
ТОРНАДО ЗМІВ З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ 
Щ Е МІСТО 

П1КИН (Ілино'йс).'— гіять середніх стейтів на-
вістив страшний торнадо, що тревав лише пять мі-
нут, але спричинив величезні шкоди, вбив 27 осіб та 
ранив кількасот людей. Містечко Пікин, що має 
1,500 мешканців і 300 домів, торнадо змів з лиця 
землі. Зо всіх будинків лишилися лише два цілі. 
1 Іавіть церкви, школи і державні будинки обернули-
ся в руїни. Наперед над містечком панувала злива 
получена із звичайним вітром. Далі надворі майже 
цілком стемніло і в одній стороні появилася повітря-
ііа труба, яка в зловіщий спосіб почала зближати-
ся до міста. Коли надійшла на місто, то покрутила 
нсіми будинками наче будовами з карт і після цьо-
го пішла далі. Розвалені будинки присилували не-
щасних мешканців. Зпід руїн доносилися отрашні 
стогони. На місце нещастя поприїздили рятункові 
стани' з інших міст, а також пожежники і відділи мі-
ліції. Рятунок спинювало ще й те, що внаслідок у-
шкодження елєктровні в місті запанувала темнота. 
Торнадо посунувся в інші стейти і також накоїв у 
них чимало лиха. 

ПРЕЗИДЕНТ ЗАЯВЛЯЄ, ЩО НЕ ХОЧЕ БУТИ 
ДИКТАТОРОМ. 

ВОРМ СПРИНЃТ (Джорджія). — Президент 
Рузвелт заявив; що він цілком не має наміру става-
ти диктатором, як це йому противники реорґаніза-
ційного закону закидають. Він також сказав, що 
він навіть не має прикмет, потрібних до диктатор-
ства. Далі президент говорив, що шанує чесних о-
понентів і вважає нерозумним відкидати розумну 
критику. 
ЛІМЕН НЕ ПІДПИСАВ ПРОТИКОМУН1СТИЧНОГО 

ЗАКОНУ. 
ОЛБАНІ. — Губернатор нюйорського стейту, 

Лімен, нехог?в`підниеати протикомуністичного за-
кону, який перейшов великою більшістю голосів у 
стейтовій лєґіслятурі. На основі цього закону за-
боронялося всім комуністам і всім радикалам, які 
прямують до повалення нинішнього американського 
демократичного устрою, займати якінебудь посади 
в адміністрації краю і в суспільнім навчанні. Лімен 
свою відмову оправдував так, що, мовляв, цей за-
кон є в основі недемократичний і він готов обме-
жувати в Америці свободу слова та переконань. 

МЕКСИКО ПІД НАТИСКОМ АМЕРИКИ. 
ВАШИНГТОН. —Секретар стейту, Гол, вислав 

до мексиканського уряду ноту, в якій говорить, що 
Америка не перечить мексиканського права вивла-
іцувати американські ` компанії на своїй території, 
але за міжнароднім правом Мексико мусить за скон-
фісковані добра заплатити. Подібну ноту вислав і 
англійський уряд. Сподіваються, що внаслідок за-
хитання цілої мексиканської фінансової системи 
Мексико не має найменших виглядів сплатити ці 
компанії, а тому остаточно мусітиме назад повер-
нути чуже сконфісковане майно. 

ПРИДУМУЮТЬ СПОСІБ НА ПРОДОВЖЕННЯ 
ЖИТТЯ. 

БОЛТИМОР. — Учені Американського Інсти-
туту Прохархування ствердили, що їм удалося знаіл-
ти спосіб на продовження життя. Покищо цей свій 
спосіб вони випрактиковували, як звичайно, на щу-
рах. їм удалось подвоїти довготу життя щурів. Те-
пер вони цілком поважно думають примінити той 
спосіб до людського життя і також подвоїти його. 
Пересічний вік людини був би не 60, але 120 років. 
Цей спосіб заключається в тому, що в молодень-
кому віці даного сотворіння треба штучно контро-
лювати доступ кальорій до його організму. Інши-
ми словами, цей спосіб не придатний для старших 
осіб. А можна його зачинати практикувати щойно 
на малих дітях. 

ВИНИЩУЮТЬ СУХОТИ. 
НЮ ЙОРЌ. — Комісар здоровля нюйорського 

стейту, д-р Едвард Ґодфрей, перед зібранням ліка-
рів заявив, що впродовж наступних 50 літ недуга 
сухіт (туберкульози) буде цілковито винищена, в 
тому напрямку вже пороблено великі кроки вперед, 
говорив він. В 1900 році на 100,000 вмирало 200 о-
сіб на ту недугу. Нині вмирає лише 55, 

ЗАЧИНАЮТЬ БУДОВУ ПАВІЛЬОШВ. 
НЮ ЙОРЌ. — Нюйорський стейт розпочав бу-

дову своїх павільонів на виставовій площі Оіля ню 
йорќу. На ту ціль стейт має призначених два ш-
ліони двіста тисяч долярів. Також " Д ж е н е Р а ^ ^ ^ " 
триќ Ко." заявила, що в короткому часі присту-
пить до будови павільону, в якому представить „е-
лєктричні чуда". 

СВІТ В ОБРАЗЌАХ 

ПРЕЗИДЕНТ ЗА ВІДКРИТТЯ ГРАНИЦЬ АМЕРИКИ ДЛЯ 
ПОЛІТИЧНИХ УТІКАЧІВ. 

У розмові з газетярами президент Рузвелт. сидячи 
при кермовім колесі свого авта, на вакаціях у Ворм 
Спрингз, Джорджія, заявився за допущення до,Амери-

-ки .осіб, переслідуваних урядами чужих держав. 

МІНІСТЕР ОСВІТИ ПРОТИ 
ПОХВАЛЬНИХ НОТ ДІТВОРІ. 

.. . -.- . . -. ----- -і`'": - -
Міністер освіти на Онтепіо, 

проф. Донкан Артур, адНгавру-
вав існуючу по школах систс-
му наділювания учеників міг 
сячннми рапортами, т о ознп-
чують їхній поступ у ' науці. 
Такий спосіб іспитів тільки 
викликує в дітей огірчоішя, 
жорстоке суперництво й зму-
шуе їх до перегонів за поче-
стІ й перші місця. Така систс-
ма є дуже шкідлива на пізні-
шйй вислід у науці і на вдачу 
дітей. Діти родяться з ріжни-
ми успосібленнями й умовими 
здібностями і не можна їх у-
чити одною мірою виховних 
вимог. 

1,000 ДОЛЯРІВ У ЗОЛОТІ 
В ПАНТОФЛЯХ. 

У Тчеві підчас контролі на 
кордоні викрили в вантажно-
му вагоні варшавського поїз-
ду в картоновій посилці пан-
тофлі, а в них 1,000 долярів у 
золоті. Посилку заквестіону-
вали, а проти винуватих пове-
ли слідство. 

УКРАЇНЦІ й БІЛОРУСИНИ В 
КОМПАНІЇ ЇМ, МЩКЕВІЧА" 

В ЕСПАШ. 
З брошури „Шість місяців 

боїв у компанії ім. Міцкевіча" 
(Мадрид, 1937, накладом 
13-тої Міжнародньої Бригади) 
ясно, що в тій компанії є 162 
вояки, а це 130 поляків, 22 
жиди, 5 українців і 5 білору-
синів. Де вже нема українців? 
Де вже нема нашого „русина-
вояка"? 

ОБЛИЛИ ХЛОПЦЯ НАФТОЮ 
й ПІДПАЛИЛИ. . 

В Сосні вці (Польща) до 
проходячого 16-літнього И. 
Ліхта наблизилися два чоло-
віки. Один з иих облив його 
нафтою, а другий підпалив. 
Хлопець в ту мить станув у 
полумю. З криком з болю за-
чав бігти перед себе. На вули-
ш настав переполох. Кілька 
прохожих кинулися рятувати 
нещасного й погасили вогонь. 
Тяжко попареного на лиці й 
руках хлопця перевезли до 
лічниці. „Герої" нападу втек-
ли. 

СЕКТА „МУДРИХ БРАТІВ". 

В Болгарії має великий `мир 
одна релігійна секта, що нази-
вається сектою „Мудрих Бра-
тів`'. Сьогодні начисляє вона 
до 50 тисяч визнавше у ціло-
му краю. „Мудрі Брати" не 
їдять мяса, не лють алького-
лю, не подорожують поїзда-
ми, автобусами, ані навіть во-
зами, лише ходять пішки, як 
святі апостоли, — не пють на-
віть керничої води. Вони про-
живають цілими громадами 
по лісах, у дуже бідних, при-
мітивних халабудах. Пють во-
ду просто з лісових джерел. 
Провідником ш'єї секти є 
болгарський учений, проф. 
Данів, який голосить єванге-
личну любов ближнього, хри-
стіянські чесноти та простоту 
обичаїв і твердить, шо-причи-
іюю сьогоднішнього лихоліт-
тя в ціломухсвіті є віддалення 
людини^від матери-природи. 

СТРІЛЯВ З КАТАПУЛЬКИ 
ДО АКТОРІВ НА СЦЕНЬ 
ПІдчас вистави „Повшехно-

го Театру" в Мокотові під 
Варшавою 15-літній учень все-
людної школи стріляв із салі 
глядачів до акторів на сцені з 
катапульки. Двох акторів бо-
лючо поцілили постріли. Ко-
ли „стрільця" схопили, він о-
правдувався, що бажав „про-
вірйти справність свого ока". 

ЗАБОРОНА ПРАКТИКУВАТИ 
ЧУЖИННИМ ЛІКАРЯМ. 

Директор стейту Порто А-
лєґро в полудневій Бразилії 
відібрав право практики ^ліка-
рям чужинцям, які ще не 
практикують 10 років. Число 
таких лікарів сягає 130; між 
ними є українці, німці, італій-
ці, мадяри, москалі, жиди та 
один поляк. Покривджені лі-
карі відкликалися до суду. 

ВИЇХАЛИ ДО БЕЛЬГІЇ НА 
РОБОТИ. 

З Познаня виїхав траспорт 
170 родин робітників з Польщі, 
(вже. давніше зрекрутованих, 
Uo Бельгії ̀ на роботи. Чергова 
іяартія виїде до Люксембурга 
незабаром. Притім треба за-
значити, що українських ро-
бітників на ці виїзди не лрий-
мають. 

ІСТЕРИЧНА МАТИ ЗАМОР-
ДУВАЛА.В.СН1 СВОГО СИНА. 

Ў`Рівневі трапий?я" дивни'й 
і рівночасно жахливий ^випа-
док. 51-літня Анна Чуднкова 
замордувала, будучи в сні, 
свого сина, 27-літнього Анто-
на, фабричного техніка, що 
заробляв 500 зл. місячно. Ан-
на Чудикова зраджувала від-
давя"а вияви істерії й уже кіль-
{ка разів шмагалася померти. 

„ЗАТРУЇВ У т МІСЦЯХ 
ПРОМОВУ МОЛОТОВА". 
В київськім відділі агенції 

„Тасс" відбулася чистка. Змі-
нилй всіх урядовців, а голов-
ного редактора Онуфрієнка 
арештували за те, що остан-
ню промову Молотова „затро-
єно" у 161 місцях так, що во-
на стала контрреволюційна. 

ЗЛОДІЇ В ЌІНАХ. 
По кінах у Лодзі вештають-

са вже від д'овшого часу зло-
дії, що підчас сеансів відтина-
ють жилетками, або бритвами 
дорогоцінні ковніри з дам-
ських футер, перевішених че-
рез поруччя фотелів. Поліція 
арештувала в одному кіні 
двох злодіїв, що виходили, з 
вкраденими частинами футер. 

ЖЕБРАК У СТРОЮ 
ПАСТОРА. 

У Торонті засуджено оригі-
иального жебрака, який У 
строю пастора натягав на ріж-
ні суми організації і багат-
шнх людей. Є ним „професор" 
Томас Ґрей, засуджений на 
200 долярів кари або на два 
місяці вязниці. 

НЕ БОЇТЬСЯ ЯГУАРІВ, АЛЕ 
МАЄ СТРАХ ПЕРЕД 

,, ЖШКОЮ, 

Саша Сімейс є, щоправда, 
парижанином, але в Парижі 
мало . переживає, зате постій-
но волочиться . по непролаз-
них пущах Полудневої Амери-
ки. Сімейс має славу найвід-
важнішого ловця і людини зо 
сталевими нервами, бо одною 
тільки списою, без жадної 
пальної зброї, закатрупив уже 
28 ягуарів. Ягуар, або пума, 
цс дуже крЬвожадна, бистра й 
небезпечна потвора, а полю-
вати на н'ього одинцем, а ще 
звичайним ратищем — зна-
чить наразитися на нехибну 
смерть. Одначе Сімейс, хоч є 
вже людиною в літах, бо дви-
гає на плечах майже пятий 
хрестик, не боїться заглядати 
смерті в очі й успішно про-
довжує лови на ягуарів. 

Але та безбоязна людина є! 
великим трусом під іншим о-
глядом. А саме — він боїться 
жінки і женячќи... 

Він каже, що ніколи не оже-
ниться, бо не хоче бути під 
жіночим пантофлем. Жінка 
напевно заборонилаб йому по-
лювати на ягуарів, а ще й са-
мою списою, а без того його 

життя не малоб ніякої ціли. 

ДВІ ШИБЕНИЦІ ЗА ВБИВСТВО 
ВБЕЛЗЦІ 

ЗОЛОЧІВ. — На основі вердикту суддів при-
сяглих у справі експропріяції в Белзці трибунал 
проголосив присуд, яким засудив; Гілярія Кука і 
Володимира Качора на кару смерти через повішен-
ня, Петра Цицу на кару досмертної тюрми, а підсуд-
них Ярослава Дзядигу, Василя Галапу і Володимира 
Івакова — кожного на кару двох років тюрми. За-
суджені приняли присуд спокійно. Вістки про при-
суд ждали перед судовим будинком сотки селян та 
золочівських громадян. 

МАСОВО РОЗВЯЗУЮТЬ УКРАЇНСЬКІ 
; , ТОЗАРИСТВА. 

РОГАТИН.-г— У цшй.Рогатиніцинї зачинає ста-
роство розвязувати ріжні українські товариства. В 
інших переводять постійні поліційні ревізії. В остан-
нім часі розвязано читальні „Пpocвiти', в таких міс-
цевостях: Вільхова, Фрага, Лучинці, Долиняни, Клі-
щівна, Підгородє. Розвязано філію Тов. ім. П. Мо-
гили в Рогатині. І розвязано товариства „Сокіл", у 
таких громадах: Лучинці й Липиця Долішня. З ін-
ших місцевостей покищо нема ще трчних віДомо-
стей. ' . , f 

СУДЯТЬ І ЗА ЛЄҐАЛЬНУ ПРАЦЮ. 
СТАНИСЛАВІВ. — Відбулася карна розправа 

проти В. Мартинця і товаришів за приналежність до 
О.У.Н. Прокураторія закидувала підсудним те, що 
вони своїми націоналістичними рефератами і своєю 
працею в легальних українських установах приго-
товляли цілий український нарід під культурно-
освітнім, а передовсім господарським оглядом до 
будучої національної революції і відірвання схід-
ньої Галичини від Польщі. Ріжні свята, ювилеї і 
т. д., говорив прокуратор Трембалович, це покриш-
ка, це все діяльність у користь Організації Україн-
ських Націоналістів. Таќсамо такі відправи бого-
служень, як у Богородчанах у память цомерлих,^ка-
валерів", є Притокою для відправи богосЛужень у 
память Біласа і Данилишина. Бо, казав прокура-
тор, конфіденціял'ьні вістки стверджують, що свя-
щеник справді може згадувати імена померлих ка-
валєрів, але в думці має — память Біласа і Дани-
лйшина.' Потім трибунал засудив В. Мартинця на 
три роки, а Петра Атаманюка на '2 роки вязниці, 
відібравши заразом обом підсудним громадянські 
права на 10 років. 

ДО БОРОТЬБИ З НЕГРАМОТНІСТЮ й АЛЬ-
КОГОЛІЗМОМ! , , 

ЛЬВІВ. — По всій українській землі під Поль-
щею понісся клич боротьби з новим нещастям — 
з поворотом, села до неписьменности і горівки. У-
країнська преса подає жахливі вісті про стан пись-
менности на українських землях під Польщею, бо 
на тих землях є аж 1,720,000 українців у. пошкіль-
ному віці (від 14-го року життя вгору), що не зна-
ють сьогодня основ грамоти. Себто, є стільки мо-
лоді й старших, що не вміють ні читати, ні писати. 
На біду, знов зачинають під польським лихоліттям 
вертатися часи, що без горівки не може обійтися 
ні один лразн.ик, весілля, хрестини,, а навіть по ло-
хороні „заливають" хробака, щоб веселіше було в 
хаті. Це значить, що та язва, яка довгі століття 
тримала український нарід у своїх обіймах і довела 
його майже до жебрацької торби, знов зачинає під-
водити голову. 

На села! 
Супроти цього поведено, велику кампанію, під-

час якої кожний грамотний українець повинен 
впродовж ювилейного року „Просвіти" навчити 
одного неписьменного українця грамоти, а кож-
ний інтелігент повинен у тім році поїхати хоч 2—З 
рази на село з якимсь відчитом чи рефератом на 
якусь актуальну українську тему. 

МУСОЛІНІ ВЩГРОЖУЄТЬСЯ. 
РИМ. — Італія тепер уже нікого не боїться. Во-

на 'може виставити до 9 мілїонів війська. І має зна-
мениту фльоту та літаќй, одні з найкращих у світі. 
Так заявив Мусоліні у відповідь усім тим, що не хо-
тілиб числитися з домаганнями Італії. 
ШУТКУЄ СОБІ З ЖИДІВСЬКИХ САМОГУБСТВ. 
І ВІДЕНЬ. —'Німецький міністер пропаганди, П. 

Ґебельс, казав у промові, що в світі розписуються 
про страшні самогубства у Відні. А тих самогубств 
нема тепер більше, як було до приходу нацктів до 
влади. Є тільки, казав Ґебельс, та ріжниця :перше 
відбирали собі життя німці, а тепер. у більшості 
жиди. 

ЗАПОВІДАЮТЬ НОВІ ПРОЦЕСИ. 
МОСКВА. — Незабаром зачнуться нові політич-

ні процеси; два проти високих урядовців і дипльо-
матів, а третій проти генералів. Той останній буде 
тайний. 
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g %АРДИНАЛ С0Б0РНИК 
н л'Не тільки в американській, але певно й у сві-

ту)вій пресі стала правдиво сензаційною та новинка 
з Відня, яка донесла про письмо віденського карди-
нала Інніцера, вистосуване до Осипа Біркеля, наці-
стичного головного організатора для Австрії, що 
кінчилося словами „Гайль Гітлєр!", дописаними 
власноручно кардиналом. У тім письмі, як відомо, 
кардинал візвав австрійських католиків голосувати 
підчас плебісциту за злиття Австрії з Німеччиною, 
зазначуючи, що тепер зачнеться нова ера співпраці 
між католиками і націонал-соціялістами. 

Очевидно, що такий поступок кардинала Ін-
нщера, має немале значіння. Бо саме на цього кар-
динала і клєр покладали австрійські монархісти ве-
ликі надії, а зокрема бувша цісарева Зита і її син 
Отто Габсбурґ, уважаний „легітимістами" за пре-
столонаслідника. Втративши тепер ту одиноку під-
пору, не диво, що Отто зараз звільнив „лєґітимі-
стів" від льояльности супроти нього.' Та кардинал 
звільнив себе від такої льояльности, як бачимо, і 
без „дозволу" молодого Оттона. Ось тим він і вря-
тував свій авторитет і церкви, бо завчасу відмежу-
вав їх від „протесту" Оттона проти злуки Австрії 
з Німеччиною, себто від такого нерозумного к'року, 
який назвав один з націстичних провідників „про-
тестом німецького зрадника і штубака". А з такою 

'характеристикою може погодитись навіть той, що 
є ворогом націстів. За те й націсти тепер так висо-
ко ставлять кардинала Інніцера і підкреслюють, що 
він завжди виявляв себе всенімцем і заявлявся за 
злуку Австрії з Німеччиною. Іншими словами, хва-
лять його за те, що в своїх учинках керувався за-
вжди в першу чергу німецьким патріотизмом. 

Ми згадуємо за те все ще з того боку, що імя 
кардинала Інніцера є дуже добре відоме українцям. 
Це він був головним промотором тої великої акції, 
що була звернена проти Совєтів, коли вони для 
політичних цілей голодом вимордовували міліони 
українського народу. Це він пішов був разом з про-
тестантами, а то й із жидівськими рабінами, щоб пе-
ред світом виявити документами ті страхіття, які 
доводиться пережинаѓй народам, що опинились під 
Совєтами. А що кардинал Інніцер вів протисовєт-
ську кампанію ще й тому, що Совєти це руїнники 
релігії, то це річ очевидна. І те все певно заважило 
багато й на його відношенні до -націзму, в якім він 
добачує найсильнішого ворога большевизму. 

На всякий випадок кардинал Інніцер поступив 
надзвичайно відважно, хочби вже з того боку, що 
на націстичну владу кидає від довгого часу громами 
відомий монахійський кардинал Фавльгабер. Про 
все те кардинал Інніцер знав, як і знав про відно-
шення Ватикану до націстичної влади і його про-
тести проти переслідування католицької церкви в 
Німеччині. Колиж таки відважився на таке, щоб на-
писати в таку хвилю „Гайль Гітлєр!" — то видно, 
що тут заважили інші надзвичайні аргументи. Це 
був привіт у першу чергу тому, що обєднав століт-
тями розділений німецький нарід. 

Сталася велика зміна з тою 
клаптиною Австрії, яка ще о-
сталася була зо старої монар-
хії, а яка була чисто німець-
ким краєм, без усяких ріжно-
національних додатків. 

Стався попросту „аншлюс" 
— прилука до німецької дер-
жави, а доконав цього був-
ший „капраль" і „кімнатний 
маляр". Те, що великі дипльо-
матичні „хвилософи" видума-
ли по світовій війні, а саме, 
щоб німецький народ в Ав-
стрії не смів злучитися разом 
зо своїми братами в німецькій 
державі, тепер знищив Гітлєр 
своєю смілою постановою та 
негайним виконанням її. 

Памятаймо, що монархісти, 
клерикали, а в останніх часах 
ще й соціялісти були проти 
цеї злуки — кожні з них з 
інших причин. 

Однакож сама ідея злуки 
ширилась і мусіла мати бага-
то прихильників, коли лише з 
самих утікачів австрійських 
національних - СОЦІАЛІСТІВ (В 
скороченні: „наці") зорґанізо-
вано" в Німеччині на границі 
Австрії армію з 20,000 людей. 

Гітлєр старався найперше 
по доброму помогти австрій-
ським націстам дійти до впли-
ву і значіння і тому запросив 
до себе австрійського канцлє-
ра Шушніга на переговори. 

Здавалося, що ШушніґаІПт-
лєр цілковито собі позискав. 
Він, вернувшися з конферен-
ції з ним амнестіонував засу-
джених „наців", а визначного 
представника цеї партії, д-ра 
Сайса Інкварта, зробив навіть 
міністром. 

Та націсти занадто розпу-
стили крила і. Шушніґ цього 
налякався та тому рішився 
перевести загальне голосуван-
ня на річ державної самостій-
ности Австрії. Він вірив, що 
католицький клєр йому допо-
може і що справа піде гладко. 

Гітлєр бачив добре, до чо-
го то йде. Тому зажадав вїд-
сунення голосування, на що 
Шушніґ очевидно не згодився. 
Гітлєр зажадав від президен-
та Австрії зміни міністерства, 
і остаточно міністер Сайс Ін-
кварт звернувся урядово до 
Німеччини прислати своє вій-
сько до Австрії для вдержан-
ня порядку. 

На це тільки й ждав Гітлєр. 
Військо вмаширувало напе-
ред в тіолудневі частини Ав-
стрп, а за ним приїхав і Гі^-
лєр. 

МОБІЛІЗАЦІ}Ї ДУХА 
Дальші події відомі. Чув 

я тут у Львові через радіо 
промову Гітлєра, що її виго-
лосив з балькону готелю „Ім-
перігіль", чув я добре, як він 
казав:-„Не два міліони людей 
в оцім місті, але 75 міліонів 
нашого' народу в одній, спіль-
ній державі'е зворушені й за-
хоплент оцим великим істо-
р'ичним 'зворотом. Всі вони 
складають торжественну при-
сягу, що хочби й не знати 
що ще сталося, німецька дер-
жава в теперішнім виді ніко-
ли не буде заломана, ніякий 
примус і ніяке насильство не 
можуть цеї присяги зломити!" 

Слова ті були рубані мов 
мечем, а з самого тону бесід-
ника пробивалася незвичайна 
енергія і сила. 

Дотеперішня Німеччина о-
біймала обсяг 471,000 кільо-
метрів квадратових, а Австрія 
84,000 кільометрів ќв. Відте-
пер. спільна їх поверхня обій-
матиме 555,000 кільометрів ќв. 
Отже Німеччина займає тепер 
перше місце по європейській 
частині Совєтської Републи-
ки, бо Франція має лише 551,-
000 кільометрів квадратових. 

Притім пригадаю, що ціла 
Европа, має 11,423,000 кільо-
метрів поверхні. Всі землі, заѓ 
селені в Европі українцями, 
мають 750,000 кільометрів ќв. 
поверхні. Отже й ми повинні 
мати почуття нашої величі і на-
шої сили. Але ту силу треба 
зорганізувати. Треба задріма` 
ного українського льва збу-
дити. 

Зо злуки Австрії з Німеччи-
ною видно, що цілий ТОЙ ГІТ-
лєрів замах в Австрії був за-
здалегідь добре приготова-
ний. Візьмім лиш на увагу, що 
власне перша дирекція поліції 
вивісила два величезні ч гітлє-
рівські прапори — то є зі 
„ с в а с т и к о ю " (закривле-
ним. хрестом). Та й перші по-
ліцаї появилися на вулицях з 
гітлерівськими перевязками на 
Лівих рукавах. 

Всі дальші події вказують 
виразно на те, що все те мусі-
ло бути підготовлюване дов-
гий час. Добра наука для ін-
ших, що хочуть чогось подіб-
ного діпняти. 

Клим Обух. 

Для немовлятка колиска є 
величезним простором; а як 
виросте, то ввесь світ здаєть-
ся йому затісний. (Шілєр). 

‚Мусимо перевести мобілі-
зацію духа! Передумовою тієї 
мобілізації є поширення укра-
їнської преси". 

„Українська преса мусить 
знайти відчинені двері кожної 
української хати". А це тому, 
щоб „майбутня історія не тав-
рувала- нас, що у вирішних ча-
сах, коли у світі відбувалася 
духова мобілізація народів, 
ми з байдужністю лінивого I-
вана втікали від українського 
часопису і друкованого сло-
ва, повторюючи сакраменталь-
не „я з того хліба їсти не бу-
ДУ". 

Ось таке читаємо в старо-
крайовім часописі „Наш Пра-
пор". Це живцем можна при-
стосувати й до наших відно-
син в Америці. Але з тим, що 
коли в старім краю ще можна 
принаймні старатися якось ви-
правдувати нашого селянина, 
що не купує української га-
зети, то тут в Америці нема на 
це ніякого виправдання. Тут 
не країна темноти. Тут кожний 
на кожному кроці бачить, що 
культурна людина не може о-
бійтися без часопису, таксамо, 
як не може жити без хліба і 
води. А хто хоч трохи заста-
новляється над нашою будуч-
чиною в Америці, той хіба 
зрозуміє що без української 
преси не буде й українського 
життя в Америці. 

В Ріднім Краю ведуть про-
паґанду за підтримку україн-
ської преси в тім розумінні, 
що це підготова до нашої о-
статочної національної пере-
моги. Без такої підготови, себ-
то без `поширення української 
преси між найширші верстви 
нашого народу, не можна ду-
мати про те, щоб ми могли у 
відповіднім моменті бути на-
стільки сильними, щоби пере-
могти наших ворогів. Про по-
ложення нашої преси пише 
„Наш Прапор" між іншим та-
ке: . 

„Гляньмо ближче на справу 
української преси. Не потребу-
ємо доказувати цифрами, що 
укранїці мають у порівнянні з 
іншими 'культурними народа-
ми найменше часописів, а ча-
сописи — найменше перед-
`платників. Малі європейські 
народики перевищують. нас 
так, як ми муринів в африкан-
ських пралісах. Правда, ці на-
родики мають свої держави, 
але це зовсім не оправдує на-
ших занедбань і байдужности 
в цьому 'напрямку. У нас усе 

ще часто дивляться на часо-
пис, як на зайву витрату гро-
шей, як на „люксўе". Мовляв 
— з політики хліба не буду 
їсти. Так теж говорили наші 
наддніпрянські брати. ‚Говори-
ли, аж побачили тепер, що во-
ни дійсно не їдять з „політи-
ки хліба", бо цей хліб — та-
ки з комори чи з землі селя-
нина — їсть сьогодні червона 
наволоч; вона робить політи-
ку, бо наш селянин втік від 
неї, доповідаючи: „моя хата 
зкраю", чи „най собі пани по-
літикують, а мене з хлопа не 
скинуть". Ця „хата зкраю" 
щезла, і „з хлопа"' скинули. 
Сьогодні український селянин, 
вигнаний на фільварок колго-
спу, бачить, яким самогубним 
ділом є байдужність у грома-
дянських справах, утеча від 
часопису, від свого друкова-
ного слова. 

„А громадянські справи, ча-
сопис, друковане слово, орга-
нізація, боротьба за свої пра-
ва — це все тісно вяжеться з 
собою. І помиляються грубо 
ті „осередні" люди, що, бу-
дуючи „Народній Дім", „ща-
дять" на передплаті часописів. 
Мовляв, „мусимо щадити, бо 
будуємо". Ні, панове! Така „о-
щадність" не веде до ціли. За 
ті гроші, що кбштували пе-
редплачувані читальнею часо-
писи, ще ніхто не збудував і 
не побудує дому. Зате — зов-
сім певно — така „ощадність" 
кине духове життя в читальні 
десяток років взад і в ново-
побудованій домівці крім гуль-
ків чи навіть пиятики нічого 
путнього не буде. Бо за той 
рік-два, коли саме в селі треба 
якнайвищого розгару духа і 
духової поживи, люди, не ма-
ючи часописів, відвикнуть від 
освітньої праці, стратять луч-
бу з краєм, з розвитком націо-
нального життя і кінець-кінцем 
опиняться між найбільш від-
сталими селами. І ми вже ба-
чили неодно таке „ощадне" се-
ло, яке „ощадностями" на ча-
сописах так „доробилося", як 
ЗаблоЦький на милі. Правда, 
дім — з допомогою американ-
ських братів — поставили, а-
ле ці „ощадності" так боком 
вилізли, що вкінці й домівку 
втратили і все громадянське 
життя в селі пішло в шкере-
беть". 
_ І 

ФГНАЛЬ „московської 
ДРАМИ" 

Сензаційний, хоч усіми дав. 
но передбачений вислід мо. 
сковського про'цесу проти 21 
членів „старої Гвардії" та виз-
начних лікарів відбився гомо-
ном по всьому цивілізованому 
світі. 

„Обзервер" з 13 березня пи-
ше: „.. .Наслідки цих нечува-
них ревеляцій Про внутрішнє 
положення в Советах вже да-
ються відчути за кордоном. 
Соціялісти по ̀ всьому світі по-
пали в неприємне положення 
та відмовляються врешті мов-
чати. М. Блюм каже, і то на-
певно без перебільшення, що 
цей процес дав у руки зброю 
всім ворогам французько-со-
вєтського паќту. 

(Англійська) Незалежна Пар. 
тія Праці кричить, щоб дик-
татор з Кремлю здержав своє 
кріваве діло. Але ці великі 
приятелі Совєтів таки мусять 
признати, що перед судом не 
стояли самі тільки московські 
вязні, але й сама совєтська бю-
рократична система. 
: „Дейлі Телеграф Енд Мор-
нінг Пост" (з 14 березня), по-
відомляючи про смертні прн-
суди на 18 „старих большеви-
ків", запитує . із здивуванням, 
„як це можливо, щоб стільки 
вірних та відданих учеників 
ленінської біблії могли стати 
зрадниками ідеї та своєї бать-
ківщини?" А далі „...через 
безпощадність Сталіна згину-
ли не тільки ті, що були засу-
джені на смерть, але згинула 
теж ідеалізація Совєтів, ця а-
потеоза їх, яка, хоч соромлн-
во, але ще ціпко держалася в 
умах ріжних прихильників Co-
вєтів поза межами Росії. Ро-
сія втратила значіння великої 
держави в тому менті, коли ті, 
що вірили в її силу, найбільше 
числили на її піддержку. Але 
на цьому ще не кінець! Це ще 
не останній удар, який завдав 
Совєтам цей диктатор-інквізи-
тор. Більшим, ударом був факт, 
що світ врешті переконався, 
що большевизм перегнив до 
самого ядра, і що Совєтами 
правили або найбільші зрад-
ники, яких світ знав, або лю-
дина, що сидить у Москві та 
держить деспотичну владу у 
своїх руках, це вбивник-ма-
няк". 

(Ўќбюро, Лондон). 

При молитві та при голенні 
прибираємо однаково поваж-
ну міну. (Гебель). 

Пригода повторює вічно у 
щораз ширших розмірах ту 
саму думку. Тому капля води 
є образом моря. (Ґебель). 

'` u Мнрон Ф. Невістич. 

"ПОВЕРНУВСЯ З ЧУЖИНИ... 
І м,1ж високими боснійськи-

ми горами вміє бути гарне 
й приємне веремя у весняні 
теплі і соняшні літні дні. Там, 
де чотири довгі місяці .царить 
„царство метелиці" й леду. Ве-
сна, принесена на крилах пів-
денного вітру з гордих мор-
ських хвиль, заквітчає полян-
ки, що наче зелені килими 
простягаються посеред тих 
височин і прибере дерева ви-
соких лісів, що зимою з по-
вислими від тяжкого снігу га-
лузями так сумно виглядають. 
Гори, голубе небо, зелені ліси 
та журкотіння лісових джерел 
роблять цю країну країною за-
хоплення та душевних Юрій. 
Хто подумав, би, що це земля, 
що це країна терпіння та ві-
кового рабства! 

Такого .„одного соняшного 
раяку томУ ТРИ роки в неве-
личкому селі III., що притули-
лося під високою лісистою го-
ртої"дауяи сонце вилискувалося 
над потоками й вербами, роз-
прощався чоловік із жінкою 
'й батько з дітьми в дверях 
убогої хатини, що стояла на 
краю села під горою. 

Кілька довгих цілунків, кіль-
ка сльоз і схвильоване море 
болючих почувань у серцях і 
вже чоловік і батько ступав 
попри потічок, що протікав 
від хати, вився в тіні верб і 
протинав срібними закрутами 
цвітиету леваду. 
; 3 торбою на широких пле-J 
чах ступав сумно гордий бо-
?нієдь, Вибрався в далекий 
tair, у Бельгію.. Тяжко жити, 

а муситься жити. Йде, щоб за-
робити щось для себе та для 
своєї любої жінки й дітей. 

Змучений виглядає той jcpe-
мезний чоловік. Болюча роз-
лука зворушила його серцем. 
Воно плаче, хоч було в таких 
сильних грудях. Тому й не ба-
чить тепер на краю левади 
недалеко потока' звалищ вели-
кої будівлі. Це знак колись ве-
ликої турецької могутности, 
де горді турки проводили 
пристрасні ночі, осолоджувані 
місячним сяйвом, запахом ле-
вади та шепотом верб і пото-
ків, що журчить під ними. Біль 
давив його душу й тому нічо-
го не бачив. І краса природи 
й думки про сумне минуле, 
все те щезло перед невираз-
ною будуччиною. 

Так то нині рано, принево-
лений бідою, розлучився на 
довгий час батько родини із 
своїми дорогими. Відходить у 
невідомий світ. Несе з собою 
лише силу своїх мязів і гру-
дей. А мати сумна лишається, 
в пустій хаті, з двоїчко гар-
ненькими, одначе бідними діт-
ками. Що буде з ним? З нею? 
З усіми? 

Сів у місті у залізницю й 
відїхав. їхав кілька днів і но-
чей. І яке життя жде його? 

А жінка, діти? 
Мати працює й молиться. 

Вся її любов зосереджена дов-
кола журби за двоє малих, 
бідненьких дітей. Тацуня, так 
звалася старша його дитина, 
мала вісім літ, і її брат Іванко, 

шістьлітній, бавилися біля по-
тока, в тіні верб, робили собі 
млинки з прутиків. Раділи, як 
вода розприскувалася. Вганя-
ли по леваді за метеликами, 
та зараз вернулися, як мама 
сказала, що не вільно, бо то 
чуже. Вилазили на верби. Шу-
кали сорочих гнізд із яйцями. 
Іванко хотів їх вибрати. Та 
Тацуня, наче янгол, із золо-
тистим волоссям, із червоною 
шапочкою на голові, зпід я-
кої сяли великі чорні очі, вмі-
ла сказати: „Братчику, добрий 
Бог покарає тебе, що лазиш 
і нищиш гнізда. Як булоб тво-
їй мамі, колиб хтось забрав 
тебе й убив?" І малий Івась 
усе послухав сестру. Не рушив 
ніколи мешканців верб. Ніко-
ли їм нічого злого не вчинив. 
Верховіття верб шуміло над 
ними, потік їм журкотів, а ма-
ти на них поглядала крізь 
вікно. Так їм минали дні. 

Батько мучився, працював. 
Присилав часто листи. Ніколи 
не забував про них. Коли ли-
ше міг, посилав то сто до дві-
ста, то двіста пятьдесять фран-
ків. Віднімав собі від уст, їм 
присилав. Це було для нього 
розрадою. Серед таких думок 
і почувань лекше було все пе-
реносити. 

Маленька золотоволоса Та-
цуня часто питалась мами: 

„Мамо,, коли тато вер-
неться?" За нею повторяв це 
маленький Івась. Мати все 
відповідала: „Вернеться на 
Різдво%.А як Різдво минуло, 
а батќќа не було,, тоді відпо-
відала: „Вернеться на Велик-
день". Так минуло півтора ро-
ку. Листи часто приходили. 
І гроші також. 

Та після півтора року пере-

стали листи 'приходити. Ми-
нув місяць, два чотири, а 
батька не було. Мати засуму-
валася. 
' Часто плакала. Вони, малень-
кі, не повинні були знати то-
го. Вона все перед ними була 
весела. Коли питалися про 
батька, відповідала, що здо-
ровить їх і що привезе їм но-
ві черевички. Ходитимуть у 
тих черевичках лише до церк-
ви та до школи. І діти весело 
й безжурно далі бавилися. А 
неньчине серце давив біль. 
Сумнів гриз. Коли дивилася 
на дітей, питалася сама себе: 
„Що буде з них? Вже чоти-
ри місяці не маю ні одного ли-
ста. За що куплю їм хліба? 
Чим їх під зиму огрію? В що 
обую? Тай.що з ним? Чи не 
забув він про нас? Може сер-
дитьсянанас? Боже, Боже! — 
ломила руки нещаслива мати 
й жінка. 

І вона одного дня рішилася 
написати ‚чоловікові довгий, 
жалісний лист, у якому доко-
ряла йому, що забув про них 
і просила, щоб згадав їх, бо 
не мають ніде нікого. 
. За місяць вона дістала від-

повідь. Між іншим писав та-
ке: 

„Дорога Маріє, сину Іване 
й дочко Тацуне. Дістав я ва-
шого листа, в якому мені до-
коряєте, що не пишу до вас, 
бо я забув вас і сердитий на 
вав. Я на вас не серджуся. Бо-
же борони! Не маю защо бу-
ти злий на вас. Я злий сам на 
себе, бо нема роботи й не мо-
жу вам помогти. Тому я і не 
писав до вас. Я в чужому кра-
ю, в проклятій Бельгії. Нікого 
не маю, що поміг би мені. 
Тут дуже тяжко за роботу. 
Головно для чужинців. Є тут 

наші люди й босі й голі, го-
лодні. Чотири місяці, дорога 
Маріє, тай на пятий пішло, як 
я не маю. ніякої роботи. Хо-
джу, шукаю роботи й голоду-
ю. Крім того останніми часа-
ми, мене щось дивно болить. 
Кашляю і щось мене душить 
у грудях. Може бути, що я 
перестудився. Як Бог дасть, як 
буде праця, як настануть гар-
ні дні, буде ліпше, я працю-
ватиму до Різдва, а потім вер-
нуся. Тяжко тут жити. Волію 
вдома й чорну землю гризти, 
ніж тут, на чужині, скитатися. 

„Більше так нічого, лише 
здоровить Тебе, сина Івана, 
дочку Та'цуню ваш Ілько". 

І одного холодного вечора 
перед Різдвом він вернувся до 
дому. Блідий, змарганий, зму-
чений голодом, тяжкою пра-
цею та журою за жінкуji діти. 

Привиталися. Було багато 
сліз, багато розпитували од-
но одного, та він був пере-
томлений. Маріє, я слабий, я 
рад би покластися, сказав він 
тихо, як діти вже самі забав-
лялися. 

І поклався в ліжко в своїй 
нужденній кімнаті. Відніс від-
си сильні руки й̀ здорові гру-
ди. А тепер! Тепер! Поклався 
втомлений, виснажений. Тяж-
кий, томлячий кашель і кров 
бухнула з рота. Жінка скрик-
нула, діти запищали. Був не-
притомний. Горячќа підняла-
ся. Згорить виснажений оста-
нок сильної людини. Оставить 
жінку. Покине діти любий 
батько й живитель. 

Запала нічна темрява. Він 
увесь час був непритомний. 
Віддихав скоро. Діти заснули, 
а вона, жінка, всю ніч не спа-
ла. Доглядала його. Боже, я-

ке бліде його лице, шептала 
сама до себе. Як його руки 
висохли. Як він змінився! Му-
сітиме довго відпочивати, за-
ки прийде до себе. Продам і 
корову, коби тільки він виду-
жав, а потім Бог t дасть усе. 
Так то вона до ранку розду-
мувала. 

ійого облив піт. Шептав: Бо-
же, що буде з ними? Не сердь-
теся на мене. Ох, я люблю вас. 
Я віддав би все, Боже, Боже! 

А потім пробудився, а над 
ним плаче жінка й донечка. 

— Що ти . говориш, Ільку, 
Що з тобою? : 

— Нічого, нічого, мені сни-
лося щось страшне. Ви на ме-
не сердитеся, що я вам нічого 
не присилаю; я бачу, як ви 
вмираєте з голоду. 

— Вспокійся, дорогенький, 
вспокійся. Бог дасть, щеѓ зно-
ву буде все добре.' 

Він узяд донечку за руку, 
приголубив її та поцілував'. 

І так минали дні. Віддихав 
усе тяжче. Часто вибухала 
кров. Й одного ранку втомле-
ні груди перестали віддихати. 
Ні ніжність жінки, ні любов 
дітей, ніщо не помогло. 

Дзвони тужно дзвонили. 
Марія плакала, а Тацуня й I-
ван заходилися від плачу за 
дорогим батьком. Прийшли 
люди й віднесли його на ста-
рий сільський цвинтар. 

Пройшла зима. Весняна ра-
дість і чар знову розсипали-
ся по полях і горах. Тацуня 
й Івась знову бавилися над 
потоком. І знову верби вили-
скувалися до соняшнього світ-
ла. Пташки вили гніздечка. 
Метелики літали понад лева-
дою. Все було, як і кожної вес-
ни, лише мала Тацуня якось 
поблідла. Вже не така веселая 

Одного дня перед полуднем 
вернулася з забави до .мами 
та сказала: 

— Мамо, мені гарячо. В ме-
не болить голова. Я положи-
ласяб. 

— Положися, доню, тут на 
татове ліжко — сказала та 
поцілувала в чоло. 

Весняні дні минали. Потік і 
далі журчав, укритий в тіні 
верб. Потік тік, а життя м;і-
лої Тацуні згоряло на ліжку 
н нещасного батька. Вона вди-
хала й видихала міліони баци-
лів, що їх батько оставив на 
подушці, на покривалі, на 
дошках ліжка. Всюди.. 

І літо минуло. А осінь із 
холодними вітрами обходила 
довкола хати. Життя в приро-
ді вянўло, а. втомлене тіло 
дівчинки, наче зірвана цвітка, 
вянуло. 

— Мамо, мамо, диви, який 
гарний хлопчик лазить по вер-
бах, та він не заподіє крив-
ди пташкам. Дивись, мамо! 
Води! 

І зараз перестала навіки від-
дихатв. -!L . - f 

Верби тяжко хиталися піл 
подувом холодного осіннього 
вітру, що зривав із них листя 
та кидав у мутний потік, Щ0 

піднявся від осінніх дотів. 
Попри потік ішов сумний гур-
ток людей: понесли на цвинтар 
маленьку Тацуню. А верби все 
сильніше шуміли, плакали ве-
ликими каплями дощу за ма-
лою мученицею. 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 
Михайло Дудра: 'Просимо 

подати до „Свободи" місце 
Вашого перебування й адресу, 
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МАНІЯ ВЕЛИКОСТИ. 

ь Наші сусіди поляки — взяв 
^ ђ и їх Панбіг у свою опіку — 

хорік)ть на манію великости. 
Вони на кожному кроці стара-
ються наслідувати якісь вели-
кі річи; не конче добрі річи, 
але обовязково великі. Ось, 
наприклад; вони вже від двох 
десятків років стараються 
роздути свою державу до та-
ких границь, щоб нагадувати 
нею якесь західньо-европей-
ське „моцарство". Не беруть 
під увагу того, що їх нема на-
віть 20 міліонів. Вони хотілиб 
рівнятися коли вже не Німеч-
чнні, то бода'й Англії, Франції, 
або Італії, себто тим народам, 
які мають від 42 до 45 міліо-
нів людей. Вони зависно спо-
глядають на чужих міністрів і 
аж вискакують зо шкіри, так 
би бажали собі сидіти десь у 
Женеві, чи у себе вдома, та, 
вдаряючи кулаком по столі, 
хотілиб, щоб їх боявся цілий 
світ і про їх силу розписува 
лися'всі газети. 

ТАКЕЖ І В ІНШИХ ДІЛЯН-
КАХ. 

Тон величезний апетит „бу-
ти великими" поляки зраджу-
ють на кожному кроці. Пере-
летнть, наприклад, якийсь 
Лнндберг через Атлянтик, пре-
са цілого світу розпишеться 
про нього, а поляки вже собі 
„рихтують" свого Линдберґа, 
ктпують у французів літака й 
посилають його, щоб конче 
переїхав океан. Здійметься 
бельгійський професор Пікар 
у стратосферу, розпишеться 
про нього світ, — диви, а по-
ляки вже собі „рихтуються" у 
стратосферу. Замордує фран-
цузький злочинець Ляндрі о-
дннацять жінок; — диви, а 
польські газети вже підшука-
ли якогось польського зло-
чинця і гордо називають його 
„польським Ляндрі". Створи-
ли Мусоліні і Гітлєр політич-
ннн союз, називаючи його 
„вісь Берлін—Рим", — диви, 
а поляки вже собі творять 
„вісь Балтик—Чорне море". 

Егеж, Балтик—Чорне море. 
Правда, полякам до Чорного 
моря ще далеко і заки вони 
його побачать, то ще їм нераз 
в очах почорніє, та всетаки 
вони вже нині опирають на 
ньому один кінець своєї „о-
си"; бо нині є мода на „осі". 

ДУШЕВНА ХВОРОБА. 

Така „пасія'" дорівнювати 
іншим, а навіть перевищувати 
інших, є душевною недугою. 
Ця недуга вселюється нераз в 
особу, а нераз у цілий нарід. 
Аналізуючи докладніше цю 
недугу, можна сказати, що 
вона, хоч прямує до пустого 
вивищування понад інших, то 
фактично в'ипливає з внутріш-
нього почуття нижчости і нік-
чсмности. 

Індика можна назвати „ме-
гальоманом", себто свого ро-
ду „гордієм" тому, ЩО він 
надувається і насторчує своє 
піря, щоб тим зробити себе 
більшим. Але колиб індик ду-
мав про себе, що він уже до-
статочно великий, то не наду-
вавсяб. Він надувається саме 
тому, що чує свою внутрішню 
маленькість, мізероту. Щоб 
заховати її, він насторчує своє 
піря і робить себе більшим. 

ТЕ САМЕ З ЛЮДЬМИ. 

Те саме є зняюдьми. Люди, 
Що мають склонність дутися 
як індик, робити себе більши-
ми, як вони є в дійсності, це 
фактично люди з великим 
внутрішнім пОчуттям малень-
кости. 

Такі люди звичайно вдяга-
ються і причепурюють своє 
обличчя на та'кий лад, щоб 
набрати „поважного" вигляду. 
Вони залюбки говорять про 
свої особисті „подвиги", про 
свій „розум", про свої звязки 
І знайомства з „великими 

людьми". Двацять разів на мі-
нуту в розмові вони вжива-
ють заіменниќа „Я"! А вжива-
ють вони того заіменниќа са-
ме в таких хвилях, коли йде 
розмова про якусь добру, гар-
ну, велику річ, зроблену 
кимсь іншим. Коли хтось ска-
же: „Громадянин Н. Н. розум-
но вивязався зо свого завдан-
ня", то такий душевно хворий 
„гордій" зараз втрутить своє 
слово і скаже, що він також І 
вивязався добре, з якогось 
свого завдання. Коли хтось 
скаже, що він має добрі звяз-
ки десь в адміністрації, полі-
тиці чи бизнесі, то „гордій" з 
внутрішнім почуттям нижчо-
сти зараз буде наводити, які 
то він має звязки, і т. д. Чому 
він це робить? Пощо він усе 
втручує до розмови свою осо-
бу і хвалиться видуманими о-
сягами? Тому, що він підсві-
домо чує, що його дійсна о-
соба, дійсна величина,, його 
дійсні здібності не вистарча-
ють. Вони дуже маленькі. Тре-
ба їх штучно збільшити, як 
збільшує індик надуттям піря` 
свою величину. 

З тих причин дуються та-
кож наші сусіди. 
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СЬОГОДНІШНЯ „АВСТРІЯ" 

КАРТКА ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ В АВСТРІЇ. 

З Берліну пере'слано радіом фотографію карток до 
голосування, якими австрійці мають відголосувати 13. 
квітня, чи вони годяться на прилучення Австрії до Ні-
меччини. Виборець зробить значок в однім з двох кол: 
велике коло для подання голосу за, мале за віддання 
голосу проти прилучення. Ясна річ, що коло „за"зроб-
лено більшим, щоби 'підсунути голосуючим людям го-
лосування „за". 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ 

Цікаве місто. Інсбрук. 
Сьогоднішня Австрія це 

дуже дивна країна. Ділиться 
на:. Відень, місто старих памя-
ток і невигідно положений 
духовий осередок у провінції 
(давніше) Долішній Австрії, 
Горішня Австрія, Зальцбург, 
Стирія, Каринтія, Тироль, Фо-
рарльберґ, Бурґенлянд (захід-
ня частина Угорщини). Все це 
довга, витягнена кишка на 
7^0 миль, від Відня до швай-
царської границі це місце чи-
сленних лещетарських і спор-
тових прогульок, не лише із 
самої Авсотрії, але й з Італії, 
Швайцарії, Німеччини, Чехії 
та Франції. Під оглядом кра-
євидів це незрівняннії терен. 
Поїзд вється здовж долини, 
що хвилини пробігає берегом 
провалля, мчиться тунелями, 
з гуком минає мости над гір-
Ськими ріками. 

В осередку того всього ле-
жить яевеличке місто Інсбрук 
(70 тисяч населення). Дивне 
місто. Мале, а має універси-
тет, знаменито ўладжену 
комунікацію (автобуси, трам-
ваї, позаміські прогульки), а 
всеж життя пливе тут повільно 
та спокійно. Можна сказати, 
що це провінціяльне життя. 
Інсбрук розложився посеред 
величезної долини, яка ділить 

ГЕМТРЕМКі МІШ. 
З діяльности Союзу Українок. 

Союз Українок, від. 26, в 
Гемтремк узяв собі за завдан-
ня помогти Рідному Краєві, як 
теж нашим потребам на про-
світні ціли в Америці. Щоб 
на ту ціль дістати трохи гро-
шей, влаштовано в Україн-
ській Хаті баль, на котрий 
прибуло багато молоді і стар-
ших. На тім балі була імпре-
за, на дохід якої подарували 
гарні річи пані Отецько і Сі-
мінська та п. Борен. Чистоїо 
приходу з балю і з імпрези 
було $149.55. Опісля дано ви-
ставу під назвою „Ольга Ба-
сараб". На цю виставу прибу-
ло також багато публики. Са-
ля Укр. Хати була переповне-
на. Чистого приходу було 
$59.73. 

Зібрані гроші розділено на 
річних зборах так: Союзовий 
Дім у Дітройті $10, на укра-
їнську цілоденну школу в Гем-
тремку $25, на погоріле село 
Мокряни $5; $5 для пані Кач-
марської, котрої два сини си-
дять у польській тюрмі як по-
літичні вязні; на сироти у Фі-
лядельфії $10. Через центра-
лю Союзу Українок вислано 
на політичних вязнів $10, на 
інвалідів $10,. на бойову ак-
цію $10, на жіночу бурсу у 
Львові $10, на сироти у Пере-
мишлі $10; на Рідну Школу 
$10; на передплату жіночого 

М. Васько, секр. 
о 

ЛОС ЕНДЖЕЛЕС, КАЛІФ^ 
Черговий виступ перед 

американцями. 

Тироль на дві частини, тому є хи-„„п" сс Da,r.u 
природнім місцем, у якім схо- журналу „Ж.нка $6. Разом 
дяться всі дороги тієї частини' вислано на просвітні шли $121. 
Альп. Це найдогідніше місце 
для спортових лещетарських 
і альпіністичних високогір-
ських прогульок. 

Тироль має дуже високі, ма-
льовничі гори. Інсбрук, що ле-
жить 1,500 стіп над рівнем мо-
ря, має линвову залізничку, 
яка за 400 хвилин витягає на Новою приємною подією у 
шпиль Гафелєкар, високий ЖНТТІ українців цієї місцево-
понад 7,000 стіп Це найближ- н а й . Ш№ШШ№Ш^Шт ттт 
ські зїзди. На шпилі тієї го- публикою, себто виступ перед 
ри є лябораторія проф. Геша, World Friendship Committee of 
що досліджує прикмети со- L Q S A n ?eles City School, 
няшних промінів. Довгі дні в 1 7 fipnPoHq б п То-
році все тут купається у силь- в четвер, 17. берез, 
них соняіііних промінях. Об 
серваторія побудована кош-
том міста. Линвова залізнич-
ка це не лише добродійство 
для спортовців; залізничка ця 
витягає теж людей хорих, які 
власними силами ніколи не 
видістались би так високо. 
Люди не від нині пізналися на 
вартостях Інсбрукў, коли за-
писки про це місто походять 
із 870 року (9-те століття). 
Це місто, в якому найрадше 
проживав цісар Максиміліян L 
(1493—1519). Кожний новий 
володар, кожний самостійний ( 
князь, а пізніше кожний габс-
бурський намісник оставляв 
п'о собі якісь будівлі, якісь 
фундації аж до існування у-
ніверситету включно (11675 p.). 

Культурне життя того міста 
справді високе. В театрі що 
дня вистава, раз на тиждень о-
пера, раз оперетка. Коім того` 
є музичні концерти. Літом да-
ють ще більше вистав. 

В Інсбрукў, чистім, гарнім 
місті, 'все багато чужих тури-
стів. . 

го дня в год. 4 пополудні в 
просторій салі перший раз у 
житті цієї громади,'як теж пе-
ред. американцями в цих око-
лицях, виступили молоді наші 
танцюристи і відтанцювали 
кілька народніх танців. Оду-
шевлена публйка не могла на-
чудуватися красою наших на-
родніх строїв, як і ніжними 
танцями Стефанії Комарин-
ської (вчительки танців), Ма-
русі Ноґаш, Ќсені Несторенко, 
Олі Дмитриќ та Мільки Ваври-
чук. Танцювали виключно ді-
вочі танці, бо досі новозорґа-і? 
нізований Ќлюб Українських 
Танцюристів іще не вспів вив-
чити хлопців, щоб можна тан-
цювати хлопячі чи мішані 
танці. Є надія, що все це буде 
зроблене, хоч треба признати, 
що праця йде досить поволі й 
серед тяжких обставин. При 
охочій співпраці, при жертвен-
ній кооперації та при усиль-
нім завзятті тих кількох оди-
ниць, що взялися за ту робо-
ту, надіємося, що -знищиться 
всякі перепони і ступнево від-
будується приспану забуту 
громаду на заході. Треба зга-
дати, що сусідство Голивуду 
має деякий вплив на наш ви-
ступ, бо знято з наших танцю-

В І Д О З В А 
ДО ОДНОСЕЛЬЧАН З СЕЛА 

' КРАСНА. 

При грошевій допомозі сві-
домих громадян у краю та при 
переважній підмозі свідомих 
односельчан з села Красна, що 
перебувають в Америці, ще 
минулого року будову нашого 
величавого Народнього Дому 
ми допровадили до того, що 
витягнули всі мури, `а дах по-
крили бляхою. Цього року ми 
думали викінчити будову в ну-
трі. Але, хоч маємо якнайкра-
щу волю, ми цього року біль-
ше не могли нічого зробити. 
Бо, поперше, нам залишилось 
біля $200 довгу з минулого 
року, а подруге, 'пожертви 
цього року не впливали так, 
як цього ми сподівались. 

Покищо маємо готові дві 
кімнати, в яких ми примісти` 
ли наше товариство, а також 
заложене перед кількома міся-
цями товариство „Кружок 
Сільського Господаря". Те о-
станнє має за ціль піднести 
рільничу культуру нашого се-
ла. Такі кружки дуже розпов` 
сюднені по цілому краю. 

Як Вам відомо, в нашім се-
лі свідомість ще дуже малень-
ка і на місцеві сили не можна 
багато рахувати. Крім того є 
в нас гурт збаламучених лю-
дей, які наперекір нам заложи-
ли собі читальню ім. Качков-
ського. Ціль їх читальні оче-
видна: знищити почате нами 
діло і довести наш Нар. Дім 
до руїни. Та ми думаємо, що 
їм це не вдасться. Вони отвер-
то говорять, що їх завданням 
є заволодіти нашою домівкою. 
Але вони не мають серед шир-
шого нашого загалу ніякого 
попертя. Наші господарі цу-
раються їх і вони мусіли вже 
зміняти три рази свою домів-
ку, бо ніхто не хоче їх у себе 
тримати. 

Також ми числимо на Вашу 
поміч. Ми прохаємо Вас: до-
ложіть усіх старань, щоб зі-
брати якнайбільше жертв до 
закінчення ‚цього діла. По-
дбайте, щоб кожний наш од-
носельчанин дав жертву на 
наш Народній Дім. Зібрані 
гроші просимо далі посилати 
на адресу відомого Вам скарб-

УВАГА! Е ^ ПЕРІ АМБОЯ, Н. ДО.! ̂  М І ! 
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОГО АМЕР. ДЕМ. ЌЛЮБУ 

: :: : відбудеться : :: : 
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 

760 STATE STREET, PERTH AMBOY, N. і . 

В НЕДІЛЮ, 3. КВІТНЯ (APRIL) 1938. 
в годині 4:30 пополудні 

HW ВІЧЕ 
На цс віче проситься як молод іж так і старших укра їнських грома-

дян з Перт А м б о й і околиці . Тема історична. 75 
Буде говорити д - р Семен Д е м и д ч у к . 

ристів новинкарську тасьму, 
яку показуватимуть по амери-їника, Михайла Цепка, в Кра 
канськйх школах та на все-існій, почта Ванівка (Wcglow-
світній виставі у Сан Франсі- ќя). 
ско й Лос Анджелес Кавнти Очевидно, за дотеперішні 
Фер. Здається, не треба під- пожертви, як голова т-ва „У-
креслювати великої ваги, яку країнський Народній Дім у 
матиме в будуччині наш Ќлюб Красній", ще раз Вам дуже 
і яку корисну ролю він віді- сердечно дякую та прошу не 
грає для доброго українського дати пропасти розпочатому 
імени. 'ділу. 

Звертаю також Вашу увагу, 
що правдоподібно незадовго 
вороги нашого Народнього 
Дому, які заложили свою чи-
тальню ім. Качковського, зач-
нуть писати до Вас листи, в я-
ких старатимуться розбити ці-

рила про потребу всесвітньої л у а к ц і ю Прошу Вас цьому 
дружби народів, другий про І П р 0 Т И Д І л а т и й освідомлювати 
наш край, про його кривди, н а ш и х л ю д е й у т и х с п р а вах . 
про большевицький голод в 
Україні та про змагання ве-
ликого українського народу 
до волі. Прелєгент послугу-
вався просторою мапою Ев-
ропи. 

Треба зазначити, що .чи-
сленна група вчителів та - у-
оядників із Шкільної Ради 
Іули дуже зацікавлені 

Крім танцюристів українці 
заманіфестували себе ще чу-
довою виставою наших ви-
шивок та артистичних виро-
бів, як також промовами. Про-
мовляли В. Качмарська та ав-
тор цих рядків. Перша гово-

Засилаю Вам щирий привіт 
від себе і від наших краяпів. 

Д-р Юліям Налисник. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 

З НОВОГО АМЕРИКАНСЬКО-
МЕКСИКАНСЬКОГО НЕПО-

'РОЗУМШНЯ. 

Мексиканський уряд устано-
вив . Вісента Корсета Герару. 
що був досі підсекретарем 

Коли комусь робиш щось лучби, генеральним директо-
добре, дай йому пізнати, що ром крайової нафтової ради 
це не востаннє; так за'ПЄв-,що має заряджувати нафтови 
няєш собі його вдяку. (Китай- ми маєткамиѓ"які недавно зѓ 
ська приповідка). брав мексиканський уряд. 

ПОЗІР! УКРАЇНЩ ПАСЕШ І ОКОЛИЦІ! ЛОЗІР! 
ОРГАНІЗАЦІЯ Д Е Р Ж А В Н О Г О ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ 
відділи 18 і 34, УКР. ПРАВОСЛ. ПАРОХІЯ, УКР. ГРЕКО-
КАТОЛ. ПАРОХІЯ, У. Н. ДІМ, МУН, У. Ч. ХРЕСТ, 
БРАТСТВА, ТОВАРИСТВА, ЌЛЮБИ І СЕСТРИЦТВА 

: :: : скликують : :: : 

В С Е У К Р А Ї Н С Ь К Е П Р О Т Е С Т А Ц І Й Н Е { 

І ^ # В І Ч Е ^т 
В НЕДІЛЮ, З, КВІТНЯ (APRIL) 1938. 

В У К Р А Ї Н С Ь К І Й САЛІ, 2 1 2 PRESIDENT STREET, PASSA1C, N. J . 
Початок точно в 2. год. пополудні. 

Бесідники: гр. Д. Галичий, гр. В. Душник, гр. В. Бўќата, гр. Т. Рудий, 
о. Захарко і о. В. Дяків. 

Український Народе! Вічевий дзвін бє на трівогу і кличе вас 
всіх прибути масово на це віче, щоб запротестувати перед світо'м 
проти всіх окупантів українських земель і заманіфестувати свою 
силу, що ми ніколи не зречемось своїх прав до Сам`остійної України. 
75 Комітет. 

ВІД УКР. НАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТЕЙТУ НИЗ ДЖЕРЗІ 
П О В І Д О М Л Е Н Н Я . 

ЦИМ ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ, щ о 

Н А Д З В И Ч А Й Н І ЗБОРИ 
ДЕЛЕГАТІВ УКР. НАЦ. ОРҐ. СТЕЙТУ Н. ДЖ. (СТЕИТОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) відбудуться 
В СУБОТУ, 2. КВІТНЯ (APRIL) 1938. 

(а не 3., як було заповіджено на лротестаційнім вічу) 
В САЛІ ПРЕСВИТЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ, 

П І Д Ч И С Л О М 4 9 - 5 1 BEACON ST RE E T , . NEWARK, N. J . 
в годині 8. вечором. 

Перед зборами відбудеться засідання уряду в 6:30 вечором, на яке 
проситься всіх урядників точно явитися. 75. 

УВАГА! УКРАЇНЦІ В JERSEY CITY, N. J. УВАГА! 
СТАРАННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ, ПРИ СПІВУЧА-
СТИ ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

: :: : влаштовується : :: : 

ізг'ВЕЛШВИЙ КОНЦЕРТІ 
В ЧЕСТЬ Т А Р А С А Ш Е В Ч Е Н К А 

В НЕДІЛЮ, 3. КВІТНЯ (APRIL) 1938. 
В У. Н. Д О М І , 1 8 1 - 1 8 3 FLEET ST RE E T , JERSEY CITY, N. J . 

Початок точно в годині 7:30 ввечір. -
Вступ для старших Зо центів, для- дітей 10 центів. 

Шановна Українська Громадо , ь Просимо якнайчнсленніше прибути, 
що б можна достойно звеличати свято Батька Тараса , Пророка нашої 
Нації. Програма свята є така багата, що годі тут все описати. В хорі 
беруть участь найкращі співаки, як напр. проф . М. Фатгак, п р о ф . T. Каськів, 
п р о ф . В. Савіцький і інші. Приході і ь всі, а не пожалуєте , бо програма 
буде дійсно чудова , яко ї джерзіситські українці ще ніколи не чули. Це 
перший раз маєте нагоду почути дійсно чудових співаків-професорів . А 
т а к о ж почуєте позамісцевих бесідників, між ними славного диригента 
п р о ф . О . К О Ш И Ц Я . ІТрнходіть всі і вся, а не пожалуєте , за що ручнть 
75 Уряд Центр . Комітету в Д ж е р з і Ситі, Н. Д ж . 

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
І УВАГА! РОЧЕСТЕР, Н. Й„ І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 1 
{= АМАТОРСЬКИЙ ГУРТОК У. Н. ДОМУ == 
Ezz відіграє оперету в трьох діях Г -

І ОХ, НЕ ЛЮБИ ДВОХ! І 
І 0 СУБОТУ, 2-ГО КВІТНЯ (APB1L) 193В 
= ПРИ 831 JOSEPH AVE., ROCHESTER, N. Y. Ц 
sg Початок рівно в годині 8. вечором. — Вступ 35 цнт. = І 
EES З а п р о ш у є м о рочестерську громаду прийти і подивитися на = 
: = ту виставу. В штуці виступають добірні сили, котрі з аловолять S S 
3 3 прнсутннх. Тому хай нікого не забракне на тім представленню, z^ 
5 5 75 Заряд У. Н. Дому. === 

В ТРЕТЮ НЕДІЛЮ ПО ВЕЛИКОДНІ, 15 ТРАВНЯ 1938 
: :: : відбудеться :——:: : 

П О С В Я Ч Е Н Н Я Н А Ш О Г О М О Н А С Т И Р Я 
СЕСТЕР СЛУЖЕБНИЦЬ ПРЕЧ. ДІВИ МАРІЇ В ФІЛАДЕЛЬФІЇ, 
на котре отсим Вас запрашаємо. 

Наш Владика постарався, що маємо свій Український Монастир, але 
на тім не кінець. Нам потрібно Прнюгу-Захиту для старців, б о дотепе -
рішній дім замалий. 

Чи м о ж л и в о мати обшнрннй, вигідний Захист з городом, а може з 
ф а р м о ю ? У Бога всьо можливе . Робім, що в наших силах, а Бог поможе . 

З нагоди посвячення Монастиря печатаємо книжечку на намнѓќу істо-
ричної події. Розходиться` о цс, щоб з тих книжечок був прихід. Сподіва-
ємося д е щ о призбирати з О г о л о ш е н ь : з Привітів і з Адвертайзментів . 

Просимо Комітети Церковні , Апостольства Молитви, Товариства , Брат-
ства, Сетрицтва, Ќлюби і визначних громадян, дати свої оголошення. 
Ціна за цілу сторону ._ $20.00 І Шш за' пів сторони $10.00 

„_ пп І Ціна за чверть сторони 5.00 
на передиќх місцях 25.00 j ц , „ а За вісімку сторони 2.50 
Просимо прислати Оголошення враз з грішми як найскорше, а пай-

дальше перед 15. квітня 1938. Заздалегідь сердечно дякуємо за Вашу 
жертву і обіцюємо молитись за Вас. Поручаємося молитвам 70,5 
Адрес: Сестри Служебниці Преч. Діви Марії.-

SISTERS SERVANTS OF ST. MARY, 719 Brown Street, PhaadelphU, PL' 

ПЕРЃ АМБОРІ, H. ДЖ. Місячний 
ТИМИ мітінґ Бр. св. Васнлія, від. 168, від-

,, ЛПЛЇЇ будеться в неділю, 3. квітня, в го-Ьактами і нотували їх у своїх ` м . ' . ' ,. 1 , 1 ' -т 5 . дині 2. пополудні , в галі У. Н. Дому , 
`аписках. Промовця засипува- s t a t e s t Міт інг ПрОГОл0шуеться вча-
ю питаннями про Україну, сніше з тої причини, що в годині 

_. . і и л _ л г :^ 4;30 відбудеться лекція. Проситься 
і р о ГіТЛЄра 1 Т. Д. ЩОДО І IT- п р п й т н н а ч а с . _ Григорій дячншнн, 
теоа ТО одержали ВІДПОВІДЬ, прслс; І`рнгорій Бабин, кас; Пилип 

^ ' Маннк, секр. 
чо наш нарід бореться за 
:вою волю й свою незалеж- - , : Т 

Укпаїна не хоче бути а"а'ідци"'"іЦ'ІІІІІІ1іаіІІ"1ИІІ"аіІ1ІІ1ІІ'"іаіІІ1ШІ!ІІіат'ІІІШп0ІІітіпІІІптіІ"ШІ'ПІІ'''іттпіІІІІ'іа 

д'р"г^м Ма'чўком. Що інфор- J ЙОНКЕРС, Н. й., І ОКОЛИЦЯ! УВАГА( 
мації про Україну 
слухачів, може 
факт, що промовця запросили і 
до пятьох інших клюбів, щоб і 
дати подібні відчити, а також І 
запрошено наших танцюристів І 
і пороблено замовлення на у- І 

ц і к а в и л и g З А Х О Д О М КОМІТЕТУ УКР. ГРЕКО-КАТ. ЦЕРКВИ, 
" БРАТСТВ, ТОВАРИСТВ І СЕСТРИЦТВ м. Й О Н К Е Р С 

: в ідбудеться : ПОСВІДЧИТИ і 

TZ О 
МАРІЇ СОКІЛ 

ОПЕРОВОЇ СПІВАЧКИ 

п о в н а мвавамш аи—Ц шв—^ гаТа1 

і АНТОНА РУДНИЦЬКОГО 
КОМПОЗИТОРА-ДИРИГЕНТА 

грашські писанки. 

Корінням усього зла є 
лйнність. (Св. Павло). 

В НЕДІЛЮ, 3 . КВІТНЯ (APRIL) 1938 
В ПАРОХІЯЛЬНІИ ГАЛІ, Ash Street, Yonkers, N. Y. 
Початок в годині 3-тій зполудня. — Вступ 50 цнт., 

Ф. ЛуціВ. g 6 g 7 5 для дітей 25 цнт. — Д о х і д призначений не Н а р о д к ю 
штштт І ' Лічницю у Львов і . 
"""""" І Небувала нагода нолюбуватнся співом нашої співачки, що здобула собі загальне признання серед 
з а х - І нашого народу і чужинців , та грою композитора-дирнгскта європейських оперових театрів, а прн тому 

'І причинитися ж е р т в а м и д о викінчення першого укра їнського шпиталю у Л ь в о в і . — Центральний Комѓѓет. 



і СВОБОДА; ПЯТНИШ, 1-ГО КВІТНЯ 1938. Я 75. ^ 

І` з щ р м СОЮЗУ ШЇНОК t УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВШІЄГС І 
тетд в mm, џ 

` ' : :: : відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ, 3. КВІТНЯ (APRIL) 1938. 

„СВЯТО ОЛЬГИ БАСАРАБ" 
НА` ГАЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАР. ДОМУ В ЧЕСТЕР, ПА. І 

В програму свята будуть входити: співи місцевого хо`ру під f 
управою Григорія Корольова, декламації, сольо співн тс дуети. 
Головний реферат виголосить лані Олена ііітогрин з Філадельфії, Па. 

ііросіш.си всіх громадян з Честер, Па,, і околиці прибути на 
це свято і віддати пошану тій, що не жалувала віддати життя за 
ВОЛЮ УКРАЇНИ. 75 

Комітет. 
ЉШШІШШІШШШ ішшнпшшипшішшпшішшшзшііиішішшішіішішмшешйадгаішшшшііі; 

іііі^іііі^ііігаіігаіішігаііг^іііі(ііііішііігііііігііішііі 
П031РІ f ^ ' Н№ІРЌ' І ОКОЛИЦЯ! С Ш ' ПОЗІР! І 

ЗАХОДАМИ 3. СОТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧОРНОМОР- В 
, СЬКОЇ СІЧИ З НЮАРКУ, Н. ДЖ. == 

відіграється оперету в 3. діях зо сліаам,н, Кухарснка-Старицького g } 

ЧОРНОМОРЦІ 1 
' В СУБОТУ, 2-ГО КВІТНЯ (IPRIL) 1938 Ш 

^ В СІЧОВІЙ САЛІ, 9 
229 SPRINGFIELD AVENUE, NEWARK, N. J. 5 2 

Початок в годині 6:30 ввечір. — Вступ 45 цнт. Ш 
Згадану оперету відіграють найкращі артистичні сили з Ню ` З 

Норку, а це: одні Красаоаська, Городецька^ Барановська, панни = ;̀ 
Оля Каришин І Оля Кухар; панове Грицншнн, Свободян, Ціопа. S 5 
Горбачевський. Хор під управою професора М. Корнкорн. Режі- =̂ = 
серка пані Красновська. -

'Оперета Чорноморці це одна з найкращих^ шту'к української ( g j 
сцени. Прнходіть всі громадно, бо за певне вдоволення ручнѓі, б и 

Команда 3. Сотні О. Ч. С в Нюарку, Н. Дж. а 

SDSD 

SDSD 

SDSD 
SDSD 

ТАК! ПИСАНКИ! 
НА ДАРУНКИ СВОЇМ І ЧУЖИМ 

вже можна дістати 
І ТО НАЙКРАЩІ УКРАЇНСЬКІ ВЕЛИ-

КОДНІ ПИСАНКИ 
розписані й розмальовані найкращими 
артисткамитписарками. 
1 писанка , 60 центів 
Пів тузина писанок $3.00. 

В ціну вже вчнслено кошти висилки й асе-
курацію посилки. 

Замовляйте: 
"S V О В О D А," 

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

М О Л И Т О В Н И К И 

„ЗАПИСНИК МОЄЇ ЖІНКИ". 
(Щось ніби гумореска). 

— Гальо, пане докторе, му-
шу вам подати жахливу віст-
ку... 

— Що сталося? 
— Моя жінка втратила ѓлуз-; 

ди4 
— Невже?!... 
— її поведінка стала вже 

від кількох днівv підозріла. 
Лри сніданні, при обіді, при 
підвечірку і при вечері кладе 
вона постійно свій записник 
перед.себе, переглядає його, 
хита$ ‚головою, блідне і вигля-
дає чогось залякана. Одначе 
тому, т о я не маю цікавої вда-
чі, не питав я її про причину 
тієї дивної `поведінки. Але ни-
ні, по обіді, не міг я вже біль-
ше над собою панувати, взяв 
записник до рук і кинув на 
цього оком. Записки, що я їх 
там знайшов, сильно мене вда-
рили. 

— Щож там таке записане? 
— Ох, пане докторе, мабуть 

-господарські клопоти поміша-
;.ли зовсім г.аузди моїй жінці і 
ѓрозбили їй нерви. А саме у за-
!писниќў мала вона записані 
Ісвої щоденні видатки, але в та-
!кій формі, що для мене вона 
; стала' справжньою трагедією... 

— Алеж скажіть же вкінці, 
в чому річ? ч 

— Пане докторе, моя жінка 
втратила зовсім глузди... Во-
на не орієнтується в часі. Во-
на поринула з теперішнього 

і в минуле... 
— Як ви то розумієте? 
— їй здається, що ми все ще 

; живемо в післявоєнних часах 
і девалюації, бо, як я зрозумів 
І з її записника, вона починає 
і знову в австрійських коронах 
і рахувати. Перед собою маю її 
І записник і можу відчитати вам 
деякі позиції. 

— Прошу дуже. 
— Наприклад учорашня да-

та: L 
1 Обід 700 к. 

Підвечірок 950 к. 
І Вечеря 600 к. 

ЧИ ВИ ЧИТАЛИ 
Зі 

ІСТбРНЧНА ПОВІСТЬ 
В ДВОХ ТОМАХ 

Написав Y 

Остап П. Білозерський. 
,. ЦІНА $100. 

в Книгарні „Свободи" 
"S'V О В О D А," 
8 1 - 3 3 Gjand Street, 

Jersey. City, N. J. 
її я `)игт^нптт+пьѓиг^'т 

^ В І Д О З В А 
ДО ОДНОСЕЛЬЧАН З СЕЛА 

СОЗАНЬ, ЛОВ. САМБіР. 

Ш АВДАЕ МУЖУ 

- Поверх десять тися-ч дрофе-
сійних. МУЗИК, узятих з льо-
кальдого допомогового слйс-
КУ, тепер зааранжовані для 
старань зробити музику части-
дюю щоденного життя людей 
Америки. їх працю започатку-

Івав федеральний Музичний 
і Проект WPA, а веде її д-р І^и-
колай. Соколов. ь 

Музика це одна річ, котрою 
майже кожного можна розве-
селити, котру всі можуть ро-
зуміти. Одначе довгі роки в 
Америці добра м'узика була 
люќеўсом, на котрий мало хто 
міг спромогтися. Радіо і зву-
кові фільми до певної міри 

Я одержав недавно від ‚виді-
лу читальні „Просвіти" в рід-
ному селі листа, в якому про-
хають мене про поміч на до-
кінчення будови дому читаль-
ні „Просвіти". А що в тих о-
колицях, де я жив, нема ба-
гато наших односельчан, зате 

Ці цифри вказують на те, 
каже, д-р Соколов,, що рощи-
рено цілу основу дмерикан-
ських любителів музики, „Ве-
ли.ч#вв музика більше де явля-
єт̂ ься привілеєм щасливіших 
одиниць, серед загдлу", він з.а-
являе. „Населення цілого хра-
ю прислухувалось до її про-
грам і більше бажає того.. Це 
велике число учасдиків ство-
рить новий ринок № сучдсно 
б.ездільні тдлднти". 

Яво - річний Федеральний 
Музичний Проект покдзав, чо-
ІГО можна доконати при помо-, 
ні уряду, через дрограми, гр-
‚ловно призначені' на поміч у-
богим музикдлі" Музика ста-
лася важною чдстйною що-
дендого життя міліонів людей. 

бизнвші Нагоди 

ІЬШРШ штт АБОІ 
621 EAST lltfa ST., NEW YORK'1 

Голоситись по інформації- ^ 
Е. 4th St., або телефоном: ORvJn І 

поширили свою активність, а.іОдишов6 важний де факт, що 
.багато здібних 'музик, не аа-
трдтивши свого музичного та-
ланту завдяки проектам, по-

ле одні і другі не допускають 
музик до особистої участи, за-
ступаючи їх фонографічними 
плитами. 

Вигляди цих досвідчених 
артистів були найтемніші з по-
чатком 1935 року. Театри по 
цілім краю касували орхестри, 

є їх більше в стейті Пенсилве-! музичні школи редукували 
нія, то я оголошую цей лист j відносні факультети, а при-

Віночок (у білій кавчуковій оправі, з образцем по сере-
v дині. Малого формату. Для дітей) , $ .90 

Ангел Хранитель (в гарній чорній полотняній оправі) 1.35 
Помилуй нас Боже (в чорній шкіряній оправі 1.35 
Ангел Хранитель (в гарній чорній полотняній справі) 1.35 
Ангел Хранитель (в білій кавчуковій оправі з образцем 

по середині) 1.70 
Бог радость моя (сторін 606. В гарній мягкій чорній опр. 2ДЮ 
Бог радость моя (сторін 606. В білій кавчуковій оправі 
"'" з образцем по середині) 2.50 

" S V O B O D V 
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY. N. J 

Разом - 2,250 к. 
І скажіть мені, пане докто-

ре, чи воно не страшне? 
— Можу вас заспокоїти, па-

не Фартушок. Вашій жінці ні-
чого не є. Із записок бачу, що 
вона гостро придержується 
моїх доручень. 

— Вона здорова? 
— Так. Ваша жінка хотіла 

почати відтовщеневе лікування 
і я дозволив їй тільки 2,250 ка-
льорій денно. 

— А... так?!. . . 

" ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРО-
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ 
ЦІННИК КНИЖОК. 

шяшатшвтшшшшттшшшшшя^шшшшшяишшшшшшшшяш 

В школі. 
Професор: Може хто дасть 

мені приклад, коли діти терп-
лять за гріхи родичів? 

Тольо Бзік; Тоді, коли родн-
чі помагають нам писати за-
дачі. 

і прохаю в'сіх односельчан на 
нього відгукнутись та ирисла-
ти свої жертви — або на мою, 
нижче - подану адресу, або 
впрост до краю. 

Цей лист звучить: 
„Підписаний виділ, заохоче-

ний Вашою жертвою на будо-
ву дому читальні „Просвіти" 
в Созані, рішився будувати 
Дім це здерева, тільки з цег-
лй, щоби був певний від вог-
ню та міг довгі роки служити 
будучим поколінням. 

„Завдяки жертвеності на-
ших Братів зза кордону та 
місцевого громадянства вда-
лося здвигнути величаву, як 
на Созань, будову. Але годі 
її докінчити. Від убогого на-
селення Созаня вже більше 
стягнути не можна не то на 
будову, але навіть на сплату 
довгу (в сумі $500),. 

„Будучи в дуже прикрому 
положенні, бо недокінчений та 
непокритий дім нищиться від 
дощу і лихої погбди, зверта-
ємося до Вас з проханням 
прийти нам з підмогою. Будь-
те такі ласкаві і переведіть 
між собою збірки на ту ціль. 
Наше прохання є заразом про-
ханням цілого нашого села, я-
ке вірить у Ваш патріотизм 
та покладає велику надію на 
Вашу підмогу. -

„В залученні пересилаємо 
збіркову лісту і дві знимки з 
будови дому читальні. Гроші 
просимо слати на адресу: Чи-
тальня „Просвіти", на руки 
Івана Курчика, сина ПетрачСо-
зань, почта Старий Самбір. 

За виділ: Петро Пелещок, 
голова; Іван Курчик, скарбник; 
Ortm Штеник, секретар". 

Моя адреса: Дмитро Грабів-
ський, 3509 Greenpoint Ave., 
Long island City, N. Y. 

ватні школи зникали. Брак 
праці приводив: до понизення 
моралі. Були побоювання, що 
занидіє знання музичного фа-
ху, котре набувається впро-
довж довгих років. 

Зорганізований у жовтні ми-
нулого року Федеральний Му-
зичний Проект не тільки дав 
працю тисячам людей, але 
перший раз дав їм можність 
передавати поважну музику 
для розваги масам американ-
ського народу. 

Проект почала Адміністра-
ція Поступу Праці головно на 
те, щоб дати артистам змогу 
заробити на своє вдержання. 
Одначе високий артистичний 
рівень і совісне виконування 
музичних творів були на меті 
перше всього. Музики, пере-
свідчившися, що за діставану 
поміч від них сподівалися зво-
роту на рівну вартість, щиро 
виконували свої завдання з пе-
реконанням, що музика не 
може принести користи су-
спільству, як не буде переда-
вана слухачам. 

Успіхи їх старань видно в 
останнім звіті проекту, котрий 
виказує, що до сьогодні за-
гально 92,088,927 людей прий-
мали участь у 130,901 висту-
пах. Проект тепер обіймає 127 
симфонічних орхестр, 10 во-
кальних хорів і банд, 16 му-
зичних ансамблів, 52 танкових 
орхестр, 10 вокальних хорів і 
11 оперових дружин. Студен-
ти, котрим, брак засобів на 
приватні лекції, дістають му-
зичні інструкції від J.017 без-
робітних учителів з допомо-
гового списку у 259 місцево-
стях. В музичних осередках 
є 13 проектів, що дають при-
нагідну працю переписувачам, 
аранжерам і бібліотекарам. 

ГОСПОДИНІ д о ЗАРЯДў ійшу 
ИА ФАРМІ І 

Середнього віку, беЗДІІІІиї і 
шукуе ПЕТРО САМБОРСЬКИгі 
U 0 2 E..Un. Parkwy {conS^l 
АШсл Ave.), BrooWrn, N. у. ф ш 
иа положена в Стемфорді, ц_ U 

С В, Л И Ш И Л Й Й . 
( Радить і робить поміри у 0удо. 
вал домів, приватних чи наро'шнх 
церков, иубличшіх галь. Пишіп-
S. W. GOUNSKI, 420 Grove St 
irvington, Newark, ft. J. 

Телефонуйте: Essex 3-5166. 

вернулись на приватні посади. 
Що інші народи пильно сте-

жать за спробами Америки, 
видно з того, що в орхестрах 
WPA виступає Єжи Баяновскі, 
ш'сланий Польщею до Злуче-
них Держав з музичною місі-
єю, та Карло'Хавез, визначний 
мексиканський диригент і 
композитор. Ці визначні про-
водирі музики вповні пого-
джуються з' а мериканеьким у-
рядом відносно того, що бу-
лоб кривдою як для народу 
так Л для талановитих музик, 
якби не давано їм відповідно-
го заняття з їх професії. 

ТАЄМНИИ КАМІНЬ У ШВЕЦІЇ 
ВОРОЖИТЬ НЕЩАСТЯ. 

До Шведського Інституту 
Старовини прийшла петиція, 
яку дідписали кілька тисяч 
осіб. Вони домагаються, що-
би старовинний камінь, який 
є у північній Швеції, а відо-
мий- під назвою „Каменя у Зе-
леній Долині", перенести на 
його давнє місце. Камінь, що 
лежав недалеко норвезької 
границі, біля шведського осе-
редка лещетарського спорту 
Сторліен, тому три роки усу-
нули та прикріпили до скелі. 
Зробили це тому, що камінь 
був на багнистому грунті. 

„Камінь у Зеленій Долині" 
це одна з найбільш таємничих 
памяток старовини. Важить 
більше як одну тону, а ви-
сокий більше як три сто-
пи. Вкритий ріжними загадко-
вими знаками, яких значіння 
учені не можуть відгадати. 

Каменем тим цікавляться не 
лише археольоги та любителі 
Старовини. Народня уява по-
творила на основі того каме-
ия найріжніші перекази. За-
гально вірять, що таємні йо-
го рухи пророкують, якесь не-
Щастя. Кажуть, що таке було 
в 1741. році, коли Швецію 
втягнули у війну. Переказ ка-
же, що коли, камінь нахилить-
ся, можна напевно сподівати-
ся якогось нещастя. 

ЖИТТЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛІТ 40. 
Мужчинаќ, що стратили силу, лік St 
Leons No. 1. за $З. Жінкам, црш ц,,^ 
леннм, лік додасть вам енергії, $і 

Жінки вразі здержанні' 
спізнення або болів мі-
СЯЧНОГО П е р і о д у , hilhi . 
шини $2. lie:, ріжіііщі 
ЯКОГО ЛІКУ Hit IIitIIH.'6y. 
ете, ми вам -зрббнми 
Кожний наш лік ѓарап, 
тований. Належіиісіь 
присилати по'повни tit-
реказом: пересилку кн 

самі оплачуємо.'Писати до нас з"пов-
ним довірям: на нідповіді, затучшн 
марку. Адресувати так: ^ 

S-ST. LEONS INSTITUTE, 
309 — 5th Ave., New York City. 

Д-Р ЮЯЙ АНДРШО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,: 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР J 

321 Е. 18th STREET, ! 
between 1st and 2nd ATMUM, j 

NEW YORK, N. Y. 
Тої. GRAMERCY 8-2410. 

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

рано від 10 до 12. 

М И Р О Н Л И Т В И Н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ 

Без ріжниці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби тьіе-
фонуйте до нас Обслуга шира 

І Чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Spring6cld Ато. 
E W A R K, N. J. N 

Phone: Essex 3-5347 

ТАРЗАН НА Р О З Ш У К А Х (I2t)-

Щ Ь^ї^кж№гії 

Огдлі далі провадив обі бі-
лі жінки через подвіря, по я-
кім бушували свобідно лео-
парди. Леопарди на вид людей 
зупинялись, виставляли зуби, 
гарчали і вдаряли по повітрю 
лапами, але не осмілялись під-
ступати до них ближче. Вно-
чі, зрозуміло, вони мали би 
більшу відвагу. Нарешті Оґдлі 
підвів їх до святині, в якій 
мешкав хам Кавандаванда. 

Кавандаванда! Хто він` та-
ќий? Чого він від них захоче? 
Джейн сподівалася, що Каван-
даванда це якийсь ватажок, а-
бо найвищий жрець. Дикуни в 
нетрах-яюблять обожати своїх 
провідників. Та хтоб він не був, 
Джейн не сподівалася від ньо-
го якоїнебудь ласки. Вона 
прочувала, що найгірше ста-
неться саме тоді, коли вони пе-
ред ним являться. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

1 2 9 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel . : Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE A CHAPEL-
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. E. 155 St.) , BRONX, N. Y. 
Tel. Ludlow 4-2568. 

Нераз у минулім житті-. 
Джейн знаходилася в дуже неѓ 
безпечних ситуаціях, але тоді 
вона бодай мала надію, що в 
останній хвилі таки Тарзан зя-
витьсй і її врятує. Але тепер -
вона не могла мати навіть тої 
надії. Бо звідки на світі він 
міг знати, що вона знаходить-
ся в тих околицях? — дума-
ла собі Джейн. Усякий ряту-
нок, наскільки він міг бути, за-
лежав від неї самої. 

іріан знав,.-що вона 
знаходиться в тих околицях. 
Але він, знаючи також небез-
пеку, в якій знайшлася Джейн, 
побоювався, що його поміч 
може бути спізненою... Немов 
вихор він гнався по нетрах, 
щоби прибути на рятунок сво-
їй укоханій дружині. Лиш у 
рядигоди він мусів зупиняти-

f ся, щоб дати змогу Тибсові і 
Бравнові його здігнати. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий УкраТнський Ундертейкер 

заряджуе погребами по ціні так 
низькій, як $150. Обслуга 

найкраща, 

І О Н N B U N K O 
Licensed Uundertoker A Embalmer 
437 Е. Cth ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funerala u low as $150. 

Telephone: Orchard 4-8086 

Коротко. 
— Ромќу, старий друже, як-

же то добре, що ми стріну-
лися.. . 

І—: Гм, та ніби добре, але я 
згори кажу тобі, ню не маю 
при собі ані сотика 


