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ЗА ГРАНИЦЕЮ ЗЛУЧЕНИХ 
і ДЕРЖАВ АМЕРИКИ. 

яз 

РУЗВЕЛТ. ДОМАГАЄТЬСЯ РОЗСЛІДІВ 
НАД МОНОПОЛЯМИ 

1 - ВАШИНГТОН. -— Президент Рузвелт вислав до 
конгресу "послання,'в якомў поручає конгресові на-
.шачити комісію^ ідо ріозслідилаб діяльність моно-
польних компаній^ себто ̀ таких, які завдяки своїй си-
лі і порозумінням' з 'інш'ими "компаніями здо'були в 
американськім економічнім житті ма̀ йже диктатор-
ське становищЄд .В тім посланні президент говорить, 
що в Америці 'є прямування'скупчувати вел'ичезну 
економічну сиду в одних руках. Коли та сила не-
числснних одиниць 'переросте силу держави, то в 
краю повстане фашизм. Тому ту економічну силу, 
що'опинилася в руках нечисленних одиниць% треба 
роздробити між ширший круг'л`юде`й і тим_ треба 
привернути назад можливість конкуренції. Прези-
дент також сказав, що ^свобода в демократії не є 
певна, ќЬли ЇГбизнесова система не забезпечує за-
няття, а також не продукує та не розділює добра в 
такій мірі, в якій 'можна би булб задержувати прн-
ІІЯТИЙ ЖИТТЄВИЙ рІВЄНЬ"І . -f- ,' . ' .-

СПІВПРАЦЯ З БИЗНЕСОМ. 
ЌАШИНГТОН. — У̂  сердечному листі президент 

Рузвелт приняв до відома готовість 16 великих биз-
несменів у кожному відношенні співпрацювати з у-
рядом, щоб у^той спосф.' побороти нинішнє безро-
біття і привернути край назад до добробуту. Прези-
дент просив тих бизнесменів, щоб вони висказували 
свої побажання, а він зо свого боку буде також іти 
їм назустріч. : . ^ :-ь г-``. '` 

П Р Е З И Д Е Н Т ХОЧЕ ПЕНСИ ДЛЯ ВДІВ, СИРІТ 
І СТА`РЦІВ. 

ВАШИНГТОН. — 'Президент .поручнв ‚комітето-
ві суспільної обезпеки, щоб він розглянув можливо-
ст.і, чи не^аржуаДя #ўдо збільшити старену,.%р всіќў 
а також чи неможнаб виплачувати ЇЇ скоріше, ніж 
від 1942 року. Президент доручав теж провідати, 
чи не можна би було виплачувати такої пенсії ста-
рим жінкам, вдовам та Сиротам. 
ХОЧУТЬ БУДУВАТИМЕ ДВА ВОЄННІ КОРАБЛІ. 

ВАШИНГТОН. — На руки конгресу вплинуло 
поручення президента, щоб конгрес уповноважнив 
на своїх нарадах будову ще двох великий бойових 
кораблі̀ в. Разом з тими двома тепер А'мерика мала 
би під бўдовбіо шість великих'бойо`вих к`ораблів. 
ВІДСУВАЮТЬ 3AKOfldnPOCKT ГОДИН ІІРАЩ 

1 ЗАРПЛАТИ. 
ВАШИЙГТОН. — Не звертаючи уваги на те, що 

з боку у'ряду бу'в великий натиск, щоб законопро-
єкт про найнижчу заплату і найвищий час праці иі-
іиов знов'на наради'конгресу, конгресовий комітет 
засобів переголосував, щоб той законопроект не пі-
шов на наради.' Тепер деякі конгресмени роблять 
заходи, Щоб"здрбўтй 213 підписів і законопроект 
піддати під 'наради понад голову комітету засобів. 
Та є побою`вання, 'що внаслідок бажання багатьох 
конгресменів небавом вертатись, додому і брати j 
участь у приготуванні "до виборів,̂  той законопро 
єкт. не дістане належної уваги`'в конгр'есі." ";-
ЗАЛЇЗНИЧ! ЛІНИ ХОЧУТЬ ОБТИНАТИ РОБГГНИ-

% КАМ ЗАПЛАТУ. J 
І1ЖАГО. ‡- На зборах представників J 39 за-

лізничих ліній порішено домагатися від юнії заліз-
ничих {робітників обнижќи заробітної плати'на 15%. 
Представники 'залізниць говорили, що залізниці 
внаслідок' малого руху І зарїбку опинилися нині в 
катастрофальному положенні. Згадана обнижка 'за-
держалаб у їх кишенях 250 міліонїв долярів на рік. 
Юнії, довідавшись про те, рішили не допустити до 
обнижќи'-затаї. - ' '-- '" -' " : , '' ' м " 

АРЕШТУВАЛИ ТОРГ06ЦІВ НАРКОТИКАМИ: 
НЮ ЙОРЌ — Нгойорський суд узнав винувата-

ми 16 торговців наркотиком, званим- „маріхуана". 
Того жарќотиќў вживають до папіросок....Недавно 
перейшов був у конгресі закон,, що заборонив тор-
гування тим наркотиком. Знавці кажуть, ,що в стей-
ті Айова і Мінесота багато фармерів плекали зілля, 
то з нього добувають той наркотик. Коли заборо-
нили його продукувати, фармери лишили це зілля 
на полі і "вже не збирають його. А того зілля ви-
сгардилоб, щоб затруїти тим наркотиком ЗО біліонів 
папіросок. ч ( . 

ПАН! РУЗБЕЛТ В І Д П О Й Д А Є . 
БОСТОН. — Жінка президента відповіла своїм 

критикам, що вона таки далі вважає потр і̂бним, щоб 
Родичі і виховниќй освідомлювали дітей у важних 
справах відношення полів і породу. Бо незнання 
чогось, говорила пані Рузвелт, ще ніколи не охо-
ронидо когось від небезпеки. Пані Рузвелт зазна-
чувала, що для тих людей, яким не перешкаджає ре-
і̂гія і їх власне сумління, розвід таки корисна річ. 
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ШЛЮБ КОРОЛЯ. 
Зоѓ, король Альбанії, оженився недавно з мадярською графянкою Ґерадьдн-

ною Апоні, котрої мати американська міліонерка. Молода католичка, молодий ма-
гомеданин. На образќу, що зроблений з фотографії події, пересланої радіом з аль-
банської столиці, Тірана, до Америки, представлена молода королева, як вона підгги-
сується в реєстрі подруж. її муж стоїть за нею; коло нього Чані, зять.Мусодітя,-^сві-
док подружжя. 
l V l " . _'.'-_. LL-'--LL-."J"-'.VJ..'.---'' ' ' І Я '"-'і -'"'"'"- "'.'J'-1'1 .‚'П'"Г .}'.Чі 

ШВАЙЦАЙЯ 1 ЛІГА НАЦШ. 
; Шва'Йцарія не' хоче: остав'а-
тися в Лізі Нації"!. Хоче, і'цбб 
Ліга радила в Газі, а не в Жс-
неві. Каже, іцо її населення 
складається з йімдш^і італіі':-
ців, з якими не хоче попадатіі 
через Лігу в конфлікт, бо во-
ни є проти Ліги. 

ЗГОРІЛО СЕЛО. 
Згоріло до тла есло Нижча 

Весь №а Словаччині і понад 80 
родин опинилися без даху наді 
головою. Рятункова акція ви- j̀ 
явилася безуспішною, бо у 
криницях нестало води, а ріка 
віддалена далеко від села. До 
того вітер перекидай вогонь^ 
дуже нівйдко від хати до ха-
ти. 'Кількадесять осіб попече-
них, одна дитина згоріла. 
Шкода сягає приблизно 3 міл. 
короя.: -.v. Г; .. -( 

МЕГАЛЬОМАНІЯ І ЛИЗУН-
СТВО. 

Орган комісаріяту оборони 
„Красная Звєзда" у Москві 
стверджує, що в совєтськихі 
щкрлах і військ'овій академії 
дуже зле вчать історії. Згада-
ний орган накликує, щоб для 
шкіл зладили в найближчому! 
часі програму навчання істо-
рії. ..Старшини червоної армії 
— пише „Красная Звєзда'' — 
повинні знати назвища таких 
полководців, як. Олександер 
Македонський, Ганнібвль, Су-
воров, `Ворошнлов і Сталін., 

ЗАСТРІЛЙВ коня госпо-
ДАРЕВІ, ЩО ЇХАВ ДО 

МІСТА НА ТОРГ. 
У звязку з'і''минулорічним 

рільним -страйком станув пе-
ред городським судом у Лі-
мановій Едвард Трояновскі зо 
Слопнйць, ліманівського пові-
ту, бувший голова освітньої 
кооперативи в Лімановій, об-
винувачений за те, що застрі-
лив коня на дорозі господа-
реві, який їхав возом на торг 

Ідо Лїмановоі. По розправі за-

?г - 1 ' ' 'І ..' '"J1 .I'J.'WJ!" P.: ' ід.'".д `У ii.ua. 

УРЯДОВЕЦЬ"І^ЬЛ.ЩІЇ ПРО- сто МШШМВ'НА доломо-
ВІДНИКОМі ВДАШ.^ і rOBIPO^OTW. 

ОБМА†ІЦіа 
Перед окружним судом у 

Соснївці почалася сензацїііиа 
розправа проти ватаги обман-
ців, які обманювали ріжні 
фірми на Шлеську й у Крако-
ві, від яких купували цінні 
предмети на сплати з тим, що 
платили лише першу рату. 
Провідником обманців був у-
рядовець поліції в Соснівці, 
Владислав Калюжа, який усі 
гроші видавав на гулянки. По 
здсмаскуванні афери Калюжа 
вдавав божевільного, але йо-
му нічого не помогло, бо ді-І 
карі признали його відпоаі-
дальним за свої вчинки. Тоді 
Калюжа признався до ceoroj 
подвійного життя урядов-
ця поліції та провідника ва-
таги обманців. 

ЗАПОВІТ У КОМИНІ. 
При і перебудові будтпгку 

землевласника в Наѓўжині, ви-
жись,кого повіту, знайшли . в 
комині бляшанку', в якій був 
заповіт з 180Ї. року' тодішньо-
го землевласника ѓѓваті я Ля-
віньского, що записав .ѓ̀ весь 
свій маєток своїй доньці Ге-
лєні Зовсім видідичив свого 
сина. Стефана за те, що він 
одружився без згоди батька 
з бідною дівчиною. По смерти( 
І. Лявіньского заповіт десь 
пропав і спадщину по нім 
обняв його син Стефан. Сестра 
його Гелєна не могла погоди-
тися зо своєю братовою і ви-і 
їхала до Франції, ,де померла 
у великій, нужді. Щойцо по 137 
роках відќрили припадком за-
повіт у комині, де його схо-
вав мабу?ь...Стефан Лявіньскі. 

88 ШНБ ВИБИЛИ В СТАШИ-J 
СА в ВИЛЬШ. 

Польська преса передає роз 
мову з Константином Сташи 
сом,4 бувшим головою розвя 

конання кари. 

НАПРУЖЕНІ -ЩДНОСННИ 
І ЧШС№‡ЙН 

ПРАГА.—;Не ТІЛЬКИ в Судетах, д̀е німці у біль-
шостї, але А по ІЙШИК містах Чехосповаччдаш при-
Ходить до гострих сутичок з націсгами, які тгово-

`Д`ЙТЬСЯ задеркувато. Прокл`ягмації, що виходять з та-
бору націстичного „фірера" Генляйна, цілком по-

j дібнї у словах ї Зміс'ті до тих прокламацій, іцо їх 
г проголошуй націстична Німеччина. Американський : кореспояд'еит, щО їздить'від міста до MfCT̂ , яодае, 

іцо така ситуація, яка тепер у Чехословаччйгні, мо^ке 
; викликати кожної хвилі такі внутрішні завюручіген-
ня, що можуть довести до війни. 

КУДЦ ЏЩЕ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ? 
ЛОНДОН. — Оборотний союз між Францією і 

Великою Британією СТАВ історичною дійсністю, Цей 
союз є далеко ‚тісніший ніж той, який Існував піл-
час світової війни. Подробиці союзу невідомі. То-
му ніхто не знає, як властиво поставиться Англія у 
випадку війни Німеччини з Чехословаччнною.- Одно 
певне, шо Франція піде на допомогу Чехословаччи-
нї. Та Велика Британія мабуть не вишле війська. 
Хіба допоможе фінансово. Всетаки Велика Брнта-
нія зобовязалася донести Німеччині, що на вии'а-
док, як би вибухла й середущій Европі війна, й' тяж-
ко булоб стояти з -баку. - Ш . . 

ПОЛЬСЬКИЙ ГЕНЛЯЙН. 
ВАРШАВА. — Повищим імям називає` польська 

преса сенатора Курта фон Гасбаха, що організує й 
обєднує німців у Польщі. Гасбах це бувший ярусь-
кий офіцир і землевласник-з Поморя. Він твердить, 
що в.Польщі є 1,500,000 німців, які повинні ніднести 
голос у подібний спосіб, як підносять голос судет-
ські німцці в Чехоеловаччині. Про Генляйна кажуть,' 
щр він нідблч̂ я̂ e- німців, що живуть нгітояьсько-ні-
мецью'й границі', до дуже агресивної` політики су-
проти Польщі. Польська преса пише далі, що німЦі 
зачали закуповувати великі земельні області, саме 
на польсько-німецькім пограниччі, і то в таких міс-
цях, що мають значіння під'кггратеґічним оглядом. 

: f НЕ ЗІРВЕ з совєтдми; 
ПРАВА. — Урядово заявляють,'Що що не булоб, 

Чехословаччина не зірве союзу з Францією і Совє-
тами. . 

ЖИДИ ДІСТАНУТЬ ПЕНСИ. 
БЕРЛІН. — Кажуть, щО уряд не сконфіскує жи-

дам капіталів, а тільки переведе „аріянізацію" тих 
кйпіта.тів. А за те виплачуватиме жидам пенсії у ви-
соті три і пів проценту від забраних у них капіталів. 

„ТИ ЗАМАСКОВАНИЙ КОМУНІСТ". 
. ЛЬВІВ. — На зборах читальні „Просвіти^ в Зве-

Домініяльний уряд в Отаві 
саме тепер застановляється 
над виасигпуваиням сто міліо-
пів до,тярів на допомогові ро-
боти в Канаді. Уряд має на-
мір розділити ті гроші на чо-І 
тири роки по 25 міліонів до-1 
лярів.річно. За ці гроші у про-) 
довж 4 найближчих літ має' 
бути покінчена дорога попе-
рек Канади, т. зв. Транс-Кеиа-
да. Крім того від головної до-
роги у північному напрямку 
мають бути побудовані бічні 
дороги, що будуть вести до 
копалень у північних частях 
провінцій. Далі за ті гроші 
мають розбудувати дороги у 
іаціоиальних парках, де також! `нигородї сказали два студенти ВолодимировҐМиро-
мають бути розбудовані та- ш.ов, "Ти замаскований комуніст", за що цей ̂ за-
бори для туристів'. Дороги в' пізвав їх до суду, а суд засудив обвинувачених яа 
парках мають бути мощені! М,1СЯАЬ.. ЩШ'Уь Xа- Ма апеляційцій розправу суд' -'у-

І п ѓ ѓсин і ї л А и п п л и г,:т.^.._.^.... _`г_^:—!___ а'^.-^_S `'З-.І .. СМОЛОЮ. 
Всі ті роботи мають відбу-

ватися під прямим зарядом 
федерального уряду. 

З тих грошей певна частина 
припалаб Манітобі на вимо-
щення смолою дороги попе-
рек- Манітоби. З Вінніпегу 
мають бути розбудовані до-
роги до копалень на півночі 
Манітоби. В парку Рандінґ^ 
Мавнтен мають бути вимощє 

тих парків. 
При виконуванні вище на 

ведених робіт будуть працю-j 
вати безробітні з міст і за це{лією 
будуть побирати повну''іаѓґЛа-
т у . ' - і ' - '-'`- - ` . і ; 

вільнив обидвох підсудних від вини І кари, прйнЯів-
ши в мотивах присуду те, що вони перевели доказ 
правди та що ідеольогія и поведінка обвинувача 
дозволяла назвати його „комуністом", ; І ?і; 

НІМЕЧЧИНА ЗАКУПОВУЄ ПОЖИВУ. 
БЕРЛІН. — Німеччина рішилася закупити те-

пер таку велику скількість сирівців і споживчих ар-
тикулів, на як^ ѓільки1 'дозволяють ЇҐ фінанси, 

ЛІГА НАіДШ У КЛОПОТІ. -
ЖЕНЕВА, — Ліга Націй, яка так завзято боро-

нила давніше етіопського короля і його Права до 
ні дороги, а крім того мають) етіопської корони, опинилася тепер у дуже непгЛі-
бути розбудовані ще деякі смному положенні. Ото Селясі впл'атив ўДО каси Лі-
дороги від головної дороги до̀  ги 6,500 золотих франків як ту вкладку, яку Етїо.гпя 

' зобовязана в'плачувати до каси Ліги Націй, lie dfа лося в таку хвилю, коли, як відомо, мають постави-
ти внесення, щоб Ліга визнала анексію ЕтІопїї Ітд-

ПОЛЬСЬІА ПРИЛАВКИ В 
СТАНИСЛАВОВ1. 

Останніми днями на ринку в 
Станиславові наладнали кіль-J 
ќа польських прилавків, де за-
чинають. торгувати .молоді по-
ляки, що покінчили зорганізо-j 
ваний недавно „Воєв. Звйонз-
ко'м Млодей Всі" спеціяльний 

заного тимчасового Лйтов-Ікурс. Організатори цього кур-J 
сьќого Комітету в Вильиі. Ви-Ісу — як стверджує „Дзєннѓк 

Польскі", ч. 79 тѓ- користали судили Е. Трояновского на` являється, що впродовж двох 
рік вязииці без завішення ви-, днів вибили в дохгі Стаигаса' з, помочі вітйська, властей і 

88 шпб купецтва. 

ЧОГО ХОЧЕ АМЕРИКА? . 
РИМ ^т- Так пише італійський журналіст Вір-

джініо Гайда у звязку з ріжними атаками на Т‡алі'ю, 
які появляються в конгресі .Злучених Держав 3 бо-
ку конгресменів. чи в американській пресі, чи на 
прилюдних зборах. Він каже, що ті-атаки, в які З'а-
мішані також і урядові, особи, ось такі як сетфетар 
Ік-ес, набрали, тепер систематичного характеру. І 
тому питається: Чого властиво хоче Америка? Чи 
не війки з Італією?-

^ НЕМА ЧОГО РАДІТИ. г 

. ТОКЙО.`.^ Ўродини японського цісаря свйтку-
ватимуть ц`ього .року дуже скромно. Йе диво...З ки-

I гансько'го фронту не надходять добрі відомості. Оі-
I ме тепер китайські летуни знищили за одниміЖахом 

20 японських бомбометів. 
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шк. 
НОВА ТРЕТЯ ПАРТІЯ 

:: Браття Ла Фолети, визначні політики зо стеиту, 
Вісконсин, з котрих один є губернатором того стей-;; 
ту, а другий сенатором до конгресу, виступили з за-
явою про організування третьої політичної „нацю-
нальної", себто краєвої, партії. 

В Америці.таких спроб організувати третю пар-
тію було вже багато. Кожна з тих спроб ішла про-
ти старої американської традиції, двох політичних 
партій, що має свої початќи ще з англійської пар-
ляментарної практики. Ці заходи в Америці були не-
вдалі, хоч в Англії двопартійну систему остаточно 
вже закинено для трипартійної. Через це нова спро-
ба знову підносить питання: чи вдасться нова спро-
ба? 

Нова партія звертається проти „старомодного 
капіталізму", і проти соціялізму, і проти автокра-
тичної диктатури, комуністичної чи фашистівської. 
ГЇрворить про американізм, про потребу економіч-
ного забезпечення фармера, робітника й бизнесме-
на,чале не каже виразно, в який конкретний спосіб 
буде це робити. 

Ця заг'альна програма ще не значить, що партія 
з такою програмою не може розвинутися. Як ві-
домо, часто розвивалися гарно партії з. дуже мрач-
Шії`к програмами, якщо така програма промовляла` 
до основних почувань великої маси людей. Чи змо-
же нова партія знайти такий відгук? 

З конечности умовин вона не може апелювати 
до великих багачів. Прихильників знайти може вона 
лише серед менше заможних фармерів і серед ро-
бітників. Що вона може промовити до почувань 
великого числа фармерів, можна припустити. Та чи 
промовить до почувань великого числа р'обітників? 
У це Можна сумніватися, бо американське робітниц-
тво нині переходить через поважну крізу, через роз-
биття. Коло 4 міліони юнійних робітників держаться 
Комітету Промислової Організації, а другі 4 міліони 
— Американської 'Федерації Праці. Ці дві групи бо-
рються з собою не лише на полі промислової орґа-
нізації, але й у політиці; як показують останні вибо-
ри в Сіетлі й Дітройті, одна група п'оборювала без-
пощадно другу. Отже як К.П.О. заявиться за нову 
партію, А. Ф. П. 'певно піде проти неї. 

Неменше `поважний вплив на долю нової партії 
буде мати розвій двох „великих" партій. Ці партії 
тепер переходять крізу. Републикансьќа Партія в 
стані занепаду. Демократична Партія розколена на 
„прогресивну" групу з Рузвелтом на чолі та назад-
ницьку Групу. Провідникам ні одної ні другої ґру-
пи мабуть не вдасться зліпити Демократичної Пар-
тії в одну цілість. Розколи либонь треватимуть далі 
й дві групи ще далі будуть від себе віддалятися. З 
часом мабуть і одна й друга притягне до себе спів-
звучні частини Републиканської Партії й у цей спо-
сіб будуть далі існувати дві „великі" партії, лише 
що одна буде більш поступова, а друга більш кон-
сервативна, ніж були досі обі „великі" партії. Між 
ними либонь прийде до головної боротьби в 1940. 
році. 

Серед таких тенденцій розвою партійного жит-
ня Америки новій партії Ла Фолета прийдеться роз-
винути неабияку працю, якщо вона малаб заняти 
Між ними становище важного політичного чинника 
В ЖИТТІ АмерИКИ. -`'`†. ': . '( 

З почуттям великого облег-
чєння, щоб не сказати — ра-
дости, довідався світ про ща-
сливе закінчення і італійсько-
анґлійських переговорів., HaflV 
більша хмара, що вкривала 
чорною загрозою політичні оі 
брії Ев$бЩ, розплилася в роз-? 
п$гідненрму. небі. ГЇригадую-
НИ Wfib ДО :.я^Рго високого 
іетулня розпалення ^довела' бў-
ла зла воля окремих людців, 
що знайшлися в англійському 
уряді, спарована з москов-

лордів закордонн'у політику п. 
їдена і підкреслюючи її не-
безпеку. для. Англії, виявив 
справжній^ зміст цієї любови 
п. їдена до 'Ліги Націй: Ліга 
Націй'̂  казав він, це тепер' уже 
навіть це пів-Ліґа... Абсурдно 
твердити,, ніби Ліґа репрезен-
туе принцип колективної без-
пеки. Єдина річ, що вона мог-
лаб репрезентувати, це хіба 
тільки , колективну акцію Ан-
ґлії, Франції й Росії, але ніхто 
не йняв,би віри, щоб така аќ 

лягаЄ йтому, іцо вона у вели-
кій мірі сама спричинила цей 
небезпенни#.,, поворот до гри 

ськими інтригами, італійсько- ція (Скерѓовувалась на охорону 
англійські відносини, що за-.колективної безпеки. Тут має-
грожували вибухом найжах-' мо до діла `Тільки з комбіна-
ливішої світової війни, не 'цією сил ..для зрівноваження 
можна не подивляти тої другої комбінації, що виявля-
доброї волі, що виявилася еться в.трикутнику Рим-Бер-
тепер як в Італії так і в лін-Токйо'. -Трагедія Ліги по 
Англії для поборення всіх 
штучно витворених упере-
джень та труднощів. 

Не треба забувати, що не 
далі, як 10. лютого, офіційна 
англійська агенція „Рейтер" 
заперечувала звістки про мож-
ливість якихнебудь перегово-
ворів, між Італією й Англією, 
подаючи до загального відо-
ма, що „перше, ніж розпочи-
нати перегрвори з Римом про 
врегулювання віносин між о-
бома країнами, необхідно 
розвязати еспанську справу". 
10. квітня, цебто рівно два мі-
сяді пізніше, зявляється в ан-
ґлійській та італійській пресі 
перша звістка про закінчення 
анґлійсько-італійських пере-
говорів, і про лист анґлійсько-
го уряду до секретаріату Ліги 
Націй про включення в поря-
док дня найближчої сесії пи-
тання про визнання італій-
ської імперії. 

Але між цими датами зна-
ходиться димісія п. їдена. То-
дішній міністер закордонних 
справ бритійської імперії вва-
жав, що большевицька Росія 
червоного і 'диктатора й - ката 
Сталіна ближча до демокра-
тично-ліберальної Англії, ніж 
авторитарна демократія фа-
шистівської Італії. Для п. Іде-
на, що відбув свого ча'су по-
дорож до Москви і виніс з 
неї незабутні вражіння, італій-
ський фашизм, та ще в това-
ристві німецького націонал-
соціалізму, був найнебезпеч-
нішим ворогом світової циві-
лізації, на охорону якої мусі-
лаб ніби стати... Ліґа Націй. 
Бо, виступаючи проти фаши-
стівської Італії та націонал-
соціялістичної Німеччини, п. 
Іден боронив престіжу і права 
Ліґи Націй. 

Але,. 16. лютого` лорд Ар-
нолд, рбговорюючи в палаті 

у відношенні ДО Італії я Ні-
меччини, і фактично Іденові 
завдячуємо ми катастрофаль-
ну політику санкцій". 

Німецька преса ще більш 
недвозначно ставила точки 
над і. Так „Локаль Анцайґер", 
коментуючи відхідj їдена, за-
значав, що Іден „завжди ви-
являв себе . прихильником 
брльшевицької політики . та 
ілірзій, що з нею звязані. Він 
трактував з Літвіновом, як 
представником' )і.'.лррмальної 
держави,, нарівні ,нзі іншими. 
Для Лдегій, сліданпгіивжзаного, 
до доктринальних:ніформул^ 
вистарчало, що Москва вхо-, 
дила в склад Ліґи Націй. Ці-
лий світ бачив, що Москва 
зловживала своїм становищем 
у Лізі Націй; цілий світ, але 
не Іден". 

22. лютого Чемберлейн, від-
повідаючи на закиди лівих 
членів палати послів, що всі 
змобілізувалися в обороні п.; 
їдена, зазначив цілком фор-
мально: 

„Попереджаю країну, що 
в рівновагу,.нгри, суперечно^ о с ь ^ е місяць, як усе вказує 
нашим, інтересам, бо Велико 
британія Г ЇГ домінії зацікав-
лені"у'високій мірі в тому,. 
щоб не втручатися до ніякого 
конфлікту", у 

Після лорда Арнолда, що 
мав великий І успіх, промов-
л я в . архиєпископ кентербе-
рійськйй,; який був виявив се-
бе (підпас італійсько-етіоп-
ського конфлікту) найзавзяті-
шим прихильником антиіта-
'лійських ' санкцій; але й він 
мусів тепер визнати, що „Ліґа 
Націй втратила' свою силу й 
перетворилася ,';в бльок дер-
жав, скеррваний проти дру-
гого бльоку". 

21. лютого міністер закор-
донних справ Іден уступив, а 
„Дейлі ^ й л " писав: „Причи-
ни устуцленщ}, їдена ясно виз-
начені в його листуванні 
з преМіЄром ' Чемберлейном. 
Треба визИати, що політика 
їдена за два останні роки ви-
кликала непевність як у сере-
дині"країни`таю.ѓ. за кордоном. 
Особливо' шкідлива була його 
політика колективної безпеки 
(політиќ'ці Ш.О була ґрунтова-
на на прйцципах „неподільно-
сти війни", що їх старанно 
пропаговано з Москви. — Е. 
О.) Головна провина їдена бу-
ла та, що він постійно забарв-
лював свою . політику женев-
ською ідеольоґією. Головним 
наслідком цієї політики був 
факт, що' наша закордонна 
політика віддалювалася ; що 
дня від дійсности. Коли Іден у-
війшов.до міністерства закор-
донних' оправ, то Великобри-
танія мала багатьох прияте-
лів в Европі. Тепер вона має 
ті^ьки ` Францію. Особливож 
незручна була його політика 

між Англією й Італією — ве-
лика перемога загально-евро-
пейських, і в тому й 'наших, 
українських, інтересів над ін-
тригами Москви, що ще так 
недавно пробувала кинути 
нову колоду під ноги перего-
вірникам да запропонувала 
конференцію „демократич-
них" держав для порозуміння 
супроти „напасників", що під 
ними треба було розуміти 
три держави антикомуністич-
ного бльоку. Але часи їдена 
проминули, і хоча Франція п. 

тЗлюма радо "ПоТРдилась, Ан-
ґлія Чемберлейна больше-
вицьку пропозицію презирлн-
во відкинула. ' 

Найважча хмара, що висіла 
над Европою, зникає з обрію. 
На зміну Блюмові прийшов у-
ряд Далядіе. І вже ширяться 
чутки, що незабаром і Фран-
ція вступить у сліди Англії. 
Порозуміння між чотирма ве-
ликими державами Заходу бу-
лоб для Москва.' справжньою 
катастрофою? 

Евген бнацький. 
г -'--у 

Ч Ю Н І ` 

ПРЕСОВА КОНФЕРЕНЦ'ІЯ 
В Ню йорќу, в готелі Валь-

дорф-Асторія, відбулася кон-
ференція газетних видавців і 
редакторів. Радили над тим, у 
який спосіб преса може най-
краще виконати свої завдання 
супроти суспільности. Всі при-
явні згоджувалися, що лиш 
при помочі свободи друку. 
Лиш тоді, коли Газетам не бу-

на те, що ми наближаємося до Іде заборонено^ друкувати' те, 
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війни, і це саме тому, що ми 
відмовлялися трактувати з 
тими націями, що мають інші' 
звичаї поведінки... Колиб я не 
взяв ініціятиви (переговорів з 
Італією і видалення. їдена — 
Е. -О.), то, {В, дуже .короткому 
часі знайшовСіЯ.б перед жах-
ливим питанням: чи не час у-
же вступити у війну. Нині від-
чуваю, що цю перспективу 
відсунено і що я не виконав 
би свого обовязку, колиб не 
поступив, як поступив". 

Прихильники політики п. 
їдена запевняли, що спроби 
переговорювати з „фаши-
стівським диктатором" безна-
дійні і, крім приниження для 
Англії, нічого принести не мо-
жуть. Чемберлейн був іншої 
думки. 

І мав рацію, бо переговори 
не тльки увінчались успіхом, 
але й закінчилися в дуже ско-
рому часі. Виявилося, що 
фактично між політикою;; її 
інтересами Італії з одного бо-
ку та політикою й інтере-
сами Англії з другого бо-
ку безодня зовсім не була 
така глибока й широка, як то 
запевняли антифашисти на 
чолі з Іденом. 

Але чомуж вони це робили? 
Бо для них руїна західньо-
европейської цивілізації, що 
неминуче виниклаб з війни на 
заході Европи, була нічим у 
порівнянні з ненавистю до фа-
шизму і -бажанням урятувати 
большевицьку Росію, яка мо-!них небажані місця, 
же врятуватися тільки у ви-1 ки наводили докази, 
падќу збройного конфлікту на мериці також можна подиба-
Заході. Поразка й відхід Іде-JTH деколи спроби такої цензу-
на — велика поразка Москви, ри. Але покищо ці спроби до-
Розпруження, й порозуміння'сить несміливі. Та'вони цабе-
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що, згідно з їх переконання-
ми, є'потрібне; коли можна бу-
де критикувати наміри і діла 
уряду й місцеві адміністрації, 
а також усі ті виховні, релі-
ґйні й економічні чинники, я-
кі на наішз життя мають біль-
ший чи менший вплив — ґа-
зети вивяжуться як 'слід ;зо' 
своїх суспільних обовязків. 

Беручи те все під увагу, 
конференція рішила поборю-
вати всякі спроби з боку уря-
ду обмежувати свободу дру-
кованого слова. Бесідники о-
стерігалц, що не треба так ду-
же виключати можливости об-
меження свободи друку в А-
мериці. Навпаки, та небезпека 
існує, і т о 3 боку уряду. В бу-
дуччині те треба мати все на 
увазі. Можливо, що уряд не 
буде обмежувати цеї свободи 
отверто. Але правдоподібно 
він буде впливати при помочі 
інших,' посередніх способів. 
. Бесідники давали прикла-

ди з диктаторських країв. Все, 
що хто хоче сказати прилюд-
но в диктаторських краях, му-
сить бути перег`лянене держав-
ною цензурою. Всі місця, які 
зачіпають політику уряду, 
цензор скресляє. Далі, у часі 
виголошування, такої промо-
ви десь з боку сидить агент і 
точно провірює, чи бесідник у 
своїй промові часом не відсту-
пає від цензуррваного тексту. 
В такій самій мірі провірю-
ють часописи і конфіскують у 

Бесідни-
що в А-

У КРАЇНІ БІЛИХ СЛОНІВ І ВУЖІВ 
І J Шведський учений по-
дорожник, Г. Свердруп, 
що відвідав Сіям, описав 
свої вражіння в часопи-
сах. Починає опис від 
столиці Сіяму — Банґко-
ку. 

Відвідую Банкѓок. Свя-
тині тут дуже гарні. Інак-
ші в стилі та колірі, ніж 
усі, які я досі бачив свя-
тині та палати. Бангкок 
має всього 150 літ. Дав-
ніша ^столиця, Автія, ле-
жить у̀ руїнах, відколи в 
4^63 р; бірманські ^ійська 
з^півночі здобули її та пе-
ремінили.'в купу звалищ. 
Звалища ті ще й сьогодні 
оплатиться оглянути. 

.Ос'новниќй теперішньої 
династії перенесли тоді 
столицю, а поправді збу-
дували нову, яку назвали 
Бангкок. Стиль святинь 
той сам, що колись були 
в Айтц. Стиль цей такий, 
що святині й,палати на 
тлі тутешнього неба по-
добають на тропікальні 
цвіти. Місцеве мистецтво 
взорувалося на мистецтві 
Китаюѓ̀  й `Індії. 'Величні 
святині Бангкоку роблять 

із БанЃкоку місто на свій 
спеціяльний спосіб колі-
рове й екзотичне та сьо-
годні вже окружене ново-
часними будівлями, тому 
вже не т'аке казкове, а 
більше сіре. 

Єіям, це країна білого 
слона. Чужинці помилко-
во думають, нібито гер-
бом Сіяму є білий слон. 
Щоправда, можна поба-
чити на шиї державних 
достойників статуйќў бі-
лого слона, та це тому, 
що в Сіямі є ордер білого 
слона. Гербом Сіяму є о-
рел. Це' казковий орел 
Каруда, взятий з „Рамая 
ни" (народня індійська е-
попея). На орлі, наче на 
коні їде бог Вішну, орел 
має лице трохи людське, 
трохи якоїсь потвори й 
воює з вужами, також 
казковими, які ` можна 
стрінути зображені в свя-
тинях і на памятниках. Це 
девятьголові вужі, що 
звуться HaYa. Зате білого 
слона вважали в Бірмі (я-
кої гербом є пава) і в Сі-
ямі до деякої степени свя-
тим, що приносить щастя. 

У Бірмі разом із короля-
ми скінчилися білі слони. 
Останнього продали до 
цирку. 

У Сіямі ще є білі слони. 
В Бангкоку є їх два. їх 
стайня є за мармуровим 
будинком. Будинок той 
із характеристичними ко-
пулами побудував" італійг 
ський архитект. Мав слу-
жити як королівська саля 
для авдієнцій і принять, 
та зо зміною режіму пере-
мінили його на парля-
мент. 

Мій провідник попрова-
див мене до слонів. Хто 
не бачив ніколи білого 
сл$наі, думає, що колір 
його білий,, як молоко, а-
бо снігя Та такі слони зо-
бражені хіба на образах і 
в переказах індійської 
мітольоґії. Індійська лє-
ґенда каже, що бог.Буд-
да обявився в виді білого 
слона своїй матері перед 
народженням. Як слонят-
ко ввійшов у и бік. Так 
пояснюють собі індійці 
непорочне зачаття їх учи-
теля та пророка, опісля 
бога. 

Тимчасом ці слони зо-
всім не білі, а таки^сірі. 
Провідник поясняє,і -ЩО 

білого слона пізнати по 
білих нігтях і білому во-
лоссі на 'хвості. Цього 
слона, Що його тепер дер-
жать" спутаного у стайні 

до ќрови. Малпи мають у 
зубах отрую наче їдовиті 
вужі. Провідник каже, що 
то дуже небезпечне, тому 
треба мерщій їхати до 

побіч парляменту, пода-.'Пастерового інститу. 
рўвала сіямському урядо-
ві компанія, що експльоа-
тує ліси'в північному Сі-
ямІ. Там,', уживають слонів 
до запрщ`Уі;Цілу:їх армію, 
які 'Хоботами (трубами) 
попихаютв^ тяжкі колоди 
де'р'ев із ліса до води. Від-
там :Де;рев̀ о . Спливає до 
моря. "',._-,̀ л̀.- ' 

Уряд ййпрбваджує того 
подарованог.б слона ча-
CQMH^ mqTQ^ великі. свя-
та. Побіч того слона є ще 
один1 в'окремій' стайні. Ць 
ла його білина основуєть-
ся на рожеавій плямі на хо-
ботіtoft 'чолі.'- Може того 
вже Џсіїќкк..назвати білі-
ший завдяк;и ц'ій плямі... 
Відвідувачі,дають слонам 
палочки цукрової трощі, 
яку-продає сторож. 

Від слонів пішли ми до 
двох малп, що замкнені у 
двох клітках. Ті малпи зо-
всім білі. Привезли їх ра-
зом зо слонами з півночі. 
Я почастував одну малпу 
бананом, та вона вхопила 
мене за руку й подряпала 

До інституту приїхали 
ми саме, як там кормили 
вужів. Інститут славний з 
того, що фабрикує серум 
проти укупіення всяких 
вужів, від яких у̀  Сіямі аж 
кишить. Між кублами 
найїдовитіших вужів хо-
дять люди, наче біблійні 
святі між львами. Може 
вужі привикли вже до тих 
вужів і до палиці, закінче-
ноїи. вилочкащаи^-акими 
пришпилюють з а н а д то 
ўЧШстЩф `-``^ 

Лікар дав мені лікар-
ство на%од‡)ятіану руку й 
перевязав. "Показав"',' він 
мені , цікав і̀ примірники 
вужів, м. ш. такого, що 
плює на свою жертву, 
піднімається та з' віддалі 
яких шість стіп виприс-
ком їди вцілює жертву 
просто в око й осліплює 
її моментально. У каналах, 
відгороджених високими 
стінами, плавають, ‚пору-
шуючись наче угри, вели-

глядач хватає такого ву-
жа голою рукою, одним 
певним рухом при самій 
голові та примушує його, 
щоб для науки віддав 
кілька капель цієї отруї, 
що моглаб затроїти сот-
ки людей. Цієюж отруєю 
защіплюють опісля коні 
так довго, поки не ста-
нуть зовсім невразливі на 
її. наслідки. Організм зві-
ряти сам витворює про-
тиотрую, лише мусить бу-
ти ступнево Приготовлю-
люваний до неї та щоб не 
Дістав несподівано занад-
то сильну порцію. На осг 
нові ќрови тих відпорних 
уже на отрую звірят роб-
лять п о т і м сироватку 
(лік), яка ряіує в цій кра-
їні життя багатьох тисяч 
людей. 

У красномовному запалі. 

...Так, моє панство, тепер 
настали такі страшні часи, що 
нема вже нормальних давніх 
подруж... тепер скрізь, де не 
глянеш, то одно працює, а 
друге нічого не робить, якби 
його це нічого не обходило. 

руть смілости, коли видавці, 
журналісти, ,д також уся пуб-
лика не будуть звертати на це 
пильної уваги. 

Рівночасно^,з одноголосними 
заявами, що Америці потріб-
но свободи слова і друку, зі-
брані видавці . і журналісти 
ствердили ще одно- дуже ці-
каве явище: вони сказали, що 
в американській журналістиці 
є певна скількість інесовісних і 
нечесних, редакторів- та газет, 
які жирують на ‚суспільності 
і цілком не дбають про.зав-
дання преси, тільки дбають 
про те) щоби при помоні. пре-
СИ ДОробиТИСЯ ; НЄЧЄСНИМ-СДО-
собом грошей, або зробити я-
кусь - іншу сссбистф { jcapiepy. 
Того роду .„редакторів" кон-
ференція називала „терміта-
мии . Вони то, ті терміти, в 
свою пресу часто встромлю-
ють всякого роду сензаційне 
хабаззя, яке дуже промовляє 
до примітивних інстинктів 
юрби, але на ділі є крайньою 
деморалізацією суспільности. 
Такі „терміти" беруться зви-
чайно за дуже погане діло: 
вони чіпаються за особисті 
справи деяких громадян, щоб 
тим способом їх оскандали-
ти і нищити їх вплив, або 
хоч їх коштом бавити своїх 
некритичних читачів. Дуже 
часто робиться це й на те, 
щ6б'1'тим,,:ро:бдм' "'змусит'и ` дея-
ких впливових людей до мов-
чанки, до толерування нечи-
стоти в громадянському жит-
ті. Або й на те, щоб вимусити 
від них певні користи для се-
бе. Проти того роду термітів, 
як сказано на конференції, 
треба всій чесній пресі завзя-
то боротись, бо ті терміти є 
фактично найтяжчими ворога-
ми свобідного слова. Вони 
підкопують газетярську про-
фесію і вслід за тим виклику-
ють серед загалу байдужність 
до свободи слова. Ще далі та-
кою роботою т'і терміти озлоб-
люють цілу суспільність, яка 
вкінці,; сама домагається поф 
меження.гдрукоранйго словамѓ' 
якоїсь цензури. Отож, щоб'не 
допустити до урядової цензу-
ри, яка підтягне під свій чер-
воний олівець усі часописи, 
самі газети MyqaTb вробити 
чистку в своїх рядах і мусить 
винищити тих термітів. 

Обговорювано на тій кон-
ференції також справу свобо-
ди слова на-радіостаціях. Та-
кож і тут. слідяе змагання .об-
межити свободу слова, гово-
рили бесідники. Але й на ра-
діо, більше ‚ніж денебуедь ін-
де, пруться^ всякого роду тер-
міти, які своїми неморальни-
ми і вульгарними бесідами 
приносять шкоду ' радіовнм 
авдиціям та викликують обу-
рення загалу. Також і в тому 
відношенні рішено поробити 
заходи, щоб; вичистити радіо 
з тих термітів.'В'ТйЯ'ціли на-
віть створено КШгі'ѓет, що на-
глядатиме за чист№ѓою радіо-. 
вих авдицій. 

Дрібні приќрости, чкі нам 
часто доскулюють, додають 
нам вправи та сили для пере-
ношення більших прикростей, 
бо без супротивностей люди-
на розлінивилася би. (Шопен-
гавер). 

Вміти сумніватися, це шлях 
до знання і хто не сумніваеть-
ся, не роздумує і розмірковує, 
не відкриває, а хто не відкри-Зате я можу з гордістю ска-

чезні к о р о л і в с ь к і К0бри,1зати, що у нас є'зовсім навпа- ває, не' може^ 'бути правдивим 
завбільшки питона, -До-'ки! - ; ,J мудрцем. —J(ТІерська думка̂  



Ч. І№ - СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 2-го ТРАВНЯ 1938. 

ТІЛО І ДУША. 
Між тілом і душею ставимо 

різку границю. Знаємо, що є І 
тіло, бо можемо його огляда-
ТІІ, дотикатися. Зате тяжче.о-
значити, що таке душа. Душу 
відчуваємо. Назаѓал душа.це 
цілість наших? почувань, на-
ших радощів і смутку, иашо-
го захоплення і розчарування,' 
нашої давмостн .і наших ваг 
гань, нашої віри і наших сум-: 

- а Г ^ Г Т м
й о р Г ^ Л ; и и м НАШОЇ УЧАСТИ В СВІ-

яка ріжниця, яким способом 
ми будемо оздоровляти лю-
дей, коли ми їм дамо те, по 
що вони до нас приходять, а 
ц е — здоровля?" 

ДОКЛАДИ ПРО ПОЧУВАННЯ 
І ЗДОРОВЛЯ. 

ш'вів. ЇІШ наше {тіло дбал$ 
далі дбають лікарі,:а такЬ)й 
виховниќй тілесної культури. 
Вони то вивчили кожну, хоч-
би найменшу частину в нашім 
тілі і вистудіювали ділання 
тих частин. Тіло 'Вони вважа-
ли за прекрасну машину, в я-
кій кожна частина має знаме-
ннто обчислену роботу. Ліка-
рі повишукували причини 
хворіб тіла і потім повинахб-
дили на ті хвороби ріжні лі-
карства. Коли хто захворів, то 
давали йому або пігулки, або, 
якісь порошки, або встрику-
вали йому 'щось у кров, або 
натирали Шкіру. До його ду-
ші, до його почувань — мало 
заглядали. Цю справу лишали 
пснхольогам, духовим провід-
ннкам, священикам. 

ЗВЯЗОК МІЖ ТІЛОМ -
І ДУШЕЮ. 

Очевидно, що серед тих лі-
карів, які вважали ділання ті-
ла виключно матеріяльна-
хемічним явищем, знаходили-
ся також і „бунтарі", які мали 
до цеї справи свій ориґіналь-
ний підхід та звязували тіло і 
ного здоровля тісно з душею. 
До таких „оригіналів" між ін-
шими належав французький 
лікар Кує. Він казав, що стан 
здоровля тіла залежить у ду-
же великій мірі від стану ду-
ші. Віра, говорив він, це д^же 
важний чинник у здоровлілю-
дей. Хворобу тіла можна дуже 
легко викликати, в собі череа 
вмовлювання. Чоловік, якиќ 
ўроїть собі, що він хворий на 
серце, може дійсно захворіти 
на серце і може навіть з того 
умерти. Від такого вмовлення 
можна також дістати параліж 
ріжних частин.,І навпаки: ко-
ли чоловік сильно повірить, 
що він здоров, то під впливом 
цеї віри він готов виздорові-
ти. 

Кує лікував саме при помочі 
такого вмовлювання. Він пере-
дівсім умів викликати сильну 
віру. А оздоровлення прихо-
дило само собою. Говорять, 
що раз до його заведення 
приволікся'- від уродження 
епараліжований' на ноѓй чо^ 
ловіќ. Підпираючись палиця-
мн, вій з трудом витаскувався 
по сходах угору до канцелярії 
Кує. Побачивши це, 'Кує, вибіг 
йому назустріч і заговорив: 
„Ходіть же - скорше-; киньте 
палиці на бік". В одній хви-
лині величезна віра' зродилася 
в паралітику. Він напів при-
томно кинув набік палиці і̀ 
чимскорше -почвалав по схо-
дах назустріч лікареві. 

НИНІ УДОСКОНАЛЮЮТЬ 
ТУ НАУКУ. 

Недавно в нюйорській Ака-
демії Медицини шість лікарів-
психіятрів виголосили свої 
доклади і в тих докладах по-
твердили, що настрій, почу-

івання, душа —. грають вели-' 
чезну ролю в здоровлі лю-; 
дей. Вони ствердили, що на 
тіло ділають не тільки зверх-
ні, чисто матеріяльні обста-
вннн, себто підсоння, иомеш-
кання, свіже повітря, харч, ді-
ета, але також смуток, при-
гноблення, розсіянність, ви-
кликані ріжними клопотами. 
Тому нинішній лікар не пови-
нен звертати уваги лише на 
самі тілесні органи й допиту-
ватися, що чоловік їсть, серед 
яких відносин працює, і т. п., 
але також, як він почувається, 
які має клопоти, що затроює 
його душу. Лікар мусить бути 
не тільки інжиніром людсько-
го тіла, але й психольогом, 
себто знавцем душі і почу. 
вань. 

ЗНАМЕННІ ЯВИЩА. 

Ті самі вчені обговорювали 
одно дуже важне духове яви-
ще, що нині поширене голов-
но серед жінок. Внаслідок ни-

товщ вища в ню ЙОРЌУ 
Шановні'члени й члениці 
Українського Народного 

Союзу! 
Як уже було проголошено в 

протоколі з річного засідання 
‡головного уряду У. Н. Союзу, 
ЯКе ВІДбуЛОСЯ В ДНЯХ! від 14-го 
до 18+го березня 1938 року, 

20 ЛІТ ТОМУ НА ЛЕМКІВЩИНІ 
Коли тому 24 роки москалі 

зближалися до Львова, меш-
канці в переполосі стали вті-
кати залізницею, фїрами, а то 
й пішки на захід.. На голов-
ному двірці у Львові був 
страшний стиск, крик і плач 
дітей. При входах на перон 
стояли вояки та перепускали 
втікачів, нібито лєгітимуючи 

річџе засідання уповажнило jix. Хто мав який документ, та 
головний екзекутивний комі-; кий показував воякові: лєґі-
тет виасигнувати задміністра- тимацію, метрику, чи шкільне 

ќдійного фонду..У. Н. .СОЮЗУ С В ІД0ЧТ ВО. а н а в і т ь аптичну 
відповідну, суму грошей н'а по- РецептУ- 1 м е н е 3 Р0АИ"0Ю з а ` ^ wy v.yny ришси на по- Хопила ця хвиля, чи пак га-
міч нашій участі в Світовій рячка втечі. Зпочатку їхали 
Виставі в Ню йорќу. Крім цьо- ми залізницею, повезли нас 
го річне засідання прйпоручи-, через Сянки на Закарпаття, а 
ло головному екзекутивному І в і д с и н а з а д д о Галичини, до 

. . J 3 i f a u f i n n a На Чамяппяттї яич-п-комітетові звернутися також 
до членства у. Н. ' Союзу з 
проханням складати жертви на 
ціль нашої участи у виставі. 

Наша участь у Світовій Ви-
ставі є конечна. Яка це буде 
участь, це залежатиме від ши-
рокоѓо загалу української імі-
ґрації. Це залежатиме від 
жертв цього загалу. 

Членство У. Н. Союзу є ча-
стиною того загалу. Воно 
представляє саме найсвідомі -
шу його частину. Бо не було 
досі тут в Америці, чи то на 

Самбора. На Закарпатті вихо 
дили на стації наші закарпат-
ські жінки, дівчата та хлоп-
чики чистенько вбрані та про-
давали втікачам овочі (це бу-
ло 31. серпня, чи початок ве-
ресня; яблока, грушки, сливки, 
виноград, гарненько уложені в 
кошичках. Я спитав про ціну і 
жартом сказав: „Чомуж так 
дорого, таж у вас овочі.' по-
винні бути дешеві!" Дівчина 
відповіла: „Бо цього року не 
є" (себто нема, не зародили 
Обильно). Як переїздили по-
при яку закарпатську місце-
вість, усюди видно було ли-
ше шильди шинків і коршем 
„Palinka es bor". 

береться `до важної акції, ак-
нішніх тяжких часів, у якихІШЬ яка має на ш'Ли пропагу-
нібито чоловік, як представ-jвати Українську культуру, у^ 
ник сильного полу, далеко' країнське імя. Такій акції 

'членство У. Н. Союзу вже не-
раз помагало. Тому власне й 
тепер звертаємось до Вас, ша-
новні члени й члениці: 

Зложіть свою матеріяльну 
жертву на успішну участь у-
країнців у Світовій Виставі в 
Ню Йорќу! 
. Хай не буде одного члена 

чи члениці, що не далиб при 

Рідних Землях, одної такої ак-
ції, яка не малаб активної під- ' У Самборі ми побули дов-
держки від членства У. Н Co- ш е ' в с е Х0ДИЛ" н а залізничу 
юзу, якщо тільки дотична а к - С т а ц і ю `1 Допитувалися, коли 

j , ^ v ""vn м " і п п п а an в ж е б у д Є й т и заЛІЗНИЦЯ. Д о -
щя мала на щли загальне д о - І в і д а т и с я щ о с ь докладне го-
бро української нації. їді було. Тому прийшлося йти 

І тепер українська іміграція , д а л і пішки, бо москалі набли-

скорше дає собі раду, багато 
жінок тихцем мріють про те, 
щоби бути чоловіками. Часто 
жінки воліли би бути чолові-
ками також тому, щоб мати 
більшу волю. Вони хотілиб 
ходити там, де чоловіки хо-
дять, отверто курити, пити, 
поводитися грубовато. Часто 
вони хотілиб одягатися в шта-
ни, курити файку чи цигара і j наймні малої жертви на таку 
плювати крізь-зубяг В``татіих.велику ЦІЛЬ! -
випадках вони навіть стара-1 Хай не буде одного Союзо-
ються силою наломити свій; вого відділу, що не зложив би 
голос до чоловічого, щоб він 
звучав низько, а також стара-
ються уподібнити свою поста-
вў до чоловічої. 

Ця внутрішня боротьба з 
власним полом, говорили вче-
ні, відбивається дуже шкідли-
во на здорвлі жінок., Ті лі-

від себе якоїсь жертви! 
Найкраще буде, коли кож-

ний член і члениця зложать 
відповідну жертву в своїм від-
ділі, а опісля відділ перешле 
загальну зібрану суму на ниж-
че подану адресу. 

Жертви треба складати й 
карі, які цього роду випадки присилати якнайскорше, бо 
лікують тільки порошками і до 15-го липня ми мусимо вже 
мастями, їм не поможуть. Та- j дати відповідь, яка буде на-
ких жінок можна вилікувати 
тільки психольогічним спосо-
бом, вияснюючи їм, що їх пол 
цілком не є нижчий від чоло-
вічого. Коли такі жінки ста-
нуть 'знов жінками, не тільки 
фізично, але й душевно, то 
вони стають знов задоволені 
з життя; недуги уступають, а 
вони навіть набирають біль-
шої жіночої краси і принади. 

Ж Е Р Т В И 
НА УКРАЇНСЬКУ УЧАСТЬ 

у СИТОВІЙ ВИСТАВІ : 

ша участь у згаданій виставі. 
Гроші висилати на руки ка-

сієра Українсько-Американ-
ського ' Виставового Товари-
ства, а саме: . . . 

Nicholas Maraszko,Treasurer, 
P. О. Box 1014 

' Church Street Алпех 
I New York, City. 

ГОЛОВНИЙ ЕКЗЕКУТИВНИЙ 
КОМІТЕТ У. Н. СОЮЗУ: 
М. Мурашко, предсідник; 
Г. Герман, заст. предс; 
Марія Малевнч, заст. предс; 
Д. Галичим, рек. секр.; 
Р. Слободян, фін. секр.-кас. 

'На руки Українсько-Амери-
канського Виставового` Това-
риств`а, Інк., зложили такі 
жертви на попертя української 
участи у Світовій Виставі в на. Український Шпиталь до-
Ню йорќу в 1939 році: Семен дати: Товариство Запорозька, 

ЛИСТУВАННЯ р и й 
Рочестер, Н. Й. — До жертв Кілька літ тому.^коли жив 

лікар Кує, таке лікування 
серед лікарів не. було попу-
лярне. Його часто називали! 
„шарлятанством", „ в о р о ж б и ц - Щ ^ ^ Дмитро Галичин,'Ми- Василь Турула.$2. 
твом" ^ подібними, словами, та 2 1 . ќі№$Шк Укоаїнський . ч і 
казали, щіійічесний лікар, ша-
"уючи свою'нДРД)фЄРІю, ніколи 

жалися до Самбора. Це я 
вперше побачив тоді Лемків-
щину. Здивувало мене, що всі 
місцевості мали теж україн-
ські орієнтаційні написи, як 
нпр. Вороблик Шляхетський, 
Вороблик Королівський і ін. 
Як кажу, прийшлося нам ман-
джати пішки, зглядалися на 
нас лемківські жінки, а коли 
довідалися, що втікаємо пе-
ред москалями, говорили: „Во-
ни вас злапе". У деяких мі-
сцевостях були вже перед на-
ми російські війська, та їх 
прогнали австрійці. 'Селяни в 
значній частині були прихиль-
ні москалям (Збаламучені мо-
сквофільськими - агітаторами), 
всеж говорили втішно, про ав-
стрійських уланів, що прогна-
ли москалів: „Така красота!" 
Коли ми питали в місцевого 
поляка, чи тамошні люди (в 
якомусь селі) москвофіли, він 
відповів: „То пожондні лю-
дзє". ,и ' 

Вдруге опинився я на Лем-
ківщині тому двацять' літ, себ-
то 1918. року. Розпад австро-
угорської монархії заскочив 
мене в Одесі. Поїзди, що ви-
возили австрійців із України(, 
відходили неправильно, а їха-
ли дуже довго, бо в Україні 
вже йшли бої між військами 
Скоропадського та' петлюрів-
цями. Наш поїзд' здержували 
нераз повстанці і питалися, 
чи не маємо зброї. Ми радо 
віддавали хто що мав, хочаб 
багнет. їхали ми з Одеси щось 
кілька тижнів і вже не пусти-
ли нас на Підволониська, ли 
ш 

нив нас: „Стаць! Доконд па-
нове ідон?" „Ідземи зґлосіць 
сен до ' польскеґо войска!" 
відповів мій товариш-поляк. 
„Добже! Проше ісць!м І пере 
пустив нас. Тепер ми сміяли 
ся з нього. На другий день 
всіли до поїзду, що їхав до 
Сянока. Товариш справді зго-
лосився до почтової служби. 
Я жив (переховуцався).іЗ.ним 
на піддаш і в одного' поляка. 
Так скривався я у йшоці, ДЬки 
ще мав гроші; а як стайи̂  Миі 
натися, треба було думати^ 
що далі діяти. Товариш ска-
зав, що на почті є службовик 
українець М. і він1 радить, щоб 
я переправся на український 
бік. Була гостра зима перед 
Йорданом` 1918. року. Ране-
сенько, ще зорі були на небі, 
поляк випровадив мене за мі-
сто, а там уже ждав на мене 
українець, академік С. (тепер 
він уже має адвокатську кан-
целярію у Львові). Розпро-
щався я з моїм поляком (він 
усе говорив зо мною по укра-
їнськи) і попровадив мене у-
країнець. За містом (не знаю, 
чому) треба було переходити 
попри вартівничу будку, себто 
попри польського вояка, що 
там стояв на стійці. На щастя, 
вояк спав у будці, ќріс дер-
жав між колінами.' Вдалося 
нам перейти попри нього ща-
сливо. Зайшли ми втомлені 
й голодні зполудня до яко-
гось села за Сяноком. У селі 
тому був тоді парохом о. К., 
що втік із Сянока. Перед ґан-
ком обезсилені попадали ми 
на сніг. В о. К. так щиро нас 
вгостили (обід був щось із 6 
страв), що ми покріплені `` на 
силах могли жваво йти далі. 
Товариш С. відпровадив мене 
ще далі, бо це, так сказати, 
була невтральна смуга, не бу-
ло тут ні українського ні поль-
ського війська. Вкінці дійшли 
ми до смуги, де вже було у-
країнське військо. На стійці 
стояв український вояк. Не 
можна словами оповісти вра-
жіння, яке зробив на мене цей 
перший український вояк пі-
сля стільки періпетій. Я спи-
тався вояка: „А як ви так мо-
жете пускати мене без нічого, 
не питаючись хто я і що?'' 
„Е, ми своїх знаємо!" відпо-
вів вояк. Я це зрозумів так, 
що вояк знав уже д-ра С. і 
що він неодного вже україн-
ця перепровадив на україн-
ський бік. Тут я розпрощався 
з д-ром С, він вернувся до 
Сянока, себто на польський 
бік. Тепер ішов я далі вже 
сам, а .як зголоднів, їв терня 
і калину. Як дійшов я до яко-
гось села, зголосивсь у війта. 
Війт запровадив мене до хати 
якогось лемка і сказав, гордо 
приказуючи: „Того пана ма-
єте переночувати, нагодувати 
і далі відпровадити!" Так ме-
не перепроваджували, переда-
ючи з рук до - рук повитий 
приказ. Ішо,в я теж і сам. Не 
памятаю вже, в якому селі 
треба було переправитися че-
рез ріку Сян. Я просив яко-
гось лемка, щоб перевіз мене, 
а заплачу йому. Лемко не хо-
тів, видно боявся, сказав: „Ще 
мені коні потопляться! Та най 

Б И З Н Е С О В ! Н А Г О Д И 
УКРІШПШЙ ІгШгНР пошукує людей до започаткування ЛУАІПиГЛПИ ІПУМЇГСГ ‚„дустріяльного підприємства для 
виробу патентованих річей. Одна річ є дуже проста і потріб-
на майже в кожнім домі, склепі і т. п. Час тепер для виробу 
цього продукту дуже сприятливий і для його виробу можна 
розвинути успішне Індустріяльие підприємство. По дальші ін-
формації писати на адресу: 9І` 

W. SEMENYNA, 19 BRADFORD ST., BOSTON, MASS. 
- `Щ^р 

Так перейшов я більше сіл. 
Довше побув у Балигороді та 
Лютовиськах. У Лютовиськах 
було вже більше нашого вій-
ська, команда. Якийсь моло-
дий старшина мав хіба стіль-
ки роботи, що ввесь день сан-
куватися. І мене брав на санки. 
Тут теж побачив я на дворі 
коло команди лавки ,̀ на них 
клали українських вояків і би-
ли буками, стільки то і стільки 
діставав кожний. На мій за-
пит, за що їх так бють, відпо-
вів мені старшина: „Це все 
дезертири!" Яка ріжниця бу-
ла між тими вояками і старез-
ними (та ще кремезними) лем-
ками! Вони радо йшли на сте-
жу на гори, з радости аж очі 
світилися їм, Любо було гля-
нути на такого старого лем-
ка, що в клепані, із замерз-
лими вусами вертався з руш-
ницею на плечах із гори, або 
вибирався на гору. Вони мені 
говорили, що платять хлоп-
цям по пять корон (чи по де-
сять — уже не пригадую со-

тя було завмерло через воєн-
ні події, не було звязків із 
містами, торги і ярмарки не 
відбувалися). І селяни заім-
прозували на місцевім майдд-
ні наборзі .. .ярмарок. ГбУф?-
дині повиносили „на продаж'`: 
ќурн, яйця, масло, повісма і 
т. д., якийсь лемко випрова-
див коня нібито напродаж, 
став захвалювати його, а по-
тім перебіг із конем по май-
дані, щоб, хто хоче купити, 
бачив, який це гарний кінь. 
Кінь справді був дуже гарний, 
наче змій, а чорний як ворон. 

Вкінці добився я до гранич-
ного села Команча. Зголосив-
ся у місцевій жандармській 
станиці. Командантом був Щу-
ррвський (як на імя, вже не 
тямлю, брат львівського ліка-
ря Щуровського). Приймали 
мене тут дуже щиро, госги-
ли кілька днів. Вкінці одйої 
ночі я відійшов.1") Дійшов так 

Л І , 
џ) Пізніше вже у Львові стр"шув 

я мого товариша поляка Г. Я роз-

пан ідуть трохи далі, там є 
є завернули аж на Люблин, такий жид то перевезе вас 

а відси до Перемишля. Тут у- човном на той бік!" Я так і 
же була польська влада, тог зробив, хотів жидові заплати-
му до поїзду входили поль- ти, та він не прийняв грошей, 
ські старшини з вояками та Сказав: „Я від таких людей 
переглядали наші документи, не беру грошей!" І ще одну 
Поляків відділювали до поль- пригоду мав я. Поступаю до 
сьќого війська, українців до одної хати, в хаті нема ̂ нікого, 
концентраційного табору ЯГ лише ста'ра-старенька сива ба-
Журавиці коло Перемишля. Зо буся, по лемківськи вбрана, 
мною їхав із Одеси австрій- пряде кужіль. Я сказав: „Сла-
ський полевий жандарм Г., по- ва Ісусу Христу!" а бабуся 
ляк, у цивілю почтовий служ- відповіла мені „Дай Боже здо-
бовеиь. Він признався мені, ровля". Здивувало це мене, 
що не сниться йому зголошу- та я нічого не питався, чому 
ватись до польського війська, вона не відповіла „Слава на-
а хоче перекрастися до Сяно- 'віки'`. Аж відчиняються двері 
ќа, де зголоситься до почто- і входить — жид. Щойно те-
вої служби. Вийшли ми з ва- пер пізнав я, що в тій хаті 
гону на другий бік залізничо- живуть жиди і щойно тепер 
го втекти. " - ` і і ' 'і. ^`- гг U ґ`^.л^.. ( in л І ' " илтлу, і д ў у iJ'W" o^wrwi... 

іУгорчак $20, по-$10: д-р Л. Січ, від. У. Н. Союзу, ?Ш, о . . й д е м 0 ) а ж j т у т стоїть поль-
шляху, щоб туди 

{ і тут СТОЇ' 
ський вояк на стійці! Він спи-

на таке шарлятанство не пу-
стнвсяб. .,-

Та ба. Колиж^бо звичайні 
люди, які мало `р'озумілися на 
чистій медичній науці, любили.; 
..ворожбитів" за те,, що вони 
таки вміли лікувати людей. А 
Це саме для людей було найѓ: 
головніше. Тому люди мало 
звертали уваги на проклони 
медичної науки і думали, що 
хай уже і шарлятанським спо-
собом, аби таки якось прийти 
назад до здорвля. 

Найновіша наука почала ди-
витись уважніше до того. 

кола Мурашко, Український 
Сивик Сентер у Ню йорќу; і^ц ВИ % 
по $5: Степан Слободян-, Анна, 

Е ;ррРЕПРОВАД}КУВАТИСЯ НА ІНШЕ 
МЕШКАННЯ? 

Воробець, Анна Сер д., Д р -л %цщо думаєте ‚змінити свою адресу, просимо повідомити 
Демидчук, Михайло і нзнак, н а с На ї

перед? к о л и почнете жити на новій адресі, щоб ви не 
Володимир Цільний, Омелян В Т р а т и л и якого числа газети, котре може мати щось цікаве 
Ревюќ Микола Близнак, Сте- або важне для вас або вашої родини. Просимо не ждати 
п я я кїтляк Роман Слободян; до останньої хвилі. Просимо не переказувати нічого почта-
пан ічурлмк, ѓш _ ^ Найкраще виповнити оцей блянкет, подаючи доконче 
о.' А. Улицький фі.ио. с т а р у й нову адресу та число відділу, якщо ви є членом 

на у. Н. Союзу, та вислати це в листі до адміністрації „Сво-
боди". 

жертви слати Дальші 
адресу: 

Р. О. Box 1014 
Church Street Annex, 

New York, N. Y. 
; Чеки й грошеві перекази 
треба виписувати на імя: 

Nicholas Murwzko, Treasurer. 

Число відділу _____ 
Імя й назвище — — 
Стара адреса ___і. — 
Нова адреса -—-____— 

- _ . , повів йому, що я переживав за 
бі добре) і дають увесь харч,(той .час, як розпрощався з ним у 
коби лише хотіли йти боро-
нити України. І ще казали ме-
ні: „Пане, як уже прийдете до 
Станиславова, то скажіть там 
нашому урядові, щоби при-
силав нам муніції і зброї. 
Скільки то ми вже на'писалися 
і.післанців посилали; вони о-
біцюють, одначе не присила-
ють!" А тоді можна ще було 
багато зробити, поляки ще не 
були добре зорганізовані. На 
Сяніќ наші зробили наступ; ї-
хав навіть панцирний поїзд, 
та муніції не було... 

В якійсь місцевості (назви 
вже не пригадую собі, бо за-
писки мені пізніше в Стани-
славові пропа'ли) бачив я йор-
данське свято; Нарід із свяще 
ником вийшов на ріку, почес 
ний відділ 
священик 
патріотичну проповідь. Зно 
вуж у якомусь селі (чи може 
в Балигороді) застав я бага-
то народу; це було віче. Про 
мовляло багато 

Сяноці. Коли я згадав про Ќома'н-
чу, він сказав мені: „О, то ти млі 
щастя І Бо тієї ночі, як тн цідтзм 
відійшов, польське , військо напало 
на вашу жандармську станицю, жан-
дармів постріляло у сні, а ІДуров-
ського вивели надвір, щоб розстрі-
ляти. Хотіли Йому завязатн очі, та 
він не дав. Розстріляли його таки 
так". 
аж до Дрогобича, а з Дрого-. 
бича поїхав уже залізницею 
до Станиславова і тут зголо-
сився до служби в українсько-
му уряді. 

З УКРАЇНСЬКОЃђ ЖИТТЯ 
В- АМЕРИЦІ 

НЮ ИОРК, Н. и. 
"У' " - - v і 

стріляв із крісів, наради повного Українського виголосив гарну v 

Виставового Комітету. 
Українсько - Американське 

Виставове Товариство відбуде 
-_ _̂  _., бесідників, в середу, 4-го травня 1938 p., 

Після віча священик (предсід- в год. 8 ввечір, в Народнім До-
ник) сказав: „Ми можемо пе- м і в Н ю й о р к у н а р а д и д л я 
реконатися, що можна торгу-
вати і без жидів" (згадав про складення програми нашої у-
те тому, що торговельне жит- части у Світовій Виставі. 

УВАГА! ПИТСБУРҐ, ПА., І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
ЗАХОДАМИ ЗЛУЧЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГРЕКО-

КАТОЛИЦЬКИХ ХОРІВ ПИТСБУРІДИНИ 
: :: : відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ, 8. ТРАВНЯ (MAY) 1938 
В C A R N E G I E H A L L 

FEDERAL Sc EAST OHIO STREETS, N. S. PITTSBURGH, PA 

КОНЦЕРТ 
МАРІЇ СОКІЛ 

оперової співачки 

АНТОНА РУДНИЦЬКОГО 
композитора-днриґента 

ВСТУП: $1.00, 75 ц. і 50 ц. ПОЧАТОК: ГОДИНА 7:30 ВЕЧ. 
Дохід на Українську Народню Лічницю у Львові. 

Проситься всі українські парохії, товариства, брацтва., 
сестрицтва і організації ухвалити певну суму і при нагодЃ 
Концерту передати як дар на Народню Лічницю у Львові! 

запримітив я, що на стінах не 
було образів. Я попросив, 
щоб дали мені що зїсти. Да-
ли гарячого молока і разово-
го хліба, зварили'яєць. Я`^о-
тів заплатити, одначе вони 
грошей ніяк не хотіли ‚прий-
няти. V . 

Згадаю ще, як мене так від-
проваджував лемко, старий 
дядько. Я чалапав тяжко в ав-
стрійських' кованих черевиках 
(берґштайгерах), западався в 
снігу, а мій поводатор стри-
бав легесенько у ходаках і 
підсміхався з мене. Пізнав по 
ході, що я не з їх сторін. Спи-
тався: „А пан з котрих сто-
рін". „Я з Бережанщини". „О, 
я знаю ті сторони, я там ко-
лись давно в Тернополі при 

^вуланах служив. Там інша зем-
ля, не така як у нас. Чоловік 
у збіже сховається, а в нас 
вівсик лише при землі". -

У К Р А Ї Н С Ь К А Т А П І Ц Е Р Н Я 
Виконує артистично всякі роботи, Щ̀о входять в обсяг 

тапіцерства. Шиє накривала на меблі, виробляє ' 
нові матераци й перерабляе старі. Робота 

першої якости й гарантована. 
Умірковані ціни. 

Standard Upholstering 
566 Clinton Avenue, South, 

Rochester, N. Y. 
0ВЕЧІР: 36 RESOLUTE STREET (між: CLINTON і JOSEPH AVE.J 
77,- Власник H. П Д Е . К А H." 



`?.М' ' СВОБОДА; ПОНЕДІЛОК, 2-го ТРАВНЯ ЇШ, Ч. 100. ` 

І і Щ О 
гг̂ Сйло Чайковичі у Рудеччи-^ 

Ш В" Галичині, стало голосне 
лише в повіті, а в ўсьому.' 

краю і -поза границями Гали-
чѓини, завдяки' тому, що н̀а; 
ііійбІ тамошнього господаря 
Солонинки - Чайкоаського об-
нвивея образ Матери Божої з 
Ісусом. 

-Село: Чайковичі як і все 
Підкардаття`, вбоге, бо земля 
неврожайна. І небагато тієї 

-з^млі, тому майже j $цо і року 
вже яйсл# ^Йздва починає до 
хат заглядати г'олод. Так бу-
ло здавен` даена і є ще такі, 
які тгамйтають, що люди вмн-
райи з голоду. Колись, іще за і 
Австрії, було лекще житіѓ, бо 
що року на провесні Селяни 
могли йти на роботу до лісів, 
або їхали з агентами на ма-
Д‡фськГ доли працювати за 
Свій.' Була т̀еЖ робота в 
тартаках, при верченнї наф-
THV'" при снлавлюванні де-
реіва. " На зиму верталися 
додому з гарними грішми, ку-
пували жінкам і дочкам цві-
^с^^у^ќ^ 'корал ї ; дітям ц'у-
корки. Було на тютюн і на 
горівќў,-Ч$уло вдо зїсти, люди 
нв-Лбонлися "переднівку. ` Сьо-
годні на весну нужда, діти 
плачуть і пухнуть, хорують із 
гвЯОду, а!іна tfc нема ради. По 
селах увихаються лише аґен-
тн.^кі- переконують винужде-
пілнх селян, що еони не то що 
те українці, а навіть і не руси-
ни, лише польські шляхтичі. А 

л всеж, хоч нужда й голод за-
глидаготь селянам в очі, вони 
те дають себе спокусити до 
зради батьківської віри. 1 так 
у_с. Чайковичах господарі зі-
бралися на вічу й ухвалили 
резолюції,' %Г яких осуджують 
тих їіотомкїв українських бо-
яр, які Відступають від пра-
дідної віри й національностн 
та взивають протиставитися 
тим, які полюють на душі у-
крй?ицяі і їх дітей та взивають 
гідно плекати традиції україн-
ського боярства та передати 
її иотомкам. „, 

:; Село Чайковичі це одно з 
найбільших у Галичині, бо 
має більше як три тисячі меш-
каіщів, 'а'розрослося з малої 
шляхетської оселі. Всі меш-
канді Чайкович, це нащадки 
колишніх українських бояр. 
Кожний мешканець має шля-
хотське назвище, як Чайков-
ські, Романовичі і т. д'. Зчасом 
це село збідніло і нинішні ме-
шканці Чайкович не ріжнять-
ся нічим від інших бідних сс-
лян. 

'Ще ` їй сьогодні мешканці 
Чайкович" оповідають', що ще 
дуже давно, може якиХЗОО` літ 
тому, появився в Чайковичах 
иа дереві св. Микол^й. 'Бачив 
Його один із мешканців Чай-

віть єпископом. На тому мі? 
сці, де обявився був св. МіікЬ-
лай, люди побудували церкву 
під покровом ѓв. "Мшкола'я. 
Пень того дерева, впевняють 
мешканці Чайкович,' ще й сьо--
годаі такий 'здоровий, начеб 
дерево зрізали щойно вчора. 

До Чайкович спішать щоч 
дня маси побожних людей і 
хоч у неділю правиться бого-
служення в місцевій церкві і в Шіся^рпа^іНр^шйцю і справ 
ній є повно людей, то і на -no- j ^ l ^окопалкея води. Водѓ 

колиііях 'того бандита. Він 
крутиться всюди, а руки дер-; 
жить начеб сковані, хоч по-
правді вони не сковані. 

Два міся'ці після того, як 
жінка Солонинки - Чайков-
ського побачила на шибі об-
раз Матери Божої (15:'грудня 
1937 р.) У далекому Кристи-
нополі (коли Сокаля) стиґма-
тичка Евстахія Бохняк1") під-
час екстази сказала, що побіч 
хатаЛайковських є чудотвор-
Hfcдж^кЙїо. Люди, що прий-

и АО^ШІКОВНЧ, зараз узя 

двірю Солонинки-ЧайковсьКо-
го, на якого вікні обявилася 
Бати Божа, також гурми на-
роду, наче підчас відпусту. 
По обох боках дороги пороз-
сідалися крамарі, що прода-
ють свічки, святі образќи, цу-
коркид. бублики. . . 

Правобіч від дороги стоїть 
невеличка хата, довга яких 
7 метрів, широка 2 метри. 
Хатина похилилася одним 
боком, деревляні її стіни за-
палйся в землю, начеб ви-
росли з неї. Вікно, на якого 
шибі появився образ Матери! 
Божої, побожні люди прибра-
ли цвітами та білою стяжкою, 
з вишивками. Шиба склада-
ється здвох частин: видно, 
колись збилася. . ' -

Вода 
з того джереа жовтава. Над 
криницею гіобудували дашок, 
наче церковну баню. Куляві 
та слиіздиел и еипоп ояаяал 
та сліпі, що Приходять до 
Чайкович, промивають собі 
очі та хорі члени тіла і годи-
нами моляться. Перед ‚х'атою 
клякають, цілують землю, а з 
грудей струджених добува-
ються слова молитви: Пресвя-
тая Богородице, спас'и нас! А 

шШ %ШШ 

Люди пильно бережуть тієї 
шиби, щоб який комуніст не 
збив її. Оповідають, що я-
кийсь недовірок мазур із Ви-
шні хотів висміяти чайковиць-
ке чудо, та на очах людей став 
пухнути. Видужав щойно то-
ді, як повірив і приїхав 
до Чайкович. Зараз пішов до 
словіди та жалував за гріхи. 
Інший недовірок хотів пере-
конати людей, що цей образ 
це ніяке чудо, та взяв нігтем 
зішкробувати образ Матери 
Божої. До трьох днів усохла 
йому рука. Один реемігрант 
вертався із Франції додому з 
грішми. Був дуже побожний, 
тому, заки вернувся додому, 
поступив по дорозі до Чайко-
вич і там молився два дні. 
Потім купив багато свічок і 
дав Чайковському, щоб світи-; 
лися тиждень після того, як 
він вийде з села. Як вертався 
із Чайкович, напав на , нього 
бандит і зажадав грошей. Да-
ремне побожний реемігрант 
просив бандита, щоб не о-
граблював його, бо вертаєть-
ся до бідної родини. БанДит 
не дався зворушити. Сягнув у 
кишеню реемігранта й уже 
мав вирвати портфель, як пе-
ред очима бандити станув по-
ліцай. Та не був це звичайний 
поліцай, бо при раменах його 
видно було крила. Ангел здер-
жав бандита, нібито скував 
йому руки тай так пустив йо-
го, а рееміг'ранта відпрова-
див аж до його села. І сьо-
годні — кажуть чайковицькі 

"кович, який пізніше став над†люди — можна стрінути в'o-t 

спухлі наслідком недуги ни-
рок і ті д. 

Як звечоріє, або паде дощ, 
ідуть до хати, скільки їх мо-
же вмістити мала світлиця, З 
м. широка, 3 м. довга. Ти-
снеться в ній нераз ЗО—40 лю-
дей. На столі складають свіч-
ки, образќи, штучні цвіти. Зо 
стелі звисає великий свічник, 
свічки світяться. Люди мо-
ляться й оповідають собі про 
тих, що вже видужали. 

ад-дЕнтода шет. 
Джордж МекКена, сирій-

ський iMtrpaHT у ДітрОйті, що 
постив 40 днів. Він взявся по-
стити, бо хтось переконав йо-
го, 'що в цей спосіб позбу-
деть'ся недуги „гей фівер". Він 
є ѓаражменом по званні. На 
початку посту зажив 150 фун-
тїв, при кінці 90. Він п̀ив ли-

йдуть і їдуть хорі на сухоти,-і ̂  й о д у й с і т а в п 0 Џ г о д и н 1 

на добу. 

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄ№ 

# ) .Евстахія Бохняк із Кристино-
поля біля Сокаля, дочка Павла, шкіль-
ного 'Сторожа (до 1914. p.). Із ше-
стеро дѓгей наймолодша Епстахія 
наррдклася 1902. р. і ще малою ди-
тиною впала була з драбини. Від то-
го часу текла їй кров із_ вух, а 
а 1925. р. спараліжувало її. Лікарі 
ствердили, що тоді, як вона впала 
з драбини, зломився їй хребетний 
стонп. В 1934. р. Евстахія підчас 
нізчї -дістала- стигмати `иа лівій' ру 
ні, три роки пізніше на правій. 

ВУСТЄР, МАОС 
Йслнкодня писанка на Рідний Край. 

Сталася важлива подія у 
житті україншв иа території 
Німеччини. У Відні повстав 
Комітет обеянляих уіфаїн-

і оьких національних орґаніза-' 
цій, який встуяив у яерегово-
рн з ‚уУкраінсьжим Націомаль-

іним Обєднаіінвм" у Німечф 
ні і підписав з йим на днях 
договір,^ Biicjpaei якого яб^ 
Єднані в і Комітеті віденські 
това^и^Іка стЛіиФіліею УНОі 
в ВЧдйТ. Згадані т^Ц^ства.Де: 
Укр. Робітииче Т-во ііГром^? 
да"і Укр. Студ№сьме ІЧзо; 
^кра?нськми Ќлюб" і „Укра-, 
їнсмсий ' Жіночий Союз". Всі 
ці чотири орСанізацп входігґь! 
корпоративно в склад Філії: 
Уі-Ю в Відні, нќого тимчасо^ 
вою управою став згаданим j 
Комітет віденських ор`гаиіза^ 
цій. У склад адього КодаітечЧ, 

входять: д-р Остап Гртцай, 
тимчасово внкояуючиіі об)О-
вязки голови; д-р Микола За-
лізняк, секретар; сѓуд. Я. #в-
ний, заст. секретаря, і далі: 
генерал Віктор Ќурманович, 
д-р Микола Сушко, робітник 
Іван Лупій, робітник Іван Лу-
ців, радник Омелян Тарно-
вецький і Олена Левнцька, 
вдова яо адвокаті.^ 

Приєднйння віденських ор-

'Як 

Ѓром. Осип Зазуляк вислав віл 
себе через Обеднання $10 на такі Ганізацій ДО У т Ю СТаЛООЬ ОД-

KfHWlJH И ВОДА ДО ОЧЕЙ 
W I T O L D 

патентовані в Деплрт. Здоровля. 
. Хто має слабі або болючі очі, Hail 

спішиться но кропді Вітолда до очей. 
Жадайте в аптиці, а як ваш аптнкар 
не має на складі, не дайте собі вмо-
витн щось інше. ‚Ґ-арантлг'емо зворот 
грошей. Ціна $1.25 з - пересилкою. 

WITOLD PATENT MEDICINE, 
563 Graham Avc, Brooklyn, N. Y. 
Вќробляємо теж ліки під задухи 

й ревматизму. 
тшшт— і і 

канва, нитки до вн-
шнвання D. ЛІ., С. і 
стемповані річн. Пн-
ш'пь по катальоґ до 

UKRAINIAN BAZAAR, 
В7 AVENUE A, NEW YORK, N. Y. 

Д-Р G. 4EPHDB Европейськїй 
СПСЦІЯЛІСТ. 

Џ Гострі й хроні`}ці недуги- чоло-
віків і жінок — Шкіра Я кров 

2 2 3 SECOND AVE., con 14th ST. 
NEW YORK CITY, Room 14. 

Офісові години 10—8; неділя 11—2 
Жінка-доктор до обслугм. 

в Проміні' X h флюроскоп 52.00 

аіли: Рідну Школу, політнчішх пя.шіи -ночасНО 
та визвольну боротьбу. 

- ' о '-

СТЕРЛІНГ'. МІШ. 
На інвалідів. 

На українських інвалідів зложили ЮЧу" 
по $1 і псі члени укр. грек. кат. п.і-
рохії св. Івана в Пінконінґ, Міш.: 
І. Сснько, В. Копко, Анна Буч, А. 
Мишншин. Гроші вислано через Об-
едпання. . А 

— О 

КОГОЗ. Н. Й. 
На вюищку до ‚Лросвггн". 

' Братствй св. апост, Петра і Павла 
в Когоз вислало через Обєднання 
$5 на членську вкладку до т-ва, 
„Просвіти"'у Львові. 

1 о `-ї-
ПАСЕЯК, Н. ДЖ. 

З концерту на Лічнишо у Львові. 
Дня 9 квітня- ц. р. відбувся в на-

шій громаді концерт пані МарЃі Со-
кіл І п. А`нтона Рулницького. Прихід 
з цього концерту в сумі $226.23 тіс-
респлаемо. через Обєднання на .Ліч-
ннцю у Львові. 

І Василь Юсилчук, секр. 
—О ! 

ДІТРОЙТ, № Ш . 
Свято Ольги Басараб. 

Заходом Союзу Українок відділ 
23 в Дітройт відсвятковаио річницю 
смертн Ольги з Левицьких Басараб. 
Свято зачалося Службою Божою, 
яку відправив о. д-р Тиханськнй. 
Він теж виголосив проповідь про 
смерть покійної і висказав бажан-
ня, шоб серед нашого жіноцтва бу-
ло більше таких характерних одн-
ннць як покійна. По Службі .Божій 
зійшлися члениці до салі на снідан-
ня, де переведено збірку, яка прн-
несла $11.22. З того передано $5 о. 
сов. Сембратовнчеві, а $б переслано 
ч`ерез Обєднання л о політичних вяз-
HIB.V 

Ангелн-чорнявки. 
Одного маляря запитали, 

чому він ангелів малює завж-
дп з чорним волоссям. На те 
він відповів: 

— Бо моя жінка біля'вка. - - ̀ І 

із ' зортанізувапням 
українців у Датиѓў V філ†ю 
УгЮ, отже УНО сѓало органі-
зацією, що охоплтое тгодавля-

більшість українства у^ 
Німеччині і є̀  сьотодай єди-
ною українською громадян-
ськото організаеіією у Відні й 
Данил'ѓу взагалі. У Берліні о-
сталося ще.трохи україасько-
го елементу яоза УНО, але о-
станяє обєднання української 
еміграційної маси в Ніі№еччйні 
в єдиній оргздїзаді? буде ймо-
вірно не без впливу и иа ці о-, 
диниш й гурти. ̀  

Берлінське УНО очолює у-
права џ такому складі: полк. 
Тиміш Омельченко, кол. адю-
тант організатора ‚‚Отьої 
Дивізії" ген. Зелінського 
(Ланціѓ), голва; радник О-
лексаидер Семенів,' І -ший' за-
ступник голови; ред. Юрій 
Арттошенко, 2-гятл заст. голо-
ви; робітник Василь Чайків-

`з -тшстоппі- тття }} 
М ftpai} (Чехосломччнша) 

т.ов, ‚#к$аїноміиўі Пласт", від-
було 31. "березия ^ р. свої 
чергові річні загальні збори. 
Після звітів управи та -ревізій^ 
ної комісії й ўділення абсолю-
горії вибрано 'ўпращу, а 'саме: 
голова Н. Козитька, члени: Д.. 
Антончук, К. Кедровська (за-
ст'упниця ' на Злученї Дфжа-, 
ви), Д. Козицьќий, М. Герасй-: 
мович' (заступник на Букови-, 
ну) та̀  Я:'1І1егіел.ь (заступнЦк 
на` Закарпаття); 'ревізійна ќо-
мїсія: п. В.: Мірна, д-'р Ю. Л0'11 
б'рйловський. І-^ь-
: Над обговоренняй звіте та 
плЗяіів на аяайбутнв розвину 
лась па зборах жива дискў-1 
.̀ сія. Ярисупиі сгвердилл, що' 
голваюя завданням т-ва ла'є: 
й на даді бути видавання пла 
СТОВ.ИХ КНИЖОК і інших публі-
кав?ій. Пластові організації 
дерзкавних народів користа-
тоться великою 'підтримкою 

і своїх урядів та широкою по-
пулярнктго мйк гроиадян-
ством. Український Пласт Пе 

І тільки що цього не має, а му-' 
сить пробивати собі шлях се 
ред катеріяльних злиднів та. 
часто зустрічає абсолютне не-
розуміння ного ідей серед 
ширшого громадянства. Крім 
того Український Пласт, не 
тільки йа ЧужаінІ,"а й̀ иа рідній 
землі, мусить повсякчасно, бо-
ротися зо страшною асиміля-
цгею української молоді. Тому 
т-во „Український Пласт" 
хоче дати нашій свідомій нла-
стовій молоді в цій її праці за 
краще' завтра свого народў 
найкращу зброю: пЛастову 
книжку рідною мовою. Без 
відповідних пластових видань 
неможливе правильне пласто-
ве виховання взагалі, а такі 
чужомовні видання не відпо-
відають праці нашого; Пласту 
з погляду національного. 

Деякі з видань т-ва „Україн-
ськ'ий Пласт" уже розійшлися 
й Треба дбати про їх видання 
знов'у, „Матер'іяли до бібліо-
ґрафії української пластової 
літератури", що вже давно ро-
зїйшлися, пощастило за допо-; 
могою інших пластових пра-
ц'івників доповнити майже 
вдвоє. Те, що ше в цій праці: 
може бракувати, мусять доло-, 
могти доповнити пластуни в 
Галичині, Злучених Держав А-. 

Щ РОБИТИ 
ЇФУТРОМ 

У ТЕПЛУ 
'ПОГОДУ? 

;Віднестн до кушніра, казати згю-
Ijeeni оотИбНІ переробки, чи і,0. 
; иравкн, і зложиѓм на нЛле ліТо 
!' до' холодільні. 

настане зиіиа, можете вибрані 
ьмгамої хвилі готове до ношення. 
^;Усе це іробангь вам справно (1 
J;UieBO (тепер по сезоні) і на вишс 

футро лшуњ вам асекурацііо 

WfllflH №Я І СИН 
315 — 7-ма ЕВЕНЮ 
(ріг 28. вулп 6. поверх) 
НЮ И О І ^ И . й. 

Як Вам невигідної `привезѓи, ц. 
;; дефонунт-с: CHickorimg 4-3S7S, 
; ми вишлемо по футро авто. 

C . ^ t f K ^ t # j W W f H K # j y . , , `'^^^л#^) 

НЕЗВИЧАЙНА НАГОДА. Сонник , 
нумерами 40 f. Чеснота горою, дуже 
Інтересна повість, 20 ‡. Тарзан, кНі. 
РІЯ ПрО МОЛОДЦЯ, КОТРИЙ ВІірІС СІЧН'І 

_, мадп, 26-f. Дівчиив, з котрою не ц,,̀ -
ВИННО ЖЄННТИСЯ, ЛИШе ДЛЯ ДОПік ц,х 
хлопйів і дівчат, в українській літі-
коли не одержите ЦЄЇ КНИЖКИ N і,,,! 
шій книгарні, ордеруйте впросі uit 
вас. Шна $і; Ґгришліть на рахунок 
Ш-f марками, а решту ваплатнтсі ки. 
ли одержите КНИЖКУ. S. KULYNYCH 
4 1 8 Е. 9Щ St., New York City. ' 
Ѓ ' '' ' ' — : ; ' 

Д - Р ЮРІЙ ЩРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІК А Р, і 
Х І Р У Р Г Ѓ А К У Ш Е Р ! 

321 Е. 18th STREET, 
ЬаЬгмя l e t шмі Cnd Атпом, 

NtW YORK, N. t . 
T.I. GRAMERCY 6-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від б до в, а в неділі ' 

рано' `від їй до 1 1 

з правильником `Віденської 
-філії УНО ' ввійшли в І$ен-
тральну Управу в Б^л†иі д-р 
Микола Сушко й нзан Луиій. 

Факт обєднання української 
еміґранДЇ в Німеччині с 'про-
явом здорвим тенде'нцій укра-
їнства за кордоном. Це тен-
денція, яка вказує на неремо-
гу здорвих думок серед укра-
їнської еміґрації. Від повної 
перемоги цих думок надіятися 
тільки добра для української 
наи,Ш' -j- `џішьжь њшџі#їЏіг^ 

В О Л О Д И М И Р БОЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ 

Заннмається похоронами 
В БОСТОНІ,. МАС(Х, 1 ОКОЛИЦІ. 

Обслуга скора і чесна. 

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

BOSTON, MASS. -
-Telephone: Capitol 5 4 6 1 . 

ський, секретар; землемтр Іван 'мерѓлѓи та иа Зеленому Клині 
Скрипка, член управи. Зтідно{в цій справі ̂ .товариство ухва-

лило випустити ѓпеціяльний 
заклик і опублікувати його в 
пресі. 

Тймчасом товариство готує 
до видання нову пластову ттра-
тло з обсягу слідження зпід 
пера відомого й ултобленого 
скавтами Л. Бачинського. Те-
тгер вийде інформаційний ли-
сток для тнформацп й'пропа-
ґандй пластової справи, що 
мѓститиме також рецензії на 4 
ті видання т-ва, що ще є на 

РОЗШУКАХ. 

36W 
НОІ 

(145) 

j '.ОК 

`-

- Розказавши докладно Муві-
рові, 'що вія 'має робити, Тар-
зая враз з Бравном - ггустили-
ся в напрямі до опущеного лі-
така. Довкруги не було видно 
нікого. Оба вони мовчали, бо 
тепер не.було про що гово-
ряти. Вони вже все вияснили 
собі йередтим, а" телер йере-
аодиліг свій плин -у життя. 
Мовчки за кілька хвилин вони 
добилися до літака. 

'-Поспішно почали перешуку-
вати -сховки літака, шукаючи 
амуніції. Бравн, який знав 
кожний літак так добре як 
свою кишеню, зараз знайшов 
те, чого шукав. „Амуніції є 
подостатком", промовив він, 
нанихаючи свої кишені. „Я 
вже` маю повні пазухи. Але 
де ви свою амуніцію сховає-
Те?" Притім він дивився на 
Тарзанові короткі штани. 

,;А-як там з бензйною?"- — 
запитав Тарзан Бравна. „Бен-
зини мало", відповів, похяту-
ючи головою Бравн. „Буде з 

. який капелюх. Коли не прий-
деться довго огрівати мото-
ру, то вистарчить нам на те,, 
що ми задумуємо". Після то-
го вони почали мертвим лету-
нам відчіпляти і надівати їх 
легкопади на себе. Бравн по-
магав Тарзанові, бо він був 
знавець у тій -справі,. 
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М И Р О Н Л И Т В М Н 
УКРАТИСЬКИЯ ПОГРЕБНИК 

Без ріжннці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби тем-
фонуйте до нас. Обслуга ширз 

і чесна. — Office: 
883 MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Atm. 
N E W A R K , N. J. 

РЬом! Емвх 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Коли все було готове, оба 
чоловіки вскочили` в сяджен-
ня ‚літака. Бравнові трохи би-
лоск серце, та притім він мав 
якесь приємне , почуття. Не 
роздумуючи довго, він почав 
випробувати рушійні частини 
літака: Мотор вповні вїдпові-
дав йому і на . Його обличчі 
появилась радісна усмішка. 
Правда, перед ним було до-
сить скалисте j поле, та він ві-
рив, що якось здійметься вго-

ЗАНИМАбСЬ ПОХОРОНАМИ В BRONX, BROOKLYN, NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
129 E. 7lh STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

TeL; Orchard 4-25вв 
BRANCH OFFICE A CHAPEL? 

707 PROSPECT AVENUE 
^eвr._E. IBS St . ) , BRONX, N. Y. I 

J Tel. Ludlow 4-256S. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертейкер 
заряджув погребами ио ціні таж 

внзькій, як $150. Обслуга 
'найкраща. 

J O H N 1 U N K O 
UeMUwi U n n a ^ U k e r Jfc ЕшЬжішег 

1487 Ж. Mb 5 T n N1W YORK CITY. 
Dignified Faaerali u low u $і SO. 

Твіарквшіі Orektri 4-tOH 
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