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ВАІІІИНҐТОН. — Президент Рузвелт уповаж-
ІІ(Б виших урядників заперечити кружляючі чутки, 

:, він заявився ні конференції з провідни-
у ча потребу урядових заходів допрова-
фдяції, 
іент каже, що в цих конференціях він 
ігадував справи вартости доляра. 

ПРЕЗИДБНТ ПРО ВИКОНУВАННЯ КОДЕКСІВ. 
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт думає ре-

йганїз '̀вати уряд відбудови краю так, що поли-
ш а ( І начальну контролю над виконуванням кодексів 
-зве: практичні питання торговлі департаментови 
-мівництва и федеральній Торговельній Комісії. 

Значить, уряд не буде творити н'ового судово-
тіда для риз ѓляду тих справ. 
ФЕДЕРАЦІЯ ПРАЦІ ЗБІЛЬШУЄ СВІЙ УРЯД. 
САН ФРАНСІСКО. — Конвенція Американської 

Праці приняла ще одну постанову, котра 
ІШ конвенціях Федерації від довгого часу, 
(становила збільшити число виконавчого 
Іч-дерації Праці. 
збільшено 7 членами. Головним аргумен-

і іьшення була потреба скріплення кампа-
ні гування нових юній, 

інвенції підношено закиди проти С Ќлея 
урядника уряду для відбудови краю, що, 

шляв. він при виконуванню тютюнового кодексу 
:бстоиit неслушно капіталістів. 

ЗА РОЗСЛІД НАД ТВЕРДИМ В У Г Л Я М . 
ВИЛКС-БАРЕ (Па.). — Джейме Ґормен, посе-

рсдник Роземної Ради для Твердого Вугля та спе-
ІІЕЛЬНИЙ агент Краєвої Ради Робітничих Відносин, 
ісгупив пуб.іично за новий повний розгляд цілого 
POMHCIV IN г.тн. 

Таким розслід повинен би обняти, каже Ґормен, 
гновн праці, потреби праці, наймання, викидання з 
роботи, далі контрактову систему і її вплив на 
юбітників, а навіть сезонові роботи в копальнях і 
л такі 'Ніні питання. 

ПРЕЗИДЕНТ ЗНИЖУЄ РОБУЧИИ ДЕНЬ. 
ВАШИНГТОН:—Президент Рузвелт видав роз-

юрядок, щоб робітники бавовняного кравецького 
іроиислу працювали набудуче 36 годин на тиж-
;ень а не по 40 годин, як цього домагаються під-
ііриемц: 

За скорочений час праці робітники мають ді-
тавати гаку саму заплату, яку діставали досі. 

Розпорядок входить у життя з днем 1 грудня. 
ЗА НАПМАННЯ Б І Л Ь Ш О Г О Ч И С Л А Л Ю Д Е Й 

Д Л Я З А Б А В И . 
ШІКАША іОклагома).—Секретарка праці Пер-

ЙНС виступила тут з цікавою промовою, в котрій 
ѓявилася за ге, щоби наймати більше число лю-
ld бавити інших (так званих „ентертейнерс"). 

Вона каже, що цього роду грошевий вклад 
повернеться сторицею, бо забава дає людині на-
оду Ьиробляти характер. 

ЗАПЛАТИЛИ ВИКУП. 
ЛУИСВИЛ (Кентокі). — Родина пані Бері Стол, 

котру викрали бандити, вже заплатила встановле-
Ий бандитами викуп, і тепер жде, щоби бандити 
виконали своє зобовязання. 

Родина жертвувала була бандитам перли, але 
Вваляти жадали готівки. 

Стейтова поліція почала вже шукати викрада-
а місцева поліція ще далі стоїть осторонь, як 

Ц ь о г о домагались бандити. 
ПОЛІЦІЯ РОЗГАНЯЄ АНТИФАШИСТІВСЬКІ 

ДЕМОНСТРАЦІЇ. 
НЮ ПОРК. — 3 нагоди Дня Колюмба місцеві 

п'алійські організації влаштували великі паради під 
"Игатниками відкривця- Америки. У тих парадах 

йну участь італійські студенти, що при-
Шли сюди на' відвідини американських шкіл. Це 

, П О Ќ Ў ріжним радикалам демонструвати 
"Р 0 т н фашизму. Супроти цього, що в парадах 
тРАли діяльну участь також міські й стейтові уряд-
НИк'и. поліція старалася здержати ці демонстрації, 
а '̀ оди це не вдавалося, силою їх розганяла. 

Міський мейор Ля Гвардія, промовляючи на 
''Дстоненню нового памятника Колюмба на долині 
^та а̀ќ іикав усіх людей, в Америці до терпимо-
^супроти інших народів і вір. Він показував на 
иое як доказ, що в Америці признається практично 

еРпимість до інших народностей. 
ТРАГІЧНИЙ КІНЕЦЬ ЗАБАВИ В ПОЛІЦАЇВ 

І РОЗБІЙНИКІВ. 
ЬАІ'ЮН (Ню Джерзі). — Один джерзнснтськирй 

^ирач тандити знайшов у покинутій буді в Кері 
"ЎДе, Джерзи Ситі, куфер, а в ньому тіло 9-лтгнього 
4жана Ф І Н І з Байону. Хлопчина, видно згинув уду-

Щ ЯКІ тей. 
иуром. Поліція думала спершу, що це вчи-

огось божевільного, але, розпитуючися ді-
котрі останні бавилися з хлопцем, довідалася, 

^ ие малі Д І Т И , забавлялися в поліцаїв і розбійни-
Л звязали хлопця шнуром і запхали до куфра. 

а м хлопець ўДушився. 

А Р Е Ш Т У В А Л И 1 2 Т У Р И С Т І В 
П І Д Б Е Р Л І Н О М . 

Поліція арештувала під Бер-
ліиом 12, чужоземних туристів, 
саме підчас того, як вони спо 
кійно купались і лежали собі 
на піску, вигріваючись на сон-
ці. -Були між ними жінки й 
мужчини. Як виявилося, це бу-
ли закордонні комуністи, що 
прибули до Берліна, щоби від-
відати перебуваючого в тюрмі 
комуніста Тельмана, а разом 
зі собою привезли велику 
скількість комуністичної бібу-
ли. Між іншим вони нічю пе 
редтим розліпили комуністам 
ні відозви на деревах у Лінен-
вальді. 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ 1 0 0 ВЯЗНІВ 
У САКСОНІЇ. 

Рільний робітник зпід Пе-
ремишля, Василь Путліч, що 
жиє на. Шлеську, удався до 
Саксонії, шукаючи праці. Там 
дістався в руки поліції за не 
легальний перехід кордону 
ш волокитство. Відсидівши 
чадзу, Путліч одержав нака: 
опустити німецькі кордони, а 

і цього запропонували 
Путлічеви, що як піддасться 
стерилізації, то могтиме оста-
гися надальше в Німеччині. З 
$90 вязнів, замкнених у Бра 
вендорфі за волокитство, 100 
вязнів стерилізували. 

ЯК УЧИТЕЛЬКА З KPACHO-
БРОДУ КУПИЛА БРИЛЯНТИ. 

На вул. Соняшній у Львові 
приступив до Пері Маргулієс, 
учительки з Красноброду, 
пов. Замостя, якийсь чоловік 

запропонував їй за ціну 5,000 
л. купно „дорогоцінних ро-

динни.х брилянтів" вартости 
кільканацять тисяч зл. Поќли 
кався притім на свого товари-
ша „ювілєра". Маргуліесівна 
злакомилася на брилянти й у-
мовилася з обома незнайоми-

мужчинами поїхати до 
Замостя по гроші, а то-

вони відвезли її на 
головний дворець, зложили 
запаковані в її течці брилянти 
в багажовій переховальні і да 

їй квіт. Опісля вчителька 
вибрала з банку в Замості свої 
ощадности в сумі 1,245 зл., 
забрала з дому ще готівку 135 

і, вернувшись до Львова, 
дала ті гроші ошуканцям, що 
дожидали її на головному 
двірці. Рештуг мала дати_ всчо-
ром на вул. Легіонів біля скле-
пу Фінкельштайна. Одначе ко-
ли прийшла в означеній годи-

іе застала нікого. Тоді по 
їхала на головний двірець і 
відібрала з переховальні теку. 
Аж тепер ствердила, що мала 
діло з ошуканцями, бо куп.те-
ні брилянти були звичайним 
чеським склом. Справою заня-
лася поліція: 

НА Щ О В Ж Е Т Р Е Б А Д О З В О -
Л У С Т А Р О С Т В А . 

Польське міністерство внут-
рішніх справ рішило, що ла 
уладження гойданоќ, пано-
рам, силомірів і апаратів зруч-
носѓи потрібний дозвіл ста 
ргУства. Також на уставлення 
люнет і телескопів до огля-
дання небесних тіл потрібний 
дозвіл староства. 

В І Д К Р И Л И П Е Ч Е Р У З Е В Е С А . 

Італійський археольог проф, 
Марінатос відкрив на Креті г. 
зв. печеру Зевеса, де, за грець-
ким переказом,^ привела Реи 
на світ „найвищого бога". F 
печері знайдено дотепер ве 
лике число дорогоцінних на-
раменників та щирозолотўі 
статую якогось бога. Розкопи 
в повнім ході. 

П А Т Р І О Т И Ч Н И Й дм-гри-
КАНЕЦЬ. ' 

З Парижа повідомляють про 
такий цікавий випадеќ: Полі-
ція придержала одного Амери-
канця за надто скору їзду ав- ; 

том і покарала гривною 100 
франків. Американець відмо 
вився платити цю квоту, тому 
що Франція не платить довѓів 
Америці. Таксамо боронився 
Американець і перед судом 
врешті заявив, що 1 0 0 фран 
ків заплатить тільки американ 
сьќому секретареві, скарбу, 
Моргентавови, на рахунок 
французьких довѓів. Суд на це 
згодився. Тепер чек Американ 
ця їде до Америки. 

КОНТРОЛЯ НА ПРИЛЮДНИ 
МИ ЗБІРКАМИ. 

В Польщі ввійшов у життя 
розпорядок міністра виутріш-
ніх справ про контролю над 
пролюдними збірками. Збір 
ки вільно переводити тільки 
за дозволом адміністраційної 
влади. Заборонені збірки в 
державних і самоврядних у-
рядах, у школах і на теренах, 

належать до війська. Тіль-
у виїмкових випадках доз-

волені збірки в тих місцях. 
У прилюдних збірках не мо 

жуть брати участи діти і мо-
лодь до 18 літ, та шкільна мо-
лодь за виїмком студендів ви-
щих шкіл. Хто переводить 
збірку, мусить мати лєгітима-
цію, видану установою, іцо 
організує збірку, і затвердже-
ну повітовою адміністраційною 
владою. Установа, що органі-
зуе збірку, обовязана вести ре-
естр для нормування збіркової 

ќції та її вислідів. Реєстр 
реба переховувати 6 місяців 

від дня закінчення збірки. Пі-
сля закінчення має бути ого-
лошений у пресі звіт про су-
му зібраних жертв і передачу 

истого доходу на призначені 
ціли. 

НЕПРИЄМНА ПРИГОДА 
ДИПЛЬОМАТА. 

Бельгійському послови в А 
тенах, Леонови Немрі, притра-
пилася немила пригода. На 
залізничому двірці мало від-
бутися святочне прощанн'і 
грецького президента, який 
мав виїхати з Атен. На свято 
прибув також Немрі. Вхід до 
двірця був обставлений полі 
цією, яка мала всіх прохожи.`-
легітимувати. Коли один з по-
ліціянтів звернувся до Немрі 
з запитом, чи має перепустку, 
цей відповів лайкою. Обуре 
ні поліціянти й агенти кину 
лися на бельгійського посла 
з гумовими палицями й кула 
ками та збили його до непри 
томности. Тоді зревідували 
його й показалося, що жер 
вою їхніх побоїв упав бель 
гійський посол. Усі Греки по-
перелякалися, повстала велика 
метушня й треба було в ЛЄОНЙ 
Немрі прохати вибачення. 

ВМЕР У ПОГОНІ ЗА 
ЗЛОДІЯМИ. 

Якісь невідомі злодії вломи 
лися в Расі Руській до меш-
кання купця Лейзера Штерна. 
У хвилині, коли злодії виходи 
ли з річами, збудився Штерн, 
а побачивши, що злодії втіка-
ють, почав за ними бігти, взи-
в'аючи помочі поліції. Пробіг-
ши кількасот метрів, Штерн із 
зворушення дістав атак серця 
і впав без життя на землю. 
Лікар, ` що прийшов на рату-
нок, ствердив уже тільки 
смерть. Злодіїв не вдалося схо-
пити. 

ДОБИЛИ РАНЕНОГО 
ТОВАРИША. 

З Радехова повідомляють: 
Нічі$ий сторож, що пильнуваз 
цегольні, сполошив кількох 
злодіїв, що намагалися вло-
митись до цегольні, й одного 
з них ранив. Злодії, втікаюча, 
добили раненого, щоб їх не 
видав поліції. 

НЕЖОНАТІ ПАРУБКИ ЙДУТЬ 
У ВІДСТАВКУ. 

З Риму повідомляють: Му 
соліні видав недавно розпорк 
док, силою якого мається при-
значувати на визначніші дер 
жавні посади тільки жонатих 
людей. Усі нежонаті мають до 
якогось терміну одружитися. 
Розуміється, більшість нежо-
натих державних урядовціи 
чомскорше подружилися, що 
би не наразитися на гнів ‚‚ду 
че". Три бурмістри міст Мом 
бело, Гонко й Віньолі не по-
слухали розпорядку і їх — зр^ 

вали. 

2 0 МІЛІОНІВ злотих ВТРЛ 
ТИЛИ НА ДОЛЯРАХ. 

Союз банків у Польщі пер;-
вів статистику втрат, які по-
терпіли наслідком девалюацГ 
доляра ті, що льокували свої 
капітали в доляровій валюті, 
Показується, що на суму 72 
міліонів зл. відпливу приват-
них вкладів у банках поверх 
20 міліонів припадає на ріж-
ницю курсу наслідком дев?-
люації доляра. Одначе та су-

обіймає міліонових 
квот, утрачених наслідком дс-
лярових вкладів у Луб.іичних 
банках і касах ощадности. 

ИЄ^ВИЧАЙНИИ ВИПАДОК 
ПОРАНЕННЯ. 

В Кракові переплетник А. 
Польонн приглядався зі ѓвсеЌ) 
12-літньою дочкою Софією, 
як робітники розбивали моло-
тами й долотами цементову 
дорогу. В одній хвилині дів-
чина почула в животі проймд-

ий біль. Батько пішов з ди-
тиною негайно до лікаря, а 
цей ствердив підчас оглядин, 
що дівчина має на животі ма-
ченьку рану, з якої текла крон. 
Дівчину пересвіт.тено і тут що-
йно виявилося, що вона має 
в животі кусок гострого за-
ліза. По переведенню операції 
виявилася дуже цікава річ. 
Ото в хвилині, коли дівчина 
стояла з батьком на вулиці, 
один з робітників вдарив так 
сильно молтом у долото, що 
з нього відломився кусок го-
строго заліза й пробив дівчині 
шкіру на животі, а також ки-
кши, та вбився в кість у мйд-
ниці. Стан дівчини є безнадій 
ний. 

КРІВАВЕ ВЕСІЛЛЯ. 

В селі Сторожиська, повіт 
Горлиці, відбувалося весілля в 
господаря Козина. Коли 
сільиі гості мали вже добре в 
‚`головах", почали між собою 

сварку, яка згодом переміни-
лася в кріваву бійку. Заки да-
лн знати на поліцію, щоби 
прийшла присмирити гостеЛ, 
було вже шість осіб важко pa- j 
нених, а дві закінчили життя. 
Чотирох знбияк арештувала 
поліція й відставила до суд,-1 

в Горлицях. 

МОТИЛІ БЕЗ КРИЛ. 

Ми привикли вже до того, 
що кожний метелик мусить 
мати крила. Та на островах 
КергеліВ, на індійському океа-
ні, жиють метелики без крил. 
Ііричияою браку крил е те, 
що ціле жітггя проводять в у-
критих вузьких щілинах. 

УКРАЇНА ЗАВЖДИ БУЛА 
ською ДЕРЖАВОЮ 

, ЛОНДОН (Англія). — В місячнику „Нешендл", 
в числі за вересень, помістив відомий англійський 
журналіст і економіст, Ланселот Лотон, стйттю, за-
титуловану „Побіда селянства", в якій присвячує 
багато місця селянській справі на Україні, перед 
війною і по війнь Про українського селянина в дав-
ній Росії пише він таке: „Український селянин був 
більше підприємчивий, більше мав віри у власні 
сили, йому краще поводилося, ніж селянам в інших 
сторонах імперії". Перейшовши до часів революці'ї 
й до найновіших часів, автор пише таке: 

„Відбувши перший напад большевиків (на се-
лянство) в 'ласі між 1917 і 1921 p., Україна відѓра-
вала чинну ролю, і тоді, коли большевизм повів 
другий, більше впертий напад на селянство, Укра-
їна ще далі відграє її. Нічого дивного, що вона 
веде таку боротьбу. Україна завжди була евро-
пейською державою в повному значінні того слова. 
Вже сама назва вказує на неї як на „окраїну" (гра-
ничний край), що означає, за старинною історич-
ною традицією, останню європейську державу це--
ред Азією. Вона належала до Европи через свою 
близькість, традицію культуру та бажання належати 
до неї. Московський орієнталізм (азійство) був 
для неї чужим. Головно й завдяки українській обо-
роні Захід уратувався від татарської інвазії". 

Автор закінчує статтю описом боротьби укра-
їнського селянства з большевицькою колєктиві-
зацією. — (Ўќбюро, Лондон). 

МРІЇ ПОЛЬСЬКОГО КАНОНІКА. 

ЛЬВІВ (Галичина). — В польській католиць-
кій газеті „Польска Заходня" виступив кс. канонік 
Діонізій Бончковський у ролі лікаря всіх соціальних 
недуг, як безробіття і земельних болячок, а навіть 
національних болячок Польщі. Одним махом, як 
пише „Діло", встановляє гармонійне співжиття за-
хідніх польських кольоністів з українськимлх^іяиа-
ми-автохтонами і збільшує польський З Є М Є Л М І І Д Й 

стан-посідання. Його поклик має згучний наголо-
вок: „Плян зліквідування безробіття осадництвом 
на східних кресах". Польський канонік бідкається, 
що на сході Польщі парцелюють двірські обшари`, 
а земля переходить у руки „Русинів" і Білорус.иддіВ. 
Земля там дешева, пише далі канонік, і нема чого 
осадникам зі Шлеська чи Мазурам боятися заселяти 
урожайні землі поруч з „Русинами і Білорусинами", 
бож це — „наша батьківщина"! , 

ДЕ ДІВАЮТЬСЯ УКРАЇНЦІ В РУМУНП? 

ЧЕРНІВЦІ (Буковина). — Е. Якабфй у своїй 
статистичній праці, що втгйшла 1$23 р. ў ЛугоійЧ, 
подає число Українців у Румунії на 1,032,136. Зтіге. 
в книжці Ем. Д. Васіліва „Сітуація демографіка 4 
Романєї" число Українців подане на 615,000. А рў-
мунське народочислення з 1930 р. вже іїодае, txfB 
Українців у Румунії є всього 469,000. 

ГЕНІЯЛЬНИИ ПРОЕКТ. 

ЛЬВІВ. — ,;Курієр Польскі" а`гітує за Те, щоби 
по вулицях міста' і мурах камениць, де жили ко-
лись визначні Поляки, поприміщувати пдопамятні 
таблиці. І так пропонує, щоб на каменттці товари-
ства „Просвіти", в ринку, примістити таблицю, іііо 
там жив довший час князь Юзеф ПонятовскІ. Тоді 
чужинець відразу знав би, що це за камени'ця! 

Галактіон Чіпка, що містить у „Ділі" гуморйх-
тичні фейлетони, піддає до цього і свої, згідні з 
історичною правдою, проекти прбпамятних та-
блиць: Ось їх зразок: 

На подвірю св. Юра: „Тут стояв на Сатирі 
гетьман Богдан Хмельницький у 1649 р." 

На старім броварі, що вліз у святоюрськйй ѓй-
род від вулиці Городецької: „Площу під цей_6ро-
вар продав ; Жидам на власну руку особистий'. ку-
хар кардинала Литвиновича і нічого йому за те Не 
сталося". 

На мурі Сакракерок: „Цю площу дістали в прг 
дарунку нинішні власниці від галицької митрополії 
за митрополита Куїдовського". ч ‚ в 

На костелі св. Єлисавети: „Ця площа наледа^-
ла колись до маєтків св. Юра, іс-ре кадуко гіерейшла 
на власність Австрії, від Австрії дістало ї? шсгб, а 
від міста рим'о-католики на костел". 

На т. зв. касарні Фердинанда: „Цю пдрщу дІстаК-
цісар на імянини від кардинала Сембратовйча.". 

Вкінці не можна забути і за проєктодавця, cstj,-
то „Курера Львовского". Над ним треба.рц.Ђі^мШ 
пропамятну таблицю з написом: „Тут працював де-
сять літ Іван Франко". 

ПОМЕр АКАДЕМІК О. НОВИЦЬКИЙ. 
КИЇВ. — Тут помер у 72 році життя О л т ? ^ Нсг-вйцькйй, а̀кадемік, визначний дтдсхідніѓќ історії ук-раїнськогб мѓистецтва. 
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ЗМІНИ В ЗАГРАНИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ 
ПОЛЬЩІ 

держав тво-
комбіиацій 

С П І Л Ь Н И М И С И Л А М И . 
Допис Михайла Боднара, секретаря товариства 

„Дністер", 361 відділу У. Н. Союза, про ювилейну 
кампанію заслугує на спеціяльну увагу не так тим, 
що цей відділ вибився в ювилейній кампанії на пер-
ше місце між усіми відділами нашої організації, а 
тим, що допис подає докладно основи цього вели-
кого успіху. 

Чим властиво ріжниться організаційна робота 
товариства „Дністер" від організаційної роботи ін-
ших відділів, менше успішних`ў цій роботі? У чо-
му властиво лежить секрет її успіху? 

Незвичайно цікаві факти, подані гр. Михайлом 
Боднаром про те, як члени й урядники ‚цього від-
ділу підходять до кандидатів, як їх переконують, і 
так далі, могли би викликати вражіння, що ось у 
цьому лежить секрет успіху відділу. Без сумніву 
частина успіху походить якраз з того вміння заго-
ворити з чоловіком про запомогову організацію, а 
потім удержати його цікавість до справи та накі-
нець „добити з ним торгу", себто закінчити розмо-
ву обіцянкою приступлення до організації. Без сум-
ніву це робота важна, бо без неї властивого успіху 
не булоб. 

Одначе це тільки дальша частина роботи. Це 
вже друга частина роботи, немовби друга дія цеї 
драми зеднання чоловіка до організації. Перша дія 
розіграється ще передтим, заки члени почнуть гля-
дати за ‚‚проспектами", а саме на зборах від-
ділу. Тут. як каже дописувач, відбувається головна 
робота. Тут урядники відділу не забувають за за-
клики головного уряду Союза, не кидають їх до 
коша, але витягають їх на порядок нарад відділу. 
Читають відозви, промовляють до членів, заклика-
ють їх до активної участи в кампанії. Розясняють, 
чбму кождий член повинен організувати нових чле-
нів до організації. Розясняють, чому наші люди по-
винні приступати до Союза, а не до чужих орґані-
зацій. Показують, як і де можна би шукати буду-
чих кандидатів. Оповідають, з якими аргументами 
можн`а стрінутися, і як їх збивати. Словом, розбу-
джують серед членів передовсім свідомість потреби 
спільної праці, а потім показують способи праці. 
Коли ця праця зроблена, то з неї певно все щось 
лишиться. У ніякому ділі не можна ждати 100-
процентового успіху, себто відгуку всіх членів. Але 
якийсь вислід з такої постійної праці все буде. 

Ніякий відділ не може сказати, що він береться 
солідно до ювилейної кампанії так довго, поки його 
уряд не заведе на своїх зборах постійного порушу-
вання справи приєднування членів. Коли таким 
способом „Дністер" зробив такі гарні успіхи, то не 
нема причини, чому подібна робота в інших відді-
лах не мала би скінчинтися також гарними вислі-
дами. 

Цілий бльок 
риться проти 
Франції, яка хоче запрягти ці` 
лу середню Европу до возу 
Франція - Совіти. Але 
вдається. Передусім острим 
„ні" відповіла Німеччина. 
Дальше — явно ворожо до 
тих пдянів поставилась Угор-
шина. Нарешті тойсамий ви 
ступ Італії проти „Аншлюсу" 
кий її кинув в обійми Фран-
іії, — відкинув від Франції 

Югославію. Ця остання зов 
сім не хоче, щоби Італія, су-
сідка з заходу, сусідка в Аль-
банії, ще усадовиласяб на пів-
ночі, в Австрії, окрилюючи 
Югославію ще гірше, як ко-
лись габсбурська монархія. 
Для Білгороду вже краще, 
щоби прийшов "Anschluss". 
Крім того і проти Росії — дру-
гої приятельки Франції, непри-
єднано ворожий Білгород. 

1 ось е познаки, шо до того 
бльоку — Німеччина, Угорщи-
на, Югославія — готова при 
лучитися й Польща. Перше, 
Польща виступила з проектом 
(скасування опіки Ліги Націй 
над національними меншостя-
ми), який явно підкопує пова-
гу Ліги, — на якій так за-
лежить Франції. Бомкають, що 
цей свій виступ (Бека) Поль-
ща уплянувала на спілку 
Берліном... 

Дальше Варшава відмовн-j 
лася пристати до франко-со 
вітського „східнього Льокар-
на". А в ноті, яку з цього при 
воду передала в Парижу, за-
значила, що не хоче ґаранту-
вати границь Чехії, і не думає 
ніколи ворожо виступати про-
ти „дунайських країн", себто 
— ні проти Угорщини, колиб 
та зажадала зміни границь на 
свою користь, ні проти Австрії, 
колнб там прийшов "AN-
ЗОйДйЗ-овнй уряд. 

Отже — тими посуненнями 
Польща ніби вислизнулася 
зпід впливу Франції і версай-
ського бльоку і наблизилася 
до Німеччини, Угорщини і Ю-
гославії... 

На що Польща робить це? 
Натякають: на те, що хоче по-
вторити 1920-ти й рік; тому, 
що не вірить — в тревалість 
большевизму і має пляни на 
Україну. 

На це останнє вказували би 
між іншим і деякі посунеиня 

польської політики супроти 
галицьких і волинських Укра-
їниів. Творяться легіони Даш-
кевича (Луги), ведеться пля 
нова кампанія, щоби зеднати 
собі і ширші круги галицької 
інтелігенції (Бюлетин Поль-
сько-україкський, Український 
Науковий Інститут у Варшаві) 

Галичині емісари У. Н. Р. 
єднають офіційну пресу укра-
їнську для ідеї „за нашон і 
вашон вольносьць'С Як до 
того маємо ставитися ми і 

стійма Уіграїна", а—- „Україна 
сфедерова з Польщею"... 

Іншими словами — ця ком-
бінація булаб не до приняття 
нами. Навіть колиб Варшава 

виставила гасло самостійно-
сти України — то цю „само-
стійність" розуміла би так, як 
розуміє її совітська Росія. 

Ясна річ, коли падатиме 
большевизм, можемо шукати 
опори в чужих державах, 
шукала тогосамого Польща в 
1918 р. в Антанті, — але опо 
рн в державах, які не зазіха-
тнмуть на ніякий клапоть на-
шої території — нпр. Англії, 
Німеччини, Японії. І тільки в 
таких державах. Це повинно 
бути міродатиим для нашої 
що так скажу — закордонної 
політики. 

Передусім навіть сторонни-
кам пакту 1920 p., серед Укра- П о д І 1 Дозрівають. Не одно 
їнців треба памятати, що те- шс посунення доведеться нам 
пер — гаслом Польщі — вра- зробити. Але з Польщею нам 
зі упадку большевизму — не не по дорозі, таксамо, як не по 
була би (як в 1920 р.) „само- дорозі нам з Росією. 

ДЕЩО ПРО РЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРОВІД 
Нераз приходиться чути чи 

читати такі замітки: „Чому 
провід ОУН перебуває за гра-
ницею? Чи це не боягузи, що 
поховалися за границю і звід-
там хочуть керувати револю-
цією?" Що на це відповісти? 
Перш за все треба знати, що 
на кождому українському те-
рені є місцевий провід націо-
налістів, який безпосередно 
виставлений на удари оку-
пантського режімуі якому ні-
хто не може закинути браку 
відваги. А далі: треба розумі-
ти, що чейже ці місцеві провід-
ники не були би аж такими 
наївними, щоб узнавати над 
собою зверхність того проио-
ду, який „зі страху ховається 
за границею". Значиться, коли 
той провід є за границею, то 
певно склалися на це якісь ін-
ші причини, а не брак відваги. 
Але є багато таких, які тих 
причин не хочуть розуміти. їх 
огортає рабська лють, чоли 
центральний провід своєї ре-
волюційної організації не си-
дить у перших рядах, в око-
пах, а десь позаду. Коли мо-
сковськийг або австрійський 
головний штаб сидів за фрон-
том, то наш раб мовчав, бо 
цеж пани, і так має бути. Ко-
лиж центральний провід рід-
ної організації перебуває за 
границею, то це вже „боягузи, 
які ховаються від фронту". 

Дійсні причини, чому цент-
ральний провід націоналістів 
перебуває за границею, є 
кі: Ми знаємо, що нині укра-
ївський нарід розірваний між 
чотирох окупантів. Ми знаємо, 
що ці чотири займанщини жи-
ють серед відмінних обставин, 
і що кождий окупант зокрема 
примінює до них інші методи 
вннародовлення. Ми знаємо 
також, що ці методи витиска 
ють своєрідне клейно на на-
тому національному характе 
рі, так, що духово одна части 
на наших земель відбігає від 
другої. Ми знаємо, які глибокі 
духові ріжниці зарисувала 
кількасот-літня розлука між 
Галичанами й Придніпрянця-
ми, хоч у минулих віках оку-
пантська влада ні в сотій ча-
сти не мала тих безпосеред-
віх впливів на маси, які має 
сьогодня. 

Нині 
ЮТЬСЯ 

ПОМ, НІЖ у : 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ті ріжниці поглибля 
далеко скоршим тем 
ж у минулому, а наш 

характер ПІ;: 

польською дісністю різьбить 
ся і кристалізується в зовсіі 
іншій формі ніж характер Ве 
ликої України під больше 
вицьким режімом. Як знаємо, 
Велика Україна відтята зовсім 
від західньої цивілізації; 
лоді покоління виростають, 
не знаючи практично, що такт 

п т ^ т т ^ . ^ Ш с т ь , приватнаі 
ініціятива^.,а,;життя зохідньо-
европей(ЛКЙК- народів вони 
знають тільки з найчорнішо 
го бону. 

В обличў цеї небезпеки по 
трібно нам якогось тіла, яке 
стояло би поза специфічними 
впливами поодиноких займай 
щин, .яке обеднувалоб у собі 
представника і усіх займан-
щин, яке стоялоб на ґрунті 
соборности всіх українських 
земель і яке витворювалоб о-
дин ідеал нашого національ 
ного характеру, спільного всім 
нашим займанщинам, та шля 
хом ідейної,прапаганди спря-
мовувалоб усі наші займан-
щини до (Одного ідейного 
центру. 

ЦІ тяжкі і відповідальні о-
бовязки приняв на себе про-

Організації Українських 
Націоналістів. Як уже було 
згадано, кожда займанщииа 
має свій місцевий провід на 
ціоналістів, який у більшій чи 
меншій мірі проявляє явно ді-
яльність на місці. Понад ними 
потрібно якогось обєдиально-
го тіла, бо в противнім випад-

наша нація буде розпада 
тися на чотири окремі ідейні 
частини. Це є головною при 

иною перебування проводу 
за границею, де він може об 
єднувати в собі представник 
ків усіх займанщин і де він є 
вільний від ідейних впливів 
льокального характеру. 

Чи він вивяжеться як слід 
зі свойого завдання, — це зов-
сім інша справа. Над тим ми 
можемо і повинні застановля-
тися. В проводі є недомагання, 
і то якраз такі недомагання, 
яких наші „землячки" ніяк не 
хочуть побачити. Бо колнб 
вони отверто глянули 
недомагання, то побачилиб. 
що вони повстали якраз через 
деструктивну, шкідливу кри 
тику наших землячків, через 
їх юдину роботу. Недостачі 
проводу є нашими загально 
національними недостачами, 
ми не повинні тішитися ни 
ми та їх з насолодою пере-
боршуватн;...ми повинні при 
задуматися над ними і їх на-
правляти. Бо коли провід на-
ціоналістів не виконає своє' 
обєднальної, соборницької ро-
лі як слід, то хто її виконає? 
На це питання ми мусимо нині 
собі ясно відповісти, бо істо-

лі нас знову застукати.' Коли 
застане нас 'знову непригото 
ваними,;:теА ії `-голеся. знов пе 
рекотятд^н:. ч^рез нас, але тод 
ледви чи ми ще раз підій 
мемось... 

На світі є двоякі ідеї: за-

Р. Петрин. 

М А Ю Д В І . 
(Оповідання). 

4 ) _ 
Не женитися запізно. За-

пізио думати про господиню. 
Женитися тобі ще зарано. Пс-
ред тобою ще три роки вій-

- ська. 
— Чейже ви маєте право 

виреклямувати мене. 
— Нині маю. Завтра, після 

завтра вже не буду мати. Як 
нині виреклямую тебе, то зав-
тра ся реклямація втратить 
вартість. Жебрак без маєтку 
не має права виреклямувати 
сина. 

— Не второпаю, — Сидір 
сказав, витріщивши на батька 
здивовані очи. Гадав, що то 
старість колотила батькови 
розум. 

— Добре, що ти забалакав 
про се, — сказав батько, кла-
дучи руку на коліні сина. — 
Відколи ти приїхав, я думаю 
і думаю, як зачати розмову з 
тобою. Та я боявся зачати. І 
тепер боюся, хоч ти зачав. Та 
раз треба сказати. Пригото-
вися на страшний удар. Не 
в тім удар, що ти підеш до 
війська, бо я тебе вирекляму-
вати не буду мати права. Удар 
і причина втрати се ѓо права в 
тім, що я вже не мою жадно 
го маєтку і зійшов на неспо-

сібного до праці жебрака, ти. 
на зарібника. 

Сидір недовірчиво позирав 
на батька, далі гадаючи, що 
його устами говорить старече 
помішання ума. Старий троха 
мовчав і по хвили тягнув далі: 

— Великий був мій маєток і 
я мав щастя а ж . . . до смерти 
твоєї мами. Рік пізніше по-
мерла твоя сестра. Смерть 
жінки і доньки зломили мого 
духа. Я уже часто їздив до 
міста, деколи аж до Львова. 
Там я розтрачував гроші і за-
довжувався. Кредит я мав 
скрізь, бо всі знали, що я бо 
ѓач; ще з давніх часів люди 
знали, що у мене нікому ніщо 
не пропаде. Щоби, спекатися 
паршивих довѓів на всі боки, 
я затягнув був більшу банко-
ву позичку і наново став зати-
гати паршиві дрібні довгн. 
Щоби заробити нараз більшу 
суму і відразу очиститися з 
довгів, я зробив спілку з од-
ннм великим гендлярем без-
рог. Я взяв дуже велику бан-
кову т ь и ч к у , і ггюі.іі дав йо 
му. Він скуповував свині. Ті 
свині впали в дорбзі, йде заки 

транспорт прийшов до Відня. 
Мої гроші проп'али, довг `ли-1 дасть мені прожити. 

шився, заінтабульоваиий 
моїм маєтку. Крім велі 
банкових довгій маю на 
боки безліч паршивих. Люди 
давали мені гроші, бо нікому 
не снилося, ще й нині не 
сииться, що я такий задовже-
ний. Всі мої довги грубо пе-
ревищають вартість мого ма-
етку. За пару днів прийде лі-
цитація. Мої грунта, мою хату 
і все те, що в хаті, продадуть. 
Банк свої гроші відбере, дещо 
може лишиться кільком окре-
ним вірителям. Деяким пропа-
де се. що позичили мені. 

Коли я обрахувався, то по-
казалося, що мій маєток за-
малий, і що не всі мої вірителі 
дістануть своє. Тоді я подбав, 
щоби бодай найбіднішим не 
пропали їх ощадности, Я 
кож подбав, щоби було щось 
на перші дии мені і тобі, як 
нас обох викинуть з сеї хати. 
Я випродав худобу і повідда-
вав найбіднішим вірителям. 
Невеличку решту я дав до бан-
ку на книжочки. Обі книжоч-
ки на оказувачів. Одну дам 
тобі, другу собі лишу. Не на-
довго того буде. Та я гадаю, 
що заки зїмо сей запас, то ти 
вже знайдеш собі якийсь хліб. 
Твоє щастя, що я дав тебе до 

школи. Може дістанеш 
хліб в яќкім дворі, як вийдеш 

Старий замовк. Сидір, 
все те вислухав мовчки, далі 
мовчав. Сидів неначе заголом 
шений ударом довбні по ѓо 
лові. Аж по ДОВГІЙ, довгій 
хвилі спитав: 

— Все те справді є так без-
надійно, як ви кажете? Не 
жартуєте, тату? 

Старий не відповів, лиш 
по його лиці, покотилися сльо-
зи. Побачивши се, Сидір схо-
пився і весело промовив: 

— Не журітсья, тату, най 
курка журиться! Ви дали мені 
маєток, бо посилали мене до 
школи. Як не тепер, то в че-
твер знайду хліб такий, що ви-
стане для мене і для вас. До-
роблюся. Може й оженюся з 
якою хатчиною 

— Бог поблагословив би те-
бе за те, що ти не впав ^духом 
так як я; що мене потішаєш 
Я старий, мені вже небагато 
треба. Ти мюлодяй, може біду 
перебідуєш 'і доробишся . . . 
Ходи за мною. 

Оба пішли до хати. Старий 
відчинив скриню 'і виймнв дві 
банкові книжочки. Подаючи 
одну синови,сказав: 

Се тобі. Сховай добре; 

ко і стали відтирати. Не по-
могло. ЃТого життя не верну-

До тої пори може ти вже знай-
деш який хліб для себе і за-
хист для мене. Як ні, то допуст лося. 
божий. Піду жебрачими стеж--; Вість про смерть старого 
ками. Завалича рознеслася дуже ско 

Сидір взяв книжочку, не ро. дДо ще не минуло пів го-
знаючи, що робить, що взагалі дини, як про се вже всі в селі 
з ним діється. Всунув книжоч-' знали, не д и в і Та до вечер.-; 
ку в кишеню і стояв безрад- Жиди в місті знали, що 
ний. довжник в Солодині нагло 'т 

Потішати батька, чи мо- М е Р - С к ) В І С Т ь завіз до міста о-
же провірювати його рахунки, ' Д и н солодинський господар, 
бо батько може забагато на- j щ о п а Р У хвилин по смерти За-
рахував тих довѓів? Чи може валяча їхав попри' його хату 
промишляти, як би то, що ще А О міста, щоби відобрати зі 
дасться, з батьківського и а - ! ш к о л и сяна. 
етку скрити і спасти для се- Саме в хвили, коли ( столяр 
бе. ' 'брав міру на домовину', прии 

Є ще троха непродаиого І ш о в місцевий коршмар і пока 
полотна, — сказав батько. — 
Ходи до комори, покажу тобі. 
Запряжеш коні і поїдеш до 
міста продати. Продаючи з 
вільної руки дістанемо більше, 
як на ліцитації. І пару поду-
шок возьмеш. 

Старий пустився до дверей. 
На порозі зупинився. 

Що мені? —..сказав, спи-
раючися об одвірок і вийма 
ючи з уст люльку. — Дай во-
днГ Живо! 

Сидір прискочив до ведра з 
водою. Вхопив стоячу на лав-щоби, як прийдуть лщитувати 

нас, не вхопили тої решти на-!иі кварту, начер' води, І д о 
шого майна. На книжоч ці е на'батька. Саме, коли подавав 

(недовгий час. На перші дні в ( йому воду, коліна старого зіг-
війська. А може не возь- j в книжочці є пару паперових 'унулися, і він впав на землю, 

муть? Може я коло тебе при- гульденів. Другу книжочку бе- Сидір хлюснув на лице .Цілу 
міщуся на тих пару місяців, !ру собі. Поїду до сина моєї кварту води, на груди другу, 
може лише тижнів, які Бог ще сестри. За сі гроші, гадаю, пе- Наробив крику. Збіглася че-

^едержать мене якийсь час. 'лядь. Старого поклали на ліж-

зав Сидорови три довжні 
скриптй небіжчика. Не великі 
то були довги, та всеж таки 
такої готівки в хаті не було. 
Сидір пішов до скрині і взяв 
банкову книжочку, яку батько 
Задержав був для себе. На 
книжочці,було сім гульденів 
більше, як довгу у коршмаря. 
Сидір виймив і сховав до ки-
шені тих пару гульденів банк-
нотами, які були в книжочці і 
книжочку дав Жидови. Жид 
здав решту сім гульденів,- від-
дав довжні грамоти, подяку-
вав і пішов. 

(Дальше буде). 

садничс добрі І засадничо , 1 и 

Коли на чолі доброї і Д е і 

стоять розумні Й ХАРАКТЕРНІ 
провідники, ТО вони доведуть 

ДО успішного кінци. КОЛИЖ 

ідея є засадничо помилковою 
то тоді не ПОМОЖУТЬ НІ розуц' 
ні характер провідними, , В о ! 
на до УСПІШНОГО юнцд ніколи 
не допровадить 

Завданням критиків, які к 
імя добра СВОГО народі, Ґ,,. 
руться КРИТИКУВАТИ дану U t K j 

є в першій мірі розріжнити 
чи вона Є засадничо д.,г,:„,Кі' 
чи засадничо ЛИХОЌЇ Кола Ц.і-
на Є засадничо доброю 

думку крити КІН ц н;,,. 
від РОБИТЬ помилки 11 ТОД, 
її треба так критикувати, щоб 
її не ЗНИЩИТИ ЗОВСІМ і ДМОІ 

направити ТЕ, ЩО недобре д.-„ 
дану ідею найкраще w J A H ; i 

направити ВСЕТАКИ топ к,,, 1 и 

критик НЕ тільки говорить, }. 
ле закотить рукави і стане по. 
руч працювати з тими, ЯКІ цю 
ідею переводять у ЖИТТІ- БО 
щойно ЗБЛИЗЬКА він побачип 
ті труднощі, які стоять даній 
ідеї НА ПЕРЕШКОДІ, І ..ТНИ; 
як слід ЇЇ недостачі 

Колиж ЯКАСЬ ідея іасалннчс 
нездала. ТО ТОДІ очевидно 
треба її ТАК критикувати щоб 

зовсім ЗНИЩИТИ І вирвати 
корінем. Критики ўкраїн-

ського революційноѓѓї ,V 
ЯКІ ЛРИМІНЮЮТЬ ДО НЬОГО .1: 

СТРУКТИВНУ КРИТИКУ. ПОВИННІ І 

ПЕРШІЙ мірі відважів. і вираз-
но. відповісти, ЧИ ідею % к р з -
їнської національної револю-
ції вони ВВАЖАЮТЬ іасадннчо 
злою, чи ЗАСАДНИЧО доброю, 
ТІЛЬКИ, на ЇХ думку, з помкд-
ками ПРОВОДУ. К'ОЛИ вони д. 
Мають, що ця ІДЕЯ с ІАСАДНИ 
чо злою, то мусять ўкраїн-
ській СУСПІЛЬНОСТІ! вирази-
сказати, яким саме шляхом 
ми можемо відзискати свою 
ДЕРЖАВНІСТЬ, коли відкинена 
шлях РЕВОЛЮЦІЇ Можливо, 
що вони ДУМАЮТЬ, що ігодом 
наші окупанти навќўчать COFII 
панувати над нами і віддадуп 
нам наші землі без боротьби, 
мирним СПОСОБОМ Можливо, 
що вони ДУМАЮТЬ, що якийо 
чужий нарід, ‚щоб заощадити 
нашу власну КРОВ, піш в ся 
ЇХ синів проливати їхню крої 
за нашу самостійність У по 
же вони ДУМАЮТЬ, шо нам ѓа-
мостійної ДЕРЖАВИ зовсім не-
потрібно і ми можемо зовси 
добре без неї ОБІЙТИСЯ і' На ні 
питання треба давати криті-
кам виразну відповідь 

А як вони ПРИЗНАЮТЬ, оіо 
ідея національної революції І 
завадничо доброю, то то.:: 
мусять відповісти, ЧОМУ НОНЌ 
її КРИТИКУЮТЬ ТАК, щоб П 301-

сім повалити. Чому вони і М-
солодою РОЗДУВАЮТЬ її помил-
ки І стараються ВСІМА силам! 
ЗДИСКРЕДИТУВАТИ її в очах вій-
рокого загалу? ЧОМУ воИ 
вкінці не вступають самі в 
ди наших революціонерів і ж 
стараються власними трудом 
власними РУКАМИ ці помили 
направляти? Чому найбільші' 
верещать і ОБКИДАЮТЬ ВАВ: РЕ 
волюційний РУХ якраз ѓі, які 
ніколи нічим не причинились 
ДО РЕВОЛЮЦІЙНОГО руху, а В.ІЯ-
ПАКИ, ЩЕ ІНШИХ від помочі від-
тягали? На ЦІ питання rtt 
ТРЕБА ДАТИ ВІДПОВІДЬ До пьо-

го повинен змусити критиків 
НАШ ЗАГАЛ. Бо ХОЧ у суспільно-

ЃТІ ГОЛОВНУ ролю гра-
ють завжди провідники 
в доборі ПРОВІДНИКІВ все і ` 
ловну ролю грають широкі 
маси. Коли НАША ШИРОКА су-
спільність ЗАЖАДАЄ ясної вія-
повідн на ВИЩЕ наведені пи-
тання, то БУДЕ одна певна 
ристь а ЦЬОГО: зачне іникатн 
з нашого життя демагогія 

Евѓен Ляховіеі, 
Лондон. 

Адреса Обєднання: 
OBYEDNANYE, 

ІР. О. Box 122, Hucbon Тнсюѓпаї 

М^енгіт, N. Т 

Скора карієра 
Ваш син, здається, ду 

здібний. Я чув, шо скоро р 
бить карієоу. 

— О так! Ще тому два І̀ " 
він носив мою одежу, А ТЕ В 
я ношу його зношет одеж) 

Мати: Чи теті не було то і 
руку, що ти нині відвідав і 

Синок: Ні. Тета навіть скі 
і З а л а : „ Щ е тебе нам бракуќ 



С В О Б О Д А , П О Н Е Д І Л О К , ' ІД-рр Ж С Ш Т Н Я , 1934. 

НА БІЖУЧІ ТЕМИ. 
цдЧІННЯ Д И К Т А Т У Р И . 

Чамах на сербського короля 
-ксандра певно витягне на 

т ,Нов старе питання про 
п ч Г , ріжних політичних си 

м к а: а і і , а про вартість 
) н архп й диктатури спеці 

Один американський психо 
,і ставить це питання так 
Припустивши, що Італія під 

Полінієм є чистішою, біль-
. ццорядкованою й більше 
павіюк` країною, ніж давні 
,' г а .... люди назагал є ща 
Іі'ВІщі й здоровілі, — чи і 
0џу ісжить значіня дикта-

Недавно таке питаия , могло 
І динним Нині 

х , к іждому ясно, що воно 
ВСІм на місці. 

ВІРА Л ПРАВЛІННЯ. 
v , -a недавно тому в Англії 
-вилася книжка Джошуї 
VKeca, по мала на ціли ви-
івдатн англійського короля 

іершого, котрому стя-
: ‚.і ву як ф.ідникови Анг-
го критики з сумнівом по-

гу-вали головами, коли чи-
;,. в книжці розумуві 

: :̀  ге. який вплив 
правління короля 

іа ного трагічну до-

le р дсував своїм чита-
і ДУМКУ ЩО релігія з доб-

; м не ходять добре 
ірі. 
{t питання може дістати де-
ій причинок шриводу смер-
ссрбського короля. Адже 

і ль був до певної міри го-
.... сербської православної 
іжавноі Неѓ'ќви, як цар був 
іись головою церкви росій-

і Хорвати, т котрих вий-
В ‚ѓ'виник короля, ЦЄ рНМО-

ЯК ТРЕБА БОРОНИТИ ГОРО-
ЖАНСЬКУ СВОБОДУ. 

‚Америкен Сивик Либертіс 
той" ічепилася за роги з ор-
іілаиіек) ..Америка Форст". 
мсрика Форст'' виступила 
іавно проти політики Руз-

г коном ічної відбудови 
ІІ- мовляв, за ту про-
їм ,̀ відбудови стоять люди, 
грі противляться нашій де-
кратичній системі уряду, бо 
чи належать до „Юнії Аме-
шських Громадянських 

. своїй відповіді на цей за-
.̀ каже ..Америкен Сивик 
Гнгртіс Юнюн". що органі-
ця мас на шли боронити TV 
і) імериканську коиститу-

н гру іоираеться боро-
ги організація „Америка 
ірст ту саму свободу пре-

т ` :аму свободу слова, ту 
in свободу зборів. ТІЛЬКИ, 
1 Америкен Сивик Либер-
Юнюн" буде боронити цю 

)боду без огляду на те, хто 
тратить чи радикал чи ре-
: ; : он ер комуніст чи націсг. 

хочіѓи хтось з „Америка 
'інт Мате ..Америка Форст" 
ронить горожаиські свобо-

то випливають з амери 
чськ'іі конституції, тільки 
-і. коли їх мають тратити 
` іюди, як члени назадниць-

іргаиізаціі „ А м е р и к а 

ДО ЮВИЛЕЙНОЇ КАМПАНІЇ 
У. Н.ШДЗА. 

У 232-гім числі „Свободи' 
з 4-го жовтня, подано внслід 
ювилейної кампанії за 9 
сяців. 

f Цей вислід е дуже повча-
ючий для всіх Членів Союза. 
Показується з нього, що ще е 
200 відділів, кртрі не приед-
нали ні одного-члена. Це зна` 
чить, що .урядники Й члени 
цих 200 `відділів не вважали зи 
потрібне приєднати хочби од-
ного члена. Ц е ' є свідоцтво їх 
відношення до нашої органі-
зації. Свідоцтво справді сум-
не, бо не за один це день, або 
тиждень, або місяць тут іде 
мова, а за цілих 9 місяців, себ 
то три чверти року, яких 270 
днів! 

У чому.лежить причина цьо-
го сумного факту? 

У відповідь на цей запит 
певно почуємо оправдання, 
що головною причиною є без-
робіття й кріза. Багато скаже, 
що якби так скінчилася кріза 

почалися роботи, то й при 
єднування нових членів піш 
ло би скорше вперед. 

Що в тому багато слушно-
сти, не хочу перечити. Але я 
бачу, що між відділами У. Н 
Союза є багато відділів, ќот 
рі приєднали гарне число но-
них членів, не дивлячися на 
тяжкі часи. Чи вони безро-
біття не знають? Знають, тіль-

що вони знають теж, що 
хоч безробітних багато, є теж 
багато людей, котрі роблять, 

то людей, які до н'ашої ор-
ганізації т е не належать. 

Я знаю місцевости, в котрих 
є тільки одна фабрика; як во-
на стане, то ціле місто не має 
що робити. В такому місті не-

що шукати нових членів 
для нашої організації, поки 
фабрика не піде в рух. Одначе 

рівночасно знаю теж місце-
вости, в котрих роботи ще не 
так зле йдуть, а проте орга-
нізапійна робота нових чле-
нів так якось не поступає впе-
ред. У моїй околиці мі`ста Нан-
тйкбку є одна вуѓлева ком-

іія, котра за 40 років ще 
разу не здержувала робо-

ти. Робить кождий день, і є 
ній багато наших людей, а 

між ними є ще люди, котрі не 

З ЮВИЛЕЙНОЇ КАМПАНІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА 

Повним і 
Карда 

:̀ ин спосіб оборони го-
іських свобід є справді 
'Н і вобід? - питаеть-

УРЯД 1 „БАБА", 
и румунський преміеі 

виступив недавно нг ` РУМУНСЬКОЇ селянської 
гостримИ словами про 

пані Люпеску, лю-
мунського короля 

Каже він, що її вплив 
f луже шкідливий для Руму-
1 ,11 Мовляв, вона досі повали-
' 1 а ч`ядів. 

Май,,, стоїть за знищения 
впливу „баби". 

Чи думав коли пан Маню, 
! 1" Де нема королів, там не-

Ц а небезпеки королівськнх 
-йбовниць? 

`^оже він до цього не доду 
"-еться, але може „хлопи", 
К о тРих він збирається вчити,, 
вдумаються. Вже нераз такі 
вдумувалися. ^ 

ИОНКЕРС, Н. И. 

ЮВИЛЕЙИЕ ТОРЖЕСТВА 
Злучені відділи У. Н. Союза 

в Йонкерс і Гестінґс, а то тов. 
Подільська Січ, ВІД. 8; бр. св. 
Андрея, від. 12 і тов. ім. Шев-
ченка, від. 6, відсвяткували в 
неділю, 30-го вересня ц. p., в 
Трініти Гол 40-літній ювилей 
концертом 'і балем. 

В неділю місцевий парох, о-
М. Кінаш, відправив в церкві 
св. Арх. Михаїла по обидвох 
Службах Божих панахиди за 
померших членів У. Н- Союза, 
при участи усіх членів та співі 
хору, а в годині 4. пополудні 
відбувся концерт. Громадянин 
Микола Мазур, предсідник, 
розпочав концерт коротким 
вступним словом про значін-
ня цього свята та привитав 
приявних членів У. Н. Союза 

гостей. Після цього мішаний 
хор „Боян" під дириґентурою 
учит. М. Фатюка, а акомпані-
яментом панни Р. Вандзіляк, 
відспівав дуже добре перші 
дві точки програми: американт 
ський гимн і гийн У. Н. Сою-
за, знову п. А. Вовк віддекля-
мував з життям вірш в честь 
У. Н. Союза. Відтак головний 
секретар У. Н Союза, п. Д. Га-
личин виголосив святочну 

сну, бо з неї довідалися члени 
й гості про працю У. Н- Сою-
за від його оснування аж по 
нинішній день; про його мате-' 
ріяльний стан, та про усі пере-
шкоди, які У. Н Союз мусів 
поборювати на протязі 40 літ 
свого існування. При кінці 
своєї промови п. Галичий 
звернув увагу присутним, що 
будучцість V, Н. Союза зале-
жить від цього, чи молоде по-
коління стане вписуватися в 
члени. Промову приняли при-
сутні гучними оплесками. 

Панна 'А. Дучинська відспі-
вала прегарно дві пісні: Село-
вейко й Думки. Це знана усім 
співачка, випосажена високим 
сопраном, кандидатка на опе-
рову співачку. 4 

П. Яцко, сильний тенор, від-
співав також дві пісні: У гаю, 
гаю й Ой у полі. Оплескам не 
було кінця, тому мусів над-
програмово відспівати ще. 

о. М. Кінаш виголосив коро-
теньке кінцеве слово, яке роз-
ВЄСЄЛИЛОІ цілу: галю, бо було 
ПОВНЄ ГУтИОру,,: ВДЄ, Й З НЬОГО 
довідалися присутні, що нині-
шню „Свободу" заложив в ро-
ці 1893 о. Гр. Грушка, під той 
час парох в Джерзи Ситі. Сам 

редагурав, сам складав, і сам 
промову, надзвичайно інтере-)на почту носив. 

Маленька дівчинка О. .'Сака-
ла з Нюарку, в гарнім народ-
нім строю, відтанцювала 
життям козачка, за що була 
нагороджена бурею оплесків. 

Після цього `жќіночий хор 
відспівав дві пісні, які' вико 
нав надзвичайно добре. 

В. Мандзій переповів істо-
рію місцевих Союзових 
братств та користь з членства 
в У. Н. Союзі, а потім предста-
вив присутним перших основ-
ннків-піонірів: Н. Турчина, Н. 
Чодія, С Радќа, С Мурайку і 
С: Коника. 

Галя була битком наповне-
на, і без підхлібства треба 
признати, що свято 40-літньо-
го ювилею У. Н. Союза в 
йоикерсі вповні удалося, за-
вдяки праці і приготуванню 
місцевого ювилейного коміте-
ту. 

Кінцеве слово забрав пред-
сідник Н. Мазур і, зложив по-
дяку всім тим, що причинили-
лися до успіху цього свята. 

Потім виступив ще хор з ді-
ригентом п. Фатюком, і закін-
чив свято грімким „Ще не 
вмерла Україна". 

По концерті відбувся баль, 
получений з танцями, який 
протягнувся далеко поза пів-

належать до нашої орґаніза 
Ось серед них тепер на 

ше поле для праці. В інших 
ах цеї околиці одні фабри 

ки замкнені, але комини інших 
димляться. Там є багато на 

: людей, яких можна бі 
зробити членами нашої доро 
гої організації. Отже справа 
представляється зле, гірше, 
як давніше, але не так ўтќе 
зле, щоб організування нових 
членів було зовсім безнадій-

й безвиглядною справою. 
При добрій волі членів можна 
ще зєднати нових членів. Тре-
ба тільки доброї волі. 

Колись, на початках нашої 
іміграції, наш молодий імі-
грант, не маючи товариства, 
часто самий приходив на збо-
ри відділу та просився приня-

в члени організації. Цього 
вже нема. Нових імігран-

тів уже нема. Старші нечлени 

це вже все старші імігранти, 
які певно мають уже якісь то-
вариські звязки. Вони самі до 
відділу не прийдуть. їх треба 
сюди притягнути. їх треба пе-
реконати 3 ними треба гово-
рити. З ними треба стрічатися. 
До них треба піти. Як ми бу-

ю від них держатись о-
стсронь, то ми їх ніяк орґані-

ією не зацікавимо, ми їх 
ніяк про добро організації не 
переконаємо і ніяк до органі-
зації не втягнемо. Вони будуть 

і блукати, як незагнані вів-
ці, бо ми не потрафимо ними 
занятися. Щоби не бути го-
лословним, покажу на факт, 
що наш віддтіт приєд-
нав понад 40 члені'в, старших 
і молодих, а ні один з них не 
прийшов самий на збори: 
кождого з них треба було пе-
реконати поза зборами. Ко-
ли це було можливе для на-

т о г о відділу, ТО воно певно 
можливе й для інших відділів 

Отже не дивімся на безро-
біття й крізу, але організуймо 
людей, котрі працюють. Ор-
ґанізуймо не тільки старших, 
але й молодь, бо в ній наша 
будучність. 

Не виправдуймося крізою. 
бо й кріза ще всіх людей не 
викинула з роботи. Як через 
крізу тяжче організувати, то 
не біймося труднощів, але тим І співу. Публика була як зви 
пильніше берімся до роботи.'чанно при його співі захоп 

лена й домагалася за одним 
другим наворотом наддатків. 

З молоді говорив по англій 

З УКРАЇНСЬКОГО 
ЖИПЯІ^МЕРИІІ.1 

НЮ ИОРК, Н. и . 

СВЯТО ГЕРОЇВ. 
Свято Героїв, яке влашто-

вує вже від кількох літ ОДВУ, 
вже ввійшло в традицію. І ті-
шиться загальною пошаною і 
симпатією. Що й не диво, 
бож це свято в память тих, що 
лягли за Волю і Свободу У-
краї'ни. Це свято тих героїв, 
що 'тепер у підпіллю приго-
говляють наш нарід до україн-
ської національної революції. 

Відбулося воно в неділю, 
дня 7 жовтня, у Стайвесент 
гайскул, яку заповнило наше 
громадянство з Ню Иорку й 
околиці. Взірцевий порядок 
держали члени ОДВУ і Черво 
воний Хрест, всі в одностроях 

Свято розпочав хор ОДВУ 
під проводом проф. Ќ). Кири-
ченка, піснями „Ви жертвою 

бою" і думою „Про Біласа 
Данилишина", в композиції 

М. Гайворонського. 
Головний реферат витоло 

сив краєвий делегат, п. Оме 
ЛЯП Грибівський, говорячи до 
серця і розуму, а головно до 
того останнього. На герою Ю-
ліяні Головінськім виказував 
шляхи, якими йде Організація 
Українських Націоналістів, як 
теж його особою і ділами о-
прокидував ті закиди, які в 
часах Головінського підноше-
но проти боєвої акції і її 
провідників і які тепер підно-

Дуже симпатично випав ду-
ет панни М. Кисілівної й па-

Котович, ' нагороджений 
грімкими оплесками. Знову 

Ординського годі мені 
оцінювати, бо на це требаб 
' ахового "знавця, щоби міг 

піднести дісні вартостіѓ того 

На те й лихо, щоби з ним би 
тися. Тим приємніше нам буде 
потім згадати за працю, кот-
ра була ' трудніша- І щойно 
цим покажемо, що. ми з твер-
дої сталі роблені. 

Отже до праці для зросту 
нашої дорогої організації! 

Іван Мельник, 
член від. 223 У. Н. Союза 

у Вилкс Бері, Па. 

ськи п. С. Дроботій про паї 
змагання пггоспішйти новий 
революційний зрив. 

Струнна орхестра п. М. 
Гайворонського відоѓрала вя-
занку його композицій. При 

зааранжованої ним пісні 
„Не пора" вся публик 

й відспівала гимн, ЩО зробило 
на всіх дуже взнесле вражіння. 
Публика не хс.тіла-лнідпустити 
зі сцени ні п. Гайворонського, 
ні його молодих музикантів. 

Гарні деклямаціі, виразно 
й з піднесенням, виголосили 
молоденькі: панна Гладун і ,Б . 
Мостенський. Свято закінче-

внступом хору ОДВУ, 
добре вишколеного проф. Ю-
рієм Кириченком. Хорови тр-
му можна заповісти гарну бу-
дучність. 

Накінець: Такі свята треба 
зачинати точно в означений 
час. Друге: Треба публиці 
вставати тільки при співанню 
Ще не вмерла" або „Не пО-

ра", а ніколи прн інших пі-
снях. 

І. ! 

МГТІНҐИ ВІДДІЛІВ У.Н.СОЮЗА 

ДЖЕРЗИ СІ ілюв Поступо 
іІ.Иудгтьсе jr 

P A I N - E X P E L L E I 

НА всі мязові БОЛІ 
аидаіте Діжіаого і світі 

ЯКОРОВОГО 

Кабурчак прийшов із aqH-
кою до крамниці купити палу-
ѓу. 

Жінка: Алеж ця папуга ні-
чого не говорить! 

Чоловік: Бери собі її за 
а встала примір! 

Жермен Бомон. 

КРАЩЕ П І З Н О , НІЖ... 
Коли пан Лябурер чув, що надходить його 

остання година, прикликав до себе свою сестрінку 
Фелісію та говорлгвіз не`ю без свідків. 

Фелісіє, — сказав їй — ти моя улюбленка. 
Правда, ти ні гарна ні приємна. Гадаю, що ти впер-
та, наче мул; недовірчива, начі тюремний наставник, і 
що попросту не маєш серця. Одначе я без чуття, 
недовірчивий, впертий, захланний, неприємний та 
огидливий. Тому теж твої хиби виглядають мені 
чеснотами. Тому теж запишу тобі мій домок'при 
вулиці Коа-Мор. . . 

-Ljjo рудеру!? — протестувала Фелісія. — Тай 
ще кажете, що любите, мене! 

-Я мушу більшість мого майна розділити між 
моїх четверо дітей. Одначе зі спадщини вилучую 
цей дім і даю тобі його. Даю тобі його, Фелісіє, 
тому що в ньому є скарб. 

Фелісія хотіла докладно випитатися вуйка, од-
наче в кімнату ввійшла доглядачка, а пан Лябурер 
упав в агонії. За місяць, як виповнено всі формаль-
ности у звязку зі спадщиною, Фелісія спровадила-
ся до свого дому. 

Самособою, що переборщувала, коли говори-
ла, Що то рудера. Бо то був гарний домок укритий 
у глибині великого саду, на самому кінці перед-
містя. 

- Домиќ побудовано наслідком „дивацтва" ве-
пикого пана з околиці. Й досі виглядав він якось 
таємничо, визирала з нього якась елегантність 
приманливість давних часів. Невеличкий простір 
дому, віддаленість від міста, недостача всякої ви-
годи, це все могло очарувати мрійника, одначе не 
могло заспокоїти туги захланника. Фелісія, яка не 
дбала про поезію, думала лише про скарб. Щоби 
сама могла відшукати той скарб і щоби сама його 
вживала, відправила наймичку. Так то сама одна 
поселилася в- посілости Кроа-Мор", як говорили 
дома. І зараз першого вечора стала шукати! На-
самперед шукала в усіх доступних кутах: скринях, 
кошах, полнтщ^оттртх, куфрах. Не найшла ні-
чого, лише кілька порожних фляшечок від перфуми 
та трохи соломи,-

Та вже з трохи більшою надією стала пере-
глядати обстановку.. Було там може з двацять штук 
обстановки, зовсім не люксусової, одначе гарного 
стилю. Кусник `за кусником розібрала крісла, по-

лінце за полінцем розрубала, емпірове бюрко, прач-
карку з часів Людвика XVI. і роскішний столик із 
рожевого дерева, щоби переконатися, чи нема там 
припадково тайних шуфлядок. Одначе тайні шуф-
лядки зрадили лище, що пан Лябурер на вісімнаця-
тому році життя сховав був тут собі палкі вияви 
кохання любенької прачки. 

І панна Фелісія покинула обстановку, а кину-
лася до пивниці. 

Цілісенький рік копала, закидала ями, знову 
розкопувала, переглядала, обковтувала кожен кут. 
Знайшла запорошену пляшку, яку з люти розбила, 
а з якої розійшовся запах, про який вже годі було 
сказати, що це. В пивниці не було вже нічогдо, 
що бодай трохи пригадувало би скарб. 

— Тож то я дурна, таж то буде на стриху! 
Фелісія кинулася на стрих. Відчиняла порожні 

куфри, перелистовувала запорошені календарі й 
науковий словник, який пообгризували миші. Со-
кирою розстріскала гітару, розпорола теќў, повну 
молів, розбила китайську коробку та лямпи. По-
тім кинула на паркетові дощинки.'бальки, цегли на 
стриху. Нічого. 

— А що, якби це було в стіні! 
Молотком увесь місяць обковтувала стіни. 

Як лише озвався підозрілий звук, добиралася там 
з рискалем. Найшла так невеличку нишу, одначе 
порожну, а також порожний алькир. 

А час минав . . . Фелісії було трицять пять літ, 
як дістала той дім у спадщині. Тепер уже малощо 
хибувало до пятьдесятки. 

'Зменшила до найменшого видатки на життя. 
Без служби, без якоїнебудь опіки стала якимсь 
страхопудом. Говорили про неї як прб дивачку 
та придуркувату. Здалека було чути дрібні удари 
молотка та глухий шорох рискаля. Було видно, 
як жовте світло свічки, що ним присвічувала собі 
при нічних поіпуканках, блукало поза замкненими 
віконницями. . 

Після дому прийшов на чергу сад. Підкопувала 
коріння дерев, перекидала всі вазонќи, перекопала 
доріжки, знищила грядки, випустила воду з бй-
сеину та розбила соняшний годинник. 

Під її жорстокими руками дім з дня на день 
розпадався, сад з дня на день пустів. 

Тоді то фабрикант, що будував у сусідстві фаб-
рику, сказав собі, що колиб той дім як слід пона-
правляти, булоб це приємне мешкання. Захотів ку-
иити тон домиќ. 

Перше, що йому впало в око, як входив до 

довий образ, що висів над дверми їдальні. 
— Я купив би цей дім, так як він стоїть — ска-

зав фабрикант — одначе ніколи не матиму стільки 
грошей, щоби купити собі цей образ. То скарб. 

— Щож це? — скрикнула Фелісія. — Скарб? 
Що ви кажете. 

— Дайте спокій, не кажіть, що не знаєте вар- ' 
тости цього образу! Має це вартість щонайменше 
пятьсот тисяч франків! Це Фраґонар. 

— А не знали би ви кого, що купив би цей 
образ? 

—Якжеж ні, бодай десятьох, а не одного. 
Фелісія стала трястися на всьому тілі. Двацять 

пять літ шукала скарбу, а він висів тут під рукокі 
чудовий перед її засліпленими очима. , 

— Прийдіть завтра, — сказала. — Завтра. 
Та вже не було завтра. 
Фелісія в ночі померла з радости. 
А образ перепровадився до міського музею. 

(Переклав М. Н-ий). 

ОСІННЯ ПОРА 
Усюди повно туги осінньої 
І звуки невидної орхестри грають, 
В діброві і в гаю з краси чарівної 
Пожовклі листки мотилем літають. 

Похмуре небо смуток наносить 
На сумні і так діброви й полонини, 
Часто дощ з сірої хмари росить, 
Ліниво розлялись води в долини. 
Денеде ще зелень пожовкла 
Конає від вітру холодного з півночі, 
Пісня в діброві заснула, замовкла, 

Все тужить в природі, засилля, як в ночі, 
і я, цк вийду в широкі луги і поля, 
Мимоволі туга на серце й душу лягає. 
Так мало сонця і, як дірава парасоля, 
Небо лиш дощем землю витає. 

Дм. Захарчуќ. 

Суддя (до обвинуваченого): Чи маєте може що 
сказати на вашу оборону? 

. Обвинувачений: Я можу лише просити взяти 
під;ув'агу злагіднюючі обставини: молодечу їіедо-

холодної гостинної, де мучилася Фелісія, був чу-"j свідчсність мого оборонця. 



П О Н Ѓ Е Д І Л О К . L ^ r e . Y ^ T H ^ S S I 

ШКІЛЬНІ к н и ж к и 
М О Ж Н А І І А Б У Т И В К Н И Г А Р Н І „ С В О Б О Д И " : 

т 
П Е Р Ш А КНИЖЕЧКА ( Б У К В А Р ) , П . МАТВІЙЧУКА -У. 

Д ^ У Г А Книжечка (ЧИТАЙКА ДЛЯ Н. КЛЯСИ), М . МАТВІЙЧУКА 45 Ц. 

Т$ІЕТА КНИЖЕЧКА (ЧИТАНКА ДЛЯ I1L КЛЯСИ), М . МАТЙІЙЧУКА 60 Ц. 

ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (ЧИТАНКА ДЛЯ IV КЛЯСИ), М . МАТВІЙ-

ЧУКА . 
І ІСТОРІЙ УКРАЇНИ, І. КРИПЯКЕВИЧА 

Ѓ ІСТОРІЙ УКРАЇНИ, І. Крипякевича — -
ПОЧАТКОВА ГеОграфВі, з багатьома малюнками і кар-

`ѓШ, написав Степан Рудницький 

50 ц. 
15 ц. 

75 ц. 

25 ц. 

І Квтехязм ХРИСТВГИСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ РЕЛІГІЇ, уло-
жив о. Іван Рудович 35 Ц, 

ЙІБЛЮНА ІСТОРІЯ, старого і нового завѓѓа, о. д-ра Яро-
уѓколена Левицького 85 Ц. 

Шкіямжй Спгвойннк, Ф. Колесси 75 ц. 
СПІВАНИЌ для дітей дошкільного та шкільного віку, 

^‚Ўзладив М. Гайворонський , 35 ц. 
Збірник Народніх ПІСЕНЬ в укладі на три голоси для 

ужитку шкільних хорів. Зладив Філярет Колесса — 
СЛІвйймо, збірничок пісень на два голоси для шкільної 

' мбло`ді. На весняне святе пісні. Зладив Ф. Колесса 
Замовлення разом з належитістю слати до ; 

" S V О В О D А , " 
И М G R A N D S T . , ( P . О . BOX 346 ) ' J E R S E Y ^ C T T Y , N . J . 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ 
які опрацював 1 видав 

М . О. ГАЙВОРОНСЬКИЙ 
на мішаний хор. 

1. Живи, Україно. 
2 . Невістонька, пісня з Полісся. 
3, Вербож моя, пісня з Полісся. 
4, Одкал^ :зиенько сходило, пісня з Лемківщини. 
щ. Моя мила, пісня з Лемківщини. 

. Повищих 5 пісень продаємо за $ 1 . 0 0 . 
6. Коляда, Гуцульське Різдво. 
І. Іільис, Гуцульське Різдво. 
8. Кругльик, Гуцульське Різдвб. 
9 . Щедрівка, Гуцульське Різдво. 

Повищі 4 пісні продаємо за $ 1 . 0 0 . 
Всі повищі пісні можна одержати в книгарні 

„Свободи". Висилаємо тільки по одержанню на-
ЛЄжитости. 

. " З V О В О D А ," 
І 1 - 8 3 GRAND ST.. (P. О. Вож 34FL) JERSEY CITY. 14. J 

НОВИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ РЕПЕРТУАР 
Ч У Д О С В . Н И К О Л А Я , написав В. Левицький. ДРАМА-

ТИЧНА картина на три дії, після апокрифів. Д Л Я 
. старших. 12 осіб. 20 ц. 

М А Т И , драма з народнього життя на 4 дії, 1. Я. Луцика. 
11 осіб. 35 ц. 

8 Т А М Т О Г О С В І Т А , комедія в трох діях В. Мартнневи-
ЧИ. 15 осіб 45 ц. 

З М І Й К А , В. Ришкова, комедія на 4 дії. 9 осіб 50 ц. 
МОТРЯ, нісценізація історичної повісти Б. Лепкого на 
, . 5 картин, осіб 21 35 ц 
К Н Я Г И Н Я К А П У Ч І Д З Е , фарс на 3 ді ї А . Моллер. 10 осіб 45 ц. 
В Е Ч І Р Н А Х У Т О Р І , або ВАСИЛЬ та ГАЛЯ. Песа на 1 дію. 
І 4 осіб 20 ц. 

Ш В Е Ц Ь Ж Е Р Д К А , або БАРОН НА ЛІТНИСЬКУ. Комедія в _ 
У 3-ох діях. 12 осіб 45 ц. 
ДЛЯ Б Л И Ж Н І Х , драма на 4 дії, Я Косовськогс, 13 осіб 80 ц. 
С О Т Н И К І В Н А , песа в 5 діях, з історичної повісти БогДа-

НА Лепкого. ‚‚Сотниківна'' перероблена для сцени 
ч Олексою Скалозубом, 15 осіб 40 ц. 

З^АДА, історична драма на 3 Дії з часів геТьмана Ма-
3 ВЕЛИ, 8 осіб 35 ц. 
В О Є Н Н А З А В Е Р У Х А , трагікомедія на 4 дії зі співами, 
З . 6 осіб 25 ц 
ДВА Д О М И К И Л О Д Н А Ф І Р Т К А , комедія в 1 дії, Л. 

Лотоцького, 8 осіб І 16 а 
Ч ' О Р Т Е Н Я , комедія в 3 діях для аматорських гуртків, PL 

Ярославич. 6 жен. 5 муж. (Чортеня написане в цей 
і спосіб, що можна його грати ЯК хто хоче, в 1-ній 
Ц або B j - o x діях) : 30 ц. 
ПАРКО С І Ї О Т И К А И Л О , комедія на 4 Дії, написав П. 

Франко, 10 осіб 35 а 
Замовлення СЛАТИ до : 

НАВІТЬ НАЙБІЛЬШЕ Л№І НЕХАЙ НЕ ТРАТЯТЬ НАДІЮ.̀  
Б Е З ^ Л Т І С А І Х Г Т Т Т Т П ^ Т А К О Ж М О Ж Н А 

ВДДЗИСЌАТИ З Д О Р О В Й Я . 

Т И С Я Ч І Л Ю Д Е Й П О З Б У Л И С Я Т Я Ж К И К 

Х О Р І В І Т Р І Г П О М О Ч І П Р И Р С Ш Н И Х ^ ^ С І Т ^ С ^ і В 

І М Е Т О Д , Я К Ѓ Е ГОЛОВНОІІГОСНБВ^Ю В Т Д -

Б У Д О В И Д О № О Г О З Д О Р О В Л Я . 
ІВАН РУДЗИНСЬКНИ, ОГЛЯДАНИЙ 

Д-РОМ МІЛСРОМ. 
' BU S ЛІТ Я ЛУЖЕ ТЕРПІВ ПА СИЛЬНІ 

ВОЛІ K ЛОПАТКАХ І КР-ІКЕЛ, ТАКОЖ ПА 
MĴA ІАІТКАУ. Я ВУ. НЕЗДІБНАЯ ДО 

‚РАД. КО-Н МС.ІС ДОТІ.1И вІХІСД-Т-. 
І КІЛЬКА МІСЯЦІВ ДО ШПИТАЛЮ, ТОДІ 
'ГОЛОСНЇСЯ У Д-Р. Я. Мілср.. j. 
СТАРАННЯ І МЕТОДА Д-Р.. МІДЇР. 

МЕНЕ ТАКІІ АОВРІ, ЩО А 
ІІОЧЯВ ВИЗИСКУВАТИ СН-

J6HN RU0EI14SXI, 

Boa ІНТ, 

Pin. N. Y. 

СТРАШНІ .БОЛІ ГОЛОЇ 
ЇХ ШЛУТИГА, ПОТІМ V 

— еегое ІІІД Я 

ДОЖИТИ. СИМРЯЦІЯ 

АМГАВ, Т-Ќ'СІЌЙ те 
ЧАЃЯЛИ НІЯКІ 

ІІ-$З GRAND S T . . 
" S V О В О D А , " 

(P. О . Boa 346) JfcRSfeY ffiY. Я. J 

В Т-АИІМ 
ЇМ 80 МИЛЬ ДО 

- ЛО ОФІСУ Д.Р. 
МІДСРА ПРИНЕСЛИ МЕНЕ 
— РЎАДЖ. 

ІІЛСРА І ЙОГО ІНАМС-
ШГТММ ПРИРОДИ".-, ИЕТОДДМ ЗАВДЯЧУЮ 
МЕС ВМЗДОРОВЛЕИНЯ. ПУХЛАЯЛ 1 НОГИ 

ООЛІ — ЧУЮСЯ ЗОВСІМ ЗДОРОВОЮ. 
ПОДАЮ СВОЮ ІЄЮТОГ-ІІІВФЬВ І ОЃМЕ 

ЖЌ І КОРОБИ ТОМУ, ЩОБИ 'ТАКОЖ ІНШІ 
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Mr. A RECULA 
11 Railroad Ave., Port JervU, 

ПОСЛУХ У ДІТЕЙ, 
Щоби діти слухали старших 

осіб, хочби й своїх власних 
батьків, У всякій справі абсо 
лютно і сліпо, ЦЕ не Тільки НЕ 
можливе, а й з ніякого поѓля 
ду не бажане. Сліпо послущні 
Можуть ЙутиЛйше хворі, не-
нРрМальнІ абг5 дурні ДІТИ, ТАЙ 
то краще, щоб від ни`х тактз-
го сліпого послуху не вйнага-
ти. 

Ніякої Дитини не можна ВИ 
ХРВАТИ' так, щоб ВОНА Ш и м і 
і точно ЗАДОВОЛЬНИЛА кйжне) 
бажання БАТВИА чи мвтеря. 
Кожна ДгТУйна ма`є свого НАТУ-
ру, свої окремі дутіі'ввні г1рйК-І 
мети, які хочуть знайти собі 
вираз, І яких 'силою не треба 
гальмувати. Розуміється1, 
тей треба вчити, що повинні 
робити, а чого НІ, але в кож-

м випадку треба дати їм ро-
зумну причину для такої ЧЙ 
іншої поведінки, А не вимага-

щоб сліпо слухали прика-
зу чи заборони, не розуміючи, 
чому воно і НА що. 

Розумний послух у дітей 
можливо осягнути, і це для їх 
доброго виховання важне. Од 
наче треба оберігатися, щоби 
взагалі забагато не приказу-
вати і не забороняти. Спіль-
на прикмета в усіх дітей, що 
вони активні, І наскільки те, 
що вони роблять, не шкодить 
ні їм, ні інши`м людям, треба 
лишити їм волю. Дитина ВСЕ 
хоче щоНебудь робити, хоче 
бачити висліди своєї роботи, 
хоче похвали і признання. Це 
її природа Й вона не винна, 
що „не може всидіти тихо". 
За те нема що сварити і бать-
ки повинні лише ту дитячу 
активність скерувати так, щоб 
вона не зашкодила ні самій 
дитині, ні нікому. 

Щоб виробити в дитини ро 
зумняй послух, батько й ма 
ти повинні передівсім свою ди 
тину добре пізнати: що вон. 
думає, як приймає вражіння 
і як на них реагує, чого можна 
від НЕЇ вимагати 
собом. 

Поки зачнемо приказувати 
чи забороняти, наперед треб; 
подумати, чи справді те пот-
рібне. Коли треба, тоді ска'-
зати своє Просто, ясно і по-
яснити причину, чому дитинѓ, 
повинна щось зробити, чи чо-

не робити. Не відкликати 
воіх рішень, але й не прого 

вати ЇХ в надто рішучій, J потім в неї лишається вражій 
різькій формі. Дитина, так як Н Я ) щ о с а м е з а те її покарано, 
і доросла людина, не любить! Буває, що ва дітей накла-
„сильної влади" над собою і 'дають такі обмеження, яких 
таксамо відчуває образу. Тре-(вони НЕ можуть видержати, 
ба, щоби дитина привикла, шо Воно легко сказати „сиди ТИ-
ТЕ, чого від НЕЇ вимагають, є х о " а л е здоровий хлопець, у 
і важне і розумне. А потім Я К О м у повно Життя і сили, по-
усе теба дивитися, чи при- просту НЕ може всидіти Тихо 
каз виконано. Для дитини не Д О В ш е як кілька мінут. Малі 
буде доказ, що справа важ.із д І х и ростуть і в них розвива-
і що батько чи мати в її ви- є т ь с я кожний мяз. Сама при-
сліді зацікавлені, а не гово р 0 д а примушує їх бігати, ска-
рять так тільки через якусь за- кати, кричати, вганяти. 
баганку чи примху. - Ф Л І С . 

Н Е треб; 

ВЦ ДОВГОГО чцс; 

ЇМ, ЖОЛУДКОВІ НСДОМЯГАІ 

РАДИЛАСЯ РІЖНИХ ДОК-
ТОРІ. І ПРОБУВАЛВ ВЕ-. 

ЛІКЯРЕТЯ — БЕ, 

Ж-Р. МІЛІРА. 
ПІД СТАРАИІТМ Д 

РА МІЛСР. І ЃГРА ПОМО-І ЙОГО 

ЗБУЛАСЯ СВОСІ ТЯЖКОІ ТДУГА І 
ПЕР ЧУЮСЯ ИІЛКОМ ЗДОРОМ, 

Mr.. ETHEL DORFMAN, 

41 Hill.ide Place, 

Newark, New Jeriey. 

Офіс д-ра Иосифа Мілера, D. С , Ph. С під числом 
52 Jones Street отворений кождого дня: від 9 рано до 8 
ввечір. В неділі і глзнта: від 10 рано до 1 пополудйі. 

Люди з дальших сторін, що хотіли би мати ближчі 
інформації, нехай пишуть на адресу: 

D R . J O S E P H M I L L E R , D . C P B . C . 
5 2 J O N E S S T R E E T , N E W A R K , N E W J E R S E Y . 

(МЕЖИ SPRINGFIELD AND SO. ORANGE AVE.) 
Phone: Mitchell 2-7588. 

тячою довірчивістю, а то лег-
ко стратити в дитини віру. 

Найгірший спосіб здобува-
ти собі послух пострахом, ля-
кати дітей поліцаєм, чи док-
тором, чи кимсь, хто „прий-
де і забере тебе". Тоді дитн-
на стане боязлива, залякана, 
а ні, то швидко переконаєть-
ся, що її дурять, тай тратить 
повагу до батьків. 

Раки будемо за непослух ка 
рати, треба наперед переко 
натися, чому саме дитина ж 
послухала. Буває, що в неї бу 
ли найкращі мотиви, бажання 
власне щось добре зробити, і{ вів, але пляиове зужиткуван 

джерел та пере 
відві 

НЯ війни, а головним чином ПО-
І павши ВІД РОКУ 1923 СКІЛЬКІСТ^ 
відвідувачів КАРЛЬСБАДУ ЗБІЛЬ 
шується І ДОХБДВТВ ` У році 
1928 Р. зновў ДО 70,000, щоб 
ДО РОКУ 1933 СГГАСТИ ДО ПОЛО-

ЦЬБГО ЧГТСЛИ, Р І К біягу 
може піднести ЦЮ СУМУ 

ДО 40,000 душ. 
ЦНґаво, Щ О пбїіередйі 

мй роками, ОСОБЛИВО передІ 
світовою ВІЙЙОКЗ більшість І 
ліѓўванців ГІОІЙ)диЯН З Р О 
сіЃ й АМЕРИКИ, ТО ОСТАИ 

НІМИ ЧАСАМИ З АМЕРИКИ При 

їздять одиниці-, а З СССР І 
-ГІЛІЃКИ ЛіГВійовй ТА дехто з 
РОДУ. Зате ТЕТІЕР більшість 1 

ка'рЯьсбаДськтвс гостей похо-
дить з Румунії ТА Польщ'і. Ща-
сливі іфаїнИЃ.'. Правда, тепер 
справжній Вавилон: кого 
Кар.іьсбаді тільки нема, але су 
сідів зі сходу републики Ч 
C P . всетаки найбільше. КОлм 
чуєте на ВуЛиЦях або коло 
джерел голосну, „розмашисту" 
розмову чоловіків; коли бачи-
те „паризькі" облича жЬ 
ноцтва, ви ніколи не помили-
теся, коли буАете думати, щл 
це Румуни. Громадинам Поль-
щі також не бракує фарб і 
східнього темперементу, але 
вони роблять усе на „панський 
лад' 

Мимоволі нас зацікавило, 
чому саме Поляків, порівнѓо 
ючи з іншими народностями, 
так багато в Карльсбаді? Після 
засягнутих іиформацій вияви 
лося таке. В цьому році 
чехо - словацький уряд підпи 
сав угоду з урядом полі 
ським, згідно з якою Польща 
зобовязалася зменшити на пя 
тину візи своїм громадянам 
які їдуть до чехословацьки 
купе.тевих місцевостей, а че 
хо - словацький уряд зі своє 

J сторони зобовязався за кож 

З Ш П О В Т В Ш Ь С В Д І , щі купити там три бекон 1 

J (свині). — Один до трох! — ні 
Мабуть економічна світова Т У Т жартують, 

скрута вже перебула свою пе-, Вулиці, Доми, скали Карльс-
реломову стадію. Бо тільки баду й околиць прПкраЩені 

мармуровими таблицями про 
побут визначних гостей. Побу 
вали тут: Шілєр, ґете, Бето-

Як раніше, так - і Т п , _ . 
Карлсбаді від джерела д., л 

снуються ріжні полм', 
нитки та нитки політичних 
риг. 

Д. ВУК. 

— Чому ваша жінка 
вже ніколи їхати в гор 

— Бо скільки разів ц 
в горах, усюди було ч 
же сильний відголос ; 
ка не могла мати в і 
стаинього слова. 

Й А ОРХЕСТРУ 
(ПЯно, скрипка, кларнет, саксафпн. 

і ДРУГИЙ тромпет, ГРОМООИ, 
чельо і БУБЕН) 

ВЯЗАНКА УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ 
Заракжував ИОСИФ Ѓміѓўр. 

Число І. У. SO 
Число I I . В' 
Число НІ. 60 

Д Л Я С К И П Ќ И І ПЯНА: 
Число І. 65 
Число II 50 І III. 50 
УКРАЇНСЬКІ Народні Мельоліі лая 

СКРИПКИ І ПАНА 50 

Зваіовяення разом з ПАДЕЖИТКЛП 
слати до: 

S V О В О D А, 
Р. О. BOX 346. JERSEY CITY N. j 

ДРІБНІ ОГШЮШЕННЯ 

В З О Р И 

цим можна пояснити собі 
збільшення відвідин чехосло-
вацьких люксусових купеле-
вих околиць чужинцями. Під 
цим оглядом дуже цікаві мо-
жуть бути спостереження з 
Карльсбаду. 

Карльсбад „знайшов" з кін-
цем 14. століття король Кар-
ло Гу' припадково підчас ло-

СПОНУКУВАТИ ДІТЄІІ ВА--а-ата---.-а^ 

ДО послуху ОБІЦЯНКАМИ, А КО- В К О Ж Д І Й У К Р А Ї Н С Ь К І Й Х А -

ли ВЖЕ що обіцяно, ОБІЦЯНКУ Т І П О В И Н Е Н З Н А Х О Д И Т И С Я 

виконати. Н Е ЗДОВЖГІ'ВАТИ Ди,-! Ч А С О І Т И С Л # С ^ Д А . " . ; 

провадженні 
дувачів почалося щойно ро-
ку 1851. Того року Карльсбад 
відвідали коло 5,000 душ. В 
році 1866 скількість відвіду-
вачів раптово спадає. Причи-
на — війна Австрії з Італією. 
Перед світовою війною най-
більше відвідувачів було в ро-
ці 1911. Скількість їх дорівна-
ла 70,000. Від нього часу відві-
днни Карльсбаду чужинцями 
починають усе зменшуватися. 
В липні року 1914, в часі про-
го.тошення світової війни, в 
Карльсбаді було коло 50,000 
гостей, а за кілька днів він був 
уже порожній. Піс, 

вен і ціла низка інших знаме 
нитостей. Повно коронованих 
осіб і звичайних смертників. 
Ось при головній вулиці ви 
сить таблиця, я'ка з подякою 
оповідає, як сеЛянИн Єршов 
з костромської губернії піші 
прийшов сюди, щоб позба 
витися докучливої хороби. 
Па протилежній стороні Міста, 
на високій скалі „Олеиіі 
Скок", з кущів визирає к 
нальська постать Петра І, а п 
нею цілий реєстр його близь 
ких і далеких кревняків. 
далеко внизу пишається 
будована ним православна 
церква. 

Знає Карльсбад і Укрвїнціі 
Місто спорудило . мармур'ову 
таблицю Розумовським. Ту 
відбувся перший зїзд ўкраїн-
ських дипльоматів і політиків. 
Тут пройшла ціла низка нарад 
та конференцій. Неодна цінна 
праця була написана нашими 
діячами, також у. Карльсбаді 

Н Е З А Г Н У З Д А Н И Й Т А Р З А Н . 
(91) 

Як ТарЗан задержався в тіии 
джунглів, він побачив дві здо-

-ровенНі чорні' Жінки, що вели 
ніжну білу жінку. Без якоїне-
будь видимої причини вони її 
били й штовхали в грубий 
спосіб. Тарзан дивився на ни'х 
прижмуреними оічкма. 

Він май ОХОТУ СКОЧИТИ МІЖ 
них і вирвати їм дівчину. Але 
Він уже пізнав у ній Ольгу, 
большевнцвку ітгѓЩгўИку. Су-
проти`цього він завагався. ЃДо 
це обходило його, Терзана, 
що вони робили ѓй? 

ВІН ЗНАВ, ЩО ДОІЃЯ ЦЕЇ ХИТРОЇ 

ШПИГУНКИ НЕ БУДЕ ЗАВИДНА, А-

ЛЕ ВІН СИЛОМІЦЬ ЗАСТАВИВ СЕБЕ 

ДАТИ ТУБИЛЬЦЯМ ПОВЕСТИ ДІВ-

ЧИИУ, КУДЯ ЇМ ХОТІЛБСЯ. ПІЗНО 

ЗІТОЛУДНЯ ГРОМАДА ДІЙШЛА ДО 

ОГОРОЖІ СЕЛА. Я К ВОНИ НАБЛИ-

ЖЙЛЙСЯ ДО СЕЛА, МЕШКАНЦІ ВН-

. А Ш Л Я ЇМ НА СТРІЧУ. 

УСАИГА, ГТРОВІДНИК ТОВПИ, ВИ-

СТУПИВ НАПЕРЕД ПОГОВОРИТ`И З 

ГЕРШТОМ. Я К ОБА ОБГОВОРИЛИ 

подробити, НОЙО ; . Ф І № У В Ш И Й 

ДЗОВОЛЕНО ВВІЙТИ Д О , СЄДІ9. 

ОЛЬГУ ВТРУЧЕНО ГРУБО В ОДНУ 

ЙЕСТЕРЕЖЕНУ ХАТУ. 

шіть по ката 
UKRAINIAN BAZAR, 

170 t , 4U. S t . New York, 

Д - Р М И Х А Й Л О Я Н К О В И Ч 
УКРАШСЬКИИ ЛІКАР-ХІРУРТ 

УРЯДОВІ ГОДИНИ: 
Вія 1—3 пополудні і від 6—8 -.вечір 

В неділі після умова. 
837 SO. 120. ST., NEWARK, N. j 

Tel. Bij.low 3-1657 

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКС 
У І Ч ^ А Ї Н С Ь К И Й Л І К А Р , 

Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р 

І $ З AVENUE В, 
NEW YORK, N. Y. 

(межа 9. 1 10. ул ) 
T-J. ALGONQUIN 4-8625 

Урядові година: рано від 10 ДО 

СТІННІ К А Л Е Н Д А Р І 

Для шорників і ріжного бизнес 
продаємо по 8 ц. І висше влс з і: 

фірмою на календаряў. 
ВАМ ОПЛАТИТЬСЯ ПЕРЕКОПА 

ТИСЯ. 
Катальог всіх календарів і біль 

'ше інформацій висилаємо зовсіі 
ДАРОМ. — Пииіть: 

UKRAINIAN BAZAAR. 
2248 Grayling Ave.. 

L .RJTTR01T, MICH 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАбСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX. BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
1 2 9 E, 7th STREET, 
NEW YORK CITY 

Tdi OrcJWa1 

ДРУКАРНЯ 
УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Ќ 

СОЮЗА 
„ С В О Б О Д АС 

183 GraMd St, Jeraey СНу. N. J 
`виконує: 

СЯКІ Д Р У К И ЯКНАГіКРАШГ 
З А В С І Г Д И НА ЧАС І НО 

НИЗЬКІЃЇ ЦІН:-
4 Л Я ТОВАРИСТВ, П А Р О М Я . 
С Ї Ч О В И Х СОТЕНЬ, ГУРТЌІЎ 

В Р А Т С Т В І ДРУГИХ ОРГАН ' 

З А Щ И , Т А Д Л Я П О О Д И Н О 
К И Х ОСІБ ВИКОНУЄМО 

‚ В С Я К І ПОТРІБНІ ДРУКИ 

В Ќ І 


