали свої годинники на підста-
ві вистрілу малої гармати, яка 
стріляла кожного дня точно в 

(годині 12-тій в Палє Рояль. 
і Одначе маленька гарматка 
{працювала тільки в погідні со-
ішішнЬ дні. Коли сонце оиНип-
лося в зеніті, побільшаючс 
скло запалювало порох і ѓар-
матка стріляла. Та її чути бу-
ло не дуже далеко. 
. Давню гарматку змінили від 

18. листопаду сиренами, устав-
лсиимн для майбутньої нотре-
І5и підчас повітряної оборони 
Парижа перед несподіваним 
налетом ворожих літаків. КОІк-
ного четверга, точно в гол. 12 

ВЕСІЛЬНЕ ЗАПРОШЕННЯ. 
Князь Па^іо,.‚регент Югославії, приїхав на заліз-

ннчий двірець у Веоград (Білгороді), столиці ІОго-
славії, їцоб прнвитати Юрія,' короля Греції, котрий 
ириїхав,ч шоб запросити регента і його жінку на ае-
сілли наслідника грецького престола з княжною Одь-
гою. Через те, шо княжна Ольга, є теж правнучкою 
англійсь'кої королевої Вікторії, вона постаралася за 
дозвіл англійського короля на своє подружжя. На 
образќу регент Югославії `наліво, грецький король на 
праве. . . ̂ ч. 

ЩЕ ОДНА РЕВІНДИКАЩЯ 
КОСТЕЛ А. 

СИЙ ПІСЛАВ БАТЬКА ПО 
СМЕРТЬ. 

В Козині, -‚луцького повіту,, „Піонірська .Правда'` подаєм 
ѓяк іїримір клясового освідом-
лення 1 ?-літиього хлопця Ві-
тялія Лбратіяна, який, підозрі` 
чг.іочп с::ого батька 'В проти-

відібра.іи npaKoc.iaanoMv на-
ссленню церкву і передали з 
великою парадою польському 
духовенству. Урядово названо 
цей акт ревіндикацією римо-‚революційній діяльності, заде 
католицького костела. Іпуішіював його в ГПУ і в суді 

зложив проти нього некорисні 
ОБІРВАВСЯ БАЛЬКОН 

З ЛЮДЬМИ. . 
зізнання. Остаточно батькя за-
сўзАліі' на смерть і розстріли-
ли. а хлопця в нагороду за йо-
і о Донос і зізнання примістили В місті'Сосновій (Польща) 

обірвався балькоіі другого по-
1 . „., r,n'n;^„ u., в одній кращій школі в Москві 

верху і впав на подвіря. гьі ' 
, ' - . . „ „„ „„,., _ та иознолилн ЧОМУ провести 
оалькош знаходилися пять о` -v ... 
-,. - олЛ; ,4,.L-u і один сезон У зимовій санато-

сіб, шо поломили собі руки, і -'-у 
хребти та ноги. Одна особа, Р!к 

служниця Аит. Сліва. померл;і 
на місці, іімннх відставлено до 
шпиталю. 

НЕЗВИЧАЙНА ПРИГОДА. 

.І-Іезвн.чайи'а пригода стріну-
ла реемігранѓа з Америки; Яиа 
Радќа, який вер'нувся з Лмерн-
кн і привіз із собою пові̀ жну 
суму 15,000 додиріп. Він лпіііи:; 
в Америці жінку, з якою умо-
вився, і̂ю як знайде іцось від-
иовідне в Польщі, то дасть їй 
знати, щоби приїхала до кріаіо. 
Одначе знайти щось відпопід-
нс йому не вда юся. Нараз зѓо` 
лосився до нього якийсь 'не-

ДУХОВНИЌЙѓ ЩО ХОЧУТІпБУТИ 

MV 3 000 американських ВОЄННИХ ветеранів ЗО СТЄЙту .дуть- гудіти. Гудок триватиме 3„аі1омии і сказав, шо 
Н̀ю Джерзі домагалися, щоб не допустити агентів ,і хвилину. ^пялж^ його в Амепиі 
К П О до нього стейту, тому, що „вони сіють за- ! Цю повніѓќў завели ИЄ ТІЛЬ-
коло'т" і ' ' ' іки на те, шоби парижанам да-

МЕКСИКАНСЬКИЙ УРЯД ПЕРЕСЛІДУЄ ЧУЖІ Іти змогу тіровірювати їхні го т с і ч ^ и і ч л п ^ о і х г і ^ ^ ^ ^ ^ динниќй. На.те мають парижа-
MFKCHKO СИТІ (Мексико'). — Мексиканський іни інші засоби, 

уряд далі переслідує чужі компанії, щоб у той спо- ` Одначе механізм сирени до-
сГб знищит'и їх евентуально перебрати під свій за- JBO Î складний , коли вони дов-
ояд Ўпершій мірі терплять англійські й американ- го не працюють, починають 
с?Й м$о$ютіни?іікиіл уряд приказав піднести ‚ржавіти. Тому і ^ 
заплата р о б і т ^ на одну третину. Коли компанії ‚треба .х пускати в рух, шоб 
і^мовиіися кажучи, що це доведе до банкротства, 'тоді, коли ,х справд! треба̂ бу-
уряд п о ч а в f в с ќ у в а т и їх майно. Сподіваються (де вжити, не стали вони мов-
цйми днями ще більшого загострення, чаливі... 

100 ПЕРЕЛ В УСТРИЦІ. 
І ќ'малу несподіванку ` пере-

Іжпи однії прнс.іужник в од-
Іиому паризькому, ресторані, я-
! и;;п отвирав устриці. Коли він 
Іі'ЇД'Ч'.пин одну з устриць, знай-
ііпоі'. у ііій піііздр малих перел. 
'їх було 100 штук. Багато з них 
Гіо^сипллося по підлозі, та во-
ІЦІ не були дуже вартісні. Зате 
куди tiapt.{cii}ina була сама у-
стрння і її НІК"ПЧИІЛН в .однім 
ресторані ліс дивогляд. 

ЛЮДИНА З CEPUF.M ПО 
ПРАВОМУ-БОЦІ. 

Д̀о одного лікаря у'.Варшаві 
жінка зголосився ^S-літній гастроно-

зраджує його в Америці. Обў-і мічйий помічник Тадей Хлє-
рсний Радеќ спалив усі свої'бопекі, нарікаючи на брак а-
гроші, кажучи: ні мені, и'гто- j петиту. Лікар огл'янув його і 
бі! Незабаром приїхала жінка; ствердив, шо Ллебовскі має 
Радќа і ціла справа виявилася, j серце по правому баці грудей. 
Показалося, шо чоловік і його піддали рентґеіюльогіч-
якнй повідомив Радќа про';ним дослідам у шпиталю, де 
зраду жінки, їхав разом і стверджено те саме. Цікаве, 
із нею і залицявся до І що Хлєбовского звільнили 
неї. Стрінувшися з відмовою, і свого часу. . від військової 
очорнив її перед чоловіком, (служби з причини слабого сер-
Довідавшися, ` т о чоловік,ця, причому лікарі, які. огля-
спалив гроші, жінка ррзхору-1 дп-ш його'при бранці.̀  сказали, 
валась. . що він цзагал! не має серця. 

і „ШОВІНІСТАМЃ 
УЖГОРОД ІЗ а кар плітѓ я-). Ц ^ а всепросвітян-

ськім з'ї'зді, пише „Свобода , тисячі рук присягали 
перед Богом вірність своїй національній іде'ї, натяне-
ні промовою богослова Рогача, яка. була повна га-
рячої.любови`до.української ідеї. „Свобода",'це; як 
відомо, найстарший католицький часопис, видаваний 
тепер о. Августином Волошином, відомим народнім 
діячем і патріотом. Є ще на ѓЗакарпатті другий 'ка-
толицький часопис, „Неділя", орган.єпископа Сгой-
кй. „Свобода" заступає напрям народній і. україн-
ський. „Неділя" потягає за „язичіє" і є протиукра-
їнська. І вона то скритукувала промову богослова 
Рогача, називаючи її демагогічною, а ідею ўк̀ р̀ аїн-
сьќого націоналізму—. шовіністичною. На те „Сво-
бода" відповідає, ^панам з. Ненілі", що.„м'и шЬві-
ністи з любови до свого".і підкреслює,'що тільки 
той нарід піднесеться релігійно, що має своє на-
ціональне й глибоко Патріотичне духовенство. І 
треба пише „Свобода", радуватися, 'що й ўкраїн-
ськии нарід зачинає таке духовенство діставати, а 
не сумувати, як сумує „Неділя". 

Брати приклад з бельгійців і ірляндців. 
‚̂ Ланове з Неділі", пише „Свобода", „чи то 

була смутна '̀річ для ц'еркви, коли со†ќті'!'†$ельґій-
а^кого духовенства на чолі зо- своїм релігійним, а 
рівночасно і національним героєм, кардиналом 'Мер-
еіє, готові були вмирати, а багато й поймиралм за 
свій націоналізм? І чи грішили проти церкви тґір-
ляндські духовниќй, що були такими загорілйми`на-
ціоиалістами?" .- . -- . 

ЩО НЕ Є ТАЙНОЮ? 
УЖГОРОД. — „Свобода'` подає, що висліди 

мовного плебісциту на Закарпатті ще не відомі, але 
одно не є тайною, а саме, те; що чехословацька вла-
да зарядила нові голосування там, де родичі виска-
зувались передше за українські шкільні підручники. 

СКОНФІСКУВАЛИ КАЛЄНДАР ЧИНА СВВ. 
УЖГОРОД. — „Українське Слово" подає, що 

ужгородська поліція'-сконфіскувала калєндар UCBB, . 
що був чисто церковного змісту. І. то за .статтю 
„про талмуд, або чому жидів не. люблят-ь"і .Чехо-
словацька влада доба чує. в; таких статтях „підбурю- , 
ваиня проти жидівської народности?'. 

БОРОТИСЬ' І ПРАЦЦ)ВАТЙ! 
УЖГОРОД..—^.Іровадиться русифікація Закар-

паття. Москвофільська преса нападає на ўкраїн-
сьќий народній рух. Сипляться доносила на ЇХ'Гіід-
став'і переводять ревізії у народиіх культурних, пра-
цівників і їх арештують. Так пише „Українське 
Слово" і питається: „Що робити далі?". І віііпові-
дає: „Боротись і працювати!" А далі: „А вже най-
гоповнішаріч, щоб усі свідомі їнародовціьукраїнці, 
яких нині` маємо вже десятки; а`навіть сотки тисяч, 
взялися до праці і освідомили ще дальші, менш сві-
домі або абсолютно несвідомі верстви народу": 
ВЕЛИКИЙ .ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС НА ВОЛИНІ. 

Р!ВНЕ (Волинь)! — Дня 'Ѓб.'грудня -роз'ѓточився 
перед польським;судом великий г̀голМтйЧний' ѓтр'оііес. 
На лаві'підсудних опинилися пЯтьдесять `молодих 
селян, з ісостопѓльського повіту, яким закид'ають, 
що належали до Організації Українських Націбна-
лістів, та що таку організацію заснували в останніх 
роках в костопільськім повіті. Карна розправа ио-
треває -кілька тижнів. ' ' ' 

ВБИЛИ МІЛЮНЕРА, ЩО ПІШОВ НА ЗГОДУ 
З ЯПОНЦЯМИ. 

` ШАНҐА.Й. — Два китайці` Вбили' виСтрі.таѓміі̀  Ло 
Па-гонга, китайського міліонера-католика,. що був 
визначним філянтропом'і удержував-між іншим'.сво-
їм коштом два шпиталі й- школу для 1,000 дітей. 
Мав високі..відзначення від держави 'і папи. Ло 11а-
гоиг переговорюі^в з-японською владою у спѓраві 
нового китайського .уряду, який-'мав би повстати 
в ШанГчНО під японською окупацією.. 

НІБИ НЕ МАЄ нічого гіротй ЖИД1Й. ' 
ВІДЕНЬ. — Новий румунський премієр Т'ога 

заявив, що він у за`саді не є. проти- жидій. ' Але, він 
хоче̂  очистити румунський промисЯіі румунську тор-
говлю і румунські професії від „жидівської навали". 
Він теж видав закон, яким .не дозволяє-жидам.:no-, 
сідати землю. Жидівські землевласники будуть; ви-
власнені. І бў Де відібране громадянство тим жидам, 
що його набули по 1920 роціл Гога каже, що в,Ру-
мунії живе, півтора міліона жидів, а це забагато 
на край, що має лсього-18,000,000 населення. Він 
хотів би, .щоб румуни забрали ті заняття j. які тепер є 
в руках, жйдів.. І̀ не. буде терпіти жнт.іаської `пресн. 
в руках жидів. І не буде.терпіти .жидівської -п'реси. 

. газет, яких диасникалш. були жиди. 
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ВЕЛИКИЙ БИЗНЕС І УРЯД 
Роберт Г. Джексон, один з визначних урядни-

ків у бюрі федерального прокуратора, себто щось 
у роді заступника міністра судівництва; виступив 
оноді в Філядельфії з гострою критикою американ-
ськогі „великого бизнесу", з а к и д а ю ч и йому 
„страйк" проти уряду. . 

Під великим бизнесом треба розуміти найба-
гатших людей і підприємства цього краю, що їх 
тут часто називають американською, аристократією; 
а під страйком проти уряду треба розуміти, як са-
мий Джексон пояснив, заходи ци'х багачів заставити 
уряд до політичної акції на користь цих багачів. 
Слова с̂трайк", що означає удар, є гостре слово, 
головно, коли його вжити проти капіталістів, але 
Джексон пояснив докладно, чому він саме вживає 
такого гострого вислову. Він саме закидає бага-
чам,;Щ0 вони стараються заставити уряд піти на 
руку багачам, здержуючи нормальний гостюдар-
ський рух у краю. Зо слів ̀ Джексона виходило, що 
багачі Америки пробують покорити уряд при по-
МОЧІ бІрЖЄВИХ ПОТрЯСЄНЬ. 

Коли взяти під увагу, що. ця заява вийшла від 
високого урядника з оточення президента Рузвел-
та, то не можна подивуватися, що часописи, які вва-
жають себе^речниками багатських кругів Америки, 
приписали п федеральній адміністрації президента 
Рузвелта. Добачують вони в цій промові заповідь, 
що президент Рузвелт не думає сходити з дороги 
„нового ‚розділу", як цього ці круги й часописи до-
бивалися. ; Лють, якою віє з часописних відзивів, є 
вислювдж-#озчарування, бо ці часописи від якогось 
часу мали основи думати, що президент Рузвелт 
пішођ на компромісову дорогу з багатською кля-
сою Америки. 

Чи справді президент Рузвелт звернув уже де-
фіщтивно й невідклично з дороги компромісу з ба-
гатською клясою, покищо зовсім певно сказати не 
можна. Якщо це справді станеться, то вину за це 
поносить не президент, але саме багатська кляса. 
Президент справді показав, що він хоче піти з нею 

^ на компроміс, але багатська кляса дала йому ви-
разно" зрбзуміти, що вдна ніякого компромісу не 
хоче. Всякий компроміс має в собі уступќу, уступќу 
зо свЧіт^бажаяня, інтересу, уступќу на користь `про-
тивн̀ оДОіЗажання, інтересу. Тимчасом багатська кля-
са не хоче нікому нічого уступати. Вбна хоче мати 
все й з ніким нічим ділитися не думає. їй байдуже 
безробіття хочби міліонів `робітників. їй байдуже, 
якими способами захоро'няти свої інтереси, хочби 
політичним Ібезправством соток міліонів людей. 

Тому, якщо адміністрація завернула з дороги 
компромісу з багатською клясою, то вона зробила 
до$ре, і широким масам населення треба уряд у цьо-
му піддержати. 

ПОЖАР! 
(Для „Свободи" зо Львова). 

В мому сусідстві кинули 
вшехпольські студенти петар-
ду до жидівського склепу і в 
цю`чмить клуби диму заповни-
ли цілу убікацію, та все, що 
жило, почало тиснутись до ві-
кон. і дверей — з криком і 
зойком: '' -

— Ґвалту, горить! 
Прибігла до мене жидівка: 

і — Пане редакторе, нещастя, 
горить, телефонуйте ДО ПО' 
жарної станиці! 

Я в цю мить узяв за слухав-
ку, получився з пожарною 
станицею і кличу: -

— Гальо! Панове, при вули-
ці Горохівській 20 пожар, про-
шу негайно прибути. 

— Ќто муві? — чую запит, 
та подаю своє назвище і число 
телефону. 

— То не вистарча! Проше 
зґлосіць Пожар в дзєльніцовим 
комісаряце. 

— Добре, але тимчасом мо-
же бути запізно... 

— Ніц не порадзе! 
Шукаю числа телефону діль-

ницевого комісаріяту, знайшов 
і дзвоню: , 

— Гальо! При вуливці такій 
то, число те і те — пожар. 
Прошу прислати пожарне ло-
готівля. у 

— Ќто муві? 
Подаю назвище й адресу. 
— Зараз, зараз, мусіми спі-

саць протокул. Назвіско пана? 
— Марусин Гриць. 
— Ага, добже, ілє лят? 
— Пятьдесять чотири! 
— Ґдзе уродзони? 
Подаю місцевість. 

. — Повят? 
'— Повіт Сяніќ. 
— Як сє ойцєц пана назива? 
— Теж Григорій. 
— Матка? 
— Мати: Катерина. 
— Катерина, а з дому як се 

матка назива? 
— Цього вам -не скажу, бо 

направду забув, а зрештою, 
ради Бога, що це має спільно-
го з пожаром; чую гамір на 
вулиці, крик, гризький дим 
тиснеться вже до мого помеш-
кання, а ви час тратите на пу-
сті протоколи... 

— Пан дарує, але я не поз-
волє собє на жадне поученя. 
Я мам інструкціє, муше ве-
дзєць, з кім мам до чинєня. 
Вєнц пан не вє, як се матка на-
зивала з дому? А як се дзядек 
паньскі називал? 

—г Таксамо, як тато і я,. . 
— Але дзядек по матце ? 
— Не зндю. 

— Якей пан релігії? 
—іГреко-катодицької. 
—, Нарбдовосці? 
— Української. 
— Жонати, -чи кавалер? 
— Жонатий. 
— Дзеці сон? 
- Є ! 
— Ілє? 
— Двоєѓ 
— Чим се пан трудні? 
—' Ні, вибачте, але це кпини 

з людей! Горить у сусідстві, я 
прошу рятунку, а ви, чорт 
знає, що видумуєте. 

Жидівка, що була вже біля 
свого склепу, знов біжить і ка-
же, що пожар дістається вже 
на перший поверх, де мешкає 
емеритований учитель, поляк, 
котрого саме нема вдома... 

Сусіди кинулись на рятунок, 
носять воду відрами з вулич-
ноі криниці, бо на'нашій вули-
цгще'інема водопроводів. Не-
безпека росте! Лучуся понов-
но з пожарною станицею. 

— Гальо! Пажар захватив у-
же цілий дім, прошу рятунку. 

— Ќто муві? Проше згло-
сіць в дзєльніцовим коміса-
ряцє! 

Лучуся з комісаріятом. 
. — Цо? Пожар? Зараз, за-
раз, тилько везме олувек і ка-
валек паперу. Юж єст. Проше, 
назвіско ? 

— Той самий, що перед 
хвилею говорив, вулиця Горо-
хівська 20, нема часу на про-
токоли, бо тут іде про. люд-
ське майно і життя. 

— Зараз, зараз, я допєро цо 
обйол службе, я о нічим не 
вєм. Прошеі назвіско? 
-Подав своє назвище й ад-

ресу. % 
Ойцєц пана як сє назива? 

Матка? Якєй пан релігії, наро-
довосці— і так далі, аж мене 
всі чорти брали. 

Кинув я слухавку, вибіг на 
вулицю. Пожар немов прига-
сае. Клуби диму вже не такі 
страшні, сусіди, без ріжниці 
національносте, віри, віку і 
пола, кинулися рятувати ближ-
н}х і по довгих зусиллях по-
жар ўгасили. 

Ще тліються рештки недопа-
лених меблів, ще спалахне 
роздмуханий вітром якийсь о-

Згоріло, щоправда, ціле дома-
шнє уладження склепаря жида 
і частинно потерпів учитель 
емерит, поляк, але булоб обій-
шлось без тих шкід, якщоб 
пожарне поготівля прибуло 
було кілька хвилин після мого 
звідомлення. 

Але пропало. Погасили су-
сіди рештки вогню і почали 
розходитись, аж тут`пронизли-
вий свист авта! 

їде з парадою одно пожарне 
авто, за ним друге, трете... 

— Приїхали „фаєрмани"! — 
подають " собі вістку одні 
другим. 

— Муштарда по обєдзє! —г 
Рихло вчас! —- кепкує собі я1 

кийсь робітник. 
Д „фаєрмани" з парадою зі-

скакують зо своїх авт, висува-

ють драбину, біжать по ній до 
вікна; а що вже нема що гаси-
ти, берутьвя до урядування. 

В першу чергу — розганя-
ють публику. 

— Проше се розейсць!. 
Коли вже очистили вулицю 

від публики, обступили по-
шкодованих, „старший" вий-
мае папір, олівець та починає: 

— Назвіско? 
— Як сен ойцєц називал? 
— Як матка? ^ 
— Якей релігії? 
— Ілє лят? І так далі! 
Так питали всіх мешканців 

дому, всіх сусідів, все те спи-
сали і з такою самою парадою, 
як приїхали, так і відїхали, то-
руючи собі дорогу пронизли-
вим свистом. 

Гр. Гануляк. 
тѓяв 

СТИСЛА НАУКА І ЩАСТЯ ЛЮДЕЙ 
Стислими, чи точними, нау-

ми ми називаємо такі науки, 
які мають до діла виключно 
з холодним розсудком та я-
кі можна провірити, чи схо-
пити певними математичними 
формулами. До стислих наук 
належить математика, астро-
номія, фізика, хемія, а далі 
техніка, природознавство і т. 
п. Протилежні до стислих, чи 
точних, наук, є ті науки, які 
мають до діла з людськими 
настроями, почуваннями, ду-
шею, субективізмом, та яких 
не можна схопити в холодні 
математичні форми, тільки 
тре'ба їх набувати шляхом 
спільної праці мізку і серця. 
Тих наук , не можна провірю-
вати якимись математичними 
формулами, тільки до цього 
треба мати певний виробле-
ний особистий погляд і ду-
шевну, чи м и с т е ц ь к у інтуї-
цію. До таких наук належить 
література, психольогія (нау-
ка про душу) історія, мистец-
тво, а по часті й економічні 
науки, і т. п. 

Гуманістичні науки, такі як 
література, фільософія, історі-
я, психольогія, мистецтво, у-
шляхотнюють людського духа, 
творять культурні цінності. 
Вонц також безпосередньо 
викликують у людей певні на-
строї, які можна назвати люд-
ським щастям, чи терпінням. 
Зате стислі науки створили 
нам техніку, побудували вели-
чезні міста, фабрики, машини, 
авта, кша — створили нам 

ѓарок, але ситуація опанована, цивілізацію, яка посередньо 

викликує у нас певні душевні 
настрої, себто почуття радо-
сти чи терпіння. Не світло, 
не щум фільмового апарату, 
ні сама механічна зміна образ-
ків на екрані викликує у нас 
певні настрої, тільки мистець-
ка сторінка фільми, що її ар-
тисти при помочі техніки пе-
редають нам на полотно. 

Нині техніка йде такими ве-
ликими кроками вперед, що в 
тих людей, які стараються 
вдуматись у будуччину, ви-
кликує острах: до чого це все 
докотиться? Навіть ті люди, 
що вповні одобрюють це ша-
лене темпо технічного посту-
пу, деколи зітхають за „ста-
рими добрими часами", коли 
люди мали більше часу, коли, 
не дбали за скорість, не то-
нили з висолопленими язика-
ми за чимсь невідомим і ща-
стя не шукали десь поза со-
бою, тільки шукали його самі 
в собі, у своїй душі. 

Ми нині звикли їздити ско-
рими поїздами й автами. Ми 
так привикли до точности і 
скорости, що нас денервує, 
коли поїзд пять мінут спіз-
ниться. А всетаки нам деко-
ли приємно згадати ті часи, 
коли люди їздили кіньми, ко-
ли не було розкладу заліз-
ниць, коли будильник не дзво-
нив нџџ що ранку над голо-
вою, коли люди бодай на 
прохід могли вийти, не спі-
шачись. Неодному з нас часто 
насувається на голову питан-
ня, чи нині - люди, маючи ве-
личезні міста, гарні помешкан-

К. Клеменс. 

ЗУСТРІЧ ІЗ ПИСЬМЕННИКОМ ш 
Вџ хотів мати переділ для 

себе і дивився з вікна вагону 
на лерон, на подорожніх. Не 
треба було дуже боронити 
свого переділу, бо довгий по-
їзд ^був ледви наполовину за-
нятий пасажирами. З легким 
серцем сів у свій куток. У пе-
реділі було їх тільки двоє: він 
і сусідка. Дуже обережно зпо-
за, беріжків газети почав він 
приглядатися до цієї молодої 
жінки. Дівчина (на таку ви-
глядала) читала; мабуть жур-
нал. Мала окуляри. Окуляри 
трохи збентежили молодця. 

-аг. Восьме чудо світу... — 
думав він про себе. — Чи чу-
вав1 хто таке, щоб гарна дів-
чнна вживала окулярів? Чи 
гарна вона? Так, непогана. Ма-
буть` носить окулярні бо за-
пнсав їй лікар. Що вона та-
ке читає? Ого, вже помітила, 
щб я хотів би це знати. 

S великою силою волі від-
вернув молодець свій зір від 
товаришки подорожі і байду-
же дивився крізь вікно на кра-
євйд, що змінявся перед його 
очима. Скрізь тільки корови, 
вівці та вершки дерев. 

Усміхнувся. Вже знає. Цеж 
той самий журнал, який він 
читає звичайно з приємністю. 
Поглянувши, на сусідку, думав 
про те, що бодай оце єднає їх. 

кишеню камізольки і тричі го-
лос його якби завмер у горлі. 
Та нараз рішучим рухом ви-
няв папіросницю і водночас, 
якби від того самого.руху зя-
вивсяв нього енергійний го-
лос: 

— Чи дозволите, пані?... 
Вона глянула на нього спо-

кійно зпонад журналу і відѓ 
повіла: . 

— Ні, дякую, я не курю. 
— А чи вам перешкаджае 

те, що я курю? 
— Ні трохи. 
Вона знову закрила своє об 

личчя журналом і він мусів 
подивляти у вікні корови та 
вівці. За кожним разом, коли 
його погляд звертавсь у бік 
сусідки, міг він ствердити, що 
вона справді потонула у лєк-
турі. 

Щось за хребтом його ско-
ботало і він від нетерплячки 
зважився знову на розмову: 
^ — Ч и дозволите відчинити 
вікно? 

Вона піднесла голову з усмі-
хом: 

— Будь ласка. Не маю ні-
чого проти свіжого повітря. 
І Він устав і підтягнув шибу. 
Знову минуло чверть години 
одноманітної мовчанки і він не 
знаходив теми. Нараз Прови-
діння прийшло йому з поміч-

досить міцно журналу, який 
виховзнувся їй на землю 

Швидко нахилився і підніс 
журнал, що впав заголовною 
сторінкою в його бік. Серед 
ріжних заголовків змісту ве-
ликимн, буквами був написа-
ний на,обгортці один, що впав 
йому в „око: „Нахабство" — 
Адріян Форест.. 
4 Обтрусив порох з журналу 
і передав його сусідці. 

— Дякую дуже. 
— Не гнівайтесь... але я хо-

тів вам сказати, що так рідкої 

брі оповісти мені, як ви зна-
ходите свої теми. 
,г—.^Зовсім попросту. Можу 
вробити порівняння з годівле-
ю курок. Будить'ся` чоловік, і 
знаходить у голрвѓ, наче в кур-
нику^готове яйце. 

— Ах, Боже! Якби я так 
могла! Але скажіть мені, як ви 
могли наприклад таку новелю 
видумати з голови — говори-
ла жінка, вся захоплена. 

— Отаку? -— спитав він, роз-
тягаючи склади. 

— Но так... Звичайна- собі 
трапляється мені зустріти ко- тема про молодого чоловіка 
ѓось, хто читає мої оповідай 
ня. 

— Не розумію вас... — від 
повіла сусідка. 

— Я зовсім випадково по-
бачив', що ви маєте в руках 
журнал, де є моє оповідання. 

— Справді? 
— Но так... воно моє... Моє 

імя Адріян Форест. 
На якусь секунду блиснула 

дама поглядом, якби йому не 
вірила. Стягнула окуляри і, на-
чеб хотіла скористати з такої 
незвичайної стрічі, сказала 
тепло: 

— Дуже мені приємно. Це 
така рідка нагода стрінути 
справжнього письменника. 

— Алеж пані — боронився 
він скромно. 

— Кажу щиро. А головно 
приємно тут те, що це автор 
такої новелі. 

Чи вона вам подобаєть-
ся? 

і молоду жінку, що ідуть ра-
зом залізницею... 

— Справді? 
— Но; не прикидайтесь те-

пер, що ви вже забули її зміст. 
-г- Ні, не забув... а попросту 

перемішую фантазію та життя. 
— Не вірю, щоб ви могли 

колинебудь зустріти в житті 
таку ідеальну дівчину. 

Молодець завагався, чи має 
відповісти: „Досі ні", але від-
чув, що така відповідь була 
би занадто банальна. Волів 
іще раз витягнути паліросни-
цю і спитав: 

— Чи не закурите? 
— Тепер, з охотою... Гадаю, 

що ` ви не гніваєтеся за мою 
цікавість. 

— Зовсім ні. Ви підхліблю-
єте мені. Ми, письменники, пи-
шемо так безпосередньо, ча̂  
сто не- здаючи собі справи, як 
це у нас виходить, що нераз 
приємно нам ..порозмовляти 

-у- Чи потребуєте багато ча-
су на таке оповідання? 

— Ні, звичайно небагато. 
— Яку ви мусите мати вели-

ку фантазію! 
— Щож, ми, письменники, 

живемо тільки фантазією! 
— А чи,, наприклад, пбдо-

дорож добре впливає на ва-
шу фантазію? 

— Кожного, кого зустрічаю, 
зараз називаю якимсь іменем 
у своїй думці. 

— Як це оригінально! А ме-
не? 

— Я назвав уже вас — Сим-
патією. Чи гарно? 

Вона всміхнулась таємничо. 
Поїзд їхав як у сні. Доїжджа-
ли до Лондону. Видко- було 
сірі дахи. 

— Я вам дуже вдячний, па-
ні 
провести так приємно час 

— Алеж ні, це я повинна 
вам подякувати за таку ціка-
ву розмову про літературу. 

Поїзд зупинився. Виринув 
перон. 

— Чи можу покликати для 
вас авто? На мене мало чека-
ти моє авто, але видко шо-
фер спізнився. 

— Ні, дякую дуже... Я во-
лію йти пішки. Бувають такі 
дні, коли відчуваю потребўі 
пройтись. „Ґуд бай"! 

— мГУД бай"! Моє поважан-
ня! 

Чоловік тримав у руці ка-
пелюх, кланяючись, а жінка 
щезла за хвилиною в юрбі по-
доро}кніх. Він почекав іще 

підземельної залізниці. 
Двацять хвилин пізніше 

ввійшов він до великої фірми 
посередництва продажу ґрун-
тів. 

— Но, якже там, пане Мейб-
рік, чи вдалось вам закінчити 
наш продаж у Бірмінгемі? 

— Розуміється, пане шефе. 
— Но, то гарно. Переглянь-

те ще всі ті папери і напишіть 
мені звіт. 

— Зараз, пане ‚шефе — і 
похилився над бюрком. 

Довгу хвилину не міг узя-
тись до праці. Все ще бачив 
перед собою свіжі' вражіння з 
подорожі. 

Майже в той самий час у-
війшла панна „Симпатія" до 
бюра на одній тихій площі. ЇЇ 

1 и" ^ - ^^'Е'Г щирий ^ ^ до' 
мсти тЯ„ nnHfiuBn u a , б Р о д , й ' 3 т е п л и м Усміхом: 

— Добриќдень, місс Джон-
сон. Будь ласка, сідайте. Му-
шу вам з приємністю сказати, 
що ваші оповідання у нашому 
журналі дуже подобаються на-
шим читачам. Ваш псевдонім 
Адріян Форест став_уже га-
слом, символом для таких лег-
ких, приємних оповідань. Ко-
ли можу рахувати на найближ-
че ваше оповідання? 

— Здається, до найближчо-
jro числа, бо саме сьогодні в 
поїзді знайшла я дотецну те-
му. 

Перекл. в. г. 

ня, гарні убрання, ріжнр^а-
нітний харч, авта, кіна і т. п., 
почуваються щасливіше від 
наших батьків, дідів чи праді-
дів. 

Ми можемо нині глузувати 
собі легко з наших батьків і 
дідів, що вони не знали ціни 
часові, що не дбали за час 
і легкодушно ним „шафува-
ли". Але якби ці батьки і ді-
ди нині встали з гробу і при-
глянулись до нашого життя, 
то вони висміялиб нас і ска-
залиб, що хоч ми страшенно 
цінимо час і використовуємо 
кожну мінуту, то фактично ми 
ненавидимо цей час з цілого 
серця, і коли маємо його най-
меншу хвилину, то зараз хо-
чемо його чимсь убити. „Ви 
вбиваєте час, а не ціните йо-
го", сказалиб наші батьки. 

Маючи це на увазі, стислі 
науки фактично не ущасливи-
ли людей; бо щастя це не ро-
зумове, обєктивне, стисло-на-
укове поняття, тільки чуттє-
ве, субєктивне, `душевне, і во-
но радше входить в обсяг гу-
маністичних наук, ніж стисло-
наукових. А гуманістичні на-
уки в" нинішню добу техніч-
ного розвитку таки надобре 
занедбані. 

Купити собі гарну одіж — 
це безперечно `П'РИЄМНІСТЬ. А-
ле ця приємність не криється 
в самому факті купна, тільки 
в чомусь цілковито іншому. 
Передівсім приємність замика-
ється в тому, ідо людина цю 
одіж здобула не легко, тіль-
ки певними трудами. Далі в 
тому, що ця одіж є оригіналь-
на і творить складову части-
ну її особистости; в кінці в 
тому, що знайдуться інші лю-
ди, що будуть цю .РДіж і цілу 
особистість даної . людини 
менше чи більше подивляти.' 

Уявім собі такий випадок: 
Воякам дали дуже гарні одно-
строї. В першій хвилі кожний 
вояк, надягаючи в касарні 
однострій, матиме приємність, 
подивляючи себе в цьому од : 

нострою. Але коли він вийшов 
на подвіря та побачив, що 
кожний вояк має точнісінько 
такий самий однострій, його 
почуття приємности відразу 
змаліло до одної десятини. А-
ле те почуття не зникло ще 
зовсім; бо вояк собі думає, 
що вечором він вийде на мі-
сто і там буде його подивля-
ти його дівчина, чи його зна-
йомі. Колиб одначе його полк 
стояв десь на відлюдді, де не 
булоб перед ким пописатись 
тим одностроєм, то цей одно-
стрій не додав би воякові ні 
крихітки щастя. 

Нинішня цивілізація, яка 
кожного року викидає вели-
чезнусќількісѓь таких продук-
тів, що ще минулого року вва-
жалися за люксўе, саме не бе-
ре під увагу тих обставин, се-
ред яких даний продукт у-
приємнює людям життя. А пі 
обставини є найголовнішим 
чинником у щасті людей. Ни-
нішні фабрики тільки виригу-
ють ріжні продукти; склепи 
достарчають ті продукти до 
консументів і на тім кінець. І 
одні і другі можуть собі ду-
мати, що тим ущасливили лю-
дей. Тимчасом ми бачимо, що 
враз зо зростом продукції лю-
ди стають чимраз нещасливі-
ші, неспокійніші. Немов та ди-
тина, що дістає забагато за-
бавок, вони перетомленими р-
чима дивляться на виставові 
шиби, за якими видніють усе 
якісь нові річи, і відвертають-
ся від них та приспішують хо-
ду в погоні за чимсь невідо-
мим.. . 

Справжні казки пережива-
ють діти, а оповідають стар-

Ґергард ГавптмаП 
шшшшш 

Є люди, при яких можна 
хвалити лише` китайського ці-
саря. —і (Гебель). 

Чоловік і жінка то одно ті-
Ло, лише кишені мають дві. — 
(Жидівська приповідка). 

Питалися старця, чому не 
жениться, він відповів: „Не 
люблю старших жінок". „То 
оженися з мол'одою". А вії 
„Коли я старих' не люблю, то 
як можу сподіватися, що ме-
не молода полюбить? — (Сал. 

„—^‚..,_„ .v r а п в н н ш м ш п и . 
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НЕ СТИДАЮТЬСЯ СВОЄЇ 
МИНУВШИНИ. 

Американські часописи при-
н'если недавно фотографію но-
вовнбраного посадника міста 
Дітройту, Ричарда Редінґа, 
коли він під магістратом про-
дае газети в користь фонду 
старих. Газетярських хлоп-

ців", Під фотографією є та-
кож пояснення, що той сам 
Ричард Редінґ, що нині є по-
садником міліонового міста, за 
своїх молодечих літ продавав 
на вулицях газети. Тому саме 
й тепер, в часі кампанії за 
створення фонду для „старих 
газетярських хлопців", він на-
вмнсно вибрав собі ту ролю', 
яку виконував довший час у 
своїх хлопячих літах. 

Це не перший випадок, що 
американці признаються до 
свого колишнього походження 
і заняття, хоч те заняття, чи 
походження, не було дуже 
„паньске", „аристократичне". 
Ѓ'І не тільки вони не стида-
ються признаватись до цього, 
але й широкий загал надіть 
шанує їх за те, що вони в жит-
ті зуміли перескочити стільки 
щаблів і з низького положення 
потрапили видряпатись у су-
спільній драбині на вищі ста-
новнша. 

В НАС ТРОХИ ІНАКШЕ. 

В нас ця справа представля-
ється трохи інакше. Яскраві 
випадки, коли то „вчений син" 
у місті цурається своїх роди-
чів, або „військова шаржа" 
стидається своїх родичів-се-
лян допустити до касарнї — 
знайшли свій голосний відго-
мін навіть у нашій літературі. 
У більшості ті діти, що виби-
і.інся чимнебудь у житті, стн-
далися своєї минувшини, сти-
далися своїх родичів-селян, 
хоч дуже часто ті родичі-селп-
ни відзначалися більшою че-
снотою, а навіть більшою здо-
ровою сільською мулрісѓіс, 
ніж деякі так; звані „панн" з 
міста. ., . 

„ХЛОПСЬКИЙ с и н й . 

Правда, в деяких випадках, 
коли це з демагогічних при-
чнн було потрібне, такі „пани" 
з міста виходили перед загал і, 
бючися в груди, говорили: „Я 
хлопський син, я походжу зпід 
сільської стріхи, так як ви, я 
розумію ваші клопоти ( інедо-
магання!" Але здобувиигхта-
ким способом належну скіль-
кість оплесків від тих селян, 
„хлопський син" вертався до 
міста і знову старався так при-
ймати своїх родичів-селян. 
щоби, борони, Боже, не поба-
чив їх котрийнебудь з його 
товаришів, якийсь „пан", хоч 
тон „пан" дуже часто був та-
кож такий самий „хлопський 
син", як і він'. 

ЧИЯ ТУТ ВИНА? 

мўали ховатися перед іншими 
зо своїми родичами-селяиамл. 
Часто вони кляли з цілої душі 
ці обставини, що змушували їх 
таке робити. Вони ховалися 
нераз зо своїми родичами на-
віть тоді, коли мали в серці 
велику любов і пошану до них. 
Але вони були заслабі, щоб о-
пертися обставинам, опертися 
цій агітації поляків, яка впро-
довж довгих років, а навіть 
віків, збезчещувала україн-
‚ський селя`нський стан. 

ВИНЯТКИ. 

Так поступав пересічний 
„спаношений" син селянських 
родичів. Але були І ВИНЯТКИ. 
Можна навіть сказати, що тих 
винятків було багато. Трапля-
лись і такі селянські діти, які 
гордо ставали на бій з тою во-
рожою агітацією; які вірили в 
чесноту і шляхотність своїх 
родичів до тої міри, що кида-
ли визов до боротьби цілому, 
здавалося, розторощуючому, 
окруженню. Вони не стидалися 
своїх батьків, не ховали їх по 
закутках, а саджали за столом 
поруч зо своїми товаришами і 
приятелями. 1 хоч може деко` 
ли їх приятелі та знайомі і 
крутили носом з приводу цьо-
го, то на далеку мету в о н и за 
цю мужну поставу набирали 
до них навіть захоплення і по-
ваги. 

А ТЕПЕР З ІНШОЇ „БОЧКИ". 

Але треба зазначити, що ця 
ворожа агітація, яка згірдливо 
відносилася до нашого селян-
ського стану, так глибоко була 
врізалася в наш широкий за-
гал, що викликали серед самих 
селян підсвідому погорду до 
себе самих. Часто траплялося 
таке, що селяни з недовіряй, 
а навіть зо зневагою відноси-
лися до якогось високо по-
ставленого чоловіка тому, що 
„він походив і з ' селянського 
стану". Чужинець, що був 
„панського роду" (часто з 
лапсердакової шляхти, в якої 
лиш ковнірець виднів, бо реш-
гу̂  сорочки зїли воші), знахо-
див серед наших селян більше 
поваги, а навіть довіря. Оче-
видно, таке також траплялося 
не все, але частенько. Цього 
роду психічні відрухи свідомі-
ші українці слушно таврували 
як „залишки рабства". 

ОБРА КНИЖКА 
ЦЕ ГАРНИЙ РІЗДВЯНИЙ ДАРУНОК 

БОЛЬШЕВИЦЬКА ЯЗВА. 

Ш ЗАЛИШКИ ПЕРЕНЕСЕНО І 
НА АМЕРИКАНСЬКИЙ 

ГРУНТ. 
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Як усе на світі, так і цему-
сить мати свої причини. Але, 
мимрходом кажучи, причин ні-
коли не треба зараз уважати 
оправданням. Бо причини має і 
крадіж; скажім, жадоба гроша 
у злодія це причина до краді-
жу, проте за крадіж карають. 
Таксамо причини має і це, що 
освічені діти часто стидаються 
своїх родичів-селян; але ці 
причини ще не оправдують та-
кого поступовання. 

Якіж це причини? В першій 
мірі тими причинами є не, що 
в минулому віці, а також по 
війні, культурне, політичне й 
економічне життя наших лю-
дей у Галичині спочивало в 
руках поляків. Вони надавали 
тон цьому життю. А що поля-
ки все згірдливо відносилися 
до українського селянського 
стану (а по часті - і до своїх 
мазурів), тому ця згірдливість 
уділялася також виховуваним 
у місті селянським дітям. 

„НЕПОБОРНІ" ОБСТАВИНИ. 
Часто тим дітям було навіть 

надзвичайно прикро, що вони 

Ці залишки рабства перене-
сено і на американський 
грунт. Ми часто бачимо,' з я-
ким уподобанням і 'насолодою 
наші аматори, що походять із 
селянського роду, виќпивають 
собі на сцені селян. Як тільки 
появиться на сцені селянин, то 
він конче мусить бути кумедно 
убраний, недотепний, дурнова-
тий. І дивіться, як глядачі, що 
теж у більшості походять із 
селянського . роду, сердечно 
оегочуться з цього селянина. 
Нікому не хочеться сказати на 
адресу такого „актора": „Бре-
шеш, .сякий - такий сину! 
Наші селяни не є дурноваті, 
брудні, неохайні ѓѓотвори. Це 
люди зо шляхотними почузан-
нями, з мистецьким смаком, з 
глибокими етичними засада-
ми, з вражливою душею. Як ти 
смієш собі-з них так без роз-
бору поќпивати?!" 

Американська приповідка 
говорить, що „інший ніколи не 
пошанує тебе більше, ніж ти 
сам себе шануєш". Згадуючи 
наше селянське походження, 
ми нераз нагадаймо- собі того 
дїтройтського посадникаў' що 
під ратушем продавав газіѓ 
— на спомин 
професії. 

Ж ш ж ж ш ж ш ж ж ж 
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НА ДАРУНКИ ДЛЯ ЖІНОК і ДІВЧАТ НАДАЮТЬСЯ: ж ж 
Д А Р І В Н А 

Відома українська авторка Ольга Кобилян-
ська малює тут надзвичайну жіночу шь 

, стать, що дивиться з погордою на дрібні 
буденні інтереси і бореться з надлюдським 
завзяттям за повне зрівняння пригнрбле-
ної жінки _'__ 2.50 

ТВОРИ МАРКА ВОВЧКА Т ' , 
Під цим 'чоловічим імям Марія Вілінська, 
замужна за Марковича, писала безсмертні -
твори, в котрих малювала тяжку долю у-
країнської жінки 1.25 Ш. 

В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА 
Романтичне оповідання Ольги Кобилян-
ської про молодого парубка, що кохається 
в двох дівчатах 

О Л Ю Н Ь К А 
Андрій Чайковський малює долю безталан-
ної Олюньки, а притому цікаве життя хо-
дачкової шляхти 

В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я 
Великий московський письменник Лев граф 
Толстой малює в цій великій повісті, як 
шляхтич., доводить дівчину до упадку, в 
котрім вона остаточно стає на .суд як убнв-
ниця; доля немовби покликала` звідника на 
суддю зведеної, але направду нате, щоб 
дати йому нагоду зрозуміти свій учинок 
(в трох частях, у двох томах) 2.50 

.90 

1.25 
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.50 

НА ДАРУНКИ ДЛЯ МОЛОДІ НАДАЮТЬСЯ; 
Р О К С О Л Я Н А 

Повість`з часів татарських нападів на Укра-
їну, оповідає про те, як українська дівчи-

. на попала бранкою в татарську неволю, а 
потім стала в Туреччині одинокою жінкою 

: султана (з образќами Михайла Фартуха) 
МАЛІ Г Е Р О Ї 

16 ріжних' оповідань про ріжні геройські 
вчинки дітей (з ілюстраціями) .85 

О Д А Р К А 
Оповідання Андрія Чайковського для ді-
тей (з малюнками Петра Андрусева) 

ПРИГОДИ КАЧУРИКА 
Цікаве оповідання Б. Герца (з ілюстра-
ціями) _-

ПРИГОДИ ПІНОКІЯ 
мистецький твір італійського письменника 
Кольодія, сумна й весела історія деревля-
ної ляльки, що оживає (з ілюстраціями) 

Д І Д Я К І В 
Оповідання для молоді Федора Дудка (з 

.ілюстраціями Ю. Кирієнка) __._.. . 
Перешлемо ваше замовлення просто на, адресу 

того, кому Ви схочете цей дарунок зробити'. ГЇере-
шлемо так, щоб він одержав дарунок на Різ'дво. За-
мовлення опаковуємо в гарний святочний різдвяний 
папір, а на кожній книжці випишемо ймення да-
руючого та ймення обдарованого. 

Замовлення пересилайте на адресу ^.Свободи": 
" S V O B O D A , " 

32 81-83 Grand St., Jersey City, N. J. 

.35 

.15 

1.00 

.15 
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Г О Л О С И Ч И Т А Ч І В 
допоможім УКРАЇНСЬКІЙ 

УЧАСТІ У СВІТОВІЙ 
ВИСТАВІ. 

Глянувши в історію нашої І 
минувшини, побачимо, що за 
час нашого кількалітнього пр-
неволеТшя вороги намагалися, 
кожний на свій лад, винаро-
довити наш нарід. Терором, 
шибеницями, підступом вно-
сили вони серед нас гризню й 
розгардіяш, щоб опісля роз-
слаблений нарід покорити, е-
вентуально знищити. 

В ‚тій їхній руїнницькій ро-
боті помагали їм усе таки сврї 
домашні відступники, яничари. 
І були в нашій історії хвилі, 
коли наш нарід скорим тем-
пом котився в страшну про-
пагл`ь і під ударами ворожого 
кнута малощо не згинув. Од-
наче в таких трагічних момен-
тах усе знайшлася в ўкраїн-
ськім народі якась дивна си-
ла, що рятувала його від за-
гибели. 

Цею дивною силою, що в 
найтяжчій хвилині поривала у-
країнський нарід до боротьби, 
все був украї'нський націона-
лізм. Він усе був тим чинни-
ком, що двигав український 
нарід з депресії і помагав йо-
мў віднайти своє національне 
обличчя, свою національну 
правду. Яскравий вияв цього 
націоналізму ми бачимо в 
княжих часах, у козацькій і 
гетьманській добі, в останніх 
визвольних змаганнях. 

Довговікова н е в о л я , на 
жаль, не проходила для нас 
безслідно, а витискала на на-
шій національній душі тавро 
рабства. Ця неволя виховала 
в нашій суспільности цілі кад-
ри яничарів, які помагали во-
рогам поневолювати рідну 
землю. Під впливом гнету де-
які шари нашого суспільного 
життя стали менше відпорни-
ми на ворожі удари і почали 
підпадати під впливи чужих, 
шкідливих нам ідей. І так, у-
країнський нарід переживав 
кочубеївщину, кацапщину, по-
льонофільство, а тепер пере-
жйвае нову форму кацагпци-
ни, якою є большевикофіль-
ство. 

Большевизм це осад чужих 
чинників, головно москалів і 
жидів, і Хоч він подекуди і 
прибирає українську форму, 
то фактично має за завдання 
цупко держати Україну при 
Москві, й розточувати з сере-
дини всякі українські суто-
національні пориви. На жаль, 
цей чужий нам большевизм 
знайшов серед української су-
спільности чимало яничарів, я-
кі помагають ворогам розпи-
нати Матір-Україну. Руками 
цих яничарів Москва знищила 
нашу молоду державу в 1917— 
1920 році. А тепер руками тих 
большевицьких яничарів Мо-
сква далі пробує роздавити 
свіжого і здорового україн-
ського націоналістичного духа 
серед українського народу. В 
цій боротьбі крівавиться У-
країна, падуть сотки тисяч 
жертв, а проте цього видно, за-
мало для спантеличених боль-
шевизмом людей, що живуть 
тут за границею. Бачимо, що 
навіть старі комуністи в Украї-
ні зрозуміли, до чого прямує' 
Москва, і починають, проти 
Москви виступати, хоч у кож-^ 
йому випадку за це грозить 
їм кара смерти. А яничари за 
границею далі стараються'зде-

наше молоде покоління. Те- моралізувати наших людей, 
пер уже є багато таких, що д а л { сліпо служать москов-
говорять добре, англійською СЬкому. тиранові, Сталінові. 
мовою, а заразом і добре зна- Ось ці яничари помагають до-
ють історію України, ўкраїн-' бивати український нарід. І 
ську культуру, а також полі- х о ч Москва за ту ревну робо-
тичне положення українського TV стріляє їх ̀ одного по дру-
народу під чужими владами. r j M ) т о проте нещасні раби ду-
Те молоде покоління повинно мають, що вони стануть ви-

нятком, Що Москва їх виріж 

ли добре будуть памятати про 
І те, що діється в Україні, про 
розстріли, нужду, стахановщи-
ну і міліони невільників, що 
даром виконують державні 
роботи. 

Михайло Ярош, 
Клівленд, Q. 

МИНУЛОСЯ - НЕ ЗЛЃИНЕ! 
Минулося все, що було, 
Проминула слава, 
Яка колись попід небо 
Високо літала. 

Минулося. Тільки спомин 
З того остається. 
Доки тільки в грудях серце 
Українське бвться, 

То все буде говорити 
І все споминати, 
І все буде на ті шляхи 
Оком споглядати, 

Куди славні козаченьки 
В похід виступали 
І за рідну Україну 
Життя покладали. 

Ой, зісталась з того часу 
Неодна Могила, 
В котрій навік козаченька 
Голова спочила, 

Що йшов рідну Україну 
Свою боронити, 
Щоби ляха, чи москаля, 
На Січ не пустити. 

Минулося, мов прогуло, 
Як доля витала, 
Та як славою Вкраїна 
Наша процвітала. 

Минулося. Лиш могили 
Навіки зістались, 
Котрі для нас давні часи 
Нині пригадали. 

Минулося — не загине 
Память поміж нами, 
Бо ми нині, їх унуки. 
Стаємо до слави. 

Наші шляхи — куди діди 
Наші йшли до бою, 
Щоб боротись дозагину 
За долю і волю. 

Щоб боротись, не жаліти 
Життя молодого, 
Лиш за волю золотую 
Для добра спільного. 

Виростає нова сила 
На честь і на славу, 
Щоби знову збудувати 
Вкраїнську Державу! 

МИКОЛА ГОРІШНИЙ. 

У ОПРАВІ СТАРОКРАЙОВИХ 
КАЛЕНДАРІВ 

- ч 

Досконалість є рідка, а ще 

рідше доцінюють її. — (Ґете). 

Перша велика висилка стаѓ 
рокрайових календарів, що 
прийшла була до книгарні 
„Свободи" ще у вересні, вже 
давно вичерпана. Щоб задово-
литн великий попит на ці по-
пулярні видавництва, книгарня 
зробила була друге замовлен-
ня, багато більше від першо-
го. Це замовлення вислане бу-
ло зо Львова при кінці жовтня. 
Коли воно не прийшло до 
Америки впродовж такого ча-
су, в якім товарові посилки 
звичайно прибувають, адмінЬ 
страція друкарні стала слідити 
за причинами опізнення. Ці 
розслідн показали, що поснл-
ка за всякою правдоподібні-
стю попала на спеціяльно чар-
терований товаровий корабель 
„Виджилент", що виїхав з 
Ґдині 13-го листопаду й що 
був би вже давно в Америці, 
якби не те,' що по дорозі через 
бурі попсулнся його машини 
й він мусів задержатися в Ан-
ґлії для направоќ. Покінчивши 

j направки, він уже виїхав у 
дальшу дорогу й тепер заловіѓ 
дають його прибуття до Аме-
рики по 5-тім січня 193в-го ро-
ку. З огляду на те, просимо -
всіх цих наших покупців, що 
замовили собі старокрайові 
календарі або які інші внчер-
пані тут книжки, пождати до 
часу приїзду цього корабля. -
Якби наші здогади не оправда-
лися, якби ми через те не мог-
ли доставити пашим покупцям 
замовлених ними календарів, 
то дозволимо їм вибрати соб) 
замісиь календарів інші кннж-
ки, або повернемо їм гроші. 

Адміністрація книгарні 

„Свободи". ' 

Черга. 
— Найдорожча Олю, — іоѓ-

же Стиранќа — чи можу щось 
зробити для тебе, щоб тобі 
дати доказ, як щиро я тебе 
люблю? ч ' ' 

— Оженися з моєю старшою 
сестрою. Батько сказав, що я 
щойно тоді могтиму віддати-
ся, коли вона буде забезпе-
чена! 

РАДІО! СЛУХАЙТЕ УКРАЇНСЬКОЇ РАДІОПРОГРАМИ НА РІЗДВО! 
В наступну пятницю, 7-го січня 1938 p., в день україн-

ського Різдва, буде передана через радіо спеціальна Різдвяна 
Програма з українськими колядами і святочними бажання-
ми з висильн`ої стації W.B.N.X ізво Кс.'від години 3:30 до 4:30 
пополудні. 1 ' 2 

А в неділю, 9-го січня, на св! Стефана, як звичайно від 
9 до 10 рано, буде продовження Різдвяної Програми на тій 
самій стації з додатком веселої музики Василя Ґули. 

Всі святочні бажання і на неділю треба посилати завчасу 
на адресу: 

NASZ BAZAAR, 151 AVENUE A., NEW YORK, N. Y,. s 
Петро Задорецький, заповідач. 

своєї ' хлонячоі 

УКРАЇНСЬКА РАДІО-ПРОГРАМА 

котрі провадять українську радіо-, 
пію?рамубільш як 3 роки як^ожни-
ѓо так і цього року 7-го січня, на 
Різдво Христове, передадуть укра.н-
ськГоадіо-програму від години 3 до 
4 зо стації W.A.Z.L., Hazleton. На 
їй програмі будуть грати українські 
узикальні козаки в числі 12. їх 

ішДОДОМ є молодий козак 
. Микода Грвбарович. 

' ції' """"""ІДІІіІЧ№ШІІШІИІІІ'іІ'іІІІНІ̂ 'У 

Пишу англійською мовою, а-
ле прошу передати те по у-
країнськи, що я дуже заціка-
вилася тим, що вичитала в 
„Свободі" про Світову Виста-
ву в Ню йорќу, зглядно про І собі взяти за завдання не до 
те, що українці повинні взяти j пустити на американській зем- нить і краще заплатить за їх-

лі до того, щоб Ті, що поне- н ю нікчемну роботу 
волюють українські землі, ма 
ли право за ті землі говори' 
ти, ті землі, представляти. У 
країнське імя мусить бути за-! .. у _J . ...'ќїй роботи Бо большевики в репрезентоване на Світовій _^ - „„) . а - и і"̂  т о п своїй пропаганді підшивають-Виставі в Ню йорќу в 1939. __„;__. __жг.- ! 
році. Ми мусимо знайти гроші 
на ту справу. Не можливо на-
віть думати'- інакше. 

Марія ‚Ракочій, 

1 ;`Іоб0900ІГ^ '̀ л-

участь у тій виставі. 
Я є з молодшого, тут ро-

дженого покоління. Моя дум-
ка така, що 45 міліонів укра-
інців мусять мати на тій ви-
ставі свою власну репрезен-
тацію. Росія чи Польща не мо-
жуть нас представляти. Це є 
нашим обовязком використа 
ти Світову Виставу на те, що 
би пригадати світові, що укра-
їнські землі є в неволі, і TV 

Український широкий загал 
мусить добре визнаватися в 
підступно-хитрій большезиць-

повинно прийти з допомого? 

ся під прихильників робітни 
,чої кляси і стараються зєднати 
і собі симпатії загалу тим, що 
вони,, мовляв, є прихильники 

І робітників. Але українці най-
і краще зуміють протнстави-
тись тій пропаганді іч?ді, ко 

т 
% ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

К О Л Я Д И Ѓ Щ Е Д Р І В К И 
н а 

РІЗДВО ХРИСТОВЕ ІБОГОЯВЛЕННЯ 
з додатком пісень 

` СТРАСТНИХ, ВОСКРЕОНИХ 1 ІНШИХ ПІСЕНЬ 
ЦЕРКОВНИХ 

Ціна 35 центів. 
Замовлення і гроші слати до: 

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

m ж ж ж ж ж ж ж щ ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж 

' ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ ВО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРО-
СВІТА -т UE СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ 
ЦІННИК КНИЖОК. 



З У К Р А Ї Н С Ь К О Г О 
В АМЕРИЦІ 

КЛІВЛЕНД, ОГАЯ̂ О. 
Ювилей генерала В. Сікевлча. 
iv. Тутешня- українська ‚КРДЬО-
ІІІЦ відсвяткувала в неділю, 28. 
листопаду, 50-літній ювилей 
військової й дипльоматичнОЇ 
діяльности ген. Володимира 
Сікевича. 

Шановний Ювилят прибув 
враз зо своєю дружиною з 
Канади до Клівленду," аадер-
жуючися в гостях в о. прот. 
М. Запаринюка. В неділю по-
цолудні зібрались масово .іку 

сѓі з Пітсбурґа,` під проводом 
п. М. Желехівського, і віді-
грали кілька клясичних творів, 
між` Іншими4, „Українську ба-
ляду" й „Увертуру" до опери 
„Мазепа'. Музикантів було 16. 
Сини о. Желехівського, Ми-
рослав і Володимир, та п. I-
ван .ЛІабатура відспівали тріо 
в супроводі панаи Ірини Жс-
лехівсь`кої при іііянї. 

Виступала також орхестра 
під: проводом п. С. Курилова 
з „Вязаикою Українських Пі-
сень". До всіх інших музич-
них точок пригравала на пія-
иі панна Маруся Запаринюк. 

В часі концерту виступали 
з промовами: посадник міста 
Клівленду п. Буртон; капітан 

СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 3-го .СІЧНЯ" 193ft: 
Џ,Ш„ џ І III III І І І ІИ _ ІИГЧІИІИТу) ^ И Х} І 'У.; . -І , .^Л-г—!l . t^lT- . ' .L г 

ч. і. 

ІАИНА НАГО 
ДЛЯ НАЩЩ ШТАЧІВ 

За спеціяльною умов'ою ми можемо дати нашим читаєм' f юснія прия-телям надзвичайну нагоду набути прекрасний І дорогоцінний сервіс слайносо JJJjg. м^,^дер^али, 
срібного начиння марки 

WM. A. R O G E R S А—1 
_ _ j — ___ знаменитого десення МаІЬу, що складаєтеся з 

Ліи`.Ці; 

В І Д О З В І 
ДО ОДНОСЕЛЬЧАН З БОРОЌ 

МАЛИХ, ЛОВІВ СЌАЛАТ. 

Дорогі односельчани! На 
з Рідного 

6 Ш Т У К "(У гаРнім завивалі для охорони срібла від почорніння) 

, ; і з а ідріаєзсзг: TTIJISSSCKC" ' І 

ди міста Клівленду й околиці американсько, армії, М 
в гарній домівці Укр. Нар. д 0 - Г а с т о н 3 Огайо Нешене 
му. На. сцені стояв хор укр.'0Ф ^ АРм и ї j б а г а т о , н .ш и х 

прав, церкви під орудою вчи- ' г о с т е м т а Делегатів місце-
теля й диригента п. С. Курило- в и х j позамісцевих. 
в а ' Перед закінченням програ-

Точно в третій годині по- 'м и й по" сфотографувати ге-
полудні явився ЮВИЛЯТ у вій- аерала В. Сїкевича регюртера-
ськовому однострою в cvnpo- МИ. промовляв сам Шановний 
воді кількох членів Чорномор- Ювилят, висловлюючи радість 
ської Січи, що були також 3 т а і і о " великої імпрези, не за 
в одностроях. Хор привитав 
йвц^ ‚грімкою піснею: „Слава, В1СТИ 

Генерале, отамане наш". Пісню сп0^ відданість Україні. Він 
цю уложив спеціяльно на це сказав, що й далі буде щиро 
свято о С Мусійчук працювати для добра ўкраїн-
' По привіті` й ` ВСТУПНОМУ'СЬКОГО-"-РОЛ)'. ЦШ "Рий-

виголошенім о. `В. Me- д с ^чннии час, вш поведе що 
раз ооиовиківна поле слави. 

Тггрл н`еправильна ̀ ціна цьбіШсервісу вйнйсить $1 
Виробники гарантують, Щфівін послужитђ ьнаціле ІКИТТЯ,. 

Гарантію дається на: ПИСЬМІ 

буваючи прииьомУ пер'епо-
коротко своє життя й 

т 

СЛОВІ, 
рецьковом, засів ювилят враз 
із своєю дружиною на при-
значене місце, слухаючи про-
грамй, яка була, досить ріж-
номанітна. 

На сцену виступив дитячий 
xofl рідної школи в'числі 40 
дітей; і під управою свого 

. вчителя, С. Курилова, відспі-
вав три пісні;.„Журавлі", „Ти-
ха ніч" і „Козак коня пану-
вав .'Jar перервах між піснями 
иіддсклнмували дівчатка спої 
дек^мації,' і1Н^ гармонізували 
3, цим святом. Са'ля була ви-
повнена?, а'навіть забракло бу-
ло місць і багато народу му-
сіло` стояти. Публика немов 
зачарована слухала програми 
молодих школярів, нагоро-
джуючи їх бурхливими опле-
скамй. 
‚Пані А. Кдимковська-Ембел, 

відома в Америці оперова спі-
вде№а. Ісопран), відспівала 
сольо „В. садочку", а потім з 
панею Я. КуриЛовою, відомо-
Џ в Канаді зо своїх драматич-
них виступів, відспівали два 
дуети, за що одержали довго-
триваючі оплески від одушев-
леної публики. Др соля й ду-
етїв грала на піяні панна А. 
Кухта. 

Виступали також, молодші 
й `старші дівчата з фізичними 
вправами. 

Змістовний реферат вигодо-
сив о. М. Запаринюк, викре-
суючи чим в очах слухачів 
іскри бадьороСти й одушев-
лення. 

Потім виступали з програ-
моій вокально-музичною го-

В часі концерту, поза іиніи-
ми дарунками, вручено ' їси. 
Сіксвичсві прегарну китицю з 
50 рож, на знак 50-літні.ого 
іонйлею. 

При самому кінці програми 
виступив хор під управою п. 
С. Курилова і відспівав три 
пісні: „Ой, видно село" В. Ко-
лесси, „Тиха вода" Ярославеи 
ќа і „Гей, там на горі" Да-
видовського. Хорх-^твав зінг-
менито, за що одержав рясні 
оплески. 

Господарем свята'був адво-
кат п. О. Малицький. 

Треба надмінити, що ініці-
яторами ювйлейного свята 
були Злучені Організації мї-
ста Клів.іенду, а також церков-
ні громади враз зо своїми па-
рохами. 

Свято закінчено українським 
ѓимгіом „'Де не вмерла Укра-
їна". 

Учасник свята. 

Р Ш ОГОЛОШЕННЯ 
ПОШУКУЮ 

На вулиці. 
Курдибан.чук. стрінув на 

вулиці дуже гарну дівчи-
ну.` Рад би з нею зазна-
йомитися та не має відва-
ги і не знає від чого зача-
ти би розмову. Вкінці рі-
шається. 

— Ах, який гарний цей 
ваш песик, пані! 

— Чи вам сниться? Я не! 
маю ніякого песика. 

— Так, так.. . та якось 
треба зачати розмову — 
відповідає КурДиба'нчук.. 

Ви можете дістати цей величавийсервіс за подану вище- спеціальну ціну, 
якщо ТІЛЬКИ витнете ПОНИЖЧИЙ купон і принесете, або вишлете його поч-
тою, до адміністрації „Свободи" враз із $6.95., Тоді цей срібний сервїс'ми'вам 
негайно вишлемо, без ніяких додаткових оплат .з вашого боку. 

Це `знаменита нагода набути цей сервіс за близько половину правильної 
торгової ціни -— чи то длїѓ себе, чи для якоїсь дорогої вам особи як дарунок 
на Різдво або на ўродини. ; ; 

Витніть цей купон ї принесіть його, або вишліть почтою, до: 
"SV0B0DA," 81-83 GRAND ST. (P. 0. BOX 346) , JERSEY CITY, N. J, 

Прошу вислати мені `сервіс з 26 штук столового срібла начиння. !І 
марки Wm. Rogers А—1 Plus враз із завивалом для охорони срібла` від ' 
почорніння, як це оголошено у Вашому часописі, за що я осьтут за-
лучаю чек С 3 — грошевий переказ П — на $6.95. Приймаю до відо-
ма Ваше запевнення, що цей сервіс є гарантований на ціле життя і що jj 
виЩлете його на мою аДресУ о`платно та з абезпеченням 

Просимо писати читко й без помилок. , , 

Імя і назвище . . . . . . . . . . . . . 
Адреса .І. ....`,. , 

- І‡. Д `: 
Місто І А 

. . . . . . . . . сщ$ 

Краю листа, 'в котрім наші 
браття просять нас помочи; бо 
зачали будувати Народній 
Дім. Вйбуд}'вали фундамент і 
так залишили, бо не мають 
гроаіей. Такий дім, яќ вони за-
чали будувати, буде коштува-
ти ГЗ.ООО злотих, то є 2,000 
долярів. Ще в 1930. році заду-
мали вони такий дім побуду-
вати. Але польська влада на те 
не позвюлила. Отже немало 
вони доложили труду і праці, 
заки дістали цей дозвіл на бу-
довў Народнього Дому. А гіо-
зволили так, шо будинок має 
бути скінчений до `кінця 1938 
року. Ти скінчнти вони самі не 
всилі, якщо Ми, односельчани 
з Бороќ Малих, що живемо в 
Америці, не прийдемо їм з гіо-
мічю. 
.Дорогі односелцчани! Якщо 

vlin 'хочемо, щоб наше село не 
бул'о позаду, то . допоможім 
нппіим братам у тім великім 
ділі, бо вже майже в кожнім 
селі в скалатськім повіті є На-
гюДиій Дім, а в нашім селі ще 
пс.ма. Ми вже переслали д̀ о 
села 250 долярів, а в касіє(гл 
ще є 50 долярів, котрі на днях 
вишлемо до рідного села ііа 
руки комітету в Борќах Ма-
лих, до якого входять: Ілля 
Познаський, голова; Михайло 
ПІиароиовськин, касіер; Мико-
іа Басан, секретар. 
За Комітет у Бунсакеті, Р. `Ай.; 

Анна Процишин, голова; 
Михайло Карась, касієр; Анто-
ніша Пушіин, секр. ' 
Іїроси`мо слати жертви впрост 

до краю до комітету, або до 
комітету у Вунсакеті, Р. Ан., 'на 
адресу: Michael Kafas, 168 East 
School Street, Woonsocket, R. I-

ГОСПОДИИІ ДО 4,., , 
доіку па флрмі. ; t 

ї й ЦІСЛЯ уиШШ. lu.VKUr,^ 
СУ: 

JOHN WABFR, 
R. F, D. 2, ColcKeitpr, Co, 

Ht всіх Імпрезіх і necb.in, 
„І'вд{ояа Ордистри'` 

М. А. С Б Р Ь Е Н С Ь К О І О 
Овслужмігь, і вайвлбвглйвішнх. 

Ш AVE. AJ NEW YORK CITY. 
ТеД$фвИ: - A L g s n q u i n -1-435V 

ГАЃНІ К А Л Е Н Д А Р І 
на .I98S рік і limewrapi для ѓосію-
дарствв, -зелені ІКІО - черііоііі. 

MojiKiia``дістати д.іро.м. ЯКІІЮ м.і-
ПІНІ мі є до: і-з 

STEPHEN О. SATZEWICH. 
12 Bible Home. Ea4t 8tb Street, 

New York City. 

Л Є Щ ( ГРИ НА ПЯН0 
- : ^ 4 - : У Д І Л Я (-: : 

ОЛЬГА ГРИЦЕЙ-ЛЯХОВИЧ 
ГОЛОСИТИСІ.: від ^--6 попої. 

І від 8--г9 вечером. 
1905 2Znd Rd. A.t9ria, L; І. N. Y. 

Якщо бажаєте, щоб. цей серйіс ми вислали комусь іншому; то внпоцнЬ`ь 
отсей купон: 

і 
. - : . , . - , " -- ''ПНІ-

Імя і назвище 

Адреса . . . . . . . 
ш 

Місто ;і . . . . f c . . . . . . . . . . . . . . . . .: і 

УВАГА! Якщо хочете, щоб цей сервіс доручено вам пізніше, пришліть 
на завдаток $1.00, а решту, $5.95, п^ишлетеі коли цей сервіс має бути вам ви-
сланий. Ми подбаємо, щоб ;один; такий сервіс був для вас зарезервований: 
(З цеї оферти наші читйчі можу%' скористати до дня Навечеря Різдва Хри-
стового, себто до дня (J-rq січня 1^38-го року). 

г-п 

До в{дома громадянства: 
ДОБРД ЃДЛЯ ДО ВИНДЙМУ 
на мітінгн, ааоаин, р̂а.чі іі'іій'с)ьа-
зЃі̀ , ‚‚айаторські голинн" іі г. ц. 
Н с д о р о і о. Зручна .кочуцірапіи. 

Також менший льоияль ло мі-
наіічу помісячно. 

;іа '(иформ.іііінмн зіісртішісц п.І 
а.цюск: . j . "і.-

„UKRAflLM STUDIO", 
747 Broadway, New York City, 

(near Stli Street.) 
, Telephone: Aleounquin 4-9641. 

J3.QJI Q Д ИМИР-ВО И U 0 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОІТЕБНИК . 

Заіжмаетмгя похоронами 
в БОСТОШ, МАС(^, І ОКОЛИЦІ. 

Обслуги скора і чічч.і 

У малярській, робітні. ( 

Псть: — Чудоре і таке рса-
лістичне! Просто кожному, хто 
дивиться на цей ваш образ, 
мусить слинка стікати. . . . 

Маляр: — Як ДИБИТЬСЯ на 
цей захід сонця? 

Гість: - - Дх,- перепрошую, 
бо, я думав, ідо на цьому об-
разі намальовані на тарі.пці 
саджеіѓі яйця! 

Проба. 
— Петрусю, ти чого стоїш 

перед дзеркалом "іа замкнени-
ми очима? '; 

--- Я хотів би' бачити, як я 
диглядаю підчас спання. 

. ", о — ^ 
Рада. 

- ІДо^маќ) робити, пане 
докторе, шоби 'мій чоловік не 
говорив крізь сон? 

- Хай пані йому в день да-
дуть дійти до слова. 

W A L T E R V. B O Y K O 
40 LEVERETT STREET, 

BOSTON, MASS. 
Telephone": С"Р.ИоІ 5461. 

M К Р О Н Л И Т В И Н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжннці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі noipt6n тсќ'-
фонуНте до нас. Обслуга щира 

А`` чесна. — Office: 
3 8 3 M O R R I S A V E N U E , 

у cor. Springfield Ave. 
N E W A R K , N. J. 

Phone: Ettex 3-5347 
^ і і " 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБЌИЌ 

ИДШШАЄСЬ .ПОХОРОНАМИ 
U BRONX, BROOKLYN. NEW 

Y O R K І О К О Л И Ц Я Х 

1 2 3 E . 7 t h S T R E E T , 
N E W Y O R K , N. Y. 

T e h : Orchard 4 - 2 5 6 8 . 

BRANCH OFFICE A CHAPEL: 
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. E. 1S5 S t j ; BRONX, N. Y. 
. Tel. LIHNOW 4-2508. 

Ї 

^рзани 'те'перх був рішений 
за,всяку ціну врятувати чор-
ну дівчину з кігтів жорсто-
кого кавуру. Він міг це легко 
зробити. Він просто міг ки-
нутись на нього і його розча-
вити. Але Тарзан не хотів цьо-
го робити. їдені міѓ іще ста-
ти йому в пригоді. Він мав 
на увазі далі слідкувати за 
Іденієм, аж до самої оселі ка-
нуру. !Тому він рішив викра-
стн дівчину. 

^реба - було ;-узброітися в 
терпеливість, аж поки насту-
пить до цього відповідна хви-
ля. Немов той кіт жде на ми-
шу, так Тарзан і ждав -на від-
ПОВІДНу ХВИЛЮ, ЩОб^ BHKpV 

сти дівчину. Сонце 'заходило 
вже за хмари, коли їдені ки-
нувся на дівчину і почав її 
гнути до землі. Він' мав у ру-
ці мотузки, і хоч дівчина бо-
ролася наче львиця, то пр'оте 
він звязав її руки і ноги.-

Обезснливши її ось так, він 
трутив її на мураву. Сам по-
чав глибоко відсапувати і 
стирати` з чола піт. Дівчина 
діла тремтіла. По хвилі їдені 
до неї промовив: „Тепер спи. 
Я спатиму і ти спи. Бо завтра 
перед нами далекий, марш. І 
не думай, що я понесу тебе 
на своїх руках". По тих. словах 
їдені сйм положився на зем-
лю."' 

- Дівчина, очевидно, не - мог-
'ла ніяк заснути. Перед її о-
чима пересувалися страшні об- -
рази, в яких вона заздалегідь 
уявляла собі свою мукуЃ Іде-
ні лежав спокійно і здавало` 
сй поволі засипляє. Лиш да-
лекин рев льва пробуджував 
його на хвилю, після чого він -
знову западав у сон. Тарзан 
почав поволі підсуватися до 
сплячих. . 

ІВАН БУНЬКО 
Новий Українсьмііі Ундертейкер 

зариджуе поірсо.імп по ціні так 
низькій, як, 5І50. Обслуго 

пайкршші. 

J O Н N В U N Ќ О ' 
Licrnstd Uundeftaker A Embalmer 

4S7 Е. 5th ST., NEW YORK a T Y . 
.Dignified Funerals as low is. $150. 
. ГѓІарЬопе- Orchard 4Jif)8{J 

і lr" мтішяваштттвбшашяшшшшшшштл 


