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УРЯД РОЗРОБЛЯЄ ПЛЯНИ ПРО-
МИСЛ0В0Г0 

ВАШИНГТОН. — На конференціях між пред-
ртавниками Силового Комітету Краєвої Оборони, 
встановленого президентом Рузве`лтом, і представ-
никами промислів вироблено пляни продукції воєн-
них матеріядів на велику скалю. Передовсім рішено 
розбудову промислів, звязаних з виробом елєктрич-
ної сили. , ' 

Кошти нових проектів подають ріжно. Най-
нйжчі оцінки подають кошти на 79 міліонів долярів. 

ПРЕЗИДЕНТ ПРО ВІДНОШЕННЯ АМЕРИКИ 
ДО КИТАЮ. ' 

ВАШИНГТОН. — Приймаючи повновласті цо-
вого представника китайського уряду, котрим є д-р 
Ѓу Шіг, президент Рузвелт запевнив його, що амери-
канський уряд буде далі спирати свою політику у 
відношенні до Китаю на засади права й порядку. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ЛЄҐЮН ПРОТИ ЗІЗНАНЬ 
ЧЛЕНА ПЕРЕД ДАЄСОМ. 

. ВАШИНГТОН. — Командант Американського 
Легіону в Каліфорнії вирікся всякої відповідально-
сти за `зізнання члена організації Гарпера Новлеса 
перед конгресовим комітетом Даєса, в котрих Нов-
лес казав, що ріжні юнії повязані з комуністичними 
організаціями. Командант каже, що нині мабуть уже 
нема в Америці організації, котра могла би сказати, 
що вона не має між своїми членами комуністів. 

ПОЗИВАЮТЬ „СИНЩ ІТАЛІЇ" В СУД. 
НЮ ЙОРЌ. — Деякі члени організації „Амери-

канські Сини Італії" пізвали в суд уряд цеї орґані-
зації за те, що він не скликав цього року конвенції 
нюйорських відділів організації. Позовниќй ка-
жуть , що урядники не скликали, конвенції тому, що 
боялися ^критики політики італійського уряду за 
його протижидівське становище. 

БУВШИЙ АСЕМБЛІМЕН ОБВИНУВАЧЕНИЙ. 
БРУКЛИН (Ню Йорќ). — Велика лава присяж-

нн.х суддів поставила на суд Джейкоба П. Нейтенсо-
на, бувшого асемблімена, як обвинуваченого за кра-
діж І намову до кривоприсяги. " 

Обвинувачення Нейтенсона стоїть у звязку з 
кампанією уряду проти зловжитків у ріжних урядо-
вих бюрах Бруклина. 

ЗАКРИВАЮТЬ ШКОЛИ МІСТА. 
ДЕЙТОН (Огайо). — Через брак фондів закри-

то на два місяці публичні школи цього міста, в ко-
трих учаться 34,000 учнів. 

ПОЗИВАЮТЬ У СУД ЗА ВЖИВАННЯ НАЗВИ 
ДЕМОКРАТА. 

НЮ ЙОРЌ. — Джеймс Фей, кандидат Демокра-
тичної Партії на становище конгресмена, старається 
заставити судовим процесом Джана О'Конора, тепе-
рішнього конгресмена, не вживати назви „демо-
крат". 

ДЮІ ВИСМІВАЄ ЛІМЕНОВУ ДОПОМОГУ 
ФАРМЕРСТВУ. 

БИНҐЕМТОН (Ню Йорќ). — Томас Е. Дюі, кан-
дидат Републиканської Партії на уряд губернатора 
цього стейту, закидав свому контракандидатові Лі-
менові, що він не дбав за фармерські інтереси та 
приписував собі заслуги для фармерів з боку ре-
публиканських законодавців. 

У своїй промові в Рочестері Лімен відповідав 
Дюієві на закид фальшивого зрівноваження стейто-
вого буджету. 

НАБЛИЖЕННЯ МІЖ ФОРДОМ І ЮНІЯМИ. 
ВАШИНГТОН. — Рада автомобільної юнії за-

повідає юніонізацію автомобільних фабрик Форда, 
відомого зо своєї ворожнечі до робітничих юній. 
Кажуть, що Форд згодиться на юніонізацію 350,000 
своїх робітників уже в найближчих днях. 

СМЕРТЬ ІНДІАНСЬКОЇ ПРОВІДНИЦІ. 
НЮ ЙОРЌ. — У власнім домі в дільниці Квшс 

померла пані Марія С. Нювел, повнокровна індіянка 
племени Шеїн, звісна як княжна Чінкіля, що довгі 
Роки вважалася провідницею американських індіян. 

Вона родилася в Оклагомі 75 до 80 літ тому. 
Покінчивши вищі школи, спершу їздила з трупою 
Бофало Била, а потім давала по всьому краю від-
чити про індіянські вірування. Брала інколи теж 
Участь у політичних кампаніях.- . 

БЕНЕШ ПРИНЯВ ТИМЧАСОВУ ПРОФЕСУРУ. 
ШІКАГО (Ілінойс).— Бувший президент Чехо-

словаччини, Бенеш, повідомив шікаговський універ-
ситет, що він приймає пропозицію університету ви-
кладати вже в цьому зимовому семестрі як відвіду-
ючий професор. Заряд університету робить старан-
ня, щоби Бенеш приняв пропозицію постійного про-
фесора. 

СОЮЗ УКРАЇНОК РЕАКТИВ0-
ВАНИЙ 

ЛЕТНИЧИЙ ВИПАДОК. 

Спалені на вуголь останки літака, ідо л`етів з Постону до Ню йорќу й заняв-
ся в повітрі коло Монтґомері, ц стейті Ала'бама. Летун Дейв Ѓнеонѓ так уміло осів 
літаком на землю, що урятував і своє життя і життя 13 пасажирів. 

БРИТІИСЬКА КОЛЮМБІЯ 
МАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВИПАД-

КІВ ПІСТРЯКА. 

Д-р А. Т. Безин з Монтреалу 
заявив у своїм публнчнім до-
кладі у Венкувері, що недуга 
пістряка найбільш поширена в 
провінції Бритійська Колюм-
бія. У цін провінції траиля-
ється пересічно три випадки 
смертн денно внаслідок неду-
ги пістряка. 

ЖЕБРАК ВИГРАВ 376 ТИСЯЧ 
ФРАНКІВ. 

ш 
СензаціЄю Монте Карльо є 

велика внгра одного жебрака, 
який досі жив з милостині, що 
її збирав по вулицях від иро-
хожнх. Цими днями жебрак — 
а має він 50 літ — позичив від 
кельнера убрання і 20 фран-
ків та` пішов до касина гри, 
щоб випробувати своє щастя. 
Ставив безупинно на „черво-
ні". По годині виграв 300 ти-
сяч франків,'а коли по півночі 
вийшов з касина, забрав зо со-
бою 376,000 франків. 

КІТ ГІПНОТИЗЕР. 

Про людей, 'які себе взаємно 
не терплять, кажемо: „Вони 
живуть із собою, як пес із ко-
том". В Індії ця приповідка 
трохи змодифікована. Там ка-
жуть: „Не любляться, як кіт 
із вужем". Справді, коти в Ін-
дії є запеклими ворогами ѓа-
дюк і навпаки, гадюки з яко-
юсь дивною ненавистю наиа-
дають на котів. 

Недавно в Мадрасі (брнтій-
ська Індія) один англієць по-
чув із веранди якийсь дивини 
мявкіт кота та його нервове 
порскання. Коли англієць вий-
шов на ґанок, побачив, шо кіт 
наїжився і стоїть непорушно, 
встромивши очі в якусь одну 
точку на долівці. Запрнмітив-
ши свого пана, кіт пронизливо 

часу не минав ніякої нагоди замявкотів і втік, 
сказати своє слово в користь Спершу англієць не міг зро-
поневоленої України. Він по-'зуміти, що так перелякало ко-
стійно брав участь у всіх укра-.та. Щойно по хвилині він по-
їдських маніфестаціях і був бачив, що на долівці, не від-
діяльним членом паризького ріжняючися від неї барвою, 
товариства вивчення України, лежить непорушно мала га-
Як голова комісії закордонних дючка, одна з найнебезпечні-

САМИЯ КОПАВ ТУНЕЛЬ 
34 РОКИ. 

Внлйем Шмндт прокопав 
самий тунель через Блек Мавн-
тнн у Рендсбергу, Каліфорнія. 
Цей тунель має 2.000 стін дов-
жннн. Копав його Шмндт, шу-
каючн золота. Робота тривала 
34 роки. Інжнніри називають 
цю працю найбільшою інжи-
шрською працею одної лю-
дини. ., 

HOBJ КОСТЕЛИ У СТАНИ-
СЛАВІВСЬКІМ ВОЄВІДСТВІ. 
У Пняках, пов. Калуш, по-

святидн новозбудований ко-
стел. У посвяченні ѓвзяв учсть 
стнисл`авівськнй воєвода. У 
Сухій Ліщині, повіт Станнсла-
вів, посвятили новий костел, 
що. станув на місці каплички, 
яку хтось спалив. 

КРАВ ДЛЯ ЖИДІВКИ. 

Великий сором зробив мо-
лодий і свідомий наш парубок 
зо Старого Села біля Журан-
на, Дмитро Салій, який дов-
ший час крав гроші в мясар-
ській крамниці в Журавні, от-
вираючи її в ночі при допомо-
зі доробленого ключа. Гроші 
чи пак усякі куплені за них 
дурниці віддавав одній жи іі 
вочці з Журавна, в якій залю 
бився на смерть.- Одної ночи 
власник мясарні засівся і зло-
вив Дмитруня на гарячому 
вчинку та віддав його в руки 
поліції. Вранці арештованого 
Салія відвезли до Стрия, а жи-
дівочку по.24 годинах вип-у-
стили на волю. 

СМЕРТЬ ПРИЯТЕЛЯ 
УКРАЇНИ. 

В Парижі помер пастор Су-
лє, довголітній посол до пар-
ляменту та вірний приятель У-
країни. Познайомившися з у-
країнським питанням іше в 
1919 p., пастор Сулє від того 

ЗАПРЯГАЮТЬ БОБРІВ 
ДО РОБОТИ. 

Дж. В. Спарго, директор 
риболовства в провінції Ал-
берта, заявив на зборах Ќлюбу 
Оптимістів, що бобри — це 
майстри-інжинірн в будуванні 
гребель. Через те саме уряд 
Алберти посіўѓўється бобра-
ми, щоб удержати воду в рі-
ках і потоках у південній Ал-
берті й тим чином заіюбігти 
поширенню посухи в півден-
шіх околицях провінції. В ціли 
законсервування звірини вида-
но цього року лиш кілька до-
зволів на ловлення бобрів і 
внаслідок цього число бобрів 
Збільшилося в південній Ал-
берті до 1,000 штук, а одно-
часно стан води в потоках 
значно піднісся і є у вдоволя-
ючім стані. За словами Спар-
ґа, бобри це найдешевіші і 
найліпші інжинірські робітшь 
ки, яких можна дістати. Також 
збільшилася скількість риби в 
ріках завдяки тому, що моло-
дих рибок почали напускати 
до рік з провінціяльних виля-
гувальних станиць. 

„ВИВРОТОВІ"... шильди. 
Війт княгинінської ѓміни 

(Луччнна), Казімєж Суходольг 
скі, дуже собі не вподобав 
двомовні польсько-українські 
шильди по підприємствах на 
терені повіреної йому ґміни. В 
с. Кучкарівці за такий шильд 
у споживчому склепі Тетяни 
Ткач звелася справжня борня, 
що покінчилася карним нака-І 
золі на суму 25 зл. Шильд оче-
видно перерізано й українську 
половину за „вивротовство" 
власниця була примушена за-
ховатн на стрих... 

Пан вії'ѓѓ донедавна афішу-
вався „демократизмом" і Г,то-
лєранцією", бо походить, мов-
ляв, з „місцевих поляків". На-
віть був прихильником людов-
ців. Остання його „діяльність" 
на стаіювищі впїта показує в 
практиці, як має виглядати 
„демократизм" і „толєранція" 
волинських „людовців". 

„КОЛО ЗАГРОДОВОІ 
ШЛЯХТИ". 

справ, Сулє мав великий вплив 
у парляменті й не минав нія-
кої мож"ливости пошкодити 
большевикам. Він помер ие-
сподівано й у нестарому ще 
віці. Його смерть є великою 
втратою для популяризації у-

Ікраїнського питання у Фран-
ції. 

ших. Англієць побіг до кімна 
ти по ќріс, "одначе коли вер-
нувся, застав вужа наче спара-
ліжованого, в такій самій по-
зиції, як його залишив. Тоді 
віц приглянувся краще до га-
дючки і ствердив, що вона 
спить. Імовірно кіт заѓіпноти-
зував гадюку. 

У Липиці Горішній, пов. Ро-
гатин, відбулися організаційні 
збори „загродової шляхти", 
на яких оснували „коло загро-
дової шляхти". Вибрали упра-
ву: Карло Парецькиу, голова; 
Исиф Старчевський, заступник 
голови; Дамян Кінда, секретар. 
До „кола" втягнули ЗО членів. 

ЛЬВІВ. — Львівські часописи приносять таку 
вістку: „Довідуємося, що останній відклик виділу 
„Союзу Українок" міністерство внутрішніх справ поѓ 
лагодило позитивно та що в найближчих днях діяль-
ність Союзу буде привернена". 

ВЛАДА, ЗАКАРПАТТЯ РОЗВЯЗАЛА ПОЛІТИЧНІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ. 

УЖГОРОД.—Українська влада Закарпаття роз-
вязала всі політичні організації і партії, які працю-
вали на шкоду держави. Майно тих партій і органі-
зацій лишається під надзором держави. 

ПЕРЕГОВОРИ В РИМІ. 
РИМ. — Мусоліні виголосив промову, в якій 

сказав, що „синє місце на небі поширюється" і що 
вигляди на мир збільшаються. Не знати, до чого 
ті його слова відносились: чи до успішних перего-
ворів між його міністром Чіяном і німецьким МІЦІ-
стром. Рібентропом, що саме в той час у Римі.-пере-' 
водились, чи може вони відносились до конгресу 
французької правлячої партії в Марсею. Про вислі-
ди переговорів м^ж Рібентропом і італійським уря-
дом преса не згадує ні словечком, крім того, що во-
ни закінчились успішно для обох сторін. Зараз по 
побаченні Чіяна з Рібентропом відвідав першого 
мадярський представник, з чого можна вносити, що 
справа чехословацького і мадярського спору була 
головним предметом їх розмови. Ходять чутки, що 
Німеччина й Італія згодились на те, щоб мадярам 
віддати Лише т'і околиці, які є виразно мадярські, а 
в спірних околицях перевести плебісцит. Ті вістки 
не є справджені. 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА й МАДЯРЩИНА ПРУТЬ 
ДО ПОСЕРЕДНИЦТВА. 

ПРАГА.—Тепер)^оли Чехословаччина і МадЯ и̂-
щина згодились на те, щоб Німеччина й Італія були 
посередниками в їх спорі, обі сторони звернулися 
до двох згаданих держав, щоб вони, чимскорше по-
лагодили цей конфлікт. 

НІМЕЦЬКО-ФРАНЦУЗЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ. 
ПАРИЖ. — В урядових колах говорять, що не-

забавом прийде до підписання мирової заяви між 
Німеччиною і Францією, на взір тої? що її підписа-
ли Чеймберлин і Гітлєр в часі мінхенської умови. 

БЕРЛІН. '— У німецьких колах є того переко-
нання, що мирова французько-німецька заява буде 
підписана вже в найкоротшім часі. Дехто навіть 
думає, що до підпису тої заяви приїде до Німеччи-
ни сам французький президент Лєбран. 

ФРАНЦУЗЬКИЙ КОНГРЕС У МАРСЕЮ. 
МАРСЕЙ.— Премієр Далядіє далі обстоює свою 

політику зближення Франції з Німеччиною і пог.ро-
жує тим, котрі не годяться з тою політикою, роз-
писанням виборів і зверненням по пораду в тій спра-
ві до французького народу. Є познаки, що проти 
Далядіє виступить сильна опозиція, на чолі з був-
шим премієром Еріотом. Деякі французькі кола, що 
більше схиляються до лівого крила, ніж до правого, 
хотілиб, щоб Далядіє уступив, а провід партії, та за-
разом цілої Франції, перебрав Еріо. Конгрес партії 
треба було на один день перервати, бо в Марсею ви-
бухла страшна пожежа, в якій згоріло багато бу-
динків і втратили життя 50 осіб. Вогонь загрожував 
тому готелеві, де відбувався конгрес. 

НІМЦІ ВИКИДАЮТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖИДІВ. 
БЕРЛІН. — Німецька влада по ріжних містах а-

рештувала кільканацять тисяч жидів і негайно від-
ставила їх до польської границі, щоб депортувати 
їх на другий бік. Жиди не дістали змоги забрати з 
собою ні свог'о майна, ні навіть убрання. При де-, 
портації, як подають американські газети, діються 
драматичні сцени. Німецький уряд поясняє свій у-
чинок тим, що польські жиди повинні були поста-
ратись від польського уряду продовження своїх 
пашпортів. Бо на основі польського закону, всі ті 
польські громадяни, що живуть за границею і не 
продовжили своїх пашпортів, можуть бути позбав-
лені польського громадянства по 29 жовтні ц. р. 
Щоб не взяти собі на плечі польських жидів, які по 
згаданім реченці втратилиб доступ до Польщі, ні-
мецька влада почала їх депортувати. 

НІМЦІ ДОРІКАЮТЬ РУЗВЕЛТОВІ. 
БЕРЛІН. — Німецькі газети, і то навіть такі 

поважні, як „Ді Діпльоматіше Кореспонденц", гос-
тро критикують президента Рузвелта за те, що він 
втручається до` європейських справ на те, щоб ви-
кликувати воєнні настрої. Газети говорять,‚що А-
мерика є донька Европи і не її вчити Европу, як їй 
поступати. Ці завваги німецькі газети пишуть на 
адресу Рузвелта тому, .що він недавно виголосив 
промову, в якій сказав, що „мир, побудований на 
страху", варт стільки; само, що мир, побудований на 
силі. 
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ЗА НОВІ ОСНОВИ 
Вістки з Закарпатської України вказують, що 

там відбуваються не лише далеко йдучі, але справді 
основні переміни. 

Ще 9, жовтня „Нова Свобода" заповідала нову 
політику Чехословаччини, покликаючися на слова 
чехословацького премієра, ген. Сирового, котрий 
сказав публично, що основними складниками чехо-
словацької републики мають бути три народи: чесь-

WHH, словацький і український. Всі вони мають бути 
державќотворчими народами. 

С. Клочурак, член Першої Української Націо-
нальної Ради в Ужгороді, поясняв у „Новій Свобо-
ді" ці слова як обіцянку повної рівности з собою 
трьох народів: „Кожний на своїй .етнографічній те-
риторії, не може й не буде підлягати надвладі цього 
або іншого народу. На своїй етнографічній терито-
рії буде кожний сам володіти над собою й буде упо-
рядковувати та полагоджувати не тільки свої спра-
ви суто національно-територіяльні, але на своїй зем-
лі буде виконувати й власть вседержавного характе-
ру. Це означати буде, що всю власть на даній етно-
графічній території будуть виконувати лиш укра-
їнці, лише словаки або лише чехи. 

„На Підкарпатті наші урядники будуть керува-
ти не тільки тими урядами, які будуть відноситися до 
самого Підкарпаття, але на цій території 'й цілодер-
жавні уряди будуть заповнені нашими урядниками 
й тільки вони будуть ними керувати. Інакше й не 
не може бути". 

У цих словах „інакше й не може бути" можна 
прослідити щось немовби рішучість перемогти я-
кийсь спротив. Подібне рішення видно з інших 
слів статті цього самого Клочурака, наприклад, коли 
він говорить, що „сьогодні неможливе, щоб у Сло-
ваччині керували урядами несловаки. Так буде не-
мржливо, щоб на території Підкарпаття були даль-
yjke керівниками неукраїнці". Або коли він каже ви-
р`азно: „В майбутності не буде також можливе, щоб 
ў центральній владі в Празі брали участь лише чехи 
без словаків, або чехи й словаки без українців. Це 
означалоб володіння одного народу над другим, що 
лекше моглоб довести до нової державної крізи". 

З цих слів видно недвозначно, на яких умовах 
український нарід вважає єдино можливим остатися 
з чехами й словаками в одній державі. З цих слів 
ясно, що коли чехи й словаки не схочуть наладнати 
відносин з українцями на цих нових засадах, то укра-' 
їнці будуть заставлені шукати інших основ, які чехам 
і словакам будуть іще менше до вподоби, як засади 
рівности в одній федеративній цілості. Це заявля-
ють українські політики на Закарпатті чехам і сло-
вакам зовсім виразно. Чи зрозуміють чехи й слова-
ки цю виразну мову, покаже вже близька майбут-
ність. 

О. с. 

РОСІЙСЬКИЙ ПАЦИФІЗМ 
Союз совєтських соціялі-

стичних республик нагло став 
дуже пацифістичний, миро-
любний, як ніколи. Що в 
Европі чи в Азії не діялосяб, 
Москва мовчить. її союзники, 
Китай, Чехія чи Литва, перехо-
дять тяжкі, нераз трагічні хви-
лини, а Москва мовчить... 

І дивно, що коли ще пару 
років тому на конгресах Сою-
зу Націй чи в „Ізвєстіях" „па-
па" Літвінов, чи сам „ґеніяль-
ний вожд" світового пролєта-
ріяту клялися в своїм паци-
фізмі, їм ніхто не вірив... А те-
пер, хоч і виступають нераз з 
погрозами (як в останнім кон-
флікті вліті з$Японією чи в че-
ськім питанні), то нема ні од-
ної людини 'на світі, яка при-
пускалаб, що за тими погро-
зами наступлять дійсні актив-
ні виступи. Bet відразу повіри-
ли в миролюбність СССР! 

І в цім його трагедія. Бо не-
ма критичнішого моменту для 
імперії, як момент, коли вона 
стає з мусу пацифістичною. 

‚Погляньмо в історію. Коли 
отоманська імперія загрожува-
ла Відневі й Києву, ніхто з неї 
не сміявся, ніхто не сумнівався 
в її майбутність. І щойно тоді, 

навіть малий Піємонт торощи-
ли Росію в кримській війні 
1855 р. — Австрія сиділа тихо. 
Царська Росія увязла в епо-
хальний конфлікт з Японією в 
1-904—1905 р. — Австрія сиді-
ла тихо. І .щойно в світовій 
війні виступила з резерви, ко-
ли було запізно, коли засад-
ничий пацифізм монархії, її 
бажання за всяку ціну три-
матися здалека всіх кон-
фліктів і „неприємностей" 
розхитали монархію орга-
нізаційно і психічно, коли її 
народи відвернулися від неї 
за її слабість, за її пацифізм. 

(Щось подібне ст.ається в 
СССР. Литва одержує ульти-
мат, а її „вірна союзниця" Ро-
сія мовчить, мов у рот води 
набрала... Від Китаю відгризав 
манджурський шматок Японія, 
посувається в глибину жовтої 
імперії, загрожуючи життєвим 
інтересам Росії, — Москва си-
дить тихо. Трошки попроте-
стує, трошки постріляє (над 
Амуром), але дістане по паль-
цях і Знов сидить тихо. Наре-
шті приходить чеська справа, 
справа держави, яку собі Росія 
вибрала як пупільку, як ба-
стіон, як випадову браму для 

КІЛЬКА ДАНИХ ПРО НОВОГО ВОЖДА УКР. НАЦІОНАЛІСТІВ 

коли Туреччина усунулася наІСВОго маршу на Европу.'Зда 
валосяб, що цеї брами мусить 
боронити СССР, наражаючи 
себе на всякі можливості, бож 
ця брама в руках інших стає 
брамою проти СССР. Але 
СССР і в цім випадку сидить 
тихо. Мовляв, починайте ‚ви, 
панове французи й англійці, а 
ми пізніше мрже пристанемо... 

Це було наочне, страшне, от-
верте і всім ясне признання 
своєї повної безсилости, рези-
ґнації забирати свій голос у 
проблемах.Европи, які є стра-
шенно важні і для СССР. Цей 
пацифізм, примусовий паци-
фізм, значив повну дезорґані-
зацію державного і військо-
вого апарату СССР, якого не 
прикрити ніякими сфальшова-
ними цифрами совєтських „о-
сягів",. ніякою брехнею совєт-
ської преси чи радія. 

Росія стає пацифістичною 'з 
тої причини, з якої стала па-
цифістичною перед своїм роз-
бором турецька імперія. Тому, 
що в ній запанував больше-
вицький режім, що сама ідея 
імперії прогнила наскрізь і бо-
їться найменшого удару ззов-
ні, щоб не розсипатися на свої 
частини 

бік від великих шляхів евро-
пейської, азійської й африкан-
ської політики (бо розтягала-
ся вона аж на три континенти 
колись); коли зачала .уступати 
так званому „європейському 
концертові" держав; коли ті о-
станні вимушували на султані 
ті чи інші „реформи" для йо-
го підданих христіян, або про-
сто відступлення територій —-
це був кінець турецької імпе-
рії. 

Таксамо, іколи 'історична 
Польща зрезигнувала зо сво-
го імперіялізму, а сойм ' став 
послушним знарядом у руках 
Прусії чи Росії, ця держава 
зачала хилитись до упадку. 
Подібно було з габсбурською 
монархією. Поки вона воюва-
ла в Льомбардії, над Дунаєм, 
у Бельгії, на Балканах — поти 
міцно стояла вона в очах сво-
їх народів і ніхто не важився 
підступати до неї з сепарати-
стичними плянами. Все зміни-
лося, к'оли Австро-Угорщина 
стала пацифічною. Бісмарк 
розбивав Наполєона III., кував 
нову німецьку імперію у Вер-
саї — Австрія сиділа тихо. 
Франція, Англія, Туреччина і 

Гонорій Бальзак. 

.-̀  З О Л О Т О 
(2) 

Я мав його за божевіль- році залюбився я 
ного, та в .його голосі було 
щось таке, що годі було про-
тивитися йому. Я сказав йо-
му, щоб ішов попереду й він 
повів мене до ровів Бастилі 
таким певним кроком, начеб 
не був сліпий. На самітному 
місці сів на камінь, я сів на 
другий, напроти старця. Його 
волосся світилося сріблом у 
місячному сяйві. Тишина, лед-
ви-ледви переривана далеким 
гамором бульварів, чисте ніч-
не повітря, все причинялося 
до того, що ця сцена вигляда-
ла на якусь казкову. 

— Говорите про скарби сту-
дентові й мабуть не вірите, 
що він лише хвилиночку ва-
гався би побороти всі небез-
пеки, щсГби здобути ті скарби. 
Чи не жартуєте ви собі з ме-
не? 

— Хай умру несповіданий, 
коли я говорю неправду. — 
відповів він рішучо. — Я мав 
двацять літ, так як ви, був 
багатий, молодий шляхтич. 
Тоді зробив я першу дурни-
цю: я кохав. Кохав, як сього-
дні вже не кохають. Замкнув-
ся в скриню, хоч мене в ній 
могли вбити кинжалом. А від 
моєї коханої не дістав я ні-
чого більше, лише обіцянку, 
що мене поцілує. В. 1760-му І мені. 

у вісімна-
цятьлітній дівчині. Вона ви-
йшла була за одного сагре-
дійця. Він любив її до боже-
вілля. Ми були невинні, наче 
діти, як нас приловив чоловік. 
Я не мав зброї, а він не вцілив 
мене. Тоді я прискочив до 
нього та вдушив його. Я хо-
тів утікати з Біянкою, та вона 
не могла рішитися — такі то 
жінки. Я втік сам. Мене засу-
дили та сконфіскували моє 
майно. Та я мав з собою мої 
діяманти, пять скручених у 
трубку Тіціянових образів і 
все моє золото. Я пішов до 
Міляна. Там я був безпечний, 
бо ця держава не цікавилася 
моєю справою." 

Він мовчав хвилинку. 
— Одна замітка, заки ста-

ну далі оповідати, — сказав 
він опісля. — Чи уява жінки 
підчас вагітности має вплив 
йа характер дитини, чи ні, та 
всеж це певне, що моя мати 
мала слабість для золота. А 
я просто ненаситно захланний 
на цей жовтий металь. Я му-
шу його відчувати, чути під 
руками. Як я був молодий, я 
все носив золоті прикраси, все 
мав при собі гаманець дукатів. 

Як він це говорив, витяг-
нув`^два'-дукати та показав їх 

- Я нюхаю золото. Я слі-
пий, а всеж мушу пристанути 
перед крамницями міняйлів. 
Воно мене зруйнувало. Я був 
грачем лише тому, щоби гра-
ти в золото. Я не був- обман-
цем та мене обманули. Я зруй-
нував себе. Як я все втратив, 
затужив я до божевілля за 
Біянкою. Потайки вернувся я 
до Венеції, віднайшов її та 
шість місяців жив щасливо. 
Вона укривала мене в своїй 
палаті, я забув про світ і бу-
дуччину. Та до Біянки зали-
цявся проведіторе. Він мабуть 
прочував, що має суперника; 
в нас в Італії занюхають це. 
Слідкував, нас і приловив у 
ліжку, драбуга. Можете уяви-
ти собі, як ми билися! Я не 
вбив його, одначе зранив йо-
го тяжко. Тоді мені накинули 
на голову мій плащ, затягнули 
мене на гондолю та замкну-
ли в підземному льоху. Я мав 
тоді двацять два роки й дер-
жав ручку мого зломаного 
рапіра так ќріпко в руці, що 
мені хіба мусіли би відрубати 
руку, щоби вирвати її. Та 
вони не запримітили цієї зброї, 
а я скрив її в кутку келії. Ме-
не доглядали, а рани не були 
смертельні. Коли чоловік мо-1 
лодий, ` все видержить. Мені 
мали Відрубати голову, та я 
прикинувся хорим, щоби зи-
скати на часі. Я здогадувався, 
що моя келія недалеко кана-
лу та задумав утікати. Я по-
становив вибрати мур, пере-

I плисти 

нути. Завдяки бистроті ума, 
якої додає розпука людині, в 
темній келії відчитав я араб 
ський напис на" камені, так 
що иамацював його пальцями. 
Той, що написав, цей напис, 
повідомляв товаришів недолі, 
що він підкопав три долішні 
камені, а копав девять стіп 
глибоко. Для мого попередни-
ка ця робота була зайва, бо 
що її не докінчено, можна бу-
ло здогадуватися, що він по-
мер. Та щоби його праця не 

Полк. Андрій Мельник похо-
дить родом з Волі Якубової, 
під Дрогобичем, - Західня У-
країна. Університетські студії 
закінчив у Відні у „Гохшуле 
фір Боденкультур" (Висока 
школа лісництва) з дипльомом 
інжиніра. 

Був членом передвоєнної Сі-
чової Організації в Дрогобич-
чині. В 1914 р. вступив як до-
броволець до Українських Сі-
чових Стрільців. 

Був там командантом чети 
в сотні Дідушка, потім у сотні 
Вітовського, по якім пізніше 
перебрав команду сотні. Виз-
начився як організатор, бойоі 
вий старшина й ідеольог УСС. 

Брав участь у боях на Ма-
ківці (квітень 1915 року), під 
Галичем (1915), над Стрипою 
(Завалів - С.оснів - Семиківці 
1915—1916), на Лисоні (1914— 
1916). В жовтні 1916 р. на Ли-
соні в ранзі сотника попадає 
в московський полон. 

В полонЃ, через Київ, Уфу, 
Пензу, Саратів, Царицин попа-
дає до табору полонених у 
Дубівці. З Дубівки через, `Ш-
рицин втікає до. Києва Ж і 2 
УСС на заклик полк. Евѓена 
Коновальця, вступає старши-
ною до Галицько-буковинсько-
го куріня, першої соборної 
військової частини, що поста-
вила себе до розпорядимости 
Української Центральної Ради 
в грудні 1917 року. 

За час полону є лровідни-
ком Групи старшин українців, 
що з Дубівки розпочали орґа-
нізування українських військо-
вих полонених австрійської 
армії, щоби перевести їх до 
Києва для оборони Централь-
ної Ради. 

Під його проводом ведені 
були по таборах т.зв. універ-
ситетські курси українознав-
ства, де викладано мови укра-
їнську, московську й інші, гео-
графію й економіку України, 
технічні науки та військове 
вивчання російсько ї̀ армії для 
потреб її ўкраїнінізації. 

Працею провідників, між я 
кими треба згадати сотника 
Чмолу, Сушка, . Кучабського, 
Бурка, а по інших таборах 
хор. Ґоїва та Черника, зокрема 
виготовлено переклади вій-
ськових статутів російської 
армії для українського вжитку. 

В часі першої військової пе-
реорґанізації куріня стає адю-
тантом команданта куріня, я-
ким був бл. п. Е. Коновалець, 
потім начальником штабу за-
гону, а згодом Першого Полку 
СС. 

Галицько-буковинський ку-
рінь брав учаеть у боях за Лі-
вобережжя проти Антонова-
Овсієнка, в складі т. зв. Ліво-
бережного Коша під коман-
дою Симона Петлюри, а це од-
ною сотнею. Сушка. Решта за-
гону боронить Києва в часі 
вуличних боїв підчас москов-
сько-жидівського повстання з 
наказу Муравйова. У вуличних 
київських боях відзначився 
полк. Мельник не тільки як на-
чальник штабу й організатор, 
але і як прямий учасник. 

Пізніше Січові Стрільці від-

Весною 1920 року, рішенням 
Стрілецької Ради СС, виїздить 
разом з полк. Е. Коновальцем, 
полк. Ю. Отмарштайном т;ї 
іншими старшинами СС до за-

тюнник. 
В часі повстання проти геть 

мана є далі начальником шта , . 
бў загону СС, пізніше дивізії хідньоі Европи, зокрема д о 
СС у ранзі військового стар- А в с т Р " т? ЧСР з ціллю фир 
шини (підполковника), а зѓо- мУвати^українське військо по-
дом, по здобутті Києва, на-
чальником штабу Осадного 
Корпусу СС. 

З моментом переорганізу-
вання української армії був 
покликаний урядом Директо 

за границями Польщі. Тоді є 
чинний як військовий аташе у-
ряду УНР при українському 
посольстві в Празі. 

Коли з тих змагань нічого 
не вийшло, вертається 1921 р. 

рії на начальника Українсько-,нз_Р1дн'_?емлЬ W^аз_он з іюл-
го Генерального Штабу в ран-
зі полковника. (Полковник 
Мельник і бл. п. Е. Коновалець 
не приняли ранги отамана, ц". 
зн. генерала, наданої їм за бо-
йові заслуги). 

Сформувавши Український 
Генеральний Штаб, який рані-
ше був зліквідований перши-
ми наказами Директорії, був 
полк. Мельник зогляду на ве-
ликий вибуток старшин Кор-
пусу СС у боях відкликаний на 
вимогу Стрілецької Ради до 
Корпусу, де він у літі 1919 ро-
ку як помічник команданта 
корпусу, полк. Е. Коновальця, 
переводить реорганізацію й 
остається з Корпусом уже не-
розлучно увесь найтяжчий пе-
ріод Української Армії в Чоти-
рокутнику Смерти. 

Захорувавши на тиф, опи-
нюється разом з начальником 
штабу Дієвої Армії, Василем 
Тютюнником, у тифовому 
шпиталі в Луцьку в грудні 
1919, після чого приходить ін-
тернування поляками. 

ковником Е. Коновальцем ор-
ґанізуе УВО, й обвинувачемніі 
за участь у підпольно-військо-
вій організації, дістає на лро-
цесі т. зв. „басарабівців" 1924 
р. у Львові присуд 6 років 
тяжкої тюрми. 
( Перейшов знану масакру по-
літичних українських вязнів у 
вязнйці „Баторого" у Львові, 
де найбільше скатовано його 
(між іншим зломано йому два 
ребра), тому, що був провід-
ником політичних вязнів. Це 
підірвало здоровля полк. 
Мельника. По чотирьох роках 
вийшов з вязнйці, одружився 
з панною Федаківною та за-
нявся працею в господарсько-
му секторі краю, зокрема на 
становищі головного директо-
ра дібр митрополита Шеп-
.тицького. 

Як' найближчий співробіт-
ник бл. п. Е. Коновальця, був 
усе втаємничений у його пля-
ни і, згідно з волею покійного 
вожда, перебрав їх довер-
шення. 

ЗАКАРПАТСЬКІ ЛЕМКИ 
(3) 

пропала на все, мусів вязень 
розуміти арабську мову. ЦієїІстУпили через Житомир-Коро-
мови навчився я від вірмен. 
Про долю того нещасливого 
довідався я з одного речення, 
яке я відкрив на відворотній 
стороні одного каменя. Він 
помер як жертва свого майна, 
яке завзялася забрати в ньо-
го Венеція і забрала. Я по-
требував кілька місяців, щоби 
дійти до мети. Коли я'працю 

стень на Сарни. В тому то часі 
полк. Мельник був начальни-
ком ‚штабу. . 

Потім приходить, по бере-
стейському мирі, спільний по-
хід з німцями на Київ. Перший 
Полк СС стає в Києві залогою 
аж до свого росфорування н'а 
домагання Скоропадського. В 
тому часі був полк. Мельник 

Дуже замітна говірка лема-
ків на нижнім Спішу, де гово-
рять „чо" (почасти й „цо") 
замісць „што", „су" замісць 
„суть" (є), „бул", „була", „бу-
ло", замісць у лемаків зви-
чайно вживаних: „бил", „би-
ла", „било". На вижнім Спішу 
(напр. у Суліні, Кремпаху), 
первісне „о" стіснюється- на и, 
напр. „кис", „кинь", „хвист", 
„вин", замісць „кіс", „кінь", 
„хвіст", „він". 

В усіх тих околицях звуть 
себе наші люди: „руснаци" а-
бо „руснаки", а мову свою на-
зивають: „русќа" або „руська". 

Із усього повищС)Го бачимо, 
що мова закарпатських лема-
ків це говірка галицько-україн-
ської мови. Одначе між „рус-
наками" живуть там також 
словяки „віри руськоЃ'. Ті сло-
ваки свою мову звуть „словен-
ською",. а не „словацькою", як 
звичайно пишуть у нас у книж-
ках. Чехи також звуть сло-
вацьку мову „нажечі угерско-
словенске". Словаки звуть 
Словаччину „Словенско", а 
свою мову „язик словенски". 
Лемки називають тих своїх су-
сідів „словяками". Безпереч-
но мова тих „словяків" вика-
зує подекуди впливи сусід-
ньої руської мови, одначе таки 
переважають впливи словаць-
кого наріччя. Такі „словяки 
віри руської", себто греко-
католицького обряду, живуть 
у Мальцові. 

Ось кілька висловів із того 
села, з яких можемо пізнати 
ріжниці тієї „словенської" г,о-
вірки, від тамошніх руських 
діялєктів: 

вав і коли з перевтоми вже І особистим учасником перего-
не міг працювати, я відчував'ворів з німцями та Скоропад-
золото, бачив золото передо,ським. 
мною, мене засліплювала я-
сність брилянтів. Чекайте!... 

— Одної ночі моє залізо 
натрапило на тверде дерево. 
Я загострив кіне̂ ць рапіра та 
старався вивертіти діру в де-
реві. Дві ночі, заки я мав ста-
нути перед суддями, працював 

З росформуванням СС зай-
мається тайно організацією у-
країнського війська й дово-
дить до сформування загону 
СС у Білій Церкві, в якому є 
начальником штабу. На чолі 
загону стояв Е. Коновалець. 

В Білій Церкві полк. Мель 

Мова закарпатських „словя-
ків", сусідніх руснакам, це пе-
рехідна говірка від руської до 
словацької мови. 

Вплив Словаччини на мову 
закарпатсько-руського народу 
був дуже сильний. Цьому по-
могла вища трохи культура 
словаків, а також і ця обстави 
на, що п 19. столітті словацькі 
патріоти, почуваючися під на-
ціональним оглядом чехами, 
таки дуже працювали' над осві-
тою словацького народу, ии-
сали їх місцевою мовою. Тим 
незвичайно піднесли народ-
нього духа, свідомісць і ку.іь-
туру словаків. Тимчасом на 
Закарпатті, заселенім русніп-
ми, під владою мадярів не ли-
ше було народніх робітників 
обм'аль, а й ті писали штуч-̀  
ною, мішаниною, церковною 
незугарно перетканою мово"-, 
яка для закарпатських русинів 
була мало зрозуміла. Тому то 
бідна тодішня наша закарпат-
ська література не мала майже 
ніякого впливу на закарпат-
сько-руський нарід. Наші за-
карпат`ські брати, вивчившись 
читати, радо брали словацькі 
книжки, писані не їх рідною, а 
все̂  таки живою мовою, яку 
чули довкола себе. Словацька 
література, хоч і невеличка, 
дуже благодатно вплинула на 
словацький нарід. І відбулося 
на Закарпатті із словацькою 
мовою подібне, як із поль-
ською мовою в Галичині в тих 
часах, коли то в нас іше пйса-
ли штучною „славеноруськокУ' 
мовою, з тою лише рІЖНИЦЄіО, 
що польська мова в Галичині 
вплинула на мову української' -

канал,, хоч міг прто-

із силою розпуки. Нараз моє ник стає разом з Черником 
залізо не натрапило на спро- представником СС в оператив-
тив , застрягло в порожні, йому штабі Національного Со-
Уявіть собі моє остовпіння, юзу, на 
як я заглянув в отвір! чолі якого стояли 

полк. ген. штабу Мішковськйй 
укінець буде), і полк. ген. штабу Василь Тю-(ставити; „пітац", питати і т. д.І 

. . . . . інтелігенції, навпаки, словаііь-
„Врана — ворона; „страќз'ќа мова відбилася дуже силь-

сорока дого-,но на мові самого простолюд-
дя Закарпатської Русн. Щодо 
пісень закарпатських лемаків, 
то властиві руські (українські) 
мотиви майЖе пропали: в но-
тах чути сильніший вплив сло-
ваччини. Лемацькі пісні із 
мовного погляду уявляють со-
бою в руській основі дуже не-
смачну примішќу словацьких 
форм, як напр.: „заломні", 
пойдзем, дожиєм, забиєм, 
смел; хцел, дзевче, дац, грай, 
пребірац, погуторіц, робін, 
гнац, поганяц" і т. д. (Місцево 
тут і там також слідний вплив 
польщнни та мадярщини, пе-
редовсім у висловах із життя 
прилюдного та державного. 
Тут замітний теж іще і вплив 
німецький з давніших часів). 
_ _ _ ^ ^ ^Дальше буде2- j 

догори леці" 
ри летить; „по дзірох" — по 
дірах; „крет, що в земі купи 
верцує"; — кертиця, що в зем-
лі купи вивертає; „паткан ве 
млинох" — щур у млині; 
„миш-пиргач, цо в ночі леці, 
як поцма", — лилиќ, що вночі 
летить, коли пітьма (коли тем-
но); „заяц не годен са вибе-
гац пред орелом",— заяць не 
годен (не може) втекти перед 
орлом; „лен-осяк, цо по овсє 
росне, лем на олєй", — лен-вів-( 
сяк, що росте між вівсом, тіль-
ки на олій береться; „націна", 
натина (гичка бараболі); „ду-
же ляду",—дуже леду (себто 
багато леду); „поведзел" повів 
(сказав); „патріц" смотрити, 
глядіти; „охабіц", охабити, о 
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ВІЧНО НЕРОЗВЯЗАНЕ 
ПИТАННЯ. 

Здається, що справа віри і 
релігії на світі ніколи не буде 
як слід розвязана. Себто, ні-
хто ніколи не буде всилі до-
казатн, що Бога нема і тому 
не треба віри та релігії; а та-
кож ніхто не буде всилі „на-
уково", при помочі ріжних ін-
струментів, доказати, що Бог 
є і що треба релігії. 
4 Один чоловік вірить в одне, 
інший у друге. Дехто каже, 
що Бог є, але нема позагро-
б^ого життя. А- віруючий ка-
же, ідо є одне 'і друге, але, не 
маючи змоги доказати це ма-
темати'чио, „науково", відси-
лаь̀  недовірка до його совісти, 
до його серця, та каже при-
слухатися до свогр серця, а 
там певно Бога знайде. 

ДЕКОЛИ ЦЕ ВДАЛЕ, 
ДЕКОЛИ НІ. 

І справді нераз можна в той 
спосіб переконати чоловіка. 
Та не все. Раз один недовірок 
сперечався зо священиком, що 
нема Бога. В гарячковім за-
хопленні він ужив такого ар-
пменту: „Та де є Бог, де є 
душа? То все ручка духу, я-
кий кінчиться з хвилею, як з 
чоловіка вилітає життя. Яка 
ріжниця між звіриною і люди-
ною? Яка ріжниця між мною 
і свинею?" 

Треба признати, що тим о-
станнім аргументом він добре 
злапав священика. Поглянув-
шн заклопотано на нього, свя-
щеник признав йому рацію і 
сказав: „Так, ваша правда, не-
ма ріжииці". 

РЕЛ1ПЯ Р1ЖНА. 
Та треба зазначити, що на 

світі є ріжного роду релігії. 
Вже старинні греки підгляну-
ли, що кожний чоловік трохи 
відмінно розуміє Бога і по-
яснює собі Його на свій лад. 
Правийќ склонний думати, що 
Бог, це вічний закон; учений 
природник думає, що Бог, це 
джерело всякого життя; вче-
ний математик, як ось старий 
Архимед, думає, що Бог, це 
досконале число; астроном 
думає, що.це вічний порядок; 
чистець думає, що це вічна 
краса; вояк думає, що це до-
сконалий героїзм. Один фільо-
соф може вважати Бога за за-
хист вічного досконалого спо-
кою; інший — за джерело віч-
ної сили, динаміки. Гуманіст 
може вважати Бога за джере-
ло вічної доброти, а волюнта-
рист — за приказ до вічного 
чину, до змагань, до уліпшу-
вання, до поступу. 

Зрозуміло, що один і той 
сам чоловік може дивитись на 
Бога раз так, а раз інакше. 
Та як би всі вони на цю спра-
ву не дивились, вони є релі-
гійні люди, хоч може не в 
дослівнім розумінні деяких о-
фіційних церков. Нерелігій-
ннм є той третій, що не від-
чувае в своїм серці нічого ви-
чюго, не відчуває ніяких ви-
іцих поривів, а жиє тими са-
ч̀іми відчуваннями, що звіри-
на. Найприкріше з тим третім 
е. не, що його не можна пел 
реконати, бо він, властиво, має 
рацію: коли він сам не від-
чуває ріжниці між собою і 
звіриною, то видно, тої ріж-

- "иці таки в ньому нема. 

РЕЛІГІЙНА ФОРМА. 
Кожна релігія має свою фор-

му, церковний обряд. З боку 
Даної церкви ця форма від-
грає. дуже важну ролю. Але 
з боку довгої вікової історії, 
з боку вічности — це річ дру-
горядної ваги. Нині кілька і-
снуючих христіянських церков 
мають відмінну форму, відмін-
ні обряди. А пятьсот літ тому 
христіяни мали ще інші об-

- ряди. А Христові апостоли ще 
інші. Проте той обряде що 
існував тому пятьсот літ, не 
був гірший від нинішніх; а та-
кож не був ліпший від того, 

що його придержувалися пер-
ші апостоли. За пятьсот, чи 
тисячу літ буде ще інший об-
ряд. Та він також не буде в 
своїм змістовнім заложенні ні 
ліпший ні гірший від ниніш-
нього. Він може буде ліпший 
для тих обставин, що тоді бу-
дуть панувати, так, як нинішні 
обряди краще 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и т т я 
В АМЕРИЦІ. 

СКРЕНТОН; ПА. 
Перша стейтова конвенція 

Пенсилвенії. 
Заходом тимчасового комі-

відповідають І тету скликано на день 23-го 

ПЛАТНЕ ПОЛІТИЧНЕ ОГОЛОШЕННЯ. ПЛАТНЕ ПОЛІТИЧНЕ ОГОЛОШЕННЯ. 

нинішньому духові часу, ніж 
ті, що панували за Христа. Та 
христіянського змісту це не 
змінить. А це найголовніше, 
бо зміст є основою всього, а 
не форма. 

. НЕ СЛІД ПЕРЕЦІНЮВАТИ 
ФОРМИ. 

Зрозуміло, що форма це та 
кож важна річ. Усякий зміст 
мусить мати якусь форму. 1 
всі ті, що керують якимсь ре-
лігійним, чи іншим духовим 
рухом, зафіксовуючи зміст у 
громадянськім житті, мусять 
рішитися на таку, чи іншу ор-
ґанізаційну форму; вони му-
сять усталити, цілий правиль-
ник формальностей і потім 
строго його придержувати`ся. 
Не можна свавільно змінюва-
ти цього правильника і прий-
мати щораз інакший, бо це 
викликує заколот серед зага-
лу. 

А всетаки цей правильник 
— це форма, а не зміст, і як 
форма є другорядної ваги. Ко-
ли христіянський зміст загро-
жений, коли на тому терпить 
релігія Христа, терплять ті 
ідеї, які проповідував Хри-
стос та за які мученичо вмер, 
то тоді треба провірити цей 
правильник і навіть змінити 
його так, щоб на тому не тер-
пів зміст. 

Бо Христос жив на світі і 

жовтня ц. р. першу конвен-
цію стейтової політичної ор-
ганізації Пенсилвенії. На тій 
конвенції були заступлені 32 
ќлюби з повітів: Лакавана, 
Лузерн, Нортгемптон, Лігай і 
Делевер. Присутні телєгати 
одноголосно рішили підтрима-
ти в цьогорічних виборах де-
мократичну партію. Головним 
бесідником на конвен'ції був 
іншуренс комишенер стейту 
Пенсилвенія, Овен Б. Гунт. 

Комишенер Гунт між іншим 
порушив дуже цікаву справу 
податків у стейті і їхнього 
розділу. Справа податків на-
стільки важна й цікава, що 
варт з нею познайомити шир-
ший загал читачів. 

Говорив Гунт, що кожний 
доляр податковців розділю-
ється на ось які ціли: 8 цен-
тів з кожного доляра подат-
ку йдуть на удержання стей-
тової адміністрації, 42 центи, 
-або $139,500,000, ідуть на до-
помогу безробітним і `допо-
могу для вдів, сиріт, старців 
та сліпих; і саме через обни-
ження тих допомог думає ре-
публиканський кандидат об-
низити податок. 'Далі, 22 цен-
ти, або $90,000,000 податку, 
йдуть на школи. Шпиталі, тюр-
ми і тим подібні установи кош-
тують $41,500,000, або 12У2 
цента з кожного доляра. Плат-
ня суддям виносить $5,000,000 
річно, або 1 Уѓ цента з доляра 

ВИБЕРІМ ТОМАСА Е. ДЮЇ ГУБЕРНАТОРОМ 
Виженім зўряду політиканів з партійної машини KPUBLICAN САШИЬАТЕ и 

, GOVERNOR 

Розкриймо ЗВЯЗОК МІЖ злочином і політикою 

ВИБЕРІМ 
ДЮЇ 
ГУБЕРНАТОРОМ 
І ДАЙМО ЙОМУ ВИЧИСТИТИ ЦІЛИЙ СТЕИТ, 
ЯК ВІН ВИЧИСТИВ ПОВІТ НЮ ИОРК. 

Дюї не боїться нікого—він не має зобовязань супроти ніякої політичної машини. 
Він не почувається до ніяких зобовязань супроти нікого, лише супроти народу. 

ДЮЇ Є ЛІБЕРАЛЬНИЙ — і 1— т"-^- ДЮЇ Є ПРОГРЕСИВНИЙ 
Він розуміє проблеми всіх людей стейту. Це не людина обіцянок. Це людина чину. 

ДЮЇ ВМІЄ ДОВЕРШУВАТИ ДІЛ. 
УКРАЇНЦІ! Від багатьох літ наш голос ігнорують. Наші справи лишають неполагоджені. Не вставаймо довше 

байдужними! Обеднаймося для кращого правління! 

ВИБЕРІМ ТОМАСА Е. ДЮЇ ГУБЕРНАТОРОМ! 

__ THOMAS Е. DEWEY 

владика Богачевський посвя-
тив шаблю, котру куплено в 
дурўнќу для українця амери-
канського походження, Василя 
Никорука, сина української 
родини Марка і Тетяни Нико-
руків. Василь Никорук має ни-
ні рангу четаря в американ-
ській армії. 

Того самого дня люди зій-
шлися знов у церковній салі, 
щоби почути концерту. В часі 
концерту торжественно вруче-

З РУХУ ПО ВІДДІЛАХ 
У. Н. СОЮЗУ 

БРУКЛИН, Н, й. 
30-літній 'ювилей товариства 

Запорозька Січ. 
День 2-го жовтня ц. р. ли-

шиться великою памяткою в 
бруклинській громаді, а вла: 
стиво для членів т-ва „Запо-
розька Січ", 325 від. У. Н. Со-

миєць відспівали дует. На пія-Іляду на пізну пору треба бу-
ні пригравав п. Петрів. Пїсні ло програму трохи вкоротити. 

но молодому Никорукові шаб-'ю з у . в суботу, 1. жовтня, о. со-
лю. Наперед Григорій Конова- вітник А. Лотович відправив 
лець вручив її приявній амери-ІСлужбу Божу і панахиду за 
канській старшині та виголо- П0Мерлих членів і при тій на-
сив коротку чутливу промову. І г п п ; имгплпгив принагідну виголосив _̂  ^ коротку чутливу промову.'ГОді 

вмер на хресті не на те, щоб с'тейтова" лєґІслятура коштує 1 П о т і м старшина американської проповідь, "у `якій сказав, що 
запанувала форма, щоб запа- $1‡700о.оо0 кожних два роки, армії передав цю шаблю Васи-'.таКї я к к о л и с ь с т ; запорожці 
нував один релігійний обряд,: ВІДС0ТКИ в і д д о в г у $і5,000,000Иеві Никорукові та від себе т р и мали український прапор 
або другий; щоб священики ; н а р . ^ а б о щ ц е н т а 3 доля_Ісказав, що з тою шаблею він 
ходили в таких ризах, чи і- р а ; а ' н а к о н " т р о л ю повеней І перебирає також обовязок бо-
накших; щоб по церквах при- j в и д а е т ь с я $12,000,000 на рік. ІРОтися за слушні права свого 
чащали вірних під двома ви- Д о т о г о т е п е р і ш н я д е м 0 . 
дами, чи під одним; щоб єпи- І к р а т и ч н а а д м і н і с т р а ц і я п е р е 

скопи мали „рукоположення 
чи ні: Христос мученичо по 

брала від републиканської ад-
міністрації $36,000,000 недобо-

мер на те, щоб защепити р у . з а Зу2 р о к у с п л а т и л а т о й 
в нас нові іде., нову мораль, н е д о б і р б е з н і я к и х п о з и ч о к . 
нову науку, науку Нового За-, 3 важніших точок промови 
віту. Це було головною ціллю к о м и ш е н е р а Г у н т а в а р т о з а -
Христа і це повинно бути го- з н а ч и т и те? щ о за теперіш-
ловною ціллю всіх х р и с т і я н - . п ь о ї д е м о к р а т и ч н о ї а д м і н і с т р а . 
ських церков, усіх христіян- ції включено майнерську аст-
ських обрядів. А коли христі- м у в р о б і т н и ч е обезпечення 
янські засади в суспільності в і д в и п а д к у . Н а т у в а ж к у х в 0 . 
заникають через суперечки р о б у в м и р й е в е л и к а ч а с т и н а ! Г 
щодо форми, коли вірні вІД- вуглекопів. Проти робітничого'п 
скакують від усіх церков, бо обезПечення від випадку ви-іку 
церкви ставлять форму понад с т у п а в у с е реПубликанський 
зміст, то вони розминаються к а н д и д а т н а губернатора, суд-
з тою ціллю, за яку розпнято д я джеймс, твердив комише-

народу. „Будь вірний тим іде-
алам", говорив американський 
старшина. „А ми, американці, 
є твої приятелі і твого україн-
ського народу. Ми стоїмо по 
стороні демократії і в слушнім 
часі поможемо тво.му народові 
визволитисьгта стати вільним 
народом". , 

Принявши шаблю', Василь 
Никорук подякував за честь 
українській громаді і прияв-
ним американцям. При тій на-

високо, так тепер високо дер-
жать український прапор те-
перішні члени „Запорозької 
Січи". На жаль, на панахиді 
не було багато щіших людей, 
хоч у суботу мало хто пра-
цює і могли прийти. 

Другого дня відбувся кон-
церт. Перед концертом знято 
зннмку, а коло 5 години вечо-
ром відбувся сам концерт. 
Концертом проводив предсід-
ник п. І. Малиќ. Насамперед 
хор української молоді під 
проводом п. В. Савицького 
відспівав „Гей, там на горі Січ 

були виконані дуже добре. 

J inx виголосив промову нам 
ібре знаний предсідник У. Н. 

- .ллОму, Ю. Лавчак. Бесідник 
говорив про початќи т-ва „За-

Іпорозька Січ", про бруклин-
ську українську громаду та 
про У. Н. Дім і його завдання. 

Адвокат М. Пізнак у своїй 
! майже одногодинній промові 
зясував ту кривду, яка діється 
нашому народові, а то тому, 
що ми не зорганізовані. Ми 
45-міліоновий нарід, а недер-
жавний. Далі згадував, яку ко-
ристь мають члени з прина-
лежности до У. Н. Союзу. Він 
закликав, щоб ще таки того 
дня вписалось до товариства, 
що є 325 відділом У. Н. Сою-
зу, сто членів. 

Панна П. Дика, дочка члена 
нашого т-ва, відспівала при 
піяновім супроводі пані. Гребе-
нецької сопранове сольо. Зог-

Предсідник подякував усім де-
сідникам і присутнім за участь 
у святі, та всі разом з хором 
відспівали „Ще не вмерла У-
країна". По концерті були тан-
ці і забава до пізної ночи. 

П. Малицький. 

ЧИ ВИ ЧИТАЛИ 

НАПЕРЕДОДНІ 
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ 

В ДВОХ ТОМАХ 
Написав 

Остап П. Білозерський. 
ЦІНА $1.00. 

в Книгарні „Свободи" 
"S V О В О D А," 
81-83 Grand Street, 
або P. О. Box 346 , 

Jersey City, N. J. 

годі о. M. Лисяк попросив-іде„ в т о й ц а с хорунжі ТОВа 
рисутніх, щоб перевели збір-1 р и с т в а т р и м а л и в и с о к о п р а п о . 

нер Гунт 

на визвольну боротьбу. 
Жертвували по $І: о. М. Ли-
сяк, І. Басістий, Софія Зальо-
пана, пані Зарацька. Ю. Спа-
сик, й. Зілинський, О. Яремій, 

Наступну конвенцію рішено Анна Дзінь, Павлина Жмут, Н 

ПОЛІТИК, ЧИ ЬИХОВНИК? 
Карикатура А-ра Николаса 

Морея Ботлера, президента 
Колюмбійського університету, 
що недавно тому радив скли-
кати міжнародню конферен-
цію для світового миру й роз-
зброєння. 

відбути в січні 1939 року в 
Гарисбургу. Також рішено по-
розумітися з тими українськи-
ми клюбами в стейті, які досі 
не заявили охоти вступити до 
організації. 

Ближчі інформації можна 
дістати від секретаря, Волод. 
Кранківського, 309 WR'IGHT 
AVE., KINGSTON, . PA., або ВІД 
головного організатора, А. Ба-
ТЮКа, 421 N. IRVING AVE., SCRAN-
TON, PA. 

До уряду вибрані: Василь 
Сокіл з Істон, предсідник; за-
ступникн предсідника: д-р В. 
Корецький з Вилкс-Бери, В. 
Кіщак з Тейлор, М. Дикий зі 
Пеквил; секретарями: В. Край-
ківський з Кінгстон, О. Попгль 
зо Скрентон; М. Танчин, касі-
єр; директори: П. Лавний, В 
Сенюк, І. Попіль, 'І. Потоць-
кий, І. Ющак, Д. Хомин і І 
Когут. 

о 

й.; по 50 ц.: Г. Яремій, Розалія 
Басіста, Г. Базан, пані Коро-

ри, що робило на приявних 
дуже гарне вражіння. Потім 
предсідник покликав на сцену 
по імені основників товари-
ства. Публика справила їм ве-
лику овацію. Зпоміж членів 
основників колишній довго-

„ . літній предсідник С. Заблоць-
пицко. І роші вислано через '.. 

і у. M t p t o к и и м а в в с т у п н е с л о в о , в КО-

трім переповів початќи ТОЗп-
Обєднання на призначену ціль 

Учасник ювилею. 

ПОМАГАЙТЕ НИРКАМ негайно! 
Вживайте зілля на скору поміч! Як 
ваші нирки або міхур не функціону-
ють правильно і мусите часто вста-
вати вночі, маєте біль у ногах, синьо 
під очима, завороти й болі голови, 
як вам запўхають суглоби або чуєтг 
пекучі болі в сечових проводах, знай-
дете скору полеќшў, вживаючи Dufr^ 
Compound, Зільної Гербатн ч. 66 
Спробуйте 'її негайно! Купіть пачечк) 
ще нині! 75 цнт. Почтова оплата до-
даткоио 10 цнт. Питайте свого апти-
Каря а б о ПИШІТЬ: S . Kylo Laboratories . 
105 —- 3rd Ave., New York City. 

риства. Він зазначив, що і:о-і 
лись тяжко було боротися з 
деякими несвідомими людьми, 
котрі стоячи на шляху до роз-
витку товариства. 

Хор молоді відспівав кілька 
пісень, а опісля секретар т-ва, 
п. Малицький' прочитав звіт 
діяльности товариства- за ЗО 
років, а також фінансовий 
звіт, у якому подано цікаві 
цифри за ЗО літ існування зга-
даного товариства. В дальшій 
програмі вручено секретареві 
товариства дарунок за його 
10-літню безпереривну працю, 
за що секретар гарно подяку-
вав. 

Один з членів, п. А. Цюпа, 
відспівав баритонове сольо. 

сольо відспівала 
ВПРАВНИЙ ПІЛЬОТ. 

Дейв Гисонґ, що, кермуючи Сопранове 
літаком на висоті 1,400 стіп, панна П. Коломиєць; обоє спі 
коли літак' занявся в повітрі, Вали в супроводі піяна п. Пет-
потрапив. щасливо осісти на р0Ва. Ці вис`ўпи викликали 

й вирятувати життя серед присутніх дуже добре 

ПІТСФІЛД, МАСС. 
Ювилей церкви. 

Пиа Q жпитня U D ВІДбуВСЯ І ЗеМЛЮ дня У. жиьіші д. и j осіб`на літаку. Він вийшов вражіння і багато оплесків. 
17-л,тн,й ювилей укр-п греко-ів с.ХрОгоди з п о п ^ ч е н н я м и ! ^ 0 п . с л я Г 0 Л^ПредС Ід„и к у. 

В кат. церкви в асисті 
чевського й о. М. Лисяка 
ювилею взяли уч.асть громади з 
поблизьких місцевостей. З Ко-
гоз, Н. й., прибула громада зо 
своїм хором під управою дя-
ковчителя Лаврова. Були та-
кож численно заступлені родо-
виті американці. - Хор дуже 
гарно відспівав Службу іБожу 
По закінченні. Служби Божої 

от . . , і . .. IJUJ' 6aivmi І діди un. 
і ш ill 1867 їді полегші від і ' і и ч боіів. Дісчхче 
МС сього! фяішкт ПсКм-Еяспсллсру ) ЯюИ" "1 
ПІЧНІ ні іашою aniciisi. , 

^PAlNEXPEtLfR 

Н. Союзу, п. М. Мурашко, ви-
голосив одногодинну промову, 
в якій зясував значіння У. Н. 
Союзу та його велику силу в 
Америці. Бесідник говорив, 
що У. Н. Союз має нині по-
верх пять міліонів маєтку і до 
нього повинні належати всі 
українці. 

Гр.4 А. Цюпа і панна Коло-

Т Е А Т Р А Л Ь Н І В И С Т А В И 
НА СВЯТА GB. МНКОЛАП Й РІЗДВА 

ТРИ СВЯТО-МИКОЛЛЇВСЬКІ ВМСТАСИ: 1) Св. 
Мнколай між школярами, в одній дії; 2) 
Свято-Ліиколаївська ніч, в двох діях; 3) По-
міч Св. Миколая, в двох діях .__... ._ 40 ц. 

СВ. МИКОЛАИ ІІА СЕЛІ, в трьох відслонах, 10 
осіб і гурт ------' _ -.- 10ц. 

В НІЧ ПІД СВ. МИКОЛАЯ, в одній дії, Ф. Коков-
ського, б осіб ; 10ц. 

В НІЧ СР. МИКОЛАЯ, А. Лотоцького, 3 картини, 
18 осіб , - .. . 25 ц. 

ГОСТИНА СВ. МИКОЛАЯ, В. Хроновича, 3 особи 10 ц. 
СВЯТИЙ МИКОЛАИ, М. Пеленської, 3 дії, 14 осіб 15 ц. 
РІЗДВЯНА КАЗКА, дві картини, з партитурою __ 20 ц. 
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕРТЕП, І. Ґабрусевича, з парти-

турою, 6 осіб і пастушки . 15 ц. 
З КОЛЯДОЮ, Вертеп для школярів, 10 осіб і 

гурт і ;—___. _ __ 20 ц. 
ВЕРТЕП, різдвяна картина І. Блажкевичевої, 13 

о іб ,_____„ ^ 20 ц. 
РІЗДВЯНИЙ ДАРУНОК, одна дія, 9 осіб 10 ц. 
СВЯТА ГОСТИНА, М. К'урцеби, дві відслони, 13 

осіб ; : 20 ц. 
Окрема партитура 40 ц. 

ТРИ КНЯЗІ В ВИФЛЕЄМІ. Найновіший вертеп 
для хати і .сцени. З додатком дитячого вер-

- тепу „Божі Пастушки" ____25ц. 
У НУЖДАРІВ, різдвяна картина, в 3 діях 13 осіб 25 ц. 

Замовляйте в 

"SVOBODA" 
Р. О. Box S46 jersey City, N. J. 
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V, о-

СПРАВА Л Щ Щ О В И Х 
вНШВ-'-'"'` 

. ' h М 
Як уже чит#чі „Свободи" 

читали в платнім оголошенні, 
тепер розграваеться в амери-
канськѓм публичнім житті 
управа ланцюхових склепів. 
Ланцюхові склепи це ті, які 
мають свої представництва по 
більших і маленьких містах, 
о̀ двя№Фвсі лишаються під.тою 
самою- контролюю. Нераз такі 
Лааді№сові склепи начисляють 
нількдеот, а то й кілька тисяч 
склепів, розсипаних по всіх 
Злучених Державах, від ^т-
ійантику `до Лацифіку. 
'яОтож тепер у конгресі кон-

ґреемен Петмен вніс законо-
пробкт; щоб розвязати ті лан-
цюхові склепи, бо, мовляв, ті 
ланцюхові склепи такі сильні. 
що`;вони давлять індивідуаль-
ного продавця. 

У відповідь на те заряд лан-
цюхових склепів повів широ-
ку акцію За те, щоб не допу-
стити до переведення того за-
конопроєкту, бо через те по-
тердлять не лише самі ланцю-
хові склепи, але також сотки 

ДО ВСІХ ВИБОРЦІВ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ 
' ". В СТЕЙТІ ПЕЦСВДВЕНЩ 

ЧИ ВИ ХОЧЕТЕ ПРАЦЮВАТИ ВС0 СВбЄ ЖИТТЯ НАЧДОБІтО-ПИЕИ"? ' v j 
ЧИ ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБИ ВАШІ ДІТИ ПРАЦЮВАЛИ НА „ДОБЛЮ-Ш-ЕИ"? 
ЧИ ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБИ В НАШОМУ СТЕЙТІ НЕ БУЛО БІЛЬШЕ ФАБРИК І ПРОМИСЛІВ? 
ЧИ ХОЧЕТЕ БУТИ ЗАЛЕЖНИМИ ВІД ПОЛІТИЧНИХ БОСІВ? 

НІГ 
ЯК ВИ ХОЧЕТЕ ПРАЦЮВАТИ В ПРИВАТНИХ ПРОМИСЛАХ, 
ЯК ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБИ ВАШІ ДІТИ МДЛИ РОБОТУ, 
ЯК ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБИ БУЛИ ФАБРИКИ й ПРОМИСЛИ В СТЕЙТІ ПЕНСИЛВЕНШ, 
ЯК ВИ ХОЧЕТЕ БУТИ НЕЗАЛЕЖНИМИ ВІД ПОЛІТИЧНИХ БОСІВ, то 

Д Е Ї ^ S-зго ЛКСТОПІІД'7" ' 
ГОЛОСУЙТЕ НА ПОВНУ ДІСТУ РЕПУБЛИК А НСЬКї̂ Х КАНДИДАТІВ 

ВИРЯТУЙТЕ ПЕНСИЛВЕЦЇЮ 
ГОЛОСУВАННЯМ НА Т 

ARTHUR Н. JAMES 

(ІРЩД 1ТОРАШЩХ 

По.іпнчне оголошення Української ДинізтїГСтейтоппго РепЎбликанського Коііітегўі 

сти ціну на продукти, щоо-у` 
держатися при житті. Та най-

тисяч робітників, які працю- гірше на тім потерпіла би пу-
ють по тих склепах, а далі по- ! блика, яка мусілаб купувати 
терплять консументи, себто (продукти по такій ціні, по 
широка публика. - `якій продавалиб індивідуаль-

В ланцюхових склепах пра-Чіѓ склепи. А ті ціни; як було 
цює нині близько міліон ро- сказано, мусіли би бути знач-
бітників. Враховуючи їх ро- по вищі. 
ДИННІ можна сказати, що лан-1 Таке є тло тої боротьби, що 
цюхові склепи дають трьом розгорілась тепер біля ланцю-
до чотирьох міліонів осіб у- хових склепів. Заряди ланцю-
держання. Ті люди відразу хових склепів говорять, що 
анайшлисяб на вулиці, якби вони звернуться безносеред-
законопроєкт Петмена пере- ньо до американської иублн-
йшов у конгресі і ланцюхові кн, хан вона рішить, чи ті 
склепи розвязано. j склепи робили для еуснільно-

Крім того на тім дуже по- сти добру службу, чи лиху, 
терпіла би публика; широкий Км" яобру, то хап публика 
загал. Бо через те, що лан- 1Х підд'ержить. Ко.іиж лиху, то 
цюхові склепи остаються під в" і , и самі уступлять з історії 
о'дним зарядом, той заряд мо- .ж и т т я -
Же запроваджуватиЎ великі у-1 
ліпшення в продуктах, мож0'^ияииии^иииииииияииивві 
з'акуповувати продукти по 
значно дешевшій ціні, а також 
може потім їх продавати лю-. 

Якби: 

П О С М Е Р Т Н І В І С Т І 
д$ям по дешевшій ЦІНІ 
лаидюхові склепи розвязано, 
говорять -заряди тих склепів, 
то всі продукти відразу знач-
но підскочилиб угору. Бо хоч 
правдою є, що індивідуальні 
склепи нині продають також 
дещево і не дуже дорожче від 
ланцюхових, то вони змушені 
тиќ робити саме ланцюховими 
склепами. Якби вони піднесли 
значно ціну на свої продукти, 
то всі пішлиб купувати до 
ланцюхових склепів. Тому во-
нв̀  'мусять продавати дешевше. 
КОлкб одначе ланцюхові скле-
п# розвязано, то індивідуальні 
скілепи не малиб конкурентів. 
К0либ до того додати, що че-
реаі те розбитоб зцентралізо-
вану'систему закупів продук-
тів"у ̀  то цілком певно можнаб 
сподіватися, що індивідуальні 
Склепи мусілиб значно підне-

f 

а 

У Фултоні, Н. И., померла в 
четвер, 20. жовтня 1938., дов-
голітня членкиня У. Н. Союзу 
І Тов. „Зап. ач" , від. 263., 

МАРІЯ КАМЕНЮК. 
Покійна родилася в селі Су-

хостав, Галичина, в січні 1890. 
року. До У. Н. Союзу вступила 
9. грудня 1923. Прожила 48 літ. 
Осиротила 2 сини: Павла, 24 
літ, 1, Петра, 9 літ, котрий є 
членом У. Н. Союзу і мужа Іва-
на, котрий є теж членом У. Н. 
Союзу. 

Похорон відбувся в суботу, 
22. жовтня, при великім здвизі 
народу з дому жалоби, 710 
Philip.' St. 

Вічка їй память! 
. Мих. Лобур, сскр. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 
шшшштшшаяшшяшшлшшф 

.. LIJ..'' 

ДІСТАВ, ЧОГО ШУКАВ. 
Три жінки з передмістя Клівленду Шейкер Гайте 

донесли поліції, що на них хтось напав, оі`^абив і по-
бив. Поліцій Чарлз Нон одівся в жіночу одіж та пі-
шов в указану жінками околицю. І справді незадов-
го на нього зроблено напад. Та напасник не знав, що 
під жіночим одінням був захованні'! поліцай, та ще 
до того силач і професійний кулачник. Як бачимо 
із світлини, напасник дістав такий частунок від своєї 
жстрви, що аж лікар мусів йому перевазатн рани. 

ПРИКРАСА ДЛЯ КОЖНОЇ УКРАЇНСЬКО! ХАТИ 
.Вже одержано в більшій спільності велику 
кольорову відбитку славного образу укра-
їнського артпста-маляря Миколи Іванюка 

ВЇЗД ГЕТЬМАНА БОГ'ДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО КИЄВА 
Образ має розміри: 31 цалів довжини й 23 
цалі ширини. Оправлений у` відповідну зо-
лочену раму може бути прикрасою приватної 
хати або товариства. Ціна (з пересилкою) 
З дол. 50 цент. До набуття: "SVOBODA", P. О. 

. . BOX 346, JERSEY CITY, N. J. 

ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРО-
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ 
ЦІННИК КНИЖОК. 

г о щ ц ЧИТАЧІВ 
жіночий СКАРБ. 

Кожний нарід має^Гаси роз-
квіту й упадку. Буває — дб-
мінує героїзм. Обличчя, хоч-
би навіть наболілі, прояснені. 
Люди мають відвагу глядіти 
просто в очі, висловлювати 
свою гадку явно і славно. Тоді, 
голос у народі мають лю-
дн шляхетні. Тоді родяться 
люди великі, що своєю постат-
тю виростають високо понад 
маси. Тоді нарід, хочби навіть 
у злиднях, квіте. 

В такий то час серед пере-
слідувань українського виз-
вольного руху- жорстокою 
польською владою проясню-
ються обличчя наших жінок. 
Не зважаючи на строгу цензу-
ру конфіскати, заборони й ін-
ші труднощі, наше жіно`цтво з 
іще більшим ентузіязмом і рі-
шучістю взялося до праці. 
Зорганізовано „Дружину Кня-
гині Ольги" і приступлено до 
видавництва жіночого журна-
лу, „Громадянка" — на місце 
„Жінки", яку польська влада 
закрила. 

Журнал „Громадянка" є цін-
ним джерелом для українсько-
го жіноцтва в краю і тут за 
океаном. У нім знайде наша 
жінка дуже багато здорового 
душевного корму. Кожна 
стрічка є дорогою перлиною, 
якў з насолодою бажається 
повторяти. Журнал „Грома-
дянка" повинен знаходитися в 
кожній українській хаті не ли-
ше в старому краю, але і тут 
на еміграції. 

О. Огник. 

Коли робітник має сумніви 
відносно того, чи його праце-
давець робить належні вплати 
на асекурацѓю старих літ, або 
як бажає довідатись про кре-г 
дити своїх заробітків, на яких 
буде основуватись його пенсія 
стар'их літ, може дістати бажа-і 
ні інформації, коли віднесеть` 
ся в тій справі до Заряду Со-
ціяльного Забезпечення. 

Для вигоди інтервйованих; 
котрі бажають тих даних, За-
ряд Соціяльного Забезпечення 
видав почтівки, на котрих наі 
друковано питання про інфор 
мації, і розіслав їх до всіх під 
владних бюр. Робітник мусить 
тільки подати своє імя і. наз 
вище, адресу, число конта, а 
для ідентичности також да-
ту свого уродження і підписа-
тись на тій почтівці, котру 
може заслати відкриту, на-
клеївши почтовйй значок за 
одного цента, або вислати в. 
коверті, адресуючи так: Social: 
Security B.oard, Candler Bldg.. 
Baltimore; Md., де перехову-
ються реєстри. Почтівка буде 
звернена адресатові в закритій 
коверті. Сума заробітків, які 
подав працедавець за 1937 рік, 
буде подана в рубриці, яку на 
ту ціль призначено. 

З тої суми, заробітків, які 
занотовано на його кредит, 
робітник може обчислити, яку 
суму заплатив за нього, праце-
давець на асекурацію стари-х 
літ, числячи один відсоток від 
одержаної заплати. Ця вклад-
ка є заплачена і подана побіч 
робітничої заплати. 

Разом з картою, на котрій 
будуть подані кредити заро-
бітків, робітник дістане поу-
чення, що робити, коли запи-
ски Заряду Соціяльного Забез-
печення не будуть годитися з 
його власними реєстрами. В 
таких випадках треба подати 
до Заряду імена й адреси всіх 
підприємців, у котрих робіт-
ник працював', точно означити, 
коли став на роботу у кожно-
го підприємця, як теж коли 
покинув працю, й означити, я-
ку суму від кожного побрав. 
Такі подрібні інформації да-
дуть Зарядові змогу спросту-
вати неточності і помилки 
кредитів асекурації старих літ. 

ФЛІС. 

ЕЙЗНЕЄОИ НАГОДИ 

С Щ Л Ь Н И Ч К И д о ВЕДЕННЯ 
„дресс стору" з невеликим ка„п , 
поші-ку^ б^иес, вироблений `4 

понад два роки. Розвій бизне(ч 
бнть веденая його за важким ',"" 
одної людини. Треба доглядаій г " 
несу, як я буду, виходи пі на Л '!'"' 
товару. Голоситнся в ащ, „., , 0 

н'еділю на адресу: ' ")` ' 
ЩЕЎ SZKOPYNSKA 

339- Е. T4tb St., New York City. 

Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР 
ХІРУРГ і АКУШЕР 

321 Е. 18th STREET, 
between 1 tt mad 2nd Атвпц'м 

NEW YORK, N. Y. 
TeL GRAMERGY 6-2410. 

Урядові години: рано від іо д о ‡ 
12. Ввечір від 6 до .8, а в неділі ! 

раџо. від 10 до 12. 

ОЛ. і. E I C H E L 
- Д Е Н Т И С Т 

Годннн: а рано до 8. вечором 
8 QRAMERCY PARK 

їло 20-тел вул., ріг 4-тої Евиво 
НЮ ЙОРЌ, Н. И. ' 

Говоримо, украінською мовою 
Телефон: GRnmcrty 7-6959 

Д-р С. Ч ЕР HOB 
# Гострі П ХРОНІЧНІ ІІігЛМи ЧОЛО' 

ВІКІв І ЖІНОК — ІІІКІр.1 Й Кімми 
Џ Дналіза ќрови для подружого сві-

доцтва. 
223 SECOND AVC. cor. І-ііі. ST 

NEW YORK CITY. Room 14. " 
Grnmercy 7-7C97 

Офісові годний 10—8; неділя 11-2, 
Жінка-доктор до обіл.ші. 

X ЙЃ флюроскоіі. 
^ ^ ^ ^ ^ " ' ' " ' . ! " ' і -

КАНВА, 1ІІПКИ ДО 
$ИШИВЛННЯ D. М. 
С. і С†ЕМПЛЬОВА. 

НІ (МЧИ. 
UKRAINIAN. BAZAAR, 

170 Е. 4th ST., NEW YORK, N. V. 

М И Р О Н Л И Т В И Н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК-

Без ріжниці, як далеко поза 
Нюаркои. Вразі по греби і еле-
фонуйте до нас Обслуга шира 

І ЧЄСІіа. — ^0Яісе: 
383 MORRIS AVENUE, 

'cor. Springfield Ave. 
N E W A R K , N. J. 

Phone: Eatex 3-5347 

ХТО ПОПИРАЄ БИЗНЕСИ, 

ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ в 

„СВОБОДІ", ТОЙ попи-

,РАЄ „СВОБОДУ'Ч 

ТАРЗАН СМІЛИВИЙ. 
=̂ = 

хт 

Марія станула ногою на 
драбину, що провадила до па-
щі божка. Звідтам її мали 
струнути в нутро божка так, 
як це зробили з Бальзом. 
Батько Ћ і суджений звісили 
в німім болю свої голови. Оба 
вони булиб радо самі вмерли, 
щоб її врятувати. Та вони не 
могли окупити її навіть своєю 
смертю. Зрештою їх'чекало те 
саме. 

Лиш хитрий Джеф у тім мо-
менті не тратив прит"омности. 
Йому було безмірно жаль Ма-
рії, але з чисто самолюбних 
причин: він хотів її для себе. 
Та хоч як він був пригнобле-
ний тим виладком, то з'апрн-
мітив на пальцях божка вели-
чезні перстені із шмарагдових 
каменів. Ах, щоб він дав за ті 
шмарагди! Цеж було багат-
ство! Та втім йому заблисла 
думка. v 

„Гей, Кагундо!" — закликав 
він місцевим діялєктом, який 
він добре розумів. Кагундо 
звернув на нього свою увагу. 
„Слухай, Кагундо", заговорив 
він переконливо. „Ти хочеш 
за всяку ціну зловити демона-
Тарзана. Його тяжко зловити. 
Але я це можу зробити. Коли 
даси мені тих десять каменів, 
що блескотять на пальцях 
божка, то я це зроблю". 

% џш 
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. . І В А Н Б У Н Ь К О 
Н`овий Український Ундертснкср 

заряджує погребами по ціні ѓзі 
низькій, як $150. Обслуга 

найкраща. 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertaker 8c Embalmrr 
437 E. 5th ST., NEW YORK CITY. 
Dignified funerals as low asS l5u 

Telephone: Orchard 4-8088.' 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Кагундо задутиався. Можлй-
во, що колиб Джеф був тільки 
просив свого життя в заміну 
за Тарзана, то Кагундо був би 
не повірив. Бо вмираючі нерЯ2Г 
обіцяють несотворені речі, 
щоб урятуватись від смерти. 
Та тут перед ним була холод-
нокровна ділова пропозиція. 
Він утішивсь і відповів: „Доб-
ре, за живого дістанеш десять 
каменів, а за вбитого лять7. 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

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

Tel.: Orchard 4-2568 
BRANCH OFFICE A CHAPEL: 

707 PROSPECT4 AVENUE 
(cor. E. 155 St . ) , BRONX, N. Y. 

TeL lyjelro^e 5-6577 

Годиться. 
— He гнівайся мужу, що ќу-

харка припалила нині котлет, 
зате дістанеш поцілунок... 

— Добре, хай прийде ку-
харка. 

Вона це добре знає. 
— Чому твоя жінка т;ік:і .ш-

ха на твою нову стенотИ-
пістку? 

—'Бо вона давніше була ііРг 
єю стенотипісткою. 


