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ПЕРЕДБАЧАЄ ПОВОРОТ ДО КРАЩОГО 
ВАШИНГТОН. — Голова „Ріконстрокшен Фі-

нанс Корпорейшен", ДжесДжонс, сказав, що він 
далі є того переконання, що найгірше в біжучім.биз-
несовім застою, вже промин'уло і відтепер край буде 
ступнево повертатись до добробуту. Як знак цього 
повороту він подавав і це, що в останніх тижнях 
ціна паперів на біржі дуже піднялась. А це значить, 
що є довіря до промислу і сподіванки добрих вкла-
дів грошей. Вкінці він зазначив, що уряд готовий 
на всіх фронтах відперти дальші хвилі застою, колиб 
вони денебудь появилися. 

ПІДНОСЯТЬ ЦІНУ НА ЇЗДУ ЗАЛІЗНИЦЕЮ. 
ВАШИНГТОН. — Державна комісія міжстейто-

вої торговлі задоволила прохання залізничні ком-
паній на сході Америки, щоб дозволити їй піднести 
ціну на залїзничу особову їзду на 25%. Досі ціна ви-

- носила 2 центи від милі, а відтепер буде виносити 
2Уо цента. В той спосіб залізничі лінії думають ді-
стати 30 міліонів долярів більше на рік, яких їм по-
трібио, щоб рятуватися від банкротства, говорять 
вони. , ' . ` 

РОЗКРИЛИ ГНІЗДО ШАХРАЇВ. 
НЮ ЙОРЌ. — Поліція розкрила гніздо шахраїв, 

які займалися, тим, що при помочі ріжних фальши-
вих лікарських зізнань видобували від асекурацій-
нйх компаній гроші. Внаслідок того арештовано 39 
осіб, серед яких є 1G лікарів, 3 адвокати, 3 агенти і 
23 власники асекураційних поліс. Та шайка обкра-
дала асекураційні компанії по три міліони долярів 
річно. 

ЗГОРІЛА ЧАСТИНА `ЗАЛІЗНИЧОГО ШЛЯХУ. 
НЌЗ ЙОРЌ. — На залізничімлиляху, що веде до 

Ракавей Біч, занялися деревляні стовпи, на яких 
були поставлені залізничі рейки. Внаслідок того 
комунікація між Ракавеєм і Ню Йорќом була перер-
ваііа, а сотки тисяч осіб спізнилися до праці. 

СКАРЖИТЬ УРЯД ЗА ПОСАДУ. 
ИАКСВИЛ (Тенесі). — Д-р Артур Морган, був-

іииіі головний директор „Тенесі Велей Оториті", 
заскаржив тепер уряд до суду за те, що уряд усунув 
його з посади. Морган твердить, що уряд не мав 
до цього права. Незадовго має відбутися конґре-
совс слідство в тій справі. Морган закидав двом під-
леглим директорам „надужиття публичними фонда-
ми". Закликаний перед президента, він відмовився 
в тій справі давати докази, тільки домагався кон-
гресової комісії. Президент за те усунув його з по-
сади. Тепер він домагається повернення йому поса-
ди і виплачення залеглої платні. 

В НАСТУПІ ШАЛУ ПОСТРІЛИВ ПОЛІЦАЯ. 
НЮ ЙОРЌ.'— До шпиталю в Гарлемі приведе-

ио пораненого чоловіка, який у приступі' шалу ско-
чив у скляне вікнО одного шинку та покалічився: 
Та в шпиталі шал його не покинув і він хотів попов-
нити самогубство; Коли .прикликано поліцая, він 
вирвав поліцаєві револьвер і вистрілив у ньрго пять 
иабоїв та тяжко зранив його. Поліцай бореться зо 
смертю. 
МЕКСИКО ПРОДАЄ НАФТУ ФАШИСТІВСЬКИМ 

ДЕРЖАВАМ. 
МЕКСИКО СИТІ (Мексико). —Хоч соціялістич-

иий уряд Карденаса кілька разів запевняв усіх, що 
тої нафти, яку сконфіскував від англійських і аме-
риканських компаній, фашистівським державам про-
давати не буде, то проте тепер виявилося, що 'він 
одноразово продав за десять міліонів долярів наф-
ти Німеччині й Італії. Мала частина пішла також до 
Швеції. "` ' 

ЖУРЯТЬСЯ ЗДОРОВЛЯМ ЗВІРЯТ. 
ВАШИНГТОН. -— Федеральний уряд задумує 

небавом влаштувати ѓто ріжних місцях Америки до-
свідчальні лябораторії, які малиб досліджувати хво-
роби коров, домашнього дробу і т. п. Бо хвороби 
звірят, яких мясо з'ї'дають люди, зле відбивається 
також на здоровлі людей. 

ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО ПРАЦІ. 
РОЧЕСТЕР. — Коло 15 тисяч -кравецьких робіт-

ииків повернулись назад до праці. Тижневої плати 
вони одержуватимуть пів міліона долярів. 

ЖИДИ ЗАДОВОЛЕНІ 3 ОБОРрНИ ПАПИ 
РИМСЬКОГО. 

БЕЛМАР (Ню Джерзі). — На зібранні жидів-
ських рабінів Америки висказано велике задоволен-
ня зприводу оборони жидів папою римським. На 
тих зборах ухвалено також домагатись від ̂ консти-
туційної конвенції, що радить в Олбані, ухвалення 
закону, на основі якого ті жиди, що святкують су-
боту, булиб увільнені від Святкування неділі. 

ЗВИШКА ЦІН. 
НЮ ЙОРЌ. — Внаслідок надій на оживлення 

бизнесу деякі 'ціни на продукти почали підноситись 
угору. Власники складів ріжних продуктів видали 
осторогу, щоб ціни не зростали занадто, бо це 
зменшить поќўњ ' . 

НЕ МОЖНА КИДАТИ КАМІННЯМ. . 
Міліон-доляровий будинок, Скляний. Осередок, призначенніЌ на Світову Виста-

ву в Ню Йорќу, що буде'збудований переважно зо скла. В иім будуть експонати 
трьох головних вироб'ників скляних предметів. Цей модель показує 108-стопову ве-
жу з синіх скляних плит. До його будови треба̀ м буде коло 6,000 квадратових стіп 

% будівельного скла і 7,000 квадратових стін скляних колодок. 

ПЕРЕВОЗЯТЬ СРІБЛО. 
З нюйорських банків почали 

перевозити грубі штаби сріб-
ла до укріплен'их сховків у 
Вест Попиті. Такого срібла 
мають перевести там 70,000 
тон. До цього уряд наняв, сот-
ки трюків; їх етережуть узброч-
ені сторожі. 

ВЕЛИЧЕЗНІ ВТРАТИ ВНЛСЛІ-
ДОК БУРІ В КАМІНЕЧЧИНІ. 

Над громадою Рокочатн, в 
повіті Камінќа Струмнлоиа, 
пройшов градобій, т о знищив 
зовсім плоди на просторі 300 
моргів, -а в меншій мірі на 
просторі 600 моргів: Втрати є 
величезні: Вони досигаюті 

НЕЗВИЧАЙНЕ САМОГУБ-
CTBO.' 

Купець Люгос, у місцевості 
Оростіє, в Румунії, наложив на 
себе руку в незви`чайний спо-
сіб. Він вложив до уст дина-
мітовнй'набій та запалив його 
при допомозі льЬнту.- Ясно, 
що його розірвало на кусні. 

ЗАГОСТРЮЮТЬ ВИМОГИ 
НАУКИ НА МЕДИЦИНЃ. 

Онтерійські університети вже 
від кількох літ „виполювали" 
медичні факультети зо студен-
тів, що виявляли мало здіб-
ностей у науці. Лікарська про-

них є 145 господарів. 

'іфесія є переповнена і це є теж 
^дною з причин „виполюван-
ня". Університети бажають на-

САМОВБИВСТВО ЧЕРЕЗ 
ЛЮБОВ. 

65-літній Ч. Роджерс у Він-
ніпегу зажив трутини і̀ покін-
чив з. собою через те, ЩО вдо-
виця, пані. Софія Вебер, у тім 
самім місті, не хотіла за ньрго 
вийти замуж^ 

Роджерс познайомився з па-
нею Ве.бер перед шістьма тиж-
нями і від того часу постійно 
за нею ходив і просив її руки. 
Це було забагато для пані Ве-
бер. і вона віддала справу по-
ліції. В поліційному суді Ро-
джерса увільнили від вини, та 
він уперто днями і ночами ви-
стоював коло дому пані Вебер, 
щоби бодай її побачити. Ко-

" " " f t ' „ n ' п " ‚`г^'" - ..vt^..^u..v..M . .^ - ...... л и ж І і е д а в н 0 від сина пані Ве-
понад 20,000 зл. Пошкодова- ^ д н о ю 3 причин „виполюван- 6 довідався, що всі його на-
мну а ї д ь і і н in і П-І†ІІН - І . . . .о л;..:„„^„-.._„-,.. ,-..,.,.., ‚..^, Ля. ' і „ 

дії даремні, розкоханий ста-11,000,000 КГ. РОЖ ЗІБРАЛИ 
; В БОЛГАРІЇ. 

З цих 11 міліонів кг. рбж 
випродукують 930 кг. олійку, 
незвичайно дорогого сирівця, 
що його.вжива`ють до витво-
,ру перфум.' 

ДИВОГЛЯД У ЛЮДСЬКІЙ 
С ПОДОБІ. 

У лічниці в Клюж (Румунія) 
прийшов на світ хлопець з 
трьома руками й двома серця? 
ми. Одно серце є в черевній 
ямі й не функціонує. 

д.ляти докторатами лише тих постановив умерти:) 
медик.в, як, дійсно мають та- к н о ї н о ч и х т о с ь облив' 
лант до науки. В.дтепер нце газ0лі„ою шопу пані Вебер і 
трудн.ше буде перейти меди- п і д п а л и в з хати завважили 
цину,̂  бо уншерситети завели в о р о н ь . в и б і г л и й о г о г а с и т и 
новий регулям.н, на основ, я- п -м запримітили, як хтось 
кого студент, медицини мусить з п і д х а т и втікав_ В т і к а ч а 
зараз першого року осягнути л о в и л и , показалося, що то 
100 пунктів .з кожного лредме- б у в роджерс. У часі, як його 
ту,-щоб ного перепустили на х о т і л и завести до хати, Ро-
другт, рік. джсрс проковтнув трутнну`і 

ізаки приїхала поліція, він по-
3 КАНАДІИСЬКО! ТЮРМИ JMep 

ДО АМЕРИКАНСЬКОЇ. 
ПЕС БЕРІГ ТІЛА СВОГО 

ПАНЯ: ``-

ВАРТІСНИЙ ПЕС. 
Ник Спенєл, фармер у Стор-

джіс `(Канада), мав пса, якоію 
засудив на смерть тому, що 
він „не був добрим для худо-
би". Довга й терпелива наука 
не могла зробити його добрим 
пастухом худоби. Післаний по 
худобу, він гонив її по пше-
нйчних полях. Вкінці Спенєл 
рішив застрілити його і на те 
купив у місті патронів. При-
їхавши до дому пізно вночі, 
віДложив присуд смерти до на-
ступного дня. Кілька годин пі-
знїше він пробудився, чуючи 
сильне гавкання і шкробання 
дверей. Так, це покінчить спра-

На степах недалеко міста Е-
У місті Такома, Вашингтон,! 

суд засудив на 10 літ вязниці 
Фреда Стодарта, літ 69, яко-1 

го перед тижнем були випусти- стеван, Саск., знайшли тіло Си-
ли з вязниці у Стоні Вавн- м о н а г Р е г а - Т І Л 0 бУло погрй-
тен, Май., де він відсиджував ж е н е койотами. Біля тіла ле 
ІО л̂ітиЮ кару за підроблення ж а в п е с ' я к и й був' власністю 
документів. -̀ ‚Ґрега. Догадуються, що Ґреґ 

У Такомі Стодарта обвину- л о в и в к о н я на` "л"с0"' ПРИТІМ 

ватили за те, що він 1917 року Упав ' К1НЬ т я г а в й о г о п о с к а ' 
знасилував 9-літнЮ дівчинку, ^ " ‚ и землі, доки він не зги-
Після того накидав на неї рі- нУВі Т і л о

ч
 м е Р т в о г о . ч о л о в і к а 

та і підпалив, щоби вона зѓо- І я г а л и ^ о й о т и ' д и к , пси- Пе
г
с 

ріла. На щастя, вџпав дощ і Г Р е ^ бУв т а к о ж поранений, 
загасив вогонь. Дитини по- щ о вказУє- ІЦ0 в 'и боронив ті-
чали шукати А- врешті- знайшли л а с в о г о п а н а- Праздопод.бно 
її ще живою. Між пошукуй- т а к о ж Т0И п е с б у в о д и н о к и м 

чами був також Стодарт, який СВ1ДК0М с м е Р т и с в о г о пана" -
працював у тому місті. Як ди- . 

днсрси. і а л , ^ ..w„..._.. г_ тину знайшли,'Стодарт зник. ГРІМ УБИВ$ТРИ МАНКИ. 
вў, подумав він. Він мусить-- Дівчина, яка поволі прийшла! ц ад полу'дневими околиця-
встатц і зараз позбутися його, до'здоровля, виявила 4мя вй- 'м и Молдавії та Бесарабією 
Та коли відчинив двері і по- новинка. Стодарта знайшли пройшли останніми днями бу 
бачив кімнату в вогні, змінив врешті у вязниці у Стоні Мавн-'п; 3 громами та зливи. В пові-
свою думку. Загасивши вогонь, тен, Ман.,. і його віддано в ру- Tj Пятра-Неамт грім ударив у 
він сказав: „Тепер будемо йо- ки американської поліції. Сто-'СТІГ СОЛОМИ, ЩО під ним с̀ крй-
гО тримати. Пес може бути не- дарт признався до вини. Жінка,'лося: 20 рільних робѓгниць пе` 
здалий дО худоби, але його яку він хотів іще дитиною за- рЄД .дощем. Три робітниці 
гавкання моЖе принести дале- мордувати, жне замужна у вбиті на місці, шість тяжко ра-
ко більшу поміч". Ванкувері, Б. К. Інених. 

АРЕШТУВАЛИ „УКРАЇНСЬКОГО 
КОМУНІСТА ІЗ ЗЛУЧЕНИХ 

ч 

ЛОНДОН. — Українське Бюро подає, що корео 
пондент ча`сопису „Тайме" повідомляє, що лєнін-
градське Г.П.У. арештувало „члена комуністичної 
партії і секретаря Української Робітничої Орґаніза-
ції (Юкрейніен Воркерс Юніон) у Злучених'Держа-
вах Америки, Богданова",^ як тільки він вийшов з 
корабля. Богданова заманено до Совєтів запрошен-
ням, щоб він приїхав здати звіт з положення` його 
організації в Америці. 

Що пише про це „Красная Газета". 
Ленінградська „Красная Газета" з 20. червня по-

дає про цю справу дальші подробиці. Пише, що 
Богданов представляв на з'їзді американських, кому-
ністів „союз російсько-українських робітників" со-
вєтської орієнтації. До Ленінграду прибув на со-
вєтськім кораблі. Часопис подає далі, що Богданов 
іще в 1905 році був на службі царської охрани.` Під-
час світової війни був в Америці, де старався діста-
ти воєнні матеріяли для Росії. В 1918 році вернувся 
до Росії й перейшов на сОвєтську службу, але рів-
ночасно був і на службі „білих". Потім вернувся 
до Америки і ввійшов у ряди комуністичної партії, 
а заразом був на службі в монархістів та шпигуну-
вав у користь одної чужинецької держави. Обвину-
вачують Богданова ‚також у тім, що на його донос 
в одній чужинецькій державі розгромлено „револю-
Ційну організацію", що була прихильн'а СОвєтам. 

ДАЛЬШІ „ЧИСТКИ" ЗАХОПИЛИ ДИМИТРОВА. 
ЛОНДОН. — Голова Комуністичного Інтерна-

ціоналу, Юрій Димиі`ров, підпав сталінській „чйст-і 
ці". Арештовано його в кабінеті при праці. Сталося 
це зовсім неожидано, бо не припускали такого а-
решту і ті, Що є найближче Сталіна. Димитров зай-
мав високе становище генерального секретаря пре-
зидії Комінтерну. В його руках була вся міжнаро'д-
ня комуністична пропаганда. л , ' 

Зле інформував про Єєпанію. 
Берлінські джерела подають, що причиною цьо-

го арешту був плянованйй Димитровом замах `на 
Сталіна. В Англії пишуть, що Сталін поклав йому 
у вину те, що його зле інформував про громадян-
ську війну в Еспанії та що витратив забагато гро-
шей на допомогу еспанському червоному урядові. 
Головних співробітників Димитрова, Канєва і По-
пова, вже розстрілили. Совєти офіційно заперечу-
ють арешт Димитрова. . 

БЕРУТЬСЯ ДО ЖІНКИ ЛІТВІНОВА. 
МОСКВА. — Кажуть, що Сталін наказав М. Літ-

вінову, народньому комісареві заграничних справ, 
розвестися зо своєю Жінкою і тим рятувати'с'вою 
власну долю. Та певне є те, що ніхто не знає, ̀ Де 
перебуває жінка Літвінова і що з нею діється. 

РОЗШИВАЄТЬСЯ НА ВСІ БОКИ. 
ВАРШАВА. — Польща намагається рятувати се-` 

бе ріжними політичними договорами і союзами. Цбя 
її увага звернена тепер на прибалтійські держави. 
Шеф генерального штабу відвідував у тій ціли Лат-
вію,` Естонію і Фінляндію, а міністер заграничнУх 
справ, Бек, їздив також у тій ціли до- Стокгольмў' і 
Таліна, а тепер вибирається до Риги й Осля. Поль-
ська політика змагає тепер дО того, щоб відділити 
Совєти від Німеччини союзом держав, від Норве-
ґії на півночі до Румунії на полудні. Тим хоче Поль-
ща зміцнити свОе положення. 

КОНФЕРЕНЦІЯ У СПРАВІ ЗБІГЦІВ. 
ЕВІЯН^(Франція).,— Зачалися наради делєґа-

тів „трьох демократій", себто Злучених Держав, Ан-
глії й Франції, у справі допомоги збігцям з 32 Країв. 
У першу чергу йде тут про допомогу збігцям з Ні-
меччини і давньої Австрії, себто про допомогу го-
ловно жидам. Найліберальніше становище в` тій 
справі заняв американський делегат М. Тейлор, що 
натаврував усі держави, які гнетуть національні 
меншини. 

В ПАЛЕСТИНІ РОЗРУХИ. 
ЄРУСАЛИМ. —'У Палестині розвинулася теро-

ристична акція на великі розміри. Свідчить про це 
між іншим і те, що нема дня без крівавих жертв. 
Остання новинка подає, що в однім -дні були 23 осо-
би вбиті,`а коло 100 ранених. Не тільки араби, але 
й жиди кидають бомби і стріляють. І стріляє та-
кож військо, як до арабів так і до Жидів. Та най-
більше гине арабів. 

РІК ВІЙНИ. 
ГАНКОВ (Китай). — Китайський провідник 

ЧенҐ Кай-шек видав у річницю китайсько-японської 
війни відозву, в якій взиває японський нарід, щоби 
припинив божевілля японських мштаристш. 
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ЛОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКІ „НОРМАЛЬНІ" 
ВІДНОСИНИ 

(Надіслане для „Свободи" з Литви). 

11 ЧИЖИКІВ НЕ НАВЧИТЬ! 
Читаємо в краєвій пресі, що невелике україн-

ське село Чижиків під Львовом стало, як ііише „Но-
вий Час" (ч. 123), „притчею во язиціх" у цілій. 
Польщі. Вся польська преса крикнула і далі кри-
чить у такий, спосіб: „На.помоц!", „Польско, дзєці 
твоє ґіном!", „Гайдамачизна вирива нам душе" і т. 
п. Щоб вияснити ту справу і пізнати, що сталося, 
часопис „Новий Час" вислав до Чижикова спеціяль-
ного кореспондента і він описав свої відвідини в 
обширнім звіті. 

З того звіту виходить, inq Чижиків, це свідоме 
українське село, яке будує і творить, у якім „нема 
інтелігентів у тім значінні, в котрім цієї назви вжи-
ваємо буденно, бо інтелігентами є тут усі — селяни, 
селянки, хлопці й дівчата і бувша голова „Союзу 
Українок", селянка Гнатишинова, говорять з вами 
однаково легко про французьку революцію, Дан-
тона і Робеспієра, як про годівлю курей..." 

Або далі: „Міської тандити не видно: чудові ви-
шивки в чоловіків, жінок і дітей можуть справді за-
хоплювати. Кожне обличчя в Чижикові має в собі 
щось з того, по чім пізнаєте, що людина думає". 

І ось цей Чижиків заалярмував цілу Польщу то-
му, що там знайшлися такі родини, що були римо-
католиками, але почували себе свідомими україн-
цями і ніколи по польськи не говорили, а у своїм 
часі повисилали були своїх синів до Української 
Галицької Армії. До таких римо-католичок нале-
жала і згадана Гнатишинова, голова „Союзу Укра-
їнок". 

На село пішов польський наступ. Пішло навер-
тання римо-католиків на поляків. Пішло будуван-
ня косцюлка дідичем. А далі наступ жандармерії. І 
судова вимога до українського пароха вписувати в 
метрики імена таких римо-католиків як Касперський 
яќ „Касперскі", а не „Касперський". Вислідом того 
польського наступу було те, що 23 селяни і селянки, 
що були римо-католиками, зголосили свій перехід 
до греко-католицької церкви. Зложили заяви, під-! 
писазіи їх і вислали до нунціятури у Варшаві, а по-
кликані польським старостоюќ д о розва'ги, твердо 
стояли- при тім,. Щ04)іщиди. у своїм сумлінні. Супро-
ти того не вдіяв нічого ќстароста, а тільки пімстив-
ся на громаді тим, що заборонив дальшу будову На-
роднього Дому та почав нові пакості. 

'Ось це та подія,, що наробила такого шуму в 
Польщі. Вона дійсно дуже повчальна, J5O як не мож 
краще ілюструє відносини в Польщі і її моральну та 
фізичну силу. Тому моглаб заставити поляків і 
Польщу до глибокої задуми. Та як поляки так і 
Польща до цього неспосібні. Ота їх неспосібність 
розуміти і відчути далекосяглі наслідки навіть таких 
подій як у Чижикові була вже раз причиною упад-
ку Польщі і и поділу. Бо за такими малими подіями 
криютьря звичайно великі речі: ідеї, система прав-
ління і мораль. А все те тепер, як бачимо, у Польщі 
знов не дописує. 

Вбиття ОДНОГО ПОЛЬСЬКОГО 
вояка принесло Польщі „нор-
малізацію стосунків" з Лит-
вою. Ця „нормалізація" йшла 
такою чергою: 15. березня 
польський вояк, що перейшов 
польсько-лнтовську границю, 
знайшов на литовській тери-
торії Смерть; 17. березня ГТоль-
ща зажадала від Литви норма-
лізації відносин і рівночасно 
вручила їй ультимат; 19 берез-
ня Литва приняла ультимат; 
1. квітня до тимчасової столи-
ці Литви, Кавнасу, враз з пер-
соналом прибув перший поль-
ський посол до Литви, Франці-
шек Харват; ЗО. квітня була 
получена залізнича лінія між 
стадіями Вєси з боку Литви і 
стацією Завяси з боку` Поль-
щі, чи, точніше, на Виленщині. 
Дня 15. травня відновлено з 
Польщею - почтову комуніка-
цію, якої нѐ  було впродовж 
18 літ. Також підписано дого-
вори в справі повітряної, теле-
графічної, залізничої та радіо-
вої комунікації. 

З цього видно, що „норма-
лізація" польсько-литовських 
відносин пішла скорим тем-
пом. Тільки нема ще ніякої'е-
кономічної умови, але й та бу-
де скоро підписана. Одним 
словом, Польща, натиекаючи 
силою, змусила малу Литву 
навязати „нормальні" відноси-
ни. 

Як ставиться до цього фак-
ту литовська суспільність? Ли-
товці не мають нічого проти 
навязання нормальних відно-
син з Польщею. Одначе якщо 
Польща справді хоче добрих 
відносин з Литвою, то попе-
ред усього вона мусить напра-
вити заподіяну Литві кривду: 
мусить віддати обманом за-
хоплену литовську столицю 
Вильно. 

Таке становище ^займала ли-
товська суспільність перед уль-
тиматом. Воно не змінилось і 
тепер, хоч Польща прикладає 
багато зусиль, щоби перекона-
ти литовців у щирості своїх 
намірів. Польща майже зовсім 
припинила протилитОвську ра-
діову та пресову пропаганду, 
пропонує поїздку литовських 
артистів до Польщі, а поль-
ських артистів до Литви. 
Польські політики, з самим мі-
ністром Беком на чолі, офі-
ційно заявили, ; що Польща 
шануватиме литовську неза-
лежність, і т. п. 

вони у Вильні зліквідували ли-
товське наукове товариство, 
яке ще в 1907 році заснував 
був д-р Іван Басанавічіюс, па-
тріярх відродження литов-
ського народу. Характери-
стичне те, що товариство 
могло працювати навіть у 

На жаль, учинки поляків'часі царсько - російської вла-
не зовсім відповідають їхнім 'ди та в часі німецької оку-
словам: поляки одне говорять,'пації. Аж коли до ‚влади гіри-
а друге роблять. Багато фак- йшли польські панн, які всю-
тів свідчать; що поляки ті ди хваляться .своєю „високою 
„нормальні'; відносини стара- культурою", воно мусіло свою 
ються використати для своїх працю припинити. fu 
цілей: вони в першу чергу хо- Поляки ліквідуюсь на Ви-
чуть"знов змусити Литву до.ленщині такрж іншѓі литовські 
переговорів про культурні'І організації, як Литовсько-Го-
справи поляків у Литві. Одна- j сподарське Товариство, враз з 
че до цього нема ніякої дій- j його відділами та кооперати-
сної потреби, бо поляки в і вами. Тепер, хоч ніби між 
Литві і так мають кращі куль-
турні забез'печення ніж литов-
ці на Виленщині: поляки у 
Литві мають три свої власні 
гімназії (у Кавнасі, Поневежі, 
та Вилкомирі); мають цілу 
низку вселюдних шкіл, вида-
ють щоденник „Дзень поль-
скі", тижневик „Хата родзін-
на" та пару місячників. Во'ни 
мають своє культурне товари-
ство „Походня", що утримує 
вселюдні школи і читальні; 
мають акційне товариство 
„Домполь", яке утримує гім-
назії, і вкінці мають польське 
римо-католицьке товариство 
опіки над убогими, яке утри-
мує дитячі садки і захисти. Ті 
товариства стобідно працюють 
у Литві і ніхто їх не переслі-
дує. 

А що мають литовці на Ви-
ленщині? Тільки одну ґімна-
зію у Вильні! Друга гімназія, 
в Свєнцяцах, віднового шкіль-
ного року закрита. А вселюд-
них литовських шкіл на Ви-
ленщині вже зовсім нема. Чи-
тальні, литовські рільничі 
кружки та, кооперативи — злі-
квідовані. Майно литовського 
освітнього товариства „Ри-
гас" сконфісковано й опе"чата-
но і ним „опікується" поль-
ськйй куратор, який із цього 
майна наложив для себе 1,000 
злотих місячної платні. А коли 
не стало для нього готівки, то 
він заставив дім і інше нерухо-
ме майно в польськім банку за 
60,000 злотих. З цих грошей 
він далі побирає стало платню 
і не журиться тим, чи треба 
буде коли це майно поверну-
ти. Зрозуміло, що в той спосіб 
поляки навмис`но хочуть дове-
сти до цілковитого` банкрот-
ства литовське товариство 
„Ригас". А тут вони на все 
горло трублять, що хочуть 
„нормалізації" з Литвою. 

Одначе підлі вчинки поль-
ських наїзників на тому не об-
межуються. Шестого червня 

Польщею і Литвою існує „нор-
малізаційний дух", про від-
новлення тих організацій нема 
що й говорити. Також і преса 
литовців під Польщею зазнає 
великих перешкод-з боку уря--
ду. Був час, що литовці на 
Виленщині не мали ні одної 
газети: всі закрила влада. Не-
давно поляки позволили ли-
товцям видавати двічі на тиж-
день газету „Аідас"; але вида-
вати газету для молоді таки не 
дозволили. Литовці хотіли 
таку газету видавати в Варша-
ві, але й там їм не дозволили. 
Допускаючись таких підло-
стей, поляки мають одну ясну 
мету: змусити Литву до нових 
переговорів у справі відкриття 
польських шкіл на тих литов-
ських територіях, на яких у бі-
лий день зо свічкою не знай-
дете ні одного поляка. . 

Багато перешкод роблять 

поляки навіть у гіочтовій ко-
мунікації, якої вони ніби так 
гарячо домагались від Литви. 
Напр., литовці під Польщею, 
як окремі особи так і редак-
ції, ще й теперх не дістають, ли-
товських газет з незалежної 
Литви. Як виказалось, поль-
ська почта у Вильні литов-
ських газет абонентам не до-
ручає, а навмисно їх нищить. 
І роблять це поляки навіть' те-
дер, після „нормалізації від-
носин". 

Всі ці підлі вчинки поляків 
ясно й виразно Свідчать про 
те, що годі вірити в щирість 
поляків. І тому саме литовська 
суспільність у всі обіцянки 
п'оляків таки не вірить. Бо це 
булоб велике чудо, якщоб по-
ляки колинебудь. додержали 
свого слова. В цілій своїй істо-
рії поляки всюди і все послу-
гувались обманом. У 1410 ро-
ці, коли поляки, довідалися, 
що литовський князь Витовт 
Великий хоче коронуватись та 
відділитись від Польщі, вони 
обманом захопили корону,' я-
ку папа'римський вислав Ви-
товтові. В той спосіб вони пе-
решкодили коронації. 9. жов-
тня 1920 p., поляки також об-
маном захопили Вильно, хоч 
передтим, 7.'жовтня, підписа-
ли були в Сувалках умову, в я-
кій признали незалежну Литву 
зо столицею Вильиом. Який 
черговий новий обман вони 
придумають, п'окаже будуч-
ність. Та одно певне: без об-
ману поляки довго жити не 
можуть. 

А. Дарбенас, 
(Кавнас, Литва). 

ВІРЛЯНДІЇ ПРО УКРАЇНУ 
„Айріш Індепенде'нт", найпо-

важніший щоденник Ірляндії, 
помістив 10. червня довгу 
статтю, присвячену виключно 
українській справі. Стаття має 
головний заголовок „Совєти 
валяться в середині". 

По короткому вступі, в яко-
му підчеркнено розбіжності 
між українцями й москалями, 
переходить автор до обгово-
рення самогож українського 
питання в Совєтах. 

„Не треба забувати, пише 
він, що 35 міліонів українців, 
що живуть під Совєтами. ста-
новлять рівночасно і найбіль-
шу небезпеку для тиж же Со-
вєтів, бо загрожують їм з се-
редини. Українці в той сам 
час є також найбільшим забо-
ролом західньої цивілізації та 
христіянства, наскільки його 
ще осталося в Совєтах..." 

Потім подано короткий, але 
докладний опис економічного 
значіння України й одночасно 
пояснення, що саме ті багат-
ства є одною з причин, чому 
Совєти за всяку ціну стара-
ються здавити самостійницькі 
прояви. Слідкуючи за подіями 
в Україні, приходить-автор до 
переконання, що змагання у-
країнців до самостійности не 
вдасться здержати Москві. У-
країна прямує до відірвання 
від Совєтів, а коли це станеть-
ся, тоді „між московською не-
безпекою й іншим европей-
ським світом повстане сильна 
буферна Держава, звязана з 
заходом давніми традиціями і 
ворожа комунізмові. Буде це 
форпост христіянської Европи 
проти азійського безбож-
ницького світу. 

„Українці в усьому ріжпять-

ся від москвннів; Вони маютй 
власну культуру і навіть тем-
пераментом ріжняться від них. 
більше ніж ірляндці, від ан-
ґлійців. Поняття індйвідуаль-
ної власности є в них вродже-
не, тоді, коли в москалів, ще 
століття перед появою Леніна, 
вже була розвинена комуна, з 
дуже малим нахилом до індн-
відуальної власности. 

„Героїчний, можна сказати, 
спротив українців до колєкти-
візації, це ще оДин з доказів 
їхньої сильної індивідуально-
сти та любови свободи. 

„Рік 1933, памятпий стращ-
ним голодом, був доказом, що 
Москва признала, що україп-
ський націоналізм не знище-
ний, навпаки, що він зріс і 
що треба хопитися дуже дра-
стичних мір, коли хочеться 
його здушити. Такою дра-
стичною мірою мало лослу-
жити заведення примусово? 
колективізації, себто відібран-
ня хліба від уст голодуючим і 
віддання його урядові. Таке 
зарядження стрінулося з енер-
ґійною критикою навіть зо 
сторони голови українського 
уряду, М. Скрипника. Він' за-
протестував, настоюючи, щоб 
хліб, випродукований ўкраїн-
цями, служив їхнім життєвий 
потребам. . 

„Москва побачила в тому 
протесті вияв українського се-
паратизму і Скрипника „злі-
квідовано" як зрадника Совєт-
ського Союзу, а на його місце 
прислано москаля Постишевл 
(пізніше і. його теж стрінула 

такасама доля). Він узявся до 
переломання спротивў в дуже 
простий спосіб: виголоджую-
чи на смерть чотири до пять 
міліонів людей..." 

Далі переповідає автор по-
дії аж до найновіших часів. О' 
станній розділ статті (заголо-
вок „Европа й Україна") тор-
кається відносин європейських 
держав до українського пн-
тання, особливож Німеччи-
ни і Великої Британії. Зга-
дує також про те, що „тре-
ба п а м я т а т и, що вели-
ке число українців живе також 
у Польщі, Чехословаччині та 
Румунії, де вони творять по-
важну меншину..." 

Стаття закінчується слова` 
ми: „Велика Британія, забез-
печена своїм положенням на 
островах, не добачує ні небез-
леки, яка нам усім тепер гро-
зить, ні тої користи, яку при-
неслаб Европі незалеежна 
Україна". 

% (Ўќбюро, Лондон). 

в кожній УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
Т1 ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

О. Л v г о в и й. Автор застерігав за собою всі права. 

ЗАЎКРАЇНУ 
{ В І Р А Б А Б Е Н К О ) -

Повість Із часів революції 1 повстанської війни 
у Великій Україні. (В двох частинах). 

Ч а с т и н а ' п е р ш а 
— — . . ' --" 20^ 

Хтож вони, оті всі „чисті" 
і. „нечисті" громадяни? По що 
сюди прийшли? Не однакові 
потреби звели їх... Одних при-
гнала сюди наруга, знущання, 
грабунки і розстріли шукати 
правди у своєї влади, а дру-
гі, веселі і ситі, занюхавши 
інтерес на доставах, ріжнород-
гііх концесіях і контрибуціях, 
прийшли сюди в надії, що і 
їм перепаде немало до кише-
ні. Прийшли зрештою от так, 
щоби побалакати зо знайо-
мими, попросити при нагоді 
за доньку чи сина; може встря-
нув би на легкий державний 
хліб; 

Десята година, а урядуван-
ня в старостві ще не почина-
еться. щойно збираються у-
рядаики, референти, підрефе-
ренти, писарки і писарі. Чим 
вищий урядник, тим пізніше 
приходить на службу, бо ні-
би і навіщо?... Урядників стіль-
ки, що. для всіх навіть крі-
сел не висталоб, не то столів 
для. праці. І так шість годин 
працюють, сновигають по схо-
дах. і кімнатах, наче ті будів-
ничі Вавилонської вежі у Бі-
блії, а платня чейже належить-
ся за посаду, а, не за працю... 

Виходить нарешті. до поче-
калђні;'секретар старости ло-

списувати інтересантів. Ті з 
улесливими усмішками пха-
ються, щоби попасти перши-
ми на список, наступають на 
Ноги, шикають з болю і враз 
знову з приємним усміхом 
протягають голови до секре-
таря. Той, Свідомий своєї гід-
ности і ваги становища, по-
важно перепитує, але не завж-
ди додержує поваги; зпід, бю-
рократичної маски зчаста про 
глядає ще звичайна смертель 
на людина. 

ч— Не товпіться — просить 
секретар обступйлих його ін-
тересантів. — Усіх запишу. 

— Мене, будь ласка, на пер-
шуі чергу. Я за трицять верств 
приїхала — просить жидівка. 

— Ні, мене! — перечить па-
нок. — Я ў важній справі... 

—- А чому не мене? — заяв-
ляє старий бородатий жид. — 
Я також у важнім інтересі. 

Секретар, розводить руками, 
мовляв: що з таким нарбдом 
церемонитись, і прибирає гор-
ду поставу, Прохачі відразу 
смирніють. 

— Ви з чим? — питає важ-
но панка. — Назвище? 

— Николай Смирнов, упра-
витель маєтку князя Голіцииа, 
прохати "війська. 

—^.Добре —- записує cekpe-j 

тар. — А ви? — звертається 
до жида. 

— Пінкус Зіберман, посе-
сор... Знаєте, пане секретарю, 
маю кілька тисяч пудів сіна. 
Добр'е сіно, дрібне, пахуче. 
Для війська саме буде потріб-
но.... 

— Ви? 
— Рухля Нагель, склепарка, 

— відповідає жидівка — в 
справі закриття кооперативи. 
Мужики не хочуть у мене ку-
пувати — і кривиться, готова 
до плачу. 

Присутні посміхаються. Се-
кретар суворим зором обво-
дить їх і коли ті втихають, 
записує далі. Кожний з ін-
тересантів прибув якщо не 
просити війська, то в торго-
вельних справах, або просити 
посади. 

Скінчивши, секретар вигля-
дає на коридор і стає враже-
ний присутністю гурту селян. 
Селяни ніяково мнуться під 
суворим поглядом пана. 

— А,в.и `чого тут? — по хви-
левій "мЬвчанці запитує гордо 
селян. 

— До пана старости, ласкз-
вий пане, — з уклоном поясни 
ють з гурта. 

— Пан староста не зможе 
вас нині приняти. Йдіть собі 
додому. і 

— Ми вже три, дні тут ЖДЄ-
мо. Прохаємо вашої милости! 
— знову кланяється гурт. 

— Добре, то я вас запишу 
— подобрів секретар. — Та не 
знаю, чи прийме він вас нині... 

І знову повторилася попе-
редня сцена з записуванням, 
з тою лищ ріжницею, що се-
ляни прийшли зо скаргами на 
державну варту, на реквізиції, 
грабунки. ;j Знайшлося кілька 
селян, яким викликаний діди-j 

чем карний відділ попалив 
обійстя. Два прийшли проси-
ти за ‚арештованих безвинно 
синів, один, за морд доньки, 
взагалі за виконані ніби укра-
їнською владою на селянах 
злочини, що поставили пізні-
ше частину селянства по сто-
роні большевиків, а останнім 
дали притоку до пропаганди 
проти української державно-
сти і плюгавлення національ-
них ідей. 

Секретар кінчив уже з , ct-
лянами і думав вискочити на 
вулицю провітритися. Відчи-
нив двері, та зіткнувся з вхо-
дячим російським старшиною 
і тернівчанами. 

— О, ще нові інтересанти! 
— задержався він. — Прошу, 
я вас запишу. Ви з чим, пане 
сотнику? — спитав старшину 
першого. 

— Я... — випростався той. 
— А з ким маю честь говори-
ти? 

— Особистий секретар ста-
рости — образливо предста-
вився секретар. — Ви з чим 
завитали до нас? 

— Я. зреферую ' це самому 
старості! — гордо, розумієть-
СЯ ПО МОСКОВСЬКН, ВІДПОВІВ 
сотник. 

— Але я,мушу записати вас 
у чергу для прийому — по-
яснював секретар. 
t — Я говоритиму 'поза вся-
кою чергою... Що це зна-
чить?!... Щоб я ставав у чер-
гу за цими вонючими мужи-
ками?! —‚вибалушив очі стар-
шина. — Та коли у вас такий 
порядок, то записуйте. Сотник 
Карчевський-Корженецький, у 
справі організації доброволь-
них старшинських дружин. 

— А ми,- евященик "Василев-
ський 'г я, інжинір Омелянен-

ко, в справі звільнення ареш-
тованих селян. 

Секретар записав. 
— Ідіть до почекальні, па-

нове, — попросив. — Прий-
деться вам довго--заждати. 
Сьогодня маємо багато про-
хачів. 

— А ці, дядьки, чого стоять 
на коридорі?, — вказав на се-
лян о. Василевський. 

— Знаєте, отче..; В сіраках... 
Для інших неприємно... В по-
чекальні чистіші інтересанти... 
мнявся секретар. 

— Сурдутники — сказав О-
мелянеико глузливо. 

— Ой... Сіряк і кожух корм-
лять сурдутника і заслугують 
на ліпШе трактування — зі-
дхнув священик. — Про мене 
йдіть, а я зістанусь тут, пого-
ворю з селянами. 

— Що вам Бог дав, панотче! 
Тут і сісти нема на чому. Сим-
патіями до селян ми тракту-
вання не змінимо. Та може й 
скоріше до старости дістане-
мося... Ходім! — просив Оме-
ляненко. 

Зайшли і сіли в кутќу. 1н-
тересанти неприязно змірялц 
їх очима, інстинктовно відчув-
ши в них ворогів. Сподівали-
ся, що священик, духовна о-
соба і поважна віком, буде 
мати першенство в черзі прий-
няття. Один лиш жидок зараз 
підсів до тернівчан. 

— А ви по що, панотче? — 
протягаючи слова спитався за-
цікавлено. 

— Думаємо закупити 'всі 
концесії в повіті — відрубав 
за священика Омеляненко. 

— Ох, які мені багачі знай-
шлися! — покрутив головою 
жидоќ і- відійшов о'бражений. 
Пошварґотів щось своїм жид-
кам і більше ніхто вже їх не 

займав. 
Та на авдиєнцію довго дсг-

велося ^кдати. Староста при-
їхав, прийняв, кількох, поїхав 
на обід і вернувся аж коло 
третьої години. Інтересанти та-
кож порозходилися; зісталися 
священик з Омеляненком та 
селяни переступали з ноги на 
ногу в коридорі. Омеляненко 
виходив до них, просив зайти 
посидіти, відпочити трохи; мо-
тнвував, що вони в свому 
краю і повинні чутися вільни-
ми. Селяни дякували „панові" 
за добре слово, та зайти не 
посміли. 

— Ми вже заходили там, — 
пояснювали деякі — та нас 
вигнали. Більше не хочемо па 
лайки наражуватися. 

Аж надвечір уділив староста 
тернівчанам півгодини, тай то 
на настирливе їх домагання; 
Омеляненка, ні священика він 
іще не знав, родом був десь з 
північної Чернигівщини, а що 
на посаду прибув недавно, то 
нічого і не чув про' них. Го-
ворив лише по московська 

— Що вас, отче, обходять 
ькісь-там арештовані селяни? 
Свояки вони ваші, чи що?... 
Я і так маю вирахувану кож-
ну мінуту, а ви мені голову 
клопочете! — накинувся мо-
крим рядном на священика, 
коли вони ввійшли. 

— Не свояки, пане старосто. 
Але справедливість вимагає 
обставати за ними. Вони ареш-
товані невинно — пояснив свя-
щеник по українськи. 

Староста нахмурився, по-
чувши українську мову свя-
щеника. 

— Без вини не могли їх а-
рештувати. В державі обовя-
зує правовість. 

— Безумовно, Правовість 

зобовязує в кожній державі. 
Тільки урядники часто пере-
ступають право — терпко за-
говорив Омеляненко. — Селяни 
арештовані з вашого наказу. 
За що? За які провини? Хіба 
тільки за заснування просвіт-
нього товариства., Але не за-
будьте, пане старосто, що і за 
царату просвітні організації 
існували і розвивалися без ве-
ликих перешкод; бодай іііко-
го не арештували, не запако-
вували в' тюрму. Хібаж для 
української влади освітній у-
країнський рух небажаний?... 

—г Не те, пане інжиніре, не 
те... А за оте українство, за 
соціялістнчний напрям... Я за-
нятнй і тут не місце на ди-
скусію... Прошу ясно сказати, 
чого бажаєте! — збитий з 
пантелику спитав староста. 

— Жадаємо звільнення а-
рештованих, пане старосто. 

— Вони не в мому розпо-
рядженні. Жадайте у держав-
ної варти — заявив той. 

— Але вони арештовані на 
ваш наказ, адміністраційннм 
порядком. Дайте наказ полі` 
ції -т- просили тернівчанн. 

— Не. можу... Проти них 
буде провадитися слідство. 

— То дайте - наказ слідчо- , 
му бодай прискорити справу. 

-— І цього не можу... Судові 
власті не в моїй компетенції. 
Звертайтеся до них самі. 

— То дайте нам можливість 
хоча з ними побачитись! — 
майже наказував Омеляненко. 

— Добре, дам. Але спустіть 
ваш тон, пане інжиніре! — 
образився староста. — Та н 
раджу не дуже побиватися за 
арештованими... 

в (Дальше буде). 

^ _ _ _ _ _ 



ЯК РОДИТЬСЯ ФАШИЗМ. 
Недавно нюйорський стей-

товии сенатор МекНейбо зая-
внв. шо, переслухуючи секре-
тара американської к`омуні-
стіічної партії, Ерла Бравдера^ 
її голову американсько-німець-
кого наиістичного Бунду, Фри-
дриха Ќўна, він прийшов до 
переконання, що комуністи 
фашисти в своїй зверхній_фсф-
мі є дуже до себе подібні. Во-
ни мають своєрідний спосіб 
думання, своєрідну льоґіку, 
однаковий темперамент х під-
хід до справи. Ціли їх можуть 
бути цілковито відмінні, але' у 
виборі засобів вони мало ріж-
ияться. 

ХТО СІЄ ВІТЕР, ЗБИРАЄ 
БУРЮ. 

Уявім собі, що якийсь демо-
кратнчний бесідник, що вірить 
твердо в свободу слова, в че-
снс поступовання і право кож-
ного громадянина висловлю-
вати свою . думку, вийшов 
на підвищення, десь у пар-
KV ;ін в салі, і починає 
промову. А тут якийсь чер-
воішй ху л і ѓ а н , заражений 
Гіольіііевнцькою наукою, раз-
ураз йому перериває. Бесідник 
просить не перешкаджати, а-
гіелює до почуття справедлн-
вости; переконує, що в данім 
краю кожний може мати свою 
думку і треба бути толерант-
ним до чужих переконань. Та 
це не помагає і червоний хулі-
ган далі верещить, гукає і пе-
ребиває. Тоді бесідник гово-
рить гостріше, що коли хто не 
погоджується з його словам'!, 
то може вийти і не мусить 
цього слухати. Але червоний 
хуліган цілком не думає вихо-
дити, тільки далі `розбиває 
промову. 

Цей поступок хулігана де-
нервує вже не тільки самого 
бесідника, але й усіх присут-
ніх. Вони стараються наперед 
добрим способом уговкати 
.його і змусити замовчати. Та 
коли це їм не вдається і вони 
виразно бачать, що хуліган 
прийшов з виразним завдан-
ням не дискутувати, не вилу-
шувати правду, тільки розби-
ватн віче, вони огірчуються на 
нього і в дусі собі думають, 
що не зле булоб, якби якісь 
люди силою йому закрили 
рота. 

ТАКІ люди появляються. 
Одні люди л'иш бажають 

нього, а інші починають,це пе-
рсводити в життя. Вони при-
ходять до повного переконан-
ня, то червоні хулігани завзя-
іися знищити своібоду слова, 
чи взагалі свободу. 1 роблять 
вони це мов на глум долі, са-
ме при помочі свободи, ЩО в 
данім краю існує. Де далі, ті, 
то щиро бажають зберегти 
свободу, приходять до пара-
доксального переконання, що 
свободу для цілої суспільно-
іін можна врятувати тим, що 
обмежиться свободу злочин-
ним хуліганам. 

Ось це початок фашизму. Ті 
люди не конче здають собі на 
початку справу з того, що во-
ии ступають на фашистівський 
шлях. Вони можуть навіть по-
чуватй себе зпочатку повними 
демократами; бо фактично в 
імя збереження суспільного 
ладу вони свій рух розпочали. 
Щойно пізніше, коли вони 
спою роботу розгортають і, 0-
глядаючись довкруги за союзі 

пиками, довідуються, що інші 
краї, інші суспільності пере-
живали той сам процес та їв 
ньому створили свої „фаши-
стівські" організації, — слово 
„фашизм" перестає' бути для 
них страшне і вони зачинають 
себе з гордістю до нього за-
числяти. 

СОЮЗНИКИ. 
Те саме, що большевиќи 

роблять на прилюдних вічах, 
роблять вони також у ріжних 
організаціях, на мітінґах. 
Узброївшись у певну скіль-
кість фраз, про „визиск робіт-

ників", про „рівність", вони 
удають приятелів убогих лю-
дей, робітничої кляси. І, ору-
дуючими цими демагогічними 
фразами, вони стараються р 
кожній організації, в кожній 
інституції розбивати внутріш-
не життя. ` 

А помагає їм у тому загаль-
на свобода, демократична си-
стема. Користуючися свобо-
дою слова, вони - виступають 
на зборах даної організації і, 
замісць Спрямовувати наради 
в корисному, будуючому на-
прямку, каламутять зборами -і 
розбивають усяку здорову 
думку, що кільчиться в напря-
мі якогось чину. Інші члени 
терпеливо слухають, бо в ‚них 
є свята засада зносити іншу 
думку, цінити погляд 'іншого 
чоловіка, навіть коли він. не 
погоджується з їхнім; нќімці їх 
святою засадою є те, щоб да-
ти кожному чоловікові виго-
воритись. А червоні хулігани 
„виговорюються" так довго, 
що аж деморалізують збори і 
не дадуть їм ніколи прийти до 
корисного висліду. 

Ось у таких моментах у всіх 
членів зроджується тихе ба-
жання, щоб знайшовся хтось, 
хто силою заставив би черво-
ннх хуліганів замовчати і не 
нищити даної інституції. А ці 
люди, т о так думають, коли 
самі через те ще не стали „фа-
шистами", то цілком' певно 
стали їх тихими прихильника-
ми і союзниками. 

В останнім числі „Контем-
порарі Рошя" професор Гір-
шов говорить: „Коротко кажу-
чи, як довго є можливим сер 
Страфорд Криме (провідник 
англійських комуністів. — 
Ред.), так довго сер Освальд 
Мозлі (провідник англій-
ських фашистів. — Ред.) є 
неуникнимим; а можна навіть 
сказати, що потрібним". 

КОМІТЕТ ВІДДІЛІВ'Ў. Н. СОЮЗУ В НЮ ЙОРЌУ 
влаштовує 

28. СЕРПНЯ Ц. Р. в УЛМЕР ПАРКУ 

Багата мистецька програма, визначні промовці, дефіляда відділів 
з прапорами. Завдання Здвигу: перевести провірку сил членства 
У. Н. Союзу на терені Ню Йорќу й околиці. — Вступ 35 центів. 
Тикети до набуття у відділових урядників та при касі в день Здвигу 

ВТРАЧЕНІ ЛІТОПИСИ 
В 17. столітті, такім славнім 

в історії України, стались 
справді великі діла. Були то 
війни, в яких бр'ав участь у-
весь нарід, що боровся за во-
лю рідного краю, якої не до-
боровся. 

Такі то діла` не могли оста-
тися без впливу на літерату-
ру. Завдяки війнам Богдана 
Хмельницького повстала ціла 
низка історичних творів. На-
рід виспівав славні подвиги 
17 століття у піснях, історич-
них думах. Поодинокі вчені 
люди описали ті діла в літопи-
сах. 

Як літописці виступали те-
Г Т Т Т Т Т И Х І І Т П І І Х Х І Х Х Х Х Х Л Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х И 

ЗАХОДОМ 1. СОТНІ 0 . Ч. С. В НЮ ЙОРЌУ 
: :: : уладжуеться : :: : 

ВЕЛИКИЙ СІЧОВИЙ ФЕСТИН 
( P I C N I C ) 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 28-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) 1 9 3 0 РОКУ 
23-50 

В "BELVEDERE PARK" (NORTH BEACH) 
94th STREET, JACKSON HEIGHTS, L. I. 
Парк відчинений від години 9-тої рано. 

Вступ 40 центів. :: Першорядна музика; 
Українські Громадяни! Ще раз полаємо до відома українському 

громадянству і просимо всі українські організації здержатись на 
той день зо своїми пікніками Коли все будемо робити зо злоби 
на той самий день, то шкода буде лиш україн`цям. а не ворогам. 

Остаемо з січовим привітом. СЛАВА УКРАЇНІ! 156 
Команда І. Сотні О. Ч. С 

З АХ AF 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 людей, 
що в книжках шукають нової сили до життєвої бо-
ротьби 

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

Ось для прикладу кілька життєвих 
правд, зисованнх неќ) великою повістю 
Великого майстра пера: ,, 

Нехай і так, що ми ііеіііаслїїві,. але 
для чого мусимо ми бути зрадниками 
свою краю? 

Навіть люди, що †ужать за порядками 
без князів і влади, мусять для боротьби 
проти спільного ворога, дружитися й вста-
ноплятн в.таду. . 

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

Коли дві віри борються зо собою, важ-
шшою від кожної з них є пошано для 
ЛЮДИНІ! ІНШОЇ ВІріІ. 

'Люди, шо для клясоіпіх інтересів зра-
джують рідний край, На ділі зраджуюгь 
'інтереси своєї кляси. 

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

ЗАХАР БЕРКУТ 
а̀ канвою, на котрій письменник виткав ці правди, 
служить прецікавий історичний мент в минул'ому 
українського народу, коли на наші Бескиди напали 
дикі монголи, щоби пограбувати маєтки, закріно-
ститйчлюдей 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, на'вчає 
й виховує. 

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

Замовляйте в Книгарні „Свободи" 
4iSVOBODA" 

Р. О. Box 346 Jersey City, N. J.1 

пер уже не самі духовні осо-
би, а багато більше світські: 
міщани (Літопис Хмельниччи-
нн), шляхтичі (Єрліч), коза-
ки (Самовидець) і інші. 

Деякі літописи затратились 
і знаємо про них хіба тільки, 
що на них покликуються літо-
:писці 18. століття. До таких 
літописів належить 
Достовірна Літописі, 

вони стрінулись із донськими 
козаками, які їх намовили о-
статись над Доном і разом їз 
ними здобувати Озів. Дальше 
оповідає літописець про здо-
бування Кодаку і наводить 
слова Хмельницького до Ко-
нєцпольскго в 1639 році: 
(„Ману фаќта, ману деструі-

„Руськадур" — Що рука збудувала, 
що на те знищить рука). 

неѓ покликується м. і. Самійло j Достовірна Літопись кін-
Величко, автор Літопису п р о і Ф і т ь с я ОПИсом битви над Жов-

тими Водами. війни Хмельницького. 
„Руська Достовірна Літо-

пись" починається від коза-
ків, згадує про ПредиславаІ 
Лянцкоронського, як він 1512,POM'HefHafMO- правдоподібно 
р. щас'ливо боровся з козака 

Так подали ми цілий зміст 
Літопису. Хто був його авто-

ми проти турків, за що король 
Жигмонт І. затвердив козакам 
їх давні вольності. Під р. 1576 
описує, як король Стефан Ба-
торій заходився зорганізувати 
козаків, як казав їм бути на 
сторожі проти татар, як пере-
конався про їх хоробрість і 
ск`азав про них: „Буде з цих 
юнаків коль Річгіосполита 
вольна", опісля згадує літопи-
сець, як король, „лякаючися, 
щоб козаки не стали шкідні 
ляхам, казав вигубити коза-
ків", як Наливайка, що ви сѓу -
пив проти Польщі, у Варшаві 
в мідянім бику спалили. 

Літописець Достовірний зга-
дує про похід. Сагайдачного 
на Кафу в 1606 р'. про смерть 
гетьмана Самінла Кішки, що 
дістався в турецьку неволю 
1620 p., про смерть козацько-
го сотника Михайла Хмель-
ницького в битві під Цецорою 
1620 p., в котрій то битві син 
його,-Зиновій Богдан, попав у 
татарський полон. Каже, що 
той сотник Михайло Хмель-
ницький був родом із Лисянки 
і звідси перейшов до Чигири-
на., Вістка ця дуже важна, бо 
польські історики говорять, 
що батько Богдана був поль-
ський шляхтич. 

Крім того подає Достовірна 
Літописі, дуже цікаві подро-
биці з молодих літ Богдана 
Хмельницького, про віднов-
лення митрополії в Києві захо^ 
дами гетьмана Сагайдачного в 
1620 p., про смерть Сагайдач-
ного п Ќнепі, в квітні 1622 p., 
як пін усе своє майно записав 
на церкви, братова та школи 
(м. і. на львівську Ставропи4-
гію) та на вбогих. 

Автор Достовірної Літописи 
застановляється, ч'ому україн-
ські вельможі, які досі були 
пірні своїй прадідівській вірі, 
Ч'лреклися потім тієї.віри та 
народности ' і переслідували І 
'своїх земляків. Як причинўі 
того .подає літописець те, шо 
українці женилися з польками 
(ляховицями). 
Під р. 1628 подає літописець, 

як козаки вибрали гетьманом 
Тараса Трясила та побили по-
ляків під Переяславом, як 
гетьман Сулима в 1633 р. здо-
був Озів, за що його у Варша-
ві смертю покарали. В р. 1637 
„чотири тисячі козаків, що 
'вже ляиької неволі стерпіти не 
могли, рішилися піти аж під 
Герсів, щ'об їм помагати у вій-
ні проти турків".' По дорозі 

козак, бо Величко згадує ви-
разно, що доповнив свій літо-
лис із козацьких літописів. З 
Достовірної Літописи' довіду-
ємось багато таких річей, яких 
не знаходимо в інших літопи-
сах. 

Другим таким утраченим лі-
тописом із 17. століття є „Дія-
ріюш Самійла Зірки". Велич-
ко, літописець 18-го століття, 
мав у руках цілий „Діяріюш" 
і користувався ним, як і інши-
ми джерелами, при писанні 
свого літопису. 

Величко „било на Кошу два 
писарі барзо добрих", обзна-1 
йомлених із словянською і І 
польською мовою. Старший 
звався Степ'ан Брацлавський,! 
молодший Самійло Зірка,! 
шляхтич родом із Волині, j 
Степан остався на Січі, Зірка.1 

пішов із Хмельницьким - в У" 
країну і ввесь час при ньому 
оставався, товаришив навіть 
гетьманові на Крим. Потім у-
весь час козацької війни з по-
ляками був писарем при Бог-
дані Хмельницькім і описав у-
весь той час у свому 'запнсни-
ку. „О всіх річах і поведеніях 
(гетьмана) совершенно відал, 

;досконале і лространно в Дія-
{ріюші своїм оніе описал" — 
каже Величко. 

В „Діяріюші" були поміще-
ні кореспонденції, листи Бог-

їдана Хмельницького до ріж-
них монархів І князів. Листи 
ті подав Величко у свому лі-
тописі без зміни. 

Самійло Зірка, як писар і 
секретар, мав прощальну прр-
мову на тіохороні в' серпні 
1657 року. В промові тій ве-
личає він батька Богдана Чи-
гиринського руським Одноца-
рем, Скандебергом, гетьманом 
усієї України; каже, що тільки 
його', Богдана, слово може 
врятувати нарід від погибелі й 

ізаглади. Між іншим сказав 
Зірка: „К тебі обрашаю ни-

. щетнеє слово, возлюбленний 
нам вожд, древній руській 
Одоноцар, славний Сканден-
берг, гетьман всего славного 
войска запорожського і всей 
козакоруфкой України, Хмель-
ницький Богдане! Ти же кра-
снорічивий от рожденія прого-
ворив охрани нас, да не будем 
ми покорени і погубленн вра-
гами нашими, вимолви нам ла-
скавоє і доброє слово, геть-
ман наш доблесѓний і возлюб-
ленний!" 

До утрачених літописів- на-
лежить також „Літопись Пере-
яславська", написана 1636 р. в 
Переяславі. Згадує про неї Ве-
личко, що виняв із неї листа 
короля Жигмунта III. і листа 
султана Османа.. 

УРОДИЛА 21-ШУ ДИ†ИНУ. 
В румунському місті Сіґет 

47-літня Марія Поп уродила 
21-шу дитину. Вона замужия 
вдруге і три рази привела на 
світ близнята. 

Самійло Зірка був секрета-
рем Богдана Хмельницького. 
Як Хмельницький вперше при-
йшов на Запоріжжя, як каже 

БР1ДЖПОРТ, КОНН.! -jjCft 

ЗАХОДОМ ТОВАРИСТВА СІЧИ, 
від. 59. У. Н. Союзу, відбудеться 
В НЕДІЛЮ, 10. ЛИПНЯ 1938. 
в годині 3. по обіді, в гали цер-
кошгін на Beach St. 

ЖАЛІБНА АКАДЕМІЯ 
в намить смерти 

полк. ЕВЃЕНА КОНОВАЛЬЦЯ 
Запрашається українське грома-
дянство з Бріджпорту, Савтпорту 
й околиці до численної участи. 

Уряд Товариства. 

ПРИХИЛЬНИКІВ 1 СЛУХАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЮВОЇ ПРОГРАМИ 
В ФІЛЯДЕЛЬФІЇ, ПАЛ 

Д О ВСІХ ЧЛЕНІВ, 

Запрошуємо Вас на 

юг;.. 
В КОРИСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЮВОЇ ПРОГРАМИ, Щ О БУДЕ 

В НЕДІЛЮ, 10. ЛИПНЯ (JULY) 1938. 
НА ФАРМІ ПРОЦИКА КОЛО ПЛИМАВТ МГПНГ (ЧЕСТНАТ ГИЛ) . ПОЧАТОК год. 1. 

Продовження Української Радіової Програми все н'айбільше залежало від підтримки її слухачів. За та--
кою підтримкою звертаємося до Вас тепер, бо тепер більше, як коли, треба, шоб українське слово й пісня були 
далі голошені через радіо. В наших обставинах радіо є чуттєвим нервом, що передає радість і біль для най-
більшого числа людей. В годинах національного смутку українське слово через радіо 'єднає нас в одну сильну 
громаду. Вже пятнй рік без одного тижня перерви Українська Радіояа Годпна в Філяде.†ьфії сповняє свою 
службу совісно для українських людей, що живуть навколо. Прнходіть з усіх сторін, як далеко доходить наша 
програма. За дороговказами слухайте Українську Радіову Програму в суботу від 2. до 3. пополудні, стація 
WDAS, 1370 кс. Теодор Свистун, управитель і заповідач. 

ВЕЛИКУ ПЃОЃЎЛЬКУ 
НА ВЕЛИКІМ ПАРОПЛАВІ 

С A L U Е R Т 
по РІЦІ гудсрн до 

HOOK M O U N T A I N 
' :' уряджують : 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЌЛЮБ 
: і ЖІНОЧИЙ ВІДДІЛ 

В НЕДІЛЮ, 10. ЛИПНЯ (JULY 10) 1938. 
КОРАБЕЛЬ ВІДХОДИТЬ З BATTERY PARK, NEW YORK, PIER A, 

у годині 9. рано. 
ПРОГРАМА ПРОІ'УЛЬКИ: МУЗИКА, ТАНЦІ, СПОРТОВІ ЗАБАВИ ТА ВОДА ДО КУПАННЯ. 

Ціна-білетів в обі сторони наперед $1.25, в день прогульки $1.50; 
діти до 12 літ 60 Ц., при бовті 75 ц. 

Поважані' Громадяни: Тому, що число прогульковців що року збільшається, цьогорічна 
прогулька буде більша від усіх попередніх і на найбільіцім кораблн. на свіжім воздусі, у 
гарнім парку над водою. Вам певно буде мило провести цей деньў між приятелями і знайо-
мими. Першорядна музика під проводом Н. Антошкова, тя буфет під властнм зарядом зі смач-
лнми перекусками і холодними напнвками. — Запрошуємо усіх місцевих і дооколнчннх грома-
дян до численної участи. Прогулька відбудеться без огляду на погоду. 

Білети можна набути кожного вечора у льокалі Ќлюбу, 59 St. Marka Place, N. V. С. 
Tel. ALgonquln 4-7395." t 153,6 
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ЦОЗІР! УКРАЇНІЎ МІСТА ФІЛАДЕЛЬФІЇ 1 O K Q M J I І103ІР! 
КОМІТЕТ БУДОВИ УКР. ЦЕРКВИ В ЖУХОВІ ( З А СЯНОМ) 

ПЕРШИЙ Упїкнїк 
НЕДІЛЮ, 10 . ЛИПНЯ (JULY 1 0 ) , 1 9 3 8 . 

BARNH1LL FARMS, ON RIDGE PIKE, AT BARREN HILL 
! Opp. Marble Hall Swimming Pool. U 

Вразі д о щ у пікнік в ідбудеться в неділю, 24. липня ц. p . -
Першорядна орхестра. — Знамените пиво І перекуќќй. " v 

Українці, Громадяни І Громадянки! Запрошуємо Вас загостити гро-
мадно на цей пікнік, а весело забавимося та потанцюємо в гарнім гайку 
v холодку. Дохід з пікпіку призначений па дуже гарну ціль, а саме на 
`будову укр. церкви в Жухові коло Лежаніпська. укр. селі на. захід від 
рі'ки Сяну, па границі Маз`урщннн. Поможім браттям, що боронять кордо-
ніп рідної укр. землі! За веселу й чесну заоану ручкть — Комітет, 

г 
в г о а т и н н й ц і УКРАЇНСЬКОГО 

Н А Р О Д Н Ь О Г О Д О І І ^ 
217-219 1СТ в-та ВУЛИЦЯ` В МІСТІ ЙЌ) ИОРКУ, 

М О Ж Е Т Е Г Д Р Н О З А Б А В И Т И С Ь 
при кожній нагоді Вашої у нас приявности.` 

Власник гбстинниці, Денис Ґула, радо витає свої гості . 

ЇДЬТЕ НА ПРОЃЎШУ В ДУЖЕ 
ГАРНУ ОКОЛИЦЮ 

TANNERSVILLE, РА. 

КОЛИ ХОЧЕТЕ ЗРОБИТИ СОБІ ГАРНУ ПРОГУЛђЌУ 
АВТОМ РАЗОМ З РОДИНОЮ ПРИ КІНЦІ ТИЖНЯМ 

:——::- : то їдьте 'в : :: -: 

І Г Е Н Ш В Е Н І Й С Ь К І ГОРИ 

POCONOMOUNTAINS 
TANNERSVILLE jNN, Tannersville, Pa. 

ВСІ БОСИ G R E Y H O U N D I MARTZ, Щ О ВИЇЖДЖА-
Ю Т Ь З НЮ ЙОРЌУ Д О ВСІХ ВЕЛИКИХ МІСТ У СТЕЙ-
ТІ Н Ю ЙОРЌ, ПЕНСИЛВЕНІЯ І Д О ШІКАГО, П Е Р Е Ї Ж ; 
Д Ж А Ю Т Ь КОЛО САМИХ Д В Е Р Е Й TANNERSVILLE INN. 
ТУТ М О Ж Е Т Е ДІСТАТИ СМАЧНІ СТРАВИ Д О М А Ш -
Н Ь О Г О ВАРЕННЯ, ЯК Т А К О Ж Д У Ж Е ВИГІДНІ КІМНА-
ТИ Д О ВИНАЙМУ НА ДНІ А Б О ТИЖНІ РАЗОМ З 
ХАРЧЕМ П О ПРИСТУПНИХ ЦІНАХ. 

ВЛАСНИК УКРАЇНЕЦЬ , 

g М. МАСЛАК. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. н. c o p y 
СКРЕНТОН, ПА. Піврічні 'збори 

TOBJ 'Над Збруча,. від.-;280., відбу-
дуться а. неділю, 10. липня, в ѓо-
днні 2. пополудні, в Укр. ;Гор. Клю-
бі, 608 Вест Лаканана' Ев. Прннут-
ність всіх членів обовязкова. Кон-
троля здасть звіт і є ще інші спра-
ІИІ до полагодження. — Р. Рубльов-
ський, секр. 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, . ПА, Збори Тов. 
„Мир'?, вІД(і .324., відбудуться - в су-
боту, 9. липня, в домі Укр. Грома-
ди, на 23-тій і Бравії,'в 8. ѓод. вве-
чір. Знова напомннається, шоби 
вкладки приносити на збори, а . не 
до секретаря,, Секретаря, вечорами 
дома нема, -а також це не .місце на 
збирання вкладок. — Q. Горрхівг 
ськнй, (Предс.; ѓГ Бураќ, кас.; Мире. 
Туркот. секр. ., .' 

ЕЛІЗАБЕТ, Н. ДЖ. Піврічний мі-
тівГ іБр. ер. Володимири. врд,. 65., 
відбудеться в неділю, 10. липня, за-
раз по Служб? Божій, в салі., пер-, 
ковііїй. Проситься всіх бут# ррияв-
нитн, бо буде справоздання уряду 
та інші важні справи до полагоджен-
ня. — Яків Красновськнй, предс; 
Гр`игорій Налепа, кас; Андрій Смнт; 
секр. ', j 

ЛІНДЕН, Н. ДЖ. Звичайні зборц 
Тов. ім. Івана франка,, від.,3064 ‚від 
будуться в суботу, 9. липня, в го 
днні 7:30 вечором, в домі п. Ст. Бе-
резн, -1314 Roselle St. Пригадується 
всім членам, щоби приходили ча-І 
стіше на збори і приносили свої 
вкладки, бо предс. 1 секретар не бў-
дуть чекати на членів до пізної но-
чи. Проситься довгуючнх членів `по-
можностн сплатити свій довг, бо 
вразі хорости члена, котрий на збо-
рн'не прнходнть, не буде управненпй 
до запомоги. — Ст. Береза, предс; 
А. Андрійків, кас; Василь Моссора. 
секр.' 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. Місячні збори 
Бр. св. Васнлія. від. 339., відбулуть-
ся в суботу, 9. липня, в годині 7. 
вечором, в домі Укр. Громади, 3322 
Н. Лавренс ул. Проситься всіх чле-
піп 'прийти на ті збори на приписи -
ний час. Маємо багато важних справ 
до віфішення. і Іппоминається довгу-
ючнх членів, щоби вирівняли свої 
залеѓлі вкладки, бо коли довгуючнй 
член не понинуеться оголошеним ІіріІ-
писам, то буде, суспендований. При-
гадуеться тим родичам, котрих діти 
ще не є членами У. Н. Союзу, що-
би вписали їх на цих зборах.' —-
Іван Сорока Мак., предс; Іван Со-
рока Мих., касіер; Олекса Діорка, 
секр. 

ІДшдШЯ і 
шшяшш 

чп т я ща і т 
mm џщ-9% лщџ 

Дня 2. липнѓі 1938 року, по 
довгій недузі помер. ,„ 

ПЕТРО. ЛОЄК, 
довголітній член `Бр. св. Сте-
фана, від- 221. У. Н. Союзу в 
Шікаго, Ілл. 

Поќ№ний походив зо села 
Лащдвч,,, повіт ХТРИй" Західня 
Україна. ,. і ̀ т r.„ U: № 
j Џохорон відбувся 5. липня, 
при .участі членів, Бросв, Ста-
фана, 'родин^; fa знайомих. г ,3 
похоронного,заведення М. Ќа? 

‚нюка відпроваджено (‚тлінні лОг 
станќи до української :,П)еко_-
католицької церкші, а з церкви 
на місце ‚вічного.‚споминку, ц., 

Вільна земля американська 
йому пером! 

Т. Шнікула, "секр. 

Л І Х . - mt V 4ККАА4.А ri-ЩІ tfc fi-

n u ^ . t l l a . - . . - - . . 

Дня 5-го липня ц. р. померла 
члениця від. 276 У. Н. Союзу, 

РОЗАЛ1Я ФУК 
в Ембридж, ПА. 

Покійна походила зо села 
Вільчи Дольної, повіту Самбір. 
Була довголітною оленицею, бо 
зараз по приїзді до Америки 
вписалася до У. Н. Союзу. 

Полишила діти й чоловіка 
Михайла, який є довголітнім 
секретарем 276-го відділу. 

Вічка їй память! 

ЧЕСТЕР, ПА. Піврічний мѓѓінѓ 6р. 
. Арх. Михаїла, від. 352., відбудеть-

10. липня, в церковній ` гали.І З 
арвік Стр., у 2. годині пополудні. 

Обовязком КОЖНОЃЇ) члена і ЧЛА"ІШІ 
бу?н на тім мітінгў, б о маємо дуже 
важні .справи., Ўден, ѓщо., не прийде 
на мѓѓінѓ без жадної причини, запла,-
тнть кару- згідно з ухвалою мітінґу. 
— М. ГнирИЛНК, Секр. ` ц; І 

ЧЕСТЕР, ПА. Місячні збори Бр. 
Сош. сцу Духа, від. 237., відбудуться 
в. неділќі, ТО. червня, в 2. ѓод. попр-
лулні, в Ў . Н., Домі Проситься,, чд'е-
нів `прибути конечно на ті І збори, бо 
є дуже важні справи до порішений. 
На ті `збори може прибути і не гчлен, 
коли думає стати членом, або впн-
сати своїх.,дітей_ до У. Н. Союзу, та 
забезпечити тац, де наша повинність, 
- г .'‚Уряд, Ќ `̀  с і ' 

v „. - . .іЌ! 
ГВАИТСТОНІ ЩЏ. Мітінг Товарн-

ств$ Hppcqijra, від'$29. , відбудеться 
в суботу, 9. липня, в-годині 8. ввечір, 
В домі, тов. ^. Кавкн, 149-18 — 
15 ‚Dr. ` Проситься,; щоб всі члени 
прибули,, fl, ќот$ , довжні, шоб свої 
вкладки "сплатили! Не . явившийся 
член заплатить кару згідно з о , ста-
тутом. — А. Кавќа, предс.; М. Ба-
ран, кас; М. ДзярськиЙ, секр. 

КЛІВЛЕНД, О. Піврічні збори від-
ділу .'і34 відбудуться в неділю, 10 
липня ц. р:. в годині 12. вполудн'е. 
Контрольна комісія здасть справоз-
дання за 6 місяців і є багато важних 
справ до . полагодження. Довгую.чі 
члени зволять вирівняти спої залеѓ 
лостн..— Іван Жук, рск. секр. 

ВАЖНЕ 

ЯК МИ, ПОМАГАЄМО Р1ДН0Ш 
КРАЄВІ 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, Пл. 

В память річниці енергії. 
Пані Вікторія Рутецька № . 

песлала черрз Обєдтшіія з нл. 
годи річниці смерти іі МуЖ;І 
$10. З т`ого призначено $.')" „'., 
визвольну боротьбу і S", ,,., 
Рідну Щќо#ў. ' . 

ПОТРІБНО ЖІНКИ, 
Ь віці 40 до 50 літ до зарм.и л„ч„ц. 

Маад двоє дітей.у ПІЦІ н І її і:' 

- ЗАСТУПНИК. 
Шведський князь Бертіль, 

котрий заступав у Вілмінґтоні, 
Делавар, свого батька, князя 
Густава, що занедужав у до-
розі до Америки. 

подяки. 

БРІДЖПОРТ, КОНН. Піврічні збо-
рн Тов. Укр. Січи, від. 59., відбу-
дуться в суботу, 9. липня, в годині 
7:30 вечором, в гали церковній. Усі 
члени мўінені явитись на цих збо-
рах на означений час. Не прилітні! 
член підлягає карі 1 дол., а уряд-
инк дол. — Іван Глива, секр. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. Звичайні збо-
ри Тов. „Любов", від. 45.. відбу-
дуться в неділю, 10. липня, в го-
днні 2. пополудні, в домі У. А. Го-
рожан, 847 Н. Френклін ул. Є важні 
справи до порішення. Проситься чле-
нів, шоби ТОНІІО .зійшлися на час — 
Уряд. 

СИРАКЮЗ, Н. FI. Піврічні збори 
Бр. си. An. Петра й Павла, від. .39., 
відбудуться в неділю, 10. липня, за-
раа `по` Сл. Божій. На цей' мітінг всі 
члени повинні явитися, бо буде спра-
возданпя контролі і секретаря за 6 
місяців. Дотуючі члени ПОВНІШІ 
члни повинні сплачувати старий довг, 
бо-вразі хорости не дістануть запо-
моги. Так само всі члени мають пла-
тнтп вкладки до У. Н. Союзу що 
місяця регулярно, бо відділова каса 
немає грошей за Жадною члена за-
кладати. — Антін Гайдук, предс; А 

КЛІФТОН. Н. ДЖ. Звичайний мі-
тінг Тов. Укр. Січ. від. 182.,`відбу-
леться в неділю. 10. липня, в ЮДИНІ 
2. пополудні, в гали папохіял'ьній, 
45-47 Говп Ев., Пасейк, Н. Дж. На ‚Кудлиќ, кас; Д. Орнннч, секр 
порядку нарад важні справи Топ. ' 
Тому проситься усіх членів прийти їх ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. Місячні збори j - , 
на збори. Довгу'ючнх Членів напо- Тов. ім. Дмитра Вітовського, від. 
минається, шоби прийшли й внрів-
ня.тп свої вкладки, бо інакше за 
них н будеться висилати з каси 
Товариства. — І. Жнвіцький. предс; 
Г. Яськів, секр. 

375., відбудуться в неділю, 10. липня 
в ѓод. 12:30 пополунді, в Домі У. А. 
Горожан. 847 Н. Френклін ул. Про-
снться всіх членів явитись на збо-
ри і ииріинятн спої залеглостн. — 
Уряд. 

РОЧЕСТЕР, Н. И. Піврічний мітінг і _ . . ._„.„ , ,—777ГГ.—ѓі. . к 
Сестр. Божд. Пресв. Богородиці, від.' . ГАМТРАМК, МІШ. Піврічний мі-
36.. відбудеться в суботу, 9. липня. ТІ.НГ Топ. їм Маркіяна Шашкевнча, 
в гали церковній. П`очаток в годині Н,Л- Њ ""лбудеться в суботу 9. 
7. точно. Взнпається члениць явити- '1И П , . і Л " ' ?.ЛПШ . 7 : 3 0 веч,ором. в Укр. 
ся на означений час, бо маємо важні Х а т і . 2 2 ' 1 0 Ірсйлшг.ул. Є багато важ-
справн до вирішення. Контрольна и и х С"Р:Ш д о полагодження. Буде 
комісія буде здавати справоздання т а к о ж справоздання фінансове за 
за 6 місяців. Тож кожна члениця му- перший піврік. Тому проситься чле-
сить явитися на цих зборах. Котра і нів прийти начас. Як також проснть-
не явіѓться підлягає карі 50 ц., а ' " довгуючнх членів прийти на збо-
урядннця 1 дол. Також буде спра- І Р И ' вирівняти свої вкладки по мож-
`воздання з пікніку. — Олена Скро-Іност". бо в противнім разі будуть 
бач, предс; Анастасія Грнцак, кас; суспендовані. — М. Шаран, секр. 
Мар'ія Ходак, секр. A n p U i , A f t n n п . ід- - к 

_ _ : ФРЕНКФОРД, ПА. Місячні збори 
ПЕРТ АМБОИ, Н. JUK. Піврічний'Тов. ім. Дмитра Вітовського, від мітінг Тов. Зап. Січ, від. 155., відбу-

деться в неділю, 10. липня, в голині 
3. пополудні, в гали, де звичайно. 
Проситься всіх членів прийти на цей 
мѓѓінѓ, бо є важні справи до внрі-
шення. Буде рівнож справоздання 
уряду і контролі за пів року. Про-
ситься довгуючнх членів вирівняти 
свій довг, бо в противнім разі бў-
дуть суспендовані. —т їв. Ваверчак, 
предс; В. Лригинпч, кас; А. Ярн-
чевський, секр. 

268., відбудуться в суботу, 9. липня, 
точно в годині 7. вечором,, в У. Н. 
Домі, 2171 Вакелінс ул. Проситься 
членів прибути на збори; `е важні 
справи до полагодження. Довгую-
чі:м членам пригадуємо, щоби вн-
рівняли свої залеглостн. Проситься 
ч'ленів не забувати про нових чле-
нів до У. Н. Союзу. Сповнім свій 
обовязок, щоби Паш відділ не остав 
позаду інших. — М. Андріїв, предс; 
Г. Михалюк, кас; П. Омелян, секр. 

ДЛЯ ХОРІВ, ДІРІГЕН-
ТІВ 1 ЛЮБИТЕЛІВ 
СПІВУ И МУЗИКИ. 

На : днях'вийшла нова пісня на 
хор, композитора II. Печенігн, 
иѓнсвячсна 950-літній річниці 
Хрещення України Володимиром 
Великим. Ціна 25 ц. 

РІЖНІ НОВІ НОТИ. 
Три танці на скрипку і піяно _._$ .25 
Три танці на гармонію, Олекснна .35 
Альбум Стрілецьких Пісень до 

грання або співу 2.00 
Альбум 201 Українських Народ-

ніх Пісень до грання або співу 2.00 
Альбум 20 найкращих танців Ѓу-

менюка на пяно $1.00, на 
скрипку й інші інструменти по .50 

Альбум Українських Танців Сні-
гура на піяно $1.00, на скрип-
ку І інші інструменти по — .50 

Дві пісні „День Української 
Фльотн" на хор з деклямаці-
ямн _і__ .30 

УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ ВІКТОРА 
ПО 75 цнт. 

21105 Аркак-Коломийка 
21106 Сербан-Гуцулка 
21110 Козак-Скалатська Коломийка 
21111 Тернопільська Коломийка 
21103 Кохання Вальс. Весела Полька 
21104 Гомін Вальсч Парада Полька. 

Замовлення посилайте на адресу: 

S U R M А 
І BOOK St MUSIC CO., 

317 E. 14th ST., NEW YORK, N. Y. 
Жадайте нашого' катальогаГ -

Родичі по покійнім Мнроні Чорній 
членові чпід. 58 У. Н. Союзу, склада-
юті. сердечну подяку' тим усім, що 
взяли участь в похороні, а саме, 
членам'від. 58 У. Н. ‚Союзу, членам 
Чорноморської Січи, сотня 17. Хр-
рові Сурма, парохії з Ютнка й Ром, 
трьом священикам, гостям з Пснсил-
ванії, АнастазІЇ Кок і Надії Брнпда 
з Ню йорќу, родині та всім знпйо-
мнм і приятелям. 

Микола й Катерина Чорній, 
(ого.і.) - родичі. 

латня згідно з умовою. Голосіпісь 
листовно або особисту, кожного „^ 
між годинами' 5 і 9 ввечір, ц(1 .‚‚',к7. 

Н. SYWAK, 
381 Rodney St., Brooklyn, N. у 

пробка 
ЗІЛЛЯ Даром 

МІЛЄРТОН LAXATIVE 
МІдертон є приємний і легкий 

до зажиття. 
Мілєргоп .дає найкращі успіхи, 

коли його вживається тільки в ко-
нечності, а тоді заживається йо-
го або зараз лерсд` нічним спо-
чннком, або по встанню рано. 
Мілвртон не виробляв прнвнчкн. 

ОДНА ВЕЛИКА КОРОБКА 
вистане майже на цілий місяць. 

Спеціяльна оферта читачам 
„Свободи" продовжена до 

. 1. вересня 1938: 
1 коробка МілерТону LL $ 75 
2 коробки „ „ 1 . 2 5 
3 коробки „ 1.75 
6 коробок „ 3,00 

12 коробок „ 5.50 
Питайте за зіллям Мілєртону у 

вашій сусідній аптиці, але по цих 
знижених цінах, можете дістати 
Мілертон лише в офісі Мілєртону: 
І . S. MILLER, Inc., Dcpt. ІІ., 

P. О. Box 628, Newark, N. J. 

Ми, нижче підписані, складаємо 
щиру подяку урядникам У. Н. Со-
юзу за скоре внплачення посмерт-
ної запомоги по мої'м мужу бл. п. 
Мнхайлі Бінашсвсі.кім, як також 
складаємо подяку урядникам і члс-
нам братстіш св. Посафата. та дру-
гим організаціям, що в часі його 
слабостн відвідували, а в часі його 
смертн члени-братства взяли офіці-
яльну ўчасі ь в похороні. 

Хай прибрана земля Вашингтона 
буде Йому перомі . (огол.) 

Катерина Бінашевська і діти. 

І—MM t M M W t M M f — 
Д - Р ЮРІЙ ДНДРЕЙИ { 

УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р, і 
Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р І 

321 Е. 18th STREET, j 
between l t t and 2nd Avenuri,- J 

NEW YORK, N. Y. ^ { 
TaL GRAMERCY B.2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від 6 до 8, а в вогкі 

рано від Іб` до 11 

4 .. Ч 
ПОХОРОННІ ЗАВЕДЕНІ j і 

SllHIIIISilllllllSilllllilffllllllll!^ 
^ М И Х А Й Л О Ќ Д Н № Ќ І 
У УКРАЇНСЬКИЙ - S 
Ц ПОХОРОННІЇЌ = 
Щ 2321 W. CHICAGO AVI-. Щ 
Щ CHICAGO, ILL. Ці 
= Модерна каплиця. З 
'ѓЕ: Д о б р а обслуга. = 
ІфІ ЦІНИ ПРИСТУПНІ ДЛЯ (21 
В всіх IS 
= : Телефон: Armitage 4575 З 
В Тел. до дому: Seeley 0298. z r 

Еііііііііщііііііііашіііііаіішшй 

ОБВИНУВАЧЕНИЙ. 
Г р а ф Курт Гавґвіц-Ревент-

льов , гарний данський шлях-
тич, завданий д о лондонсько-
го (Англія) суду' своєю жін-
кою, б у в ш о ю Варварою Гутон, 
за вживання погроз , щ о нара-
зили її на „тілесний Ястрах". 

— 
г ` ` ь 
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L 

в^` 
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ІііЯгж -' -
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^ 

Ш 'І 

! ЌЯ 1 Щ 

ї ' ї ' # 'й 
шМ 

с. в. гошнш^і 
Радить І роб'ить помірн у будо-

вах домів, приватних чи народних, 
церков,- публичних галь. Пишіть: 
S. W. GOUNSKI, 420 Сѓоте S t , 
Irvington, Newark, N. J. 

ТелєфонуЙте^ Eatex 3-5166. 

МИРОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжішці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби іедѓ? 
фО^нупте до нас. Обслуга нйіікі 

І ЧССНа. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. 'Springfield Ave. , 

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

ТАРЗАН 'ЃЃЃД ВОГНЕМ. I tXi (36) м 
ПЕТРО-ЯРЕМА 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Коли капітан відійшов, Тар-
зан попав у великий неспокій 
за долю Дика і Дока. Він був 
би кинувся в стадо розярених 
львѓв в обороні тих двох хлоп-
ців, яких він любив понад усе. 
А тут замкнули його в тюрмі і 
не випускають, щоб^ін міг пу-. 
ститись їм на рятунок. Мов у-
вязнений звір, ходив він без-
радно по своїй келії, шукаючи 
в Думках рятунку. 

В ту саму хвилю в ' нетрах 
справді розгравалася напру-
жена драма, яка могла для 

'хлопців скінчитись фатально. 
Вони оба зіскочили з дерева', 
щоб викрасти Івонну, що на-, 
дурно очікувала" під пнем де-
рева повороту дикуна. А го-
лодний л'ев у нетрах, занюхав-
ши жертву, підкрадався до 
Івонни, щоб її розірвати. „Ми 
мусимо її чимскорше дістати", 
наглив Док. -

k ___________ 

Почувши .ще раз страшний 
р е в льва, дівчина попала у ве-
ликий жах. Оглядаючись д о -
вкруги й не бачучи ніякої rib-
мочи нізвідки, в'она `кинулася 
д о втечі. Та в тім збентеженні 
вона ще більше виставилась 
на небезпеку, бо своєю втечею 
і шелестом тільки зрадилась , 
д е вона знаходиться . Тепер 
л е в у корчах виразно бачив її 
й одним рухом міг її досягти . 

; 

А Улп напружено, а навіть 
зацікавлено прислухувався до 
того, що діялося в нетрах. 
Його здушений мозок таки 
добре викомбінував, як це все 
буде відбуватись. Він мав те 
саме задоволення, яке нераз 
мають і білі „пророки", що-на 
всі події люблять ро_бити зав-
ваги: „Я казав, що воно' так 
станеться". Вчувши страшний 
крик дівчини, він думав, що 
Драмі кінець, 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

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

Tel.: Orchard 4-256Й 

BRANCH OFFICE А СНАГЕЬ 
707 PROSPECT AVENUE 

(eor. E. 165 St.) . BRONX. N. T. 
Tel. Ludbw 4-2S68. 

І В А Н В У Н Ь К О 
Новий Український Ундертеякер 
заряджуе погребами по ціні таь 

низькій', як $150. Обслуіа 
паПкраша. . 

J O H N B U N K O 
Licensed Uundertaker 4 ЕшЬаІшеі 
437 E. 6tb ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funerals is low is $150. 

Telephone: Orchard 4-8088 __ 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ XA-

Tl ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС ‚СВОБОДА". 


