
ПДНО ВШАНУВАЛИ ДЕНЬ 
ЛИПНЯ 

ВАШИНГТОН. — Ціла Америка гідно відсвят-
кувала свято Четвертого Липня, якого до дня 162 
р'оки тому конгрес у Філядельфії постановив відду-
читись від Анґлій та проголосив- незалежність- І д е ї 
нагоди по ріжних містах виголошено святочні цро,-
мови, в яких бесідники підкреслили потребу свобо,-
ди для розвою американського життя. Навязую,чи 
до теперішніх обставин, деякі бесідники говорили, 
що нинішні тяжкі часи гартуюсь американський на,-
під у демократичних засадах; інші говорили, що. ни-
ні американська свободолюбність є в поважній не-
безпеці. . . . 

УКРАЇНЦІ ВДЃРАЛИ ПЕРШУ НАГОРОДУ. 
КЛІВЛЕНД. — Українська група виграла першу 

нагороду на ‚‚фестивалю краси і вогню" на клівленд-
ськім стадіоні за найкращі строї. Враз з нагородою 
припала їм також сума $100. Другу нагородў і $50 
здобула шотландська група, а третю і $35 польська 
група. Суддями були начальні редактори місцевих 
американських газет. 

НЕЩАСЛИВІ ВИПАДКИ. ` , 
НЮ ЙОРЌ. — В часі двох днів свят, в неділю і 

понеділок, мешканці міст масово удались на про-
вінцію, на лоно природи, або над береги моря. Рух 
на шляхах через те дуже ожививсь, а вслід за тим 
було багато нещасливих випадків. За ті два дні зги-
нули в Америці 455 осіб, а кільканацять соток були 
ранені. 

ТРАГЩШ ПЕРЕГОНИ. 
ГОГОКУС (Ню Джерзі). — В часі автомобіль-

них перегонів один.автомобіль вискочив з перегоно-
нового шляху"Ьнаїхіав на глядачів. Внасяідок^того 
одного хлопця вбито на місці, а одинадять осіб 
були тяжко ранені. 
ҐАРНЕР НЕ БУДЕ КАНДИДУВАТИ ТРЕТІЙ РАЗ. 

ВАШИНГТОН. — Заступник президента, Гар-
пер, заявив, що він не буде кандидувати третій раз 
на свій теперішній уряд. Політичні круги -поясня-
ють цю постановў тим, що в той спосіб Ґарнер хо-
тів дати до зрозуміння самому президентові Руз-
велтові, що він не повинен ламати давно усталеного 
звичаю і не повинен кандидувати на свій уряд тре-
тій раз. 

ђЌ№А ПРАЦІ П Р И РОБОТІ. 
ВАШИНГТОН — Бюра праці, створені на осно-

ві закону Вагнера, що мають за завдання регулюва-
ти відносини між працедавцями і робітниками, те-
пер оголосили свій звіт, про те, що вони за два 
роки зробили. Впродовж свого дволітнього існу-
вання вони розглядали 11,180. суперечок між праце-
давцями і робітниками, в яких то супіречках було 
замішаних.новерх два міліони робітників. З тих су-
перечок більше ніж половину вдалося їм полагоди-
ти мирним'шляхом, рятуючи в той спосіб тисячі го-
дин праці; які булиб змарновані на страйки. В'бага-( 
тьох випадках вдалося їм прискорити кінець страй-
ків та довести між обома сторонами ДО порозуміння, 

ОСТЕРІГАЄ РОБІТНИКІВ ЏЕ?Щ ЧЕР$ОНИЛЩ. 
НЮ ЙОРЌ. — Прокуратор „Ќінгс Кавиті", Вил-

йем Ґіґен,„ виголосив промову, в якій остерігав ро-
бітників, щоб вони не давались обдурювати всяким 
червоним агітаторам, які общюють під комуністич-
ним режімом рай на землі. Вони готовлять страш-
ний деспотизм для робітників, говорив Пґ-фь ВіН 

також твердив, що найбільшими ворогами робітнд-
чого організайного руху є ті 'червону агітатори, які 
зводять робітничий- рух на манівці, стараються ви-
користати його Для своїх цілейх а коли це їм не 
вдасться, розбивають робітничі організації. 
ГОТЕЛІ ЗАРОБИЛИ НА ЗНЕСВДЩ ЏРОГИБІЦЏ. 

НЮЙРРК. — Стейтовий департамент, продажу 
алькогольних напитків подав до відома, що власни-
ки всіх готелів висказують своє задоволення з при-
воду знесення прогибіції і позволення лєгальнотор-
гувати напитками. Не тільки готелі заробили на тім, 
рятуючись часто тим від банкротства`, але й суспіль-
ність, бо тепер менше пиянства, головно серед мо-
лоді, менше нелегального торгу, $ід якого ніхто не 
платив податків, а більше прані для чесних людей. 

РУХ У МЕБЛЕВІЙ ПРОМИСЛІ 
ШІКАГО. — Фабрики меблів подали до відома, 

Що в наступнім 'місяці вони задумують продати за 
$30,000,000 меблів, які вони мають на складах. Ви-
порожнивши склади, вони візьмуться до виробу но-
вих меблів. Цього року меблевий, промисл обниЗив-

` ся на 25%. Промисловці дума'ють, що наступного 
року продукція піднесеться. 

ЧИ ВІДПОВІДНЕ МІСЦЕ ДТ‡ ВИТАННЯ КОРОЛЯ? 
Робітники приготовляють цвіти в горокї славної палати французьких королів 

у иерсаю, під Парижем, у Франції. Мають тім витати англійського короля підчас 
ного візити в Франції. Та французької королівської родини там уже нема, щоби 
привитати англійського короля. Цю ^родинуї вибито підчас великої французької 
революції в 18. столітті та менших революцій підчас 49. століття. Цікаво, як у та-
кому місці буде почуватись англійський король. 
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ФАБРИКА „ВОЄННИХ 
ІНВАЛІДІВ" У ЛЬВОВІ. 

Львівська прокуратура по-
тягнула до відповідальности 
пятьох урядовців львівського 
повітового староства: `̀  Е. 
Стшельбіцкого, Я. Спихалу, Т. 
Доллечка, Ю. Фаброго й С. 
Дамма за проступок з пер. 286. 
к. к., довершений тим, що зга-
дані урядовЦі „фaбpикyвaли', 
масово інвалідів, розуміється, 
не безінтересовно. Надужиття 
полягали на реєструванні по-
дань по означеному реченці, на 
фальшуванні вирішень комі-
сій, на новому покликуванні 
перед комісію й на нищенні 
актів, щоб можна було знову 
старатися за ренту. А зачало-
ся від жінки. Урядовець Дол-
лєчек. мав любку, Розу Ґут. 
Вона стала першою посеред-
ницею. Опісля прийшли й ін-
ші спільники. Урядовці разом 
зо спільниками за хабар 200 
—700 зл. „фабрикували інва-
лідів. Такий „інвалід" діста-
вав пенсію за кільке залеглих 
літ. Скарбова палата виплачу-
^ала йому по 5,000 зл. залег-
лости й щомісячну платню. 
Крім згаданих урядов'ців ста-
ють перед судом 83 посеред-
ники й „інваліди". 

ПОЇХАВ, ЩОБ ПРОЖИТИ 
і і , ТРОДЩ. . 

В останніх днях виїхав до 
Москви відомий литовський 
письменник Цеірка з дружи-
ною. Вів дістав, недавно наго-
роду Союзу Совєтських Пись-
менників у висоті 2,800 руб-
лів за повість, яку `переклали 
російською мовою. Тому, що 
влада СССР не дає дозволу 
на вивіз грошей, Цвірка ви-
їхав до Москви, щоб прожи-
ТІІ гроші на місці. 

НАЙДОВША ЛМШ ЕЛЄКТ-
РИЧНОІ ЗАЛІЗНИЦІ НА СВІТќ 

До кінця 1937-го року на-
!ладнали, німецькі залізниці е-
лєктричну комунікацію на, 
2,288 км. ліній з кругло 6,000 
км. рейок. Тепер приготовля-
ють, електричну комунікацію 
на просторі 380 км., переважно 
на лінії Нірнбїрґ-Галє-Ляйп-
ціґ - Берлін. Як тільки скін-
чать робрти на цьому просто-
рі, залізнича лінія -Берлін-
Мінхен.-Рим-Неаполь — полуд-
невий, кінець Апенінського пір-: 
острова, довга 2̂ 800 км., буде 
найдовшою залізничою лінією 
світу. 

СМЕРТЬ ЧЕСЬКОГО МІНІ-
СТРА в САМОХ;ОДОВІЙ 

КАТАСТРОФІ. 
Чехословацький віцеміністер 

закордонних справ Богдан 
Павлі згинув у самоходовім 
випадку в Бооні. Коло міста 
Босенсті Нові (90 км. від За-
гребу) самохід уішв до ріки. 
Крім міцеміністра`ТТавлі згинув 
у катастрофі його слуга. Жін-
ка віцеміністра тяжко ранені. 

ГРАНАТА РОЗІРВАЛА 
ПАСТУХА. 

16-літній Василь Духозич я 
Ямни'ці знайшов підчас вигга-
су худо`би під Станиславоврм 
в потоці гранату. Він ударив 
гранатою об камінь. У ту-
мить граната вибухнула й ро-
зірвала Духовича в кусні. То-
вариша Духовича, Василя Ле 
нюка, та сама граната тяжко 
поранила. Ленюка відвезли 
до л і̀чниці в Станиславові. 

КРІВАВИИ БІЙ 100 ІЮЛЩАЇВ 
З БАНДИТОМ. 

Під Радомськом бандит, 33-
лдній Мєчислаа Ґаєвскі, що 
^має на сумлінні кілька грабіж-
ницьких нападів і вбивств, 
пострілив комісаря поліції р 
Пйотркова, Нікельса. В пого -̀
ні за бандитом — у ній взяли 
участь 100 поліцаїв — по-, 
ліція застрілила бандита, Ко-
місар Нікельр мав щастя, бо 
куля прошила йому череп, але 
не нарушила мізку. Він буде 
жити. 

УЧИТЕЛІ В. -АКТИВНІЙ 
џолггиш.-

Відомо, які наслідки тягне 
за собою факт, коли вчитель 
— вселюдного, чи середнього 
шкільництва — ‚бере активну 
участь у політиці. Звичайно 
кінець такого вчителя сумний. 
„Учительство- не^повинно ак-
тивно політикувати", кажуть. 
Придержуються того д у ж е 
точно, але. . . у відношенні до 
українців. Бо погляньте пр. 
на склад Президій Обводів 
ОЗН-у у львівській окрузі. 
Там аж ісишить від ґімназій-
ни професорів, гімназійних 
директорів, шкільних інспек-
торів і управителів вселюднкх 
шкіл! -̀ -

43 ОСОДИ ЗАТРОЄН). 
МЯСО№ 

У Малій Добрівці на Щле-
ську затруїлася мясом ціла 
родина Буярків. 3-літній Ю-
зеф помер у муках,.його, бать-
ка й доньку перевезли до ліч-
ниці. їх стан поважний, У 
Ридултах в останніх трьох 
днях занедужало 40 осіб. Jti-
карські оглядини виявили, що 
всі затруїлися зіпсутим мя-
сом. 

ВИКОПАЛИ ЗОЛОТІ 
МОНЕТИ. 

с̂.мні робітники нри розбір-
ці нерухомостей при вул. 
Муфтар у Парижі викопали 
скарб, а це золоті монети з 
часів, Дюдвдка XV-xo, варто-
сти коло 2,500,000 франків. 

ЦСИ СВ, БЕРНАРДА ` 
В ПМАЛЯЯХ. 

t 
До Бомбаю насшв, транс-

по'рт псів' св. Бернарда.. Вони 
і їдуть до монастира августи-
I нів, положеного 4,800 м.. у П-
І.м'аляях. Пси експортує монах.'. 
(Ці пси будуть вищуюу'ватн й 
рятувати подорожних, що за-

I блудили в горах на кордоні 
-Індії й Китаю. 

АЖ ИіктЬ РАЗ.ІВ ИАМАГА-
ЛАСЯ ПОМЕРТД. 

; 

ВЛОМ ДО ЧИТАЛЬНІ 
„ПРОСВІТИ". 

Внаслідок нещасливої любо-
ви 22-літня мешканка Черно-
вець, на Буковині, намагалася 
в одному тижні аж шість разів 

В Поручині, бережанського ПОзбавитися життя. Та кожно-
повіту, якісь злочинці вдерли-:го р а з у її відрятували. 
ся вночі до місцевої читальні, j . 
виломили `двері, розбили^ ша- ПОЧТОВА МАРКА ЗА .1,360 
фу з книжками, більшість кни-j фунтів СТЕРЛІНГІВ. 
жок заѓробили, а решту у ван-, 
дальський спосіб понищили.1 Один з най.славніших філя-
'Зо стін поздирали всі образи телістичних оказів, почтову 
(з винятком ікони Матери Б,о- марку Матріці.юс 2 пені, бла-
жої) та вишивані рушники, китної краски з 1847 p., про-
Все забрали з собою. Втрата в дали за 1,350 фунтів стерліи-
понад ЗОО зл. гів. 

mm тшг шт. 
МОСКВА. ^-Урядова преса розпи№уетьс.̂  ин?-

роко про Митрофана Сердюка, що має 54 роь̂ и і 
і походить з рільних робітників буащо"і̂  К^ерино-
славіцинй. Досі його, імя не булогвідоме. На-вне-
сення самого Хрущева, ввійшов, він,до црезидіі К. П. 
(б)Ум а н^ііім новім становищі звернув, у промові 
всю. увагу на боротьбу- з. „ворогами цйроду" і п#и-
вязаність до Сталіна. Цей Сердюк є намічений на 
наслідника Петровського, що то від якогось часу 
„десь, пропав". Це значить, що він стане тепер wnpe-
зидентом" У.С-С.Р. 

ІДО ПИШУТЬ ПРО "ПРЕЗИДЕНТА УКРАЙНИ". 
ЛЬВІВ. — Старокраева преса, згадуючи Митро-

фаца Сердюка як насдідника. Петровського^ зазна-
чує, що. новий „президент" дос.ѓ не відгравав ніякої 
роді в житті України і його назвище невідоме. Йін 
ледве вміє чцта,ти. 

МУСЯТЬ ВИВЧИТИ РОСІЙСЬКУ МОВУ. 
КИЇВ, — Церпщй секретар Щ(б)У, Хрущев, зд-

яв.ив на партійному конгресі, що кожний, живець 
України мусить, вповні опанувати російську, мову, 
бо це „мова революційної культури. СССР^. Казав, 
що українцям треба читати твори Лєнін.а і Сталіна 
в російському оригіналі, а не в перекладі, Оеь тому 
буде введене цього, року вже у всіх школа?; обовчз-
кове навчання російської мови. 

ІВД ЦРО # о г и д у В. РЕКЛИДЩ, 
ЛЬВІВ, -т- „Діло'1 (ч. 133) подає ближчі інфор-

мації, як на цвинтарі в Реклинцц повіт' Жовква, не-
висліджені злочинці розкинули одиљ метер. високу 
могилу, висипану в 1922 р. у память поля ѓлих за 
волю України борців. У тій могилі спочиває вістун 
Микола Хомин з камінецького. повіту. Землю з цієї 
'ТМЧ5ГИЛИ-забрйЛи в невідоме місце, а `хре^т^іпо` стояв 
на могилі 16 років, викинули за паркан^ Люди шш-
кали, як оглядалл могилу підчас Зелених Свят. При-
несли хрест на те місце^ де він стояв давнйце. Та 
польський поліцай, що приглядався здалека до від-
прави^ забрав `напис з хреста на якім були слова: 
„Борцям за волю України"-. Могилу поправлено, а 
поліція веде доходження, хто це 'й. поправляв, та 
шукає тих, що спрофанували гріб. „Діло." зазначує, 
що, те дикунство сталося тої самої ночі, в якій аід-
булася забава місцевих „стшеді?цуф" у домі за-
ступника солтиса, Станислава Ржечковского, що 
Живе коло самого цвинтаря. 

M.QCKBA ЗАНЕПОКОЄНА ЎКРАЩОЮ, 
. ПАРИЖ. — Французькі газети подають, що, Мр-

сква зосередкувала в Ўќрадні, поважні збройні сили 
та наслала в Україну масу чекістів. Це тому, щр се-
ляни підносять повстання і ставляться ворожо, до 
совєтської влади,, що. збільшилися терористичні.ви-
падки та що навіть старЩинський.кОрпус пересяк 
„націоналізмом". 

готовиться ДО ВІЙНИ З ЯПОНІЄЮ. м 
ТОКЙО. — Сталін жде на те, щоб Японія ще 

більше встрягла у війну з Китаєм, бо це буде полу-
чене з 'й великим виснаженням. Тоді думає він вй-
повісти Японії війну. Таке подає командарм Г. С, 
Лушков, що був головою ГЦУ на Далекому- Сході, 
а тепер утік до Японії. Лушков подає, що всі „за-
товори" на Сталіна є ним самим видумані на те̂  щоб. 
тим. чином, позбутися своїх противників, особливо 
т̂иХа що'були його товаришами праці Џ займали 
найвищі становища. 

^КЩДУК)ТЬ ОСТАЦШХ, 
ЛОНДОН. — Совєтського лондонського..а(мбд-

садора Майського арештовано й віддано під суд. 
Таке подає „Дейлі Експрес". Пише далі, що така 
сама доля жде правдоподібно й .американського 
совєтського амба.садора'Трояноаського. Д зя.ндми 
піде і Літвіцов. Це три останні „старі брльшевщи'^ 
БУДУТЬ ГОВОРИТИ. ДРО СЕБЕ ТЇЛЬШ Д0БРІ5. 

БЕРЛІН. — №мецькиц уряд заключна з, цоль-
ським урядом угоду.щодо того, щоб. по школах 
говорили дітям дрбре про .німців і поляків. Будуть 
поправлені, шкільні підручники в такий спосіб, щоб 
у німецьких не було нічого злого, й, образливого про 

. Цольщу, а в польських —- про Нщеччлну' Подібне 
порозуміння, наступило вже між Францією і Німеч-
чиною; 

МО#А НЕ ЩСТАРЧАЄ;, ТР$ЄА ІДЕЇ, 
ЛОНДОН. — Бувший міщстер. заграниедих 

справ, Ідењ, сказав, що американсько -англійське 
зближення мусить бу.'и реальне. Мова ще. не обєд-
нує. її замало для обєднання. Але обєднати мо-
жуть спільні ідеали, такі, як віра `в конституційне 
правління, в індивідуальну свободу, в расову і ре-
Ліігійну терпимість. Ствердив, що, на щастя, в. А.ме-
риці є ще віра в такі ідеали. 
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ПРАЦЯЙ 
На цьогорічній Краєвій Конференції Суспільної 

Праці, що відбулася минулого тижня в місті Сіетл, 
уІ%,с̂ гейті Вашингтон, виголосив Обрі Дилйемс, за-
ступник. директора Адміністрації Поступу Праць 
("WPA"), такі замѓші слова про відношення су-
спільности до' праці робітника, що довгі частини 
цієї помови розіслано по всьому краю. Його слова 
набирають іще більшого значіння тому, що вони 
походять від визначного федерального урядника й 
певно були висказані не без згоди його начальни-
ків. ., '̀ - і 

Подав він у своїй промові огляд історії заходів 
федерального уряду для допомоги безробітним. 
Колись федеральний уряд цією справою не займав-
ся. Як в Америці наступило безробіття, як закрито 
фабрики й робітники ходили без праці, часто хо-
лодні й голодні, уряд уважав це за справу поза 
обрубом його діяльности. Суспільність дивилася на 
допомогу безробітним у подібний спосіб. Як хто 
пі̀ дносив думку потреби допомоги безробітним, то 
його називали мрійником, непрактичним візіонером, 
„захЛяпаним сентименталістом" або ідотом. Як хто 
.важивсь би піддати безробітним думку орґанізува-
тися й домагатися публичної допомоги, того осла-
вй-ли як непоправного й небезпечного агітатора, що 
важить на суспільний лад. Безробітні мали знайти 
собі приватну поміч або, як не могли, мали згинути. 
Організуватися для добуття допомоги від громадян-
ства вважалося злочином. 'Для таких безробітних 
навіть смерть не вважали завеликою карою. Без-
робітних боялися як можливих революціонерів. 

Ў наставленні федерального уряду до безробіт-
тя зайшла тепер рішуча переміна. Уряд не побо-
явся виступити з допомогою безробітним. Узяв 
фонди з публичної скарбниці й дав безробітним до-
помогу; а як готових грошей не мав, то не вагався й 
позичити. Цим поступќом уряд. перекреслив усі 

` давніші міркування й наставлення до безробіття. Пе-
редовсім уряд цим виразно признав, що безробіття 
це не приватна справа безробітного, але суспільна 
справа, себто справа, що має обходити всю суспіль-
ність, увесь край, увесь народ, себто й тих, що не 
мають праці, і тих, що мають працю, і тих що дають 
працю. Всі вони разом мають дати допомогу люди-
ні, що хоче працювати, а не може .праці знайти. До-
помог'а безробітним це не пустий сентимент, не глу-
п.а мрійність, а суспільна конечність.. 

Проти цього нового наставлення федерального 
ўряду виступають іще далі ті, що безробіття осо-
бйсто не відчувають, а інколи навіть ті, що його 
відчувають, бо є й люди з такими самогубними тен-
денціями, що будуть виступати проти свого най-
кращого інтересу. Ці люди ще далі пробують під-
держувати старе наставлення, що на безробіття має 
зарадити собі самий безробітний приватними си-
лами, без права помочи з боку громади. 

Федеральний уряд звертає ува'гу, що нове став-
лення справи має для громади не дише, тягарі, але 
й кбристи: безробітні виконують`'ріжні `суспільні 
корисні праці й ціле громадянство не почуває ні-
якої ворржнечі до безробітних, іребто ціла суспіль-
ність почувається безпечнішою. 

Як то буф у Варшаві? 
Дуже цікаве є слідження 

словацької боротьби за тери-
торіяльну автономію. 

Знаєте вже, що з Америку 
приїхала депутація словаків, 
що привезла оригінал чехо-
словацького договору, під-
писаного перед 20 роками в 
Пітсбургу. Назустріч їй до 
польського порту в Ѓдині виї-
хала була делегація словаць-
ких політиків з краю (Словач-
чини), а, вступивши там пиш-
но гощена польськими політи-
ками. 

Вертаючися з Гдийі, амери-
канські та краєві словаки зно-
ву вступили до Варшави. Та 
вже тут відразу розпочалися 
прикрі непорозуміння й інци-
денти. І так, коли чехословаць-
кий посол ўВаршаві, Славіќ, 
скінчив свою повитальну 
промову, то хтось ізѓ поляків 
крикнув: „Hex жив неподлеґ-
ла ‚Словация!" Цей оклик ду-
же збентежив словаків, які 
про самостійність іще не ду-
мають, бо певно сусідоньки 
їх задушилиб. 

Та вже до правдивого скан-
далу прийшло підчас приви-
тальних зборів у варшавськім 
ратуші. v Промовці офіційного 
комітету під проводом прези-
дента міста, Старжиньского, 
хоч на салі були присутні 
чехословацький віцепремієр 
Черні та посол Славіќ, ані не 
згадали про Чехословаччину 
та її урядову делегацію. По 
промові през. Старжиньского 
промовив посол Валєвскі, ре-
ферент у міністерстві загра-

що вони помогли'будувати че-
хословацьку републику і не 
бажають її руйнувати. 

Пресутні словаки гучно О: 
плеску вали ту промову, коли 
тимчасом промови Старжинь-
ского і Валєвского промину-
ли без оплесків. Зараз чіо від-
повіді д-ра Глєдка всі словаки 
покинули сгѓлю. ' 

У 'Братиславі. 
Двацятьлітиі роковини пітс-

бурзького договору відсвятку: 

вали словак'и в Братиславі 
при участі сто двацять тисяч 
словаків.зі всіх громад. Сам 
йохїд головними вулицями мі-
ста тревав дві і пів години, а 
йшов' попри театр, де на ван-
тажнім авті поміщено вели-
чезну фотографічну відбитку 
оригінального ' 'п р и м і р н и-
к а пітсбурзького договору з 
підписом Масарика. 

Був це удар, звернений про-
ти чехів за їх словоломність. 
Та ще більше були вони ском-
промітовані, коли музика ві-
діграла національні гимни. 
Чеський тими прийняла на-
родня маса мовчки; а коли'ві-
діграно гимн словацький, по-
неслися грімкі оплески й окли-
ки. С 

Міг би хтось запитатись: А 
чомуж не грала музика й укра-
їнсько - закарпатського гим-
ну? Таж два-трй перші роки 
по оснуванні Чехословаччини 
ѓрано і співано всі три народні 
гимни, бо чехи виходили тоді 
цілком слушно зо становища, 
що ті три народи добровільно 
з собою злучились, то й рів-
номірно мусять, бути траќто 

ліття підписання пітсбурзько-
го договору та підчеркнути не-
зломну волю словацького на-
роду зреа`лізувати її. Далі о. 
Ґлінка прочитав публично той 
пітсбурцький :договѓр, почім 
усі присутні присягли, що всі-
ми силами старатимуться його 
зреалізувати. 

Проти Совєтів! 

По торжественній частині ві-
ча (академії) прийшло до ду-
`же бурхливих демонстрацій 
словацьких автономістів. Один 
з бесідників виступив гостро 
проти толерованої державни-
ми властями большевицької а-
гітації та проти союзу,Чехо-

ничних справ. Він побажав вані. Та небавом стало інакше, 
словакам повної державної не-
залежности їхнього краю. І то-
ді прикрий настрій дійшов до 
вершка. ' 

Провідник делегації амери-
канських словаків, д-р Гледко, 
забрав голос і, дякуючи за 
привіти заявив з - особливим 
притиском, що коли присутні 

а винуваті тут також наші над-
дніпрянські хори в Празі. Во-
ни самі при 'публичних висту-
пах почали опускати закар-. 
патський гимн („Подкапатскії 
Русини"), , визнаючи його 
правдоподібно занадто реак-
ційним, написаним мовою, я-
кою писали на Закарпатті ще 

польські політики справді в 60-тих роках. ‚Цілковито не 
так люблять (!) словаків і 
Словаччину, як це виказують 
у промавах, 'то хай поможуть 
боронити чехословацьќку ре-
публику перед небезпеками, я-
кі їй загрожують. А дальше 
підчеркнув, що словацька де-
лєгація з Америки їде до Че-
хословаччини з місією згоди і 
замирення і хоче долржити 
всіх заходів, щоб чехи порозу-
мілися з братніми словаками. 
Американські словаки раді, 

орієнтуючися, зробили над 
дніпрянці1 своїм закарпатським 
братам недобру прислугу, бо 
чехи це використали Ч також 
тепер опускають цей гимн при 
публичних виступах. А закар-
патський Гимн має свою цінну 
історію, бо він піддержував на 
дусі своїх людей'під тяжким 
мадярським ярмом! 

На вічу сенатор Будай і о. 
Глінка зазначили, що ціллю 
цього свята є вшанувати 20-

присягу треба вважати за 
щось більше як Плебісцит, бо 
тут присягали представники 
2,400 громад без натиску"че-
ського урядового апарату. 

Те ціле свято відбулося,за-
ходами словацької „лідової" 
автономічної партії. Але і дру-
га, централістична, аграрна 
партія не дармувала та,зараз 
на другий день ўладила і собі 
таке свято їв Братиславі. Підчас 
тої контрдемонстрації, в ко-
трій узялЙ^участь головно че-
хи, дійшло до сутичок з ав-
тономістамй, так, що поліція 
арештувала 51 осіб. Преміер 

Словаччини зСовєтами, і віз-іТоджа (словаЌ з роду) забрав 
вав присутніх до завзятої бо-
роч?Й5и з комуністами. Під 
впливом цеї промови спалено 
серед ворожих окликів черво-
ний прапор та копію чехосло-
вацького договору з Совєта-
ми. , 

За автономію. 

Пізніше приняв 'о. Глінка 
представників урядових пре-
совий агенцій та заявив їм, що 
словаки хотять покищо авто-
номії і є за чехословацьку' ре-
публику. Але словаки не е`че-
хословаками. Словаки, йќ дер-
жавно-творчий елемент, хо-
тять мати державно-творчі 
права. Якщо все піде добре, 

також на тім святі голос, але 
не говорив — як загально спо-
дівалися — натему загальної 
політичної ситуації, а лише 
взагалі про словацьке питан-
ня. Він заявив, що словаки бу-
дуть рівноуправнені і що тепе-
рішню агітацію за територі-
яльну автономіюУпопирає ли-
ше меншість, а не більшість 
словаків. 

Чехи, притиснені до муру і 
судетськими німцями і дер-
жавною Німечиною, мусіти-
муть дати і словакам те, чого 
вони домагаються. Теперішня 
пора надається як не мюмс 
краще і до здобуття автономії 
й для Закарпаття. 

І. Н. 

ПРОБЛЕМА 
Зменшення числа народжень 

— це журба всіх цивілізованих 
народів. З історії знаємо, що, 
наприклад, римський цісар 
Август видавав спеціяльні за-
кони проти нежонатих, щоб 
примусити римську аристо-
кратію до продовження свого 
роду. Також грецькі письмен-
ники (приміром, Бакхілід) бу-
ли прихильниками поліпшення 
породи і розмноження грець-
кої людности. В наших часах 
ведеться пропаганда за „вели-
кі родини" головно в держа-
вахх диктаторських. Почин 
цьому дав Мусоліні в Іта-
лії, за ним пішов Гітлєр у Ні-
меччині, а від недавнього ча-
су тадож Сталін у Совєтах ве-
де пропаганду, щоб громадян-
ки СССР родили яко мога 
більше дітей. 

Можна наперед сказати, що 
погана справа в тій державі, в 
якій треба вести пропаганду, 
доказувати людям, щоб жени-
лися і мали дітей. 

=с 

Ѓдат 
О . Л у Р О В Н Й . . Автор застерігав за- собою всі права. 

ЗА УКРАЇНУ 
( В І Р А В А Б Е Н К О ) 

Повість Із цвсів революції і повстанської війни 
у Великій Україні. (В дво.х частинах). 

Ч а с т и н а п е р ш а 
' Ч І ; 18) = = = = = 

— Не разговаривать! — 
крикнув командант злобно, на-
че не чуючи згірдливого окри-
ку. — А ти забирайся! 

Марія стала плакати. Віра 
сіла коло не?, стала голубити. 
—г Чого плачеш, мамо, — по-
тішала Марію. — Тата певно 
випустять. Може це якесь не-
порозуміНня, або ці посіпаки 
арештують на свою відпові-
дальність, щоб ліпше вїислу-
житись. Не. плач. 

,jr- Ѓсправді, чого плакати? 
-^одягнувшись уже, підбадьо 
рював жінку й Іван. — Яж 
не почуваюся ні до якої про-
внни. Чейже в повіті при вла-
ді Р03.УМНІШІ люди; бодай не 
лаядймуіь ту державу, що 
дає, їм службу і хліб. Та і пра-
во якесь" ѐ ... Невинної людини 
не можуть закопати,'хоч і як 
бажалнб... -

І — Ну, ну, не розбалакуй! — 
похмуро кинув поліцай. — 
Збирайся скорше! 
; т— Я готов — сказав Іван; 

— Зіставайтеся гаразд та не 
цлачте. Я скоро повернуся — 
прощав 'жінку і доньку. 

—Не клопочіться, тату! Да-
мо соб раду і вас звільнимо 
якнайскорше. Ще, є правда в 
штіі Ми все седо на.ноги під- І 

німемо! —``майже весело про-
щала батька Віра, хоч у самої 
сльози на очах тремтіли. 

Марія припала до чоловіка, 
прощаючись мов з покійни-
ком. Та сльози жінки викли-
кали насмішки поліцаїв. 

— Ого, як розплакалася! — 
глузували. — Не бійся, мужи-
ків не бракує в селі... Вибереш 
собі довподоби... А коли шко-
да, то нехай би заставляла 
чоловіка гречку, та овес сі-
ята, а не про якусь Україну 
думати! ? 

— Та щ'о̂  ходім — нетерпе-
ливо сказав Іван. Йому вже 
забагато стало насмішок по-
ліцаїв; боявся, що стратить 
рівновагу. 

—- Але попереджую. Коли би 
гірййшлр"4тооі до голови вті-
кати, то кулю в спину всаджу! 
-ті'-блиснувши злобно очима, 
кинув командант грубо. 

т— Овва! Не такий я дур-
ний, як ви вважаєте — спо-
кіЙно відповів господар. — 
Тб ходім. 

Бабенка повели до стації. 
Там застали вже Гриця і ста-
роСту. Узброєні поліцаї по-
хмуро І тинялися по великій 
кімнаті; арештовані сиділи кр 

сподарі. Івана привитали кри-
ком: 

— О, нашого полку прибу-
ло... Тут саме ще й для вас 
місце... ц$г ,і ; 
,д".І ви в'же тут? — зчуду-

вйвся Іван. — Я думав, Що то 
я лише'таке поважна особа, 
що аж дваттілохоронителі о-
хороняють... 

— А тут, тут... Мене чіпнули 
на вулиці, по дорозі від вас. 
Навіть до дому не дали за-
глянути — сказав староста. 

— А мене то з ліжка витяг 
нули, бодай їм жили повити-
галися! — закляв Гриць 

— Не дали спокійно виспа-
тися? —жартував староста. — 
Ну, нічого.1. Виспимося в мі-
сті у гетьманській гостинниці... 
Матимемо відпочинку трохи. 

— Аба в Івановій хаті — 
сміявся й Бабенко. 

— Добре, що хоч` нас не ку-
вали. ' : 

— Це на``заході кують ареш-
тантів, щоб утекти не міг. У 
нас, 'по революційному, не ку-
ють громадян... А колиб ўті-
кав, то... куля в спину — п'о: 
важно і сказав Іван. — Мене 
попередили, v 

— Та й нас. 
—^ Але за що нас арешто-

вано? — спитався Гриць. — 
Я бігме не знаю. 

— Скоро довідаємосятт. Як 
станемо перед яснГ очі пана 
старости... 

Замовкли.; Вдавана веселість-
зникла, кожного опанували 
сум і туга. Не могло помісти-
тися в щирих, справедливих 
головах арештованих селян, як 
то можливо, щоб держави) 
урядники карали людей за їх-

Не розуміли, як можн'а бути 
на українській службі і в той 
же час лаяти і нехтувати на 
кожному кроці тією Україною. 
Це в розумінні селян було дер-
жавною зрадою. -1 правда, в 
найдемократичнішій . державі 
такого урядника не тільки 
звільнилио зо служби,' але й 
запакувалиб туди, де . байко-
вий Макар телята пас, а в У-
країні навпаки.'.. Ці гробоко-
пачі всього українського бу-
ли панами положення, а щирі 
українці, коли не відмовляли-
ся працювати над освідомлен-
ням низів, заповнювали со-
бою тюрми. І пригадувалися 
знову слова поета,'сказані Ва-
силем у Просвіті: „Доборо-
лась Україна до самого краю!" 
Дійсно, далі вже нікуди бо-
ротись, коли в незалежній уже 
українській державі і надалі 
панував усе той же відвічний 
ворог-чужинець. ) 

На світанку арештованих 
відпровадили дрезинами до 
повіту, просто в тюрму. Ареш-
това"ні сподівалися, що їх- за 
день-два покличуть на розпра-
ву,' та ждати розправи дове-
лосяб їм довго, довго, колиб 
не звільнило їх повстання про: 

ти гетьмана: 

XII. 

жаль був загальний, то якось село піддастќся тим посіпакам, 
лекше було його і перенести, то арешти мов з міха посип-
Тепер -до жалю за чоловіком лються. 
долучилася ще й образа, rfo-

Для Марії з донькою корот-
ка літня ніч протягнулася віч-
ністю. Вона часто заходилася 
плачем, шукала засобів для 
звільнення чоловіка, прокли-
нала поліційних посіпак j вла-
ду. Віра потішувала її, та не 
могла здержуватись, бачучи 
сльози матери, і плакала сама. 
Колись, провожавши чолові-
ка на війну, Марія так не пла 

. .ні старання і працю для роз- кала, не побивалась. Тоді йшли 
аѓіщайоіїебе^ начеі со-івокіД .зміцнення. ІРЇж держави. І)ВСІ молоді; чоловіки, суі4 і 

чуття зневаги людської гідно-
сти. ЇЇ чоловіка, першого го-
сподаря в селі, поліція ареш-
тувала, наче розбійника яко-
го, чи злодія. Не помагали 
вмовлювання Віри, що вони 
повинні бути горді з тако'го 
чоловіка і батька. Адже він 
є одним з борців за піднесен-
ня села на вищий культурний 
рівень, за піднесення його сві-
домости національної. Тоді 
розжалоблена Марія ще дуж-
че плакала. і 

Сходяче сонце застало їх на 
томуж місці, де зіставила їх 
хвиля арешту господаря, по-
чорнілих від виснаження 'за 
коротку чніч,. сумних і мовчаз-
них. Віра принесла води, захо-
дилдся гостувати снідання, то 
знову вговорювала матір ляг-
ти відпочити хоч, з годину, 
але без успіху. 

Сонце піднімалося вище. Ві-
ра вигнала корови до череди, 
випустила на -пасовище коні. 
На вулиці зустрінулася з жін-
кою старости, також, як і во-
на сама, виснаженою і заплака-
ною. Без слів пізнали по собі, 
що обі їх зустрінуло одна-
кове нещастя. 

— І вашого батька арешту-
вали? Мого ‚чоловіка схопили 
на вулиці, навіть грошей узя-
ти не дали, бодай їх лихо вхо-
пило! — замісць привитання 
вимовила старостина тремтя-
чим голосом. 

— Арештували — потвердн-
ла Віра сумно, — А чи бага-
тож забрали селян? 

— Ні, покищо не чути. Тіль-
ки 'трьох: наших і Гриця. 
- —̀ Це початок лише... Коли, 

то словаки підуть з чехами, а слід ще' додатіг^безперечннц 
якщо ні, то звернуться до сві- факт недостачі харчовик про-
ту по поміч. Зложену на вічу дуктів у Німеччині й убоже-

ство серед і}алійської людію. 
сти. Здійснюючи клич — ,іГар. 
мати замісць маслаТі,— німець-
кий 'уряд мусів" обмежити сио-
живання свого населення. Хар-
чування С'урогатами не може 
задовольнити людського ор-
ґанізму, через те маємо при, 
ќлад, що між новобранцями 
німецької армії зросло ч'исло 
непридатних до військової 
служби. 

В східній Европі, аж до 
приходу большевицької днк-
татіури, не було ^ „популяцій-
ного питання". Зокрема Ўкраї-
на все показувала найвищий у 
світі приріст людности (за пе-
реписсѓм`1926 року у Великій 
Україні річно прибувало 2.6% 
людности, а на тисячу — 26 
осіб). Після Сталінових „пятн-
‡)ічок" Україна під Советами 
втратила кілька міліонів люд-
ности. На українських землях 
під Польщею є ріжниця між 
Галичиною та між північно-за-
хідними краями (Волинь, По-
лісся, Підляшшя). В Галичині 
.приріст нашої людности лнша-
ється дал`еко; позаду від попу-
ляції північно-західніх земель. 
Причина цього, сумного яви-
ща лежить у великім убоже-
стві україн(іької людности в 
Галичині, в недостачі землі. 

Чехословаччина, що лежить 
на межі між Заходом і Схо-
дом, показує в своїй популяції 
найріжноманітнішу картину. 
На 3,091,000 родин у Чехосло-' 
ваччині приходиться 8,866,000 
дітей. Більше як пів иіліона 
родин у Чехословаччині (507 
тисяч) є бездітні, 615 тисяч 
родин мають по одній дитині, 
529 тисяч родин — по 2 днти-
ні, 394,000 — по три, 276,000 
по 4, 196,000— по 5, 144,000 — 
по 6, 104,000 — по 7, 232,000 
— по 8 і більше дітей. Стати-
етика показує, що найбільше 
родин , бездітних та з одною 
дитиною є в землях, заселених 
чехами й німц`ями. В Чехії, Мо-
равії, та в. Шлеську .є повіти, в 
яких останній перепис виявив 
зменшення `числа людности. 
Хтож, який нарід має нан-
більЧџий прибуток народжень 
у Чехословаччині? Це пере-
важно хліборобські народи — 
словаки та українці. Українці 
щодо числа дітей стоять у 
Чехословаччині попереду сло-
ваків. Лише жиди на. Закар-
патті можуть „конкурувати" з 
українцями щодо плодючости. 
Це легко зрозуміти, коли зга-
даємо, що жиди на Закарпат-
ті найправовірніші з жидів ці-
лого світу і що тут наказ БГб-
лії — „будьте, як пісок зем-
ний" — ще діє в побуті жидів-
ства, як безперечний і незмж: 

ний закон. 
Чехи та чеські німці, зане-

покоєні своїм „недобором" ІІЗ-
роджень, уживають ріжних 
способів для збільшення ногсу-
ляції. Крім пропаганди урядо-
ві і громадські чинники в Че-
хословаччині беруться до аќ-
тивної допомоги матерям і ді-
тям. Місто Прага ухвалило, , 
що від року 1938-го буде да-
вати грошову поміч тим дітям, 
які народяться в Празі. НазУ" 
стріч батькам великих родин 
ідуть також інші міста в Че-
хословаччині тим, що стара-
ються забезпечити чмногодітні 
родини кватирами, працею, 
їжею та одежею. Цей спосіб 
піддержки популяції мабуть 
найреальніший. Без матеріяль-
ного забезпечення ніяка про-
паґанда і найсуворовіші забо-
рони „контролі народжень" не 
досягають мети.-

Д. М. 

Можна наперед сказати, що 
погана справа в тій державі, в 
якій треба вести пропаганду, 
доказувнати людям, щоб же-
нились і мали дітей. Приклад 
Італії та Німеччини показує,1 

що ніяка пропаганда не помо-
же, коли нема інших способів, 
щоб збудити в людях інтерес 
до численної родини. Нема чо-
го казати про'Совєтський Со-
юз, де клич „дайош дітей, 
майбутніх борців"червоної ар-
мії" не може захопити го-
лодних жінок і чоловіків. Але 
і в Італії та в Німеччині люд-
ність прибуває дуже помалу, 
хоч влада дає для новонаро-
джених нагороди й допомоги. 

Багато є причин, що спиня-
ють приріст людности. То бу-
ла господарська кріза, яка не 
сприяла заложецню нових ро-
дин і народженню дітей; тепер 
— це страх перед війною, бо 
люди не хотять наражати своє 

І потомство на жах смерти від 
І газів та бактерій. До цього 

— А щож село може вдіяти? 
— з деякою надією спитала 
жінка старости. 

.— ^Багато... Коли господа-
рі поїдуть вставитися за ареш-
тованих, влада пізнає, що се-
ло добре зорганізоване і буде 
більше числитися. Поможе і 
парох, доктор, учителі. їх у 
повіті знають і шанують. А 
може, й' Омеляненко вставить-
ся... 
— Сумнівно... Він москаль 

— заперечила старостина. 
- - Всеж треба щось робити... 

Поїдемо, довідаємося хоч, де 
їх помістили, за що обвинува-
чують — запевиювала Віра 
— Не журіться! 

Дай вам, Боже, здоров-
дякувала жінка старо-ля 

сти. -т-і̂ У. вас своя біда, а вп 
ще й другого потішаєте. 

Цілий ранок Віра завзято 
працювала, за роботою стара-
ючися знайти забиття від чор-
них думок, що п опановува-
ли. У душі покладала надію 
лише на Василя і його батька, 
людину впливову і горду, до-
бре знайому з самими. верха-
ми гетьманської влади, бо свя-
щеникі і вся місцева інтеліґен-
ція були' проскрибованими у-
країнцями. Хрч у повіті їх і 
шанували, та числилися мало. 
Виникали1 сумніви і до ВаСи-
левого батька. Чи схоче він 
обставати за арештованими 
кількома селянами — він, я-
рий монархіст, іще й до того 
такий, що недолюблював укра-
їнців. . 

(Дальше буде}. 

У ) 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н, СОЮЗУ 
НЮ ИОРК. Н. И. Збори 204. від-

лілу відбуд%ться в суботу. 9. липня, 
п год. 8:15 ввсчір, в салі Укр. Прав. 
Громади, `334 Іст 14. вул. На тих 
зборах, мають бути прнявні всі члснн 
відділу та вирівняти біжучі Й залсглі 
вкладки, а також зложити гроші за 
пібрані иа пікнік тікетн. Буде також 
обговорена справа Союзового Здвн-
гу, що буде влаштований 28. серпня 
ц. р. для провірсння сили члеша 
У. Н. Союзу в Ню йорќу. — М-
Близнак, секр. 

САВТПОРТ, KOHH. Піврічні збори 
Тов. їм. Т. Шевченка, від. 84., відОУ; 
дуться в неділю, 10. липня, в годиш 
2. пополудні. Проситься членів і чле-
ници. явитися начас. — Юрія і о-
голь, предс; М. Ґудзіќ, кас; М. сен-
дзік, секр. - —, 

—-- : 
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. ІНДУСТРІАЛЬНА ДЕМО- . 
КРАТІЯ, 

Недавно президент „Амери-
Ксн Менеджмент АсошіейЦіен", 
Алвин Тод,цга з'їзді американ: 
ських промислових ' завідува-
чів .шявив, що нині Америці 
потрібно „індустріяльної де-
мократії"; потрібно таких за-
відувачів, малих і великих, які 
в'мілиб обходитися з робітни-
ками; які робітників не обра-
жалиб; які вважалиб їх нарівні 
з собою; та які давалиб робіт` 
ііикам нагоду висказуватися 
про ріжні справи даної фабри-
кИ чи підприємства. В той 
спосіб робітник набере при` 
хпльного почуття до фабрики, 
зрозуміє таємниці фабрики, її 
добрі і лихі сторони, її труд-
ноші. небезпеки. Завідувачі 
повинні давати робітникам та-
кож нагоду висказувати свої 
жалі, свої домагання, трудно-
щі і клопоти. Вкінці робітни-
ки повинні дістати також пра-
во висказувати свої поради 
на загальний біг фабрики та в 
той спосіб почуватися. її орг`а-
нічіюю частиною. Бо коли ро` 
оітннкн матимуть право впли` 
вати на заряд фабрики, то на-
беруть більшої відповідально-
стн за долю фабрики. 

ЯК БУЛО ДОСІ? 
Досі між зарядом фабрики і 

робітниками панувала завзята 
боротьба. Заряд фабрики мав-
на увазі тільки те, щоб якнай` 
менше заплатити робітникові 
та в тон спосіб якнайбільше 
грошей задержати собі. А ро-
бітник старався вирвати як-
наіібільше від фабрики, не 
турбуючись цілком тим, як 
цс відібється на дальшій долі 
фабрики. Безпощадна бороть-
ба і сила рішали в тих змаган-
нях. А кожна сторона навіть 
не турбувалася вглянути в по-
ложення другої. По одному 
боці непрнмнрно стояв заряд 
фабрики, зо своїми дйректора-
мн, завідувачами, наставника-
ми, а деЦоди тайними агентами. 
З другого боку стояли робітни-
ки, деколи зорганізовані в ю-
иії, а деколи звязані тільки 
ѓцільним інтересом і ненави-
аю до фабрики. 

Страйки наносили багато 
втрат обом сторонам. Та це 
був одинокий спосіб для ро-
бітника добитись кращих у-
мов. Треба зазначити, що не 
все шляхом страйку робітни-
ки добнвалнсь підвишкн плат` 
"і. Нераз траплялося й такс, 
"і" фабрика економічно не 
стояла дуже світло. Страйк і 
пілвншка платні змушували ЇЇ 
припинити працю назавжди. 
Л через тс тратили та'кож ро-
бітішки, які онинювались на 
вулиці. 

ЗМІНА НА КРАЩЕ. 

не, нелюдське, образливе трак` 
тування робітників з бокуівла` 
сників було такоюж причиною 
безнастанних страйків і робіт-
ничих забурень як і недоплата 
задрацю. ^ 

‚Безперечно, що ті люди, які 
своїми особистими Здібностя-
ми вибиваються понад інших, 
повинні в суспільній драбині 
займати вищі щаблі і дістава` 
ти кращу нагороду. Та це ще 
не ‚значить, що вони мають з 
погордою дивитися на тих, що 
на нижчих щаблях^ і ображу-; 
вати їх людську гідність. 
„Низька" чорна робота також 
є дуже потрібна для загаль` 
ного суспільного `розвою і 
хтось її мусить виконати. Ко-
ли „низька" робота не буде 
зроблена," то не .можливо зро-
бити кроку до вищої. Таксамо 
як у драбині: ніхто не видря` 
лається на вищий щабель, ко-
ли не має нижчих. А тому всі 
щаблі драбини, хоч одні сто` 
ять наверха, а інші внизу — 
всі однаково потрібні. 

Кажуть, що японський нарід 
осягнув сталу суспільну рівно-
вагу не так рівномірним розді-
лом земних дібр, як пошаною, 
з якою відносились вищі ша-
ри до -нижчих. Япоський чор-
нороб може кормитися жме-
нею рижу на день. Але його 
нужда не така дошкульна, то-
му, що він знає, що через те 
ще ніхто не дивиться на нього 
з погордою,. Навпаки, не звер-
таючи уваги на його нужду, 
вважають його загально таки 
корисним і потрібним грома` 
дянином, як і того, хто має 
маєток. 

З РУХУ по В І Д Д І Л А Х 
У. Н. СОЮЗУ. 

Тепер у завідуванні фабрик 
і інших галузей економічного 
життя зарисовується зміна на 
краше. І то зміна ґрунтовна, 
засаднича. З одного боку ро-
бітиики починають розуміти, 
Що з фабрики можна витисну-
ти тільки певну скількість гро-
шей, а не більше. А з другого 
боку заряд -фабрики починає 
бачити, що робітник це не її 
ворог, тільки приятель; без 
його чесної праці вона не вси-
лі існувати. А тому, що робіт -
иик є приятель, не вільно його 
трактувати як ворога, а треба 
відноситись до нього як до 
приятеля та по приятельоьки 
винагороджувати за його пра` 
UIO.s 

В той спосіб робітники і 
власники починають чимраз 
краще пізнавати себе, почина-
ють розумі†й, що їх доля є 
зложена в одному човні. А то-
иу глупо є вертіти й розбива-
ти той човен, у якому вони 
разом пливуть. 

- ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ. 
Здається, що чоловік скор-

ше знесе матеріяльну недоста` 
чу, ніж якесь зневажливе від` 
ношення з боку' іншої особи, 
чи якоїсь цілр.ї системи. Негід.-

ДІТРОИТ, МІШ. 
Союзовнй День, v 

Дня 18. червня ц. р. відбуло-
ся в У. Н. Домі чергове засі-
дання Центрального Комітету 
У. Н. Союзу, на якому були 
відпоручники, котрі заступа` 
ли всі відділи У. Н. Союзу з 
Дітройту й околиці. 

На засіданні порушено низку 
справ. Велася жива дискусія 
над плином праці й завданнями 
Центрального Комітету. Щоб 
дати змогу членам усіх відді-
лів Українського Народного 
Союзу зійтися разом та вза-
ємно ближче себе пізнати, як 
також, щоб гідно заманіфе-
стувати силу ‚найбільшої у-
країнської організації перед 
чужинцями, рішено владітува-
тн Союзовий День. Союзовий 
День відбудеться 4. вересни ц. 
р. в „Бродвей Парку", при Ре-
еїі Ровд і Клинтон. Цей парк, 
що є одним з найкращих в о` 
колиці, є власністю членамЎ. 
Н. Союзу, п. Скули, який від` 
дає цей парк на ту ціль майже 
задармо. 

На Союзовнй 'День нілго` 
товляють обширну програму, 
в склад якої входитимуть: ви` 
ст(упи хорів, орхестри, спорто-
вих дружин, бесіди місцевих 
і позамісцевих промовців. 
Прибуде на це свято ґуберна-
тор. Будуть міські урядники. 

Тикети на той Союзовий 
День вже є в розпродажі в 
членів усіх відділів Ўкраїн-
ського Народного Союзу. 

За Центр. Комітет У. Н. С.: 
Ф. Гузіль, секр. 

НАЙДАВНІШЕ УКРАЇНСЬКЕ 
ПИСЬМЕНСТВО `І 

ДИТИНА ГЕРОИКСМО. 
Ці троє дітей булиџ родцннім авті, що скотився в рїку Місісіпі. Вони були 

би втопились, якби не притомність ума 12-літньої Дівчини Дороти Тидвел (на об` 

f ja3Ky направо), що скочила за автом і добула бсі троє' дітей н̀а безпечне місце. 
ї сестри мають 5, 7 і 8 років. 

_ _ , , і - . і і і — 1 L . 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
ВЛАШТОВУЙМО дні у. 

СОЮЗУ. 
н. 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ'П№НІ 
ПОДІЛЛЯ 

НОВА СЕРІЯ УКРАЇН-
СЬКИХ НАРОДН1Х 

МЕЛЬОДІЙ 
ДЛЯ МІШАНОГО ХОРУ 

в обрібиі 
МИХАЙЛА ГАЙВОРОНСЬКОГО. 

Д-р Б. Кудрнк у „Ділі" виска-
зуеться про неї з признанням. 
Д-р Ф. Стешко в „Українській 
Музиці" називає оброблення мн-
стець'кнм, з боку технічного 
скрізь цікавим, не шабльоновим; 
„поодинркнн голосам дається ба-
гато руху". V 

СЕРІЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ 
` ПІСЕНЬ: 

1) 6й, на горі; 
2) Ожеледь (веснянка); 
3) Сиділа квочка коло кілочка 

(веснянка). 
Ціна кожної пісні 25 центів-

До набуття в: 

"Svoboda 
81-83 GBANB-6T., R ft, BOX 840 

Тільки через свої культурні 
здобутки на кожній ділянці 
свого життя даний нарід має 
запевнене місце в родині куль-' 
ттурних народів. Щоб осягнути 
ті тревалі здобутки, кожний 
нарід мусить довго і витрева-
ло працювати сотками, а на-
віть тисячами літ. А здобув-
ши їх, кожний нарід глибоко 
їх шанує та ними дорожить. 

Український нарід — один з 
найстарших європейських на-
родів. Його культура є -дуже 
висока і за нею тягнеться ти-
сячлітня традиція. Своїми 
культурними здобутками укра-
їнці багато перевищали своїх 
сусідів. Це викликувало, за-
висть у напівкультурних сусі-
дів, які старалися загарбати 
українськ}у культуру для себе. 
Найбільшим грабіжником у-
країнської культури таки була 
Москва, яка століттями при` 
своювала собі все, що витво-
рив український нарід. 

Та тепер ми послідовно від-
бираємо від наших гнобителів 
наші культурні цінності. Крім 
того українці поширюють свої 
культурні здобутки на інші.ді-
лянки свого життя. Також у` 
чаться творити економічні цін-
ності. За короткий час, не 
звертаючи уваги на поневолен-
ня, український нарід створив 
чимало промислових і еконо-
мічннх інституцій. 

Також на еміграції, кори-
стаючи зо свободи, українці 
створили великі економічні 
інституції, серед яких найбіль-
июю є У. Н. Союз. Повага У. 
Н. Союзу така, що він прино-
сить нею честь цілій україн-
ській еміграції, а далі цілому 
українськоѓму^ народові. Про 
працю УЦЛ. Союзу докладно 
описано в Пропамятній Книзі 
У. Н. Союзу, яка є цінним^ 
вкладом у нашу емігрантську 
літературу. 

.Гарною лоявою в останніх 
місяцях є це, що відділи У. Н. 
Союзу влаштовують по ріж-
них місцевостях Союзові Дні. 
Бо У. Н. Союз це не лиш фі-
нансова інституція. Це також 
наша національно-культурна 
установа, яка довгі роки вихо-
вувала (український нарід у 
певних політичних і культур-
них засадах. Там, де був від-
діл У. Н. Союзу, там і громад-
ська праця добре розвивалась, 
там була ідея, там був поступ. 

Михай'ло Ликтей, 
Ню Йорќ, Н. Й. 
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ПРОПОРЦІОНАЛЬНІ ОБО-
ВЯЗКИ В ПРАЦІ ДЛЯ УЧА-
СТИ У СВІТОВІЙ ВИСТАВІ. 

Із, недавнього виказу жертв, 
склнаданих для уможлив-
лення української участи у 
Світовій Виставі в Ню Йорќу, 
можна завважати, що найбіль-
ше жертв' приходить від від-
ділів та членів Українського 
Народного Союзу, а. потім від 

відділів і членів Провидіння. 
Зате не чути нічбго чпро акцію 
серед відділів чи членів ін-
ших організацій. `і-

Це дає неодному багато до 
думанР.я. Чому то одні гро-
мадяни, тобто члени У. Н. Со-
юзу, мають бути все найпер-
шими в жертвах' та в роботі, а 
інші мають бути позаді, або 
цілком про них не чути? Чиж 
то не однаково всі відчувають 
народню справу? Чиж то не 
однаково всі обовязані до 
спільної акції, коли така акція 
спільно започаткована, пере-
думана и обговорена? 

Очевидно, що від сильнішої 
організації можна і належить 
надіятися більшої акції та до-
помоги. Але від менших чи 
слабших організацій' повинна 
йти допомога відповідно до 
сил та числа члнів.'̀ Тимчасом 
від деяких організацій ми 
зовсім не чуємо, як акція по 
ступає і які кроки пороблені 
для цієї `важливої` допомоги. 

Тут треба зазначити, що ти-
сяча долярів, зібраних за три 
місяці ' на розгючаття праці 
для участи. американських у-
країнців ,у Світовій Виставі 
рішучо замала. Колиб судити, 
що таким самим темпом піѓ 
дуть дальші збірки та жертви, 
то можна хіба надіятися нять 
до шість тисяч долярів усієї 
допомоги від українського 
громадянства в Америці. І як 
українське громадянство в А-
мсриці думає, що за ці гроші 
ми зможемо сфінансувати хоч-
би український відділ на Сві-
говій Виставі, підготовити хор 
із яких 500 чл'енів та народній 
балет із яких 300 ^танцюри-
стів, то fl-акі думки виказують 
хіба незвичайне - вбожество 
зрозуміння такої акції. 

Щоб як слід підготовити в 
мінімальних пристойних роз-
мірах українську частину на 
виставі, треба подбати, щоб 
жертви напливали хоч по пів-
тори тисячі місячно. Ми не 
сумніваємося, що як розпіч-
неться робота, то.темно збір-
кової акції приснішиться. А-
леж у теперішній стадії, тобто 
в початќаў, рішучо замалий 
відгомін на заклики Американ-
сько-Українського Виставово-
го Товариства. Уряд цього 
товариства має навязати звяз-
ки із старим краєм, має за-
контрактувати вчителів співу 
й танців для підготови висту-
пу, має винаняти кімнати для 
приміщення, українських екс-
понатів, має- загалом нереве-
сти всю потрібну працю для 
гідного репрезентування у-
країнського народу на вйста-
ві. А 'коли уряд цього това-
риства складається із незасіб-
них людей, умоаих працівни-

гків, і вони не всилі від себе 
дати більше, як уже ліають, 
то яку запоруку може цей у-
ряд дати, що і грошеві зобо-
вязання будуть дотримаш', ко 
ли громадянство так пиннво 
підпомагає таку важливу аќ-
цію? 
.Цих кілька .заввцгд.із vігри .̀ 

воду появи- звіту зо складок 
хай кожен українець та укра-
їнка в Америці візьме під по-
важну розвагу і хай відразу 
приспішить працю-для постій-
но"го і видатного збирання 
скЛадок на посунення підгото` 
Ви на'шої 'участи у Світовій 
Виставі, .ч 

С. Демидчук, 
Ню йорќ, Н. й . 

Поляки звичайно закидають 
українцям, що вони не можуть 
похвалитися власним письмен-
ством у найдавніших часах, а 
навпаки — мовляв — Поляки 
мають воєнну пісню „Богаро-
дзіца", ику`.уложив св. Войтіх. 
Цю пісню співали польські 
війська в битві проти хресто-
носців, під ҐрунвальДом (1410 
p.). Щодо того останнього, то 
треба зазначити, що св. Вой-
тіх був родом чех, а в битві 
під Ґрунвальдом перемогли 
хрестоносців литовськр-укра-
їнські (руські) війська. Зреш-
тою ця пісня мабуть україн-
ського походження, тільки 
потім прийнялась у Польщі. . 

Та як би там і не було з ті` 
єю піснею, то вона відома бу-
ла щойно в початках 15 сто-
ліття, або з кінцем 14, а поляки 
взагалі вживали тоді не `ли-

ff ЦЩкЉбрго-Служнні, а л е і̂ в rj^b-
мйнстві 

ЯК МИ ПОМАГДВМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ 

БАВНД БРУК, Н. ДЖ. 
На Народню Лічницю „ 

у Львові. 
- Український Аматорський 
Кружок ўладив ЗО квітня теат-
ральну виставу і баль, шоб ді-
стати якісь фонди, котрі мож-
на би призначити на допомо-
гу Рідному ` Краєві. Чистого 
доходу було $28Лх вислано на 
Український Шпиталь у Льво-
ві. ч 

О. Курняк. 

Кара й' відшкодування. 
і -

— Я домагаюсй трьох тисяч 
долярів відшкодування. Міст 
був небезпечний для прохо-
жих. Мій' муж упав із мосту 
й зломив собі ногу. 
. — Алеж пані, адже входити 
на міст не дозволено під за-
грозою кари , 5 долярів. Там 
же стоїть великий і широкий 
надпис. 

— Пять долярів кари може-
те стягнути собі .з ;відшкоду` 
вання. 

виключно латинської 
мови. Зате українці мають 
крім народніх пісень із най` 
давніших, ще поганських часів 
(веснянки, рўеальні пісні і т. 

д.), також і письменні твори, 
писані українською Мовою, не 
лише церковні, але і світські. 
Мають Літопис Нестора, а ба` 
ѓато письменних творів тата`' 
ри знищили підчас нападів на 
Київ ї інші українські' міста. 

Князя Володимира Великого 
оспівували співці України, як 
мітичного короля бритійців 
Артура оспівували західньо-
европейські співці. Прастарі 
пісні про діла рідних героїв, 
яких рештки врятувалися, до` 
казують, шо й українці мали 
своїх трубадурів. Таким спів-
цем ‚був у часах Володимира 
Великого згаданий у „Слові 
про Ігорів похід" Боян. Ця по-
ема (з 12 століття!) це най-
цінніший поетичний твір. 
„Слово про Ігорів похід" виз-
начається сміливістю, силою 
та принадністю думок і: висло`` 
вів. Це справжня' Поезія. 
Письменники, які писали рід` 

ною мовою, а яких твори збе` 
реглися бодай вчасті, це: Лу-
ка Жидята (помер 1059 p.), 
шо оставив твір „Поука бра-
там", Нестор (прмер 1111 р,), 
це батько українських істори-
ків. Василіќ при кінці 11. сто-
ліття описав сучасні йому по` 
дії в Україні, Ніфонд, Іван 
Тимотей і ін. з 12. столітт'я' 
автори Річників. Никифрр 
(помер 1121) оставив два тео-
льогічні твори. Князь Володи-
мир Мономах (1152) написав 
високої вартости „Поученіє ді-

ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ 
ЧАР ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ? 

Є люди, що засмакувавши його, заснути не мо-
жуть, не почитавши такого оповідання. 

Між любителями детективних оповідань є такі 
люди.` як поќ. „президент ` Вилсон, поќ.' премієр Клє-
менсо, бувший` 'прем'ієр Лойд Джордж, президент 
Френклин Рузвелт. Хоча життя не відмовило цим 
людям прецікавих подій, вони все таки захоплюва` 
лися, згл. захоплюються, оповіданнями про'те, як 
злочинець виш'укує найхитріших способів, щоб ви-
конати злочин безкарно, а детектив старається впасти 
на слід цеї хитрої штучки. 

Захоплення детективними оповіданнями походить 
звідти, що втікаючому одна дорога, а гонцеві десять. 

Накладом ‚ўБібліотеки для всіх" у Львові 
вийшла 

СЕРІЯ ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ 
найбільшого автора детективних оповідань, відомого 

англійського письменника Конана Дойля: 
ч. 1. Душогубство в Абей Грендж. ч. 4. Чоловік з блкзною. 
ч. 2. Пестра стяжка. . ч. 5. Відтятий палсиь. 
ч. 3. Захований клейнод. ч. 8. Шість Наполеонів. 

ч. 7. Танцюючі фігурки. 
Кожна книжечка цеї серії становить собою цілість. 
Кожна книжечка видана в такім вигіднім форматі, 

т о її можете взяти зо собою в кишеню блюзќи й 
читати по дорозі. 

Серія з 7 книжечок всього 70 центів! 
Замовляйте в книгарні „Свободи".' 

"SVOBODA," 
83 GRAND ST., (P. О. BOX 846), JBBSEY CITY, N. i. 
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тям". В цьому тйорі бачимо 
почування батька і князя, йо-
го великий життєвий досвід і 
розум. Данило (з 12 століття) 
описав Палестину, куди' він 
раломничав. Снмон (помер 
1226 р.) і Полгкарп писали 
життєписи печерських ченців. 
Кирило (помер 1281) `писав 
промови, повні життя і ќра` 
сномовностиИ „Правда Руські" 
це найважніший памятник на` 
шої давньої літератури з- ча` 
сів князя Ярослава (lOlcV— 
1054). Цей володар основував 
школи 1 велів збирати дітей та 
давати на шкільну науку. Ви` 
сланий до теребовольського 
князя Василька в 1097 році 
чернець Василь каже: „Скла` 
лося, що я тоді був у Володи-
мирѓ, щоб мати нагляд над 
школами і дати вказівки вчи` 
телям". Отже коли був началь-
ник над школами (або пони` 
нішньому: шкільний інспектѓор 
чи візитатор) у столиці Воло-
димирії (місті Володимирі), 
то мусіло бути багато шкіл і 
вчителів, і 

Українські літописці під р. 
1233 у своїх творах цитують 
Гомера (напр. „Іпатієвський 
Літопис). Про Гомра не то 
Польща, але й західня Ев-
ропа г̂оді ще майже нічого не 
знала. Ба, навіть Найстарший 
наш історик Нестор, коло 
1000-го року цитує цілі ре-
чення в грецького літописця 
Григорія Гамартолія. Це до` 
статочний доказ, що грецька 
наука, мистецтво й освіта зав` 
дяки прийняттю христіян-
ської віри від Греції вже Т.ОДІ 
були поширені в нашім краю. 

При цій нагоді не можемо 
поминути Литовського Стату-
ту, який появивсь у Вильні 
друком 1568 року, як книга на 
5554 сторінки. 

Так то в тих часах, коли по` 
ляки послугувалися.. все ще 
латинською мовою, українці 
мали вже власне церковне пр'а-
во, списане в „Кор.мчій Книзі, -
або „Номоканоні", дві кни-
ги цивільного права, а са-
ме „Правда Руська" і „Лнтов-
ський Статут". 

Крім того були літописці, 
що писали продовження Не-
сторового Літопису. 

Вчені світової слави призна-' 
ють, що Україна в тих часах 
культурно стояла вище, ніж ба` 
ѓато країв західньої Европи. 
(П. ;й. Шафажік: Істарія сло-
вянських мов і літератури), а 
що писали більше про церков-
ні, ніж про світські речі, це ні`, 
яка дивота, бо всі народи в се` 
редньовічних часах займалися 
більше релігійними справами. 
Та і в тих справах, себто на 
релігійному й історичному по-
лі,. мають українці першен-
ство перед поляками. Периіа 
українська Біблія Франца Ско-
рини появилася в 1517 і 1519 
році, зате польська (Лєопо-
літи) щойно в 1561 році, і то 
на зразок російської. 

Вкінці треба ще раз зазна-
чнти, що багато культурних 
цінностей^загинуло підчас на-
падів татар на Україну та що 
Україна оберігала Польщу 'і 
всю західну Европу довгі сто-
ліття перед татарською, нава-
лою. Колиж українці й лўўили` 
ся з татарами, то лише тому, 
щоби боронитися перед насил-
лям Польщі. Одначе й поляки 
не гордили союзом із татарй-
ми, коли їм йшло про по` 
гноблення України. Поляки 
платили татарським ханам річ-
ну данину, яку для прикраіи 
назвали словом ..упомінкі". 

. Три рази. 
Петро Заливайко приходить 

пяний додому. Жінка будить-
ся і питає: 

— Чого так пізно прихо` 
диш?-

і-1 Не Пізно, не пізно, щой` 
'но перша. 

В тій хвилині годинник бе 
третю. ` 

— Добре, добре — jiaxt 
ѓіяннй — не мусиш три рази 
повторяти. _^__^^ 

ВННІН^НІ ^ШШШШЙШ 
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БОРОТЬБА ЗА ПОЛІТИЧНУ ЛІНІЮ` Л6ПОИУ. 
Підчас недавньої конвенції Краевого Виховного 

СОЮЗУ В НЮ йорќу наробила багато галасу книжка 
нроф.' Вилйема Гелерменаі проф. Норвестерн Юнівер-
сіті, в'котрій він доказував, що Американський Легіон 
це не справжня організація ветеранів світової війни, 
але скрито фашистівська організація, що під иокриш-
кою оборони інтересів ветеранів боронить інтересів 
підприємців проти інтересів робітників. Денйел До-
герті, краевий комендант Американського Легіону (на-
ліво), виступив на конвенції вчителів в обороні Лєґіо-
ну, називаючи притому Гелермена кріпкими словами. 
Остаточно конвенція ухвалила компромісову резо`лю-
цію, .щоб учителі не зривали зносин з Легіоном, j . 

ПИТАННЯ^ І ВІДПОВІДІ 
-Латання: На аплікації 
другі громадянські папери є 
питання про імі граційну кар 
ту тотожности, котрої и піко-
лн не мав. Коли я діставав 
перші папери тоді заплатив 
$2.50 за посвідку приїзду. Чи 
треба ще раз платити таку 
саму суму при подаванні а плі-
кації на другі напери? 

Відповідь: Іміграційні кар-
ти ідентичности почали дава-
ти чужинцям, що прибувають 
після 1 липня 1928 року. Та-
ких карт не вимагають від тих 
аплікантів, котрі приїхали до 
Злучених Держав перед тою 
датою. Хто вибирає другі па-
иери на підставі перших, не 
долучає більше грошей до 
аплікації, тому, що він запла 
тив за посвідку приїзду, коли 
вибирав перші папери. Ті.њ-
кн жінка або в деяких вииад-
ках чоловіки американських 
промадянок обовязані висила' 
ти почтові перекази на суму 
$2.50 з аплікацією на другі 
папери, але тільки тоді, коли 
прибули до Злучених Держав 
після 29 червня 1906 року. Ті. 
що приїхали перед тою датою, 
грошей не висилають. 

Питання: Мені тепер 68 ро-
ків життя і я живу довгі 'роки 
у стейті Ілиной, одначе я ще 
не набув 'американського гро-
мадянства. Чи мўіну вибира: 
ти перші і другі папери, щоб 
стати громадянином? 

Відповідь: Так. Старий вік 
або кількадесятьлітнє гі(?ребу-
вання не дають ніяких привіле-
їв людині чужинецького роду 
при набуванні американсько-

Стараючись ѓо громадянства 
про громадянство, мусите пе 
реходитй звичайну ггроцеду 

ру. цебто вибирати перші па-
перн, а щонайменше по упли-
ві двох років подаватись по 

по другі. У стейті Ілиной негро-
мадянин не має права .на неп 
сію старих літ. Однак убогі 
люди, незалежно від їх дер 
жавної приналежності!, мо 
жуть діставати допомогу з 
публичних чи державних або 
приватних інституцій,, якщо 
від нікођо іншого не можуть 
помочи діставати. 

Питання: Зогляду на тілесне 
недомагання правильно діста-
ю військову пенсію. Чи не 
здержать мені пенсії на випа-
док мого повороту до рід-
ного краю? Або, колиб за,-
довго перебуваючи в ріднім 
краю, я втратив американське 
громадянство, чи може тоді 
пенсію перестануть платити? 

Відповідь: Пенсія, котру ді,-
стаєте, це розуміється платня 
за Вашу службу в армії чи 
марииарці Злучених Держав. 
Ту пенсію будуть Вам випла-
чувати иезалежно ія'д того, 
де мешкаєте, і чи Ви є аме-
рнканським громадянином, чн 
ні. 

Питання: Мій товарній ггри-
їхав до Злучених Держав з 
Канади` 1924 року, враз з жін-
кою і трьома дітьми. Він за-
платнв поголовну таксу і став 
американським громадянином. 
Чи його жінка матиме! які труд-
нощї, коли подасться на гро-
мадянство? Вона не платиЛа 
поголовної такси. Що їй рог 
бити, щоб оминути труднощі? 

Відповідь: Дуже - можливо, 
.що жінка не заплатила пого-
ловної такси, бо вона приїха 
ла в товаристві свого мужгц. 
котрий міг заплатити такеў 
тільки за себе. Порадьте Ва-
ш'ому товаришеві, щоб у тій. 
справі вдався по ближчі ін-
?Я-1 

форм#ціі.д#, Чужрмр.вного. hi 
формаційнодо вюращ^адреоу: 
222-Ц-та Евемю, Нш Варк.Дй 
Й., подаючи всі дані про свій 
"Р"^г,: .; , f ^ Й ^ 

ПІІ(ТШДІЯ;. Я лі)лцдхад ІДОІ(.ЗІ̀ ІУ-
чених. Д с р ж ^ „я#:. відвідувач 
на ки$а$едкнй гтдциіоря, ХО.У я 
Lне китаєць^ у?#94 UJPWW^RT 
!давнр;хпеварйнщ)к.П^іяиІую в#-
їхати за. ‚ЇЙЦНЙДЮ^І., іш^цх-
стати правильну) л.одгрздій#у 
візу, аде м^н.іііск^^но,;щ^,іЗцуг 
iuy ІАЩЧ.ІЩ№Щ$Шь№ЩЯ$Ш 
для тої,ццм?;;:$K, можна -такий 
документ дістати? 

".'M'VO'iilAV- 5Ш- '-',м`1 -і%' ЦЮ-' 
Відповідь;.. В# t кюжеде: ; М^Г 

дитн здлрисяжен#. ? зізна#нь 
(‚‚ефидевит"). ,, аадеедь,,-, ггащ-
порту, лодаючд. фа,к$н, про: не-
мождивість, одержання . пра,-
внльного дащпррту, а,: та^ож. 
надміннти 'всі подробиці про. 
місце уродження, вік і осо-
бистий опис. Цей документ 
треба підписати перед нота-
рем, котрого підпис ПОСВІД-
чає повітовий начальник, а то-
го стейтова влада, а що. о.-
станню затверджує Стейт Де-
партмент у Вашингтоні. Та-
кий доќўцент ідентичности ча-
сто. приймають американські 
консулі замісць правидоцрго 
иашпорту. Одначе порадію 
наперед порозумітися з кон-
сулем, котрий має видати ві-
зу, чи буде вважати зѓаданий 
документ вистарчальким. 

Питання: Я розійшовся з, 
моєю бувшою жінкою вже 10 
років тому. Чи в аплікації на 
громадянство треба подати, 
що я вільний, жонатий або. 
розведений? 

Відповідь: Поки не маєте 
легального розводу, доти вва-
жаєтесь жонатим, і так треба 
вимінити в аплікації. Загато 
петицій на громадянство від-
кидають власне хомУ` ЩО а ` 
плікант фальшиво зізнає про 
свій подружнії стан. 

. ФЛ1С7 

Заирощуетьоя сіаронраешуі. івдзик-
скрнпаків до контес^у коломийки, 
'Й і ̀ і'- -ЧтЧ Н шо і в а д б # ќ † ь ^ ѓ Н — ч і 
В НЕДЬЛД)^ДЬеВЕРВСНЯ Ц. Р. 
..-, р v у. йебстер іГал( у-,.-
на Р A; ft Ьф{ ЊІ# kyfflf; Р М И 
м`иќ,:, vWSWO#A WWW.. 
УЧШЛК'ІЙОЖЄ ВЗЯТИ КОЖНИЙ; АІО №(НКЧ ГрвТИ 
КоломиюЌў 6Й4 нот'. Подайіе1 ctteoie імя, 
-`.'-ч"-Кдреіу, вік 1 мкце походження. 
КОЛОМИЙКИ' будуть- гріти 'до тікроАону І 
їх будетьсп рекордувати,; СІМѓ 'судіџв роз-
- '- ділять нагороду зараз, -н? галі. 

щцџщ тюсила^(геуиа-адресу: 

MA BOOK Sc MUSIC CO. 
?.H.EASX l$tb STREET, ХЩХ0Щ CITY. 

ШІВІДДЩтіІОРІ Д-РС.ЧЕРНОВ 
‚ # Г о с т р і й хронічні недуги 

ДІТРОПТ, М1Ш. Збори Трв. ІИ. „„! 1 К 1І j ^ 0 ^ . - Ш(іра й ќрад' 
Івана Франка, від. M6V відбудуться. ?ЗЗ, SECONpk АУЩ,% cot. иц, S T 
D: С у б р ^ ' 5- ^ Ч я ' ^ 10Л^- 7- ^ е ` N ^ YORK СПТ, Room U 

т чір, в У. Р. Домі. 2965 Капшдср УЛ-.оДкові гояннн Ій-Яі ш . і , ..' 
Просимо членів прибути н ^ Ж і н к а ^ о Г д ^ Ї Й " н . " ^ новий-ліокаль ма? визначені.Чодн-' 
нн.' Маецр багато cnpaj? до вирішей-' А Щ Флюроскоп. 
нп. справ дуже"важпихі'Хто Mafe зна-

t йомих, що хотіли бн вписатцся ;B1J І — — — — И і і і м н щ ц 
!.{члени у. н. Союзу, прошу ІЮІІІДО-ІІ о п І А П Ю і и п п г п в п 

і мити секретаря, 'а він-вам поможе;) j ^"Г ШГІл №ДіХЛКІ) 
^за те отримаєте нагороду. Прней- 9 

нуйм.о чдснстдо, старших і, дітей, іќ 
наибілвшс, щоби не було запізцо. 
Дотуючих членів напомниаеіься ви-

, рівияти свій, ДОІІГ, бо кодо нас усіх 
однаково. — СеКретаі 

Г-.ГЛІ. .-.. і . . ; . , - . . ' . - . . ‚ .V . . ' J .T^ . - . .А ШЯЯШ ЩЯК 

шшт ттт 
славна п.овіст;ь. Івана Франка, це не ронантичгїа історія 
^о замерклюс днів, які читають люди, що ^очуть уті-
кати від важкої сучасности. Цс повість для людей, 
що в книжках ійукаю†ь нової сил# до житл:єв.ої бо-
ротьби, ^ . 

Це історична повість у найкращому розумінню 
цього слова, себт.о. аовість, ЯКА розяш?е ШІ Сїч?сн^ 
життя, показуючи нам з того життя в зеркалі мину-
лого те, чого ми йе зрозуміли би, якби, нам, показати 
в зеркалі сучасного. 

. 7 
Ось для прикладу кілька жнттевнх 

нікшд, зясонашіх цею великою повістю 
великого майстра пера: 'н л: 

етаб. 

ТіврТчііі 

Ws- ^ ^ t 5 

^ 

s s 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ'Ў, н. СОЮЗІ 
РОВЕИ, Н. ДЖ. Піцрічні 'збори 

Тов. Зѓола, віл. 294.. відбудуться в 
суботу, 9. липня, в ѓод. 8, ввсчір, в 
гали, де звичайно. На тих зборах 
уряд і контро.іьорп здадуть звіт з 
піврічного діловодства. - Нроогться, 
довгуючнх членів виріинятп свій 
ловѓ, бо інакше най не нарікають, 
як їх суспендується. Маємо т с й 
багато інших справ до. полагодження. 
,— Іван К'ороль, предс; С. Музика, 
кас.; Яків Салій, .секр. 

МАНВІД Р. ЛП. .Піврічні збсорн 
Тов. ім. Т. Шевченка, від: 349., від-
будуться в" неділю, 10. липня, u ѓод. 
2. пополудні, в Лібертн Галн. ІІро-
снться всіх членів прибулі на збо-
рн, бо буде справоздання уряднп-
КІв і контрольорів. — Ілько ІІІЄҐС-
ра. предс; Дмитро Федіша. кас; 
Микола Лісний, секр. 

НЮАРК, Н. ДЖ. Місячні збори Тов. 
ім. Мнх. Грушсвського, від. 219., від-
будуться в четвер, 7. липня, в годині 
8. ввсчір, в гали Укр. Прав. Церкви. 
675 So. 19 Street. Обовязком кож-
ного члена бути на зборах. Маємо 
дуже важні справи до вирішення. 
Член, шо не явиться, а не дасть до-
статочної причини своєї неирисутно-
стн. заплатить 1 дол. кари, а уряд-
ннк 2 дол. —'Т. Боднар. предс; М. 
Соколовськнй, кас.; А. МудровсЬкий, 
сеЧРв ^ л 10% І . $-Vf$- ітл. 

A - ^ l . ' ' " " г 

Нехай і так, що ми нещасливі, але 
для чого мусимо ми бути'` зрадниками 
свого краю? „в '.-' ' 

1 Навіть люди, що тужать за порядками 
без князів` і влади, мусять для боротьби 
проти спільного ворога, дружитися й вста-
новляти владу. 

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

Коли дві віри борються зо с'обою, важ-
шшою від 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 десень великої повісти Івана Фран-
ка під наголовком .. .̂  ,-, - - - - -,--

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

У ЗАХАРІ БЕРКУТІ н$ан Франко говорить не. 
лише як письменник, але й як громадянин. Тут він 
не дише читача забавляє, але й освічує його, навчає 
І виховує; ;: , . 

ЗАХАР БЕРКУТ, історнЧ"^ првДсть, Івана Фрадка, 
...... ,. ^ЩЇ0 огдід^і — $ Щ , ̀  

Замовляйте в Книгарні. „Свободиѓ" 

"SVOBODA" 
у . О. ВЮх 346 Jersey City, N. J, 

^ j H ^ l ^ Ѓ ^ ч і 

молитавкйкй 
Віночок (у бідій кавчуковій оправі, з образдем по сере-

дині- Малого, формдту. Для дітей), — і _ _ $ .90 
Ангел Хранитель. (в гарній чорній полотняній оправі) __ 1.35 
Помилуй нас Боже (в чорній шкіряній оправі _ 1 _ 1.35 
Ангел Хршмтель (в гарній чорній полотняній справі) __ 1.35 
Ангел Хранитель (в білій кавчу ќовій оправі з образцем 

. цо середині) і : 1.70 
Бог радость моя (сторіНибОб. В білій кавчуковій оправі 

з образцем по середині)..-..____ ,_ 2.50 
BOF радость. моя, (сторін .606. В гарній мчгкіЙ чорній опр. 2.00 

Щ - " S V Q B O D A , " 
81-83 GRAND STM (F. (X Вож 346), JERSEY CITY^ N. J 

1 

ШІКАГО.МШ. П(врТчні' збфр.н Бр. 
св. An. Петра'" й 'Павла, від. 220., 
відбудуться в суботу, 9. литіня, в сй-
лі парохіі)льній, в 7:30 вечором, Буде 
справоздання за лів року', справа 
молодечого відділу і інші важні сара-
ни. Довгую.чі членні, що не вирів?ій-
ють на Tifx зборах місячних вкладо'к, 
будуть суспендовані. Нросить.ся всіх 
членів прибути обовязкоцр на збори. 
— Вас. Саган, предс; Ґр. Гаврнлюк, 
'кас; Б. ЖовНірчаїс, секр.. 521-8 So 
Artesian Aye, Qhicago, ILL 

j ДІТРОИТ. ШЦУ Місячні збори To-
варнства Запороз'ька Січ, від. 75., віл-
будуться в неділю, Ю. липня, в' 1. 
ѓод. пополудні, u Народнім- Домі. 
Проситься членів гірші пі на збори, 
бо є багато-.важних справ до пола-
годження, Наломияасться тих членіџ, 
ш,о прзатяхал.н довгц, і тих, шо по 
т̀ри ї'чотири `місяці не платять; щобі̂  
при (ішли і поплатили хоч почасти, 
бр ќада товариства зовсім внчсрпа-
на.' Миігулого місяця треба було 'хо.-
днгш і колвктуватн. шоСк заплатити 
до У. Н. СОЮЗІ;. Декотрий оправдує 
себе, шо не робить і не може плат, 
тити. Безробіття упало на ` всіх і 
хто. розуміє, шо значить асскура-
цій, той " у "кожній' мірі-: старається 
свої кінці докупи зводити і Платить 
шо місяця. Тих батьків, шо мають 
діти, а не є членами, чуєте, що тепер 
трапляються багато випадків. Там 
побили автомобілі, тут стріт-кара, 
там утопився і багато інших` нещасть, 
а все' молоді люди. ,Тож "памятайте, 
шобн з часом і вас не спіткало таке 
нещастя. Тож упишіть свої діти .як-
найскорше` в- `{леџй У. Н. Союзу і 
будьте забезпечені, — С Мнхалюк. 
предс.; їв. Слупецький, кас; В. Та: 
рас, секр. 

ЖШБСЕН, ПН. Піврічні збори Бр. 
св. Петра Й̀- 'Павла,' віл. 338.. відбу-
дуться в неділю, 10. липня, в годині 
2. пополудні, в 'Звичайнім місци. На 
тих зборах буде звіт контрольної 
комісії за G місяців і інші справи. 
Тому обовязком' всіх членів є бути 
присутнпмн на зборах. Яапоминаємо 
дрвгуючнх' членів вирівняти довгн, 
котрі дом'ують'по. % 'З̀ ' й 4` місяці, 
бо далі не̂  можемо чекати, бо з 
братської каси за нікого не виснла-
емо. Просимо родичів, котрі мають 
літи до пер'епнеў до старших членів, 
нехай зголосяться на зборах. Буде-
мо нрпннмаін нових членів, як стар-
шнх так І дітей, до У. Н. Союзу без 
вступного. Лиш зголосіться," а ми 
вас радо впишемо. — Михайло Ко-
валь,' предс; Ілько Фаль, КД$; Іван 
Адамів, секр. 

МГКІСПОРТ, ПА. Місячні збори Та-
влрнства Запорозька Січ, від. 132.. 
відбудуться в неділю^ Ш. липня, в 
годині 12. вполуднс, в гали церковній. 
Комітет просить усіх членів, місце-' 
внх і позамісцсвих, прибути, бо є 
важні справи до полагодження. Кон-
трольорн дадуть свій звіт за пів ро-
ху. Другою- важною справою до 
обговорення є Світова Вистава в 
Ню йорќу, що відбудеться в наступ- j 
ній році: як нам` до тої справи взя-1 

тися, якщо ми хочемо щось перед 
людьми показати? Отож приходіть 
усі. Вирівняйте свої залеглі вкладки. 
бо в противнім "фазі будете суспен-
довані. — Ѓр. Коніцькпн, предс; Дм. 
Сова, секр.; Ю. Несторовнч, кас; 
Мнх. Усик, прот. секр. 

ЛІТЛ ФОЛЄ, Н. а Піврічні збори 
Тов. 3art. Січ. від. 330., відбудуться 
в неділю, 10. липня, в годині 2. по-
полудні, в У. Н. Домі Обовязком 
кожного члена і члсшіці є прибути на 
ті збори, бо буде справоздан'ня у-
рядцііків- за піа року. Так само напо-
MHiiatJi.cn довгуючих членів внрів-
няти̂  залеглі місячні вкладки, бо 
інакше будуть суспендовані Будемо 
прнннмати нових ' членів без опла-
ти вступного. Тож корнстайте з на-
годи. — Ф. Скнбіисьюій. предс; А. 
Шумлянськйй, кас; Н.1 Паламар, 

секр ., ц 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
ХІРУРГ; ' І . АКУШЕР 

ЗШ Е. 18tk STREET, 
between Щ .nd 2nd Avenues, 

NEW YORK, N. Y. 
ToL GRAMERCY ft-2410. 

УрядовД години: раио від 10 до 
12. авечір від 6 до 8, а в НЇДЩ 

f рано від 10 до 13. 

ммімциіиимимщ; 

ВАШЕ ДЛЯ ХОРІВ, ДІРИ til. 
TIB 1 ЛЮБИТЕЛІВ 
СПІВУ И МУЗИКИ. 

На днях вийшла нова пісня на 
хор, компрзнтора II.' Печеніїи. 
присвячена У50-ЛІТНІЙ річниці 
Хрещення України "'Володимиром 
Великим, ЦінЎ . гід 

РІЖ.НІ нові ноти. 
Три танці на скрипку і піяно s .25 
Три танці на гармонію, Олсксіша .:й 
Альбум Стрілецьких Пісень .ш 

грання аба співу _ „ - 2.чч 
Альбум 201 Українських Нариа-

ніх Пісень до грання або спіќч .'.од 
Альбум 2Q найкращих танців 14-

мснюка.. на пяио $1.00. на 
скрі'шку й ІНЦІІ інструменлі ІЮ ,5о 

Альбум Українських Танців Сні-
ѓура на піяно $1.00. на скрип- ' 
ќу і щџіі інструменти по .50 

Дві пісні „День Української 
Фльотіі" на хор з дек.іямаиі-
ямн . Ж 

УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ ВІКТОРА 
ПО 15 цнт. 

21105 Аркан-Коломішка 
21106 Сербан-Гуцулка 
21110 Козак-Скалатська Коломийка 
21111 Тернопільська Коломийка 
21103 Кохання Вальс. Весела Паіш 
21104 Гомін Вальс. Марала Полька. 

Замовлення посилайте на адресі: 

S U R M A 
BOOK 4 MUSIC CO., 

317 E. 14th ST., NEW YORK, N. Y. 
)Кадайтс Нашого катальога. 

ПОХОРОННІ ЗАВЕДЕННЯ І 

М И Р 0 н л и т в и н 
УКРАЇНСЬКНН ПОГРЕБНІЇЌ 

Без рЬкншіі. як далеко прій 
Нвкірк'ом. Вразі потреби тея'6? 

; фонуйіс до нас. Обслуга шир і 
І чесна. — Office: 

383 MORRIS AVENUE, 
СОГ. Springfield Avc.^ 

N E W A R K , N. J. 
---Phones Easex 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN. NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
129 Б. 7th STREET, 
NEW YORK, N. У. 

T e t i Orchard 4-2568 

шт ОЕПСЕ Jk CHAfELj 
PROSPECT AVENUK 

(eor. Si IBB St.), BRONX, N. T. 
TeL Ludlow 4.2SBB. 

Вивівши дівчину В темні НЄ-
три, Улп підпровадив її під 

v велике дерево і сказав їй: 
„Ось тут зачекай на мене, а 
по короткому часі я вернусь'`. 
Дівчина з острахом відповіла: 
„Я боюся; я Чула недавно рев 
.љва". „Не б†Йся", yenокоював 
її Улп, „лев, якого рев ти чу-
ла, не є голодний. Він щойно 
вбив серну і тепер їсть її мя-
со". 

А недалеко тої сцени на-де-
реві були Дик і Док. Вони ста-
ралися своїм зором врізатися 
в темряву і побачити все, що 
діялося внизу. Вони бачили, 
як з одної колиби викрались 
дві істоти. Одною з них був 
величезний дикун, а другою 

-'— маленька дівчина. їх увага 
насторожилась. Вони 'пильно 
за всім слідкували. Далі вони 
побачили, що Улп залишив 
дівчину, а сам пішов. 

Дока охопило велике ба-
жання положити цього, дикуна 
трудом: Не застано.вляк)чись 
добре, він натягнув тятиву і 
вже хотів пустити' стрілу. Та 
розважний Дик здержав йо-
го: „Що ти робиш?' Ти. оща-
лів? Ти його відразу не вбеш. 
А його стогін розбудить усіх 
дикунів". Вони рішились далі 
ждати. На превелике здиву-
вання дикун відійшов і не вер-
тався. 

А Улп тимчасом сів; со0і бі-
ля вогню і почав знов дума-
тич Мабуть ніколи, а . житті 
ного мозок стільки не пра,цю-
вав, що тепер, Тепер він очї-
куаав кожної хвилини стращ-
ного реву льва, а за хвилю 
може жахллвого крику дівчи-
ни, і це"`все. А пізніше може, 
збентеження серед дикунів і т̂  
д. Та далі його гадки не сяга-
ли. Він наперед 'хотів пережМ'-
ти першу частину цеї драдіи, 

Ѓ І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертейкер 
заряджуе погребаии. по шні так 

`низькій, як $150. Обслуга 
- найкраща. 

- J О Н N B U N K O 
Licenced Uundertaker Sc Embalmer 

1 437 В. Sih ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funerals as low as $150. 

Telephonet Orchard 4-8088 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ XA-
Tr ДОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС ^СВОБОДА" 


