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РУЗВЕЛТ ПЛЯНУЄ ЕКОНОМІЧНУ 
ЃАДУ 

ВАШИНГТОН. — Вс%лід за розмовами з п'ред-' 
ставниками ріжних американських суспільних верств1 

і кляс президент Рузвелт тепер плянує створення, 
економічної ради, зложеної з 24 представників ріж-
пих суспільних струй, які то представники реґулю--
валиб такі справи: великий і малий промисл, працю,, 
розділ, фармерство, транспорт, кредит, вклад ьспо-
живання. Головним завданням цеї ради булоб ви-
рівнювати розбіжності в тИх справах та справляти 
їх у будуючім, а не руйнуючім напрямі. 

СВІТ В ОБРАЗЌАХ 

інсловий дорадчий. комітет. 
Президент Рузвелт має вже тепер подібний до-

радчий промисловий комітет, у якому засідають 49 
членів^: А'ле ці члени j^e головно з`навці з ріжних 
ділянок, а не провідники;даних струй. Чергова еко-
номічна рада мала би більше політичний характер. 
Теперішній дорадчий промисловий комітет дав пре-
зидентові доклад, у якому зясував нинішнє цоло-
ження та подав способи, як боротися з біжучими 
економічними трудношами. 

ЩЕ ОДИН УДАР У БІК УРЯДУ., ) 
ВАШИНГТОН. — Контрольор, міста Ню йорќу, 

Трімейн, сказав перед сенатським комітетом засо-
бів, що причиною майже всіх недомагань у нииіш-
нім економічнім житті Америки є політика уряду. 
Він сказав, що своїми високими податками і цьку-
ванням проти бизнесу Дійшло до того, що в остан-
ніх роках в Америці не повстала ні одна більша 
промислова компанія. Бо ніхто не буде вкладати 
гроші і труд у підприємства, які криють у собі тіль--
ки небезпеку втра'ти, а не заробітку. Тимчасом при-
ростають усе нові люди, які хочуть занять. 
- . - - . ..^.„^—.џіт ‚ў‡Х`іт.',^ м .- — ^ X. -г 

даідчить проти себе. 
Крім Трімейна зізнавав перед сенатським ко-

мітетом засобів також американький багатир 
Джеймс Кромвел, що є чоловіком також дуже ба-
гатої' Жінки, Доріс Дюк. Він сказав, що уряд не 
добре робить, що одні власності 3faHaATO обкладає 
податками, а інші, такі як „державні забезпечення" 
(ґовернмент секюритїс),.зовсім ні. З того користа-
ють тільки такі багачі, як він сам і його жінка, го-
ворив Кромвел. 
„ДЖЕНЕРАЛ МОТОРС'' РОЗПОЧАЛА БУДОВУ 

МАЛИХ МОТОРІВ. 
- ДІТРОЙТ.—Компанія „Дженерал Моторе" роз-

почала на широку скалю будову маленьких і біль-
ших моторів, опалюваних оливою або газоліною, 
які можна буде примінити в ріжній дрібній домаш-
ній роботі, в місті чи на1 фармі. Ці мотори мати-
муть силу, від 20 до 1,200 коней. Деякі з них бу-
дуть такі, маленькі, що можна їх буде перевезти 
в спеці'альній валізці. В той спосіб величезна скіль-
кість робс?ти, Що її тепер виконують людські мязи, 
буде зроблена, тими моторами. 

РОЗСЛІДИ ФИЛИПИНІВ. 
Це мешкання тубильців у̀ Замбоангй, на филигіинськім острові Мінда-
нао, де комісар Злучених Д`ерж'ав, Пол'В. МекНот, веде тепер слідство 
над приявністю там 15,000 японців. Японську кольонію основано тут 
ЗО літ тому і вона опанувала конопляний промисл. Комісар робить 

слідство над американськими промислами на островах. 

ЦІНА ЧАСОПИСІВ ПІДІИ-
ШЛА ВГОРУ. 

ДОМАГАЮТЬСЯ ЛІКАР-
ських оглядин ДЛЯ 

МАТЕРЕЙ. 
На зібранні товариства „Ма-

ті`рииський Центр", у Ню Йор-
ку рішено домагатися від^ков-
і"ресу ухвалення закону, на о-
снові якого всі матері, ню ма-
ють родити дитину, піддава-
лИсяб лікарським оглядинам. 
Во багато з них є заражені на 
сифіліс, який при родженні пе-
рсходить на дітей. Колиб пе-
редти.м заіцепити жінку,, то 
дитину можна булоб урятува-
ти .вій неї недуги. 

ЗАМІСЦЬ „ВІЧ" — „АІТІС". 

Литва намагається- зиишити 

СОЦІЯЛІСТ КАРДЕНАС СТАЄ НАЦІОНАЛІСТОМ. 
МЕКСИКО СИТІ.—Меќси камський сощялістич-

ний уряд під проводом президента Карденаса, хоч 
формально називає- себе СОЦІАЛІСТИЧНИМ, то фак-
тично в останніх місяцях робить такі річи, які ро-
бив би тільки крайньо націоналістичний уряд. Су-
проти чужинців він п^имінює щораз гостріші 
міри, щоб виперти чужих власників з краю, а 
їх маєтки передати місцевим людям, чи державі. 
Тепер він змушує бритійські й американські на-
фтові компанії які мають у Мексику маєТків На 
500 міліонів- долярів, піднести заробїтню платню 
свої'м робітникам на трйцять три відсотки. Коли 
вони цього не зроблять, то уряд приступить до кон-
фіскати їх майна. Рівночасно 'з тим уряд наложив 
величезні мита на американські продукти, 100 до 
200 відсотків більші, ніж були передтим. В той час 
на продукти, які приходять з Німеччини, уряд на-
ложив тільки 50 до 60% більше мита. 

МАНЕВРИ ЛІТАКАМИ ПО ТИХОМУ ОКЕАНІ. 
ГОНОЛЮЛЮ. — Американська фльота скріпи-

ла свої летунські бази в Гаваях до 45 великих бо-
йових'Літаків. Кілька `днів тому команда вислала ту-
ди формацію, зложену з 18 великих літаків, які в 20 
безпереривних годинах у повному порядку залеті-
ли на місце призначення. 

ДЕБАТА НАД ВИДАТКАМИ НА АРМІЮ. 
ВАШИНГТОН. — Вслід за заявою президента 

Рузвелта, що' Америка потребує збільшення видат-
ків на зброєння, в конгресі організується група кон-
тресменів,- які будуть домагатися точнішої- дебати 

Всі щоденні часописи в "По-
ронті піднесли свою ціну. Те 
саме зробила більшість часо-
ішсів`-по'Дипіих містах Кама '̀ 
ди та Злучених Держав. При-
чйного підтипќи ціни є вища 
ціна наперу. Для часописів, 
що друкуються на ротацій-
них пресах, ціна паперу під-
скочйла $7.50 на тоні. Ціна 

}-паперу, на якім друкується 
„Свобода", підскочила 10 до-
лярів на тоні. 

Говорячи про підвишку ці-
ни часописів, торонт'онський 
„Ґлоб енд Мейл" звертає ува-
гу на свої старання вдержа-
ти високий рівень преси. Він 
старанно пересіває новинки; і те себе те все, т о нагадує поль-
порівнює їх, щоби Перекопа- ські впливи. В останніх днях 
тиси, котрі з них точні, а литовський парламент у Кав? 
котрі ні. „Дивно буде вам по- пас! видав закон, який зміняє 
чути", каже цей часопис, „що назвища багатьох зпоміж дво-
нащу редакцію засипає .що міліоіювого населення Литви, 

‚дня пропаганда, ніби-новин- Всі_литовці, т о мають пазви`-
ки, з яких, колиб їх друку- іца, за'кінчені па „віч", мусять 
вати, читач не відкрив'би пі- змінити'цс закінчення на „аі-
чого іншого поза Правду. Во- тіс". Литовські знавці твер-
ни приходять з ріжних країв, днть, Що закінчення „віч" є 
головно з тих, де є днктато- польсько'го походження. Прим, 
ри. Нераз можна би заповни- найбільший польський поет 
ти цілий часопис так`ими по- Ддам Міцкевіч, що був литов-
винками, що прходять задар- сьќого'роду й родився в Литві, 
мо, одиакож вони йдуть пря- правильно по литовськи звав-
мо до коша, а замісць того Ся. „Міцкаітіс". 
вживається нов`инок, на які Взагалі націоналізм, шо під 
можна покладатися, з певних ц ю п о р у поширений у цілому 
джерел. Оце має багато до ді- світі, має великий вплив на за-
ла з вартістю часопису". і ступання прибраних назв суто-

I національними, ' первісними. 
Приміром Ірляндія змінила 
свою назву на первісне „Ейр", 

В'диких недоступних джун- Богемія па „Чехи", Японія на 
І ѓлях' і лісах гарячих країв жи- „Ніпон", Персія на первісне 
1 ве багато родів птахів, яких „Іран", Константинополь на 
‚життя і звичаї ще зовсім нам „Істанбул" і т. д. 
незнані. І ' , ' І ' ` 

і Англійський дослідник Лейќ, 
і що просліджуВав життя птахів 
' у східній Африці, знайшов 

, ПТАХИ-МАГОМЕДАНИ. 

ЗА 16 ЛІТ ПОДРУЖОГО 
ЖИТТЯ 12 ДІТЕЙ. 

там цікавого птаха, званого Рекорд чисельности потом-
з лат. евелєктес гордацеа, щ'о ства здобула' якась .40-літня 
має справжній гарем із жінок- Маспсро, жінка ремісника в 
пташок. Він залицяється рів- Серенґб (Італія), під Медіоля-
ночасно і до `трьох`-чотирьох ном. Впродовж 16 літ подру-
самичок, яким будує гнізда жого співжиття повила вона 
в часі парування. Притому він 12 дітей. Остання чвірка,' дві 
є дуже дбайливим батьком і пари близнят; прийшла на світ 
заздрим^ чоловіком, пильную- в останніх 16 місяцях. Фаши-
чи вважно, щоб чужий сам- сти обдарили паню Масперо 

над с п о а в о ю в як ій ц іли т а ч о м у А м е р и к а п о т р е - ,чик не дістався до його жінок дарунками, а крім того пред-
бує цеЃ з б р о й н о ї с и л и . . . У Р?жних гніздах. ‚ставлять її Мусолінієві. 

ФАРМЕР-У КРАЇН ЕЦЬ ОБВИ-
НУВАЧЕНИЙ ЗА ДУШО-

ГУБСТВО. 

В поліційнім суді у Г-еі'ре-
вил (Канада) відбулося ире-
лімінарне„ иереслуханџя в сира-
ві молодого українського 
({)армера Миколи Бойчука 'з 
Кейлленд, обвинуваченого, що 
28 грудня вбив свого найми-
та Миколу Погоріщука. По-
горіщук робив у нього на сі-
снові урядової допомоги, за 
якою фармер дістає 5 доля-
рів місячно і робітник 5 до-
лярів. З зізнанняівиявилося, щ'о 
наймит часто глузував' сЬбі 
зо свого господаря-парубка. 
В згаданий день Бойчуків кіт 
зайшов у кімнату Погоріщука. 
Погоріщук вдарив кота міт-
лою і Бойчук за те його ви-
ганьбив. Погоріщук вдарив 
тоді' мітлою також Бойчука 
по руці. ЦС лишило на иім 
одинокий знак бійки. Бойчук 
кинувся до Погоріщука Виг-
Нав його надвір і там бив да-
лі. Пізніше знайдено сліди 
ќрови довкола хати і н девя`-
тьох місцях далеко від хати 
були сліди, що там хтось ў-
гіав і його хтось тягнув по 
снігу. В однім місці в корчах, 
коло сто ярдів від хати, знай-
дсно сліди ќрови на деревах 
6 стіп від землі. Убитий мав 
сім ребер зломаних і розбй-
тий череп. Бойчук сам заклй-
кав сусідів і сам лав знати 
поліції, що вбив свого най-
мита. 

ЛЮБИЙ СИНОК НЕ БУДЕ 
БІЛЬШЕ ПИТИ ГОРШКИ. 
Анрі Готі в Жонкієр, Кве., 

мав одинокого 5-літнього сий-
ка, котрому часго давав^по-
кушати горівки: Хлопець не 
відмовлявся. Одного дня дав 
хлопцеві випити і відставив 
фляшку на бік. `Вночі хл'оп-
чик встав, дістав фляшку і 
зачав пйтй. Вилив горівќў і 
сів пяний у своє крісло в кух-
ні. З крісла'скотився пяНич 
на підлогу, а по підлозі дув 
холод від дверей, хлопець 
простудився і дістав запален-
ня легенів. Коли батько встав 
рано, хлопець лежав на під 
лозі холодний і майже нежи-
вий. Лікар не і міг йому по-
могти. Хлопець умер і вже не 
буде більше пити горівки. 

КОЖНИЙ УКРАЇНЕЦЬ МУСИТЬ 
МАТИ УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС 

ЛЬВІВ. — Не Допустім до культурної асиміля-
ції українського народу! Ставаймо масово перед-
платниками українських часописів! Закладаймо в 
кожній місцев'ості комітети для пропаганди і, ifo-
іиирення нашої преси! 'Ось із таќйми кличами тпд-
ходйть ,,HoвйІk.Чac', до всіх українсьќНХ діичін у 
краю і до всього українського громадянства. 

Чужа преса— чужі Ідеї. , 
' Не чиадти своєї преси, значить не бути "нід 

впливом і світоглядом того, що заступає` інтереси 
українського народу. Читати часопи'си лаших во-
рогів, значить підпадати під вплив світогляду й і-
дей, ворожих інтересам та існуванню українського 
народу. Крім цього чужинною пресою наГн нарід 
асимілюється. А культурна асиміляція — це нйй-
ѓрізніша асиміляція. Колиж наш нарід засимілю-
ється культурно, він перестане бути народом укра-
їно^ким. 

Мусить дбати за пресу — ціла нація. 
Ось тоМу кожний українець мусить обовязково 

стати передплатником українського часопису. Всі 
ми Мусимо собі освідомити, що не будь нашої пре-
си, не буде й нашої ідеї й нашої національно-полі-
тичної програми. Тому ціла нація мусить подба`ѓй, 
щоб справа української преси, як засобу боротьби 
за своє існування й буття, стала найпершою вимо-
гою нашого життя. , . , 

БОЛИТЬ ЇХ ПРАВДА. 
ВАРШАВА. — Посол до варшавського сойму, 

Валєвскі, нарікав, що за границями Польщі не до-
бре 'говорять про внутрішнє положення краю, о-
собливо в пресі анплійс-ькій і американській. 

ДОПОМАГАТИ ЇМІҐРАЦЩ^ . . . 
ВАРШАВА. — Допомогти морально й матері-

яльно розкиненим по світі полякам! А̀ є їх коло 8 
міліонів. Так говорено в буджетовій комісії поль-
ського сойму. І стверджено, що польська іміграція 
це велика поміч Польщі, бо вона обороняє Поль-
щу в чужих краях, часто їй.ворожих. р`-

Д-Р МАКУХ ДАЛІ ГОЛОВОЮ. 
ЛЬВЮ. :— При кінці грудня м. р. відбувсь у 

Львові Конгрес Української Сосіялістично-Ради-
каЛьної Партії (УСРП). Висловлено довіря теперіш-
ньому голові партії, І. Макухові, та вибрано його 
поновно головою. 

„ВІДПЛАТА" ЗА БИЛЬНО. 
ВАРШАВА. — Генерал Желіґовскі, відомий Зо 

свого безправного наїзду на Вильно, дістав від с'ой-
мової військової комісії, якої він є головою, вотум 
недовіря. Сталося.це тому, що він критикував уря-
довий розпорядок, яким іменовано маршалќа Смі-
глого Ридза', першим гр'омаіян^Ном'поѓфи пре̂ зи-
дента держави. Же;ф'овсќі казав, що тим чин'ом 
створено в Польщі подвійну владу, а конституція 
на те не дозволяє. -, 

ВЕЛИКІ ЖЕРТВИ БОМБА"РДОВАНЬ-
БАРСЕЛЬОНА (Еспанія). — Повітряні ескадри 

ген. Франка'сильно бомбардували кількома иаворо-
тами Барсельону і Валенсію. Є сотки жертв. А жер-
твами впали головно цивільні люди, і то жінки та 
діти. Ген. Франко хоче тими бомбардуваннями до-
вести чим скорше до закінчення війни. Та амери-
канський кореспондент сумнівається, чи це вдасть-
ся осягнути того роду боротьбою, яка викликає 
тільки ще більше завзяття, і ; ^ 

ВИДНО, ЩО ДОВІРЯЮТЬ. 
БЕРЛІН— Американський кореспондент по-

дає, що Німеччина проголосила Державну позичку 
Н̀а 1 біліон мароќ. Зголосилося охочих позичити 
більше, ніж' було треба. Тому збільш'ено ту позич-

`^у на 200,000,000 марок. Кореспондент додає, що 
це є доказом, що загал має до уряду довіря. , 

МАЮТЬ РОБОТУ ДЛЯ ЧУЖИХ. 
БЕРЛІН, -т- Німеччина буде змушена спровади-

ти 'до краю яких 200,000 чужинецьких робітників, 
щоб виконати на час пляновані роботи. 'Якби були 
гроші, то можнаб зужити ще вдвоє стільки чужи-
нецьких робітників. 

НЕМА ТО, ЯК „ПАРЛЯМЕНТ" У СОВЄТАХ.. 
МОСКВА. — Наради щойно скликаного совєт-

ського „парляменту" вже відложено. „Сесія" три-
вала 8 днів. В тім часі ні одного разу не числено, 
хто з послів присутній. І не було з нічийого боку 
ні одного найменшого спротивў, чи якоїсь поправ-
ки. І не предложено „послам" ні одного якогось за-
конопроєкту. Одиноким справжнім заняттям послів 
було брати участь у ріжних парадах. Вони те й 
робили. 
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ДАЙМО НДПОВІДЬ 
Як цього року не наспіла до українців в Америці відоз-

ва у справі коляди на „Рідну Школу", то ми відразу зоріен-
тувалися, що тут щось не добре. Це трапилося перший раз 
від вепамятних літ. Ми догадувалися, що певно „нормалі-
зація" дійшла вже аж так далеко у . своїй безграничній 
„доброті", чи там глупоті, що польська влада зачала робити 
перешкоди навіть українській коляді на допомогу „Рідній 
Школі",4 так дійсно було. Як воно точно було, не знаємо. 
„Рідна Школа4, як видно дріжить за своє Існування і ля-
кає^ься навіть щось до нас написати, щоб таке писання не 
дало` польській владі ‚притоки до її розвязання. А про таке 
роавязання. пише тепер польська преса щораз більше. І роз-
вя^цям^відгрожується '„Рідній Школі" польська влада вже 
ЦІЯрм'отверто 1 ясно — на папері. Ось тому І прозаборо-
нуПЕОТШД№'і(Д,„РІДІЛ'ІШколу̀ ' довідались ми властиво доперва 
тепер. І то з короткої новинки, яку поміщено в старокра-
йовій пресі. 

Завважимо, що цю заборону видала польська влада в 
тім часі, коли збиравсь у Львові на наради „Народній З'їзд", 
себто зїзд делегатів Українського Національно-Демократич-
ного Обеднання (УНДО), тої партії,1 яка заключила з поль-
ським урядом у 1935 році „угоду" з нагоди виборів до 
польського сойму та сенату і започаткувала нею нову полі-
тнчну' 'еру, т. зв. „нормалізацію", добросусідське співжиття 
між українцями 1 поляками, себто вирівнювання ріжниць при 
помочі переговорів, конференцій І т. п. отсей зїзд мав ска-
зати` своє слово;про цю „нормалізацію", про те, чи вона при-
несла 'українському народові, шкодў, чи корнети. Та, зда-
ється, що найкра'щу відповідь дала таки сама польська вла-
да, коли, мовна глум,не дозволила українцям йа українській 
землі навіть на коляду на українську наскрізь культурну ціль. 
І то не.дозволила в тім моменті, коли українці зібрались на 
політичну нараду, на якій мали Ь'бѓ'дІіЬритИ'ЂІігляди на мож- `І 
ливість-дійти з Польщею до якогось.порозуміння, стоячи, 
очевидно, на ґрунті повної льояльности до польської держави. 

Коли мова про нас, то, як відомо, для нас ніколи не Gy-
ло сумніву щодо цього, що нормальним вислідом „нормалі-
заіЩ" буде}Яї йЬПЬоаите скрахування.:: h$она дійсно.скра,-
хукала. І тоіпровалнлася поганіше,, як ,̀ можна було припу-
скатн. Так, що ђже самі „нормалізатори" заповідають по-
ворот до гасла „ВІРИ У ВЛАСНІ СИЛИ НАРОДУ". Та заки 
про те все заговоримо основніше, хочемо звернути увагу 
нашого громадянства на те, що ми в Америці не маємо до 
чого „повертатись", бо ми завжди тільки ту віру у власні 
сили нашого народу проповідували і її визнавали. І в імені 
цеї віри взиваємо й тепер все наше громадянство дати ГІД-
НУ ВІДПОВІДЬ ПОЛЬСЬКИМ ВАРВАРАМ і зложити щедру 
коляду -т-vнашій „Рідній Школі", 

O.JC. 

НА МІМ -ТРИМАЄТЬСЯ БОЛЬШЕВИЦЬ-
КЙЙ РЕЖІМ? 

Принято говорити про боль-
шевизм, як про щось одно-
цільне; що таке саме є тепер; 
як було і двацять' літ тому. 
Тимчасом, коли не в дусі само-
го большевизму, то в його о-
сновних під'ставах зайшли ве-
ликі( зміни. 

Передвоєнний большевизм 
основувався на величезних 
симпатіях, які мало серед ро-
бітництва ліве, большевицьке, 
крило рос. соц.-дем. партіѓ. І 
на його програмі, в її по-
літичній частині („геть із са-
модержавством царя"!), була 
програма цілої .революційної 
Росії, СОЦІАЛІСТИЧНОЇ і міщан-
ської. 

Коли прийшов до влади 
большевизм, коли розігнав 
всеросійські Установчі Збрри, 
ліберально-революційна демо` 
кратія відскочила від нього. 
Але її нерішучість, а натомісць 
яскраві гасла большевизмў 
„геть'війну!" „вся земля селя` 
нам !̀" — зєднали йому при` 
хильність ширших шарів, які 
тоді ще не бачили, що за ѓа` 
слами Лєніна-Троцькоѓо кри-
ється нечуваний обман і ци-
нічне прямування до влади, а 
більш нічого. 

Але всеж у перших мі-
сяцях і роках по захоплен-
ні влади, в періоді грома-
дянської війни, большевизм 
ус'е ще не тратив симпа-
тій серед російських мас. 
Поперше, тоіму, що білі гене-
рали йшли на нього війною з 
неприкритим бажанням: при-
вернути цареві самодержав-
ство, а поміщикам землю. По-
друге, тому, що протиселян-
ська політика большевизму 
(колективізація) не почина-
лася ще. Отже обдурене село 
ІМОГЛО ще бачити в большевиз-. 
мі оборонця проти поміщи-
ків... 

Дальше, очевидно^ все змі-
нилося. Большевизм показав 
роги і ціле село відвернулося 
від нього. Але він потрапив 
зробити так, що робітництво 
жило коштом села, отжей три-
мало з режімом. Потім прий-
шла черга на робітництво. 
Безглуздна економічна систе-
ма СОЦІАЛІЗМУ допровадила 
країну до голодової пропасти. 
Всі ширші верстви народу бу-
ли проти большевицької пар-

тії і її вождів. Але за тими 
вождами була вже, в добі за-
хльороформування мар, зорґа-
нізована поліція (Чека, ҐПУ), 
армія і партія, ота нова совет-
ська буржуўазія, ‚яка' чулася як 
сигЎ у маслі, живучи коштом 
бѓрабленого й обкраденого 
народу.'" Зр`ештою ширші пар-
тіййі маси Все ще складалися з 
ентузіастів, які вірили в пар-
тію, в її кличі, вте, що вона 
запровадить рай у СССР, в лі-
куючі гасла ріжних пятилГ` 
ТОК:.. . . 

Потім показалося, що і ѓа` 
сла не дописали, бо були аб-
сурдні. Показалося, що й пя` 
тилітки не дописали, бо були 
нездійсняльні. Треба було шу` 
кати винуватих, і тоді покоти` 
лися. голови нової советської 
буржуазії: ‚дпа'ратчиків, бюрр'` 
кратів, офіцирів, партійників... 
Требаж було народові дати о` 
фірного козла, щоб вибілити 
політичних' банкротів — вер-
хівку партії, що# правила краї-` 
цоюі 

`Тоді зворохобилась і сама 
партія. Вона побачила, що 
курс був фальшивий, що треба 
завернути, як свого часу Ленін 
завернув до Непу. Але до цьо` 
го не міг допустити Сталін. 
Він розумів, що кожний лібе-

ралізм, кожне допущення мас 
до'слова в державних справах 
змете режім. Тому зачав ни-
щити свою останню опозицій-
ну підпору: партійну верхівку. 

У щож тепер обдурені маси 
мусіли вірити? В соціяльну ре-
врлюцію? З неї під впливом 
фашизагу, гітлеризму, виступу 
Японії і невдачі в Еспанії, а 
передтим в Угорщині — мусі-
лося .зрезиґнуватй..., В со"ція-
лістичний рай у СССР? Пятй-
літки доказ,алн,:;Що це гумбуґ. 
У непомильну політику партії? 
Алеж партія перестала існува` 
ти, перетврривШись`'у совєт-
ську бюрократію. В партійну 
„лінію" теж не можна було 
вірити, бо вона мінялася кіль-
ка разів до року. В щож, у ко-
гож лишалося вірити? Тут то 
Сталін дійшов до останньої 
точки: він просто наказав, не-
залежно від успіхів чи неуспі-
хів своєї політики, вірити в 
нього, в його непомильність, 
ґеніяльність і провіденціяль-
ність... 

Ось до чого звівся больше-
визм: з невимушеної віри мас 
у спасенність большевицької 
Ідеї — в наказувану (але не 
ісповідувану) вірў мас в непо-
грішність тирана... Ця еволю-
ція большевизму, який стра-
тив усі свої підпори, не воро-
жить йому довгої будуччинйі 
Як не оглуплюваноб народ, він 
довгий час вірити в непо-
мильність ' одної людини, яка 
не є Богом і яка пливае в 
крові, не може. Реакція насту-
пить хутко... 

ДВАЦЯТЬЛІТТЯ советської 
УКРАЇНИ 

Дня 24. грудня 1917 року 
відбулося перше засідання 
українського большевицького 
„уряду" в Харкові. Це вистар-
чає на те, щоб з` Москви тепер 
наказано святкувати врочисто 
20-ліття "УССР. Г його відсвят`-
ковано, а^е зрвсім не врочи-
стр: В київській опері відбу-
лася „демонстрація єдности з 
веллким московським наро-
дом". Зявились делегації „най-
кращих людей України" тіа та-
ки)ѓ же людей з Москви. Голо-
ва київської міської ради, Наш-
ко ‚запевняв у своїй промові, 
що розвиток „соціялістичної" 
України, запевнив союз з мо-
сковськими селянами і робіт-
ниќами. А голова делегації 
московських с т а х а н о в ц і в , 
Плетньрв, плів довго про бур-

п`хг(і -Гн^ііЙцІнко. ЩІІ 

; w ; j ' С Т А Р І М З А М К У 
' `І ІЧ^`" Історична; повість. 
дЮ$ II 

БерУ^Якїпку й доньку, сот-
ник погадав собі, що лише з 
двома козаками в такі сторо-
ни таки не^дуже безпечно їха-
ти і до конвою ввяв десять 
козаків. В останній хвилі при-
чепився до них піп, бо велику 
мав охоту далі жити з роди-
ною Настарського. Панотець 
Жук старий вже був, та все 
ще здоровий і крепкий. Ко-
лись він козакував. Рушницею 
і шаблею орудував несогірше. 
Товариство сотника доповня-
ли: хлопець до обслуги, Олек-
са, дівчина Ксенька 'і ' пого-
ничі. Настарський, його жінка 
і донька їхали візком. Про-
від у поході сотник передав 
синові, котрому Солоняк ду` 
же докладно розказав про 
шлях на Зубрин і обіцяв по 
дорозі лишати знаки. 

Солоняк не поїхав разом з 
товариством, бо три дні рань-
ше сотник вислав його з ли-
стами від полкової канцелярії 
і від себе до Кіндиса. Письмо 
з полкової канцелярії звіща-
ло колишнього підстаросту, 
що Зубрин перейшов на вла-
сність війська і як раньше 
староста від короля дістав був 
Зубрин, так тепер від війська 
дістав ..його .. сотник Настар-

(8) 
ський. Сотник в своїм письмі 
приказу`вав, щоби Кіндис ви-
чистив хату.і приладив її для 
родини сотника і цілого його 
товариства. Коли би не годен 
був цього зробити, писав сот-
ник, то нехай полишить це 
Солонякові. 

Літо вже миналося, надхо^ 
дила осінь. Було по жнивах. 
На полях їжилася жовта стер` 
ня. Тільки спізнений овес сто` 
яв десь недесь в копицях. Ли` 
стя на деревах вже зачинало 
дістава'ти, ріжні краски. У воз-
дусі чути було, що рухливому 
життю літа приходить кінець 
і незабаром різпічнеться зи` 
мовий відпочинок. На ланах 
і на дорогах мало було руху. 
Люди зібрали те, що їх Бог 
дав, і господарили на своїх 
обійстях1. Такою то тихою, 
малолюдною стороною їхало 
товариство сотника Настар-
ського. Воно було добре за-
соблене й обезпеченел Кож-
ний, не виключаючи отця 
Жука, мав рушницю, шаблю й 
пістолю. На окремім возі бу-
ла ще 'запасна зброя і амуні-
ція. Харчів був запас на ці-
лий місяць. Сотникова своєї 
аптики не лишила вдома. Взя-
ла цілу` сќр'инку всякого зілля, 

ріжних крапель, порошків і 
мастей. Так товариство їхало 
поволі, попадаючи по дорозі 
на знаки, полишені Солоня-
ком. 

Солоняк підїхав до Зубри-
на без ніякої пригоди. Зага-
дав поводитися так, наче би 
перший раз був там. Коли 
вже вїздив на майдан, званий 
ринком, з противної сторони 
показався інший їздець. Ве-
ликий і дужий був хлоп. Ио-
то, також великий і сильний 
кінь цілий був злитий потом 
і захляпаний піною. Мабуть 
здалека надлетів чвалом. Те-
пер ступав поволі. За ним 
бігли два бурі італійські хор-
ти. Одітий був з козацька; в 
малій смушковій шапці, в си` 
вім жупанику, стягненім шкі-
ряним поясом, в довгих 40-
ботах і з перевішеним через 
'плечі батогом. Червоне, со-
рокате лице було препогане: 
Ще більше дикою й звір-
ською робив її щіткою наї-
жений рудий вуе. Малі, неспо-
кійно, глибоко осілі чорні очі 
`були заслонені наїженими 
бровами. Обвислі, від горяча 
чи від хороби, порозсідані у-
ста виглядали як покалічені. 
Хоч мав не дуже панський 
вигляд, з його лиця і з його 
рухів мож було вичитати бу-
ту і самоволю. 

Побачивши Солоняка з -р -
дягу судячи ні то козака, ні 
то міщанина, Кіндис став до 

нього пильно призиратись і 
поволі наближався до нього. 
Посвистуючи і цікаво роззи-
раірчися, `Солоняк підїхав до 
хати, іадаг колрої порозі стояв 
старий жидДі--спитав: 

ь - Куди'tfa: замок? 
Жид.показав рукою і Соло-

няк справив туди коня. Дру-
ги0 їздецв;. побачивши це, по-
тис коня ні,- переймивши Со-
лоняка, спитав: 

`ѓг А кудиж, то?.. 
За'питаний "глянув на пита` 

ючоѓб`"і відповів: 
— Провідник мені непотріб` 

ний. Сам' знайду дорогу. 
Лице' рудого' почервоніло і 

він крикнув:, 
— Потребуєте провідника, 

чи ні, то `всеж таки балакай-
те покірніше, бо ви на моїм 
грунті! 

— Непр'авда! — сказав Со-
лоняк коротко. 

Рудий стрясся і не свідомо ту,`заявляючи, що він 
стис коня так, що той став чить потреби в мирових пере-
дуба і їздця троха не скинув, говорах з нею... Проти чужи-
За це добре дістав батогом., нецького ярма, що посувалося 

— Хто ви?! — крикнув ру- з заходу, Совєтська Україна 

жуазних націоналістів, що на-
магаються відірвати Україну 
від СССР, і твердив, що хоч 
народи СССР говорять своєю 
рідною мовою, то вони гово-
рять разом з тим і імоврю пар-
тії Лєніна-Сталіна. Тим вла-
ст'иво „свято" і закінчилось. 

Майже ціле число „Ізвєстій" 
з 24. грудня м. р`. присвячене 
Україні. Передову статтю, в я-
кій нема справді ані одного 
слова про Україну, що не бу-
лоб уже тисячі разів сказане 
при ріжних нагодах, перекла-
дено там „українською" мо-
вою, очевидно для однозгідно-
го передрукування в Україні. 
Українську мову в ній збагаче-
но такими перлинами, як „два-
цять років назад" (тому), (в 
дійсностіж щонайменше 200 
років назад), „вторгались, віт-
чизняний, ставленик, ртуть, 
свинець, безстроковий, живо-
радість, вершок, посягнути" 
K T . І. 

Найактуальніший в тім числі 
є без сумніву дві статті Сталі-
на. Першуѓ з них, „Український 
вузел", написано вперше 14. 
НІ., 1918 p., в ч. 47 „Ізвєстій". 
Сучасне становище` України 
імає в своїй основі стільки по-
дібности з тодішнім, що для 
порівнання з московського бо-
ку треба справді більше відва-
ги ніж розуму., А саме, в статті 
між іншим говориться: „В кін` 
ці лютого ще перед заклю` 
ченням миру з Німеччиною На-
родній Секретаріят УСР післав 
делегацію до Берестя з - зая` 
вою, що він годиться підписа-
ти умову з Німеччиною, яку 
заключила колишня Київська 
Рада. Гофман не приняв делє` 
гації Народнього Секг^етарія-

не ба-

Чн ненажерливий звір імпері` 
ялізму не зломить собі карк 
на Совітській Україні, чи не до 
цьо`го провадить логика по-
дій?ь 

До чогож справді допрова-
днла льогіка подій? Чільний 
німецький щоденник, що пи-
сав недавно про „політичну 
долю України", визнав, що на` 
ціональний рух в Україні 'те` 
пер міцнЃілий: ніж 20 років то-
му. З Москвою чи з.її`` ўкраїн` 
ськими підніжками Німеччина 
має охоту говорити менше, 
ніж колись. „Отечественная" 
війна в Україні звернулась прб-
ти Москви, яка тримається в 
Україні лише крівавим теро-
ром. Міжнародній ўзол в Укра-
їні лишається нерозвязаний. 
Останніх предстааників „робіт-
ничої революції" Сталін пови-
стрілював. Для цілої Европи 
робиться все зрозуміліше, ЩО 
найтемніша імперіялістична 
реакція сунеться зо сходу, з 
Москви. Хто зломить собі карк 
у совєтській Україні, будемо 
незабаром бачити. 

Пророком показався Сталін 
і в другій статті, передрукова-
ній „Ізвестіями" `з газети 
„Жизнь Національностей" ч. 
4. 17X11, 1918, де він писав 
між іншим у статті ^Украї-
на увільняється": „Тоді, ко-
ли німецький імперіялізм 
доживає останні дні, англьо-, 
французькі імперіалісти сќуп- :пр^довжує Україна стару бо-
чують військо і готують де-
сант в Криму для окупації 
України. Разом з тим на по-

верхні випливає „українська 
Директорія" з гаслом старої 
„самостійнрсти" на НРВИЙ лад. 
Але справжня боротьба на У-
VpaiHi ще прийде. Ми не має-
мо сумніву, що український 
советський уряд дасть належ-
ну відсіч непроханим гостям, 
гнобителям з Англії та Фран` 
ції..." Але що сталося в дін-
сності? Справжня боротьба в 
Україні прийшла і триває далі. 
Німецька нація переживає пер-
ші роки свого державного від-
родження. „Гнобителі з Англії 
та Франції", намагаючись від-
гіовити стару Росію в Україні 
при допомозі Вранґеля та Де-
нікіна, помогли большевицькій 
Москві опанувати Україну, але 
й західні великодержави роз-
чарувалися гірко в москов-
ськім уряді тепер, як і він у 
них... 

Двацять років, у житті нації 
реченець відносно невеликий, 
але для України вони рівні 
століттям. Впродовж цих двох 
десятків років Україна втрати-
ла більше своїх дітей, ніж 
впродовж світової та визволь-
ної війни. Але вона здобула і 
незмірний національний скарб: 
ненависть до московських на-
пасників і ‚.гнобителів та не-
зломну ріщуч^сть у боротьбі 
за національ^ю-державне, виз:

; 

волення. З цим.,, бойовим га-
Сѓїбм.на нац^на^ьнім прапорі 

ротьбу і.в-j$QBiM році, 
нор). 

(Офі-

М. Д. 

ПРЕСА ЯК ЗБРОЯ 
Промовець`агітатор, що вмі-

лим добором аргументів, рето-
ричною досконалістю в їх ви-
голошуванні бере за серце 
товпу з кількохсот чи кількох 
тисяч слухачів, уважаеться 
людиною важною, часто — не` 
безпечною. Мистецтво опану-
вати людей не буком, чи ре` 
вольверрм, а живим словом і 
нічим більше, є — як мистец-
тво велике, як зброя — гріз-
не. Наскількиж більше мистец-
тво і грізніша зброя є в слові 
друкованому, особливо друко-
ваному що днини, у слові, що 
впливає на десятки тисяч чи-
тачів. Не диво, що великі знав` 
ці людей і людських справ в 
останніх двох століттях, у я-
ких друковане слово в формі 
преси стало доступне найшир-
шим масам, уважали це слово 
за могутню силу, рівну царям. 

Колиб не преса, то,хто зна, 
як воно булоб #із розвитком 
англійського гіарляментаризму 
XVTIH. ст. в напрямку до пов-
ного лібералізму, з Великою 
Французькою Революцією... 
Колиб не герої - редакто'ри від 
англійця 'Білка на. 'іпочатк}Иѓгили за куреркич. 
XVIII ст. до нинішніх більших 
і менших його Наслідників, що' 
на барикадах, паперових, та 
тим неменше імогутніх, борять-
ся за свободу й права людини і 
громадянина — хто зна, чи се-
ляни середньої, й східньої Ев-
ропи не робилиб іще й до нині 
панщини... Ко і̂иб не націо-
нальна, безстрашна й непід-
купна преса — хто зна, чи 
існувалаб нині в Европі і поло-
вина держав з числа тих, що 
є новішої дати, ніж свобода 
слова й друку... 

Що таат нишпорити по істо-
рії народів. Заглянути лише до 
нашої. В тому, що ми нині є 
таки нація, хоч і недержавна, є 
спора пайка заслуги нашої 
преси, від славної памяти „Зо` 

душу, ійде бій і білі плями впо-
перек і здовж шпальт частень-
ко демонструють, що і в цій 
боротьбі1 є BTpam,'-'' 

Пр'еса поневоленої нації — 
це не ліверантќа ковбас гнилої 
сензації, видуманих або роз-
дутих інформацій - качок; не 
туба для схудобіло-курієрко-
вого реву. Преса поневоленої 
нації—це громадянська трибу-
на, парляагент, суд, совісний у-
читель і дорадник, безкори-
сний оборонець кривджених. 
ШяяхоТна зброя, гостра й чи-
ста;'-^ -., ^ і , 

У нас ця зброя особливо чи` 
ста'.^та'— неособливо гостра. 
З причин',' не завжди, або й ма-
ло коли Залежних від тих, хто 
покликаний нею шермувати... 

Уявім собі, що сталося чудо: 
„Курєрки", „Вєки" й тому по-
дібні „вийце вєчорне" одної 
прекрасної, достопамятної, 
історичної, епохальної днини 
втратили своїх кількадесять 
тисяч українських читачів. І 
щр ті читачі повернулися до 
української, преси.) І платять за 
Меї.таксамоітонно, якідосі пла-

Читач певйо вже підскочив 
на радощах; ііТа цеж (булрб 
прекраснр,- чудово, пане доб-
родію! Нижче підписаний ав-
тор статті ловить себе^на гаря-
чому; він забіг у царство 
мрій... 
'Правда, правда. Чехи („сло-

вянські жиди", пиво, кнедліч-
ки і т. п. проза) були в своїм 
часі ще гірші мрійники. Ав-
стрійська цензура припинила 
була раз одну чеську газету 
щось на цілий одіќ. Читачі тої 
газети заманіфестували своє 
становище тим, що цілий рік 
точно слали передплату. Ця 
газета була зброєю навіть то-
ді, як взагалі не виходила. 

Поблагословиж і нас, Госпо-
ди, хоч якою пайкою таких 

дии, визвірившися на сміль` 
чака. — Як смієте... 

'— Не горячкуйтеся! — від-
повів Солоняк з усмішкою на 
лиці. 

— Я тут пані 
— Неправда! — повторив 

Солоняк. 
Рудому очі набігли кровю. 
— Кажи, що ти заодин! 

(Дальше буде). 

підноситься на визвольну „оте 
чественгіую" війну. „Отече-
ственная" війна, розпочата на 
Україні, має всі вигляди діста-
ти всебічне підтримання цілої 
Совітської Росії... На Україні 
завязується тепер основний 
вузел цілої міжнародньої су` 
часности, вузел робітничої ре-
волюції, що розпочалась в Ро-
сії, та імперіялістичної контр-
революції, що йде з заходу. 

рі Галицької" починаючи. В словянсько - жидівських ін-
тому, що ми нація лише не-} стинктів!... — („Новий Час"), 
державна, є спора пайка вини їв. 
тих сил і чинників, що в золо- " " 
ту добу лібералізму в другій 
половині XIX. ст. не дали на-
шій пресі підрости до ролі 
преси, напр. чеської в тій же 
добі. 

Преса поневоленої нації —̀  
це дзвін на тривогу і І боєва 
сурма і часто — похоронна 
тримбѓга. Барикада, паперова,' 
та важлива, ключова; на ній 
щоденно йде бій за права на` 
ції, за її внутрішній лад, за її 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ДІРБОРН. МІШ. На річних зборах 

відділу- 141 вибрано такий новий 
уряд на 1938 рік: Іван Даско, предс: 
Поснф Які.ма. кас; Евстахій Бутков-
ськнй, сскр.; контр. коміія: Йосиф 
Польовий, Ілля Медвідь і Петро По-
повнч. Вибори переводив Иоснф По-
льовнй. Вибір оправдав делегат Д-Р 
Іван Кузь. — Е. Бутковськнй, сскр. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ ЎЌРАЃЙСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 



Ч. 16. 

НА БІЖУЧІ ТЕМИ 
ЩО ВОНИ РОБЛЯТЬ для 

ПРИЄМНОСТИ. 
Заряд нюйорського. бюра 

„адміністрації поступу праць" 
для освіти дозрілих людей 
розслідив цікаве питання: що 
люди люблять робити з віль-
ним`від заняття часом. 

Що відповілиб ми, якби 
так нам хто завдав це питан-
ня? Чи не цодумалиб ми про 
товариські забави, як карти? 
Або про пиятику? Або про 
відвідини знайомих і сплет-
ннчання з ними? 

Отже, за розслідом згада-
ного бюра, ми не вгадалиб. 
Найважнішою розривкою до-
зрілих людей, розсліджених 
цим бюром, є читання книжок. 
Доперва за читанням книжок 
ідуть інші розривќи, як слу-
хання радія, ходження до філь-
мових театрів і т. п. 

Які розривќи кращі? Читан-
ня книжок, слухання радія й 
оглядання фільми, чи І карти, 
кнлішок і товариські сплетні? 

СВОБОДА, ПЯТНИШ, 21-го СІЧНЯ 1938. — г 

УВАГА! j g $ 4 НЮ ЙОРЌ І ОКОЛИЦЯ! = ^ В УВАГА! 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ М. НЮ ЙОРЌУ 

відсвяткує 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 23-го СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ 
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 217-219 Е. 6th ST., N E W v Y O R K CITY 

ДЕНЬ З Л У К И У К Р А Ї Н С Ь К И Х ЗЕМЕЛЬ 

СВЯТОЧНОЮ АКАДЕМІЄЮ 
ПОЧАТОК т о ч н о в годині 2:30 пополудні . — ВСТУП з а добровільними датками. 
ПРОГРАМА: Святочні промови редактора „ С в о б о д и " п. О. Ревюка й редактора 

UKRAINIAN W E E K L Y " п . С. Шумейка і український молодечий х о р ПІД 
у п р а в о ю С. Марусевича, сопранове сольо панни Анни тростяноцько ї . 

ѓо г ^ л ѓ ^ " і ^ : г Р о м а д я н н , Прийдімо всі та вшануймо цю велику історичну хвилю, колито на площі 
^ n 'uJRiLL, rBl представники цілої української нації проголосили злуку всіх Українських Земель в 
п? пмігп соборну Українську Державу. Хай за охотою до участи для Вас буде те, що програма бў-
де виконана майже в цілостн тут вихованою молоддю, як і своєю присутністю дамо більше заохоту 

т 

СЛАВА, ЧИ Н Е Ч Е С Т Ь ? 
„Адміністрація ' гі о с т у п у 

праць" з б и р а є т ь с я До ш и р о к о 
закроєної кампанії проти од-
ного явища в Америці , котре 
вона називаєп ' велЧіким с о р о -
мом для АМерйКЙЃ:" 1Щ 

Так називає це у р я д о в е б ю -
ро факт, щ о в Америці на 122 
міліони населення в 1930 гтім 
році знайшлося 4 міліони 250 
тисяч осіб, щ о не вміли пи-
сати ні читати. f 

Коли американці в в а ж а ю т ь 
це національним скандалом 
для себе, щ о на к о ж н у сотку 
осіб є 3 неграмотні, серед у-
країнскої іміграції на к о ж -
ну сотку осіб є принаймні 
50 неграмотних, а ми ц ь о г о 
національним скандалом не на-
зиваємо. 

Коли американці з б и р а ю т ь -
ся вчити навіть цих З % не-
грамотних, українці своїми 
50% не журяться. . .^ , . . , , 0. 

Як американці своїх негра-
мотних вважають скандалом, 
ми для неграмотних ріжні пра-
ва придумуємо і в нас деякі 
грамотні признають себе не-г 
грамотними. (. -, 

Як так далД.піде, т о з а не-
грамотними американцями хі-
ба зо свічкою в білий день 
шукай, а серед українців не-
грамотні н а г о р о д и за негра-
мотність будуть домагатися . 

Де ми їм медаль настарчи-
мо!... 

ВІДНОШЕННЯ Д О ТІЛЕСНО! 
ПРАЦІ. 

В американських газетах п о ` 
явилася' ф о т о г р а ф і я студентів 
дітройтськогг)`- . ^ " у н і в е р с и т е т у 
Вейна, п іддержуваного міськй-
ми -'г'рішми. На ф о т о г р а ф і ї 
зображені студент'и, занят і на-
укою, як місити хліб ѓ ' робити 
чай. Студенти од іт і ' в ф а р т у -
хи й високі, білі кухарські 
шапки на голові . 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

„Гарні мені студенти і " 

сказав би хтось із наших. „То 
до університету треба йти, 

ЩЕ ПРО СТАЛІНСЬКИЙ ЛАД. 
Що хвилі долітають до нас 

просто неймовірні вісті про 
господарку большевицького у-
ряду в Україні. Не раз і не два 
приходилося нам про те чути 
і читати по ріжних часописах, 
який то большевики створили 
в- Україні „рай". А скільки то 
ріжних вісток доходить до нас 
просто від наших братів з то-
го „раю'.'! Недавно читав я 
крайовий часопис „Наш Пра-
пор", котрий; передав одну з 
дум, яку собі сам народ уло-
жив про теперішнє життя. Ось 
яка це дума: 

Колись була Україна 
З багатством, красою, 
А тепер, де не заглянеш, 
Скрізь нужда з бідою.' 

.Взиваєм світ: подивись, 
До чого ми дожились: 
Ні корови, ні свині, 
Тільки Сталін на стіні. 

Вже з тих кількох слів мож-
на пізнати, як цей народ там 
живе: що нічого не має, тільки 
одного Сталіна на стіні... Це 
той кровожадний вожд, що 
його кажуть вважати за бож-
ка. І нині є ще багато таких 
наших людей в Америці і в 
краю,- що дають дуритися` 
большевицьким агентам і ві-
рять у цей рай, що його ство-
рили большевики під прово-
дом Сталіна. Та з кожним днем 
щораз то менше є таких легко-
вірних. 'Зате,, щораз більше є 
таких, що переконані, що Ста-
ліновий „рай" це дійсне пекло 
на землі. 

' Микола Горішний, 
Ню йорќ, Н. Й. 

о 

ЌІ СПРАВІ УЧАСТИ УКРАЇН-
Ц1В У СВІТОВІЙ ВИСТАВІ. 

Чи повинні українці брати 
участь у Світовій Виставі в 
Ню Йорќу в 1939 році? На 
це питання може бути тільки 
одна відповідь: так. Як був-
ший член дирекції Ўкраїн 
ської Виставової Корпорації 
на Світовій Виставі в Шікаго 

в 1933 році, читаю натяки де- ви це все є дрібничкою в по-} 
яких читачів на невдачі, а рівнянні з користю, яку наша 
зглядно на фінансові клопоти, 
яких ми тоді зазнавали. 

Щоб такі натяки не від-
страшували українців (мов-
ляв, який хосен принесла нам 
участь у Світовій Виставі в 
Шікаго?), позволю собі на-
вести приклад, як українці в 
старім краю задивляються на 
цю справу, а властиво, як о-
цінюють нашу участь у зі`а-
даній виставі. 

В календарі „Для всіх" з 
1936 року, в статті „В бороть-
бі за місце у світі", автор на 
водить досягнення на ріжних 
ділянках людської культури, 
поіменно вичисляючи, на я-
ких царинах і що ми, україн-
ці, осягнули. А також," яких 
засобів ми вживали, щоб да-
ти про себе знати світові. І 
о'т що пишеться в тій статті 
про нашу участь у згаданій 
виставі: 

„Але найголовнішим про-
пагандним чинником у всій 
нашій роботі останніх років 
була участь українців у все-
світній виставі 1933 в Амери-
ці. Завдяки старанням голов-
ним чином американських у-
країнців ми мали на тій ви-
ставі свій окремий, вибуду-
ваний в українськім стилі 
павільон, у якому мали мОж-
ливість показати цілому куль-
турному світові те, на що 
спромігся наш поступ в о-ц 
станніх часах. Мо'ральне зна-
чіння цеї нашої участи у ви-
ставі — кольосальне". 

Можна би ще навести біль-
ше таких голосів. Та згадаю 
Ще хіба те, що літературно-, 
мистецький журнал у Львові, 
„Назустріч", помістив у сво-
їм 8 ч. з 1934 року на цілій 
першій сторінці гарну статтю 
про значіння шікаговської ви-
стави. Та годі передавати ці-
лий зміст, бо це забралоб 
забагато місця. 

Не є моїм завданням оправ-
дувати, або заперечувати де-
які помилки і неточности в 
заряді і провадженні павільо-

I ну. Але з дальшої перспекти-

нуе біля сто члениць. Зорґа-
візовано також ќлюб, молоді 

На - початку всі кричали, що 
Ќлюб не вдержиться і до трьох 
місяців розлетиться. Та Ќлюб 
видержав вісім літ. Громада 
зорганізувалась. До зоргані-
зування громади доложив чи-
мало труду місцевий парох, 
о. Антін Лотович, бо нераз на 
більші віча відпускав даром 
церковну салю. Він також за-
кликўвав нарід до єдности. 

У висліді цеї вісім-літньої 
невтомної праці бруклинські 
українці закупили свою хату 
під назвою „Український На-
ціональний Дім". Він містить-
ся при вул. Ґренд ч. 216—18; 
попри нього переходить трам-
вай, а також недалеко є ста-
ції собвеїв, отже до нього 
легко можна приїхати з кож 
ного кутка Ню йорќу, а та-
кож з дільниці Квінс, Бруклин 
і Ричмонд Гил. 

В нутрі дому і назверх іде 
перерібка. Приміщення для 
великого склепу, що прино-
сить місячно $135 чиншу, вже 
готове. Також вставлено цен-
тральне огрівання. Перший по-
верх займає Український Де-
мократичний Ќлюб, і там є 
саля для загальних мітінґів 
і для братств. Другий поверх 
має займати велика саля на 
вистави, концерти, великі ві-
ча і т. п. Є в тому Домі також 
ус#ќі приміщення і вигоди для 
молоді. 

Перші річні збори Україн-
ського Демократичного Клю-
бу у власному Домі відбулися 

Я г З ^ ' ШЛАРУ U Пїї ЗАХОДАМИ ОБЄДНАНИХ ОР-
и ^ ПШАГгч Пі Д Ж І ҐАНІЗАЦ1И міста НЮАРКУ й 
— — — — і ОКОЛИЦІ 

: :: : відбудеться :—г-:: : 
КЛІВЛЕНД СЌУЛ (CLEVELAND SCHOOL), 

392 BERGEN STREET, (між Слрінґфідд Евеню 1 18 Евеню) NEWARK. N. J. 

В СУБОТУ, ДНЯ 29-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1930 РОКУ 
в годині 7:30 вечером. 

К О Н Ц Е Р Т ^т 
оперової співачки М А Р І Ї С О К І Л , ĝgfc 

jJgT і композитора-диригента АНТОНА РУДНИЦЬКОГО 
Дохід на „Народню Лічннцю" у Львові. 

2^ ВСТУП 50 Ц. -Ѓ- ДЛЯ ДІТЕЙ 25 ц. -^gjk 
Центральна Рада. 14, 16 

І ^ М ^ М Ф М ^ м ^ Ш Ф Ц ь л ^ ь л ^ ь т а № г а н т а н в д 

участь у виставі в Шікаго у-
країнсьќій пропаганді при-
несла. 

Беручи це п ід увагу, ми му-
симо і тепер рішитися взяти 
участь у виставі і мусимо ви-
будувати свій власний паві-
льон, тимб.ільше, щ о це біль-
ше, ніж певне, щ о наші „опі-
куни" поляки і москалі з ахо -
чуть використовувати наше 
народне мистецтво на користь 
їх власного народу. Отже кра-
ще буде, коли ми самі б у д е м о ! в неділю, 26. грудня м. р. З б о 
себе репрезентувати. А ми с е - ' Р и в ідкрив предсідник Ќлюбу, 
бе гідно зарепрезентуємо т і л ь - ! г - Бардаќ . У своїй промові він 
ки тоді , коли матимемо свій представив усі ті труднощі , які 
власний павільон. І МУС , В побороти Ќлюб, та ви-

Я поділяю думку деяких п о - ! с л о в и в Р а д і с т ь 3 ц ь о г о П Р И ' 
передніх дописувачів , щ о б на в ^ ' щ о Ц1 ТРУДИ У в ' "ч а^сь 
ціль вистави оподаткувало се- v _ : ' 
, і Відразу вписалося на тик 
бе все свідоме членство укра- d

 M^ a^. "`- "`-п па . '"^ 
їнських запомогових органі- з б о Р а х К І Л Ь к а н о в " х 4 f ш в ! 
зацій і інших. I е н а д , я ' щ о наи^ К л ю б буде 

Евген Команишин, І зростати та здобуде собі сво-
поі хг u г`„ „ є ю працею признання не ТІЛЬ-

член 221 від. У. Н. Союзу в у " 
ки серед своїх, але т а к о ж се-

Шікаго, Ілл. . . і р е д а м е р и к а н ц і в . 
`` ! - . ' j По звіті урядників ухвалено 

старому урядові вотум дові -
ря і вибрано поновно т о й сам 
уряд, з винятком секретаря 
М. Костева, який відказався 

щ від уряду тому, щ о далеко 
мешкає . Секретарем вибрано 
Д . Сенюту. 

Як щ о року, так і тепер 
Ќлюб ухвалив на Рідний Край 
$ЗО: на Рідну Школу $10, на 
визвольну боротьбу $10 і на 
інвалідів $10. Гроші вислано 
через Обеднання на призначе-
ну ціль. 

По з б о р а х відбувся вечерок, 
на котрім були присутні уряд-
ники Народнього Дому, пред-
ставники всіх братств, това-
риств і жіночої громади. По 
перекусці ѓром. Г. Бардаќ 
представив диригентів : В. Са-
вйцького з Бруклина, М. Фа-
тюка з й о н к е р с у і Т. Касько-
ва з Нюарку, які приготовля-
ють концерт для Народнього 
Дому. Вечерок закінчено в гар-
ному настрою. 

Громадянин. 

ПОСМЕРТНА ОПОВІСТКА. 
Д н я 18-го січня помер 

у Нюарку, Ню Д ж е р з і , 
ОСИП ПАВЛУСЬ, д о в г о -
літній' член відділу 152 
У. Н. Союзу. 

Осип Павлусь родився 
в селі Дичкові , повіт Тер-
нопіль, Західня Україна, 
20-го травня 1887-го року. 
Д о У. Н . Союзу присту-
пив у 1924-тім році . По-
кійний був щирим Сою-
зовцем 1 ж и в о цікавився 
народніми справами. О-
ставив дружину Катерину 
та сина й дочку . 

Похорон відбудеться в 
суботу, 22-го січня, в 9-тій 
годині рано з похоронно-
го заведення Мирона Лит-
внна, 383 Морис Евеню, 
Нюарк, Ню Д ж е р з і , звідки 
похорон піде д о укр. гре-
ко-кат. церкви в Нюарку. 

Земля Й о м у пером! 

щоб учитися хліб м і с и т и ' а б о 
чай варити? Хібаж не на те 
університет, щ о б учитися „ви-
соких" наук, як права, меди-
цини, інжинірії? І на такі уні-
верситети мається видавати 
гроші з п о д а т к і в ? " 

Якби це сказав студентам 
або професорам, т о між ни-
ми певно знайшлисяб такі, які 
спиталисяб: „Чим мішення хлі-
ба гірше від мішання цементу, 
якого вчать на інжинірії? Або 
чим варення чаю гірше від 
варення медицини, щ о його 
вчать на ф а р м а ц е в т и ц і ? " 

А потім пішло би питання: 
„Звідки ця погорда , д о мі-
шення хліба або варення?" 

І справді, зв ідки ця п о г о р -
да? З панщинних часів, як 
пани займалися „ в и щ и м и " 
справами, а хлопи „нижчи-
ми", чи пак, властиво, коли 
те, що пани робили, вважало 
ся високим і гідним поважан-
ня. 
низьким і г і д н и м - п о г о р д и ? 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 

З українського життя в Америці 
БРУКЛИН, Н. И . 

Відкриття нового Народнього 
Д о м у . 

Бруклинські українці набу-t 
ли другий з черги „Укра їн-
ський Народн ій ' Д ім . Перший 
раз ті самі українці, зоргані-
зовані в т и х самих організа-
ціях, закупили були україн-
ський народній д ім під на-
$ в о ю „Українська Хата". Зда-
валося тОді, щ о громадське 
життя почне, процвітати. Та ті, 
щ о так думали, помилилися. 
Бо тоді статут „Рідної Хати" 
був безпартійний і це д а л о 
нагоду большевикам і їх `сим`-
патикам стати членами був-
шої „Рідної Хати" . Коли їх 

—-— .̂.—. уже було більше, вони тѓѓали 
. а те, щ о робили хлопи,І агітувати за уділи, представ-

ляючи зиски, які будуть ма-

ти люди з уді`лів. Остаточно 
вони обернули цю „Рідну Ха-
гу" на комуністичну каплицю. 
Бо якимсь чудом переробили 
статут і дозволили вступати 
з члени корпораці ї і немісце-
вим громадянам. Після того 
вони швиденько розпродали 
уділи в Ню Йорќу і л о з а Ню 
й о р ќ о м . Говорили вони: „Бу-
де нас більше, скорше спла-
тимо д о в г и " . , 

Так тяѓлося аж д о процесу 
член ів ' Союзу Визволення У-
країни в Києві, в якім брль-
шевицький суд почав судити 
українських патріотів. Тоді 
українські національні товари-
ства хотіли скликати проте-
стаційне віче, а большевиць-
кі громили поскликали зі всіх 
сторін большевицьких при-
хильників, щ о б розбити віче і 

М. С , Ґленбрук, Конн. — 
Таких відозв не оголошуємо. 
Про те ми вже нераз писали 

щ о б люди не дізналися прав- і подавали причини, чому так 
д и про те, щ о діялось в У- поступаємо. Очевидно, щ о Ви 
країні. Большевикам таки вда- збирайте на ту ціль. А як хо-
лося недопустити д о влашту- ч е т е оголосити відозву, то ви-
вання віча в „Українській Ха- шліть від тут завязаного ко-
ті" , в яку бруклинські ўкраїн- мітету і пишіть про допомо-
ці вложили стільки своєї кер- ГУ громаді , а не ( інакше, 
вавиці! Але віче відбулося то- п- Щ Н ю йорќ, Н. И. — 
го самого дня в парохіяльній Вчора була редакційна стат-
салі під церквою. Люди ви- тя, в якій саме писали ми, що 
слухали вважно бесідників і в ж е крайня пора, щ о б ми не 
тоді заприсягли пімсту. ходили навіть на такі з ф р а н -

Вслід з а тим Український н я я к т е ' д е з а намовою яки-
Демократичний Ќлюб покинув х о с ь Рибаків і тим подібних 
„Хату" і перенісся під число намагаються втягати наших 
186 Б е д ф о р д е?веню. Рівної- робітників д о якоїсь „Партії 
часно Ќлюб д а в приміщення Праці" , в котрій ми булиб 
в своїй домівці й усім іншим наймитами, 
українським національним то- ;. і ; ', 
вариствам. Всі вони покйда-
ють Хату. Далі в Ќлюбі зор -
ганізовано відділ Союзу У-
країнок. Жіноча громада зєд-

ВСТУПАИТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

ПОЗІР! БРУКЛИН, Н, Й„ І ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР! 
УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДІМ 

СИЛАМИ ДРАМАТИЧНОГО КРУЖКА 
поставить драму в 5-ох діях 

„НЕВОЛЬНИК" 
усденізував Карпенко Карий, після поеми Тараса Шевченка 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 23-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ 
В ЛИТОВСЬКІЙ ГАЛИ, 

CORNER HAVEMEYER AND NORTH 5th ST., BROOKLYN, N. Y. 
Режісер: п. П. Слободян. — - Дірігент: п. В. Савіцькнй. 

Початок в годині 5-тін пополудні . 
Тут зазначўено, щ о представлення зачнеться точно в означений 

час. — По представленню , - л 
g ^ БАЛЬ Д О ПІЗНА В НОЧЇ. -=^^ 

при звуках першорядної орхестрн, під проводом студента музики 
п. С Галася. — В часі балю відбудеться несподіванка. 

Вступ на представлення і баль 50 цнт., діти 10 цнті : 

Увесь дохід на перерібку Українського Національного Дому' 
в БруклиніІ , ИііГ.'16і 

І УВАГА! JERSEY CITY, N. J., І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! і 
Щ ЗАХОДОМ 2-гої СОТНІ Ч О Р Н О М О Р С Ь К О ! СІЧИ ffl 

В Д Ж Е Р З І СИТІ, Н. Д Ж . 
2Е: ." :: : уладжуеться : :: : 

і ВЕЛИЧАВИЙ СІЧОВИЙ БАЛЬ 
У В СУБОТУ, ДНЯ 22-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ 
I S В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 
Щ 181-183 FLEET- STREET, 4 JERSEY CITY, N. J. 
ЙЎ Початок в годині 8-мін ввечір. — Вступ 50 центів, jjsi: 
= До танців буде пригравати добірна орхестра. 
tfj Просимо все- українське громадянство з Джерзі Ситі й око-
: -3 лнці прибути якнайчнсленніше' на цей баль. , 16 
m Управа 2-го Сотні в Джерзі Ситі. 

^І1Ііаі11Ш1І1ВіІ11ИІ1ІИІ11Е1ІІ1ИІ11Е1І1ИПН^ІИІІЕІ 

УВАГА! ̂  РОЧЕСТЕР, Н. Й„ 1 ОКОЛИЦЯ! ' Ч И Ш Н 
ЗАХОДОМ 'КОМІТЕТУ БУДОВИ ПАРОХІЯЛЬНОГ ГАЛІ 

влаштовується 

(Ш^ВЕЛИКИЙ БАЛЬ i=^gl 
В СУБОТУ, ДНЯ 22-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ 

В, ПАРОХІЯЛЬНІЙ ГАЛИ, 
303 HUDSON AVENUE, ROCHESTER, N. Y. 

Початок в годині 7:30 вечором. Вступ 25 центів. 
На цей баль запрошується всі Братства, Товариства і організації, 

як також увесь рочестерський загал до численної участи. Буде пригра-
вати добірна орхестра під проводом п. М. Юркового. Ввесь дохід при-
значений на сплату нової галі. За добру забаву ручить — Комітет. 

Також подається до відома всім рочестерським громадянам, що 
ЗАГАЛЬНІ РІЧНІ ЗБОРИ Комітету Буд. Галі Парох. відбудуться в неділю, 
23. січня, в годині 2-гіП пополудні. Буде справоздання за 6 місяців і вибір 
нового уряду на 1938 рік. — Заряд Комітету: їв. Теребушка, предс; В. 
КолданськнА, фін. секр.; Павло Лиско, касієр. 

ЗАПРОШУЄМО ПОДИВИТИСЯ НА ЗВУКОВУ ФІЛЬМУ 

т = ` „ Н А Т А Л К А П О Л Т А В К А " , ` = Ш 
` а д о неї ще ДВІ ВЕСЕЛІ АМЕРИКАНСЬКІ КОМЕДІЇ, 

які будуть висвітлені по'доступній ціні в наступних місцевостях: 

NEW BRUNSWICK, N. J. 
Plainfield, Bound Brook, Rariton, 

Sommervill, Menvilie, Iselin 
та околиці. 

WORKER'S CIRCLE HALL, 
S3 New Street. 

SUNDAY, JAN. 23 at 7:00 P.M. 

K. of P. HALL, 
380 Elm wood Avc, cor. Patters 

Arenue 
PROVIDENCE, R. I. 

SUNDAY, JANUARY ЗО. 1938 
at 1 o'clock P. M. 

STRAND PALACE THEATRE 
960 East Main Street, 
BRIDGEPORT. CONN. 

TUESDAY Љ WEDNESDAY, JAN. 
25th—26th 1938 

at 6:30 P. M. , 

POLISH NATIONAL HOME 
r Brook Street, 

LAWRENCE, MASS. 
SUNDAY, JANUARY, 30. 1938 

, at 6:00 P. M 

THE UKRAINIAN SITCH HALL 
229 Springfield Aro.. 

NEWARK, N. J. 
SUNDAY, JANUARY 30. 1938 

at 7Ю0 P.M. 

SCHOOL AUDITORIUM 
і Chestnut Street, 

SPRINGFIELD, MASS. 
THURSDAY, FEBRUARY 3rd 1938 

at 7:30 P.M. 
AVRAMENKO FILM PRODUCTIONS, INC. 

УВАГА! й Ѓ ' МЕНИЛ, P. АЙ., І ОКОЛИЦЯ! `=ті- УВАГА! 
ЗАХОДОМ ТОВАРИСТВА ім. ДРАГОМАНОВА В МЕНВІЛ, 

відділу 181-го Українського Народного Союзу 
: :: : відбудеться : :: : 

ВЕЛИКИЙ НОВОРІЧНИЙ БАЛЬ 
В СУБОТУ, ДНЯ 22-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1930 РОКУ 

в годині 7-мій вечором 
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, НА КОМПИЛАЙ Г И Л , , 

Вступ: ФамілІйний 35 центів, для самотиих 25 центів'. 
З а п р о ш у є м о Шановних Громадян, місцевих і околичних, 

прийти численно на той баль. Хто прийде, не пожалує. За 
д о б р у забаву ручить — Комітет Товариства. і б 

., .-,„ г,...-„.,-^^ ш м ш н ш ш ш н н н і І В В В Н Н а Н В М В В Н І 



СВОБОДА, ПИТНИЦЯ,21-го СІЧНЯ Т938. Зі Щ Ђ 

ІЙОРКІОКОШЯ! ЗАХЙДАМІЃ ІІ(Рі№ЕЛІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ 

відбудеться : -у.——: 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 20-ГО ЛЮТОГО (FEBR0IRY) ,193В РОКУ' 
3 у WASHINGTON IRVING HIGH SCHOOL, 

ніж Іб-Toto й' 17-той ўлицями, на Ірвіиг Плейс, Ню Иорк, Н. И. 
и і', і Т ЌДва' Теа†рально-МуЗйчнІ Представлення 

„ Н О К Т Ю Р Н " : Опера Хвиленка, твір М. Лисенка до слів Л. 
^ц.;- , ` Jv v Старицької-ЧЄрнйХівсЬкої, `і`, ' " tt 
„КОЗАЌ Г О Л ОТ А"і комедія'-сатира в`#-ох діях Ф.`Лоиа-

ТИНСЬКОГО З МУЗИКОЌ) П. Козицького. 
ѓі,̀ м to= : -у а̀ , і ч . ч --- - .У у`'.., . , . - , . ^ 

, . Молоді артистичні і співочі сили, Орхестра Українського Товариства. 
Сценічний директор В. Кєдровськнй. Декорації і світлині ефекти артиста 
Івана Кучмара. НОКТЮРН це лебедина пісня „Батька української музики 
М. Лисенка"і Твір легкий, мельодийний, він здобри собі симпатії евро-
нсйської. пуЛтнки, .;—„; KQ3AK ГОЛОТА твір „га.пщько-.українського 
драматурга Ф. Лопатинського. Комічні ситуації з часіќ перед Хмельннч-
чнною, колн^ підготовлявся изрнв України до самостійності!. Польський 
лицар виступить на „кони". и і6 

Д ' Ф у' ' Т"' - ц' " ' T і ^ , - т' ' . . "і , і, '-' ті 'і - У ' ѓ -'г t 'е ,' Л п `%` її i f І1 Т' Ѓ k 

УВАГА! ШКЕРС, Н,;.Й., ШЩЩ УВАГА! 
УКРАЇНСЬКА ІР.-КАтгіл. ТіАРОХІЯ fct МИХАЇЛА, 

ПРИ УЧАСТІ ХОРУ „БОЯН" 
уладжує .іеаірл.њіп' цндЗД` в трьрх діахч під назвою: 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 23-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ 
' в H O L Y Т Ќ ' І N I T Y H A L J L ' 

: ; WALNUT AND TRINITY STS.', YONKERS, N. Y. 
jj Початок в ѓод. 4-тіЙ іюпо.іудиі. — Режісер М. Фатюк. 

По представленню БАЛЬ до пізно'ѓ ночі. 
До танців буде пригравати Joe йогах and his Radio Orchestra. 

Проситься всіх українців і українок з Йонкерс і околиці. 
Ѓб ̀ численної ўчастці - —--Комѓі#т. f і -' ' і ) ' i6fr 

п.ппппапппппппоапапаспип;п 
УВАГА! ЧОТИРИ ТОРБИ ПОВНІ СМІХУ! УВАГА! 

Хочте, насміятися? 'ТаЌ приходіть н'а виста'ву комедџ 'В 3-ох діях. 

В НЕДЇПЮ, ДНЯ 23-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ 
" ' В ГАЛІ УКРАЇНСЬКО! ПРАВОСЛ. ГРОМАДИ, 

liQ34-3ie KASY'tttb'STREET, ' 'NEW YORK.'N. V. 
Початок 6:30 вечером — По виставі БАЛЬ! — Вступ 40 ц. 

Досн бували в нас комедії з життя просюго нарола. Сміялися ми з 
дурних Стецьків та з язикатих Галок. А тепер посміємося з т. зв. інте-
лігемтів. — іПрнходіть Громадянс на цю комедію, а будете зривати боки 
зі сміху. — Вілограе її Аматорський Кружок 1. сотні „Організації Чор-
морської Січи" в Ню Норку. „ , . . . - , - і б 
‚-да:(Мі Щ$дщьмш^ г; ̂  кил л^- ``` -

CS31HI^II!ftS31IIICS311IICSIillKS31III^IllI^llll^llll^lltI^IIII{S}IlIlCS3 Q 
1 УВАГАЃ І З Ѓ ' БАЙОН, ІІ. ДО і Щ $ . - УВАГА! і 

ЗАХОДАМИ Т-ВА ім. ОЛЬГИ БАСАРАБОВОІ = 
ѓѓі ' :—`!Ѓ - : цідбулет^ся' : -—:: 

С р Т У , ДНЯ! 22-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ і 
.в ГАЛИ НАРОДНОГО, ДОМУ, 

ЗБ WEST 19th STREET, BAYONNE, N. J. 
Поча'тоќ в ^-мій 'годи'нЃ ввечір. 

Вступ !для муікчин 40 центів, для женшин 35 центів. 
"`}ІТі і Музика Григорія Панаса. 
ЛІиосимо Союз Українок з Байоігу, як також інші товари- ЖІ 

! стад' місцеві й позамісцсві, взяти учасгь v цім балі. 'За добру 5Е 
z i f f e^J^i i i^ t f l t j e^ i^Hi i^ l^ lKd^iTe^fr v.";'! `і f fv^l{j Щ$Ш 

$ L.J. —2 а '' ' ' _ : _ і _ 

(ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
і КРАЄВІ 

. ' Ѓі 

" ФиіЯДЕЛЬФІЯ, 'ПА.' 
. К)внлсйннА дар „Просвіті", j 

З нагоди 70-ліггя „Просвіти" у 
Льпоім відевятковано в Філядсльфѓї 
„ііснь Про"свѓтіг" в неділю,' 12. rpyrt-
пя 1937 року. Свято випало дуже 
успішно з морального і фінансового 
боку. ! 

Підчас концерту, ^що відбувся то-
го дня в Українській г̀ алі, грома1-
дяни і громадянки разом з пред-
ставннкамн {ріжних товариств з Фі-
лядельфії я околиці масово всту-
ішлн в члери матерної „Просвіти" і 
жертвували: на „Фонд національної 
культури Просвіти" 'суму 5228.50. 
Подаємо жертводавців з кожної гро-
мади окремо. і 

КОТСВІІЛ, Па. Українська прав, цер-
ква $10; по $5: Ссстр.. укр. прав, 
церкви, Тов. Сини Україші (249 від. 
У. Н.̀  Помочі), : Тов; Ім. Боѓдаіш 
Хмельницького (С48 від! ў. If. Got-
юзу); по $2: А.: Ґриць.кий, ,С. По; 
перечний,-О. Г.̀  Црублєвський. Разом 
$31. ' 

Бріджнорт, Па. Збірка від громади 
$14 (збирали Марія Гнидовнч і Ма-
рія Муиітук), Тов. св. Петра і Павла 
(383 від. У. Н. С.) $5; т о $2: Мй-
хайлина Довгань` і О. Гнидовнч. Ра-
зом $23. 

Честер, Па. По $5: укр. прав, цер-
ква, Тов..ім. Тараса Шевченка (від. 
156 У. Н.† С), Т. Сорока; по $2: 
о. О. Мицик,' Катруся Вартіш, П. 
БронецькиЙ, М. Рубаш, Г. Перчак. 
М. Єдинаќ; І{ Сорока; по $1: Д. По-
горілсць. П. Саїдло, Н. Муляр. Т. 
Труш, В. Новак, Я. Ташак; по 50 ц.: 
B. Федорович,. П. Закорчений, М. 
Парасюк. Разом $36.50. 

Фідядельфія, Па. По $10: укр. прав, 
церква св. Володимира, Бр. св. Во-
лодимира {105 від. У. Н. С), Тов. 
Українськи-Американських Громадя-
нок (41 від. С. У. А.); по І5: Хор 
ім. О, Камінця (молодь), Тов. ім. 
Дмитра Вітовського (268 від. У. Н. 
C, Френкфорд), Тов. ім. Івана Фран-
ка (83 від.. У." Н. С), Украї'нський 
Культурний Центр (молодь), Я. Вав-
рів, М. Шмильський; по $2: П. Мп-
халюк, А. Колодій, С. Ялечко, II. 
Омелян, Г. Мнхалюк, Н. Солтанюк 
о. І. Санчук, М. Насевнч, Т. Федусь, 
К. Шпікула, П. Дубас, Марія Голо-
вата, Елеанор Сава, В. Рутецький 
(малий школяр), І. Затонськнй, Оль-
га Сітксвнч, О. Бавяк, 3. Рутецький 
(малий школяр), Олена Стасюк, Ан-
тося Свистун, Анна Матієшин (мала 
школярка), І. Цегелик, С. Захарчуќ 
A. Кушина, М. Самбір, П. Кобк.іь-
ііик; по $1: М. Лошньовськнй. Р. 
Карбіиник. II. Карпюк (Трентон), 
М. Шсгда, М. Смолиґа, Анна' Руда-
кевич, Г. Рибачок, М. Волошанськнй, 
О. Бсрсжннцький, В. Вігошинськнй, 
Софія Феднна, Пелягія Малнновська, 
B. Ваврух, А. Тоглічин, С. Лош-
ньовськнй, А. Птапіинський, В. Бср-
пацький, Анна Сішуляк, Гслен Си-
лулнк, М; Дубас, М. Наконечний, о. 
Л. ВоронќспіЛ, Мпхайлицп ІІІаіала 
Л. Сарабуц, М Кобзар, д-р П. Дубас. 
І̂ ізрмі $138., 

Свято „День Просвіти" в Філи-
дслі.фії іа()яджунав відліт ОДВУ ч. 
12... ., 

Комітет свята „День Просвіти": 
Теодор Свистун, голова; Микола Во-
роігчак, заст. голови; Стефан Ялсч-
ко, CCKJ).; Августии Колодій, касир 

ПАСЕЙК, Н. ДЖ. 
к На народні ціли. 

і Товарнстио ім. Тараса Шсвчсііка, 
від.' 42 У. Н. Союзу в -Тіасейку, У` 
хвалило іш своТх ріпних зборах вЌ' 
слати з відділової каси $10 на укра-
Іиських інвалідів у Львові і $5 ни 
Політичних вязш'в. Разом $15 висла-
но через Обєднанші: на призначеііі 
ціли. 

Петро Годовчук, фін. сскр. 

РОЧЕСТ^Р, Н.' ft "" ' 
. Матерям,, Бідаса tl Дднилшцнна, р 

ВіддМ Союзу Українок-іч. 6 у Ро-
чсстсрі влавпувнв і2 грудня 1937 р. 
концерт'` у̂  честь-'полятднх `Героїв 
Біласа і ДаннлишиНа та перевів'`се-
ред'цірнсутніх збірку, яка принесла 
%Ш` Гроші псреелано через Обед-
нания І призначенням по рівній ча-
сгнні для матерей Біласа і Данили;, 
шина, що-в геройсь)йгй спосіб'відда-
ли` св'оє життя за волю України. 

Євдокія Іванів, секретарка. 

З УКРАШСЬКВГО ЖЙПЯ 

К.ЛІВЛ^НДі, Qf -. 

Зорґалізува'нМ^ Полѓѓичної 
`Ліги. 

Від довшого часу відчував-
ся" в""иіс' великий' ѓЗ'рак зорга-
нізоваиого 
б 

політичного клю-
брак 
ЧНОГ( 

брЃ яІІи'и репрезеігтуіюв" 'би }-
крІїнців. у соцікльно-Но'літйч-
нім' житті Америки ї який вй-
робив би для -нас впливи се-
ред' американських `властей, з 
яких то вплив№ користалиб 
усі .українці К#лівленді.. 

Б`агато " українців, ‚"бачучи 
Нашу н'еміч у тій' ділянці на-
шого життя, пішли д'о чужих 
клюбів і працюють там на 
шкоду" нашої` суспільности. 
Щоб цій занедбаній справі за-
побігти, заходами ,о.` В. Ме-
fieHrKo'Ba4 й іншик осіб скл^йкаі 

но 2. січня б. р. надзвичайні 
збори Українсько - Американ-
ської ``Незалежньої Громадян-
ської Ліги. На зборах явило-
ся поважне чис)іо громадян, 
які по довшій дискусії запо-
чаткували існування Ліги, "що' 
не буде звязана з . жадною' 
америкаясБ`кою політичною 

клямусали шкільні діти. Потім 
мішаний хор заспівав „Ой, та 
зажурились" і ‚‚За рідний 
кр`ай": Т^ловний;!реФеРат' Іѓи-
.голосив о. Гривнаќ. Чолові-
чий хор з Маганрй Плейн, ГШ 
піі прЬводОм дяковчителя ЃІ; 
Онушкевича відспівав „"В̀іі 
жертвою' в бою", „Заквітчали 
дїв'чатоніка`', „Чуєш, бра‡е 
мій". ` „Ой, впав стрілец'$'І 
'‚розвивайся?чЧзй ' ти, ' стар'ий 

МЕНЬИЛ, р: т. 
На Рідну Школу. 

Дня 18 грудня 1937 о. Каськів 
відправив Службу Божу, а потім па-
растас за померлих членок місцево-
го Сестрицтва. По Службі Божій сс-
стрнці і гості пішли разом аиґ Йа-
роднього Дому, в якім` бувѓ'иригото-
ваиий обід. В часі обіду переведено 
^бірку на Рідну Школу, 'яка -прнне-
сла $7.45. Гроші переслано через 
Обе дна пня. -

Громадянин. 

ЃЙО ИОРК, Н. я . ` ч 

На Рідну Школу. , 
Згідно з ухвалою річних зборів 

204 від. У. Н. Союзу в Ню Норку 
переслано через Обедпанпя на Рід-
ну Школу в старім краю суму $10. 

ГАРТФОРД, КОНН. СОбі за завдання зорганізу'ва-
На політичних вязнів і Рідну Школу. т ц в с і х м і с ц е в и х українців, без 

Дня 1 січня ц. р. громадяни Ю. ,- . . І 
І м. Сикюровн справляли поминки огляду на ЇХ ПОЛІТИЧНІ ЧИ ре-
за своїх померлих родичів. При гар- лІҐІЙні переконання, 3 ВИКЛЮ-
ній забаві гості не забули також -, 
про національні обовязки й на по- ЧЄНЯНМ бОЛЬШЄВИКІВ. І 
клик А. Дубінського зложили $10. wanr.na„^. „ D „ n o o u піі-u 
Збіркою занявсь А. Апанович. Гро- Черговим завданням Ліги 
ші вислано через Обеднання з при- буде підпомагати морально, а 
ЗНачеННЯМ $5 Иа ПОЛІТИЧНИХ 'ВЯЗИІВ , _ _ , _ , - . , а ^ Ь г і і о ш . і 1 л ' T „ v УІЃгЛ 
і $5 на Рідну Школу. навіть матеріяльНо, тих укра-

дуб^'.',' Н^кіггець зяуч(ійі хори 
Ьідсѓіівали ‚ДЦене вмерла'Ў-
країна11. 

Кіішеве слово . виголосив' 
ѓром. Іван Чепа і подякував 
присутнім гостям за участь у 
святі', а учасникам програми 
за гарне виконання точок. Та-
кож подякував за` збірку на 
українських інвалідів, яка вй-
носила $56.60, По відтягненні 
розходу лишилося $60, які ви-
слано через Обеднання на у-
країнських інвалідів у краю. 

Комітет свята, і 

m m ОГОЛОШЕННЯ 
ДОСКОНАЛА СПОСІБНІСТЬ 11а 

Чоловіка, ‚котрий йосідае кілька и,, 
долярів, прнстуііити до спілки ., 
виробу 'пейігту. Голоснтися мм, н, 
дцною 6 до 9 нвсчір до: 

Mr. D. FONFARA, 
340 EMt .13. Street, New York Cil, 

(Apt. 5j M ; 

ffl 

ПВДВМЯ^Г^Ц::'',;: 
шево. 378 Іст JO вул. Ню йорќ і „. 
лосйтися до: to-7 

S. ANTONOW, 
J27 Stentoo Street, New York. 

і АДВОКАТ. 

В. КУЗЬМА 
241 SPRINGFIELD AVENUE 
Над банком Fidelity Union 

Trust Co. 
NEWARK, N. J. 

Telephone: BIGELOW 3-7303. 

партією. Ця Ліга поставила''g6' членн
м

 МУСЯТЬ вирівнати ззлег-к , . дісіь. —AV.. Макар, пресд.; А. Дида. 
ллАҐ оо гш'тпачьіа олпГзиімі 'Р!) . ' Л л ` є -л -М ` о ' — ЛЯ'..; `Г.-....1' ^ ` ' 

У В А Г А ! У К Р А Ї Н Ц І ! У В А Г^А! 

КОМІТЕТ ОДНОСЕЛЬЧАН МИКОЛАЇВ ПОВІТ БІБРКА 
ff ... . І?—;W^-: івлашто.вує : ::-—: `-' 

В СУБОТУ, ДНЯ 22-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ 
.B.VOLKS LYCEUM HALL, 218-220 ' E e i t ^ n a SWeet," New Yerk N. Y. 

. u , Початок о годині 7:30 вечером. 
Музика першорядна. Вступ 40 центів. 
А^іЦрхіл АЛ УкрШіИкй#^а$о#иий' JBM'V `Ѓелі Миколаєві.' г``^п^ЗН4'Іе^нгЦ'г№ 

СИРАКЮЗ, Н. PL 
На інвалідів. 

Ѓром. Віктор Осу хінський пере 
слав через Обєднання $51.58. До тих 
грошей входить теж збірка, яку він 
перевів у часі свята св. Михайла 
влаштованого в честь місцевого па-
роха о. Михайла Кузіва, а яка вн-
носить $10.25. Далі, збірка, переве 
дена іѓз панахиді з нагоди Лнсто 
ладового Свята, яку перевів о. Ќу 
зів, а яка виносила 513.56. Вкінці 
збірка, переведена в часі лнстопа 
дового концерту, що виносила $27.77. 
Разом $51.58, які переслано через 
Обєднання на українських інвалідів 

-г- О- 1 

ШІКАҐО, ІЛЛ. 
На народні ціли. 

Відділ 301 У. Н.'Союзу в Шікаіо 
ухвалив на своїх зборах вислали з 
відділової ќаси $5 на Рідну 'ШКОЛУ, 
$5 на інвалідів і $5 на „Просвіту". 
Разом $15 вислано через Обєднання 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ДЖАНСТАВН, НА. Річні збори Бр 

св, Арх. Мнхаїла, від. 11, відбуду і ь-
ся в' неділю, 23-го січня, в галі цер^ 
ковній, 305 Честнот вул., зараз по 
Службі Божій. Контрольна комісія 
здасть спрзв'оздання за цілий рік: 

На всіх імпрезах І весіллях 
„Радіова Орхестра" 

М. А. СЕРБЕНСЬКОГО 
Обслужить І найвнбагливіганх. 

160 AVE. A, NEW YORK С1ТУ. 
ТЬлеф'ОН: ALgoncjuin 4-4952 

Ќас.̀Г о.`Н.' Волощуќ, секр. 

, Гість. 

fr PAIN-E ЯіИ! 

70-літнії заслугуючжй да-
віря лннимент, що помотав . 
на`м'язні болі, спричивеяіі 

ревматнзион. . І 
Домагайтеся 
ПЕЙН-ЕКСПЕЛЛЄРУ 
а маркою "ЕНКОР' JTBCIX 

гатіте ках 

L I N I M E N T 

Д ` ' пробќа 

МІЛЄРЮН LAXATIVE 
Мі.ієртон є iipntMiniH і легкий 

до зажнття. 
Мілєртон дає найкра'щі успіхи, 

коли його вживається 'тільки в ко-
нсчності, а тоді заживається йо-
го або зараз перед нічним спо; 
чинком, , або по вітанню рано, 
Мілєртон не виробляв прнвнчкіУ. 
ОДНАЃ ВЕЛИКА КОРОБКА $1.60 
иисі.шс майже иа цілий місяць, 

- V IS 
Спеціяльний продаж по знижених 
цінах лише до 25-го лютого 1933 
1 коробка 75 ц. 2 коробки $1.2(5 
З коробки $1.75 6 коробок $3.00 

12 коробок $5.50 
Питайте за зіллям МЬтіфіон у 

вашій сусідній аптиці, а як там 
його не мають, то пишіть до: 
J. S. MILLER, Inc., Dept. U., 
: P.. СЦ BoaL.628r Newark, N. J. 

їнських громадян, які будуть 
старатись про громадянські 
папери. Також її завданням 
буде освідомлювати українців 
шодо цього, скільки вони тра-
тять на тому, що не стають 
американськими громадянами. 

Закликаємо всіх українців, 
йќі погбджуються з нашими 
завданнями, вступати в чле-
ни Ліги. 

Н. Д. 

І ' - : . ' - -
СЕНТРДЛІЯ, ПА. 

Листопадове Свято. 

,- В'неділю, 28. листопаду м. 
p.. відбулося в місцевій гро-
маді свято в честь листопаде-
вого зриву і поляглих героїв'. 
Вечором відслужили за п'оляг-
лих українських героїв пана̀ -
хИду отці Володимир Титар 
і Василь Гривнаќ. По панахи-
ді люди зійшлися до церков-
ної салі, де відбувся святочі 
ний концерт. Вступне слово 
виголосиѓв місцевий парох о. 
Титар. Він пригадав 1918 рік, 
у якім український нарід про-
голосив свого державну саі-
мостійність. Місцевий мішаний 
хор під управою дяковчителя 
Юрія Березинського відспівав 
„Тобі, земле моя" (Май Кон'-

т і и н и н и и т ц ц ( и -̀  
Д-Р 3. И. АЛЬТУРЕ 
ВІДЕНСЬКИЙ ЛІКАР. 

СПЕЦІЯЛІСТ ВІД ЖІНОЧИХ ' 
НЕДУГ. 

ОрДИНуЄ В СВОЇМ ІНСТИТУТІ при 
167,N^W YORK AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y. 
Сірчані й Навгайи купелі в ре-
матичюа недугах. Діятеричіи 
й Інші електричні лікування. 

ОПЛАТА УМІРКОВАНА. 
Telephone: President 4-4927 

jsi '''-' 'Ой' ' - ' 

Конгресовий комітет, що 
розсліджував приходи амери 
ќенських промисловців, філь-
мових зірок і інших, відкрив, 
що на одному із перших місць 
щодо висоти платні стоїть ві-
дом т'і фільмовий актор Ѓері 
Ќупер, котрий у році 1936`тім 
мав приходу $370,2-14: ' 

‚ДВАНАЦЯТЬ ГОЛОВНИХ 
ОЗНАК У ПРОРОЦТВІ". 

Ця лекція, з туманними картинами, 
українською мовою,' відбудеться в 
неділю, 23 січня, 8 год. ввечір, в 
„Labor Temple", 2nd floor, 242 Е. 
14th St. 8c 2nd Ave., New York. 
„ЦЯ ВІСТКА БУДЕ СЛАВНИМ ПЕ 

РЕМОЖЦЕМ УСЬОГО" — неділя, 
30 січня, 8 год. веч. 

„АРМАГЕДОН" —неділя, 6 лютого, 
8.ѓод. веч. 

„ДРУГИЙ ПРИХІД ХРИСТА" -:-І не-
діля, 13 лютого, 8 год. 'веч. 

. ЛІО ДРУГИЙ ПРИХІД ХРИСТА 
, МОЖЕ ЗНАЧИТИ ВАМ?" ^ :не-

діля, 20 лютого, 8 ѓод. веч. 
, . ЗЬпрошуемо всіх. — Вступ вільний. 

Тр.) 1 ^ в ^ . И Я Н О ДЖЛОУ?-Д^іІ^-" — - ` - Е . А-ВЄСТ, лектор 

ТАРЗАН НА РОЗІІІУКАХ. (62) 

( Ц И Н І І І І И І І І І М І І І Н І І І 

Д-Р-ЙРІЙ ІНДРЕШ 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, ; j 
Х І Р У Р Г і АКУШЕР J! 

321 Е, 18Њ STREET, 
between 1 at and 2nd Атопиг. 

NEW YORK, N. Y. 
-Геі. CRAMERCY 5-2410 

Урядові години: рано від 10 л 
12. ввечір від 6 до Я. а в неіи 

`рано віл 10 до "12 

М И Р О Н л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжниці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби тсле-
фонуйте до нас Обслуга щира 

-' і чесна. — Office: 
883 MORRIS AVENUE, 

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

Phone: Estex 3-5347 

Підійшовши: ДО ЖІНКИ, ЩО 
приготовляла для` вояків-вазі-
рів налито'ќ,: Ѓўпінѓо 'вказав на 
горнець, а далі почав їй щось 
на вухо вияснювати. Жінка 
слухала Вважно його слів і 
врядигоди - потакувала голо-
вою. Після того він поставив 
їй флящину з загадочною рі-
диною і відійшов. По дорозі 
він `здалека побачив Удаля і 
легко моргнув на Нього. 

Удальо відморгнув і- по хви-
лі заплескав у долоні на слуги, 
щоб подавали'налитоќ. Рівно-
часно розбіглися післанці по 
селі, щоби `постягати всіх Мн-
ших вояків вазірів. Коли знов 
усі були вкупі, Удальо ' почав 
припрошувати . гостей, щоби 
пили. Він навіть сам перший 
узяв напиток, але'тільки при-
тулив хохлю до "уст, а нічого 
не пив. 

Вазіри почали по черзі., на-
‡овнюватйся напитком. -Післ'я 
того принесено перед них-їж'у.4 

Але вазіри` чомусь стратили 
всю охоту до їжі. Вони почули 
в своїм організмі якусь дивну 
зміну. На них найшло якесь о-
слаблення,' голова крутилась, а 
перед очима вс'е змінювалося. 
Всі вони пробували стрясти це 
прикре почуття, але чим далі, 
воно ставало-сильніиіе. 

Побачивши; що те саме ді-
ється` рівночасно зо всі ми, Му-
віро . трохи піднявся і іір"омо-
вив: „Нас .зрадили й отруїли"-. 
По тих словах він з-трудом' 
добув з піхви` свій НІЖ і, звер-
таючись доевого одного воя-
ка, промовив: „Убиіі мене!" Та 
вояк мав іще; менше сили ніж 
сам Мувіро. Хитаючись на' ко-
лінах, 'вони оба повал`илися 
без памяти;на землю! 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ. .ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
1 2 9 E. 7th STREET, 
44EW YORK, N. Y. 

T e l : Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE A CHAPEL. 
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. E. 165 St . ) , BRONX, N. Y. 
Tel. Ludiow 4-2568. 

ІВАН БУНЬКО 
Новий Український Ундертейкер 
заряджуе погребами по ціні так 

. низькій, -як $150. Обслуга 
найкраща. 

J O H N B U N K O 
Licemed Uuodertaker А ЕшЬвІгпчг 

4 3 7 E. 5tb ST., NEW YORK CITY. 
DiEnlfierf Funeral! м low u $150. 

Telephone: Orchard 4-8088 

В КОЖНІЙ УКРАГНСЬКШ XA-
Tl ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 


