
Пілсудсні не хоче бути пре-
^ е н ш Полмй 

НЕ ПРИЙМАЄ В И Б О Р У І ПОДАЄ И Н Ш И Х КАДИ ДАТ№. 
ВАРШАВА, 31. мая. — Національне зібраннє, яке склада-

ЇТЬСЯ з послів і сенаторів, вибрало сегодня Пілсудского біль-
шостю голосів Президентом Польщі. 

і іілсудЄкі одержав 292 голосів. Контркандидатом був граф 
Бінскі, якого поставили праві кола. На него впало 193 голосів. 
60 голосів віддано з порожнимн картками. 

Не брали участи в голосованито: бувший преміер Вітос, 
який втік і один член бувшого кабінету міністрів, якого всадив 
тимчасовий уряд Вартая до вязниці. 

Кажуть, що опозиція не зорієнтувалася добре. Пілсудскі 
зістав вибраний при першім голосованню. Якщо бн було прий-
ціло до другого голосовання, Пілсудскі був бн перепав. 

Більшість,яку він має за собою в Національнім Зібранню, 
виносить всего 29 голосів. 

Коли Пілсудскому закомуігіковано внслід виборів, він від-
мовився приняти уряд президента Польщі. 

В письмі до Національного Зібрання він підносить, що він 
не мав би ніякої сили і був би звичайною фігуркою в руках 
партій, а такою він не звик бути. 

Рівнож згадує на убитѓе бувшого президента Нарутовича 
та на напад на Свій дім. 

В той спосіб зазначив Пілсудскі, що й його чекає таке са-
ме з боку правих. 

Як дальших кандидатів на президента Польщі подає Здзе-
ховского, що є професором університету в Бильні, абО профе-
сора Мосціцкого. , 

Резиґнація Пілсудского викликала у всіх величезне здиво-
ванне. 

Якраз відбувалася по вулицях Варшави парада робітників, 
які тішилися з висліду виборів, яќ розійшлася вість, що Піл-
судскі вибору не прийняв. Ніхто не хотів в те вірити. 

Дня першого червня відбудуться -рутї вибори. 
корСШ С х Ф Щ К П С Т О К НІГ ПРИЙНЯВ В ЧЛЕНИ 

` НАЩОНІКІВ! Ж І Н О Ч О Ї П А Р Т І Ї А М Е Р И К И . 

— - ПА1̂И.ШіЩіт1Іая̂Мі- ПеріітТттг^Єнь пїфЬЧШЯЩШьп 
Конгресу Суфражисток був „найгорячійшим'' зі всіх нарад, 
які колинебудь та організація мала. Виказав він одначе, що 
жінки можуть бўГн й добрими політиками. 

Ходило о принятте до орґанізацїї Національної Жіночої 
Партії Америки, яка поставила внесення, шоби конгрес заявив-
ся за зрівноваженнем жінок в індустрії.. 

Аплікацію на принятте, в члени разом з внесением відки-
нено остаточно. 123 голосами проти 48. Найбільше виступала 
проти парти жінок пруга американська жіноча організація 
Ліга голосуючих жінок. 

КРІЗА З ПОМЕШКАННЯМИ В МОСКВІ. 
МОСКВА, 31. мая. — Цілковитий брак помешкань руйнує 

родинне житте. В апартаменті з 4. кімнат живе звичайно 4 ро-
динн. За винайм одної кімнати треба платити 500 долярів від-
ступного. Виглядає це на неймовірне,' та мимо, ТОГО Є прав-
дивим. 

СУДЬБА БРІЯНДА РІШАЄТЬСЯ. 
ПАРИЖ, 31. мая. — Завтра вирішиться судьба кабінету 

Бріянда, який змушений добути значну перевагу в парляменті, 
бо тільки а той спосіб буде можна перевести ті драстичні ре-
форми, які потрібні для санації державних фінансів. 

ДШСМШШ РШ^НШ СМЕРТИ ІВАНА 

франка призначенііна поширення куль. 
ТУ ФІРАНКА СЕРЕД А№РШАІКЬКих УКРАЇНЦІВ. 

Тому в часі від 28. мая до кінця вересня повинні відбу-
тися в кождій українській місцевости виклади, збо-
ри,концерти чи вистави, присвячені памяти Франка 

В кождій місцевости повинна бути переведена 
рівнож збірка на памятник Франка 

Хай не бракне між нами нікого, хто не зложив 
би жертви на памятник для Того, що нам а не собі 
добував кращу долю, що ба'жав для скованих волі, 
для нещасних долі і рівної правди для всіх. 

Всѓ жертви на памятник Франка належить сла-
ти до: і 

OBVEDNANVE, Р. 0. Box 411. Philadelphia. Ра. 

Відкриття в память 
ж ; Америки. 

Н А Й С Т А Р Ш И Й І Н А Й Н О В І И - І 
Ш И Й В И Н А Х І Д Е Д І С О Н А . 

В і с і ^ ^ № и л ітний.^Ййг он'` є 
все ще-Кріпкий і жвавий та ве-
селий, лиш не любить... редак 
торів. А до нього дуже часто; 
навідуються цікавські репорте 
ри амерідеанемоих мзет. Став 
лять йому питання і настирливо) 
хочуть видобути всі тайники 
його великого ума. Недавно за 
йшли до Едісона кількох ре-
портерів, а були між ними і 
жінки. Ці останні, звичайної 
найбільш цікаві, стали питати, 
шо є його першим винаходом. 
,Скажу вам дуже радо", — бу-
іа відповідь Едісона. — „Я був! 

тоді малим хлопцем і продавав 
газети. З газет я довідався про 
велику крадіж у одного банки-
ря. Я пішов до того банкиря 

сказав йому, що я винайшов 
апарат, при помочі якого зло-
дії .що хочуть добутися до ка-
си, самі ловляться. Mjii витіахіді 
подобався банкігреви і я йому 
той вНаріМ війстУпггй'гіід; y W 
вою, щрзагіього дістану дочку 

тів в ночі поглянути до каси 
"('сам зловився." — Репортерки 

жінки були дуже зацікавлені' 
спитали, що сталося з дочкою! 
банкиря. „Банкѓір мені її ш 

А який же є ваш най 
новѓйший винахід?" — „Най-j 
новійший 4" ие ось та байочка, 
яку вам розказав", закінчив 
розмову Едісон. 

В Е С Е Л И Й ПОХОРОН 
' удовиці. 

'банкиря за жінку. За кілька части? ВД
 ̀Т " ? 'ЇЇ ПОПрЄ .ЙОГО "Тї``` 1 - 3 В ШИТт 'М" занед'ужав, бо xo-l 

частина правих, бо з лівих богато відпаде і буде голосувати 
проти него. 

КУДИ ВИВЕЗУТЬ АБД-ЕЛЬ-КРІМА. 
ФЕЗ, 31. май. — 3 достовірних жерел подають, що Абд-ель-

Крім буде перевезений до Франції, де йому прнзначуть скром-
ну, але вигідну віллю на дальше житте. 

Абд-ель-Крім не буде рівнож капітулював перед султаном, 
як то було пляноване. 

Еспанці домагаються, щобн судити його за вбийства по-
лонеггих, але Французи спротивилися тому. 

З тою справою не` буде тепер більше'клопоту, бо Францу-
зи 1 Еспанці заняті більше актуальною проблемою, а саме уло-
женнем нових границь, себто по'ділом території Рифів. 

НЕ'МОЖУТЬ ПІ-ИИТИ до згоди. 
ЛОНДОН, 31. мая'. — Мийнерська юнія вислала своїх го-

ловних урядників до Лондону на переговори, куди зїхалися 
рівнож І представники вуглевих баронів. Преміер Болдвнн за-
оферуадіі-,%ГХЮ,(ЮОчрунтів стерлінгів як субсидію для майнерів 
з боку уряду. На ту його оферту ніхто досі не відповів иі сло-`ЊС`Щ .̂..‚ііі‚і:.‚(.о и-.. ‚і- і -

АМЕРИКАНСЬКИЙ БАЛЬОН ЗДОБУВАЄ Р Е К О Р Д . 
В РУЌСЕЛ Я, 31. мая.— Американський бальон Ѓудай і р III. 

здобув рекорд в-т зв. Беннет перегонах, перебувши 528 миль 
серед незвичайно поганої погоди з дощом і снігом. 

Лет вібувсц з Airraepnff в напрямі Швеції. Бальон осів 
в Солвесбург в полудневій Швеції. 

Другий амермкаиськнй бальон Ейкрон Н. А. А. десь затра-
тнвоя в лоро зі 1 за ним тепер я ошукують. 

Італійська „Газета дель По-j 
польо" повідомляє з Мадри-
да: В місцевости Кастеллі тяж-
ко хора 80-літня вдовиця пе-
ред смертю прикликала бага^ 
то молодців і просила їх, щоби 

хороні супроважали її якнай-
веселійте. Замовила сиеиіяль-
ну музику і розпорядила, uu^ 
мають грати підчас похорону. 
Перед цвинтарем ўладили тан-
ці. Вертаючи з похорону, сіль-
.ські парубки поступили до у-
довиної хати й ВИПИЛИ все ви-j 

іно, яке було в ПИВНИЦІ. 

К И Т А Й С Ь К И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т 
У М О С К В І . 

Китайськіѓїѓ університет у 
Москві, оснований на спомин 
Сун-Ят-Сена, має 280 студентів, 
із тих 24 китайських жінок. 
Найбільше з тих студентів рек-
рутується зноміж 4^итайцівгякГІ 
скінчили висші школи в Китаї 

в Еврогїі, а передусім у Німеч-

ЯК НИЗЬКО ОПАДАЄ Т Е М П Е - j 
Р А Т У Р А В ТРОИЧНИХ ОКО-І 

ffy --ятях? 
Про температуру в тропіч-
їх околицях часто буваютьі 

ще мильні поняття. Замітне в 
лицях є у Що там менше 

буває незвичайно1, високих тем-
перата-р, зате досить є малих 

температури. Навіть у най - ̂  
холоднійші місяці, в „дощевцй.чині й Франції. Наука триває 

тропіч'ному підсоні бу- два роки. Викладають: історію 
ває ще тепло до 18 степенів. За'ЗахоДу, Китаю, Сходу, політ 
те в „сухих кліматах", прим, у економію, екон. географію й т. 
пустині Сагарі ріжнйці є біль- д. Виклади йдуть на російській, 

то передусім тому, що тут німецькій, француськіѓ'ѓ і анг-
нема дерев, отже є велика ріж-улійській мові. Помічні научні 
ниця температури дня і ночи. інституції цього університету 
Ніч після жаркого дня часто є: кабінет для пізнавання сх. зе-
буває прикро холодна, тсрмо- земель, економічний кабінет і 
мстер опадає до ,4- Ю, а навіть^, д. Ректором є звісний Карло 

8 степенів Цельзія. ТомуіРадек. Університет дає до роз-

ФЙЛАДЕЛФІЯ, 31. тиаа. — Сегодня рано падав дощ 1 була 
погана погода, але як надійшла хвиля святочного отворення 
Сесквисентениал, заСвітиЛо соіше. 

Величезні товпи народа рушили в супроводі музик та спі-
вів на вистанову площу. І ` 

Дощ та болото трохи пошкодилиѓ святови, та всеж таки 
яких lOO.rJOO людей взяло участь -в параді та иЩчнненню того 
великого свята, яке задумує Америка ўстроїти з приводу 150-
літних роковин своєї державної незавнснмостн. 

З раменн уряду взали участь секретар стейту Неллоґ, що 
заступав президента Кулиджа та секретар торговлі гувер. Оба 
вони виголосили промови, які нарід гучно опяескувдв. 

Говорив ще мейор міста Кендрнк, а не прибув на свято го-
вернор Пишно і то задля особистої ўрази. 

Конгресмена Вера, що зістав щойно вибраний сенатором, 
витали дуже остентаційно. 

Свято розпочато 190 гатматнйми внстрілами. 
Весь час підчас церемонії літали в воздусі над площею 

літаки. 
Само торжество розпочалося приняттем в Ситі Голи. 

КОЛИ ЇХАТИ ОГЛЯДАТИ ВИСТАВУ В ФИЛАДЕЛФІЇ. 
ФИЛАДЕЛФІЯ, Па, 31. мая. — Виставу відчинено, але кож-

дий завважить, що вона ще не викінчена. Як тільки покінчено 
офіціяльні промови, зі всіх сторін чути було удари молотів. 
Всюди працювали над викінчуваннем будови павільонів. 

Перед 15. липня не будуть могли покінчити робіт Заба-
вові иавільони і площі будуть викінчені за місяць. В деяких 
місцях щойно розпочато роботу. 

ПО ЧІМ ПІЗНАТИ, ЩО ВИСТАВА ВЖЕ ЗАЧАЛАСЯ. 
ФИЛАДЕЛФІЯ, 31. мая. — Точно з отворемкм вистави 

піднеслися ціни на споживчі артикули, а з ний піднісся чинш на 

зрозуміле е‚ що тубольці дрі 
жуть із зимна в своїх тонких о 
дягах а на сквадорі може так 
само мерзнуть як ми при десять) 
степенях зимна. Та, взагалі, во 
По залежне від привѓѓчќи. 

Б Р А К Ж І Н О К У БРАЗИЛІ'Ї . 

,3 держави Мінас в Бразилії, 
повідомляють, що там просто 
затрівожуючий брак жінок. 
Положення там ще гірше як по-
передніх років. На 13,625 не-
жонатих мущин і 658 вдівців! 
припадає ледви 5.810 дівчат : 

вдів. В місті Мерцес тої'ж дер 
жавгг заложено товариство, гцоі 
Малоб за завдання помагати в 
заключуванню подруж та спро-
ваджуватн дівчат, що хотілиб! 
вийти заиуж за тамтешніх му-
щин. 

ЗАБОРОНА ЛІЗТИ НА ГОРУ. 
Англійські власти в. Індії діз-

налися, що тибетанський уряд 
видав розпорядок, яким забо-
рглтегься чужинцям робити 
виправи на- найвисшу в світі 
гору Еверест в ціли' виходу на 
вершок тої гори; Тибетанці 
вважають Еверест дахом світа 
і є проти того, щоб люде захо-
дили там, де, по думці забо-
бонних Азіятів, можуть пере-
бувати лише боги. 

порядимости студентів Bfcjep-
нат, який має бібліотеку, чи-
тальню, харчдДню, клюб і ин. 

БОЖЕВІЛЛЯ ПІСЛЯ І РИПИ? 

У великих російських містах 
лютує тепер' грізна ПОГІІЄСТЬ'І 
гр'ипи. `Забирає багато Жерта! 
Із самого Петербурга пОвідом-
ляють про 2.000 випадків неду-

Як повідомляють рижські 
газети, ця пошесть замітна`цим, 
Що в багато хорнх, які вже по-
чали виздоровляти, появлялисьі 

Іобяви психічних недуг. Одначе 
Ілікарі сподіються, що це-боже-
вілля є лише переходове і про-
мине до КІЛЬКОХ ТИЖНІВ. 

ОПОДАТКУВАННЯ НІГ. 
Варварський звичай дефор-

мування ніг молодих Китайок) 
закорінивсяугак глибоко, що 
навіть строга заборона репу-
бликанського уряду не відно-
сить бажаного успіху. Тому в 
деяких частих Китаю, там, де І 
сягає влада генералів Фенѓа й 
Чанѓа (Пекін і Щантунґ) ввели 
податок у висоті три долярн 
місячно від кождої Китайки по-
низше ЗО літ, яка деформує со-
бі ноги. Може цей розпорядок) 
більше поможе як ѓзаборони, 
бо Китайці є ощадні й скупі. 

ЯК ВИПАЛО С Ь О Г О Р І Ч Н Е СВЯТО П Р И К Р А Ш У В А Н Н Я 
ГРОБІВ В ВАШїНҐГОНГ . 

В А Ш І Н Ґ Т О Н , 31. мая. — Як кождого року такі саго зіб-
рався уряд з президентом на національнім цвинтарю в Арлінг-
тоні, щоби віддати пошану тим героям, що закріпили своєю 

.смертю самостійність американського народу. Разом з ними 
прибула на свято велика маса військових, цивільних та дипльо-
мат-нчних достойників. 

Згідне з традицією президент Кулидж виголосив бесіду, 
яКої тема оберталася довкола світового мира. 

Президент підніс, що женевська розоружма конференція 
повинна дати світови певний свобідний віддих та о 
його від тих Нещасть, які несе з собою уоружеігня д 

Прн допомозі Ліги Націй і Міжнародного Суду буде мож-
на перевести розоруження в Європі. Справа та лежітѓь Америці 
і урядови дуже на серцю і вони її попруть з всеѓ сили. 

Треба тільки трохи доброї і щирої волі а'менше взаїмних 
обвинувачень і підозрінь між поодинокими державами, а спра-
ва загального світового розоруження піде вперед. 

Дальше говорив президент про піднестення добробуту в 
Амєриці і підніс, шо коли ми зменшимо податки, а люде наші 
забагатіють, буде лучше. жити І другим народам, бо й за них 
американський нарід не забуде, а в потребі їх поратуе. ^ 

. . С Е Н А Т О Р Б О Р А , Г О Л О В Н И Й О Б О Р О Н Е Ц Ь П Р О Г И Б І Ц І Ї . 

НЮ ПОРК, 31. мая В своїй недільній промові в Болті-
мор, сенатор Бора виявив себе фанатичним приклонником 
прогнбіції та противником всякої Можливості! модифікації 
акту Волстеда. s і 

Супроти 'того ставлять його з боку сухих на кандидата на 
президента в кампанії на 1928 рік. 

Заразом від імени Ііротисалўнової Ліги запрошують Бору 
до Ню Йорќу до участи в боротьбі проти референдум за зла-
годженнем прогибіції. 

З Ї З Д МАСОНІВ В ФИЛАДЕЛФІІ. 
ФИЛАДЕЛФІЯ, На., 31. мая. — Прн відчнненйю вистави 

ВЗЯЛО участь 20,в00 масонів.-' - о:ой ‚.Н ' і 
Підчас вистави відбудеться зїзд масонів, на який прибуде' 

250,000 масанін з ЩлхЙ,Америки.т.і;
 t. ГіИИН УНДДІІЯЗМА. 

'' г .іУт.у̀І noriiu'. і ... '-і-' iitt II МУУі.УЛ`'.'ГЛ`` ВИНАЙШОВ НОВИЙ АПАРАТ Д Л Я ПОАДІРУ Hvdbfe 
V З Е М Л Е Т Р Я - С Е Н Ь І Ж - ^ ,! ;-№,ІІ;тіот 

ЛОС ЕНДЖЕЛОС, 31. мая. — По довгих літах праці вда-
лося д-рови Джеперовн винайти апарат, який буде можна мо-
ти в кождій хаті так як термометер а який буде показувати 

j найменші заворушення і погрясення в землі. , 

0 СОЮЗА 
. ^ х у є м Т А'‚̂ вЦ СЗЗІІТІС-в 
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КООПЕРАТИВНІ МЕШКАННЯ Нема родини, ФД окремої! 
людини, яка не потрєбувалабі 
помешкання. Це`є перша й може' 
найголовнійша Потреба людий. 

лиќих кооперативних будинків, 
з десятками помешкань в кож-
дому. Всі ці Помешкання нале-
жать` до робітничих коопера 

Від вигідного, гарного, ясногоЄтйв. Збудовані вони і уряджені 

.! За кожду зміну,адс̂cti-, ддд^титься 10 центів. 

. За оголошення рад акція не відповідає. 
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З Канади належить висилати гроші лише иа т. ав. Foreign Money Order. 
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ЯК ПОСТАВИТИ ЄЙРОШЕЦЬ У . Н. СОЮЗА? 
Андрій Іванів, секретар відділу 217. У. Н. Союза в Роче-

стер, пише: 
„Українські імігранти в Злучених Державах переживають 

добрі й недобрі часи.-. Одним з нас живеться добре, а деко-
трим життя йде мізерно, бо пейда не вистарчає навіть на про-
житок. Звичайно воно так, що щасливі ті, що бездітні, як вони-
здорові, а ті, котрих доля вщасливила більшою родйЙ0Ю,7.тЄ 
вже не такі щасливі. Яких ЗО літ тому назад бувало так,- щО 
коли наш робітник відчував в Америці горе й.нужду, тр'йв вИ-f 
падок його смерти його родина лишалася без забезпеч`ення; 
а родина не мала звичайно навіть за що покрити похоронні 
кошти, про прожиток родини вже HJ не казати, і трафилися 
тоді люди, які заложили українську запомогову організацію, 
яка мала дати забезпечення родинам українських робітників 
на случай.їх каліцтва, недуги й смерти. З невеликого початку 
виросла нині велика організація. Український Народний Союз. 
Ся організація має нині десятки тисяч членів, карних жовнірів 
української імігрантської армії, та добрих провідників, гене-
ралів того війска. 

„Власне тепер стає перед сею армією ще одно завдання. 
Хто живе нині серед наших людий, той певно знає, кілько ста-
рих наших людий, і кілько наших сиріт тиняється без притул-
ку. Як колись ми зорганізували Уркаїнський Народний Союз, 
щоби дати зараду одній потребі наших людий, так ми мусимо 
тепер зробити щось на зараду сій потребі. Другі народи вже 
найшли на се зараду, а називається вона Сиротинець для сиріт 
та притуловище для старих. Про виставленне такого сиротин-
ця говориться в Українськім Народнім Союзі вже з давна. Ду-
же богато писалося перед послідною конвенцією. З усіх від-
ділів передковенційні проєктодавці домагалися вирішення 
справи. Конвенція дебатувала справу, і делегати рішили пере-
дати справу головному урядови Союза, а сей на своїм річнім 
засіданню в лнттт-rсього року ухвалив дати на сю ціль на разі 
Ю тисяч долярів, але попросив`членів зложити від себе жертву 
на будову Сиротинця У. Н. Союза. В сей спосіб остаточно 
справу будови поставлено на послідннй степень. - , 

„На сей заклик відкликнувся і наш відділ Українського На-
родного Союза, Братство св. Лосафата в Рочестері. На місяч-
нім мітингу, що відбувся дня 16. мая, уряд прочитав відозви 

`уряду Союза та предложив.справу членам. Без довгої дискусії 
відділ постановив признати своїм святим обовязком поперти 
всею своєю силою як найскорше діло будови Сиротинця Укра-
їнського Народного Союза. Члени просто з радостю приви-
тали плян і заявили однодушно, що вони приймають на себе 
той тягар, який радить на себе взяти добровільно уряд. Чле-
ни відділу заявила' готовість не лишень зложити одноразову 
жертву в сумі одного доляра, але й складати таку жертву аж 
до слідуючої конвенції. З огляду на те, що наше братство се 
другий щодо числа членів відділ Українського Народного Со-

` юза, маючий 200 дорослих членів, то члени самі зложать на 
сю ціль`200 долярів. Щоби справу ще краще започаткувати, 
збори ухвалили з каси ќромі сього ще 100 долярів. ,„ 

„Відділ певний, щб й.другі відділи підуть нашими слідами, 
то незадовго певно етане величавий Сиротинець Українського 
Народного Союза, який буде помочю для всіх потребуючихѓ 
українських іміґрантів, а славою для других." г , 

Таких листів від відділів Українського Народного Союза 
є більше. Ще давнійше писав Дмитро Потажний, секретар 
Братства Сошествія св. Духа, в Лейквуд, Огайо: 

„Колн наспіла чутка до нашого відділу, шо Український 
Народний Союз збирається вибудувати добровільними жер-
твамн Сиротинець, то відділ сейчас рішив на своїх зборах під-
держати сю справу жертвою 25 долярів з відділової каси та 
добровільними жертвами, які вже на тих самих зборах зложн-
лн присутні члени: Іван Денега 5 долярів, Михайло Колодій 
2 доляри, Михайло Мильничин, Михайло Мартиняк, Іван Ці-
сельський, Теодор Грушаќ, Дмитро Потажний, Микола Пав-
луцький, Андрій Шалайка, Гро горі й Онисик та Франко Вірќі-
овський по 1 дол. Збори рішили продовжувати добровільні 
жертви та збирати їх кождої неділі. Збирати має право кож-
дий член. 1 ' 

„Сиротинець УкраїнсвкЬґо Народного Союза викликав ве-
` лике одутііевленне серед членів. Всі певні, що ми його виста-

ВНМО. Всі мають охоту'до роботи. Вонц радіг що жертви до-
бровільнІігТ#тНО йсгждИй Своєю жертвою 'ноже,показати, як доіюга̂йЬмУ'справ̂  НШ^ЛШ^ пРМв-
дивим'ояЃкупом для с'воїх ЧМенІВ та їх родин є надіта україн-
ська на#ѓѓ!лмйа організація, Український Народний Союз. 

„Най' живе Український Народний Союз та Сиротинець." 
З ' Коли такий настрій запанує серед усіх ВІДДІЛІВ Україн-

ського Народного Союза, тоді ми недовго будемо ждати, поки 
виставимо величавий сиротинець. 

- Лишень менче слів, а більше праці. А працею туЃ є жер-
тви. Складаймо жертви. Се наше діло. 

помешкання залежить здоров-
ля людини не меньше, 

Етоброго харчу. Крім того^для 
кожної родини, а особливо для 

надзвичайно _тяжко 
знайти помешкання,-відповіла-
юче її потребам. . X 

Наші люди, особливо в вели 
ких містах, живуть .у'., тажкцх 
гиґієнічних умовах.;Прмещкан-
ня їх темні. Вони мають мало 
воздухў. Д о їх вікон не тільки 
сонце ніколи не заглядає, алеї 
навіть і світла так мцло, що ці-
лими днями доводиться світи-
ти електрику, або гав. Мало 
хто собі уявляє, яку величезну 
шкоду, для здоровля людини, а 
особливо для дітей, приносить 
таке помешкання. Діти, тай до-

шсля послідних вимоѓѓв технг-
ки. Мають вони, все, починаю-
чй від прекрасних ванн з туша-
ми аж до;-ПарЬврГо огрівання. 
В них ДовЬДіттУся платити від! 
7 до 10 Долярѓв в̀' місяць за кім 

або всту'пити в члени, або один-
цем, або ще краще, - зібравши 
десять-двайцять людей, закла-
сти свій український коопера 
тив, інкорпувати його та або І 

нату. Для'`норійяайня треба 
сказати, Що' помешйння, за я-
ке кооператор платить $35 На 
місяць, в Приватному будинку 
поруч нього іглатиться $60. По-
мешкання, за яке в приватному 
домі платиться $80, кооперато-
ру обходиться в яких $44 в мі-
сяць. До цього треба памятати 
що кооператор, такби сказати, 
платить гроші за помешкання! 
самому собі, бо він його купу'є 
собі на власність і за яких 
сять років йому прийдеться 

рослі, завжди бліді, малокров-і платити лише незначні кошти, 
ні, мають вигляд хорих, скар- потрібні лише на утримання 
жаться все на болі голови т о І Д О М у . Тимчасом напевно той, 
що, а не знають того, що в х т о платить й тепер більше ніж більшости це буває від браку вовдгуху та світла, і В̂№Є персѓ'ѓти, по тих ратіо-нДЧ вілк'ких :міст', де жив'уть на-шіт.чЮде,. аби вже із зовні' ‚гіо-̂  АйѓгЦ тд ж'ахтиві умови в яки'х 

В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ ПОВИННА НАХОДИТИСЬ ЧАСОПИСЬ „СВОБОДА''. ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО ЧАСТЕ ЧИТАННЄ ВЕДЕ До ПРОСВІТИ. А ПРОСВІТА 'в-СЕЄИДА. 

-Мй№Ц т^ахлйвіу'мо.ри, 
перебувають,. десяткам'и років`' 
наші люди'самі,'та виховують 
їх молоде покоління. На вулиці 
часто смрід, Воздух важкий, 
спертий. Деж візьметься здо-
ровля у людий? Якими вирос-
туть їх діти, які ніби молоде 
деревце без воздухў і світла ле 
две животіють, а не жиють? 

Помеш'кання, в яких найбіль-
ша частина наших людий жи-
ве, збудували були давно ріжн 
спекулянти спеція.тьно для но-
воприбуваючих емігрантів. Ні 
хто з них не турбувався тим, 
аби дати емігрантови вигідне 
й добре уряджене помешкання 
Була лише одна мета: витрати 
ти як найменьше гроший на бу-
дівлю, а заробити від еміґран-
та як ггайбГ.тьше. Тому Гг стало 
ся так, що емігрант змушений 
за темні діри платити значні 
гроші. 

Був час, коли думали люди, 
що поживуть вони тут де сќіль 
ки років та й виїдуть до дому 
Але тепер з ріжних причин ужг 
мало хто думає повертатись де 
краю. То'му Гг варто нам поду 
мати, якже влаштуватись з най 
головнійшою своєю потребою 
добрим помешканнєм. 

Над цим давно вже думали 
люди з еміграції, тих емігрант-
ських народів, гцо прибули 
Америки перед нами. Вони 
розвяза.тн це питання в той 
спосіб, що почали організувати 
для сеї ціли кооперативи,'а сі 
організації будували коопера-
тивні!о)анілійнг доми. нжоі "'BfcjcfahHi чаЃй кооперативні 

:поМ6ЮШтя' нйтЗуііи такої'; по-
гїулярности', що навіть окреіиЧ) 
будівельні фірми будують ве-
ликі „апартмент гавзн", або 
груп'и окремих будинків та 
продають їх ггриаатним людям 
на спільну власність, називаючи 
такі помешкання кооператив-.! 
ними..Звичайно така фірма, що 
будує ці помешкання, хоче вже 
при продажі добре заробити, а` 
.те й в такому разі всеж далеко 
вигіднійше купити 'собі . так'е 
„кооперативне помешкання' 
ніж на все своє життя залиша 
тися в найманому. Звичайно в 
.таких випадках фірми вимага 
ють певної вплати З ѓбри, якйЧ 
десять-двайцять відсотків вар 
тости помешкання, а ' ренѓтў 
розтягаютЬ'на сплату на Довші 
часи. Сплачується' місячними 
ратами, як звичайний рент. За; 
яких десять-пятнайцять років) 
таке помешкання можна випла-
тити, тоді як залишившися 
наня'тому, всі гроші, заплачені 
на рент, пуститься до кишені{ 
власника будника. Платячи, 
рент в кооперативнім помеш-
канню, квартирант тим ѓ̀тупўе 
собі те помешкання. Крім того 
практика показала, що в коо-
перативному помешканню рен-
ту дрводиться платити далейо 
менче, ніж в приватних домах. 

Наприклад в нюйорській 
дільниці Бруклииі вже збудо-
вано більше трьох десятків ие-ІвМййІм̂Ргѓп̂  

ЧвШІОВІК. ЩО ГОВОРИВ 331 
В Італії померѓ̀  недавно вче 

збудувати відповідний дім. або н и й ' К 0 Т Р И . Й ш г П 0 Х в а л и т ^ 
навіть купити від якоїсь фірми т и м - щ о в о л о д , в ^аменито 331 
готовий дім з відповідними по- " о в а м и ; В ч е н и й т о и ' В , Т Т 0 Р 1 0 І 
мешканнями Пунтош помер так тихо як жив. 

Не треба довго думати, а л е і Б У в Д Р 0 Ф е С 0 Р 0 М університету в{ 
треба робити й робити. В` тво-
реині позитивних цінностей і 
організацій, а не в партійній 
гризнута політикаистаі поліл-
шенггя нашої долі. 

коотіератор за помешкання, бу 
мусів платити ренту''ще 

би^ьше. 
ВихЬдить, що кооперативне 

прмещкашія дешевше від наия-
того тому, що кожен мешк#-
нец'ь є співвласником цілої 'бў-
дови, а через те він залишає в 
своїй кишені увеодой заробі-
ток, який має з дому його вла-
ститель. 

Кожен властитель коонера-
тивного помешкання має зре-' 
штТж) ту користь, гцо вартість' 
лотів з часом зростає. Він меш-
кає в кооперативнім помеш-
канні так довго, поки сам`5аба-
жає, та не боїться того, що ось 
прийде місяць і властитель до-
му або збільшить платню за 
помешкання, -або вимовить йо-
му хату. Далі такс кооператив 
не помешкання, як цілком.при-
ватна власність, переходить в 
спадщину родині. Коли хто має 
виїхати в друд ѐ .місце, то зав-
ЖДИ продасть легко своє по-
мешкання й тим верне собі ті 
гроші, що виплатив за нього. 
Отже нібито він проживав за 
дармо в ньому певний час. 

Ранійше в Европі, а тепер у-
же й в Америці, будовано велті-
чезні кооперативні будинкн з 
діточнми садами при них, з 
власними ѓгаровими пральнями 
та иггшими потрібними уря-
дженнями, що все поліпшують 
і здешевлюють кошти життя 

Звичайно добре мати свій 
власний будиночок, але утри 
маггня його далеко дорожче 
коштує ніж помешкання в коо-
псратнвггому будинку. дЧрім то-
го, окремий будинок не може 
дати тих всіх вигод, які дасть 
кооперативніїй, на багато ѓто 
мешкань збу'дований, дім. Т6' 

їмў в останні часи навіть багат-j 
ші Американці почали продаж 
вати свої окремі будинки та 
будувати кооперативні. Напри-
клйд майже вся тора . одної 

ѓѓкращих улнць в Ню Иорку 
„Парк Евню" вкрита таким 
кооперативними будинками ці 
ліонерів. 1 чим далі, тим більше 
росте кількість таких будов 
ріжних кінцях міста та країні 

З іміґрантських груп можна 
вказати на фінляндську. Тепер 
Фіни мають в одному Бруклі 
22 кооперативні будинки, 
яких мешкає 350 фамілій 
Вартість тих будинків 
носить 1,500,000 долярів. Ко 
Іжен з власників помеш-

з УКРАЇНСЬКОГО жит 
В БЕРЛІНІ . 

ЖИТТЯ української кольонії 
Берліні зазначилося в остан-

ніх місяцях деяким оживлен-
ням, хоч загальні життєві об-
ставигги не змінилися на краще 
іі українська кольонія з кождим 
днем стає менша. 

В січні ц. р. берлінська ко-
льонія розпращалася з проф. 
Б. Лепким, що після десятиліт-
нього побуту на чужині вернув-
ся з своєю сімєю гга своє старе, 
передвоєнне місце до Кракова. 
‚.Українська Громада" пращаля 
Його окремими товариськими 
$хрдг}намИ, на які зійіплися ІІЃ 
тільки, майже ђсі'̀  ЧЬеНи'!'ІіііоІб1 

^ай^^гаршого берлінсько?о ' то-
вариства, в котгому. Лепк'ий 
був довший час' ґЬло'Йогб',1 але й 
богато його посторонггіх при 
хильників і знакомих. Велика 
участь гостей і довгий ряд про-
мов, які розпочав голова „Укр. 
Громади" др. Кузеля, виявили 
найкраще, яким поважанням і 
якою любовю тішився проф. 
Лепкий між місцевим українсь-
ким громадянством. 

„Українська Громада'', на я-
кій найтяжче відбилося прикре 
положення нашої еміграції, від-

j повила від осені свою діяль-
ність товариськими сходинами, 
що тепер відбуваються в льо-
калі „Української Домівки" 
(Шарльотенбург, Віпянштр. 
37). Дня 10. квітня ц. р. „У. 
VPF відбула свої чергові за-
га.тьні збори в присутності! 29 
членів. Із звідомлення вйяви-
лося, що „Українська Громада'' 
за останні два роки втратила 
поверх 50 членів і має тепер 
ледви пятьдесять кілька членів: 
Инші виїхали з Берліну на Ук-
раїну або до Чехії іі Франції. 
При такім малім числі членів і 
ще менших грошевих засобах 
„ У . Гр.'' не могла розвинути 
відповідної ДІЯЛЬНОСТИ, одначе 
старалася по змозі відкликатгг-
ся на всі потребіѓ дня, ггіддер-
жувала зносини з другими, ук-
раїнськими й чужими орґаніза-
ціямгг, уладжувала святочні 
сходини ІГ обходи і т. д. На 
іборах вибрано теж новий ви-

Діл, до якого увійі}і.тН Між ин-
шнм др. Зеігогг КУДЗЄ.ТЯ,КЯКЬ ГО 

31'Д,І..'...,І'')"..'І.:, 

Пізд. Володів гге лише всіми ев-
ропейськими Мовами і чисяен-
ними діялєкїѓами '^Далекого 
Сход.у, .‚але зг^ав^уакож .багато ЄвроЦЄЙСЬКГ̂Х , ДІЯЛ̂КТІВ ''ГОЛОВ; НИХ МОВ. ' СпЄЦІЯЛЬЦрж''.ІірИСВЯ; 
тився сту'дСям.діад''^л'ясичнцмй1 

мовами . стариннбсти,' залюбки 

ОКУЛЯРИ приносять 
., щастя. 

(йрн. 
Китайці виявляють для оку-

лярів забобонний пошанівок. 
Нося`ць окуляри Китайці не ли-
ше для поправи зору але й для 
— щастя! Бо 0ЩЩ^ЇРЯУЬ, що чоловіковг4ѓідвбіРІноМу'' 
в окуляри не може стаття ні ‚що МОГОЃ.И№ОІЩІЇ№КІКТ 
буває,, ЩР ТТЬЩТШ^. 

'ІТ:.` радь,,;, ь№ж Т#? 

.‚.‚ЬНИМі̂00! 
об( 

рм: рогову SlfP̂fef1: Раніінра „ С В Я Т И Х З В І 

студіював старотіидуську мову іщт, ,а,гскла зі„кристалі,в щастя' 
старо-греиьку. Вже як студснтр ' 
звернув на себе увагу незви 
чайними здібностями. Славний 
знавець санскриту Теса вибрав 
собі його за наслідннка. Раз 
проф. Теса дав Пунтонієму 
зробити коректу своєї книжки 
про походження старогрецьких! 
діялєктів. Пунтоні скреслив о-
Ідин акцент над Самозвукбм 

із .святих гір, а шліфованих ггї-
ском із святих гір. Такі скла 
навіть після ршдіфувагггія є до-нѓі. магові і'дуже примітивні. 
Тепер багато^йрі^йзять скла 
зза'границі. Коли Китаєць стрі-
не свого нача. 
пошанівку з, рие-Колиб не знй 

на знак jCBoi окуля-то це вва-

Тимчасом виявилося, що то нетактом. 
жається великим товариським 

проф. Теса зробив помилку в! 
рукописЃ Професор як поба-
чив, що Пунтоні скреслив ак 
ііецт, .потягнув студента до від-
повідальности. Пунтоні дока-
зав, ' що акцент непотрібний. 
^Зцуе втратив ласку професора. 
(Мусів покинути Пізу, довгий 
час блукався по Франції й Іта-
лії, ніде не міг найти сталої по-
сади. Жив у великій нужді — 
а все те за один-одинокий ак-
цент над самозвуком. Вкінці 
Тесу покликали на університет 
у Падуі; тоді Пунтоні міг вер-
нути до Пізи. Зробив скоро ка-

видав багато фахових праць 
про стариѓѓні мови. Пунтоні ие-
раз старався перепросити обгг-
дженого ггрофесора Тесу, але 
надаремно. 

в кождій українській XА-
Т І П О В И Н Н А Н А Х О Д И Т И С Ь 

Ч А С О П И С Ь „ С В О Б О Д А " . 

мітинги відділів у.н.союза 
МАНВІЛ. Р. АИ. Бр. св. Стефана, 

від. 181, повідомляє всіх'своїх членів, 
що мітінг піврічніѓй відбудеся дня 6. 
червня о годині 1-ій пополуднії. Про-
ситься всіх членів місцевих і іюзамі-
сцсвнх прийти на сей мітінг, бо е ду-
же важні справи, до полагодження. Бу-
лс рівнож справа Сиротинця, яку му-
снться вирішити на сій мітінгў. Нея-
виВшнйся член заплатить `жару після 
статута, —_ II Лкдбянецький, предс; 
Ю . Ясінчук, секр. 

ЛЕИКВУЛ^О. Бр. Сошествія св. Ду-
ха, від. 108 У. Н. Союза, повідомліТе. 
всіх членів місцевих і по.іаміецсвих, 
шо мітінг не буде відбувався в исді-

.алю, а у суботу першу в місяцю. Слі-
рієру. Іменований професором1 д у к ) ч и П м - т і и г в і д б у д Є Т Ь С Я ̂  5 . ч е р в -

годині 7-ій вечір і церкоа-

мітіиг івнрівнати місячні вкладки, -̀  
впротнвнім разі поступиться після ста-
тута. —'Дмитро Потяжпнй, р. секр. 

НЮ ИОРК. Н. И. Тов. Свобода, вія. 
194, повідомляє, що Надзвичайний НІ-
тінг відбудесь о 7.30 вечером в субо-
ту, дня 5. червня, в гали Кадіпб. І%Н 
УЎ'. 4-lth st. Обовязком кождого члена 
є явитися на призначений час і данла-
тнтн свої вкладки. — С Шнмків.пр.; 
Іван Витяк, секр. 

и 1В56 ПОЗІР, ДІТРОЙТ і ОКОЛИЦЯ! 1926 
Заходом мужеського співацького тов. „Бандурист" в Дітройт, 
при співучасти мішаного хору cnle.-драм. кружка ім. Котля-

' ревського в Гемтремк і мішаного хору тов. Просвіта Н. Дітройт 
відбудеться —— 

в десяті роковини смерти Великого Каменяра долі укр. Народа 
І В А Н А Ф Р А Н К А -Ѓ 

В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 6 - Г О Ч Е Р В Н Я 1 9 2 6 РОКУ 
В Г А Л И П Р И 24-тій У Л И Ц И І М І Ш И Г Е Н Е В Н Ю 

( І ^ Ю В И Л Е Й Н И Й КОНЦЕРТ ̂  
з С Л І Д У Ю Ч О Ю П Р О Г Р А М О Ю 

тов'а їггж С nk-мсІІ:ЦлІС,Т:. 
Ко'г̂ р валець,' яко 'з^сту'№т'икці 
голови; її Д. Олянчии'яко Сек-
реТар. 

В березні заходом молодежи 
були ўладжені святочні вечер 
ниці з приводу 65 роковин! 
смертн Т Шевченка. Хоч вечер-
нгщі були доволі скромні, треба 
подякувати українській моло-
лежн, що ними займалася, не 
оглядаючися на те, як до того 
поставиться „критика' 

На 11. квітня був скликаний 
з'їзд студентського „Сусонда`' 
одначе не міг відбутися, - бо не 
приїхали представники най-
важніщої й наґтчтгсленніщо; 
оргатгізації у Данцігу. До „Су-
сонда" належить тепер поза 

1. Святочна промова 
2. „Мій край — мій рай", м) 
3. „Наймит" — Ів. Франко 
4. а) ,.Задзвонили усі дзвони" 

б) „Розвивайся лозо скоро' 

ЧАСТЬ І. 
П. Копко 

. . . . . . Лр. А. Кібзсй жсськнН „БаНдурігЄТ" Ст. Ґс-ьілір 
зика 'T '. 

каиня має кооперативних шЄріві,Данцїґ6м 4 укр. студентські ор 
на одну-дві тисячБдоляріві' я к і 1 3 

дають їм що'річно 5%. Такогоў 
процеианугтим.'Гбанкт'ие запла 
fить. Отже j-рімвитоди власну-
го помешкання, нонй ще мають 
вигідно й безпечно вложений 
свій капітал. ^ : 

Пара вже нам нарешті взяти 
ся за розум та не викидати да-
ремно міліони долярів, як рент І 
за свої помешкання. Треба на-
решті,. взятися ̀ за будований і 
купівлю кооперативних помеш 
кань. Зробити це не трудно, 
маючи на увазі, що майже 
Кождому місті Америки є так! 

консумційні кооперативні 
домові союзи, до .яких треба! 

(звернутися за порадою, яку во-І 
Іни дужеОходе подають, $ожна1 

ґашзацй: „Основа" (12 членів) 
‚УНіверсанти" (18 членів), „Аг-

рономи" (5 членів), „Універ-
санти в Кенігсберзі'' (7 членів) 
із 37 членами. 

Крім „Сусонда" українська 
молодіж гуртується' ще в 
‚Спілці Українських СтудеН-

що. числить колб ЗО чле-
{нів у Берліні, Кілю й Ґетїнґен. 
Товариство „Академічна ' Гро-
иада Студентів-Українців у Ні-
меччині", засноване в 1922 р. на{ 
радянській основі, скінчило і 
січні ц. р. своє істнування, ррз-
вязане - постановою третьої 
‚Всечерманської Конференції 

Союза Студент. Організацій 
СССР. Германії' 

лова Шевченка, 
слова їв. Франка, музика V 

."мішаний хор ім. Котляревського 
б.`tt) ,.Playful Rondo"— W. Green — квартет смичковий при акомп. пана 

, л,;,б) „Норе Mirch" —^Cjuido Papini — квартет смичковий прн акомп. пяил 
1 В. Польовий, М. Корбутяк. І. Корбутяк, Л. Каралаш, Ст. Козелко 

Ь: '‚іКплина", муз. Заремби сольо сопран п-ні ТоПорІвська 
Л,(,.Трн дороги", Вахііянина, — муж. хор. „Бандурист", барітои-сольо І. Кудь 

j , - ЧАСЉ, 11. 
1. „Ќв.типа", муз. Лисенка хор мішаний тов. „Просвіта" 

' 2. „Владико неба і землі", муз. Артсмовського . . . сольо тенорове, А. Голііяд 
3. „Журавлі", Ів. Франко, декламація п-иа Анна І'рошко 
4. „Ой пущу я кониченька", ьтуз. Лисенка, тріо з хором 

Голняд. Гельнер, Кузь; хор муж. „Бандурист" 
5. „Гомоніла Україна", слова Шевченка, муз V, мішг хор ім. Котляревською 
6. Вязанка укр. народних пісень, інстр. Дениса СічинсЬкого, квартет 

смичковий прн аќомп. фортепяна 
В. Польовий, М. Норбутяк, І. Корбутяк, Д. Карлаш, Ст. Козелк,г 

7. „Закувала та сива зазу ля"; з опери „Назар Стодоля', Нішннського 
: хор м`жсський ‚Ьанлурнсг 

8. Закінченнє І. Мартииіо' 
,ДЦе не вмерла Україн.1". І 

Чистий дохід я 
Початок о год. 7.30 вечером. 

Ціни місць: 75 і 50 нентіа. 

Диригент мішаного хору ім. Котляревського А Стисловськнй. , v 
Диригент мішаного хору тов. „Просвіта- А Штик. ; ' -ДнрИГеНТ МуЖЄСЬКОГО ХОРУ „Бандурист" М. Феднл-ин. . . . 

і 
ПОЗІР! НЮ Й О Р И І ОКоЛНДЯ! ПОЗІР! 

Укршсьй;.Зл,чрнІ , footof 25lhAve,, ВїаоМудІНЛ, 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 6-го ЧЕРВНЯ 1926 Р, 
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Ч. Ш`' 

І Н Д У С Т Р І В Л Ь Н А № А . промислами і мистецтвами, так 
іщоби він опісля міѓ лекше і сві-
Ідоміще вибрати собі заняття. 

Розвинути здібність до 

Еиконування ріжних практйч-
их завдань суспільного і до-

_:ашнього характеру, хоч j не 

' індустріальних, освіта е' таќЃ само давна як сама індустрія, 
але лише в останньому десяти-літтю публйчні шкоди серіоз-
по приступили до-вкЛючення-івгЬв такій мірі, як це можна діста-свою програму курсів-ло інду-) стріяльній освіті? Від часу як{ стара система челяднйцтва від-жнла свій̀ЙікІ 'в парі зі зроста-

ою сиіі$місткУ нрб' Ай^рЄбу!нім фаху! 

навчання" ве.ЧийЬї-̂ рмІї1 ІНдустрі'. яльних 'р'обгтда'^сгіШЙЩе 
пристосувати'сь дібѓ `ЬШк жит-те-вих за'вдань, "бўАЬ'` ІаИрУЙЬ-' новоѓго покласти 'на гіубличні школи обойязок Підготовки у-І 

СВОБОДА, СЕРЕДА, 2-го ЧЕРВНЯ,`1926. Е 

ри шляхом фахової освіти. 
5. Приготовити ученика доІ 

корисного і вигідного вступу 
на роботу в певнім" Інду`стріяль-

б. Дати нагоДу1 тйм^Що вже) ѓбйгЬж собі заняттп, Поѓ.Шй-іли зЦння І 'вправн'ість, яку во-
$М'вже'п'осІДаютЬ, 'в 'тій ціли, 
ито'йи ; вони могли'' набратись ІбїлШге знання і досвіду по сво-

чнів в школі до праці, що їхГйому фаху Б швидче могли до 

битись кращого становища. 
Ісѓнуючі денні промисловії 

Школи в Америці можна поді-
лити на три головні кляси: І.) 
Окремі школи, що включають 
ся в міську систему початќо-) 
вих публичних шкіл. 2.) Про-
мислові департаменти в серед-

чекає після скінчення школи. Були голоси за Б проти-прощу зішії. але ю'нець-кінців обидва пог.гяди зійшлись на тім, ще певного рода індустріяльна під-готовќа школярів корисна і по-, трібиа. За останні два роки ди-скусії і спори починають устў-

па'ти місце практичним плянамJціх школах ' (гай-скулс)," 3.) 

стріяльної Освіти недавно опу-
блікувала, що в денних проми-
словнх школах, як також в тихі 
школах, що мають ріжні спе-
ціяльні курси по індустріяльнійі 
освіті, проводилось 158 ріжних 
курсів.' 

Протягом-.останніх семи ро-
ків помітний значний зріст ве-
чірних комерційних- та інду-
стріяльних' курсів в звичайних 
школах. В 1924 р. до вечірніх 
шкіл, що дістають допомогу, 
федерального уряду,.' вчащало 

р5.О0О учеників.- Перепис" Злу-
чених Держав нараховуе`чмт-J 
найіі'ять загальних груп ‚занать, 
харчові і споріднені проекти' 
залізо, сталь і їх проДуктц? де-
ревляні продукти; ремінь і ре-
мінні продукти; папір і друкар-) 

Дякі корнети, які можна_ ия' ї Я К М И П О М А Г А Є М О С Т А Р О М У 
бутц з такої загальної робітні, 
Ів сяідуючі: 1 

1. При такім способі навчай ' 

К Р А Є В И . 

Йи зводиться до купи, а..одній 
робітні, діяльність, що має до хџда з - .цілою' низкою. ріжних 
матеріалів і процесів. 

2. Загальна робітня дає амо-
ѓу набути велику кількість до-
свіду з ріжних ‚фахів.. Праця, 

(організована на грунті,..‚одної 
робітні, дає зцогу кУч̂нИКРВІІ 
обсервувати працю. в гг щих у не - j 
Ників,; чого не, мржца.було.-б 
матц тоді, як би навчання, про-
надилось по одному якомусь 

'(фаху. Такі досвіди дуже знач` 
но поширюють механічні та ін-J 
Ідустріяльні знання ученика. 

3. Праця ріжними знаряддя 
ство; хемікалії; камінь, глина і ми г вправа, яку ученик дгстає 
с'кляні продукти; автомобілі і J при тім; помагає йому підго 
вози; залізнодорожні робітні і товитись до належного вико 
ріжні індустріяльні заняття.Інування домашніх і инших ро-

'Робі 

июдо налагодження Цілої спра-
вн індустріяльної 'ОСВІТИ, 

Й Злучених Державах термін 
К„шдустріяльна освіта" часто уживається для означення всьо-

го, - від тгайиростійшої пра-ці біля варстатў в елементарних школах ло цілочасної науки в торговельних школах праці в підготовчих департа-ментах промислових заведень. Таке широке вживання слова часто приводить до значного замішання, особливож відколи повну індустріяльну освіту по чали класифікувати як індуст ріяльне мистецтво або фізичну) вправу. Клясифікація індустрі яльиої освіти повинна опнра тнсь на характері ціли, постав-леної в основу підготовки чи) навчання. Ціли індустріяльних курсів, 
що є вже загально признані, е слідуючі: 

1. Вправити руку і око шля-хом певних операцій до свідо мого вживання знаряддя і ма теріи.ту, все одно яЩ^о.аўО: а фссії. 
2. Розвинути охоту до кон-густруктнвної праці з ріжннмн ' родами матеріялів, длятого? 

-Державні промислові школи 
У відповідних умовах спеці 

яльні промислові школи ма 
ють певні шанси на успіх. Від 
діли індустріяльної освіти, що) 
організу'ються при „г.айскул", 
звичайно не годні належної 

ітники з усіх цих загальних 
груп вчащали до вечірних кляс. 

Двайцять пять стейтів заве-
ли певного рода закони відно-
сно часової примусової освіти. 
В инших стейтах кошти на ча-
сові кляси і підготовчу прак-

біт. 
4. Праця в загальній робітні 

може послужити підготовкою 
ученика, який опісля може за-
писатись на фахові курси. 

Хоч звичайних робітників пі-
а і ч . іколи не бракувало, але добре 

тику призначені законом. в і к , ' в п Р а в н и х ' Фахівців, все браку-
ученйќіі^які повинні вчащати в а л о І бракує. Тому деякі вели 

Щщ `фахової іпдготовки,(кі -^оди. вдержують челяд-, 
^%'крвр'й; v'̂ 'ecix стеДтах: і

І Г и . ц Ь к і Щколи з метою підго-j 
функціонувати в академічній'- Д^Ких, стецт^х.^щі поста- Т о в к и ; кваліфікованих робіт-) 
атмосфері, що характеризує.н^МЯ? .(4, років,,в.',двох 16 а ' в ^ ! Р . ' ' м потрібні. Примі' 
собою міську середню школу.!одному 42 років..яќо час' для РР^`Деякі залізниці і деякі ве` 
Там, де були основані держав'- фахової освіти. Число годин на`лнк^ механічні й елєктричні за-
ні промислові школи, вони по- науку також не однакове: в де- в о д и вдержу'ють підготовч 
казались успішними. Ідеєю яких стейтах вимагається 4 го-
державних промислових шкіл{дини, в деяких 8 годин на тиж-
особливо перейнявся стейт день. 
Кенетикат і має їх тепер 8. І В протягу навчального року, 

Стейт Висконсин перевів та- що скінчився ЗО. червня 1922 p.,І 
кі закони, що позволяють роз- в цілих Злучених Державах 
вийўти практично підготовчу'вчащало до часових фахових 

БАЛТІМОР, МД. 
З хрестин на Рідну Школу. 
В нашого громадянина Рїо 

сифа Приймака відбулися хре 
Істини, на які запрошено cnopej 
число наших громадян. 

А що були там свідомі Укра-
їнці пізнати по тім, що коли п. 
Маньоська заговорила про ста-
рий край та потреби РідноїІ 
Школи, присутні зложи на край 
$20, які вже відіслано до Обєд-І 
нання з призначенням на Рідну 
Школу. 

Жертвували: Й. Приймак $5: 
Г. Шулька $З; по $2:.п. Шуль 
ка, Ю. Дипський, М. Криж, а Ю. 
Маньоська $1.50; по $1: П. Бод-
нар, п. Боднар, п. Крнж, Н. Ма-
ньоська, а М. Маньоська 50 ц. 
разом ' зібрано на тих щиро, 
українських хрестинах $20. 

Союза. Приїхав і говорив нам 
про жидівський Єрусалим, а за 
український нарід не почули кн 
ні одного слова. Взяв чек від 
церкви на $95 тай поїхав назад 
(до Филаделфії. А русќа церк-; 
ва св. Николая лишилася даль-
ше русќою, а парох русским, aj 
наші парохіяне Бог знає чим. 
І чи диво, що тут спить народ-
на робота? 

Українець. 

З ІСТОРІЇ К А Р Т Д О Г Р И , 

ШГА!МІШіШшнТЇ,СТ.Щ)І1І 
ЗАХОДОМ-

А М А Т О Р С Ь К О Г О К Р У Ж К А 
— - відограетьсн - т ^ 

ПЕРШИЙ РАЗ Є Щ Е НЕ ГрАНК ч 

ПРЕДСТАВЛЕННЄ П.З.:? 

Б А Н К И Т Й Р 
УМ ЄР . 

комедія з сільського жит в 3-х діяв! '-
янддо.:ад 

в укр. домі просвіти 
cor. J A C K S O N .nd SUMMER ST. N. E . 

індустріяльну освіту в дещо 
відмінний спосіб, ніж це мож-т-21-138. 

кляс 228.555 учеників, в 1924 р. 

ливе в инших стейтах. В цім 
стейті істнує закон про челяд-
ннціво, там є спеціяльна інду-
стріяльна комісія і окрема ра-
да для індустріяльної освіти, — 
тому там є змога оснувати спе-
ціяльні індустріяльні школи 
багато лекціє і б^.перещкод ?І 

t-боку'традиційної системи нав-' 
ння. 
Правдоподібно найвідповід-

ціщою в цілих Злучених Дер 

краще розуміючим конрумен 
том, без огляду на.її заняття. 

3. Познайомити .ученика 3J 
важнішими індусгріяльцими 

щоби дана особа'Могла бутишавах школою є „Мілвокі Во-
кейшенал Скул". Минулого ро: 

ќу до тої школи ходило на ріж-
ні курси 16.355 учеників. 

Федеральна Рада для Інду 

В багатьох стейтах місцеві 
департаменти освіти відбува-
ють окремі конференції з ме-
тою наладження курсів по до-
машній механіці. На таких кон-
ференціях натиск робиться-иа 
ці користи, Якѓ. мається діста-
ти з подібних курсів і розроб-
ляєтьСя програму праці. Особ-
ливий натиск робиться на під-
бір предметів, що мають прак-
тичну вартість у звичайнім до-
машнім життю. 

Як навчальна організація, в 
початкових школах загальна 
робітня покористовується чим-
раз більшою увагою 

школи по своїм фахам, хоч, 
правда, практика показує, що 
цей спосіб освіти не є висгар-
чаючий, не є такий, щоб міг за-
доврлити ті потреби, які поміт-J 

і цій царині. Ці потреби на-
долужують таки спеціяльні 
промислові денні і вечірні шко-
ли, а також спеціяльні курси, 
що істнують при ріжних зви-
чайних школах. 

Н А Ф А Р М И І 

ДІ UL . 
мів і порохів. Молодими однак все не 
будете, тому вартаби подумати Вам 
і Про будуччину. В Мьівія.`Н. Дж., 
продаються малі фарми, надаючіся 
дуже добре під годівлю курнй і ярнну. 
Там вже е українська кольонія і тому 
хто хоче забезпечити свою будучність 
та бути власним господарем, повинен 
сейчас набути собі там кавалок землі, 
поки ціни шс дешеві. Фармн продз-
ються від S акрів в гору. Від наших 
фарм всего година дороги до найкрас-
ших літних купелевих міст над морем. 

Голосіться сейчас або проїзджайте 
до: 107-

W. M A T O L Y C H , N. Е. cor. 7th і Green ! 
PHILADELPHIA, P A 

ЕЛМАИРА, Н. Л. 
Чому не вдався баль на Рідну) 

і . Школу. . 

' В йашій місцевости нема ні̀  
'якого! життя. 'Як би ХТО ЇЇ ̀а'а-

1кля'вБ(1о 'других громадах є лю-
д'е, щрімають с^рце для рҐдної 
землі, з якої ми вийшли, а 'в 
нас виглядає на таке, що ми са-
мі виродки. 

Хотіли ̀ і ми дещо зібрати, 
але все якось нам не складало-
)ся. Коли не було коляди на Рід-
ну Школу, ані жадної иншої 
збіркщ рішили ми ўстроїти 
баль. Але і той не вдався, бої 
ігаш 'парох о. Обушкевич моск-
вофіл і не дбає за ніяку народ-
ну роботу, а навпаки ще її шко-

Ідить. Наш парох з проповідаль-
ниці зганив сам баль і ціль ба-
лю, а люде такі вірні свому па 
рохови, що послухали і баль 
не вдався. А Рідна Шк 
місць яких $100 дістала всего 
$4.25. Гарна поміч, нема що ка-
зати, і чим погордитися і по-
величатися перед рідним кра-
ем і перед тими інвалідами, що) 
кров проливали за свій нарід. 

Мали ми на квітну неділю ве-
лику параду, бо приїхав до нас 
епископ з Филаделфії. Приїхав) 
до нас в той сам день, коли в 
Филаделфії обходив нарід 30-
літні-роковини 'нашого У. Н. 

Всюди на світі є тепер кар-
ти до гри, а на протязі небага-
тьох століть гра ця все біль-'jHiae 
ще приймається. Все (таки, 
порівнанні з'иншими розривка-J 
ми, ця гра не є давна. Шоправ-
да, вже Китайці мали знати кар-
ти 1120. року перед Хр. Літо-
писи оповідають про цісаря, я-
ций придумав карти, щоби за-
бавити свої двірські дами, яким 
скучалося. Але, як багато ки-І 
тайських прастарих вістей, і ця 
не має безперечних - доказів. 
Найдавнінші карти, які ще за-
ховалисђ, то є, мабуть, у лон-
донському,.азійському товари-
стаі.,, Кажут v i n o ці карти ма-І 
ють, уже тисячу літ. Одначе j 
нзйновійший дослідник карт, 
Алекс Проктор, є думки, що 
вони значно молодші. Загалом 

наскільки відомо — в стари-
ні не знали карт, а також в Єв-
ропі до 14-го століття не грали 
в карти, бо поет Петрарка не 
згадує їх у діядьозі про гри, а 
наводить там усі знані тоді за-
бави й розривќи. Перша автен-
тична згадка про карти до гри 
в Европі походить із Франції' зі 
1392. року. В рахунках скарбни-
ка короля Карла VI., Шарґо Пу-
пара, є замітка, що заплачено) 
за помадьовання карт до гри, 
Отже вже тоді мусіли знати 
карти; до гри, отже можна цей 
винахід визначити на другу по-
ловину 14-го століття. Тоді ро-) 
били дуже коштовні карти, і 
щойно із винаходом дерево 
ритів і штихів могли помножу 
вати карти. Тоді приняласр 
більше гра в карти. Число карт 
(талія) змінялося на протязі 

століть: насамперед було їх 21 
штук, потім для од.ної гри тре-
ба було їх аж 78. 

Початок о ѓод. 7-ій ВЄчЄром. 
Вступ 50 центів. 

До численної ўЧасти запра-

Комітет. 

ЗПДОнМЛЕН№І. 
П О Т Р І Б Н О М А Й Н Е Р І В . 

Потрібно від двайцять до трйЯЦяп 
МоїЦ 

.,Boarding House в Wheelwright, Ку. 
Угле чотири фіти і копається машина-
ми. Робота кождого дня, добра плат-
ня. Пишіть до: 126-37 

HARRY KOPELUK 
Box 38, ,-Wboobrritbt, Ку. 

ГАЙДАМАКИ 

ДАРОМ терплячим 
на пропўќлину 

PLAPAO на пробу 1 книжку про 

який приліплюється сан. щоб стилќо . 
Держати нутрснносѓи в животі. — Не-
ма пасків, спружин або спряжок. то-

не зсувається, ие тре тіла 1 не пкі-
кости званої „рцЬез". Тисячі осіб 

лічилося в хаті успішно, не опускаючи 
денної праці і успіх був Навіть в ній-
гірших випадках. Мягкий Наче аќсамЃѓ, 
легкий до уживання, не дорогий, на-
городженнй золотим медалей І пер-
шою нагородою. Процедура лічення 
натуральна, послідовно, пас Стаѓться 
непотрібним. Удовіднимо то, що го-
ворнмо, посилаючи Вам п р о б н у 
PLAPAO цілком ДАРОМ. Напишіть 
своє назвиско і адресу .на -нуп'-ні і 
вишліть почтою днесь. 257,88 

PLAPAO LABORATORIES 
Ке 7 3071 Sh-r t ВМк., St. VHM, Hfc. 
Імя і назвиско , . „ , , , , ч 

Адреса . . . ж 

Відворотна почта принесе Ђам проб-
ку PLAPAO бсзплятяо. , 

Л І Л І Я 
Вона вмнрааа. Вже кілька j рила нона; потім дізнався, 

день лежала нерухома, ^бліда, 
і з кожною годиною зменшува-
лись її сили. 

Коло її кімнатки в коритарі 
метушились люди — лікар, 
сестри милосердя та дехто з 
пансіонерів сеї санаторії для 
слабогрудих; вони тихенько 
снували повз дверей, прислуху-
ючнсь, напружено чекаючи я-
кого небудь звука з тої німої) 
хати. 

Не насмілювались увійти до 
вмираючої, боялися потурбу-
ватн її, боялись зустріти її пов-
чий туги й захололого одчаю 
погляд, побачити її, тоненьку 
нерухому постать'; що якось 
безнадійно В'итягнулась на лЬк 
ку. Часами лікар 'забігав до 
неї; сиди, Б—10 хвилин; вихо-
див задуйаийй, ' стурбований 
біг др'са^йе` ЩповіЖійч№}Ні 
питання, якййи-Закидали його 
всі. ии 
див таЎ % 
риючи по франиуськи: - — 

- Воі^а%ІліІІ Вої " 
Ііона, с̀и ѓѓдіЃй Нйа 

винна ІуУ^%щклті 
становив щи ще .тоді; крли пе-
рсд двоМа 0окІми весела, з яс-
нимн очима і червоними щока-
ми, без одної легені, вона 
бадьоро й легко піднімалась по 
сходах санаторії. Він памятае 
радісний усміх їїі повний запа-
лу покрик, коли вона, побачила І 
з вікна приз'наченої для неї ха-
ти далекі гори і мальовничі рів-
нини. бій нтг зрозумів, що вона J 

то була мова „малоруська"), 
але , зрозумів її, вона моло-
да, енергічна жнзнерадіс-
на свою неволю в санаторії зу-
стрИає весело, з надією зовсім 
одужати. І він присягнув собі, 
що вона буде здорова і знов 
вернеться до життя, яке поки-
нула в, Росії. 

Лікар, як і вся санаторія, 
ло знав про неї; знав лише те, 
що з шіснацятй років по тюр-
мах тинялась вона — там і су-
Хоти придбала. Про себе не лю 
била оповідати, але' коли роз-
мова велась про Росію, про ту 
боротьбу, що так інтензивно 
провадилась там останніми ча-
сами, очи їй запалювались по-
думєм, голос дзвенів і слова 
котились безпереривним гаря-
чим' потоком. І не'ЧЙрно: вона 
привчила санаторію цікавитись 
тими страшними, величезними 

.'кШЧаііЛ%снксг#ІРуже, гарно виглядала, 
цолітики Шаайцарців і хорих, 

гоѓв, що вони'W WIUH ДНЯ пе̂ ` 
ребути, щоби не перечитати в 
ydx газетах, які тілько дістава-
ли, про Росію, і ще потім роз-
питували її, що вона з російсь-
ких газет вичитала. Але лікар 
забороняв їй часто виголошу-
вати свої політичні промови 
ѓе 'втомляло її і зле впливало 
на ЇЇ здоровле. Спочатку обур-
ювалась, сперечалась з ним, і 
потім скорилася переконана, 

ку мову знав, але якоюсь ии-
шою, невідомою..мовою гово-' 

таким запалом оповідала пе-
ред своєю авдіторією. І терпе-
ливо слухала лікаря, зносила 
весь рсжім лікування, аби лиш 
зовсім одужати. 

Що дня вона читала газети, 
ходила на прогулькн, писала 
листи, читала кннж.киІ..БДвара-зи на рік їй'ірор(іі';іогсь'зле; тод( 
трималц ^ цід`цмц, ти^няйи в 
діжку!?, Тецср сеї зими начеб 
трохгі' здужала('—,‚одцу легеню 
вдалось загоїти — і збиралась) 
літом покинути санаторію, сю 
восьму тюрму, як жартуючи її 
називала, коли застудилась і 
мусіла лягти на цілий місяць, 
їй дуже зле було; тоді через си-
лу написала кілька слів комусь 
в Росію і чекала, що хтось при 
їде. Довго лежала й чекала — 
не приїздив ніхто — тільки 
лист дістала з вісткою, що той, 
кого вона чекала, не може при-
їхати, бо сидить в тюрмі. Ціли-
ми днями лежал'а вона сумна й 
слаба, і лікар не відходив віл.j 
неї; потім нагло енергія повср-
яулаСь до неї, ожила й одужа 
ла,-і останній тиждень справді 

ке, ґарно виглядала. Коли 
ала, житє так і кипіло в ній 

іиетушилась, говорила багато 
про останні події в Росії, про1 

Думу, газети читала всім, про-! 
мо'ви в Думі. Лікар любувався 

Ів`ею, радів за неї. 
І ось несподівано знов зас 

лабла; коли він увійшов, по-
кдиканий до неї позавчора, то 
злякався: немов смерть — блі 
да, непорушна була на ліжку, 
в хаті стояли спаковані куфри 
на столі купка паперу, записа` 
ного її рукою н^ невідомій йо-
му мові „Малоросів", з плямою 
засохлої кровќ на ній. Що во 

трохи, може булаб зовсім здо'-
рова. А то слаба, тільки ожнв-
лена енергією, обхоплена ба-
жаннем життя, поспішила, і ся` 
напружена метушня звалила її 
—, мабуть на все... 

І ходячи з кутка в кутоќ лі-
карп'овтаряв в розпуці: 

І тепер вона вмерла, вона 
вмсріаі! 

‚І цін довго, довго ходив по 
салі, не, відвідуючи хорої, 
коли він був у неї в останній 
раз, вона, як здавалось йому, 
спала: лежала з заплющеними 
очима, і злегка хвилювались її 
груди. 

нугнсь до того життя, про яке з іти? Божевільна... зачекалвб ще 

— И давно вона спнт? 
Лікар здрігнувся від нееподі-

ванки і підвів голову. Молодий 
чоловік, високий, J5 чорнявий, з 
серьозно сумним виразом бли-
жучих очей, які вдивлялись в! 

нього заПитуючо, стояв в двох 
кроках від нього, в руках три-
Мав обережно білу.лілію. Збу-

(джсний від своїх думок, в які 
він так глибоко-поринув, лікар 
тепер змішався.і це міг відразу 
зрозуміти, хто се ІН ЧОГО; 

Ііљого вимагають. ІЗ диаляю-1 
чись в молодого чоловіка, що 
виборно вбранийѓ,̂ СП!0!!В).ьго-і 
лений і елегантний сѓтояв, 
зводячи з нього свого сумного 
погляду, лікар механічно -пре-
тори в його питанне: давно во-
на спить? і слова чужої мови, 
які він сам вимовив, повернули 
його до дійсности. 

Да, да — хутко поЧав він,) 
не зовсім добре вимовляючи j 
слова чужої мови, — вона дав-
но спит, часа 2, я думаю... Я за-
ході.т к ней послі завтрака, о-
н̀а нічево не ела; молчала, смо-
;трєлаІ в стену перед собой, по 

т̀ом закрила ѓлаза... слаба вона 
очень. Ви... 

Я Петр Ли ницќій, єя друг; 
она мне пісала раньше, но я не 
мог прієхать уогда... Мнє ска-
залі внізу, там, ѓде вещі оста-
віл, что к нєй нєльзя, что она 
спіть. А я хотел би— - можно к 
нєй?. г.. ін . . н инѓ. . ііиккі 

Можно, — якось безнадій-
но махнув рукою лікар, але Пс-, 
тро ис бачив сього руху і хутќр; 
вийшов до корит;.ря; там не 
було вж^ні душі; шукав кімна; 
ту Насті; він памятав, що вона 
писала йому, що її „камера" 
санаторії під числом 6. 

Коли знайшов, застукав тихо 
до дверей. ( 

'Можна уві'йтц? — ледви 
стримуючи свій неспокій, ще 
оволодів ним ще під час подо-
рожи і все збільшувався, зали-
тав він тремтячим голосом. 

Тихо. 
— Можна? — і відхилив дес-

рі, просовуючи туди голову. 
Тихо. 
Очевидно спить, 

. Він увійшов і став коло по-
роса. Дідію есе держав обереж-
но перед себе. Щось затриму-
вало його зробити крок .далі, 
навіть порушитись з місця. 
„Най спить"?.. Розглядав хату. 

„Висока, біла, чиста і багато 
повітря — гарно для неї - думав) 
про себе. 

Коло вікон стойв'стіл з книж-
ками й паперами,' порозкнда-
ними в безладі, у всій же хаті 

вилетіло з уст його. — Не чу-
єте? 

Тихо. 
— Настю, ти спиш, ти не чу-

єш мене? — трівожним звуком 
розляглося в кімнаті і два кро-
ки зовсім непомітно приблизи-
ли його до ліжка. 

Тихо. 
ніч' Настусю!— Петро вже від-

кннун звЯавіСку коло ліжка — 

ТИ СПИІіі?0'І-'Лііг-
Схилився.'Філа лелія затрем 

тіла і впала на ліжко. 
Ні! Бачу... Не спиш ти... О 

чи твої так виразно дивляться 
на мене... Ти мене бачиш, прав-
да? Ти ж дивишся на мене. 

Дві важкі сльози тихо скоти-
лись по блідих щоках і впали 
на вмерлу. 

Очи її були широко розкриті 
і наче вдивлялись в сі другі, що 
схилились над нею; ще теплі 
руки простягнуті були вздовж 
тіла. Спокійне обличче зверне 
не було до.стелі. 

Так, моя кохана... ми ніколи 
не мали часу для себе, для сво-
го житлі, не мали права на своє 
щасте Тйтак казала.Тепермо-
же маємо час. Тепер'мовђѓ те-
бе Цілувати; цілуватИБАЙіГ ко-
хана! TeпeJІ'тй,тWЬкrî Ибя!.,. 

Клякнувши' коло ліжк'а, він 
несамовито обнімав'і цілував 
мертве тіло .̀ 

—. Тепер, тепер я тебе заці-
лую... 

Бистрі поцілунки розляга 
лись серед мертвої тнши, і зву-) 

була чистота й порядок. Мар-Ьки їх — тижні й легкі — губи-
муровйй вмивальник, білі зана 
віскн, чисті, ясного колірў меб 
лі, білий полог, крізь який не-
виразно було видно діжко. OHHJ 
Петра знов упали на діжко ' 
нім зупинились. 

спите?—несямохіть 

лись самітні, не знаходячи від 
повідќ... назавжди зникала без) 
сліду. 
_ Цетро Підвів голову і увамото 
подивився ще раз в великі бла-
китні очи, наче шукаючП`в них 
сліду останньої дуйкй. ^ЦЬ д у 

мала перед лицеві смерти? Чим' 
занята була останній час. перед . 
тим, як лягла в ліжко?" Він о- . 
кинув зором хату, жадаючи 
знайти що-нсбудь, щоби юка-
зўвал'о на самочуттє її останні-
ми днями. „На столі так багато 
паперів... може що писала'.у .1 
кинувсь др столу, схопив куп; 
ку паперів, що посер'едині'' ле-
жадав, „Дорогий Товаришу.?, 
так, се до мене!" 

Присівши на килимі коло, 
ліжка, впився очима в рясні 
рядки дрібненьких, не зовсім 
рівно розкиданих букв. 

Дорогий Товаришўі Я вчера 
послала вам телеграму, щоб не 
приїздили. Тепер же_хочу док-
ладно пояснити Вам, чому се. 
Та до того хочеться Вам богато 
написати; давно вже я сс зро-
бнла. 

„Знаєте, тоді як я до Вас Пи-
сала, прохала Вас врнїхати, не 
знаючи, що Ви в тюрмі. Мент 
було дуже зле, так, яќ Ще`нщо-
ли тут не було, Я засгудйдасьі 
надзвичайно ослабла.—(не. фц-
ти було.,чи виживу, h-шмрт . 
так забажадс^ь^ото^-^-іДђ,^,., І 
бл^зькиа., №бюцтн(л№г#іЬ ні 
попрохати t маму,, таіобйилаСи м , 
турбувати п: вона наплакалао-га 
би тут коло мене — тяжко Аул і , 
лоб їй. З братів бн кого хотіла 
побачити, але я знала, що оби-
два в тюрмі. Зостались Ви, То-
варишу, і мені здавалось, щ о 
Ви нриїхалиб, знайшлиб віль-
ний час — хоча коротенький, 
тільки й Ви не на волі були, як 
я вже пізнійше дізналась. А ос-
танній час чекала Вас, так .чека, 
ла; тепер же прохаю — не їдь. 

(Докінчення` на 4-ій сторояіЬ 

^ i l . l l . i n i r f l ( r l ^ ^ ^ - . . j 



пратокол річного засідатігія 
головного У Р Я Д У У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О С О Ю З А , 

яке відбулося на днях 17.—20. лютого 1926 р. в гол. канцелярії 
У . Н . Союза, 83 Гренд О Т , Джерзи Ситі, Я . Дж. 

H звіі контрольної крмісп. 

звУг М О Л О Д Е Ч О Г О Д Е П А Р Т А М Е Т У У. Н Б С 
за час від 1. липня 1925 до 31. грудня 1925. 

. ПРИХІД: РОЗХІД: 
$2.636.57 . . . ^ 51.425.52 
2.868.94 , 651.50 

З' . 2.346.20 : 757.22 
2350.83 . . . : . 769.76 

, 2.358.49 289.52 
, 2.424.89 -. 1.174.49 

. ЗІСТАВЛЕННЄ 
Готівка з кінцем червня 1925 року $ 7.96974 
Прихід за час від 1-го липня до 30-го грудня 1925 

Лід 1. липня до 31. грудня 1925 року 38.895.70 

ЖБНТЄНВ'-'.' 
Падолист . 
Грудень . 

Разо'м $14.985.92 $5.068.01 

ЗІСТАВЛЕННЄ: 
Готівка з кінцем ЗО. червня 1925 р.' остала 
Прихід за 6 місяців 

СВОБОДА, СЕРЕДА, 2-го.ЧВРВНЯ, }Щ. 

Прижмуреним оком. 

На чековій книжці . 
В підручній касі . . . 
В газовій компанії . 

Готівка .з кінцем грудня 1925 остає $8.010.29" 

Готівка знаходиться: 
.' $7.634.84 

375.45 ІХ юо.оо 
. , . , . ^Разом $8,110.29 

В А Р Т І С Т Ь С В О Б О Д И . 

Готівка ,$ 8,010.29 
Вартість книжок 18,728.09 . 
Папір 1,500.00 
Депозит ЮО.ОО 
Машинерія і 14,174.23 

Разом $42,512.61 
Довг'до У. H. Союза 16,000:00 

Разом $53.772.36. 
Розхід за 6 місяців 5.068.01 

tt_ Готівка з кінцем 31. грудня 1925 р. остає $48.704.35 

Готівка знаходиться в слідуючих банках: 
ФОНД ПОСМЕРТНИЙ: 

PEOPLES NaH Bank, Elizabeth, N. J 524.30Т.65 
UNION County Trust Co., Elizabeth, N. J 7.100.74 

' ФОНД А.ІМІНІСТРАЦІИНИИ: 
Mutual Savin- Fund Harmonia, Elizabeth, N. J S1G.QG3.30 
Union County Trust Co., Elizabeth, N. .) 1.236.57 

Власна вартість Свободи .$26,512.61. 

ЗАГАЛЬНИЙ МАЄТОК У. Н. СОЮЗА. 
Маєток У. Н Союза $1,334.415.47 
Маєток Молодечого Департаменту .'. 81.603.26 

Разом $1,416,018.73 
Загальний маєток з кінцем ЗО. червня 1925 був 1,296.679.27 

Чистий приріст за 6 місяців 
Чистий приріст за перших б місяців . . . . 

Приріст маєтку У. Н. Союза за 1925 рік . . 
Маєток У. Н. Союза загальний І... 
Маєток Свободи . . І 

Моргечі 

11 ' 

Стан 
Фонд посмертний $49.402.39 

„ адяіністраційний 17.301.96 

Разом 66.704.351 
СТАРА РЕЗЕРВА. 

З днем ЛО. червім 1925 р. остала готівка 
Процент за час 6 місяців 

Разом 66.704.35 j 

За час 6 місяців доплачено ло 3-ох посмертних запомог . 
. .$15.133.91 

235.00 

119.339.46 
72.915.19 

'І 92.254.65 
. Я , % 16.018.73 
. - 26.512.61 

З днем 31. грудня 1925 стара резерва остає $14.898.91 

Готівка находиться в банках: 
New Jersey TUIe Guarantee Trust Co.. Jersey City (time deposit) SI4.513.50 
New Jersey Title Guarantee Trust Co., Jersey City (check ace.) 3S5.41 

Разом 14.898.91 
Загальний маєток Мол. Департаменту: 

Молодечий Департамент $66.704.35 
Стара резерва 14.898.91 

Загальний маєток У. И. Союза $1,442.531.34 
Д о ѓіовИсщбго срравЬздання голова Контрольної Комісії 

Д.Шараварко заявляє, що тому подає справозданнє за друге 
півраче 1925 p., бо за перший ліврік 1925 р. справозданнє кон-
трольної комісії було вже ц Свободі оголошене.,Дальше в іме-
ни контрольної комісії заявляє, що комісія знайшла все в по-
рядку. 

Член контрольної комісії робить увагу, що в однім з бан-
ків знаходиться більше готівки, чим статут дозволяє держати 
в однім банку, а член контрольної комісії заявляє, що оден 
моргеч не впорядку, а саме С. Миляновича, бо залягає процент 
незаплачений. 

На сі уваги відповідає гол. фінансовий секретар Р. Слобо-
дян і заявляє, що надвишка в банку знайшлася хвилево на че-
ковім конті, якої ще не було часу ульокуватн на стало, і џо-
ясняє, що надвишка тая і більше буде скоро інвестована в бон-
дах або морѓенах. Що до пезаплаченого проценту від моргечу 
д. Слободян поясняє, що власне з тої причини сей моргеч на-
ходиться в процесі сканцельовання. 

На поставлене і поперте внесеннє ґол. предсідатель заря-
джує перерву на обід. і 

(Дальше буде) 

Ч 126. 

А на сході подібно. По Київ! 
границя єсть, по Харків також, 
ну і по Дон підмальовано. Про 
Чорне море, —- так і' згадувати! 
нічого. Польща тобі так на о 
Ічах росте, як податок який! 

Видавалосяб.проте, що Manaj 
ідеальна, в цілому культурному 
світі такої не найдеш! А все та-
ки хиби є! 

Думаєте, `що бракує границь! 
Польщі^з`І^б року?. 

Ні, не те; 
і року?... . 
u6g_ показується 

Поляі 

Є у ЛЬВОВІ такий собі профе-
cop університету Франца HHJ 
пак там „Яна Казімєржа", ще 
географію викладає. Ромер на-
зиваеться. Вже по прізвищи 
слідно, що Поляк, а по ділах!.. 
Боженьку мій! 

Національних „меншостей' 
стра'х не любить, а Українців? 
так і цілком не визнає. Нема, — 
і а й тільки! Инша річ „щеп ру 
сіньскі". Такий то є, — і то з 
кількома навіть відмінами 
річами. Є проте: гуцули, подо-
ляне, волиняне,, бойки, малору-
сіни, малополяки... 

Ті останні мешкають пере 
важно в Галичині, яку п. Ромер 
Малопольщею прозвав, а сто-
лицею якої Львів хоче, як я за-
чував, переіменувати ще на Ор-І 
луф... 

Це тому, щоб гармонійно для 
польського вуха звучало. 

Той професор має ще иншу 
спеціяльність, — все ріжні ма-
пи вимальовує... Видасть бува-, 

на ній П о л ь - Ч О Р Н Є море і Дон-всего на все-

ПОШУКУЮ В ватѓѓній справі ЮРКА 
Хомяка, родом з Унятнч. ПОВ. ДР„,, 
бич. Галичина. Минувшою р. 
бував в Філаделфії, відтак десь "ВИЇХАВ 
Хтоби о нім знав, або він сам НЄХШ 
зголоситься на адресу: s. SZEMY 
CZYK, BOX 74 ШАИ.ГШ. b d СІЃ 

ІРІБНІІ 

Arnold, P.. 

"sssx-54Bv 
ѓчерия. і гроссрпя, 

—, 
НА П Р О М Ж бу . 

бизнес $1500 тНжяевд, продам по ігри 
Чині переходу до другого інтересу, ГО-
тівкою треба $4000. Голоситися Ю 
1603 NEWPORT AVE., NORTHAMP. 

, T O N , P A П8.27 

дять?... Навіть кожда наша ди-: 
тина, що хоча трохи визнаєте 
ся, скаже ‚вам без надўми: 

— З Азії!... Арійцями чейже 
були, не так?.... . ; 11 ; _ 

Звідтам принесло їх в Евро-І ' J П Р О Д А Ж машинка до писання 
- . . , м о ж н - писати по українськії 

(, звідтам прийоми геройськ 
принесли, світ покорювали... 

А на мапі проф. Ромера кре` 
сів азійських немає! А повинні 
бути! Історично-ж! Три моря 
булиб у професора Ромера, по 
Тихому океані флісаки плава-І 
либ, як кити або окуні які 

А так? Балтійська'калабаня, 

„ти п_ 
ськн. Ціна $15.00. Маємо і 
мінгтон ручну машинку, 'ЦІНА $60 00 
Xjo хоче купити добру машинку л , 

проситься До нас ЗАЙТИ: SI-
' BAZAR, 34 Е. 7th St., New 

ло мапу всесвіту, а 
щу так і товстими лініями виме- г 0 ` 
жовує, що аж `в очі бе,-,страху 
наганяє. Недавно знов дюну 'ма-'"". н а м о ю ДУ М К У' ' н , я к fte П О ` 
пу розмалював, І За шибою, в хвалить. , 

Посол Прушиньский цеї ма-

ry .̂ ^ Разом $81.603.26 

звгг з К О Н Т Р О Л І Д Р У К А Р Н І С В О Б О Д И 

за час від 1. липня до 31. грудня 1925. 
ПРИХІД: РОЗХІД: 

Липень $6.064.82 $5.418.77 
Серпень 5,224.21 4,524.41 
Вересень 6,133.15 6,575.11 
Жовтень 5,436.51 5,576.33 
Падолист 5.634.53 6.724Д7 
Грудень 9.843.03 9.476.91 

аінтіжн $38.336.25 $38.295.70 

Н О В І К Н И Ж К И Я К ! М О Ж Н А Н А Б У Т И V І Ѓ Н И Г А Р Н І 
С В О Б О Д Њ 

ш. ТИЏЕШЮИЛ ^ псхід УКРАЇНСЬКИХ, А Р Я Ш НА І ОДЕСУ В ltlS РОЦІ (каролаві Ш 
1 , II. ! НІ. І 2" нвш м УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ, цшя 

В И Д А Н Н Я „ Ч Е Р В О Н О Ї К А Л И Н И Ѓ У Д Ь Н О Н Н 

ІНІ 
. It Т 

Замовлення слати до: 
I „SVOBODA". вЗ Gr . -d Sb. JERSEY CTTY. N. J . 

польській ікнигариія„Атляс" j 
Львові висить,Ѓ-історично-полі 
тичну 'Польщу представляє.. 
Станеш, придивляєшся, а в го 
лові так тобі все і колом хо-
дить. Страх — не мапа! Гра-
ниці тут, границі там, 
сям! Червоні, зелені, фіолетові, 
помаранчеві, драп, електрик... 
Скільки то праці коштувало,— 
уявляю собі. 

Сидить собі вчений профе-
cop, по вченому губи язиковц!.' 
облизує і по вченому малює 
— Була коли Польща на захо 
(ді під Бреслявом? 

— Була! 
, Давай синю границю під 

Бресляв тягнути. 
— Була коли під'Берліном? 
— Якже не була, була! Давай 

лінію драп. 
— Була коли під Гамбур-

гом?... 
— Гм, як не була, то могла 

бути, то значить ніяких nepe-j 
шкод не було, а коли... Льогіч 
но виходить, що була! 

Давай лінію!... Малює про 
фесор, світовій науці та поезії) 
прислухується. 

Втратив змогу скликати ще 
одно віче у Львові за прилучсн-
ням Азії до Польщі. І Европа 
не буде вдоволена, і польські 
фашисти ні, і редакція „Знза" 
ні!... Подумайте, — ізза TaKoij 

Просто смішно... і зовсім не; 
патріотично. 

Ох, ще як не патріотично, па 
не Ромер! 

Аристид Шишка. 

Календар У. Н. Союза . . . . 80 а 

Стінний Календар 25 ц 
Лист, папір з вершами по 10 в "SVOBODA" ча огжвгі street IETCSY 0И-.Н. а 

ЮЛІЯ ЯРЕМА 
Р У С Ь К И Й ПОГРЕБНИК 

ВИПОЗИЧАЄ КЕРИЧІ НА 
ВЕСІ ля. ХРЕСТИНИ І ВСЯКІ 

ДРУГІ ЗАБАВИ. 
12В Е. 7ть ST., NEW YORK CITY 

Telephone: Orcb-jrd 2568 

York, N. Y. 125-2 

Найбільший ДЕКЛЯМАТОР, містить 
425 деклямацій з портретами І життє -
писами їх авторів. 550 сторін, видру-
кований на деЉрім папери. Ціна $2.00, 
в оправі $2.50) Кождий повинен мати. 
Пншіть: SICHOWY BAZAR, 34 Е. 7th 
St., Now York, N. Y. 125-28 

З Н А Ю Ч И Й репарованнє I прасован- -'-
не , убрань знайде заняттє З А Р А З 
Платня після умови. Голоситися ли-
стовно або особисто до: 125-26 

HARRY BISHOP, 
11 Broad St., Lyom, N. Y. 

ФАРМИ! 
ФАРМИ СЕИЧАС! 

Продаються Американцями по родин-
ним причинам за половину ціни: 

1. Фарма під кури півтора милі від 
міста і стації, 4 акри, дім 8 кімнат, сад, 
2 нові курники, 330 кўрий, Електрика 
і т. п. Ціна $5000, готівкою $1500. 

2. Фарма 80 акрів, дім 8 кімнат і ряд 
других забудовань. миля від міста І 
стації, 7 коров, 3 коні, фармерські зна-
ряди, 300 курнй. Ціна $8000, половина 
готівкою. 

Маємо також богато других фарм 
поблнсько, продаючіся дешево по 
причині ріжних случаїв. 109— 

Нотар V. Т. K R U G L A K . 
151 Avenue A, New York City. 

Tel. Orchard 7117. 

Ф А Р М И ! НА П Р О Д А Ж Ф А Р М И ! 
Коло великого міста Meadville, PJ . 

айна. Ціна фарм від^ аемл 
$500 в гору. 14 фарм виставляю 
продаж в місяцѓі червні). Іитерссоваиі 
пншіть в своїй, мові до: 

М. G. HARRIS, 
544 Р.сі6с St., Franklin, P.. 
Увага: Від дня 1. червня ДО КІНЦЯ 

місяця серпня б. р. я звертаќ) всі КОШ-
та подорожі яа віддаль ЮОО мн.іь від 
Meadville, Ра. 124— 

$е, не треба. Я вже одужала. 
„Не смійтеся: справді оду-

`кала! 
У „Розуміється, я не така 
здорова, як на шістнацятім ро 
ці, коли мене у-перше посади 
ли в камяний мішок, з якого 
опівночи водили „на допрос" 

- перед очи цілого ареопагу, що 
поважно сидів коло столу, 
вкритого зеленим сукном. І не 
так здорова,- як була до тої о-
сінньої ночи, коли мене везли 
під дощем 20 верств до міської 
тюрми. І все-ж таки я одужала. 
Я почуваю в собі таку жизнеН-
ну силу, таку енергію, таку ба-
дьорість... I тіни немає тої Нас-
ті, яка не що-давно лежа'ла на 
ліжку безсила й слаба. 

„Не треба, щоб Ви приїздили 
ще й тому, що я їду... Так, я 
постановила зовсім покинути 
санаторно, і я їду. До товари-
гаів, -до того яиіття,' без якого 
так нудьгую. Не знаю, чи_ зро-
зумієте Вн, чому я власне тепер 
хо-іу їхати, Бачите, се й для ме-
не несподіванка. Мене ма, 

(ІШУБТТН з санаторії влітку' 
.‚ЛМИЦ передавали, що лікар ка̀ -

зав так (знаєте, лікар такийі 
симпатичний, так чудово відно-
снтьсл до мене), і я доси покір-
по і терпеливо перебула .сі 1 
роки в санаторії... Які роки! 

„До речі: не легко ж се було 
мені, Товаришу! Мене, 
звикла од ранку до ночи киці-j 
ти в окропі життя, цілком від-
доточись своїй роботі, одірва-
ли від нього, завезли в се спо-
ктйий місце, де мушу, підляга-

і майже все свят-

(Докінчення зі сторони 3-о!).іватн всі думки на своїй особі, 
, j застерігаючись доста почитати, 

щоб не пошкодити собі — та-
кнм життєм я повинна була 
жити і терпеливо чекати: коли 
кінець йому. Від тої хвилі, яки 
вступила тут в свою хату, мене 
не покидає бажаннє й віра: мс-
не тут вилічать, я одужаю... 
тому покірно чекала. Та.ще то 
ді, як привезли мене сюди — 
слабу, з кашлем, що розривав 
мені груди, без одної легені 
і з нецілою другою — я пер-
ший раз дійсно спочивала після 
останньої тюрми. Але що ліпше 
почувала себе, то більше хоті-
лось повернутись до життя, о-
собливо останній рік, коли таке 
дивне, величезне й захоплюю-і 
че робилось в Росії. Мѓѓінѓи, 
забастовки, масовий рух до чо 

було мені, але я боролась упер 
то з хоробою і перемогла її 
Тепер же я така здорова, повна 
спЛ і енергії. І тяжко вже мені 
тут... хочеться розгорнути 'ве 
свої сили, ужити, використува 
тн їх, замість того, щоб марно 
гинули тут. Вся та робота, якій 
я віддавалась, як ще здорова 
була, видається тепер мені та-
кою маленькою: ті спілки, гра-

І̂ іоти, реферати, конспіративне 
друкованнє відозв... Тепер ши-
рокнй шлях, тепер маса заго-
ворила, тепер лунає голос на-
роднього депутата, газети наші 
друкуються отверто — яка ба 
ѓата і плодюча, величезна 
важна перед нами робота! 
їду; їду! 

Не знаю, що лікар скаже.., 

І 

кувати. Пильнувати свого здо-
ровля, бути спокійною, вико-
кувати всі приписи, зосереджу-

ѓось нового, прекрасного ѓ 
свобідного... а тут ліки, турбо-
ти про здоровле, термометри. 
Іноді я іронізувала з себе; се я, 
переконана пролетарка, про-
живаю в санаторії 100 рублів в 
місяць, що мати присилає, і 
здалека стежу за тією бороть-
бою, що так напружено про-
вадиться тепер, читаючи Газе-
ти між сніданком і обідом. Але 
вгамовувала себе: терплнвости, 
терпливости... 

,1 ось на початку весни знач-
но поліпшилося здоровле моє, 

вся. поринула в мріях" про 
будучину, про те життє, до я-
кого мала повернутись неба-
вам. Успіх робітничого руху, 
перш'і виступи наших товари-
шів в Думі, вплив сього на ма-
си — звістки поо се так гарно 
впливали на мене і надава̀ ли 
м'ені ене'ргії. Але На̀гло я захо-
рувала; така дурниця — засту-
дилась і пролежала в ліжку ці-
лий місяць. Справді, дуже зле Справ 

мабуть не дозволить. Та то все 
одно... 

„'Довго обмірковувала: яка 
здорова, а в сім я майже пере 
конана — то час вже поверну-
тись до справжнього життя; як 
я ще хора, — то, очевидно, й 
зовсім не можу як слід одужа 
ти і тоді, для чого ж чекати 
смерти тут? Краще ту решту 
життя віддати -своїй дорогій 
праці, най там я помру — се` 
реД свисту куль і на гаїв, йід 
звуки гордих пісень рідного на-
роду. Най там — як не витри-
має тіло моє— перерветься моє 
життє... лиш ііе тут конати. Та 
для чого про смерть? Я повна 
сил, я відчуваю їх, що клеко-
чуть в мені, і не занапащу їх в 
сій тихій щілині. Памятаете, 
Товаришу, в Надзона: 

Воздуху, простору, пламен-
(НЬІХЂ рЂЧЄЙ, 

Чтоби жить для жизни, а не 
(для могили, 

Всамь біеньем сердца, 

Сі вірші я деклямувала з над 
звичайним запалом перед 
роками, коли ще була в о'стан 
ній клясі гімназії; памятаю, 
й товаришка поїхали човном 
десь на зеленім острові я сими 
віршами висловила свій потяг 
до життя правдивого, повно 
го, до боротьби е'нергійної 
завзятої за все. прекрасне 
справедливе. Тоді іце ` багато 
де чого не розуміла; тепер же, 
коли я дуже добре знаю, за що 
і як боротись, чого домагати 
ся, вся істота вюя переповнена 
бажаннєм жити для життя, 
не для могили, і як та 15-ти 
ЛІТНЯ Настя я рвуся до того 
життя всею душею. 

„Але Ви всетаки не розуміє 
те,' чому я не можу ще посидіти 
2—3 місяці, коли я витримала 
тут при всім тім 2 роки. 

„Се вже просто випадково. 
Читаю газети що-дня, і ось 
вчера прочитала, що одна по-
літична Д . задушилась своєю 
косою в тюрмі. І дивно: рострі 
ли, шибениці, нагаї, катування 
— все се, про що читаєш щО-
дня, бо сим наповнені всі газе-
Тйі`бНЛЄШ есе се, бо сим напов-
нено тепер життє нашої вітчи-
ни — не збентежили мене так, 
як сі сухі й короткі стрічки. 
Звикла вже я до всього сього 
„безумія і ужаса", як що можна 
до нього звикнути; але се... Чи 
є що більш жахне й глибоко 
трагічне, як вбийство себе, зни-
щеннє себе? 

,Чи є стан більш тяжкий і 
страшний, як той, коли нема 
куди ЙТИ І лишається одна 
смерть... СмертЬ... А життє та-
ке глибоке й прекрасне само 
в собі! 

„Знаєте: коли я читала про 

санаторії, який ожнв, відро- вається. Товаришу, руку! 
дився, повний сонця і пахощів швидко побачимось', 
весни. І Петро перегорнув останню 

сторінку: засохлий крівавий 
струмочок перерізував J 
вздовж. „Значить, зараз по ли 
сті лягла і більше не встала" 
якось механічно промайнуло 
в його голові. 

Поклав лист до кишені і під-
вівся. 

— Ти хотіла мене бачити? 

(всЬмь огнем страстей. се, я сиділа в нашім саді коло 

„І ся смерть... Вона, Ся жінка, 
що сама перервала своє життє, 
була повна сил і радости жит-
тя... і всеж таки відібрала собі 
його^О! яке ж Мусить бути те : 

пер життє! Тоді я1 и відчула, 
що ие можу довше тут сидіти, 
що поїду... і я зібралась; пос-
пішно поскладала річи і сіла 
Вам Инсати. 

„Тепер як вже рішила їхати, 
я думаю про силу всіляких рі-
чей: як мати зрадіє, коли поба-
чнть мене здоровою, і Ви, То-
варишу, також, правда? Хо-
четься швидче побачити всіх, 

мою маленьку кімнатку і ту 
лілію, шо під вікном моїм цві-

ї так любила, ту білу лі 
лію.`що під вікном моїм цвіла 
я її так любила,' ту білу лілію. Я 
писала, щоб Ви привезли її ме-
ні; правда, в тім листі, я багато 
зайвого написала. Даруйте ме 
ні, Товаришу, того листа — 
тоді, коли писала його, дуже 
слаба і знервована я була .і не 
ноглахвзяти себе в руки... Ах, 

мрію тепер про свою бу-
дучу роботу, як я рвуся до неї 
Вже швидко, швидко..4? Як дав-
но ми не бачились, правда? І я 
дуже хочу Вас побачити! Буде-
мо знов укупі працювати! 

„Знаєте, хоч я тепер під ду-
е тяжќим вражінцєм сайб-

вбив'ства Д , проте я захоплЮ-
гось мріями й думками про бу-
дучину і яќ ранїйш так палко 
вірю'в краще жйттє, яке колись 
настане і до якого ми прокла-
даємо шлях величезним числом 
Жертв. уперТЬї боро'тьби. І час," 
давно Вже час спинити сю річку, 
ќрови, що так широ'ко розли-

Стиснути руку мені? Ось я! І ти 
жалуєш за тими .ніжним'и щи-
рими словами, що написала 
мені, як дуже слаба була! А 
дякую тобі за них. Ніколи ' не 
чув їх від тебе, хоч знав, 
любиш мене, бо ти сувора була 
до себе, до свого особистого 
життя. Аж тепер написала — 
і я дякую тобі. 

— Ти так рвалася до життя... 
і.Чтобьі жить для жцзни, а не 
для могильі"... А для чого тн 
жила? „Для жизни, а не для 
могили"... і ТИ вмерла... вмер-

А я і лілію тобі привіз; яка 
ніжна, як пахне, — і Петро під- цію.. 

Як}ніс квітку до губ мертвої; стру-
мок ќрови, ще не зовсім засох-
лої офарбував край пелюстка. 

— Знаєш, — тихо-тихо вн-
мовнв Петро, вкладаючи квітку 
мертвої на груди, згі%еш, чому 
ти лілію так любила? — Ти са-
ма лілія — ніжна, суворо-чиста, 
ідеально прекрасна... 

- - Чи ти знаєш, як багато 
зробила ти для нашого спіль-
ного діла? Як свято шанується 
імя твоє серед товаришів і того 
люду, для якого робила ти і за ̂  
який життє своє віддала? 

Чи ти знаєш, як я люблю те-
тебе! 

І припав до мертвої, тихими 
поцілунками вкриваючи сукню, 
руки, щоки. 

Осяєне сонцем, яке кидало 
останні проміні на ліжко, бли- . 
щало золотом волоссє; тіло на-
че ожило, щоки світились, і 
тільки блакитні спокійні очи з 
непорушним виразом та біла 
лілія з крівавим пелюстком ут-
ворювали загадкову дізгармо-

Наталя. Романович. 
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