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ПРОМИСЛОВЦІ ПРОТИ КОМІТЕТУ 

ВАШИНГТОН.—На конвенції 1,500 промислов-
ніп і бизнесменів, скликаних американським депар-
тпментом торѓовлі, ухвалено домагатися ировірки 
діяльносте Ваґнерового акту, що має регулювати 
працю,' вважаючи цей акт за „найбільшу перешко-
ду в поборюванні безробіття". Певна частина про-
мисловців з Чинком на чолі пропонувала створити 
спільно з робітниками спільний фронт для поборю-
пання застою. Чинќ навіть говорив, що робітники і 
промисловці вийдуть дуже зле на тім, коли не :П0-
годяться між еобою. „Коли ми не будемо нічого 
робити, тільки плювати на себе взаємно, то полі-
тикани будуть стояти з, боку і сміятися з нас", го-
порив він. jfei. - . ' ` -

КАЖЕІ ЩО ПОЛІТИКА „НОВОГО РОЗДІЛУ" 
ТРАТИТЬ ҐРУНТ. 

ВАШИНГТОН.'—Голова бюра публично ї̀ опінії, 
Джордж Галоп, сказав, що політика „нового роз-
ділу" чимраз більше тратить серед суспільности 
прихильність. Він казав, що його бюро вислало ти-
сячі запитів до;ріжних людей, чи вони цього року 
стоять краще, ніж минулого. Тільки 36 на 100 відпо-
віли, що так, а 64 відповіли, що ні. Як відомо, пре-
яидент Рузвелт, рік пізніше як обняв перший раз 
своє становище, виголосив'через радіо промову, в 
якій запитував у приятельський спосіб кожного а-
мериканського. громадянина, чи він того року кра-
іце стоїть, ніж попереднього. Тоді велика частина 
американців відповіла, що так. Але тепер є навпаки, 
отже тепер можуть републИканці ставити те саме 
питання, говорить Галоп. 

ПЕРЕМОГА „НОВОГО РОЗДІЛУ" В ФЛОРИДІ. 
ДЖ'ЕКСОНВИ^ФзГо^йДаТ^ 

борах, що відбулися пару днів тому в Флориді, ви-
йшов сенатором великою більшістю Клод Пепер, 
що займав уже становище сенатора і був виразним 
прихильником політики президента. Той випадок 
стверджує, що прихильність до „нового розділу", 
бодай у стейті Флорида, є ще велика, хоч дехто 
говорить інќќше. 

ПРИГОТОВЛЯЮТЬСЯ НА ВИПАДОК ВІЙНИ. 
ШІКАҐО. — Хоч кожний пересічний; америка-

нець думає, що це виключене, щоб Америка тепер 
вступала в.якунебудь війну, то проте представник 
уряду, помічник секретара війни, Лўіс Джансон, на 
зібранні вирібників сталевих приладів сказав, що 
американський уряд провірив двацять тисяч ріжних 
американських фабрик і з них вибрав десять тисяч, 
які на випадок війни будуть виробляти ріжні вій-
ськові річи, а в першій мірі амуніцію. Джансон ска-
зав, що військові арсенали виробляють тільки де-
сять відсотків того, що буде потрібне на випадок 
війни. `Арсенали фактично обмежують свою робо-
ту до експериментування. Решту мусить виробити 
приватний промисл, говорив він. У тій ціли уряд 
поробив уже навіть умови з тими фабриками, і час 
до часу дає їм маленькі замовлення на амуніцію, 
щоб у той спосіб привчити їх виробляти воєнні 
продукти, а також приготовити в фабриці все, що 
до того потрібне. 

СЕНАТ ЗАТВЕРДИВ ГРОШІ НА ФЛђОТУ. 
ВАШИНГТОН. — Федеральний сенат затвердив 

суму 1,165 міліонів долярів. на будову нових боно-
в'их кораблів. За ті гроші побудують 46 бойових 
кораблів, з них три найбільшої кляси. Крім того 
побудують 26 помічних кораблів і 950 літаків. Та-
кож розбудують за ті гроші військові доки. 
ДУМАЮТЬ ПРО ПІДМОГИ ДЛЯ ПАРОХІЯЛЬНИХ 

шкіл. 
ОЛБАНІ. — На нарадах конституційної конвен-

ції бруклинський делегат Гефернан вніс проект, щоб 
конституцію змінити в той спосіб, щоб стейтова лє-
гіслятуралдістада право .ухвалювати певні грошеві, 
суми на парохіяльні школи в нюйорському стейті. 
Гефернан,сказав, що парохіяльні школи ведуть ду-
же добру роботу. Отож стейт повинен прийти їм з 
поміччю. Вони вчать 30% усіх дітей. Якби вони 
заперестали нагло їх учити, то стейт мусів би ви-
дати великі суми, щоб.ті діти десь примістити. Су-
проти того стейт повинен помагати тим школам, по-
криваючи бодай половину коштів їх удержання. 

. ОБОРОНЯЄ КАЛЕДЖІ. 
НЮ ЙОРЌ. — Предсідниця каледжу Велслея 

сказала, що з'акиди, начебто ті, що покінчили студії 
в каледжах, тратять зацікавлення до релігії і стають 
безбожними, є неправдиві. Можливо, що вони, ді-
ставши вищу освіту, стають тільки більш критичні 
до плитких промов, що їх по церквах виголошують 
початкуючі священики. Та це не є безбожність, , 

НАСЛІДУВАННЯ СТАРОВИНИ. 
- Студенти з ріжних. мирових організацій у Бостоні, 

щоб запротестувати проти агресивних держ'ав, влаіп-
тували наслідування ославленої „бостоиськбї 'чанної 
забави" й викинули в море скринки, що представляли 
агресивні держави. Як видно з образќа, настрої серед 
студентів звернені передовсім проти Японії, 

= 
СЛУЖБА ЧЕРВОНОГО 

ХРЕСТА. 
На річній конвенції Амери-

канського Червоного Хреста 
в Сан . Франсіско бесідники 
підносили, що в.черговій вій-
ні завдання Червоного Хреста 
(5уде .. „далеко. небезін;чціщ.е%_ 
ніж у минулій. Вони також 
ПІДКрЄСЛЯуГИ7х.ЩО в нинішнім 
часі, крий є т(іке прямування, 
щоб з ранеиимй^-ловодитпся 
брутально, Червоний . Хрест 
повинен повести агітацію 
проти воєнних звірств, лопов-
нюваних на ранених 

НАПАД УЧИТЕЛЯ НА ХЛОП-
.. v ЦЯ У BEPXPATL ..., 

Солтис' громади `Верхрг.та 
доручивѓ Теодррові Балухові 
дати підводу і відвезти двох 
учителів на конференцію до 
Рави Руської! В означеному 
часі селянин вислав свого си-
на Михайла. Коли він приїхав 
і зголосився в̀ учителя Адоль-
фа Заблоцкого, цей наказав 
йому приготовити сидження 
на 5 осіб. Хлопець заявив, т о 
коні не довезуть стільки осіб, 
бо дорога тяжка. Тоді учи-
тель.побив його по голові і 

СУД ТАК, А ПОЛІЦІЯ НІ! 
Недавно суд у Рівному ви-

дав присуд того змісту, що 
кольпортажа видань „Відро-
дження" його членами на Во-
лині дозволена, якщо коль-
портер не бере ніякого раба-
ту. Тимчасом у- практиці да-
лі забороняють продавати ви-
дання „Відродження". Ось не-
давно відбулася в селі Бого-
лювах коло Луцька ревізія в 
домі Олександра Хлопецького. 
Ревізію переводила поліція з 
Уляник. Хлопецький дістав зо 
староства в Луцьку письмо, я-
ким староста покарав Хло-
пецького за кольпортажу ви-
дань „Відродження" гривною 
10 зл. Незабаром після, того 
прийшла' на адресу Олекси 
Кузьмиченка з села Даничова, 
почта Межиріче коло Корця, 
поручена посилка з виданнями 
т-ва „Відрожеиня". На почті 
видали адресатові пачку, але 
по дорозі відібрав йому пач-
ку поліцай Міхальскі і заніс 
на станицю поліції у Харалу-
зі й опісля переслали до ста-
роства в Рівному. Комендант 
станиці поліції отверто зая-
вив, що всякі посилки буде 

по лиці. Коли хлопець почав відбирати адресатові. Отже 
суд у Рівному увільняє від ви-
ни і кари за кольпортажу ви-
дань т-ва „Відродження'', а по-
ліція далі конфіскує посилки. 

утікати — зловив за батіг, по-
біг за, ним і бив батогом. Лі-
кар ствердив у хлопця нездат-
ність до праці на 7 днів. .. 

САМОГУБСТВО ПО ПРОЧИ-
TAHHI „АННИ КАРЕНІНИ". 

БЕЗСМЕРТНІСТЬ ЛЯФОН-
v ТЕНА. 

Недавно появилася нова сту-
дія про байкаря Ляфонтена. 
Написав її Жан Жіранду й на-
ново відсвіжив приблідлу без-
смертність байкаря, відомого 
в нас не так з перекладів, як 
зо своєрідних перерібок Лео-
ніда Глібова. Як відомо, про 

В Букарешті пок-нчила -з 
життям 24-літня Штайнберг, 
одна з найкращих жінок ру-
мунської столиці. Самовбив-
ниця залишила лист про те, 
що щойно прочитала „Анну 
Кареніну" Толстого; читання 
цього твору,!,поділало на неї Ляфонтена висловлювалися з 
так дуже, що.#она рішила по-'захопленням найбільші фран-
мерти. J цузькі критики - фільосвфи: 

'.,'. ;̀ Гельо, Тен та інші. Гельо, що 
МАНДРІВНА ГОЇ?А ЗНИЩИ-'осуджує „низький лет'` думок 

ЛА ДВА СЕЛА. і ;Ляфонтена, впевняє рівночас 
. ,,. чо, і по, що тільки стиль запевняє 

На схід в.д Нішу в Югосла- п и с ь м е н н и к 0 в і безСмертність. 
вії, недалеко ся Малошгги; і Л я ф о н т е н б у в НЄзРівнаним 
Перўѓини,, запримітили в.д м а й о м с т и л Ю ЩЩЬ не за-
кількох днів, що зб.ччя гори ^ стиди. н а й б і л ь І І і а гли-
обсувається і що тла гора ру- ,б и н а и g. н і ц и м б е з „ „ . хається. Влада негайно висе-
лцла мешканців загрожених 
сіл. Перед кількома днями во-
рушна гора просто ціла „пе-
ревернулася". Маси землі зни-
щили до тла оба села. 

лю" — говорив Гельо зпри-
воду Ляфонтена. 
В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ XA-
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 
,. 'ІАСОПИС ‚СВОБОДА", Ічинило повінь! 

- АНГЛІЙСЬКІ ОСТРОВИ 
ПРРИНАІРТЬ у MQPE.. 

Шо`гля^дський учений, про-
фесор Ф. К. МекЕнтош, ви-
дав цими днями працю про 
небезпечну появу для кожно-
го анґлйця, якою є факт, що 
англійські острови поринають 
від 50 віків у море. Від дея-
кого часу цей процес иосту-
пає швидше. Англія тратить 
ЗО ќв. Цм. поверхні що 60 літ. 

ВЕЛИКИЙ ДАР ДЛЯ Т-ВА 
„ВІДРОДЖЕННЯМ 

На закінчення широкої кам-
панії т-ва „Відродження"... в 
ньому році т-ро дістало, пер-
щин запне майна від.д-ра Во-
лрдимира Моравсіікого, актив-
ного відродження зо. Стрия, 
нині заточеццяна далекій чу-
жииі. Отже д-р Моравський 
склав у лютому ц. р. у т-ві 
„Відродження" свій заповіт 
такого змісту: „На випадок 
моєї смерти установляю вла-
сннком моєї реальности (дім 
з городом) у Стрию, при вул. 
Лєлевеля 38, Українське Про` 
тиалькогольне і Протинікотин-
не Т-во „Відродження" у Льво-
ві". З чистого річного дохо-
ду з цієї реальности устано-
вить т-во „Відродження" 2 
рівні стипендії, для найближ-
чої рідні фундатора україн-
ської народности обох полів 
під умовами{-а) -кандидат (ќа) 
мусить бути дійсним членом 
.‚Відродження"; б) першен-
ство щодо стипендії мають 
ті, що довше належать до т-ва 
„Відродження". Якщоб за-
бракло рѓдні фундатора, про 
стипендію може старатись 
кожний активний відродже-
нець". Цей заповіт є великим 
моральним капіталом для т-ва 
і доказўе, що т-во „Відро-
дження" здобуває сьогодні се-
ред українського громадян-
ства щораз то більшу при-
хильність і підтримку у своїй 
важкій і необхідній праці для 
добра, і росту української на-
ції. 

НАЗИВАЄ УКРАЇНСЬКУ МО-
ВУ ЃІЄРОГЛІФАМИ. 

Ѓієрогліфами називає укра-
їнську мову Володислав Ди-
нисевич, управитель ўтраќві-
стичної школи в Люблині—-
Ќўлайці, який набрав у крам-
ниці товарів і не хотів за них 
заплатити. Тому дістав позов, 
написаний згідно з постанова-
ми закону українською мово-
ю, щоб заплатив гроші за 
побрані товари. Пізваний В4 
Динисевич звернув позов, до-
магаючися, щоб доручено йа-
му позов державною мовою, 
бо „чужих ѓієрогліфів не обо-
вязаний читати і приймати до 
відома^ (ч. акт. І. С. 297. 37. 
суду городського в Раві Русь-
кій). Слід додати, що селяни 
цього села м'али з ним оправу 
за зневагу, якої цей ттян до-
пустився підчас шкільної на-
уки (була це зневага народу, 
але не хоронена законом), і 
тоді п. Динисевич зОбовязав-
ся звернути кошти, а селяни 
відступили від позву. 

СПРИЧИНИВ.- ПОВІНЬІ 
Совєтському дослідникові! 

північних ‚околиць землі, дроф. 
Шмідтові, закидають, що при, 
гирлі Північної Двини в смузі 
Архангельська не. велів очи-j 
стити ріки з.криѓл, а це спри-

- і - і і . м 
ЛЬВІВ.—Знавець відносин на Волині, В. Остров-

ський, звертає, в „Новім Часі" (ч. 86.) увагу україн-
сько.го громадянства на те, що треба взятися цілій 
нації до рятування Волині. Доказує, що вся Поль-
ща йде обєднаною. лавою, щоб спольщити Волинь. 
Історія з Гриньками це було тільки започаткування 
широко закроєної акції перетягання української 
людности на .польське. Тепер зачали поляки ви-
тискати назву „українці" і вводять назву ^‚рускі", 
щоб тим чином увести нове ‚баламутство, бож на 
Волині й Поліссі назва „русќі" утотожнюється .з 
назвою „русскі", себто, росіяни. Далі, засипують 
Волинь, газетами, брошурами, книжками й історич-
нимц, ніби науковими розвідками, що мають пере-
конати людність, що Волинь це польська земля^ а 
її населення це поляки. В. Ьстровський взиває до 
боротьби нашою „історичною зброєю", себто при 
допомозі таких, українських історичних книжок і 
матеріялів, що протиділали би польській про-
паганді; 

` ПОЛЬСЬКІ „ВЧЕНІ" ПРО ЛЕМКІВ. 
ЛЬВІВ. — „НОВИЙ'Час" пише, що Польська А-

ґенція Телеграфічна, себ†о польська урядова уста-
нова, пустилася передруковувати таку польську на-
укову глупоту, що лемки є потомками волоських 
пастухів, що в давніх часах примандрували Карпа-
тами з Румунії до Польщі й осіли в Низькому Бески-
ді. На цевказувалаб, на думку ось тих польських 
„учених", якась лемківська скриння в формі корабля, 
котру знайдено в горлицькому повіті, а котру за-
брали для польського Етнографічного Музею в 
Кракові. 

СОЮЗ УКРАЇНОК ПРИлРОБОТІ. 
ЛЬВІВ. — У днях 15. і 16. квітня 'відбулась у 

Львові Крайова Конференція Союзу Українок, при-
свячена справі піднесення господарської культури і 
здоровля нашого села. Програма конференції, яка 
викликала дуже живу дискусію, вказує, що.ділянка 
тосп.одарсько-кооператќвна і народнього здоровля 
висувається тепер на перший плян.зацікавлень зор-
Ганізованого жіноцтва. Предметом нарад була та-
кож справа будови Українського Жіночого Дому. 

НА ШЛЯХУ ДО АВТОНОМІЇ. 
УЖГОРОД. — Надіються, що чехословацька 

влада не буде вже в теперішніх обставинах далі від-
кладати справу автономії для Закарпаття. Значить, 
що незабаром відбудуться таки вибори до закарпат-
ського сойму. Цікаве тут те, що урядові кола в 
Празі вважають закарпатських комуністів за про-
державиий елемент і рахують на їх попертя. м 

МОСКВОФГЛИ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ 
ГРАМАТИКИ. 

УЖГОРОД. — Закарпатські москвофіли юзлоб-
лені на губернатора К. Грабаря за те, що за його 
попертям празьке міністерство шкільництва одо-
брило для закарпатських шкіл` українську грамати-
ку Ф. Агія. Вони задумують^ тепер звернутись до 
чехословацького уряду, щоб скасував апробату цеї 
граматики. 

ПТЛЄРОВІ СПРАВИЛИ ПАРАДУ, ЯКОЇ ЩЕ НЕ БУЛО. 
РИМ. — Американський кореспондент, опису-

ючи гостину, яку влаштувала Італія Птлєрові, по-
дає, іцо такої гостини і таких овацій не зазнав досі 
ніякий імператор світу. Кажуть, що видано на цю 
гостину яких 20 міліонів долярів. Відчинено нову 
евеню, яку названо іменем Гітлера. Пише, що яких 
ЗО(Џ)ОО людей приглядалися до в'їзду Гітлєра, що 
їхав побіч італійського короля% блискучій від зо-
лота повозці серед шпаліру десяток тисяч італій-
ських карабінерів і фашистівської молоді. Всі доми, 
а навіть дерева були освічені. Віджив старинний Ко і̂-
лісей і інші памятники старовини. Бо й воНйу як і' 
величаві фонтани, сяли промінями ріжноколірових 
світел. Ось так, пише американський кореспондент, 
Італія маніфестувала своє багатство, свою силу, і 
свій мистецький смак. 

ВАТИКАН ЗБУВ ГОСТИНУ ГІТЛЄРА 
МОВЧАНКОЮ. 

ВАТИКАН МІСТО. — Папський офіційний ор-
ган „Осерваторе Романо" не подав ні одного слова 
про приїзд Гітлєра до Риму. Збув цю подію цілко-
витою. мовчанкою. А папи, як відомо, у Ватикані 
тепер, нема. Він виїхав на відпочинок. Кажуть, що 
зробив це навмисно, щоб не бути у Ватикані в тім 
часі, коли, перебуватиме в Римі Гітлєр. З цього вно--
сять, що ще дуже далеко до порозуміння Ватикану 

1 з націстичною владою. 
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ГАНЕБНИЙ НАСТУП 
Є одна певність: забирають нам „Український 

Город" у Львові. Подія ця того роду, що вона не 
тільки позбавляє нас такої землі, яка вже стала за-
г$льно народньою цінністю, але ще й розбиває наш 
нарід. Бо, як можна вносити з тих коротких звідом-
лень, що появляються в старокрайовій пресі, то й 
наша суспільність розбилася через цю справу. Оче-
видно, що не розбилася щодо осуду Польщі, ні що-
до цього, щоб можна було площу „Сокола-Батька" 
віддати польській армії. Але цілком захиталась у 
довірю до свого політичного проводу, що допустив 
до таких можливостей. Що гірше: навіть рознесли-
ся, як пише „Діло", такі „татарські вісти", що голо-
сять, що це старшина „Сокола-Батька" ту площу 
продала. Ось таких „сензацій" є тепер більше. Але 
та одна вистарчає, щоб зрозуміти, яку страшну ат-
мосферу викликують польські окупанти своєю по-
літикою супроти українцців. І не треба себе дурити, 
що такі річи стаються випадково. Ні. JU,e все обду-
мане. Окупанти добре знають, що такими своїми 
вчинками вони не тільки нищать нас матеріяльно, 
вони не тільки видирають нам те, що в нас не є і не 
може бути виставлене на торг, але ще й розбивають 
нашу моральну силу, витворюючи щораз гнилішу 
атмосферу. 

Які це дивогляди діються тепер у Ріднім Краю 
в часі „польсько-української угоди" чи там „норма-
лізації" (яка формально чейже ще далі існує), вид-
но найкраще по тім, що передові українські часопи-
си пишуть ріжно про те, хто властиво забирає пло-
щу „Сокола-Батька". А навіть ті, що пишуть, що 
це забирає військо, одним разом подають, що про 
це нічого не знають у варшавськім військовім міні-
стерстві, а другим разом розписуються про конфе-
ренцію в тій справі з міністром військових справ та 
його заяву, що військо потребує цеї площі. 

Нема двох слів, що історія з площею „Сокола-
Батька" є тільки одною ланкою в довгім ланцюху 
„угодової" політики, яка, розбивши наш нарід, зма-
гає тепер до цілковитого знищення української си-
ли в Польщі. Там, де не дописує польський костел 
чи польський жандарм і староста, де не можна по-
кликатись на закон про парцеляцію, там є в`резер-
ві ще` один адут, проти якого нема ніякої можности 
протестувати. Це — армія. Це її добро. А перед 
ним усе інше мусить уступити. Ось у таку сітку за-
гнала Польща український політичний провід. І 
дозволяє собі в часі цеї' „угоди" на такі ганебні на-
ступи, на які не було в неї відваги, коли йшли за-
махи на Пілсудского чи Пєрацкого, коли принаймні 
було за що метатися, якщо брати справи чисто з 
польського боку. Ось такі є сумні наслідки, коли 
український нарід, чи там його провід, заломлює лі-
нінУ безпощадного нищення Польщі. иот, ' 

Одна письменниця відвідала 
Л. Троцького в Мексику і про 
свою розмову з ним, написала 
звіт до одного паризького 
щоденника. Ось цей звіт: 

„Які Ае ріжниці поглядів, 
—- запитала я — котрі існують 
між вашою політикою Гполі-
тикою Сталіна?" 

- „6 це непримирні розбіж-
ності. Моя політика полягає 
на обороні п`рацюючих мас, 
тих власне, що влаштували 
жовтневу революцію. Навпа-
ки, політика Сталіна відпові-
дає інтересам бюрократії, тої 
нової касти доробкевичів, ко-
тра тепер панує над народом і 
гнете його". 

Наступила хвиля мовчанки, 
почім Троцький уже з біль-
шою силою говорить далі: 

„Російська бюрократія є 
могуча. Члени її є користо-
любні і хижі та використову-
ють край. Ненависть народніх 
мас до бюрократії є почуттям, 
яке загально^ панує в Совєт-
ській Републиці. Та бюрокра-
тія дріжить за свою необме-
жіну владу і за щораз більші 
свої привілеї, і тому вона ста-
рається придушити ; вже в са-
мім зародку всяку опозицію, 
всяку критику та всякий ви-
сказ невдоволення. А тому, що 
вона не може народові сказа-
ти, що вина опозиції полягає 
на жаданні більшої свободи 
та більшого добробуту для 
місцких та сільських робітни-
ків, то ўМусить звалювати на 
голови опозиції всілякі злочи-

кий видав про це окрему 
книжку п. з. ‚‚Злочини Ста-
ліна"). і 

„Ми у Франції не можемо 
зрозуміти, чому всі обвинува-
чені признаються до вини". 

А Троцький на це: 
„Загальне пояснення цілком 

просте. Адже в середніх ві-
ках усі чарівниці під впливом 
тортур, завдаваних їм інквізи-
цією, признавалися також до 
вини. Вони навіть дуже до-
кладно подавали час і місце 
своїх зносин з чортом. А люд-
ські нерви не дуже змінилися 
від середньовічних часів. Лю-
ди не є всилі зносити мук, які 
переходять певні границі". 

„А чи припускаєте, що в 
тих випадках уживано фізич-
них тортур?" 

„В брутальнім того слова 
значінні — ні. Інквізиційна 
техніка стала модерною, хоч 
у ґрунті річи полишилась та-
кою самою. І так, в аранжова-
них большевиками карних 
процесах обвинувачених дер-
жать у цілковитім відокрем-
ленні. Дають їм до читання 
лиш урядову пресу (автім там 
іншої` нема), котра що'днини 
вовком виє проти них та до-
магається на них кари смер-
ти. Крім того переслухують їх 
і по 24 години без перестан-
ку (очевидно, все інші чекі-
сти), і тр під діланням реф-
лєкторів електричного світла. 
Чекісти арештують їх жінок, 
матерей та дітей, а від увяз-
нених домагаються добровіль-

ни, які моглиб"вочах народу ного признання до непоповне 
оправдувати ті кріваві репре-
сії". 

„Чи такі власне є причини 
московських процесів?" 

„Без найменшого сумніву!" 
— відповів Троцький. — „Ті 
процеси з неба ні впали і ма-
ють уже довгу історію за со-
бою. Почавши вже від 1923— 
24 року, стала панівна шай-
ка очорнювати опозиц'ію, 
приписуючи їй цілком інші ці-
ли від тих, які опозиція вла-
стиво має. Це систематичне о-
чорнювання є можливе лише 
при тоталіч`нім режімі, при ко-
трім контроля преси лежить у 
руках панівної кліки. Збільшу-
ючи з кожним роком, з місяця 
на місяць, ті очорнювання та 
фальшування, Сталін допрова-
див до затруття загальної, су-
спільної думки. 

„По тім приготуванні, котре 
заняло найменше десять років, 
Сталін приступив до інсцені-
зування процесів, аранжова-
них у льохах Г. П. У". (Троць-

них злочинів, а за те, обіця-
ють, що їх рідних випустять 
з тюрми. 

„Якщо підчас слідства трап-
ляться вперті, що не даються 
застрашити, то їх у короткій 
дорозі і без розправи морду-
ють. Ѓ'т'ак,"наприклад, підчас 
останнього процесу розстрі-
ляно без суду бувшого амба-
садора Карахана та бувшого 
секретара центрального „Ви-
конкому"1 Єнукідзе, Зрештою 
і це треба піднести, що чекі-
сти укладають самі зізнання 
обвинувачених, а їм дають 
лише до підпису. 

„Колиж нарешті приходить 
до публичної („показатель-
ної") розправи, то з обвину-
вачених лишаються вже лише 
самі стряпці людей"; 

„Щож вийде з такого стану 
річей у Росії? Що можна ду-ч 
мати про її будуччину?" 

На те Троцький підніс злеѓ 
ќа повіки та каже: 

„Це дуже скомпліковане пи 

тання, та не легко на нього 
відповісти. Я можу лише 
ствердити, що режім Сталіна 
не може вже довго потрева-
ти. Він попав у сліпий заву-
лок. Московські процеси є 
лиш останніми „подриганія-
ми" вмираючого уже режіму". 

„А хтож прийде на його 
місце?" 

„Я не. є пророком,,—г каже 
Троцький -ѓі але, на мою дум? 
ќу, є лише'-дві можливості: 
Сталіна повалять капіталі-
стичні сили, внутрішні або 
зовнішні, або,'о^йіть ОДНІ . і 
другі в порозуміщичз собою. 
У тім випадку удержавнена 
власність і плянова господар-
ка мусілиб зробити місце ка-
піталізмові. Політичний режім 
буде тоді найбрутальнішим 
фашизмом в ціли уговкання 
мас, вихованих у революцій-
ній школі. 

„Або також самі маси пова-
лять здеморалізовану бюро-
кратію і створять правдиву 
демократію на 'підставі усу-
спільненої власности та пля-
новоїі господарки. Буде це 
розвій у соціялістичнім напря-
мі. Не потребую вам цього 
говорити, що мої старання і 
праці є власне у той бік спря-
мовані": ш ` "-

Цей звіт з розмови з Jpoiibf 
ким видається нам трохи неѓ 
ясний. - і ' г- і ̀ '! 

Легк'о зрозуміємо, що ку#ь1-' 
турна французка, що ж'иве в 
цілком іншім умовім світі, не 
могла так легко зрозуміти 
завзятого московс'ько - жи-
дівського утопіста, що живе 
в цілком іншому світі понять, 
представлень і почувань. А-
втім мусіли тут зайти цілком 
явні непорозуміння. Про які 
внутрішні (то є в Совєтах 
існуючі) капіталістичні сили 
міг Троцький говорити? Я-
кіж там `є, чи можуть бути 
капталісти? І як моглиб вони 
порозумітися з зовнішніми 
капіталістами, які очевидно є 
поза границями Совєтів? Го-
ворить він і про фашизм, що 
мав би уговкати зреволюціо-
нізовані маси. Та на кім .̀ Міг 
би той фашизм опертися, ко^ 
ли маси власне такі? 

Вже нераз говорено, що, 
йдучи за прикладом Наполє-
она, міг би котрийсь із вож-
дів армії, Ворошилов або Блі-
хер, захопити владу в свої ру-
ки. Але при'кожнім з них сто-
ять ангели - хранителі Чеки, 
котрі на випадок якоїнебудь 
підозрілої затії такого вожда, 
впакувалиб йому негайно ку-
лю в лоб та й іще о`рдер чер-
воного прапора за це діста-
либ. Захоплення влади в свої 
руки яким полководцем бу-
лоб можливе лише на випа-
док, що цей полководецьтб,ув 
би спеціяльно щасливий yìfife-і 

денні своєї армії, коли рівно-
часно ціла війна, взята в ціло-
сті, булаб для держави неща-
сливою. 

І Наполеон не вхопив вла-, 
ди у Францї так ні сіло,, ні 
пало, але аж тоді, коли своїм 
військовим генієм урятував 
Францію` від небезпеки, коли 
на полях боїв виказав себе 
великим чоловіком. 

В советській державі дуже 
можливе є, що коли вона за-
знае у івійні іпогрому, то ви-
плине якийсь військовець на 
верх. І така розвязка є най-
правдоподібніша, бо про таку 
можливість, про котру бала-
кае Троцький, немовто самі 
маси (0 повалять здеморалі-
зовану бюрократію, не можна 

і .мріяти. 
А якщо це можливе, то чо-

му цього досі не роблять? Чи 
їм іще большевики замало са-
ла за шкіру налили? Вольте-
вицька,( бюрократія тримаеть. 
ся руками й ногами, за владу, 
а помагає ЇЙ у тому дуже доб.. 
ре вишколений і оплачуваний 
військовий корпус Чеки. Всі 
вони знають, що на випадок 
перевороту ! їх усіх виморду. 
валиб. І тому біз г, програної 
війни такий ' переворот не 
можливий. Ал^г,-Сталін, мов 
ч'орт свяченої води, боїться 
війни. А покищо^вШор^Ьвуе 
по черзі сотки невинних' лю-
дей, як „ворогів народу". Хай 
„маса" бодай ту потіху має. 

Іван Наконечний. 

РУМУНІЯ НА Р03Д0Р0ЖЖІ 
Вісти з Румунії- про ареш-

ти провідників фашистівської 
„Залізної Гвардії" на чолі з 
Кодряну знов притягають у-
вагу світу до цієї закутини 
Европи. Румунська преса по-
відомляє, що підчас арештів і 
трусів серед членів „Залізної; 
Гвардії" знайдено багато на-
боїв, рушниць, скорострілів і 
всякого іншого бойового ма-
теріялу. За румунськими уря-
довими відомостями, „Залізна 
Ґвардія'у готувала повста'ння^ 
проти теперішнього уряду і 
короля, - щоб завести свою 
парвійну диктатуру. 

Зовсім недавно в Румунії 
„всенародньо" ухвалено, нову 
конституцію, яка віддає всю 
владу в державі в руки коро-
ля. Король Карло, побачивши, 
що румунські партії ослабили 
себе взаємною боротьбою, за-
хопив владу в свої руки і по-
диктував свою волю всім сво-
їм противникам. Король спер-
ся на військо, отже дикта-
тура в Румунії має характер 
військовий. На основі консти-
туції король мо'же робити все, 
що хоче. Він видає закони, 
він Р -призначує міністр.'13. - - які: 
відповідають лише перед 
ним. Парлямент за новою кон-
ституцєю не має в Румунії ні` 
якого значіння. Король ` має 
право скликати і розпускати 
парлямент, коли йому Jcxo-
четься. Виборчий закон до 
парляментў змінено так, що 
всіх виборців поділено на три 
курії: 1) хліборобство і ручна 
праця; 2) інтелігентські про-
фесії; 3) торговля і проми-
словість. Кожна курія має в 
парляменті третину послів. 
Таким чином у Румунії скасо-
вано ту формальну політичну 
рівність, яка (хоч на папері) 
була передтим. Тепер 85% 
людности — селяни йЧробіт-
ники — будуть мати в парля-

Р. Г. - ! 

Г Р І Ш Н И К 
Ш' 

(Оповідання) ^ I V 

В однім відпустовім МІСЦІ 
добре людям жилося, бо вони 
жили більше коштом побож-
них прочан, як плодами своєї 
власної праці. Богомольці при-
ходили обтяжені подвійно 
своїми гріхами і... хоч не ду-
же, то всеж таки...' грішми 
Відходили, полишивши все: 
свої гріхи і свої гроші. Ось 
причина, чому не тільки де 
кан, в котрого церкві була 

;іЯУД?твоРва ікона, а також 
гѓромада,''дбали, щоби побож-

ни,м;̂ іЛ?кнайбиіьше догодити. 
фќ)'ЩЏ. всякими підприємства-
,̂ }Mи,̂ ' таќ ‚і між відпустовими 
Місцями 'е сильна конкурен-
ція. Кожне підприємство сил-
кується дати більше, як його 
конкурент. 

Знадвору церква було по-
крита фресками, себто ма-
люнками на стіні. На задній 
стіні був великий образ страш-
ного суду. Світовий суддя, 
Господь Бог, сидить на своїм 
троні. Одесную, себто по йо-
го правім боці, під проводом 
білокрилих ангелів,г стоятьі по-
божні овечки, що повмирали. 

(1) 
були очищені з гріхів. Ошу-
єю товпилися відіпхані гріш-
ні козли, окружені чортами, 
що до грішників скалили свої 
зуби. 

Чорти і грішники на тім 
образі були такі страшні, що 
як хто глянув на них, то йо 
му зараз відходила охота 
грішити. Найбільший і зака-
менілий грішник, побачивши 
той жах на лицях намальова-
них грішників, зараз покаявся, 
його сповідь була повн'а 'і 
щира, він жалував за гріхи, 
щиро прирік більше не грі-
шити. Для декана, для його 
помічників і для села найваж-
ніше було те, що такий по-
каяний грішник відходив з 
чистою душею, та без гроша 
при душі. 

Довгі літа цей образ ̀ тріво-
жив грішників. Та люди по-
мітили, що риси грішників і 
чортів з року на рік тратять 
свою остроту. Пиќй чортів 
ставали щораз менше страш-
ні, жах на лицях грішників 
щораз більше блід. То була 

соняшної спеки. Місцями об-
раз став також обсипуватися. 
Грішникам вже не так гарячо 
робилося, як то бувало рань-
ше, коли глянути на той об-
раз. 

Отець декан був також чле-
ном громадської ради. На од-
нім засіданні ради забалакав, 
будьтоби від нехочу, про 
той образ. 

— За рік, два, — казав, — 
з образу лишаться хіба по-
одинокі плями. Богомольці, 
що дотепер до нас приходи-
ли, перекинуться до інших 
відпустових місць. # 

Радні самі бачили, що 
страшний суд поволі щезає 
5' церковної стіни. Слова де-
кв‡де^Штрівожили їх. Аж ві-
д ї̂тхнули, коли декан сказав, 
що половину коштів підмалю-
вання образу можна би за-
платити' з церковної скарбо-
ни. Рада стала радити і вра-
дила другу половину коштів 
взяти на громаду. 

Коли справа коштів підма-
лювання вже була полаго-
джена, стали радити, які ін-
струкції дати' маляреві. Вра-
дили, що, по змозі, маляр 
повинен зробити так, щоби 
віджив по'передній образ. Лиш 
гурток грішних козлів лівр-

ховалося цілком добре, маляр тим, що пас гуси кількох б.а-
нехай підмалює світлішими 
фарбами, так, щоби закаме-
нілих грішників, які глянуть 
на образ, брав жах ще біль-
ший, як це раньше було. 

гатих господарів. По році 
став помічником громадсько-
го пастуха. Коли йому- вже 
було сім років, його батько 
вже не годен був дурити у-

Війт з деканом поїхали до'чителя. Поданий на кару за 

руїнна робота дощів, морозу, руг Господа, з яких пару за-

одного маляря, котрий вима-
лював неодну. вже церкву і 
всі з тої роботи були вдово-
лені. Вони просили, щоби 
взяв на себе відновлення об-
разу на їх церкві. 

— Годі! — відповів маляр. 
— Я саме тепер при великій 
роботі, яка потягнеться' до 
весни. Я вже й нарік взяв за-
вдаток. Також буду малюва-
ти церкву. Та я, дам вам мого 
першого помічника. Я ручу 
за нього. З його роботи бў 
деуе дуже вдоволені. Він ду-` 
же зручний саме в тім, що вам 
треба. Чортів і жах на лЮд-
ськім лиці малює так, як жа-
ден інший маляр. І я не втну 
того так, як він. 

Припадок хотів, що той пер-
ший помічник маляря, Ілько 
Гудиќ, був родом з тоїж та-
ки відпустової місцевосте.' Був 
третім наймолодшим сином 
бідного господаря, майже ха-
лупника. їх хата стояла зараз 
коло млина. Маленького Іль-
ка батько давав людям. Ілько 
зачав заробляти на хліб свій 

і . 

непосилання дитини до шко-
ли, мусів дати Ілька на. на-
уку. Ілько був найліпшим у-
чеником. По році науки знов 
пішов пасти худобу. Цим ра-
зом на пастуха взяв його па-
роХ, отець декан. 

Пасучи деканову худобу на 
цвинтарі, Ілько побачив, що 
до цвинтарної каплиці іде 
мандрівний маляр.. Пішов за 
ним. Маляр каплицю в сере-
дині побілив і1 став малювати 
облаќй, між' Ьбілаками анге-
лів. Всяку всячину пензель 
маляря клав на стінах каплиці. 
Малий Ілько стежив за рукою 
маляря, ні' на хвилю не від-
риваючи від неї очей. Призи-
рався, як маляр розробляє 
фарбу, ўщо до неї додає. До 
всього призирався. 

Вполудне маляр пішов о-
бідати. Фарби і все інше ли-
шив у каплиці так, як сто-
яло. І Ілько вийшов з капли-
ці, щоби гнати худобу. Та ху-
доба пропала з кладовища. 
Ілько глянув на сонце і до-
міркувався, що сталося. Ху-

доба сама вгадала, що їй вже 
пора йти до стайні. Як при-
викла була що днини, гнана 
пастухом, так тепер зробила, 
не ждучи на пастуха. V 

— Я там буду потрібний 
хіба аж тоді, коли прийде 
пора знов гнати худобу на 
пашу — погадав Ілько. — Те-
пер спробую, чи. то велика 
штука малювати. 

Вхопив посудину з синьою 
фарбою, пензлик і пустився 
по кладовищу шукати місця, 
де можна би зробити пробу. 
Вибрав собі задну стіну тру-
парні, бо вона була заслоне-
на густою бзиною. Став, ма-
лювати. Намалював хлопа і 
корову. Бодай він сам пізнав, 
Що це хлоп, це корова. Був 
би малював, поки стане фар-
би. Та він б'оявся маляря. Ко-
ли бачив, дцо вже вийшла че-
твертина фіарби, вернувся до 
каплиці, поставив на своє мі-
сце фарбу з пензлем і побіг 
по корови. 

Корови знов ходили само-
пас, Ілько знов стояв у кап-
лиці. Бачучи, що хлопчина 
подивляє роботу, маляр сам 
розпочав з ним розмову. Іль-
ко силкувавсь випитати маля-
ря, видобути з нього все те, 
що треба було знати про шту-
ку малювання. (Д, буде). 

менті лише третину своїх за-
ступників, а заможним вер-
ствам забезпечено дві трети-
JHH місць у парляменті. У ви-
щій палаті — в сенаті — 
має бути половина членів, 
призначена королем. Отже ні-
хто не сумнівається, що та-
кий „парлямент" буде, послу-
шний волі короля. 

Найбільший інтерес у світі 
викликають ті точки нової 
румунської конституції, в я-
ких говориться про права ко-
роля в закордонній політиці. 
За старою конституцією ѓгро 
державні границі Румунії мав 
право рішати парлямент. Те-
пер усі воєнні та політичні 
договори має право ухвалю-
вати тільки король. Ця точка 
нової конституції важна тим, 
що румунський король може 
тепер кожної хвилини змінити 
свою орієнтацію в закордон-
ній політиці. Відомо, що в Ру-
мунії є дуже сильна течія, яка 
більше нахилена до Німеччи-
ни й Італії, ніж до Франції. 
Запевняють, що сам румун-
ськй король дуже невдоволе-
ний із Франції ще й тому, 
що французи піддержують 
`румун`сіку?: -національно-селян-
ську партію („цараністи") на 
чолі з бувшим міністром Ма-
нівом, який яайгостріше про-
тестує проти королівського 
абсолютизму і домагається 
відновлення попередньої кон-
ституції. Король, щоб забез-
печити to6i самовладу, шукає 
нової' о`рієнтації на Німеччи-
ну. Мостом між Румунією та 
Німеччиною є Угорщина, яка 
вже виразно пливе у водах 
німецької політики „натиску 
на схід". З Німеччини, керма-
ничі теперішньої' Румунії ді-
стають пораду — порозуміти-
ся з Угорщиною ціною тери-
торіяльних ўступок. Румун-
ська опозиціяоЩ того переко-
нання, що король''уже на такі 
ўступки мадярам приготова-
яий, щоб віддати Угорщині 
деякі землі, заселені мадярами. 
В цьому напрямі впливають на 
свого румунського союзника 
також польські урядові чин-
ники, які явно і славно брата-
ються з мадярами. Провідник 
найбільшої опозиційної пар-
тії, Манів, подав дуже виразні 
натяки на ці наміри румун-
ського короля .— купити у-
ступками мадярам прихиль-
ність Німеччини — у відкри-
тім листі, заадресованім до 
голови уряду Румунії, патрі-
ярха Мирона Христі. 

Розкрите повстання „Заліз-
ної Гвардії", що стоїть у ті-
сномў звязку з Німеччиною, 
може на деякий час охолоди-
ти симітатії рум^сккѓігб ко-
рол'и до` 6ерліну,,у'Йе - може 
також тгрискбриТи,йо'го рішен-
ння щодо в'иб'ору орі.єнтаціь 
Король, у власнім інтересі, 
мусить числитися з тими гру-
пами, які хотять бачити Ру-
мунію ближче до „осі" Рим— 
Берлін. Отже нікого не мусить 
дивувати, якщо румунський 
король, покаравши провідни-
к , в „Залізної Гвардії", сам 
поверне стерно р'умунської по-
літики вбік Німеччини, В істо-
рії так часто бувало, що пере-
можець присвоював собі про-
граму свого переможеного 
'яротивннка. ' 

". ^ A. M,_j 

Ш ^ м м . 
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НА БІЖУЧІ ТЕМИ 
ВІРЮ, БО ЦЕ НЕЙМОВІРНЕ! 

Тижневик „Ню Репоблик? 
подав оноді винятки з листа 
одного кореспондента в Мо-

' скві про кріваві купелі, що їх 
диктатор Сталін справляє 
большевицђкиМ лідерам,, і до-
дае, що олова цього корес-
пондента ‚багатьом читачам 
можуть показатися- неймовір-
иими.ч, и ; , , ̀  

Виходи$рб, ищ люди не 
вірять у неймовірні річи. 

Та чи досвід справді пока-
зуе, що люди не вірять у ней-
мовірні річи? Чи нема людей, 
які саме вірять у річи тому, 
бо вони є неймовірні, себто не 
можуть бути доказані досві-
дом? Адже сказав один фільо-
соф думку, що може видатися 
дивовижею: „Вірю в те, бо 
це неймовірне!" А відомий 
московський' письменник Лев 
Толстой в однім зо своїх ро-
манів описує, як усі селяни 
вірять ветеранові війни, як він 
оповідає їм про край,, у ко-
трім люди ходять догори. 
ногами, а потім усг`"його ма-
ють за брехуна, як він їм.іго-
божився, що бачив гори 
такі високі, що навіть літом 
на їх верхах'лежить сніг. ... 

Неймовірну, думку, як імо-
вірну, треба ясби трактувати 
однаково: приймати думку то-
му, що вона неймовірна, було 
би нерозумно, але й було би 
нерозумно відкинути її тому, 
що вона неймовірна. Кожну 
треба розглянути, як автор 
цеї думки її доказує. 

„НЕЙМОВІРНА ТЕОРІЯ". ' 
Неймовірна теорія `про мо-

сковські розстріли така, що, 
мовляв, большевицькі голова-
чі, котрих диктатор Сталін 
розстрілює, справді винуваті 
закинених їм злочинів. Якжеж 
доказує автор цю думку? 

Каже він, що осуджені 
большевицькі головачі ріжни-
лися від диктатора Сталіна в 
основних питаннях больше-
вицької політики. Як довго 
могли, вони старалися пе-
репирати свої думки пра-
вильними дорогами в комуні-
стичній партії. Як Сталін до-
був собі більшість, ‚вони му-
сіли піддатися безумовно 
більшості, виректися своїх 
думок та попирати думки, в 
котрі вони не вірили. Будучи 
видно незломними людьмй4^ 'Р к о г о числа людей. Кож 
вони цього не зробили. Не 

Росія—диктаторська краЗна. 
В'ній поконана при виборах 
течія в урядовій партії мусить 
піддатися безоглядно більшо-
сті. Хто не хоче, мусить іти в 
підпілля й з підпілля вести 
боротьбу революційним спо-
собом. 

ОПОЗИЦІЯ В ДЕМОКРАТІЇ Й 
ОПОЗИЦІЯ В ДИКТАТУРІ. 

t 
Це показує' мимоходом на 

одну поважну ріжницю між 
демократичними й деспотич-
ними країнами. Вони ріжнять-
ся основно у відношенні до 
опозиції. 

У` справжніх демократичних 
країнах опозиція проти уряду 
має право вести публично 
свою роботу: переконувати 
людей про свою слушність, 
організувати їх для переве-
дення своїх думок, старатися 
впливати на уряд. Найяскра-
вішим приміром цього відно-
шення є Англія, де провідник 
опозиційної партії в ітарля-
ментд бере пенсію з уряду за 
свою роботу, себто, поборю-
вання партії в уряді, та Аме-
рика, де признається свободу 
агітації й організації навіть 
тим комуністичним і фаши-
стівським групам, що хочуть 
скасувати демократичні сво-
боди. 

У диктаторських країнах 
правляча партія забороняє 
ширення всяких думок, про-
тивних її волі, не дозволяє 
ніякій іншій думці свободи 
слова, не дає цим людям орга-
нізуватися. Всякого, що ви-
ступае з інакшою думкою, 
хочби навіть з правлячої пар-
тії, замикають до вязни-
ці, концентраційного табору, 
виганяють з краю, або став-
лять під стіну. Так діється в 
усякій диктаторській країні, 
фашистівській чи комуністич-
ній. 

НЕПОМИЛЬНИЙ ДИКТАТОР. 
Колиб так хтоЉ спитався 

Сталіна (чи котрого іншого 
диктатора), яким правом він 
нищить так безпощадно вся-
ку противну йому думку та 
всяких людей інших поглядів, 
то Сталін (і всякий інший 
диктатор) ̀  сказав би . певно, 
ще він заступає таку велику 
ідею, що 'для неї він не вага-
еться пресвятити життя хочби 

УКРАЇНСЬКІ СПРАВИ В ІТАЛІЙСЬКІЙ 
ПРЕСІ 

Б И З Н Е С И В І Н А Г О Д И 

(Докінченая). 

31) Рома Фашіста, з ЗО. 
грудня 1937, Льі універсітарі 
ўкраїні є ля СІЕ, передруковує 

коротким прихильним ко-
ментарем французький лист у-
країнських студентів до ґене-
рального секретаріяту СІЕ в 
справі недопущення їх на 7. 
міжнародні спортові змагання 
в Парижі. 32) Ль Оссерваторе 
Романо, 1. бер'езня 1937 І фе-
делі (вірні)т рутені пер іль 
Санто Падре (за Св. Отця), 
дає широкий опис святкуван-
ня 15-ліття інкоронації Па-
пи Пія, XI, зокрема наводить 
довН уступи з промови Ексце-
целєнції Митрополита Шеп-
тицького. Крім цеї є ще тіль-
ки одна кореспонденція зо 
Львова (трохи мало` на живі-
ші зносини!), а саме з подо-
рожі Етторе Сеттанні в 33) 
„Рома" Неаполь, 6. лютого 
1937, Україна інквієта (неспо-
кійна), з одною світлинќою. 
Дуже мило вражає тут відчу-
вання українських околиць і 
людей автором як щось близь-
ке іт`алійській душі. Львів — 
цеж-'наче ті „наші розкішні мі-
стечка Тоскани"... Вечором (на 
селі) солодкі співи, найгарні-

видання гарної граматики. Ма-
буть автор має тут на думці 
не лише безпосереднє, але й 
симпт'оматичне значіння цього 
факту для італійсько-україн-
ських взаємин, італійці нарід 
латинський і середземномор-
ський (тими самими прикме-
тами вище ‚характеризована У-
крагаа), гордий з того що свою 
1000-літню культуру заніс аж 
на українські побережжя Чор-
ного моря... щиро бажає гор-
дій та шля^сотній Україні не` 
залежности від Москви та руй-
нуючих впливів больщевиць-
кого імперіалізму. 

36) Рома Фашіста з 25. ли-
стопаду 1937, Г. Т. подає звіст-
ку npoJ видання граматики О-
на'цького та що українська мр-
ва органічно ввійшла до про-
грами навчання Королівського 
Високого Орієнтального Інсти-
туту в Неаполі. Далі подає 
кілька загальних і політичних 
інформація про Україну і під-
креслює геройське завзяття 
серед переслідувань і на виг-
нанні. Стверджує, що україн-
ською мовою перекл'адено „Во-
лодаря" Макіявелі, твори Гра-

УКРАЇНСЬКИЙ ІНШІР - ? ^ " ѓ д„иак"Г^увгия" 
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 1 для його виробу можна 
розвинути успішне індустріяльне підприємство. По дальші ін-
формації писати на адресу: 98-

W. SEMENYNA, 19 BRADFORD ST., BOSTON, MASS. 

ни)й диктатор заслоняється 
'великою ідеєю. І кожний з 
них вірить у свою непомиль-
ність. 

Проти цього в демократич-
саме 

зважаючи на те, що Сталін 
добув собі більшість, вони 
все ще далі вірили, що ма-
ють слушність, а Сталін іто-
миляєть'ся. Вони знали, що і них країнах виступає 
для їх здушения Сталін ужие! основна думка, що всяка лю-

! дина може помилитися. Щр сили, і тому вживали про-
ти Сталіна всяких-засобів, че-
сних і нечесних. 

Як бачимо, неймовірна тео-
рія не виглядає так неймовір-
ною, як вона спершу видалася. 
Вона вияснює події, себто по-
дае розумові причини для ді-
лання дієвих осіб. 

НЕ СОБОЮ МЇРИТИ. 

Звісно, засоби й способи 

ші на півночі (розуміється на Ч" Делєдда... що украшсько-
північ від Італії), імпровізу-'ю мовою появився „Мусоліні, 

навіть найбільший політик 
може завтра вважати помил-
кою те, що йому нині ви` 
дасться несхитною правдою. 

Є політичні провідники, 
схильні приймати свою непо-
мильність, і є політичні про-
відники схильні приймати дум-
ку про свою помильність. Це 
не значить, що ті, які себе 
голосять непомильними, ними 
є. Вони звичайно ще частіше 

боротьби Сталіна і його о п о - і п о м и л я ю т ь с я ? н { ж T j t щ о п р и . . 
знції не такі, яких уживається пускають можливість своїх 
в Америці. Та з цього ще не' І Т 0 М И Л 0 К ,ja ц е . н е перешка-; 

виходить, що таких засобів і'джає великим масам людей 
способів розумна людина не уважати їх за непомильних, 
буде вживати. Адже й розум- Бо ЯК Є ріжні прОБІідники, так 
на людина вживає в ріЖних є Й ріжні ведені: одні прийма-
обставинах інших способів. ю т ь можливість помилок у 
Не прстугіатиж. ррз^мній лю-` с в о їх провідників, а інші люб-
дині в Америці^е. є свобода л я т ь ходити за провідниками 
й демократія^ тйк, як посту- 3 0 сліпою вірою, що провід-
гтати їй у Pprf.i^fe є деспотизм н и к и непомильні, 
і диктатура.; 'і 

Звертає на це увагу самий СИЛА УРЯДУ. 
автор згаданого .листа д о , . У с я к 0 я д о в і т р е б а м а т н 
„Ню Репоблик". Якби, так о- .^ п

 У
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Р
ИТИ в ж ^ я с в о ю 

позиція проти голови держа- J и Q ^ ^ 
ви знаходилася в Де-ократич- CMJ^ щ о її Je м а ; 
ній країні, то вона, не зважа- с л а б и й 
ючи на прогру в урядовій 
партії, могла би" далі вести Відноситься це однаково до 
відкрито агітацію за 
Думки та старатися 

ють народні співаки й поети. 
Ніде ̀ південний чоловік не по-
чувається так у себе дома, як 
едме тут, ніри попав до Апу-
лії чи в саме серце Сицилії. 
Стаття має зрештою і свою 
поважну сторінку з найнові-
шої минулости українського 
народу та не без іронічних 
приміток на адресу сусідів. 
Натомісць авторка статті в 
34) Лє Віє дель Мондо, Я XII 
1937, Аспетті є ріссорсе делля 
Польонія (Польща: країна і 
багатства, можна би свобідно 
перекласти), Анна-Марія Ґоб-
бі-Белькреді між 34 міліонами 
поляків не згадує ні слова про 
українців, хоч на 25 світлин 
подає три з українських око-
лиць (з того дві з Полісся). 

Поява української грамати-
ки для італійців- Евѓена Онаць-
кого викликала дуже симпа-
тичні коментарі в. пресі. -Перед 
нами, на жалі, тільки дві стат-
ті. 35) Корріере Діпльоматіко 
Консоляре., Рим з^-20г"січня 
1938 Ль' Італія а ўна Ґрамма-
тіка Україна. Велика стаття 
Лючіяно Франці підкреслює 
вагу видання граматики для 
інтенсифікації зносин Італії з 
Україною, землею середземно-
морською, культури західньої, 
власне латинської. Росія ніко-
ли не знала культури й права 
цісарського Риму і Риму хри-
стіянсько`го, тоді як Україна 
мала європейське історичне 
завдання оборони перед азій-
ським напором. Згадує дещо 
з пореволюційної історії Укра-
їни і теперішнє важке поло-
ження під большевиками. Са-
могубство Любленќа вводить у 
звязок з його підтримуванням 
Друку - українського словника 
Академії. Самаж українська 
мова_гарна й милозвучна - -
тут наводить про це уступ з 
Онацького. Вітає підготування' 
українсько-італійського слов-
ника. Друк граматики Онаць-
кого закінчено саме 4. листо-
паду 1937 в річницю італій-
ської перемоги в світовій вій-
ні. Перемогою для українців, 
що на чужині працюють для 
освободження батьківщини, є 

людина й чин", що появлялося 
завше богато статѓей про I-
талію, та щр за кордонами 
зрозуміння для фашизму вй-
явили в першу чергў українці. 
Італійська молодь мусить пі-
знати сили, що діють на евро-
пейському сході. Українська 
граматика дає змогу пізнати 
мову, літературу й побут, а 
передовсім протимосковсько-
го духа, що від Мазепи до 
Петлюри, від Шевченка до 
Франка провадить вічну бо-
ротьбу за українські націо-
нальні права. Але крім грама-
тики ще треба словника, треба 
перекладів; виконуючи і це, 
Орієнтальний Інститут заслу-
жився і для італійської куль-
тури і для італійської ідеї. 

за котрим стоїть народ чи 
виборці. У диктаторській 
країні уряд сильний своєю 
жорстокістю в переводженні 
своєї волі. У демократичній 
країні уряд для переведення 
реформи потребує перекону-
вати,людей; у диктаторській 
країні він розправляється 
жорстоко,зу$яким, хто не хо-
че виконувалѓи ЙРГ0 волю. 

Ріжниця Між цими погляда-
ми на силу уряду залежить 
звичайно від вих'овання. Лю-
ди й народи, що були довго 
на свободі, ждуть від свого у-
ряду розумового підходу до 
всякої справи. Люди й наро-
ди, що жили довго в нево-
лі, вважають сильним той у-
ряд, що поводиться з ними 

свої уряду в демократичній країні І як з рабами, себто способами 
переко- й до уряду в деспотичній кра- примусовими. Говорили поль-

нувати народ, щоби при на- ші. Ріжниця між ними в томўЃські пани 
ступній нагоді заявився проти т о вважається сильним уря-
того, за що він передтим зая -̀
внвся. ' 

дом. У демократичній країні 
сильним- урядом є той уряд, 

„Хлопа не бий, то 
він слабий!" До сьогодні ще 
хлопські діти нераз це за подяка 
правду вважають.' j 

З приводу нової книжки 
Михайла Островерхи пише 
Джіячінто Тревізонно . в 37) 
Рома Фашіста, з 27. січня 1938 
довгу статтю „Ўна нўова пуб-
лікаціоне ўкраїна сўлль' Імпе-
ро". Зріст націоналізму^ моло-
деча енергія Італії та її реві-
зіоністичне становище до ми-
рових договорів впливали на 
зріст зацікавлення фашизмом, 
в першу чергу також в укра-
їнців, яких лучить щ̀е з італій-
цями ненависть до большеви-
ків, непошана до Ліги Націй, 
прихильність до Німеччини й 
Японії та розуміється, давні 
культурні впливи і традиції. В 
добі, коли 52 держави стара-
лися звязати руки Італії в її 
поході в Африці, українці ви-
являли свої симпатії та зро-
зуміння до цього. Зокрема пе-
редрукувала тоді українська 
преса статті цього часопису. 
Саме тоді цикль викладів (5-
строверхи про фашистівську 
Італію викликав зацікавлення 
в найширших українських ко-
лах. Вийшли дві його книжки, 
сьогодня — третя має запіз-
нати українців з новою імпе-
рією. Наступає короткий зміст 
та признання для иснрсги й 
обєктивности викладу. Дуже 
позитивну характеристику Ли-
пи, зокремаж рцінку його „Ру-
бана'', подає Люїджі Сальвіні 
в 38) Чірколі, Рим кн. ХУХІІ, 
1937 поруч з перекладом „Ру-
бана". Німецький переклад 
цеї статті появиться в німець-
кім виданн^ наших „Вістей" 
Врешті в римськім місячнику 
39) Конквісте, присвяченому 
культурі й критиці (січень 
1938) появилася стаття проф. 
Лавра Майнарді, „Віта поетіка 
ді Тарас Шевченко". Автор 
навязує на свято 22-го січня, 
підкреслює завзяту боротьбу 
європейської України проти 
большевиків. і для кращого 
зясування ваги України в куль-
турному світі Европи перека-
зує життєпис Шевченка. Під-
креслює ідейність поета, який 
жертвував огляди на домашнє 
щастя чи на блискучу карієру-
своїй любові до України. 
Стиль дуже теплий, наведені 
деякі переклади: „Не женися 
на багатій"..., „Мені однако-
во"..., „Не для людей"... Закін 
чує словами: „Нема в світі У-
країни, немає другого Дніпра". 

За цей гарний життєпис 
Шевченка, за промову з наго-
ди 20-тої річниці української 
незалежности (див. іљ 29) та 
взагалі за надіслання статтей 
9 '‡алій.ськбї преси, які ввій-
шли в цей огляд, належиться 
п . . . тайнарді найщиріша 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ІШЌЛЃО, 1ЛЛ. Звичайні місячні 

збори Бр. св. Стефана, від. 221, від-
будуться в неділю, 8. травня, в го-
дині 12. вполудне, в церковній салі 
при Оклей і Райс ул. Пригадуємо 
довгуючнм членам, щоби сплачували 
свої доні и, - бо в противному ` разі 
будуть суспендовані. Тому, що є 
важііі справи до полагодження, при-
явність усіх члениць і членів є по-
жадано. Не забувайте за нових чле-
нів. Прнводіть з собою разом на 
збори. — М. Барабаш, предс; Д. 
Кузьма, кас; Т. Шпікула, секр. 

КЛІВЛЕНД, О. Місячні збори Бр. 
св. Васи.тія Великого, від. .364, від 
будуться в неділю, 8. травня, зараз 
по Службі Божій, в церковній гали. 
Справа дуже важна; тому вимагаеть-
ся присутності! всіх членів. Довгую-
чих проситься вирівняти СВІЙ ДОНЃ 
і за діти;.в противнім разі булўи. 
суспендовані. — Андрій Барбер, пр.; 
Стефан Кравчук, кас; Іван Сподар, 
секр. 

ЖІНКА-ЧЕРНЕЦЬ. 
Сестра Дамадіна, перша й 

одинока біла жінка, що по-
стриглася в буддійські мона-
хи. Вона звичайно живе на о-
строві Цейльоні. Недавно при-
їхала до Сан Франсіско. Вона 
одіта в накидку з брунатного 
полотна домашньої роботи. 
На ногах у неї шкіряні посто-
ли. 

ВУНСАКЕТ, Р. АИ. Мітінг Тов. 
Мир, від. 368, відбудеться в неділю, 
8,̀ іТравня, ,в ѓод. 1:J0, на галі під ч. 
394 Блекстон ул. Проситься членів 
прийти на означений час і прішести 
знайомих, котрі хотілнб встуннти до 
У'. Н. Союзу. Приймається без вступѓ 
ного.' — II. Куцярський, предс; І. 
Пригода, секр. 

С і в і в ІМиа рммиќвачЖхлсшЬгл о†џтџ, 
H.w ГвИц N. Y. LlUr,J.d WWO.,, џо `џгал. 

7вЖ B.WU.1 spirits di.Hli.d (гам ETSU. . .. 

КНЯЗЬ ДИРИГЕНТОМ. 
Данська двірська орхестра 

давала недавно концерт, на я-

„КПИНИ И НАРУГА". 
Ендецьке „Слово Нар." ч. 

113 в статті п. з.. „Знормалі-
зовані українці не хотять про-
дати площі на військові цілн" 
інформує за українською пре-
сою про справу площі „Со-
кола-Батька" у Львові. При-
тім індеки дозволяють собі 
на кпини й наруги, мовляв, — 
„тепер щойно виявиться, що 
варті всі деклямації про поль-
ську армію, бо досі річ була 
в говореќні, а тепер річ, іде 
про ствердження ділом, чи ці; 
погляди є, чи не є тільки пу-
стою фразою". На таке собі` 
дозволяють ендеки в хвилині, 
коли грозить саме площі „Со-
кола-Батька" вивласнення. 

СКРЕНТОН, ПА. Місячні збори 
Тов. Над Збруча, від. 280., відбу-
дуться в неділю, 8. ̀ травня, в годині 
2. пополудні, в Укр". Гор. Ќлюбі, 608 
В. Лакавана, Ііне. І Ірисўі ніс п. всіх 
членів на цих зборах є конечна. 
Довгуючі члени мають старатися вн-
рівняти свої залеглости. — О. За-1 
поточний, предс; М. Ягіело, кас;'кому Грали ТЄЖ твори ВаГНЄ-
Р. Рубльовський, секр. ' „ г- , , „ 

іра и Бетовена. Капельник Е-
гісто Тонго віддав' князеві 
Фридрикові, людині незвичай-
но музикальній, дириґентуру 
при виконуванні кількох кон-
цертових творів. Ця подія за-
скочила і здивувала публику 
і самих членів орхестри. Одна-
че на превелике вдоволення 
всіх виявилося, що князь не є 
дилетантом, але . незвичайно культурним і талановитим ди-МАНВ1Л, Н. ДЖ. Місячні збори. ' _ 

Той. ім. Т. Шевченка, від. 349., иід-ірнгентом. По КОЖНІЙ ТОЧЦІ 
пм?уть-с,г8, трш"{я, в пі годнні, "Ікнязь збирав бурхливі оплески Ліберті Гали. — Ілько Шегера, пр.;' „ J" """rr^ 1 

Дмитро Федина, кас; Н. Лісний, секр. захопленої публики. 

ФРЕНКФОРД, ПА. Місячні збори 
Тов. ім. Дм. Вітовського, від. 268., 
відбудуться в неділю, 8. травня, точ-
но в годині 3. пополудні, в У. Н. 
Домі, 2171 ВакелІне пул. Проситься 
членів прибути на ці збори, на ко-
трнх буде вирішена справа здвнгу 
всіх відділів У. Н. Союзу міста Фі-
лядельфії на день 29. травня. Спра-
ва важна, кожний член повинен за-
інтересуватнся. Довгуючнм членам 
пригадуємо, шобн в.ирівняли свої за-
леглостн. — М. Андріїв, предс; Г. 
Михалюк, кас; II. Омелян, секр. 

УКРАЇНСЬКД БАНДИ ТОВ. ЗАПОРОЗЬКА СІЧ У ПАСАЙКУ, Н.ДЖ. 
: :: : тепер зорганізувалася : :: :-

В У К Р А Ї Н С Ь К У К О Н Ц Е Р Т О В У ОРХЕСТРУ, 
що достарчає музику на всілякі імпрези і підприємства' по 

дуже уміркованих цінах. 
-Голосіться, на адресу: 123 CENTER ST., CLIFTON, N. J. 

ЗАХОДАМИ ЦЕЇ ОРХЕСТРИ ВІДБУДЕТЬСЯ 

КОНЦЕРТ і БАЛЬ 
В СУБОТУ, 7. ТРАВНЯ (MAY) 1938 
В У К Р А Ї Н С Ь К І Й 

2Ц PRESIDENT STREET, 
Початок у 6:30 ввечір. : :—-

Г А Л І , 
PASSAIC, N. -Jp --'." 
Вступ 35 центів. 

УКРАЇНКИ І УКРАЇНЦІ ФІЛАДЕЛЬФІЇ І ОКОЛИЦІ! 
ЗАПРОШУЄМО ВАС НА ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИСТУП З НАГОДИ 20-тої РІЧНИ-
Щ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТИ НА ЗАХІДНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ, 

Й ЛЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО СТРІЛЬЦЯ" 
що буде 

В НЕДІЛЮ, 8. ТРАВНЯ 1938. 
в 2. годині пополудні, 

у BELMONT MANSION IN FftlRMOUNT PARK 
Ссго року припа'дає 20. річниця, як вперше зявнвся відроджений український національний вояк в сто-

лиці Західньої України, ЛЬВОВІ. „День Українського Стрільця" повинен скріпити пошану до українського 
стрілецтва і до визвольного руху українського народу. ЇІідчас Свята буде спсціяльна програма, присвячена 
памятн українських стрільців, з відповідними промовами і співами. Головним бесідником буде д-р А. Неприць-
кий. Грановський, який власне тепер є у Філядельфії занятий науковими дослідами. Від женщин буде промов-
лятн пані Марія Демндчук з Ню йорќу. Козацький Хор відспіває Козанько-стрілсцькі пісні. Сольові стрілецькі 
пісні відспіває Т. Свистун. До забави добірна музика буде пригравати від години другої пополудні. 

- ‚День Українського Стрільця" влаштовується спільними силами Стрілецького Гуртка ч. 1, Організації 
Державного Відродження України ч. 12, Червоного Хргста ОДВУ ч. 19. 1 Козацького Хору „Братчиків Вірних 
Українців". 

ЯК ЇХАТИ: Беріть якунебудь стріткару до 33-тої і Давфнн вулиці, або до 44-тої вул. і Парксайд Бвеню, 
там змініть на В%дсайд Пар'к кару і їдьте просто аж до Белмант Меншин. ‚День Українського Стрільця" від-
будеться, чи дощ чи погода, бд на площі є велика галя, де можна переводити - свято без ріжнииі на norqa,y. 

таіта^та^і^^і^ 

Р. ДимІнський. 

Е ^ - ' П Н Т А№БОЙ, Н. ДЖ., І ОКОЛИЦЯ! г ^ а 
БРАТСТВО СВ. ВАСИЛІЯ, ВІД. 168. У. Н. СОЮЗУ, ВЛАШТОВУЄ 

т 30-літній Ювилей 
С'ВОГО ІСНУВАННЯ 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 8. ТРАВНЯ (MAY) 1938 
В ГАЛИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОЛІЎ, 760 STATE STREET. 

У 2. годині пополудні відбудеться спільний обід, на котрім будуть приявні голов-
ні урядники У. Н. Союзу і запрошені гості. Опісля буде забава з танцями до пізної 
ночі. Орхестра буде під проводом професора п. йоснфа Снігура. 

На цей ювилей запрошуємо всіх членів і члениць' нашого відділу. Кожний буде вдоволений. 
За добру забаву й чесну обслугу ручить ВІДДІЛОВИЙ КОМІТЕТ: юз 

Григорій Дячншнн, предс; Григорій Бабин, касіер; Пилип Маниќ, секр. 

^ Ф и 8 Ф І Ф ^ 8 ^ ^ 8 Ф ^ ^ ^ І Ф І Ф И Ф І ^ ^ Г ^ І Ф и і ^ ^ ^ ^ І ^ 1 ^ ^ ^ к 1 ^ Ф І Ф ^ І Ф І ^ Ф І Ф І Ф М І 



щ МИ ПОЙМЃАЄМО Щ Щ 

СПИС ЖЕРТВ, ВИСЛАНИХЎ ДО 
. И. ЦЕНТРАЛІ О Д В У . І ` . і 

ГАРТФОРД, КОНН. 
На' визвольну, боротьбу. 

Дня 11-го 'Верхня ' після `Служби 
Божої за, бл. п. матір секретаря мі-
ецевого відділу ОДВУ, п. Врдодимн-
рц Стефлмо.ва. ‚відбувся обід, иід-
чзс якого і на заклик богослова Іва-

. на Білінського депепедено збірку, я-
ка принесла $10.50. З неї приділено 
$4 на визвольнуV бортьбу. а,,.$4 на 
Рідну Шкоду. .Жертвували пф џІ: П. 
Апановнч,,богослрви укр. прав, церк-
ВН В. Дармоць і , Іван Іїілшіськйіі. 
В. Стефац^,,'С.. Герман,. Лесц$ий, , 0 . 
М. Дропяіе. ікР"бО'‚центів: І, Чі?керда, 
Н. Даннлірк,яіІг^рршевнч. і., 

.і?., ІС"Чрі г 

САВТПОРТ, КОНН. 
іАЙШ)ІМам№: 

Анна Медві№ зложила $1.45 на зл-
XHCv...VKp.i'iHci,KHX скитальпін. А укра-
їнська, ‚пародія‚^$$,,,дая,;,,українських 
інвадЦиЧ,,, ( І v , : , ; „ ,,., 
Ь й-Іі,ЛР О ' " 

НЮ ГЕРІВЕН. КОНН. 
Коляда на' влівольну боротьбу. 

Чіеняді Ц^о-млі.УЧХкОДВУ за-
колядувалн $28. Зложили; А. - Bvn-

Внлнновськнй. В. Березіцькнй, Н. Ло-
іоцм(ціС .С Дикун, М. Хубодзяк, Е. 
Волинець,.. М. Тайзер,- Г. Кулнць, Ft 
Береаадькнй, Д. Мечник, } f l Бурбс-

РОЧЕСТЕР, Н. И. 
На визвольну боротьбу. ' 

З нагоди Ново'го Року зложили 
по $І: В. Гричух, В. Гранковський, 
L Пастушнн, М- Шеремета, а дріб-
ннм'н жертвами $3.34. Разом $7.34. 

На зборах братства св. Ріосафата 
іложнлн по $1: М. Бінаіііевськнй, Н. 
ІЗетрівськнй. а дрібними $7.16, 

Коляда. По $1: Я. Дмитрів, Р. 
Дмитрів, І. Лущншин, Н. Дущншнн, 
П. Гринів, Д. Рибак, М. Колданська, 
К. Шевчук, Г. Федчишин, Т. Ґерула, 
М. Плюта, П. Леско, Р. Фенчннськнн, 
М. Бінашевськнй. Разом $14. 

: о 

СИРАКЮЗ, Н. И. 
На визвольну боротьбу. 

9-тнй иілділ ОДВУ вислав $5, а п. 
Даньків $1. 

І о 
НЮАРК, Н. ДЖ. 

З протсстацінного віча. 
' Українська Стейтрва Організація 
та окружна управа ОДВУ пересла-
ла $20-4.5!. як чистий дохід з про-
тестаційного віча, що відбулося 20. 
березня 1938 року. 

_ _ с ц j 

ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ. 
"З чоі т е р ту. ' 

Заходом 20-го й 2Ї-го відділу УЧХ 
ОДВУ влаштовано 13. березня кон-
цсрт в честь Ольги Басараб. Чистий 
дохід. в сумі $4Р вислано на укра-

ла, JL,.He6op, А. .Брухаль, А, ,Чай 
ковська; І ; 0 . Ґіна, Я. Підлісний, К. 
.Мзрущзк, 1. Кпськші; по 50 ц.: І. 
Івашкевич, В. Щвайчук, Т. Дахневич, 
С. Литвинюк, В.` Фурс і Я. Кулик. 
'̀ ' - .? .', - .-' Д 1 о ‚.-і .' -

МІННЕАПОЛІС, МІНИ. 
З щедрівки на визвольну боротьбу. 

1 ЗЙйНл'йК: Щедрувати члени 32-го 
від.. ОДВУ і Л. Ѓайва, В. Герман. 
Взсилнна Пуігеза, Анна Ясенюкова, 
Маруся Андрущак,. Оля Ѓайва, П 
Коцюбова, М. Гайдаќ, Ю. Коцюбів-
на, К. Гоцова. П. Ѓайва, В. Герман 
та В. Коцюба возили щедрівників 
своїми автамн. 

Зложили: д-р Микола Гайдаќ, $5; 
по $2: П. Коцюбова, проф: О. Гра-
новський, П. Качмар, А. Процай, Г. 
Пастуш єнќо. Т. Возняк, С. Баран, 
Ю. Деделюк, Я. Горбуль; Н. Денис 
$1.50? по $1: В. Щербанюќ, К. Го-
цова, С. Коцюба, С. Породќо, В. 
ГловацькнЙ, Стефанія Проць, о. прот. 
Корсунов`ськнй, М. Кохай, П. Прий-
мак, І. Готра, І. Щерба. Н. Ванджу-
рау. К. Рихлій, П. Андрущак, Р. Я-
синіок, П. Садовий, 1. Васнлевич, Л. 
Судане, О. Кузик, Д. Самотюк, О. 
Пнлатюк, Н. Гарасим, 11 Домбров-
ськнй, М. Андрушевськнй, П. Ѓайва, 
В. Герман, д-р Р. С. Берман, М. 
Книш, П. Кнвнриба, Д. Попко, В. 
Демяннк, С. Юрків; по 50 ц.: П. Пу-
пеза.' І. Гарасим, Р. Шкірка, В. Хай, 
Б. Мамрик. М. Коваль, С. Рихлій, 
І. Тбфан, П. і Вар. Прркопюк; М. 
Садовеькнй 45 ц.; М. Олеќсюќ ЗО ц,; 
А. Кирієиська 25 ц. 

По обчисленні малих видатків ви-
слано $60. `' . -

О д и н ` іЗ'ороб 
рився перед 

ДІТРОИТ, МІШ. 
. На визвольну боротьбу. 

На зборах'-24-го відділу ОДВУ на 
поклик голови В. Діднка члени жерт-
вувалн по $І: В. Дідиќ, П. Вашуќ, 
І. Семеген, Н. Семеген, В. Яворськнй, 
І. Столяр, В: Щербан, B.w Белей, К. 
Михальчук.` ВГГ`ВІзничакЛї р. Сков-
рон $2. З касн відділу виасигнувано 
$10. разом вислано $22. . ` 

о — _ 

НА ВИЗВОЛЬНУ БОРОТЬБУ. 
Шікаго, І.і.і. Г. Шавалюк зібрав 

до пушки $3.70 -на визвольну бр-
ротьбу. 

Дітройт, Міш.: Д-р А. Кібзей $1. 
о 

АСТОРІЯ, JL АИ. 
„Жіноча Громада" жертвує. 

Українська Жіноча Громада на 
своїх зборах постановила жертву-
ватн $22 на національні ui.ni як 
жертву з нагоди коляди. Гроші роз-
ділено так: на закуп захисту укра-. 
їнських скнтальців $10, на україн-
ськнх політичних вязнів $6 і на си-
ротннець у Філядельфії $6. 

Зложили членнці: А. Підгірна $2; 
по $1: М. Левицька, М. Домарець-
ка, М. Борух, А., Бобель, М. Табака, 
М. Михлга, М.` Врублевська, Р. Га-
латіш, М. Якнміцька,' М. Клнмншнн, 
Бітінська. М. Стоколоса, А. Романи-
шнн, А. Бурдига, А. Перій, В. Гумен-
чук, Лозшська, М. Сидор, С. Гула, 
К., Мартин. . 

ТОНТОН, МАОС 
На боротьбу. 

Окружна управа ОДВУ влашту-
вала спільний обід минулого груд-
ня, а чистий прихід в сумі $10 вн-
слано на боротьбу. 

Відділ 40. ОДВУ переслав $25.50 
на такі цілн: $12 як коляда на виз-
вольну боротьбу, $5 на Рідну Шко-
лу, $5 на українських інвалідів, а 
$3.50 на визвольну боротьбу з за 
бвВ№ , . . . 

Коляду зложили по $1 громадяни: 
Щури, Сѓойки, Шарани, Витязі, Co-
рочки, ^алати; Оліярі $2.50. 

,.' ,1" і о 
t НЮ Й О Р К , н. п . 

На визвольну боротьбу. 
22-гий віддй ОДВУ в Бронќе, H. 

Й,, жертвував на визвольну бороть-
б"у $J0. 

;,, о 
НЮ БРІТЕН, КОНН. 

На визвольну боротьбу. 
Члениці 7-го від. УЧХ внасигнува-

ли а касн $25 на ціль визвольної 
боротьби. 

Якосьѓ одного разу побачив 
він на залізничій стадії КІЛЬ-І 
ќа величезних ваґонів-збірни-
ків, які мали відїхати до Ессе-
ну, Лючіето- виїхав негайно до 
Ессену, щоб там довідатися, 
що міститься в таємничих 
збірниках. 

Там почав він пильно захо-
днти до, всіх t ресторанів та 
пиварень, в яких сходилися 
робітники, що працювали в 
ріжних військов'их заведеннях, 

робітників прогово-
НЙМ", що нѓмецькі 

гаІІЙти стрілятимуть небавом 
не ворога газовими стрільна-
ми. Лючіето видивився на ро-
бітника зчудований; буцімто 
він - не довіряє ійому. Тоді і об-
рвжений робітник заявив, що 
дасть `Лючіето№ нагодуй ііоба-
чити пробу `тих стрілен,і яка 
відбудеться в найближчих 
днях- у присутності' цїсаряі 

''Лючіето'1 drip'atiii `бкчйв ту 
пробу; Він бачив, як приїхав 
цісар; як із гармати вистрілили 
газове стрільно у напрямі' не-
великого стада овець. 'Овець 
заслонив раптом густий жов-
тавні'і дим і коли він рояоіяв-
Ся,; всі вівці лежали -мертві. 
Лючіето "Негайно' повідомив 
про цю пробу Францію і'пе-
реслав теж кусник стрільна, 
який Йому вдалося' знайти .̀ 

Аронсон. 
Найсміливішим розвідчиком 

був`ие фрй'йцуз .̀і не англієць, 
лиш Молодий жидок із Пале-
стини на ; назвище Аронсон. 
Він мешкав разом Ш своєю 
сестрою 'у` Яфї і в нього на 
кватирі станув якийсь німець-
кий ге}іерал, який доволі часто 
залишав н̂а своїм столі ріжні 
важні документи. Аронсон не-
навидів турків, які були в со-
юзі з Німеччиною, і тому рі-
шив помагати англійцям (о-
чевидно не лиш з ідеї, але й 
за добрі гроші). Він починав 
із генералом дуже часто ріжні 
балачки і в них зручно пере-
скакував на військові теми та 
виманчував від генерала ціка-
ві тайни. Відтак уночі переїз-
див на човні до англійців і 
повідомляв їх про все те, що 
йому вдалося видобути від 
генерала і що довідалися теж 
його знайомі. Вкінці німці 
запримітили, що їх пляни 
хтось зраджує англійцям і об-
винувачували у шпигунстві 
сестру Аронсона. її арештува-і 
ли, почали випитувати, але; 
коли не вдалося від неї нічо-
го видобути, її вбили. Аронсон 
утік до англійців, і вернувся 
до Яфи разом з англійським 

ПОШУКУЮТЬ ЛЮДЕЙ ДО 
ЗАНЯТЬ 

ЗО СПОРТУ. 
ґебі Стріт, принявши посаду завідувача одної 

беїізболевої дружини Американської Ліги, казав собі 
вишити на плечах тринацятку, по котрій його мають 
розріжняти від інших грачів. Як можна догадуватися,-^, 
цим. вибором він зробив натяк на відомий американ-
ський забобон, що 13 нещасливе число. Він хоче по-
казати, що він у це не вірить, та цим він усетаки 
доказує, що питання, чи 13 приносить, чи не прино-
сить щастя, його клопоче тоді, як людину справді 'не-
забобонну це питання зовем не буде обходити. 

ФАРМИ Ні ПРОДАЖ 

МАЛИ ФАРМ# " Г Tupaumx 

_- -Ђ СТІП, 4-КОМ1Ш1ІШЙ 
дім, у Ню Бронсвику'дНю Джеріі 
S790. малий "^авдатот.^ '$ТО місячно 
Дуже. Добра земля, %оло"1 4UKII.HI' 
крамниць, церков. Щоб оглнііуік 
місце, приїжджайте або пншіп, 

HAMILTON PARK REALTY CO., 
63 Perk Row, Room 714, New York. 

ПОШУКУВАННЯ ОСІБ 

113 Vine Street, Seymour, Conn. 

'УВАГА! НЮ ЙОРК ІОКОЛИІЩ! 
Т О В А Р И С Т В О „ Н О В А СІЧ" У К Р А Ї Н Ц І В З С Е Л А Б У Т И Н 

і К О М І Т Е Т О Д Н О С Е Л Ь Ч А Н П Р И С Т А Н И 
влаштовують 

ШШОНАЖД ПІДЧАС ВІЙНИ 
У звязку з призначенням но-

вих фондів на розвідчу служ-
бу англійські часописи пода-
ють деякі нові подробиці зо 
шпигунської діяльности в ріж-
них краях підчас світової вій-
ни. , 

У перших місяцях війни в 
1914. р. французька .розвідча 
служба була краще зорґанізо-
вана від німецької. 

Лючіето. 
Одним із найкращих фран-

цузьких ‚шпигунів був Лючі-
єто. Він перебував у Німеччи- J військом 
ні, одначе мав змогу контак-' 
туватися з французьким ґене-, 
ральним штабом. Йому пер-і І найчесніша людина не мо-
шому вдалося попасти на слід! же жити в спокою, коли не 
тайної- підготови Німеччини і подобається лихій людині, 
до газової війни. ' І(ШІлер). , 

_t^^" ВЕЛИКИЙ І Ш І І Ш 
на дохід будови Народного Дому в селі Пристані, пов. Жовква 

В СУБОТУ, 7. ТРАВНЯ (MAY) 1938 
В ЦЕРКОВНІЙ САЛҐ, 334 Іст ІФта вулИця в НЮ ИОРКУ, Н. И. 
Початок у год. 7:30 ввечір. Музика першорядна. Вступ 40 ц. 

Тою дорогою запрошуємо всіх Громадян на лей баль, де при ввуках 
добірної музики, в товаристві своїх Краянів будете могли гарно забави-
тнся, а тим самим Вашою присутністю на цім балі допоможете взнеслому 
ділу, то є будові Народного Дому в селі Пристані. — Комітет. ю З 

і?шшшшігашшіішюшшшшпшіішішшпшшіінішш)шішшшішиііііііішіо 

і УВАГА! Е Ѓ 1 РОЧЕСТЕР; Њ Й.! с ^ ї УВАГА 
Ш К О Л А У К Р А Ї Н С Ь К И Х Н А Р О Д Н И Х Т А Н К І В 
? : :: : влаштовує : :: ; 

Н ^ - ` В МАМИН ДЕНЬ 'Щ 
представлення в 3 діях зо співами' і танками 

В НЕДІЛЮ, 8. ТРАВНЯ (MAY) 1938 

I
B ПАРОХІЯЛЬНІИ САЛІ, 303 HUDSON AVENUE 

Початок 3. година пополудні. Вступ 25 центів. І 
Проситься мамів і татів і взагалі рочестерськнх громадян прийти f 

І побачити ваіиих дітей, синів і доньок Неньки-Українн, як будуть І 
j витати мамів, так, як ніколи перед тим. Увесь дохів призначений на І 
І ларохіяльну галю. — Комітет згаданого підприємства. to3 { 

п̂ииншаншііипіпіниіииіюипііііиііаііииііііііпгаииііііішшііпшшішііішслниііиіюіжшіініаіиштпіпіііііііиіііаіі)п 

ЗАХОДОМ ОДНОСЕЛЬЧАН ЗВ СЕЛА ЗАДНИШ1ВКА 
: :: : влаштовується : :: : 

ПЕРШИЙ МА(ВВИЙ БАЛЬ 
В СУБОТУ, 7. ТРАВНЯ (MAY) 1938 
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, " ^ 

217-219 EAST 6th STREET, NEW YORK CITY 
Початок у пмь 7. вечором. Музика добірна. Вступ 40 центів. 

Отсим запрошуємо Вас до ласкавої участи на цей` баль. 
Тим Допоможете сплатити довг Народного Дому нашим 
односельчанам.— Комітет. юз-4 

КОЛИ ПОЕТ ДІСТАНЕ 
і ПЛАТНЮ. 

В Загребі, у Югославії, місь-
ќа рада рішила з нагодќ б О - ^ о ш у ^ н л ^ а с л д у вчнш.1 
ЛІТТЯ урОДИН ТаМОШНЬОГО ИО-ІКЛІВЛСНДІ, Огайо, пошукує дяковчи 

ОТа Любо-нра .Віанср. ^ " j S ^ ' ^ d f ' S J S . "К 
ЧИТИ ЙОМУ -З МІСЬКИХ ФОНДІВ спосібннй фаховий музик до хору І 
платню у ансоті 1,500 динарів ^ Й _ ^ ' Л Я ? В Й Ѓ " в У , ' "Й 
МІСЯЧНО. ВІЗНЄр Є ІІСТаННІіІ ПО- St., CleireUnJ, Obto. ; 0 2 . 4 

етом зпоміж тих, що жили в j " 
Загребі перед війною. Багато{ 
з них померло, та більша ча-
стина воліла покинути поезію 
і занятисн прозою буденного 
життя з його добрими й иога-
ними прикметами. Словом, во-
ліли без слави в сякім-такім 
гаразді жити, як у славі вми-
рати. Один Візнер не і зрікся 
розкошів поезії і слави і бо-
ровся з долею, як лиш міг. 

Коли по ухвалі міської ра-
ДИ ВИПЛаТИЛИ ЙОМУ п л а т н ю 3 Бортного, повіт Горлиці. Його ма-
за т р и МІСЯЦІ з г о р и , з н а ч и т ь і ̂  називалася Катерина Шкурат 

к . к ' (Старша. Справа продажу ѓрунѓу 
4 ,500 д и н а р і в , ВІН з а п р о с и в у - ІХто знав би г(ро нього, аб'о він сам 

сіх своїх приятелів до найкра- fnpou,y
T

3r^J КОВАЛЬЧИКУ: 

щого ресторану і там заявив 
їм, що не покине ресторану 
так довго, доки не пропустить 
усіх грошей. Одначе своєї о` 
бітниці не міг додержати, бо 
вже fno витраті третини гро-
шей усі його товариші бул.и 
вже майже непритомні від 
надміру напитків. Невдоволе-
ний, що не вдалося додержа-
ти слова, марнотратний поет, 
що не привязував ваги до 
грошей, покинув ресторан, за-
лишивши там своїх приятелів. 

СМЕРТЬ СЛОВАЦЬКОГО 
ДІЯЧА. 

У Словаччині вмер у 73. ро-
ці життя відомий словацький 
діяч, довголітній співробітник 
о. Глінки та співавтор програ-
ми словацької народньої пар-
тії, о. Йосип Качка. За його 
національну діяльність мадяр-
ська військова влада засуди-
ла була його, в часі війни на 
кару смерти, яку на інтервен-
цію духовенства, між іншими 
й о. Глінки, замінили були на 
12 літ вязниці. Похорон -по-
кійного був великою словаць-
кою націрнальною маніфеста-
ш'єю. JB ньому взяло участь 
багато провідників словацько-
го національного руху з о. 
Глінкою у проводі. 

EAST TAUNTON, MASS. 

МІХАЛ Й. КОШСКІ 
ОБЕЗПЕЧЕННЯ І НЕРУХОМОаИ (REAL ESTATE) 

Публнчний нотяр. . . . Моні ордери. 
Корабельні карти. . . . Європейські 

справи. 
62 JONES STREET, NEWARK, N. J. 

Tel.: Mitchell 2-9394 

ЧИ ВИ НЕРВОВІ? 
Знайдете, полеќшў на нерви, зво-
рушення й неспокій, заживаючи 

К Y L О 
Sedative Tea Compound 

зроблене s зілля, корінні, кори й ЧЃИ 
75 центів пачка. 

Маємо на складі всякого роду 
лічничі зілля. 

S-KYLO LABORATORIES 
10S — 3rd Ave., New York City. 

(Рік осиоааішя 1857.) 

И І І И И І І І І И И И И І И Н 

Д-Р. ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
; УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,! 
J Х І Р У Р Г І АКУШЕР ; 

321 Е. 18th STREET, 
between l e t and l a d Атеапее, 

NEW YORK, N. T. 
Tel. GRAMERCY 6-2410. 

Урядові годний: рано від 10 до І 
І 12. ввечір від б до 8, а `і неділі j 

рано від 10 до 12. 

' U K R A I N I A N ' 
DANCE 

ap'onaored by the 

!" O.D.W.U. (I 
SATURDAY, MAY 7, 1938 

HOLY GHOST HALL 
MIDDLEBORO AVENUE, 
EAST TAUNTON, MASS. 

Muiic by 
A TEN PIECE WOONSOCKET 

ORCHESTRA 
Ticket. - . - І 25 Centa І 


