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ПОДАТКАМИ ХОЧУТЬ ОПЛАТИТИ ДОВГЦ 
ҐАЙД ПАРК (Ню Йорќ). — Президент Рузвелт 

заявив перед кореспондентами, що в урядових кру-
гах обговорюють думку сплачення державних дов-
гів у сумі 20 біліонів долярів, які затягнено на бо-
ротьбу з безробіттям. Ці довги малосяб сплачувати 
грішми, стягненими з податків. `В тій ціли вже те-' 

. пер обдумують нову податкову систему, яка гѓринес-
лаб урядові цю величезну суму, потрібну для спла-
чення державних довѓів. Не виключене,, що уряд 
наложить на все населення-якусь одноразову дани-і 
ну. В той спосіб зрівноваЖеноб державний буджет, 
виминаючи інфляцію. Президент заповів, що уряд 
далі боротиметься з безробіттям, піддержуючи дер-і 
жавні роботи. Одначе го$рвну ролю в тих держав-
них роботах не буде відгравйти зброєння. Президент 
також сказав, що американську економічну політи-1 

ќу в тому відношенні він дуМає в'зорувати на швед-
ській політиці й у тій ціли правдоподібно навіть 
вишле до Швеції спеціяльну комісію, яка просту-
діювалаб тамошні справи на місці. 

ШКОДИ, ЗАПОДІЯНІ ДОЩЕМ. 
НЮ ЙОРЌ. — Три`денна злива, яка панувала в 

етейтах Ню Йорќ, Ню Джерзі, Делавар і Пенсилве-
нія, накоїла багато шкід, які доходять до чотирьох 

' міліонів долярів. Найбільше шкоди завдали дощі 
збіжжю, ярині та овочам. У деяких місцевостях 
дощ осягнув впродовж червня рекордову висоту де-
сять цалів. 
СИЛЬНІ ЗАСАДИ ЗБАНКРОТОВАНОГО БАГАЧА, 

НЮ ПОРТ (Род Айленд). — Тесть відомого а-
мериканського багатиря Астора, Франсіс Френч, що 
колись також був міліонером, але збанкротував І 
втратив усе, тепер подався до бюра „Доблю Пі'Ей" 
по поміч. Втративши все майно в 1923 році він прО-
бував ріжні професії, щоб заробити на прожиток: 
шоферував, кравцював, торгував1. Заробляв дуже 
мало, та все підкреслив, що не падає на дусі. Помо-
чі від своєї багатої родини` ніяк не хотів приняти, 
бо говорив, щ'о це проти його засад. Ціле життя 
він інших вчив, що кожний здоровий чоловік лОви-
нен заробити сам на себе і ту засадў тепер примінює 
й до себе. 

АРЕШТУВАЛИ ЗА МИНУЛОРІЧНЕ ББИВСТВО. 
НОРТГЕМПТОН (Масачусетс). — Поліція а-

рештувала одного багача, Джана Бателта, в підо-
зрінні за вбивство одного чоловіка, дов'ершене ми-
нулого року. Тіло вбитого зацементоване в домо-

„ вині, виловлено на дні ріки. 
РОЗДВОЄННЯ СЕРЕД ПОЛІТИКІВ „нового 

Р6ЗІДІЛУ".' ` л 
ВАШИНГТОН. — Серед політиків „нового роз-

ділу", головно серед його „лівого крила", яке взяло-
ся тепер вичистити ряди Демократичної Партії з 
тих елементів, що не ЂПОВНІ піддержують політику 
Рузвелта, повстав розлам. Тепер вони самі між со-
бою ріжняться, кого взяти під ‚^чистку", а кого за-
держати. Кожний з цих хотів би позбутися тих се-
наторів і конгресменів, які стоять на перешкоді його 
власної політики. Та назагал у них нема одної думки 
щодо того, чи така „чистка" їм вповні вдасться. Бо 
коли вони завізьмуться в якомусь стейті повалити 
якогось сенатора, а він проте вийде, то це буде ком-
промітація для цілого уряду. 
ДЛЯ ВІНЧАННЯ ТРЕБА ЛІКАРСЬКИХ ПОСВІДОК. 

НЮ ЙОРЌ. — Від 1-го липня зачне обовязува-
ти недавно ухвалений стейтовий закон, на основі я-
кого всі особи, щ'о бажають подружитися, мусять 
виказатися посвідкою лікарських оглядин, що во'ни 
є вільні від венеричної недуги сифілісу. 

НАКЛИКАЄ ДО ДЕМОКРАТІЇ В ПРОМИСЛІ. 
ДЖАНСОНБУРҐ (Ню Джерзі). — На конвенції 

американських з'авідувачів президент „Америкен 
Менаджмент Асошіейшен'1, Алвин †од, сказав,`що 
Тепер на світі інші часи настали і Америці потрібно 
добрих,, солідних, тактовних завідувачів на кожнім 
промисловім становищі: найменшім ї 'найбільшім. 
Колись наші батьки звертали увагу на політичну де-
мократію, даючи змогу найширшому загалові ви-, 
сказуватися в політичних справах, говорив він. Нині 
те саме мусить наступити в промислі, по фабриках. 
Кожний робітник мусить бути трактований.чемно й 
відповідально. Кожний працюючий Повинен дістати 
право висказати свою думку про той промисл, у 

-якому він працює та в який він складає свої умові 
й фізичні сили. Така промислова демократія ви-
кличе В кожного працюю'чого почуття відповідаль-
ности за Даний промисл. 

ВЕЛИЧЕЗНІ ДОХОДЌ СИНА РУЗВЕЛТА. 
НЮ ЙОРЌ.— У журналі „Сатердей Івнінґ Пост" 

є опублікована стаття, яка доказує, що син Рузвел-
та, Джеймс, заробляє в асекураційнім бизнесі ве-
личезнісуми, від 250 тисяч до двох міліонів річно. 
Також говориться там, що для тих компаній, які 
взяли в нього асекураційну полісу, він старається 
виробити протекцію в уряді. . . . . . 

-: - . - - т`. -їШ:ї--Љг . . . . . . . . . . і 
ТОНУТЃЬ АНГЛІЙСЬКІ КОРАБЛІ. 

Англійський нафтовий корабель „Інглиш Тепќер", горить коло Аліканте в 
Еспани, поцілений бомбою повстанців з повітря. 

ФАРМЕРКА ВТОПИЛАСЯ 
'`й СТУДНІ. 

Пані Ледейська, літ ЗО, з о-
колиць Ґардентону,. Май'., про: 

бувала витягнути зоч студні ві-
дро зо сметаною. Серед того 
урвалася динна, а -пані Ледей-

ФАЛЬШИВИЙ РАДНИК 
СКАРБОВОЇ ПАЛАТИ. 

У станиславівському воевід-
стві ^вештався обмаиець, що 
представлявся радником скар-
бової палати або інспектором 
скарбового уряду в Станнсла-

ська, стараючись досягнути тувові. Цей обманець, Рудольф 
линВу, похилилася до студні і, 
стративши рівновагу, впала у 

Сусабовскі, їздив по селах 'і 
містечках і переходив кон-

воду. Муж, рятуючи` жінку, в тролю по склепах. М. ін. тіере-
поспіху приніс драбину.'Одна-1 вів контролю в склепі Я. Бі-
че показалося, що драбина ля в Кривотулах Старих. Він 
була закоротка. Щойно сусіди,'забрав звідтам 40 зл., як коііі-
які надбігли, видобули паню ти; у Д. Дублера по контролі 
Ледейську зо студні, одначе забрав 4 зл. Так поступив у 
вже мертву. .' 

ВТІКАЮЧИ ПЕРЕД ПОЛІЦІ-
ЦІЄЮ, ВТОНУВ У ДУНАИЦІ. 
-,. , . л. , . . . . . 

Цими днями підчас погоні 
поліції за злодіями у Новому 
Санчі злодій скочив до Дун.ай-
ця й утонув. Другої днини по-
вїдомила поліцію Катерина 
ОЛьхава зо Старого Санча, 
що загинув її син, відомий із 
злодійських виступів. Всеж 
чекали, коли буде можна у-
стійнити ідентичність пропа-
лого. Щойно по 11 днях Юлі-
ян Воляќ з Рожнева знайшов 
ў Тропі вистаюче з води мер-
тве тіло чоловіка! Виявилося, 
що це Іван О'льхава.' Це він 
утікав перед погонею й уто-
пився в Дунайці.' ^" ' 

ПОЛЩІЙНИИ АГЕНТ ОПІ-
КУНОМ ЗЛОДІЇВ. 

І 

У Варшаві відбулася роз-
права проти К.'Ящика, полі-
ційного агента, обвинувачено-
ґо за те, що створював про-
ступникам „алібі". Впало' в 
очі, що арештовані злодії за-
часто покликуються на зга-
даноѓо агенти; йкйй у своїй 
книжечці рапортів мав за-
писки, що доказували їх „й-
лібі". Провірили:

 укнижечку 
рапортів і вияснилося, що а-
гент фальшував впйси для 
вжитку криміналістів, що. ма-
ли з ним звязки. Ящик 'н'е 
прибув на розправу. Процес 
відложили, а обвинуваченого 
веліли арештувати. 

ДИКІ ОБИЧАІ В МЄХІВІДИНІ. 
Через село Печиноґі, повіт 

Мехів, переходив робітник 
Баранецкі. Сільські хлопці — 
без ніякої причини — заси-
пали його тра'дом каміння. 
Перевезений до лічниці робіт-
ниК помер. Арештовані чоти-
ри "хлопці зізнали, іцр кидали 
камінням тільки для самого 
жарту. 

кількадесятьох купців. Сўса-
бовского арештували. 

ПРИСПАНИЙ ПАПІРОСКОЮ. 
Мешканець Гошіавка, Фр. 

Дембіньскі, хотів продати 
свою нерухомість. Одного ра-
зу прийшов до нього якийсь 
чоловік, що предложив своє 
посередництво при продажі. 
Зачали розмову- Пришелець 
почастував Дембіньского папі-
роскою. Незабаром опісля 
Дембіньскі відчув дивну сон-
ність і втратив свідомість. Ко-
ли пробудився, не було ні при-
іііельця, ні пор'тфелю' з кіль-
ка тисячами SJOTHX. ПО кіль-
кох днях- Дембіньскі стрінув 
цього „посередника". На поЛі-
ції виявилося, що був ним 
Марцелі `КулЙша, багато разів 
караний. Суд засудив Кулешу 
на 3 роки вязниці. 

ТРАГІЧНИЙ ВИПАДОК. 
Католицький парох з Лар-

дер Лейќ, Онтаріо, о. Шампан, 
його брат, занятий у койальні 
золота „To-Бурн" і сотрудник 
католицької парохії в Кірк-
ленд Лейќ пустилися звичай-
ним човном в напрямі до од-
ного острсїва' Далеко- на озері 
СѓсГкіника. На`раз вивернувся 
човен зними і в'они попада'ли 
в воду. Оба священики з тру-
дом вирятувались, одначе мо-
лодий майнер ПОТОПІ'В. 

„НУМЕРУЄ КЛЯВЗУС" 
У МАДЯРЩИН1. 

У МадярщинГ'прнняли в тре-
тьому читанні закон про „ну-
мерус клкявзус" для жидів у 
високих школах: 

ВЖЕ М ВІВЦІ МАЮТЬ 
ЧЕТВЕРНЯТА. 

На фармі Данила Ѓрента в 
Піке Ровд, на Острові Принца 
Едварда, гіриключилась рідка 
в овечім роді подія, бо одна 
вівця ' вродила четвернята: 
три баранці й `одну ягничку. 

ЩОБ ДІСТАТИ РОБОТУ, 
ПІДПАЛИВ JHC. 

20-літНій Алфред Ґюрин 
признався в суді в Содборі, 
Онт., що він підпалив ліс, щоб 
дістати роботу при гашенні 
його. Вогонь під подувами 
сильного полуднево-західньо-
го вітру скоро прибирав що-
раз більші розміри і вже за-
грожува,в місцевості Вестрі. 
Заки покликані До гашення 
вогню робітники, в числі 40, 
змогли опанувати цей пожа{з 
лісу, вогонь вспів спалити 
2,500 зрубаних дерев і знищи-
ти 400 акрів молодої дороста-
ючої соснини. 

Алфреда арештувала поліція 
в часі як він спішив зголосй-
тись до гашення вогню, і за-
брала його до вязниці в Сод-
борі. 

ЗАСУДИЛИ НЕВИННО НА 
ДОСМЕРТНУ ВЯЗНИЦЮ. 
1931 р. суд присяглих у Зо-

лочеві засудив на кару до-
смертної вязниці Теофіля Сен-
дигу під з'амітом замордуван-
ня сусіда 5 Полтви, повіт Зо-
лочів, Мих. Ло†овацькогЬ. 
Сендига пересидів^ у вязниці 6 
літ, аж припадком устійнили, 
що вбивства допустився Ми-
хайло Сендига, мешканець то-
го самого села. Найвищий суд 
у Варшаві велів відновити 
процес і звільнитич арештова-
ного з вязниці Чевного Хрестѓа. 

. . . . . . і . 

ТРИ МІСЯЦІ ВЯЗНИЦГЗА 
ПОБИТТЯ СВОЄЇ ЖІНКИ. 

Г. Марчук з Ошави, Онт., 
буде Аіусіти замешкати три мі-
сяці в „Івановій хаті".#Так'ви-
рішив суддя Ебс, коли Марчук 
признався, що побивав свою 
жінку. 

Проти нього свідчив шеф 
поліції, який бачив знаки н'а' 
тілі жінки від побиття. Суддя, 
пригадуючи Марчукові, що він 
не перший раз у суді за цю са-
му провину, сказав: „Видно, 
лекція ще не пішла вам до го-
лови", і засудив його тим ра̂  
зом аж на три місяці. 

НАСЛІДКИ КОЛОДКОВОГО 
ЗАКОНУ В КВЕБЕКУ. 

Стисле примінення колод-
кового закону в Квебеку від 
листопаду м. р. мало ті `наслід-
ки, що департамент національ-
ного правника замкнув. 7 ко-
муністичних льокалів, . вкл̀ ю-
чаючи в це також бюро фран-
цузького комуністнчногб часо-
пйсу" Кларте. 

УНРАЇНСЬКА СПРАВА В Б Р И Т 1 Й М І 
ПАРЛЯМЕНТІ 

ЛОНДОН. — Посол Рис Дейвис поставив у 
бритійськім парляменті запит до премієра мінѓеѓрів 
у справі переслідувань і замикань українських жіно-
чих і робіхничих організацій'ў Польщі. Посол Дей-
вис хоЧе знати, чи ці переслідування є наслідком 
того, щоині організації домагаќ}ться автономії, згід-
но з рішенням аліянтів з 11. липня ЛЩЎ p., як також, 
чи королівський уряд, що був одним з тих; що Г̀а-
рантували здійснення цього рішення, згідний запро-
тестувати проти тих переслідувань. Є заловіджена 
відповідь премієра на цей запит. 

ВИКРИЛИ ВІЙСЬКОВИЙ ЗАГОВ1Р У КИЄВІ. 
ГЕЛЬСІНГФОРС (Фінляндія). —В Києві виќри-

то військовий заговір, на чолі якого стояв інтендант-
ський військовий старшина Карченко. Доноеять, 
що у звязку з тим заговором розстрілено 217 укра-
їнських офіцирів. ҐПУ проводить масові арешти по 
гарнізонах інших українських міст. Ще далі нічого 
не знати, що сталося з Григорієм Петровським, дов-
голітнім президентом України. При нових виборах 
не було його імени на виборчих лістаХі Не чути і 
про багато інших осіб, що Займали високі урядо'ві 
становища. Фінляндські, газети подають назвиіца 
тих осіб. Вони також розписуються широко й про 
згаданий військовий заговір. - ` — 

ГАНЕБНИЙ ПРИСУД. 
СТАНИСЛАВІВ. — За ведення наскрізь легаль-

ної акції, зверненої проти пиянства, як теж за на-
ціональне освідомлювання гуцулів, не вислухавши 
свідків оборони, трибунал польського окружного . 
суду в Станиславові засудив: Миколу Никифорчнна 
на 4 роки-тюрми, Ольгу Косарчин на 3 роки, Василя 
Цапа на півтора року, Василя Кручковсьќого.на 1 
рік і 3 місяці, Степана ОрлякЃа на^ і пів року, Дарію 
Гапіївну на 1 рік, Богдана Анткова на півтора ̀ року, 
Івана Михайлова на 1 -рік і 8 місяців, Олексу Пил'и-
понька на 2 і пів року, Анну Скородинську на 1 рік і 
З місяці, Ярослава Дўеяка на півтора року, Яросла-
ва Дзиндру на 2 роки, Гната Цара на півтора року, 
Володимира Бацвина на -1 рік і 3 місяці, Михай'ла 
Стасюка на 8 місяців, Марію Крушельницьку 'на 10 
місяців. А з завішенням кари засуджено: Івана Осад-
цу на півтора року, Ярину Солодухівну на 1 рік, Яко-
ва Романовича, на 1 рік. 

ПРО НОВІ ТВОРИ ГАЙВОРОНСЬКОГО. 
ЛЬВІВ. — Д-р Ф. СтешкО` помістив у 5. числі 

„Української Музики" дуже прихильну рецензію 
про „Українські народні пісні Поділля" відомого 
композитора М. Гайворонського, що їх видано в 
Ню Йорќу накладом Української Музичної На-
кладні. 

ЕКСПОНАТИ З АМЕРИКИ. 
ЛЬВІВ. — „Рідна Школа" проголосила, що на- . 

дійшли експонати української іміграції з Північної 
Америки, які будуть виставлені на Першій ПедаНз-
гічній Виставі, а розташовані на окремому столі в 
репрезентаційній, салі І головного ' будинку Націо-
нального Музею.' 

„УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЄ МИСТЕЦТВО". 
ЛЬВІВ. — Кооперативѓ „Українське Народне 

Мистецтво" у; Львові повідомляє, що перенесла 
свою крамницю на вул. Сикст`уськў ч. 20 (готель Йа-
родньої Гостинниці), а бюра Кооперативи на вул. 
Костюшка ч. 5. 

ЛІТАКОМ З МОСКВИ ДО ВЛАДИВОСТОКА. 
; МОСКВА. — Совєтська агенція подає; `що"со-

вєтський летун Кокінакі перелетів без перестанќу 
простір, добѓий 4,300 миль, і то за 24‚.години. 8и-
летів з Москви, а'осів4 на землю недалеко Владиво-
стока. 

ЗАПЕРЕЧУЮТЬ „ЧИСТКУ". 
ВІДЕНЬ. — Урядові кола твердять, що це відо-

мі „міжнародні брехуни і фальсифікатори" шжіи-
^юють ў``світі вісті про „австрійську чистку'? і 'те, 
що арештовано понад 1,000 осіб. Кажуть, що від 
заняття Австрії арештовано тільки яку сотку членів 
штурмових баталіонів. . 

НОВЕ НАПРУЖЕННЯ. 
ЛОНДОН. — Вритійсьќий премієр міністрів 

знайшовся в дуже трудному положенні. Парламент 
і публична опінія домаються гострог'о Виступу'Йро-
ти ген. Франка, а також проти Італії, за"бомбарду-
вання бритійських кораблів у пристанях Есітеніі;, чи 
на її побережжі. Франко запропонував одиЙ не-
втральний порт, який зобовязався не бомбардувати, 
якщо він буде вжитий тільки для торговельник ці-
лей, а не для довозу зброї. 

СПРАВИЛИ ПОЛЯКАМ ОВАЦІЮ. 
ПРАГА. —`На чеськім СокільЄькім'Здвизі пови-

тано горячо горстку польських соколів, що'прибули 
на Здвиг, хоч польський уряд поставився до нього 
неприхильно. 
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ДВА „КОМІСАРЃ 
'Комісар голяндської королівської поліції Рос-

бах у своїй розмові з предст'авником голяндської 
газети на питання, хто вбив полк. Евѓена Коноваль-
ця,:відповів між іншим таке: „Українські групи і 
партії дуже розсварені, але українці ніяк не моглиб 
розвязувати своїх внутрішніх непорозумінь бомба-
ми". Ось тому переконує його краще головна теза 
атентату, себто та, що "Коновалець убитий на при-
каз'Ґ.П.У.". До такого висновку прийшов чужинець, 
що переводив слідство й добре вглянув у цілу 
справу. 

Олександер Шаповал, редактор гетьманського 
„Нашого Стягу", узяв на себе ролю „комісари укра-
їнської гетьманської поліції", й перевівши у згада-
ній вище трагічній справі „слідство" в Шікаго, при-
йшов до висновку, що полк. Коновальця вбили самі 
українські націоналісти, сама О.У.Н., а зглядно її 
провід, чи, як він його називає, „штаб". І тому в ч. 
25 „Нашого Єтягу" написав він 'аж таке: „Допусти-
тися аж до замордовання свойого вождя, це може 
лиш провід, наскрізь просякнутий провокацією й 
зрадою". ? 

Комісар голяндської королівської поліції заяв-
ляє, що це рішуча вина Ярослава Барановського, що 
вбивникові полк. Коновальця вдалося втекти. Але 
заразом цей комісар, що переводив правдиве слід-
ство, заявляє ось що: „Поведінка Барановського 
зрозуміла". І виправдує мовчанку тим, що Баранов-
ський був певний, що попав у руки чекістів та що 
його привезли до совєтського посольства. . 

Комісар української гетьманської поліції в Ші-
каґо, опираючись на свою „власну совість", знає 
тільки одно „крутійство" Барановського, як і те, що 
вже „відоѓрав провокаторську ролю один Баранов-
ський, а в ротердамській трагедії ОУН відограє та-
кож темну ролю другий Барановський . . . " 

Комісар голяндської королівської поліції, Рос-
бах подає часописам таке: „Барановський завзято 
мовчить, але коли вже говорить, то рішучу правду 
і є рішучим ворогом большевиків". А комісар укра-
їнської гетьманської поліції, Олександер Шаповал, 
пише в часописі ось що: „На мою думку, тайну за-
мордовання Коновальця насамперед заховує Яро-
слав Барановський. Описане в „Свободі" (з 10-го 
червня ц. р.) його викручування перед голяндською 
поліцією є штучно скомпоноване". Барановський є 
отже далі тільки крутій і темний-тип. 

Тому, що комісар української гетьманської по-
ліції назвав таврування його способу висвітлюван-
ня вбивства полк. Коновальця „патольоґічним бан-
дитизм",; подаємо нашому громадянству до відо-
ма те, як до цеї справи і до нашої нації ставиться 
чужинець, що вів слідство, а як ставиться до цього 
гетьманський провідник, що зачисляє себе до укра-
їнського ррду. А коли мова про справжнє висвіт-
лення цієї трагедії, то, повторяємо ще раз, що ми 
є також за те, що нація має право й обовязок зна-
ти дійсну правду. Та зазначуємо, що гетьманський 
провідник, цілком так як і большевики, не шукає 
правди, а з ненависти до ОУН шкодить нації та по-
водиться тут так, як найбільший ворог нашого на-
роду. 

РЕЛІГІЙНИЙ РЕНЕСАНС? 
Американські українці на-

певно добре обзнайомлені з 
тяжким положенням наших 
церков у краю: як греко-като-
лицької, так . і православної 
(на західній Волині і в Холм-
іцині). Похід проти них іде си-
стематичний і „сумлінно" пе-
‚редуманий, причім майже всі 
польські_#артії конкурують у 
цім ‚‚щляхотнім" `хцідприем-
стві... 

Але, переглядаючи репорта-
жі з наших земель за останні 
часи, мусимо' переконатися, 
що той похід приніс зовсім не-
сподівані наслідки. А саме, 
він значно скріпив привяза-
ність наших селян,' і не тільки 
селян, до своєї віри і до свого 
обряду. 

В літі,4 як усе, відбувається 
величезне паломництво наших 
селян до Почаївської Лаври 
(коло Кремянця). І ось серед 
прочан знаходичмо дуже бага-
то „навернених" на" римське 
католицтво. Вони зо сльоза-
ми в очах вандрують до Лав-
ри, щоб молитися і вимолити 
прощення за хвилину слабо-
сти, коли, улягаючи польсько-
му натискові, зголосилн свій 
вихід зо своєї церкви... 

В другій місцевості (на 
Холмщині) позамикані право-
славні церкви, а є нововибудо-
вані костели. Але є дядьки, і 
то ціла маса, які не ходять до 
чужих святинь, які чекають 
роками на отворення власних, 
або мандрують десятками 
верств, щоб молитися в своїй 
церкві, ще не замкненій. 
І є вже в Галичині римо-като-

лики українці, які зачинають 
зголошувати свій перехід на 
греко-католицтво. Поки ще 
поляки` так драстично не пл'у-
тали церковної приналежности 
з приналежністю національ-
ною, наші латинники ходили 
до костела і лишалися добри-
ми українцями, зберігаючи 
рідну мову в домашнім житті і 
в товариськім. Але коли дано 
гасло: хто римо-католик — 
той не українець, наші селяни 
римо-католики витяѓли з цьо-
го свою консеквенцію і зачали 
переходити на греко-католиц-
тво. 

Більше горнеться тепер до 
своєї церкви й інтелігенція. 
Свідома величезної небезпеки, 
яка грозить нації, коли би гіо-
хід на нашу церкву виказав я-
кісь успіхи, наша інтелігенція 
зачинає на кожнім кроці під-
креслювати, як ніколи перед-

тим, свою приналежність до 
віри батьків. На всіх націо-
нальних святах, обходах, пана-
хидах, де присутня церква, на 
всіх церковних парадах (йор-
дан і т: л.) ніколи не бувало 
ще стільки інтелігенції, як за 
останній рік. Цей приклад має 
ведитеньский вплив на маси, 
які завше чуються здезорієн-
товані, коли їх верхівка лишає 
їх самопас і які, навпаки, чу-

, ються сильнішими, коли ба-
"чать, що ця верхівка є з ними. 

Всі ці зявища, та природня 
‚реакція на похід проти нашої 
і церкви, лекше дадуться поя-
j снити в Галичині з її патріо-
Ітичним духовенством, але ви-
глядає як дійсне чудо на за-
хідній Волині, на Холмщині і 
Поліссі, де православний клєр 
є в більшості московський з 
національности. Це свідчить, 
що і там є дужеч податний 
грунт на релігійну реформа-
цїю, хочу сказати, на релігій-
ний ренесанс серед нашого на-

роду. Завше в критичних мо-
ментах для нації, коли вона 
будилася зо сну для самообо-
рони, разом з почуттям націо-
нальним вогнем спалахнуло і 
почуття релігійне. Так було в 
XVI—XVII віці в Україні, так 
було по 1848 році в Галичині, 
так було по вибуху революції 
1917 р. у Великій Україні, так 
є знову тепер у Галичині і на 
зах. Волині з іншими нашими 
західніми землями. Треба, щоб 
наша патріотична; інтелігенція 
звернула на цей рух пильнішў 
увагу. Треба, щоб цілі загони 
нашої, відданої церкві і наро-
дові інтелігенції йшли в села 
скріпляти цей релігійний рух, 
надавати йому напрямні і роз-
гонову силу. Боротьба з ріж-
ними ворожими впливами (м. 
і. з російськими теж) не легка, 
але цю боротьбу треба звести. 
Церква і релігія — це останній 
бастіон найП. Коли його візь-
муть — шкода буде жахлива. 
Колиж його відповідно уміц-
нити, то ніякі наступи ніколи 
не будуть страшні і небезпеч-
ні. 

З СОВЄТСЬКОЇ ПРЕСИ ПРО УКРАЇНУ 
Й УКРАЇНСЬКИЙ РУХ 

(Витяги Із звідомлень Української Пресової Служби). 

Українські націоналісти шко-
дили' транспортові. На транс-
порті ще не ліквідовані .на-
слідки націо`налістичного шкід-
ництва. Мають місце числен-
ні аварії і катастрофи. Тепе-
рішні керівники забувають, що 
це є метрда праці націоналі-
стів. Доперва, коли транспорт 
буде працювати безаварійно, 
тоді він стане; чисто більшо-
вицьким. По всіх залізницях 
України дуже низький процент 
додержування маршрутів та 
залізничих графіків. Особли-
во погано % `працює північно-
донецька т̀а південно-західна 
залізниці. Накази про пере-
дачу вагонів з однієї залізниці 
на другу не придержуються, 
хоч вд цього залежить пере-
віз хліба, рудц, металю, вугля 
і т. п.— (Комуніст, 1. 6. 38). 

Українські націоналісти шко-
дили будівництву. В 1937 р. 
плян капітальних робіт в бу-
дівництві виконано лише на 
68%. Замісць зниження вар-
тості робіт, на 13%, прийшло 
їх ‚підвищення; на 8%. На бу-
дівництві бракувало матерія-
лу. Ґґноровано машини та не-
додержувано графіків. Часто 
доходило до того, що на од-
ній будівлі був надмір мате-
ріялу, на другій його повні-
стю бракувало. Через брак ма-
теріялу вживано для ріжних 
цілей дорогі матеріали, бо де-

шевих не було під рукою. Де-
які керівники будівельних тре-
стів навмисно подавали вищий 
відсоток праць, щоб лише ді-
стати від уряду більше гроша. 
Все це сталось наслідком то-
го, що в будівельному апараті 
орудували націоналісти. Тепер 
є нове керівництво, та плян 
будов першого кварталу 1938 
р. виконано лише на 6.3%. — 
(Комуніст, 1. 6. 38). 

Націоналісти в Житомирщи-
ні. Житомирська обласна пар-
тийна конференція встановила, 
ще не всіх націоналістів від-
крито та що богато з них ще 
замасковано криється і дальше 
шкодить комуністичній систе-
мі. Тому всіх завізвано, щоб 
дальше викривали націоналі-
стів. — (Комуніст, 1. 6. 38). 

Націоналісти в Харківській 
Області. Харківська обласна 
партійна конференція ствер-
дила, що обласна партійна 
організація завдала націона-
лістам нищівного удару. Рівно-
часно виявилось, що націона-
лісти ще не добиті і далі пра-
цюють. Завізвано всіх, щоб 
поборювали націоналізм. — 
(Комуніст, 1. 6. 38). 

Націоналісти в Камянець-
Подільській Області. Обласна 
партійна конференція Камя-
нець - Подільської Области 
ствердила, що в обласному ке-

рівному апараті було богато 
українських націоналістів. їх 
всіх винищено, але. ѓоді сказа-
ти, що вже винищено всіх во-
рогів системи. (Щоб викрити 
рештки націоналістів, працю-
ють посилено органи москов-
ської розвідки НКВД. ^ (Ко-
муніст, 1. 6. 38). 

Націоналісти в системі на-
родньої освіти в Україні. Пре-
са стверджує, що в системі 
народньої освіти в Україні пра-
цювали українські націоналі-
сти. Вони` -дбали за те; щоб 
відірвати український народ 
від „братнього" московського. 
В школах зменшували скіль-
кість годин на навчання мо-
сковської мови та літератури 
та не дбали за те,, щоб для 
тих предметів були відповідні 
вчителі. До бібліотек не купу-
вали навмисно московської лі-
тератури. При обсліді бібліо-
тек показалось, що нпр. в Ки-
ев! в бібліотеках є дуже мало 
московської літератури. При 
ѓспитах в деяких київських 
школах учні` дуже слабо зна-
ли московську мову і при ви-
пускних іспитах не вміли на-
віть правильно написати мо-
сковський диктат.. — (Кому-
ніст, 1. 6. 38). 

Урядові українсько - совет-
ські газети саботують бажан-
ня Москви. Урядові україн-
сько-совєтські газети, орган 
ЦК „Вісті" та київська обласна 
газета „Пролетарська Прав-
да" саботують бажання Мо-
скви, розхвалювати успіхи 
сільського господарства кому-
ністичної системи, публікува-
ти заклики до селян, розхва-
лювати московську політику в 

Україні та славословити Ста-
ліна. Газети переводять це си-
стематично в життя і відмов-
ляюься навіть публікувати ко-
муністичні заклики про „соці-
ялістичні змагання" в праці на 
полі.- Причиною того те, що в 
редакціях тих газет засіли на-
ціоналісти. їх завданням було 
змовчувати перед селянством 
про успіхи системи 'в області 
сільського господарства та тим 
шкодити системі. — (Кому-
ніст, 1. 6. 38). 

Як шкодили націоналісти 
большевизмові в Кивській 06-
ласті. Па Київській обласній 
конференції піднесено, що вся-
кі пляни націоналістів про 
шкідництво більшовизмові 
складались в підпіллі членами 
партійного апарату, що бу-
ли скритими націоналістами. 
Націоналісти старались викли-
кати в апараті атмосферу вза-
ємного недовіря. Тільки в мі-
сті Києві виключено було з 
партії 3,500 людей, все за на-
мовою націоналістів. — (Ко-
муніст, ЗО. 5. 38). 

Автотранспорт не готовий 
до хлібоперевезення. МТС У-
країни мали віддати міжра-
йонним автокольонам для хлі-
боперевезення понад 14,000 
авт. Досі передано тільки' И,-
753 вантажних авт. В Камянець-
Подільській Області ае відда-
но 461 авт, в Винницькій Об-
ласті 563, в Харківській Об-
ласті продано 9 авт, щоб їх 

лише не віддати державі, а я 
додатку знищено 171 акуму-
ляторів. З відданих машин 
7,058 вимагають основного ре-
монту. Інакше їх не можна вжи-
вати. Авторемонтні заводи 
працюють слабо. До тепер 
всього відремонтовано на У. 
країні 765 'авт," тобто 5.7% 
всього автопарку України. То-
му винні українські націоналі-
сти. — (Комуніст, ЗО 5. 38). 

Як шкодили націоналісти в 
Одеській Області. Одеська 
обласна партконфереція вста-
новила, що в керівному об-
ласному апараті працювали 
націоналісти на керівних ста-
новищах. До них належали 
Вегер, Кондаков, Солошек, 
Вовчаренко й інші. їх злапа` 
ли при ворожій праці органи 
НКВД. Вони дуже шкодили в 
пароплавстві. Пляни ремонту 
суден з місяця н'а місяць не 
виконувались. За минулий рік 
чорноморське паропла'вство 
виконало свій плян праці ли-
ше на 70.3%. Тому винні, на-
ціоналісти. — (Кбмуніст, ЗО. 
5. 38). 

Чому заводи 'не можуть ре-
монтувати тракторів. Киров-
ський моторемонтний завод 
працює дуже сла'бо і не вико-
нує своїх_ плянів. Це діється 
тому, що заводи з Одеси та 
Миколаєва не постачають за-
водові на час потрібні запа-
сбві частини. Особливо бра-
кує компресорних та масляних 
кілець для толоків. Без них 
звичайно жаден мотор працю-
вати не може. Через те ті, що 
віддають мотори в ремонт,це 
хотять платити заводові, а 
завод в свою чергу не винла-
чуе заробітно; платні робіт-
никам. Серед тих повстає не-
задоволення. — (Комуніст, 29. 
5. 38). 

Націоналісти на херсонських 
заводах. На херсонських за-
водах викрито богато'націо-. 
налістів. Вони були зорганізо-
вані та виконували ріжні ди-
версійнї акти і шкодили за-
водам. Досі ще не зліквідо-
вано наслідків шкідництва. — 
(Комуніст, 29. 5. 38). 

Націоналісти шкодять сіль-
сьќому господарству. НаслІд-
ком шкідливої праці націона-
лістів в Миколаївській Області 
України в Хорлівському рано-
ні не вистало на посів насін-
ня люцерни. Керівники райо-
ну звертались всюди за на-
сінням, але не отримали. Ре-
чинець сівби минув, а насіння 
нема. Плян'по'сівів не викона-
ний. 'Дослід виявив, що на-
сіння Хорлівського району бу-
ло вислане в інший район, 
який його не потребував. — 
(Комуніст, 29. 5. 38). 

Націоналісти в Камянці По-
дільському. Міська партійна 
конференція встановила, що в 
міському апараті Камянця По-
дільського орудували довгий 
час укранські націоналісти. Boy 
ни дуже, шкодили містові. Тс-
перішні керівники міста не 
дбають за ліквідацію шкід-
ницької роботи націоналістів. 
— (Комуніст, 28. 5. 38). 

О. Л у ѓ О в Н й. Автор застерігав за собою всі права.' 

ЗАУДРАШУ 
( В І Р А Б А Б Е Н К О ) 

Повість із часів революції і повстанської війни 
у Великій Україні. (В. двох ластиндо),.. 

. j Ч а с т и н а п е р ш а 

= = = = = = 14) -
Відділи тимчасом уставили-

ся проти згромаджених селян. 
Оглядали одні одних похмуро. 
Скоростріли примістилися на 
обох крилах відділів. Коман-
дант і вихрест звивалися наче 
вюни. і 

— Зпереду стоять, найнебез-
печніші, самі головачі — вка-
зав панкові командант. Той за-
раз підбіг до старшини по-
яснити йому по німецьки, вже 
від себе додавши, що це най-
страшніші вороги влади, чер-
воні соціялісти, яких необхід-
но арештувати і відпровадити 
в тюрму. З селян ніхто не ро-
зумів того шварґотіння, ви-
ключивши Галієва та Василя. 
Трохи всім відлегло від серця, 
коли почули слова старшини: 

— Я .добре розумію по у-
країнськи і сам поговорю з се-
лянами. 

Панка мо'в хто зимною во-
дою облив. Відійшов, похню-
пившись, на бік. Вихрест зо 
свого - боку жидівським жарѓ 
гоном зашварґотів до стар-
шини, згадуючи чомусь „Рус-
лянд", та що два-три слова 
титулуючи „гер гавптман" 
старшину, що невдоволено 
слухав його базікання; 

Д— Сказав же вам, до дідь 

^ 

мнявся поліцай. — Я думав, 
що вам усе відомо... 

— Нічого мені невідомо! — 
гукнув старшина сердито.— В 
чому виявився той бунт? Го-
ворітьК 

Панок у цивільному знов 
підскочив до команданта від-
ділу, став щось говорити по-
тихо, та старшина махнув на 
нього, щоб замовк. 

— Коли хочете обвинувачу-
вати селян, говоріть голосно, 
щоб усі чули. Між нами нема 

додав священик, 
— Ну! — старшина розвів 

У нас,'на жаль, має —сти! Мусіли їх роззброїти! — 
пояснив священик 

— Нехай видадуть зброю. А 
руками. — Тут треба мати кін- т о чоловік з життям непевний 
ську голову, щоб розібратися вже прохаючим голосом ви-
у цих відносинах, бо людська мовив командант 
заслаба. Гей, панове! — го-

нами. Чого ви пнетеся? Обій-
дуся _L без ваших пояснень, 
панове, — спекався старшина 
вихреста. 

— Галичанин! — зашептали 
селяни. — Українець! 

— Не українець, громадяни, 
а'хорват. Служив у Галичині 
і навчився вашої мови — при-
вітливо сказав, зачувши ше-. 
піт, старшина. — Не бійтеся, д и т и п о ш д з н а к а х - Ч и в и вс, '. 
я вам не ворог. Поговоримо п 

секретів. Ну, в чому староство 
обвинувачує цих селян? 

Панок замимрив щось під 
ніс. Старшина звернувся до 
громади: 

— Може ви, громадяни, по-
ясните, в чому справа. Бачу 
серед вас панотця і інтеліген-
тів з вищою освітою, коли су 

щиро. Мій відділ прислала ав-
стрійська команда на прохан-
ня повітового старости. У вас 
тут бунт, чи що? Певно по-
шарпали якогось поміщика?... 
А (він тепер доходить звороту 
забраного маййа?... Ѓа?... 

— У нас навіть нема помі-
щика поблизьку 
селяни плечима. 

— То в чомуж справа?... У 
вас тут бунт якийсь? — диву-
вався старшина. "V 

— До нього рідскочив ко-
мандант варти. 

— Вони не виконали наказу 
пана старости, пане капітане. 
Власне знехтували заборону 
староства — пояснив влесли-
во. 

Це ще не причина, щоб 
військо викликати. Яка це за-
борона? 

також належите до 
бунтарів? 

— Атож! Належимо! — з 
усміхом заявили всі проводирі. 
— Провідниками навіть... 

— ЛЦож це за бунт? — у-
сміхнувся до них старшина та-
кож. — Думаю, що панотець 
не вчив селян різати когоне-

стискалйру{Дь, чи г^абуватиі 
г— Цьрго то ні. 
— І ці діти також належать 

до бунтарів? — вказав стар-
шинаі, на учнів і учениць. 

— Також — відповів Галієв. 
— Здогадуємося, що вас при-
слано сюди на ліквідацію то-
вариства „Просвіти". Ми біль-
ше до ніяких провин не по-
чуваємось. 

-4 Що ви говорите? Неймо-
вірно! Яке відношення має 
карна експедиція до (просйіт-
нього товариства? — ще більш 

стро підкликав поліцаїв. — 
Чи військо викликане на лі-
квідацію просвітнього товари-
ства? 

— Точно так — потвердив 
командант. — Староство забо` 
ронило відкриття Просвіт у 
повіті. Але вони і ще в дечім 
провинилися. Саме нині в них 
відбулося відкриття Просвіти. 

— Всупер`еч забороні полі-
ціїҐ— підхопив вихрест. V 

— Он як! -^здвигнув стар-
шина плечами. — Маєте ща-
стя, громадяни, що не присла-
ли до вас мадярів. Ті довго 
не розбираються... Влада по-
виНнаб іще допомагати, а вона 
колоди пхає під ноги. Бідна 
ваша Україна з такою адміні-
страціею — сумно похитав 
капітан головою. — Але ході-
мо, хоч побачимо те ваше 
бунтарське- діло... — сказав, 
скочивши з коня. Подавши 
відділові наказ вийти за село 
і відпочивати там, аж поки 
він не надїде, старшина пішов 
до будинку. Панок і поліцаї 
хотіли було відійти з відділом, 
та він закликав і їх. 

— Ходіть і ви, панове, не 
соромтеся!... Може там трупи 
знайдемо, бомби, гармати... 
Адже це бунтарі! 

— В селі повно зброї, пане 
капітане, — хопився його слів 
вихрест. 

— Точно так! — підхопив 
командант. — Недавно роз-
зброїли російський відділ, що 
заночував був у селі 

Зайшли до Просвіти. Селяни 
посунули слідом і заповнили 
всю салю. В обличчі небез-
пеки, перед озброєним відді-
лом, усі вони мовчали, здали 
все на проводирів. Колиж зро-
зуміли, що старшина на їхній 
стороні, всім розвязалися язи-
ки. 

ніде правди діти, кормлять 
вас. Соромилисяб. Я доложу в' 
своїй команді, щоби прохань 
вашого старости не викону-
вала. 

Поліцаї бурмотіли щось, о-
правдувались і швидко забра-
лися з Просвіти. Боялися се-
лянської пімсти, потурбован-
ня їхньої п'дности. Та селянам 
і думка не приходила про иім-
сту. Трохи насмішливо прово-
жали виходячих очима, пев-
ні своєї сили. — Ми сила! 
Спокійна, тиха, але велитен-

ю віддати — зачувши прохан-
ня поліцая,^закричали з усіх 
кутків салі. — А дзуськи! Не 
задирайтеся з селянами, то бу-
де вам безпечно. Пильнуйте 
своїх обовязків, а до нас зась! 

— Тихо!' — прикрикнув 
старшина і всі знову замовк-
ли. Поліцаї старалися якне-
будь оправдатися. Перед стар-
шиною, представником союз-
ної військової влади, вони від-
чували більший pecneVr, ніж 
перед самим старостою, го-
сподарем 'повіту, †е, що капі-
тан став по стороні селян, за-
чепило їх до живого. Стали 
вишукувати ще інші селянські 
провини, щоб виправдати се-
бе за викликання війська. 
Знову звернули увагу на збро-
ю: Та капітан махнув зневаж-
ливо рукою:. 

— Дайте спокій з тією збро-
єю. Я не маю наказу_шукати 
зброї, ні відбирати п. Коли 
буде наказ, то селяни добро-
вільно віддадуть, що мають. 
Не робіть з мухи слона. Ви, 
що повинніб дбати про спо-
кій і безпеку населення, самі 
його провокуєте і на них вій-

Бач, чого захотіли! Збро- с ь к а - Г о Р е Т0МУ' х т о стане за-
диратися з нами, зворохобить 
ту силу! — здавалося говори-
ли селянські погляди. 

Перезнайомившися з прово-
дирями й оглянувши будинок 
старшина став прощатись. ' 

— Кудиж ви, пане капітане? 
Розѓоріться у нас, переночуй-
те — прохали його нові зна-
иомі наперебій. 

— І вояки ващі Перетомле-
ні: промаширували трицять 
верств. 

— Певно... Заверніть, будь 
ласка, свій відділ. Нехай вояки 
відпічнуть у селі, а то й пере-
ночують—прохав священик від 
себе. — Добрим людям ми 
раді. Просіть, громадяни, — 
вмовляв селян. 

— Ми гостям раді. Проси-
мо. Аби таких Ўостей до віќх 
мати! — загомоніла гурма се-
лян, обступивши капітана. -

— Рад би, громадяни, та 
не можу... Ми люди військові, 
на ніч нам наказано бути на-
зад — випрошувався капітан. 

— Таж ваші вояки потом-
лені, голодні — не вгавали се-
ляни. — Дівчата, — гукали 
на своїх доньок, — просіть! fTe ТУТ булоб. 

ли старшину, несміливо упро-
шуючи зостатися. 

- ѓ А й справді, земляче, зо-
станьтеся! — вмовляв і Галі-
єв. — Вечором послухаєте, як 
наші дівчата співають, на ве-
черниці вас заведемо. Зостань-
теся. 

— Ні, таки мушу їхати, хоч 
як мені хочеться побути з ва-
ми. Може колись іншим ра-
зом... Гора з горою не схо-
диться, а людина ще й на-
вприкритись добре може... 

— Алеж ваші вояки! — про? 
сили. 

— їсти вони мають іще, а 
що потомлені... Така вже служ-
ба вояцька. Зоставайтеся ѓй-
разд та не споминайте лихом 
карну експедицію. ' 

—- Шкода! Ми душею раді! 
— жалкували просвітяни. . 

— Ціню вашу щирість, па-
нове, та щож... Не можу... 
Служба... Колись я ще побу-
ваю у вас в гостях... А покіі-
іцо до побачення! -^- засалю-
товав на відхіднім капітан. 

— Щасливо! З Богом! Не 
забудьте при нагоді поверну-
тись! — кричали йому вслід. 

. — Ну, перша хмара проми-
нула щасливо — сказав свя-
щеник по відході капітана. 

— Колиб карні експедиції 
так скрізь поводилися, — за-
жартував Бабенко — то нІ-
чого... Можна і десять витри-
мати... 

— Не всі так поводяться... 
Цеж хорват, син таксамо гноб-
леного Австрією народу, що 
і ми Росією. Не дивно, що він 
станув по нашій стороні — 
сумно сказав Галієв. Коли би 
прийшли німці, чи мадяри, не 

'; , . - ' " ` ' ^"-`" " ` -к`""ч поиіи іиосірт-іоаг щ е UWIOLU oanuijroaв vjfiP у ісді . n u i u i i^uounj t iv . і п.і пил НІН- па СВОЇХ ДОНЬОК ПРОСІТЬ' 
е-аі ffl0. сам поговорю з селя- — Та.;г це... — ніяково за-Ідивўвався старшина. __ Џ — Бо стали грабувати, кра-'ська просите. Проти селян, що,j Дівчата і молодиці обступи-1 (Далі буде), 
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ДИСЦИПЛІНА 1 ДИКТАТУРА, 
Недавно голова велико! аме-

риканської робітничої юнії, 
1 ‚мер Мартин, сказав, що щоб 
американський організований 
робітничий рух міг вдержати-

' ся. він мусить задержати само-
дисципліну, мусить шанувати 
свої зобовязання, мусить ви-
кону'ватн свої постанови. Бо 
тільки в той спосіб він зуміє 
викликати серед американ-
ської суспільности повагу до 
себе та переконає всі відлові-
дальні круги, що він є поваж-
на група, з якою не тільки 
можна числитись, але й треба 
числитись. Гомер Мартин між 
іншим дослівно сказав: „В а-
мернканськім робітничім русі 
нема місця для таких осіб, ко-
tpi не додержують своїх умов, 
котрі ухвалюють якісь закони, 
я потім самі ламають їх". 

ДИСЦИПЛІНА ЦЕ ЩЕ НЕ 
КОНЧЕ ДИКТАТУРА. 

З того ясно виходить, що 
дисципліна іш^не конче` озна-
чае диктатуру. Бо сам Гомер 
Мартин є завзятим ворогом 
усякої диктатури, комуністнч-
нг)ї чи фашистської. Дисци-
ііліна є основою всякого су-
спільного ладу на світі: монар-
хічного, ліберального, демо-

. кратнчного, соціялістичного, 
націоналістичного, комуні-
стнчного, фашистівського й 
інших. Без дисципліни џе 
вдержиться ніякий устрій на 
світі. Коли люди на прилюд-
ннх місцях, у ріжних організа` 
ніях. чи в парляменті, ляпають 
язиками про ріжні суспільні 
реформи, ухвалюють ріжні за`-
кони. а потім jTi закони самі 
ламають, то з їх балаканини не 
вийде нічого путнього; їх 
правляча система розлізеться 
мов паперовий мішок на до-
іпі. Люди, які ухваляють зако-
ни, а потім ламають їх, є' по-
дібіїі до мали Редярда Кіпліп-
га, описаних у його знамеии-
тих творах. Ті малѓій також 
збиралися на „наради", підио-
сили ріжні думки, „дискутува-
ли" над ними, вкінці голосу-
вали над ними, ухвалювали їх, 
а потім, коли їм це все обрид-
ло. вони з реготом кидалися на 
якесь сусіднє дерево і в одній 
хвилині забували про все те, 
що ухвалювали передтим. 

ЛЮДИ І МАЛПИ. 
Редярд Кіплінг знаменито 

знав звіринќий світ. Своє жит-
тя він провів _ в індійських 
джунглях. З кожним звіром він 
говорить наче з людиною. Зві-
рі. без сумніву, поводяться 
так. як це описав Кіплінг. Але 
він навмисно вибирав такі 
прикмети звірят і такі сцени з 
їх життя, які дуже нагадували 
прикмети і поведінку людей. 

Серед людей знаходяться 
такі гурти, такі організації, які 
поводяться так, як згадані 
малий. Вони Сходяться на на-
радн, підносять ріжні думки, 
.накутують над ними, голосу-
ють, ухвалюють, а коли збори 
скінчаться і вони розійдуться 
додому, то відразу забувають 
усі те, що говорили. 

ЗАКИДАЮТЬ ДИКТАТОР-
СТВО. І 

Коли ж хтось в того роду 
організації трапиться такий, 
то старається пригадати їм 
попередні ухвали і натискає, 
щоб вони таки виконували те, 
що ухвалили, то такого чоло-
віка називають „диктатором". 
.‚Ніби що він собі думає? Хіба 
він є тут якийсь всесильний 
пан, чи диктатор?" — гово-
рять обурено члени такої ор-

. Пшізації. 
А тим своїм обуренням вони 

тільки зраджують себе, що 
фактично вони ніколи .не трак-
тували поважно того, над чим 
радили і що ухвалювали. Тим 
своїм обуренням вони тільки 
доказують, що на наради вони 
приходили тільки для своєї 
ириемности; тільки для'особи-
стої прнємностн вони днску-

тували, горячилися, підносили 
вгору руки. А, наговорившись, 
мов ті малпи, вони з реготом 
опускали салю нарад і про все 
забували. Колиж пізніше тра-
пнвся чоловік, що нагадував їм 
попередні наради, то вони о-
бурювалися на нього, що він 
бере всі ті справи занадто се-

люють вибрані представники 
народу: посли, конгресмени, 
сенатори, радні і т. п. Колиб, 
наприклад, президент Рузвелт 
сам ухвалив біліон долярів на 
розбудову фльоти, або три бі-
ліони на безробіття, то без о-
г.тяду на це, чи ті річи добрі, 
їй недобрі, його поступовання 

.рюзно.,„Цеж усе була тільки 'булоб диктатурою. Але коли 
забава", говорять вони. 

ЖЕРТВИ НА УКРАЇНСЬКУ 
УЧАСТЬ У СВІТОВІ 

ВИСТАВІ 
Дальші жертви на участь у-

країнської іміграції'ў Світовій 
Виставі в Ню Иорку в 1939 ро-
ці зложили: 

ЩО Є ДИКТАТУРА? 

Дисципліна ще не конче оз-
начає диктатуру. Бо, як було 
згадано, дисципліна є основою 
кожного. суспільного ладу. 
Диктатура ріжниться від демо-
кратії не виконуванням зако-
нів, тільки ухвалюванням їх. В 
диктатурі закони ухвалює най-
вищий диктатор, деколи за 
порадою (або й без неї), зо 
своїми найвищими помічника-
ми. В демократії закони ухва-І 

це ухвалили вибрані нредстав-
ники народу, то це вже є чн-
стою демократією. 

Та, ухваливши закон, демо-
кратична система таксамо 
строго і по#ллдоГшо перево-
дить у життя ті зако{ш, як і 
диктаторська влада. Б̀ сг̂ Колиб 
тої строгости не було,- колиб 
конгрес ухвалював собі одне, 
а урядники на своїх місцях, чи 
ціла суспільність, робилиб що 
інше, то це не булаб „демо-
кратія", тільки „малпячнй у-
стрій", описаний Редярдом 
Кіплінгом. 

ҐЮЗІР! З ^ Р ` ІЙНВИІ, Н. Д Ж „ І ОКОЛИЦЯ! 
ТОВ. їм. ТАРАСА ШЕВЧЕНКАЧВІД. 349. У. Н. 

: :: : влаштовує : :: : 

ПОЗІР! 
СОЮЗУ, 

в ѓ ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК ^ ^ В 
В ПОНЕДІЛОК, 4 . ЛИПНЯ (JULY) 1 9 3 8 . P O O , 

НА R I V E R S I D E P A R K 
МЃІЌН Бавнд Брук і Ню Бронсвик, II. Дж. 

Початок у годині 2. пополудні. 

Братство св. Володимира, -відділ 
323 У. Н. Союзу ..$23.00 

Василь Феден 2.00 
Дмитро Яремцо 'џ^ 1.00 
Теодор Боруцький __ 1.00 

Дмитро Кархут і- 1.00 
'.Михайли ЛевЎсь __: 1.00 
Василь Шнляк _ 1.00 
Товариство Запорозька Січ, від-

діл 305 У. Н Союзу 10.00 
Іван Годованець 1.00 
Дмитро Гайдамака' 1.00 
Михайло Тнханевнч .__ 1.00 
Михайло Гентош 1.00 
Іван Шевчук - 1.00 
Петро Рудий — ' . . _ - 1.00 
Товариство Січових Стрільців, 

відділ 44 У. Н. Союзу ._ 10.00 
Лука Демчук . . . 1.00 
Братство св. Миколам, відділ 

18 Провидіння 25.00 
Товариство Любов, відділ 370 

У. Н. Союзу . .__ - 10.00 
Посни Березіцький 1.00 
Гаврнїд Пдавак 1.00 

j Товариство ім. Івана Франка, 
І відідл 390 У. Н. Союзу 5.00 
:1ван Прухніцький, мол. JL-JL- 1.00 
і Іван Бубрни 1 1.00 
Теодор' Кінаш L 1.00 
А. Г%бчак 1.00 

ЇМ. Савяк _ 1.00 
!А. Ярема .50 
ІА. Панчишни .30 
Матвій Політнло . 1 . 0 0 
Товариство ім. Тараса Шевчен-

ќа. від. 281 У. Н. Союзу . „_. 25.00 
Братство св. Василія Великого, 

відділ 76 Провидіння 25.00 
Товариство ім. Тараса Шевчен-

ќа. відділ 42 У. Н. Союзу ;_ 15.00 
Петро Капелюх 5.00 
Члени товариства Дністер, від 

361 " " "" 

бачили, як по обличчях — із 
затнсненими зубами — україн-
ськнх людей, як жінок так ко-
лншніх і будучих вояків, коти-
лнся гарячі сльози любови і 
ррнвязання. При кінці па-
нахили виголосив о. Горннке-
вич святочно - жалібну про-
повідь, закликаючи у ній над 
символічною могилою вожда 
України до едности, братання, 
консолідації й концентрації 
всіх творчих українських сил 
для докінчений зачатого ію-
кійником великого діла —і 
здобуття Україні соборности 
та самостійности. 

З церкви все громадя'нство 
та запрошені чужинці гуртами 
подалися -до саль Українсько-
го Ќлюбу, де почалася Святоч-
на Жалібна Академія. Саля й 
сцена були ўдекоровані стиле-
во у жалібних тонах. На чолі 
сцени виднів могутній пор-
трет вічної слави вожда, а по 
його сторонах висіли володи-
мирівський та націоналістич-
ний тризуб, відповідно усвіт-
лені. Тлом сцени й на її переді 
були квіти, багато зелені й 
вінки. Під портретом вожда — 
через цілу широчінь сцени — 
виднів напис: „Вождові Украї-
ни Вічна Слава!" 

Тов. ім. Тараса Шевченка має честь запросити Братства 'ч.^Лов"ар.Йва^ Юрй"Ва" Ю Л 0 

и Товариства з сусідних місцевостей, як Рарітан, Бавнд Брук, шннггона. від. 199 У. Н. С. 6.18 
Н ю БрОНСВИК, П л е й н ф і л д , С а в т ПлеЙнфІЛД і ІНШИХ ПОДаль-jТовариство' Вільні Козаки, від. 
ших околиць, та ввесь український загал до численної участи. 
До танців буде пригравати першорядна музика. Будуть на-
питки, зимні і гарячі, та смачні закуски. Приходіть усі! 
і$0 За добру забаву рулить — Комітет. 

ЎВИЃД! КЛІВЛЕНД І ОКОЛИЦЯ!!! 
В НЕДІЛЮ, 3. ЛИПНЯ (ПЕРЕД 4 T H OF JULY) 1938. P. 

ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКИХ ЗЛУЧЕНИХ ТОВАРИСТВ 
МІСТА КЛІВЛЕНД І ОКОЛИЦІ 
: :: : відбудеться : :: : 

ВЕЛИЧАВЕ СВЯТО ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО 
ЗНАГОДИ 950. РІЧНИЦІ ОХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ. 

Найголовнішою точкою свята буде відслонення бюсту Володимира 
Великого (виробу Архипенка), що його подарував У. Н. Союз для Укр. 
Культурного Городу в Клівленді. 

На свято запрошено: Говернора стеЃпу Огайо, майора міста Клівленду, 
сенаторів і конгресменів з Огайо і багато інших високій державних 
урядџників і суддів. Отсею дорогою запрошуємо представників Запомо-
ѓових і інших Організацій з ближчих і дальших сторін, як і перќонних 
громад і поодиноких і остей. , 

Українці! Нехай не бракне на тім святі представника ані одної укра-
їнської організації. Тіѓ т о не можуть бути прнявні особисто, най вн-
шлють свої привіти листовно або телеграфічно. Ввесь дохід призначений 
на Український Культурний Город. 

'Програма розпічнеться в 1. годині пополудні на Українській Пікніко-
Вій Площі (Ukrainian Picnic Grove), Hoerta Rd., off Pleasant. Valley Rd., 
Parma, Ohio. 111,5,50 

ЗА УКРАЇНСЬКІ ЗЛУЧЕНІ ТОВАРИСТВА: 
225 5 W. Hth Street, Cleveland, O. 

Адв. О. E. Малицькнй, голова; Іван Сподар, писар; Григорій Стнпаник, 
фін. секр.`, Дмитро Шмагала, скарбник. 

227 У. Н. Союзу 5.00 

Всіх жертв досі зібрано $1,111.06 

У звіті жертводавців, „Свобода 
ч. 146, помилково проголошено, шо 
Товариство ім. Тараса Шевченка, 
відділ 52 У. Н. Союзу, жертвувало 
$10.00. я має бути4 $15.00. 

Дальші жертви просимо 
слати на адресу: 
Р. О. Box 1014 Church Street 

Annex, ч 
New York, N. Y. 

Чеки Ѓі грошеві перекази 
треба виписувати на і.мя: 

Nicholas Muraszko, 
Treasurer. 

ПОМИНУЛИ 
(Допис з Відня). 

ЗАХАР БЕРКУТ 
славна повість Івана Франка, це не романтична історія 
зо замерќлих днів,., які читають люди, що хочуть уті-
кати від важкої сучасности. Це повість для' лю`псп, 
що в книжках шукають нової сили до життєвої' бо-
ротьби 

Це історична повість у найкращому розумінню 
цього слова, себто повість, яка розяснює нам сучасне 
життя, показуючи нам з того життя в зеркалі мину-
лого те, чого ми не зрозуміли би, якби нам показати 
в зеркалі сучасного. 

Ось для прикладу кілька життєвих 
правд, зясованнх нею великою повістю 
великого майстра пера: 

Нехай і так, шо ми нещасливі, але 
для чого мусимо мн бути зрадниками 
свого краю? 

Навіть люлн, шо тужать за порядками 
без князів і влади, мусять для боротьби 
проти спільного ворога, дружитися й встз-
нопляти владу. . 

Хто хоче, щоби інші станули за нього, 
той мусить станути за інших. 

Коли дві віри борються зо собою, важ-
нішою під кожної з них є пошана для 
людини іншої віри. 

Люди, шо для КЛАСОВИХ інтересів зра-
джують рідний край, на ділі зраджують 
інтереси своєї клясн. 

Отсі правди це дссеіњ великої повісти Івана Фран-
ка під наголовком 

ЗАХАР БЕРКУТ 
а канвою, на котрій письменник виткав ці правди, 
служить прецікавий історичний мент в минулому 
українського народу, коли на наші Бескиди напали 
дикі монголи, щоби пограбувати маєтки, закріпо-
ститн людей й запанувати над краєм во віки. 

У ЗАХАРІ БЕРКУТІ Іван Франко говорить не 
лише як письменник, але й як громадянин. Тут 'він 
не лише читача забавляє, але й освічує його, навчає 
й виховує. ч 

ЗАХАР БЕРКУТ, Історична повість Івана Франка, 
в твердій оправі — $1.50. 

Книгарні „Свободи" 

ЧОМУ ЗАВДЯЧУЄ 

ВИСКА ВИЛСОНА 
СВОЮ ПОПУЛЯРНІСТЬ 

НА ЗАБАВАХ, ПІКНІКАХ, 
ФЕСТИНАХ, ВЕСІЛЛЯХ 
І ІНШИХ ПОДІБНИХ 

ОКАЗІЯХ? 
9 

П О П У Л Я Р Н І С Т Ь 

ВИСКИ ВИЛСОНА 
ЗАСЛУЖЕНА. 

Якість краща, ніж якоїне-
будь горівки в тій ціні. 
Смак вдоволить вибагливе 
піднебіння. 
Надається пити „просто", чи 
з мінеральними водами, як: 
„Вилсон гайбол", „Вилсон 
савр", „Вилсон колинс", чи 
„Вилсон джулеп". 
Ціна доступна для всякого. 

ф 

Хто її спробував, знає 
причини популярності! 

В И С Ќ И В И Л С О Н А 

Замовляйте 
а 

V, О. Box 346 
SVOBODA 19 

Jersey City, N. J. 

У Відні, за ініціятивою „Екзе-
кутиви Українських Товариств 
у Відні" та при помочі Укр. 
Сѓуд. Т-ва „Січ", відбулася 
4. червня ц. р. величава пана-
хида у церкві св.- Варвари, а 
пізніше Академія - Тризна в 
„Українському Ќлюбі" в па-
мять полк. Коновальця. Екзе-
кутива Українських То-в у 
Відні видала жалібний пля-
кат^). Участь українського 
громадянства Відня як на. па-
нахиді так і на академії, була 
небувало дуже велика. 

Чин панахиди відпраѓвив па-
рох Відня о. д-р Горникевич в 
асисті о. Білінкевича перед ве-
ликим портретом покійника, 
увінчаним лавровим листям, 
що знаходився на переді ката-
фальку. Навколо катафальку 
видніли квіти, вінки від усіх 
українських товариств Відня і 
під Ордену пропамятнбї 
відзнаки Української Армії ' з 
військовими емблемами та 
символами. З амвони до самої 
землі звисав — на знак усена-
ціональної жалоби — вели-
кий жовто-блакитний прапор з 
націоналістичним тризубом на 
ньому. Біля катафальку держа-
ли почесну сторожу чотири 
студенти - Січовики в мазе-
ишіках та з обнаженими шаб-
лямн в руках. Півколом уста-
вилися на середині церкви ко-
лшпиі товариші зброї вожда, 
члени Української Армії. Ми 
бачили там на самому правому 
крилі 'генерал - четаря Віквора 
Курмановича, отамана Клюна, 
сот. Панькова і багато інших 
старшин, підстаршИн й стріль-
ців Української Армії. Сі-
човин хор під орудою п. 
Гнатйщйва співав цілу панахи-
ду, а коли понеслися жалібні 
звуки „Вічная намять" та зво-
рушлнва мельодія стрілецької 
пісні „Чуєш, брате мій...", мн 

Академію відкрив т̀ ен. В. 
Курманович довшою промо-
вою, в якій могутнім, прекра-
сним вояцьким голосом зясу-
вав всі етапи життя та творчої, 
як громадянської так і він-} ."""" 
ськової н політичної праці! 
Евѓена Коновальця, його ролю НК МИ ‚ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
у всіх переломових переходах 
найновішої історії України, йо-' 
го величезні заслугу для у-І 
країнської нації і його мо-
гутнє історичне значіння. 
Кінчаючи свою глибоку про-
мову, ген. Курманович звернув-
ся в сторону портрету вожда 
й зворушеним голосом внска-
зав усі почування пієтизму, 
що скриті в серцях уќрані` 
ськнх вояків і всього наро` 
ду, та заприсягнув їх іменем 
твердо, непохитно, вперто та 
віріго йти вказаним нам шля-
хом вожда аж до перемож-
ного кінця — до здобуття 
Самостійної й Соборної Укра-
їнської Держави. — В той час 

неначеб на якийсь невидн-
мий знак — все громадянство 
мимовільно повстало з місць, 
вислухуючи й повторюючи в 
душі слова присяги, та закар-
бовуючи їх собі в глибинах 
своїх сердець. По двохвнле-
вій мовчанці проголошено 
40-денннй період усена-
ціональної жалоби. Дальш? 
промовляли інші представни-
ки. Були також співи Січового 
Хору і деклямації. 

Mw ГтгК M. Y. М—tut WMiti,, #О рпяі, 
71X ЯвШШІ .p ir t t . dUtW^d (гем p j f c J 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

КРАЄВІ 
РОМ, Н. Й. 

Для родини бл. п. полк. 
Коновальця. 

Минулої неділі, 12. червня ц. 
p., в укр. прав, церкві в Ромі 
відслужено панахиду по бл. 
п. полк. Е. Коновальцеві. Пана-
хиду відправив о. Кошіль, спі-
вав хор „Сурма". Після пана-, 
хиди о. Кошіль виголосив 
проповідь, у якій зясував. хто 
був полк. Коновалець та за т о 
згинув з руки московського 
чекіста. По проповіді переве-
дено збірку для родини покій-
ного. Зібрано,$8.55, які висла-
но через Обєднання на приз-
начену ціль. 

Член хору „Сурма". 
о 

і 

СЕИНТ ДЖОЗЕФ, МО. 

На інвалідів. 

З нагоди 25-літнього юви-
лею т-ва „Запорозька ^іч", 
355 від. У. Н. С, ухвалено ви-
слати з каси $5 на українських 
інвалідів у старім краю. Гроші 
вислано через Обєднання. 

П. Занько, секр. 

ПОБИТА ПО ЛИЦІ. 
Аж американський дипльо-

матнчннй уряд вмішався в по-
биття по лиці пані Месі, жін-
ки американського фльотного 
офіцира, японським вояком у 
Шангаю. 

IIL І II Ш , — — — — — Я — — 

ПОЛ1АГАПТЕ НИРКАМ негайно! 
Вживайте зілля на скору поміч! Як 
ваші нирки або міхур не функціону-
ють правильно і мусите часто вста-
ватн вночі, маєте біль у ногах, синьо 
піл очима, завороти й болі голови, 
як вам запўхають №ѓлоби або чуєте 
пекучі болі в сечовііх проводах, знай-
деге скору полеќшў, вживаючи Dufra 
Compound, Зільної Гербатн 4. 66^ 
Спробуйте її неіайно! Купіть пачечну 
ще нині! 75 ннт. Почтові) оплата до-
датково 10 цнт.. Питайте свого аптп-
каря або пишіть: S. Kylo Laboratories 
10S — 3rd Avc , New York City. 

f T " П031Р! П031Р! ' S S r - ОРГАНІЗДЦШ ЧОРНОМОРСЬКОЇ СІЧИ! 
ПОДАЄТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМА, ЩО 

ЗЇЗД ГЕНЕРАЛЬНОЇ РАДИ 0. Ч. С. 
: :: : відбудеться : :: : 

В ДНЯХ 2 „ 3 . 1 4 . ЛИПНЯ (JULY) 1 9 3 8 P. В КЛІВЛЕНД, ОГАЙО, 
В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 2255 ВЕСТ 14. ВУЛ. 

Усі делегати мають явитись в суботу, 2. липня, в 3. годині. 
В годині 8. ввечір відбудеться БЕНКЕТ в честь делегатів. — Вступ 75 ц. 

У НЕДІЛЮ, 3. ЛИПНЯ, всі Січовики організовано удадуться до церков на Богослуження. Відтак дальший тяг 

І Зїзду. У неділю ввечір реферати для громадянства, на що запрошуємо всіх. 
У ПОНЕДІЛОК, 4. ЛИПНЯ (4th of July) 193S ВЕЛИЧАВИП ФЕСТИН І СІЧОВІ МАНЕВРИ на фармі С КЕ-

ДЯ на Волінґз Гров (Wellinga Rd. Broadview Highu) . Збірка коло Українського Народнього Дому 
в 10. годині рано. Звідси автамн відїдемо на місті Фесгину. Хто зпізниться і немає авта, нехай б е м 
трамвай, („кару") до бродвю І їде аж до Брук Парк Ровд, звідтам трок привезе на місце маневрів. 

З Запрошуємо всі українські національні організації до участи. Ніќніќ розпічнеться в 14. годині рано. 
! Маневри розлічиўться а 3. годнќі пополудні. — 3 націоналістичним січовим привітом — СЛАВА УКРАЇНІ! 
І tSO Окруж— " - - — — л " f , ілг,л„ Окружна Команда` О. Ч. С з Огайо. 

І ПОЗІР! 

+1 Українською 
QOJQi . -

П німецькою UO-

ітлготшмяі шіятижжіпілпттпііашіііитігздшііпппііиппіпіаіі)ітшіппттітпптіітяііттвс, 

Ш = ? КЛІВЛЕНД, ОГАЙО, І ОКОЛИЦІ! ! - ^ ПОЗІР! 
ЗАХОДОМ БРАТНІХ ВІДДІЛІВ ОДВУ І МУН ОКРУГИ ОГАЙО 

: :: : влаштовується : :: : 

ВЕЛИКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ ДЕНЬ 
В НЕДІЛЮ, 10. ЛИПНЯ (JULY) 1938 P. 

В ГОРОДІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА І ПАВЛА, 
BROADVIEW PLEASANT VALLEY, HOERTZ RD. 

Шановні Українці! Подіїлна рідних землях змушують нас солідаризуватися та ставати в спільні лавн 
до боротьби з ворогами. Чимраз то страшніші вістки доходять до нас 3 рідних земель, чимр і̂з то дужче 
стогне рідна Україна в ворожім ярмі, душиться в кігтях .займанців. Тому спільно берімо! до праці, спільно 
приготовляймося, щоб не було запізно, як прийде той слушний час. іцобіі ми були готові. На цім илціо-
налістнчнім дні не сміє бракнути ані одного поступового українця чи укришќи, яким лежить на серці до-
бро та воля свого рідного Народу. Тому кличемо всіх з околичних міст,, як: Ионгстаин. Акрон, Лоренн, 
Лейквуд і Інших, до участи! Початок свята в 12. годині вполудне. 

Боси будуть виїжджати ва'д Укр. Нар. Дому, 2253 В. 14. вул., у ѓод. 12.. 1.. 2:30 та 3. Від стріт-карн 
будуть возити троќн; трок тако(Ж буде на Іст сайд коло Народньою Дому на 93 оф Кіпсман. 

. 'Комітет Свята ОДВУ. tSO.S 
ііцушуђііігініііішші;у)іШі̂ пійрйнгііі))Н!тіі{ 

_ ^ и ^ ' ' ' ' -- ' . - ; : , : 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, ;3frЃО'ЧЕРВНЯ 1938. Ч.̀  150. 

WPA БУДУЄ РОЗРИВЌОВІ 
ШЩ ДЦ І)ЩЦ 

Заряд Адмгністрації Поступу 
Пр`аці'звіііомля-, що внаслі'док 
проектіЬ' 'дотіб'мого`вих робіт 
тисячі нових і уліпшених'`пар-
ків будуть готові для вжитку 
публики цього літа.' 

і і і ; ! ` - а 
За останні два роки AVPA 

збудувала 770 пбвих ' міських, 
ѓѓситових і державних парків 
на просторі поверх 22,00ttJaK-
гив землі v'поро'била значні у-
лішненнн яких 3,000 існуќючих 
парків на'обтііарі коло 160J000 
акрів. УлІпШення обіймають 
дороги, я^!д^'кхть доступ''до 
†ііх паркій; а і‡гакож захисти, 
фонтани',^сальони^ та ти'жні 
Љнладй длят№зртівок: ЩУ. 

-'П ІііЛгі В .і ;` -SJMi-.nK. ч—. 
По цілім кр'аю збудовано-та 

уліпшсно%б`ве^ %Ш` _тле-
тйчнйх городів', площ"для: за-
бави'`і спорту,' як "бейзббл і 
(Йутіб.ол, а також `садќів1 дляѓ за-
б{ів 'іїтвори`: ЗбудЬватіЬ купан-
кй я№ 1д'6росЛ^хl' Т дітей';за-
гальн'о на тіросїорі 7,500,000 
кІаЛ^ііт^и^ї'стіп у'яких 2,‡00 
місцево'стях; а поверх 150 ет̀ ав-
ків ̀ пе`ребудовано'.1 

НІ 1 , :r J . і , ' ^щ 
Прилади публичнбг власно-

сти для гри в голфа пепеміню-
ю†ь цю дотепер- не всім до-
ступнў.'високопарну та кош-
товну 'тру на популярний 

спорт, як це завсіди бувало в 
Шотляндіі, звідки ця гра тіохо- то робіт для вигоди і розри 

Від того часу викінчено бага-

дить. AVPA збудувала 103 но 
ві майдани для гри в голфа з 
загальним числом 1,143 ям, а в 
додатку перебудовано 167 пу-
блнчнйх ґолфовях м'а'йданів. 

Гру в ситќівќў, цебто теніс, 
цей популярний і широко по-
шнренин сиорт, поширено че-
рез будову звиш трох тисяч 
місць і ўліпшань поверх тисяч 
старих плоіи, що були нездалі 
до дальшого вжитку. 

Збудовано звиш 400 гімна-
стнчннх льокалів, а поверх 
двісті старих відновлено. 197 
нових саль і 148 ўліпше них по-
мішують 400,000 осіб, ін'ші йо-
ві розривќові будинки об"ій-
мають 660'підвищень і саль на 
перегони, а 1,500 таких стр`ук-
тур перебудовано. Загально 
звиш 3,700 нових будинків Для 
розривок ріжного типу збуду-
вала WPA. 

Багато інших приладів та 
ріжних вигод на розривќи, ви-
ключно до загород для гри в 
мяча, підковами, совганки, 
ріжиі спорти зимою, театри 
під голим небом і музичні 
банди створила WPA. 
. Усі тут вичислені досягнен-

ня здобуто працею, яку вико-
нано перед 1-шим жовтня 1937 
року, коли то головний заряд 
WPA робив спис` інвентара. 

У В А Г А ! ` - Й ^ У В А Г А ! 

УКРАЇНЦІ СІЕЙТУ НП ЙОРЌ, КИ ДЖЕРЗІ Й КОНЕКТИКОТГ 
ЗАХОДОМ ГОЛОВНОЇ УПРАВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБОРОНИ ЛЕМКІВЩИНИ 

' іщи сціеучасти всіх'відділЌі ОЮЛ. в околиці Ню ЩоЩ-1 

при. - иш sjv_i2_.r';____? відбудеться : :: : ; 

в"гЩіі#ь;1 
їй ЛЕМКІВСЬКИЙ ДЕНЬ 

ЃТґ"ЛИПНЯ (JULY) 1938. P. 
N. J. В PRESIDENT VA_ACk(_Al_JROOM, 115 PRESIDENT ST., PASSAIC 

R ''Ri.fitftMofc ів^ігбііініПІІ-іШйолу'дні. - — - Вступ 35 центів. 
В (ц%'ѓі№йў 'впіЙДЩ ВІДПОВІДНІ промови, виступи хору, вибір красуні 

і т h. і До тан`ців буде пригравати першорядна музика. Добірний буфет 
у власному: заряді. Ввесь дохід з цього здвигу призначений на Фонд 
Оборони ІІемкЦипини: l S 0 

вок загалу 
Однаково важною справою 

є нагляд і провід робітників 
Розривкової Дивізії WPA, ко-
трі слідять за тим, щоби пу-
блика мала змогу покористу-
ватись тими вигодами. Та ди-
візія YVPA'веде 9,000 громад-
ських осередків і дбпомагае 
весей інших 6,000 осередків. 

Пшіас. пробного тижня, ми-
нулоѓо ро)су, кол̂ и роблено об-
числюванняі`хпуфтика під про-' 
вр$Ці WPA,-за'групами і кля-
сами, віддала 11,500,000 годин 
часу для розривок, а саме 
приймаючи участь у ріжно-
роднім спорті та гімнастиці. 
Підчас того самого тижня пу` 
блика заняла 4,500,000 годин 
часу на розривќи соціяльного 
і культурного характеру під 
проводом WPA. 

З громадського, боку праця 
для розради публики має за-
гальне признання, а розривко-
ві проекти WPA мають вели-
кин попит. Що. більше, ці при-
нагідні гїроєктові праці ступ-
нево перетворюються у пра-
вильну иубличну обслугу. У 
багатьох 'громадах заведено 
правильну публичну розривко-
ву працю перший раз на заса-
дах WPA. По інших громадах 
цю правильну обслугу поши-
рено 'на проекти і робітників 
VVPA.' 

,Розривќові будинки і при-
лади, які збудувала WPA, на` 
лежать до тих громад, котрі 
помагали їх творити. Дотепе-
рішній провід WPA над роз-
рнвковими проектами мають 
перебрати громади, в котрих 
вони знаходяться. Проекти о-
бох типів помагають грома-
дам у стараннях про розрив-
ки для публики на широку 
скалю, як це тепер водиться 
зо школою й бібліотекою. 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ 
шчг Д Е Н Ь - т 

відбудеться в цім році в 
I N D I A N T R A I L P A R K 

(При головній дорозі, поміж Лалмертон І Бетѓ, 
число дороги 45) 

У ПОНЕДІЛОК, 4. ЛИПНЯ (INDEPENDENCE DAY) 1938. 
Програма буде складатися з наступних точок: 

1. Година 11ЮЄ (літний час) СОБОРНА СЛУЖБА БОЖА, яку від-
відслужнть Впр. о. Канцлер Фнлнмок ТвргавськнА п сослужен-
цю Духовенства з околиці. Службу Божу відспівають хори з 
Нортгемптон, Палмертон, Істон і Бетлегем. Проповідь вќѓоло-
скть нозамісцевнй проповідник. 

2. Година 12. до 2. Обід. Перекуски прн буфеті. Будуть подавати 
смачні українські страви. 

3. Година 2: Змагання в „БЕЙЗБОЛ" між Українською Дружиною 
з Нортгемптонў й Українською Дружиною з Бетлегемў. 

4. Година 3: КОНЦЕРТОВА ПРОГРАМА. Промова позамісцевого 
промовця. Виступ попите агаданнх хорів. Виступ Танцюри-
стів в українських одностроях. Інші зовсім нові, дотепер 
непоказувані в цих околицях точки. 

5. В Концерті і цілий день при буфеті буде пригравати широко 
звісна Орхестра Стефана Терлецького. 

Ввесь дохід призначений на Українську Вищу Школу в 
Стемфорді. ISO 

Запрошуємо українців з поблизьких околиць твердого вугля. 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ тџ 
НОВА СЕРІЯ ‚УКРАЇН-

СЬКИХ НАРОДНІХ 
МЕЛЬОДІИ 

ДЛЯ МІШАНОГО ХОРУ 
В обріОці „ 

МИХАЙЛА ГАЙВОРОНСЬКОГО. 
Д-р Б. Кудрнк у ‚jllni" виска-
зуеться про неї з признанням. 
Д-р Ф. Стешко в „Українській 
Музиці" називає оброблення ми-
стецьким, з боку . технічного 
скрізь цікавим, не шабльонопим; 
„поодиноким голосам дається 6л-
гато руху". , 

СЕРІЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ 
ПІСЕНЬ: 

1) Ой, на горі; 
2) Ожеледь (веснянка); 
3) Сиділа квочка коло кілочка 

(веснянка). 
Ціпа кожної пісні 25 центів. 

До набуття в: 

"Svoboda" 
8Х-83 GRAND ST., Pi О. BOX 346 

ПИЛЬНИМ ДІТЯМ 
У 

ЩО МАЮТЬ РОБИТИ ДІТИ українських шкіл, 
коли скінчиться наука а школі й напнуться 
вакації? ` ,, -

Чи мають діти не бачити української книжки протягом 
ч трьох місяців вакацій І забути все, чого вони на-

вчнлися по уіфаїнськи? 
Чи мають вони, здобувши собі українську грамоту, 

вертатися 'назад' до; неграмотности? 
ТАКИЙ ВЙСЛІД Є КОНЕЧНИМ, ЯК РОДИЧІ 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ПОДБАЮТЬ, ЩОБИ НЬОМУ 

ЗА'ПОБІГТИ. 
ЩОБИ ДО ЦЬОГО НЕ ДОПУСТИТИ, ДАЙТЕ ДИТИНІ 
В РУКИ ЦІКАВЎ УКРАЇНСЬКУ КНИЖКУ, ТАКУ, ЯК: 
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКЙЙ: ПЕТРУСІВ СОН. Опові- -

`дання про дивний сон) хлопця, що не мав 
милосердя для птиць л _'_;_ 15 ц. 

МЙРОН ДОЛЯ: ЗОЛОТА РИБКА. Віншована каз-
ка про пригоди рибака, що зловив золоту 

, рибку. Ілюстрації артиста А. Манастирського 10 ц. 
Б. ГЕРЦ: ПРИГОДИ КАЧУРИКА. Хто з нас, ста- і 

рйй чи молодий, не тішився, бачучи на філь-
мі. пригоди того бундючного качурика До-
налда? Цей качуриќ, про котрого йде мова t 
в цій книжечці, це певно первий брат аме-
риканця Доналда Дока : .10 ц. 

РОБІНЗОН КРУЗО. Хто в Америці його не знає? `' 
Але чомуж би `не дати диТині н'агодЎ запіз-
натися з ним в українській мові? Ќолірові 
ілюстрації ` 2 _,__' 25 ц. 

КІТ У САПЯНЦЯХ. Кожному з нас оповідали каз-
ќу п(іо старого мельника, що, помираючи, 
говорив своїм дітям: „Старшому лишаю 
млин, середущому корову, а найменшому 
кота". Як не можете цеї казки розказати 
своїй дитину купіть їй цю книжку. (З ко-
ліровими ілюстраціями) . 25 ц, 

ЧЕРВОНА ШАПОЧКА. (Казочка для чемних Ді-
"І точок. Багато ілюстрована в кольорах) _ — 25 ц. 

АНТІН ЛОТОЦЬКИЙ: МАЛІ ГЕРОЇ. Автор опо-
відає про те, як діти доконували геройських 
діл (16 оповідань з ілюстраціями) ,85 ц. 

ДО ВИНАИМУ ДОМИ 
СКЛЕПИ і т. і. 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 
До винайму склеп на Буде 

варді, вигідний для якогонс 
будь бизнесу, комнати до меш-

;кання. По інформації телеЉп 
ІНуЙТЄ: WEBSTER 4-8171. i S V" 

ВАН{НЕ 

ЗАМОВЛЯЙТЕ В „СВОБОДІ": 

"SVQBODA'? 
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J. 

^OOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOO 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ XA-
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС ‚СВОБОДА". 

БІЙДЕТЬСЯ ЦИГАН-
СЬКЕ ВЕСІЛЛЯ БЕЗ 
МАРЦИПАНІВ " ^ ^ 

алр весілля в Америці не обійдеться без друкованих 
запрошень. Якщо маєте ЯК̀І клопоти зо злбженням 
таких запрошень; як не знаєте, 
наприклад,, яку форму вибра-
ти, як коректно написати по' 
українськії, чи по англійськії, 
1 таке інше, пішліть усі по-
трібнГ дані про весілля (імена 
родичів, Імена молодих, час і місце шлюбу й ве-
сільної забави', тощо) до 

ДРУКАРНІ „СРОБОДЦ" 
а це все зробиться для Вас, а потім видрукується 
запрошення одною мовою 'чи двома, поправно, згід-
но з вимогами краси й пристойності!, а все т̀е по 
уміркованій ціні. ! і Si 

п ў о %рол? 
83 GRAND ST., (P. 6. BOX 346), JERSEY CITY, N. J. 

У ВІДВІДИНАХ 
У ПРЕЗИДЕНТА. 

Шерлі Темпл, відома філь-
мова зірка, 'при виході з Біло-
го Дому, де вона була у від-
відинах у президента Рузвел-
та. 

ВЌ МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ 

ДЛЯ ХОРІВ, Дірцтн. 
TIB І ЛЮБИТРЛШ 
СПІВУ и МУЗИКИ. 

На днях вийшла нова пісня на 
хор, композиторе П. Печенії II. 
присвячена 950-лііній річниці 
Хрещення України Володимиром 
Великим. Ціна -JA 2'иі 

РІЖНІ НОВІ ноти. -
Три танці на скрипку і піяно $ ^ 
Три танці на гармонію. Оииекснна б 
Ал'ьбум Стрілецьких Пісень д.( 

грання або співу ^ 
Альбум 201 Українських Народ. 

ціх Пісень до hpaiiHK або спів$ .'ч, 
Альбум 20 найкращих танців І`ў. 

меиюка на пяно `$І .00. на 
скрипку й` інші Інструменти пі) ;л 

Альбум Українських Танців Сні-
гура на піяно $1.00, на скрцц. 
ќу і інші інструменти по .,% 

Дві пісиі „День Українській 
Фльотн" на хор з дек.іямаці-
ями , _ - _ , _ - . .;Я, 

УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ внаорл 
ПО 75 цнт. 

21105 Арка№-Коломийка 
21106 Сербан-Гуцулка 
211-10- Козак-Скалатська Коломийка 
21111 Тернопільська Коломийка 
21103 Кохання Вальс. Весела Полька 
21104 Гомін Вальс. Нарада Полька. 

Замовлення посилайте на адресу 

S U R М А 
BOOK. Д MUSIC CO., 

317 Е. 14th ST., NEW YORK, N. Y. 
Жадайте нашого катальогл. . 

EBEPET, О. 

Сповнення народнього 
обовязку. 

Ѓром. Василь Лесин пере-
слав через Обєднання жертву 
по $1 на такі ціли: Рідна Шко-
ла, інваліди, бойовий фонд, 
„Просвіта". Заразом він за-
значує: „Хоч я працюю на 
фармі за малу плату, то відчу-
ваю народній обовязок". 

МІХАЛ Й. К0ШСК1 
ОБЕЗПЕЧЕННЯ І НЕРУХОМОСТИ 

(REAL ESTATE) 
Нубличшій нотар. . . . Моќї ордерќ 
Корабельні карти. . . . Европейськ) 

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

Tel.: Mitchell 2.9394 

НА ПРОДАЖ трохи уживана MA-
ШИНА ДО ПРАННЯ 

за половину ціни. Прийдіть або іѓ. 
лефонуйте по інформації: ІІИ-2 

S U R M A , 
317 Е. 14 St. (bet. 1—2 Avenue.) 

New York N. Y. 
Telephone: GRamercy 7-0729. 

_ 
ПОХОРОННІ ЗАВЕДЕННЯ і 

НЕЗВИЧАЙНА НАГОДА. Сонник з ! 
нумерами 4.0 І. Чеснота горою, дуже 
інтересна повість, 20^. Тарзан, істо-
рія про молодця, котрий-виріс серед 
малп, 25^. Дівчин-, з котрою не по-
вннио женитися, лише для дорослих 
хлопців і дівчат, в українській мові; 
коли не одержите цеї книжки у ва-
шііі книгарні, ордеруйте впрост від 
нас. Ніна $1. Пришліть на рахунок 
10 f марками, а решту заплатите, ко-
ли одержите книжку. S. KULYNYCH, 
418 Е. 9tb St., New York City. 

H I H I I H I M l i l 

Д-Р Щщш 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
V l P y P f " і А К У Ш Е Р J 

321 Е. 18th STREET, ' 
between 1st and 2nd Avenuea, 

NEW YORK, N. Y. ь 

T-l. GRAMERCY S-241B. 
Урядові години: рало від 10 ДО 
12. ввечір від 6 до 8, а в 

рано від 10 ДО 11. 

т VJ;lfl ', лџгт wQMtwamw тніоиглгмі ТАРЗА'ІГ'`ЇІІЙ ВОГНЕМ. IbW (ЗО) 

М И Р О М л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ пбГРЕБНИК 

Без ріжниці, як далеко not:! 
Нюарком. Вразі потреби теяе-
фонуДте, до нас. Обслуга типа 

1 і чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

СОГ. Springfield Ave . 

N E W A R K , N. J. 
Phone: Essex 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

„Ми сидім осьтут ТИХО І 
ждім, аж доки не настане ніч. 
А тоді ми підкрадемося .до 
гурта дикунів і викрадемо 
Івонну", говорив Док. Довго 
на це вони не мусїли ждати. 
На дворі чимраз більше темні-
ло, а дерева кидали чимраз 
довші тіни. Дикуни тимчасом 
розвели вогонь і на ньому 
пригрівали якусь свою страву. 
Хлопці тепер могли бачити 
кожний рух днкуніву 

Напхавши свої животи, ди-
куни покотом поклалися на 
землю. Деякі з них скоро по-
снули. Тепер дикуни не мали 
такого великого страху, що 
дівчина втече від них. Бо фак-
тично вогонь був ОДИНОКИМ 
Місцем, від якого можна було 
заховатися від хижих звірів. 
Біля вогню залишився тільки 
Улп, якого завданням було до-

'кладатй все свіжого дерева до 
яепш. 

Хоч чоло Улпа було дуже 
скісне і виглядало на молпяче, 
то проте в ньому була ма-
ленька пучка мізку, яким він 
думав. А думав він думку, як-
би то уникнути халепи, яку 
придумав для нього найстар-
ший жрець Ґолм. Нагло в йо-
го тупій голові Таки блисла 
мудра гадка: він знав, що.від-
повідно до їхнього иавчання 
жертву божкові може прине-
сти тільки найвища Жрекиня. 

Коли не буде жрекині, то й 
не буде кому виконати жертви 
і він останеться в живих, щоб 
там собі старий Голм не'знати 
що планував.'Ця гадка вида-
лась Улпові такою „знамени-
тою", що він з радости аж за-
сміявся. Та скоро знов заду-
мався: бо як^гут позбутися тої 
білої дівчини? Незадовго роз-
він пев̀ них обставин допоміг 
йому в цьому. 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. T. 

Tel.: Orch_r_ 4-256_ 
______________a—as__—дав___иs_s_—' 

BRANCH OFFICE A. CHAfEl-r 
7 0 7 PROSPECT AVENUE 

( . o r . t 155 S t . ) , BRONX. N. T. 
TeL Ludiow 4-2568. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертейкер 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

І 
J O H N B U N K O 

Licensed UunderUker 4 ЕшЬвІиег 
437 E. 5tb ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funerals as low ts $150. 

Telephone: Orchard A' 




