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Б Е З Р О Б І Т Т Я З М Е Н Ш И Л О С Ь 
ВАШИНГТОН. — На зборах Торговельної Па

лати Злучених Держав предложив спеціяльйий ко
мітет для справ безробіття рапорт зо стану робіт у 
краю, а в тім рапорті каже, що донесення про стан 
безробіття сильно перебільшені. 

За обчисленнями цього комітету, від найгір
ших часів депресії число безробітних сильно змен
шилось, бо нині працює коло 7 міліонів робітників 
більше, як працювало тоді. 

Ці обчислення звертаються передовсім проти 
рапортів Американської Федерації Ґіраці, зробле
них на основі донесень підлеглих їй юній. 

Торговельна Палата висловилася одобркмочо 
про усталення курсу франка на основі згоди між 
Злученими Державами, Англією й Францією, як ве
лику допомогу для скріплення міжнародньої top
ic) нл і. •* 

РУЗВЕЛТ ВІДКРИВАЄ ВЕЛИКІ ПУБЛИЧНІ 
РОБОТИ. 

НЮ ЙОРК. — Президент Рузвелт виголосив' у 
Джерзі Ситі промову на заложенню угольяого ка-
мення під новий будинок Медичного Центру міста 
Джерзі Ситі, а потім святочно відкрив роботи над 
будовою нового тунелю, що має лучити попід ріку 
ніойорську дільницю Мангетен з дільницею Квінс. 

На свято в Джерзі Ситі зібралися величезні 
товпи народу, які дехто рахує на 600,000 людей.'У 
своїй промові Рузвелт говорив про урядову ДОПО
МОГУ для лікарських установ. 

На відкриття робіт коло тунелю зібралося коло 
25,000 людей. Тут президент хвалив місто Ню Иорк 
за тс, що воно в часі безробіття відкриває публіч
ні роботи, які зменшують безробіття. Поеадник 
міста Ля Гвардія підносив допомогу федерального 
УряДу для цього проекту. Тунель буде коштувати 
58 міл іонів долярів. Робота буде тревати три роки. 

Підчас-'яереїзду з Ню Джерзі д а Нкх-чЙорку 
президента стерегла скріплена сторожа. 

ЗА НАСЛІДКИ ЗВОРОТУ АЛ. СМИТА ПРОТИ 
РУЗВЕЛТА. 

НЮ ЙОРК. — Републиканські провідники ка
жуть, що Ал. Смит своєю кампанією проти Рузвел-
та приверне для Ландона три міліони голосів. 

Демократичні провідники кажуть, що зворот 
Ал. Смита проти Рузвелта не може мати великого 
політичного значіння, бо ворожнеча Ал. Смйта про
ти Рхзнелта була відома здавна, а до того всім 
звісно, що Ал. Смит звернувся проти Рузвелта з 
особистих, а не засаднИчих причин. 

ЧИ БУЛА В АМЕРИЦІ ЗАГРОЗА РЕВОЛЮЦІЇ? 
РОЧЕСТЕР (Ню Йорк). — Полковник Франк 

Накс, републиканський кандидат на уряд віцепрези-
дента Злучених Держав, говорив тут у своїй вибор
чій промові, що президент Рузвелт зовсім неслуш
но приписує собі відвернення революції своїм „но
вим розділом". 

Накс каже, що президент Рузвелт революції не 
відвернув тому, що в Америці революція не грози
ла. 

ЧАРІВНИЦТВО ПЕРЕД СУДОМ. 
ВУДБРИДЖ (Ню Джерзі). — Три мадярські 

Емігрантки станули тут перед судрм з обвинувачен
ням своєї сусідки, пані Тереси Цінкоти, за чарів
ництво. * 

Через покликаного суддею перекладача обви-
нуватниці заявили судді, Що вони слідкували за 
панею Цінкотою від років, що вони переконалися 
з усею певністю, що вона чарівниця, що вона ви
варює ріжні чари, тобто Небезпечні вивари, які мо
жуть навіть переміняти людську форму. Одна з 
них присягалася* що бачила, як пані Цінкота ро
била ріжні чарівні замовлення і як при тому голова 
чарівниці збіглася до величини кулака, а її тіло зро
билося дуже велике, а на її чолі появилися роги. 
Чарівниця* говорили свідки, перемінялася на коня, 
собаку. І J 

Покликана до суду пані Цінкота заявила* що и 
сусідки шпигують за нею від років. Вона признала
ся, що збирає зіяля, котре варить, щоб смаоувати 
ним свого чоловіка, хорого на ревматизм.^ 

Запевнення обвинуватнйць про чарівництво суддя 
перервав нетерпеливо й'сказав: „Я не розумію, як 
люди нових часув можуть вірити в такі дурниці, 
то їх люди повинні були забути Двісті літ тому! 
СУДДЯ поставив їх під судовий догляд та казав їм 
порозумітися з їхнім священиком^ Щоби' їх повчив, 
то чарівниць нема. 

ХОТІВ БУТИ ТАРЗАНОМі 
МЕРЙМЙК (Месечусетс). — До місцевого шпи

талю привезено з полОмаййми костями ніг і рук 14-
літнього хлопчину, Ґардінера СардженТа, що про
бував удавати Тарзана, а саме перескочите з одно
го дерева на друге. 
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Р У З Ш Ї гІРОГбШшУЄ 
ЇЙЖДЕНЬ ВИХОВАННЯ. 

Президент Рузвелт видав 
проюіямацію, в котрій прого
лошує тиждень від 9-го. до 
15-го- листопаду „американ
ським тижнем виховання''. 
„Американський тиждень ви
ховання" має на ціл'й звернути 
Заселенню кЬаю увагу на а-
мег»иканські Ідеали загального 
виховання, на поступ, який 
під тим оглядом край зробив, 
та на Дальіііі його гіо+'ребй. 

ЄГИПТЯНАМ НЕ ПОДОБА-
ВАРШАВА. 

До Варшави приїхала про
гульна єгипетський студент А/ 
числом 76: Польська преса Оч 
пйсуе широко, як ЄГИПТЯНИ 
поводяться^ іцо й скільки 
їдять, що пготь, як забавля
ються і т. д; На запит, яке 
вражіння вчинила на них Вар
шава, єгиптяни відповіли, ЩО 
Варшава їм не подобалася; на
віть у Каїрі вулиці є кращі! 
Цікаво такому що до єгипет
ських гостей у Варшаві приді
лили уиундуровануй тайну по
ліцію, щоб-єгиптяни — як пи
ше польська преса — не мали 
причини говорити, начеб їх 
обкрадали! 

* 

ПОКІЙНИК ПОЧЕСНИМ док^ 
"vfdpoW 

Багатир Гарольд Коген жер
твував університетові в Лівер
пуль 2 МЧгііонй фунїів На у-
ладження бібліотеки і ріжнйх 
наукових приладів. Зате ріше
но наділити його почестю док
тора гоноріс кавза: Ректор у-
ніверситету лорд Дербі мав 
сам вручити відзначеному в 
ного домі почесний ДЙПлЬОМ; 
Вся рідня Когейа Зібралася на 
тому святі. А Гарольд Коген 
горів із щастя. Кілька хвилин 
перед приходом лорда Дербі 
йому зробилося недобре і по 
кількох хвилинах умер-від сер
цевого удару/ Коли лорд Дер
бі прийшов, Коген лежав уже 
на смертній постелі. Універси
тетська рада рішила всетаки 
відзначити небіжчика титулом 
„доктора гоноріс кавза". Це 
перша нагорода покійника по
чесним титулом доктора. 

І 

ОБІКРАЛИ КОСТЕЛ. 

В Слоціні, пов. Ряшів, за
бралися ДО костела невідомі 
злочинці й закрали майже ці 
яе церковне майно, як чаші, 
фелояя І т. д. Шкоди є кілька 
ИйШіь тисяч зя. Поліція шу 
кае злочинців. 

ПАМЯТКА 3 ДАВНЬОГО 

• * • • МИНУЛОГО: 

Один господар із ТростяВця, 
пОв, Дубно, виорав зразок дуг 
же рідкої мальованої керемжи 
з неолітичної доби. 

НОВІ BMrttfcttl. 

•ПЕРЕКЛАДАЮТЬ БОГОСЛУ
ЖЕБНІ КНИГИ НА УКРАЇН

ЦІ •' СЬКУМОЙУ; - ! . . -

В часі від 27. липня до 5. 
серпня ц. р. піі провбаом 
луцького єпископа ГІрлікарпа 
відбувалися засідання луцької 
комісії для перекладу fiOro-1 

служінь *на українську мову. 
В працях комісШ на запобшеїі-
ня єгі. ГІолікарпа |5рав..участі* 
голова крймйнецької пСрекла-
дової комісії, проф. Мих. Коб-
рин. Досі> перекладейо: 1) чин 
соборовання хором1, 2) чин П'О-І 
хорону священика,! 1) чин ма
лого освячення вдои і 4) мо
лебень перед початком іпкіль 
ної науки. 

^АИРИЛЙ * WAIHGbkV ко-
> * - ' ОПЕРАТИВУ.' 

Ргвенське повітдйе староство 
закрило українську коопера+и-
ву в Ме^йріЧЧі. За НДОМйву 
закриття НЬДЙло брак сітки V 
в'ікяк сплідвачкй і т д. Слід 
зазначити, що крамниця кЬ-, 
ОперШИЙ Mictrffbcji y-WacHD-
ijy домі і Має періНбрядне у-
лчіікбййя. 

ЛІОНСЬКА k>tAtfPtW>A 
ГІІД ЗАЛІЩИКАМИ. 

ЙІйеькойиЙ ягінк б̂ гЬ 'ле^ун-
CbKbfb пблку у ЛЬ-вбві впав із 
feHCOfn SO it. йа йоли ДоброНЬ-
Яй, пов. ЗвлІШЙки. Літак fib9-
бивей, а мапі-гайа Кубру й об
серватора йор. Менїаййа від
везли ранеййх До Шййталю в 
ЗалШйках. КагіИ-айЖубр уйер. 
ПрйЧйнспо катас]іофй був Щ 
зв. КбркЬтЧїГ. 

-tWgPtb Ш ПОЇЗДОМ. 
54-лїтній Дмитро Мостовий 

хотів зігнати корову із заліз-
иичих шин на Снгнівці Вели
кій! коло Львова. Корову йому! 
вдалося зігнати та в • ційже 
хвиливі схопили його колеса 
льокомотиви і • роаторощили. 
Осиротив шестеро дітей.-

ДЕ СКІЛЬКИ НЕГРАМОТНИХ. 

За статистикою, яку видала 
Ліга Націй, 'на кожну тисячу 
мешканців є неграмотних: у 
Франції 59; Південній Америці 
60, Чехосяоваичині 74, Бель
гії 76і Естонії 408j Мадярщи-
ні 130, Латвії 188, Італії 268, 
Литві 327; ПОЛЬЩІ 327, Болга
рії 397,_Еспанії 430, Греції 433, 
Росії 477, Мексику 649, Порту
галії 662, Бравилії 6£Іу бритій-
ській Індії 906..Статистика го
ворить: тільки про населення у 
віці вище. 10 літ. В Англії, Ні-
меччиніг Голяадії, Швейцарії, 
Фінляндії, Норвегії та інших 
північних державах неграмот^ 
них .у. віці виїде 10 ЯІтввагалі 
нема. 

ЙК ПЕІ̂ КУЙ ЗДОБУВ СЄРЦЕ 
СВОЄЇ НАРЕЧЕНО!. 

В силі ЙеНбЧийО кОЯо Гдййі 
Олекеайдеіі їіеркуй залйй5йвся 
в ДОНЦІ місцевого твепадаря, 
ЙДВІЗІ ОйДерКЬ. Та йеавбарОм 
Перкуй дьвідавей, що ОнДер-
кГ§Нй виводить зіиу*. за Ін
шого, перкун закравей ніччю 
ДО • МешкаННЙ вйдерГК'ІвйОЇ й 
вІДтяв їй брйівоіб Ддвге»йоДос-
Сй. 'бгіІСДй 'НриЛаДяв Собі з 
Hbdro ШНуройок і йке набігав
ся на ньіШу flOBidHtH6«t їут 
Явйл&ек ОйДе^нівНа} *рйїува--
Аа 'Перкунові JkHTtfl й гфйснг 
ла, Іцо cfafle йото Лінйого. 

Урядово hoeWbMjWkrtb, Шо 
на НвйиЙ ШкШШЙ рНс тфШ-
то 84 уЧйїейів д« *На̂ бДЯІк 
иікіл на КЬстОпіЛЬш.нні; ШіШ 
кп Ь Цьоііу є jrRpamcwfrtx ЩЬ* 
^елів — невіДб»і«. Для Has, f-
крШШв, на ВОЛИНІ, тає §Hfr-
чшШ не Й б̂іДвШеНня ЧЙсЯй 
*iHTe^iB, а їх наЦІднальЙЇств 
ЩідґбМрй гіеікД'в нйс на Во
лині в 95 відерткйх. 

ЗЛСУД ЗА *ЙШОЙУ ДО 
СТРАЙКУ/ 

ПАЛЯТЬ ЖИДІВСЬКІ д о м и . 
НШ НбШд6мЛйе'\,гі6ва Лб6а'*,: 

На КостогііЛьщині якась неві
дома організація розтґОЧала 
СЙберіДну боротьбу з жиДаМн. 
Ь( коетоНОлі і Деражгіі згоріЛо 
кілька жидівських домів на
слідком -гііДгіалу. В СЄЯІ Бере-
с-гдвйЦі підпалена кілвка *н-
ДівСькйх саДйб. У Диксйні 
Ґ1ідлУ>кгіШ згоріли теж жидів 
ctki Дбмй. У ctaeky teik під 
НаЛеНо, але згаело. В головні 
вибито шиби в жидівському 
ДОМІ, ft усіх містах і селах ви 
ставлень,варти, в яких участь 
беруть ІКИДИ. кажуть, що це 
наслідки ендецької агітації. У-
країНЦі сТавЛйтьСя ДО ЦІЄЇ йк-
Цїі НегатЙВЙО. 

ЖІНКА ВИЙШЛА ЗА ЖІНКУ. 
кочв'ЄЛь мас сензацію. На ПО

ЛІЦІЮ згОЛЬСйлась Олександра, 
Вйшнейська, і заявила, іцо її 
чоловік с жінкою, при. вінчан
ні „він" НредЛОЖНв сфаЛьШо-
вайі ДокуМеНій на Степана 
ВииінейськЬго, а на ділі є О-
ленЬю ВйШневською. Вйхо-
Дйіь, іцо Олександра ВишНеб-
ська знала, Що її наречений не 

мужчиною. 

ДИВНЇ СКОКЙ ГРОМУ. 

В" Селі БОЧкойі На чехосло-
вацько-румуйській границі під
час бурі ударив грім у вежу 
гр.-кат. -церви. По громозводі 
грім зійшов до ріки Тиси і, 
НерескОЧйвШЙ на румунський 
бік, ударив у риМо-католИЦь-
Кйй кОстел. Ні ОДна Ні друга 
св^т йййг не йоте^піяа ill коди. 
ПрйпаДОк викЯйкав серед йа-
1*лЄгінй гіо Обох боках границі 
велике вражіння. 

СЕНЗАЦІИНЕ ВІДКРИТТЯ 
' В КЕЛЕЧЧИНІ. 

В дворі" МєжанО'ВЙціі йОвіт 
Опатів; гііДчас аеМгіих робіт 
Натрапили На оселю1, з Молод
шої КаМЯНОЇ ейохи й На Цвйй-
^ЙрйЩе кістяків населення 
куЛь+ури ШНурОвої к^ратяінй з 
Чавів коЛв 1}800 ЛИ- йеред Хрін 
ет«Ш. Щ; ^дається, йеріиий 
Цього ріоду винахід в Ейройі; 

ГУМбВІ ПІДКОВИ. 

Чехословацький патеНтоййй 
УРяд -йвДЙіІ патейт Ш ВинвхіД 
гумової підкови Для КОЙЄЙ. 
ПіДкЬЬа є Тйк -врабленВ, іцо Не 
буде idee r̂ffHee «аВІтЬ пО вс-
'фальті; !Цей вигівхід гіриЧи-
ниі4)ся Д6 raiibjJy "В Місті; а 
рівночасно до зменшення ау 
Яійттй ^дорігт 

•ОкружнНй 6уЖ У С*рйю за
судив < ЙШ зІЙІзнйЧйиШв НІа 
6 місйЦІІі ареІН^,' *рьо* йа -А 
a tfAHorb, ВвілвниВ -від ЙННи й 
кйрПі за -те, Ш6 .йоНН гіа^ойля^ 
лй До крайку, Juib6H itptaty-
ситй зйлізййчу ШіаДу Дверну-
fh ааряДїйеНйй в стіраві пере
носив фуНкШОй̂ р'я Г̂*«евелюя& 
зі CtpkH. * 

ІІртН ЙУЛЙЧЙИХ „f АНДЕ̂  
-fjrx- •? ЛЕСІЙЛ: 

Збори'Т^ва 'Польських Куп
ців у Варшаві рішнЛй вНступи-
*й з ЙйМОгОю усунути з вулййь 
голосно викрикуючих „ГЙНДЄГ 
яеаів". Нй Шь місце треібаб 
створюй МІЄЦЙ скупу старогб 
одіинй. 

ЩЯ " • і " і / • 

в СОВБТАХ Д А Л І КИПИТЬ 
ҐІА^ЧЧЖ. — Паризькі часописи друкують ба

гато вісток з Москви про ріжні НЄСПОКШ на terjfcm 
СССР й tipo вйпйдки 6yttfy серіеД червойої армії. 
,;Ле Жур" ПИШЄІ що бунтИі арешти, розстріли ета-
jin щоденним явищем в CCGP. Позиція Сталіна ду
же непевна. Він дав вільну руку ҐПУ, позволяючи 
їй розстрілювати, кого хоче. Відкрили теж заговір 
на Ворошилова. У з"вязку з Цим а!реЩтОвйгіо Чоти
рьох^ червоних Генералігі: ШміДта, Сапожйікойа, 
Кузнєцова і Туліна. По всіх теренах хтось поширює 
ЛетМкИ, які закликають червону армію до пов
стання; . , -

АНГЛІЯ ПЕРЕСТЕРІГАЄ НІМЕЧЧИНУ. 
МАРГЕЙТ (Англія)! — В Цім містечку відбула

ся конференція англійської консервативної партії, 
яка нині є при влад?. Преміера Болдвіна не було на 
тій конференції, одначе заступав його Невил Чем-
берлен, який гіравдоподібно по коронації короля 
Едварда в травні наступного року етане преМєром 
Англії. "МеМберДен екйзав, Що Англія йе зречеться 
коДьойії й ЙЄ йоетупйтЬ у йічому в Своїй зйГраййч-
йій політиці. Свої теперішні позиції оборонятиме 
своєю армією, морською фльотою і літаками. На 
адресу Німеччини Чемберлен сказав, що хоч її лі
таки можуть упродовж, кількох .годин наїхати Ан
глію, то англійські літаки можуть іще більше:Щко-
ди завдати Німеччині. Про англійську повітряну 
фльоту він виеказався як про першу на світі. 

ИГМЦІ НЕЗАДОВОЛЕНІ ЗО СТАНОВИЩА 
АНГЛІЇ. >\ ' 

БЕРЛІН. — У звязку з- рішенням айґлійеької 
kOйeepйafйвнOЇ партії^ ЩО спра'Ва звороту кольо-
ній є „недйскусійна", гіімецькі часописи почали у 
f-острих Словах ййсказуватй 'своє незадоволення. 
„Дер Ангріф" називає Англію захланною й наже, 
що бона йцілости іиає свої блйсгіі інтереси на увазі 
й не ИоЬЄ 3poiJysfrTtr -тіоложення німців/ якШ>-тфай 
є перейаселений, коДй Айглія має ійіліойй квадрато
вих миль кольоніяльйиХ резерв. Це рішення^ гово
рить- „Ангріф", прочистить погляд на англійську 
політику. 

1пШЩ ЬЖЕ ПОБІЛЬШИЛИ АРМІЮ. 
БЕРЛІН. —-Німецький військовий йітаб подав 

до відома, що рішення Німецького уряду, видане в 
березні цього року, щоби подвоїти німецьку армію, 
вже виконане. Німеччина мас вже нині зорганізо-
ваййх 12 корпусів, по 45,000 вояків в кожному.. Враз 
'з ійШими частинами йімеЦька армій нийі ^йСли^ 
приблизно 650,000 вояків. 

РОЗРУХИ У ФРАНЦІЇ. 
ГІА^ИЖ. — Франція знаходиться на пе'редоДні 

нових розрухів. Партія полк. Ля Рока, що перед-
тим звалася ^Вогнистий Хрест", а по оозВязанню 
приняла назву. „Фрайцузька Соціяльна Партій", за
думує влаштувати в Парижі демонстрацію : проти 
заряджень уряДу Блйтма,- в першій мірі проти його 
девалюації франка. Комуністи і соціалісти задуму
ють влаштувати протидемонстрацію. По місті по
явились афіші, які гостро критикують уряд. Уряд 
заборонив одну й другу демонстрацію, проте обі 
групи готовляться до неї. Побоюються зударень, 
а навіть горожанської війни у Франції. По місті 
розставлені дуже сильні поліційні стійки. 

НАГІР^^ЕННЯ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ. 
Ш А Н Г Т А Й . — Найруженйямїж:#гіоШю і Ки

таєм в останніх дгіях не облекшйл'ось, ал*Є змоглос'ь. 
Японія через свого амбасадора Ще ра"3 зайвйла, иіо 
стоїть твердо при своїх домаганнях, даних Китаєві 
тиждейь т0му. Китайський уряД уважає Ці Дбтйаган-
йя -за такі, що вОйй доведуть Китай до підлег#очсти 
Яйойії. Китайська преса Старається зФе'регт'й ейо-
ЙІй, одйаче Ш є твкОЇ гадки, ц(о без з'бро'ййого кон
флікт^ йе Обійдеться. Кит^й йиіпком нбчйнйе пр*-
ЬбтовДйтйСв дю цього когіф^ікту. 

НО&А УСТУГїКА Т»ОСП. 
МОСКбА^ — Між совєтським і японським урй-

ДЬм прЙЙШДО до пОрОзуміянй ш:ойо водййх тери
торій, на яких йпонСькі рибаУгкй моя^ть ловйтй ^Ш-
бу. В Цьому порозум'гнйЮ Совати пішЛи Яйонй Ш 
великі устуКки, позволяючи яйойцям лонйти |>йбу 
вдовж берегів Камчатки, 0*оТСькй і Сахаліну. ГКСЛя 
заклточення цеї умови еоветеька. ііребй вйскязуєТь-ей 
теплішим Тоном про Японію та віддає гаДку, і#6 
добре було би- прийти також &Ь по^Озуміннй щоДб 
границь Магічука і Советів.. 
ІТАЛІЙЦІ ВШАНОВУЮТЬ А Ш Ш Г У AAf l to fb . 
? РИМ. «4. Італійський! уряд рішив угі6ряДкув§їи 

МІСЦЄ, ДЄ тіОХороШнНРі один з найбільших ЙОЄТІВ 
Італі?, й ТЙкОік світу, Дайте. ЙОРО тілб eWo^Bite в 
МІСТеч"ку Равейгій. ДонкруГи 1?0г« ігробу ткУвир*̂ -
еталй Абьін й йовсТаДИ шлйхй, які евотій рухО'й і 
ТаЛаС(ТМ ойогайююТь Це освячене для ітйлійЦій мМС-
ЦЄ. ToWy уряд ^шив викуйЙТЙ^вЙ Ч̂ сЧДугочЧ Дспйи, 
знести fx, а Дойкругй ІАогтМ завести парк. 
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ЗА ЗГОДУ МІЖ Ю Н І Ш 
Вже кілька тижнів ведеться між двома групами 

робітничих юній завзята боротьба, в котрій одна 
сторона не хоче другій уступати. З одного боку 
виконний комітет Американської Федерації Праці, 
а з другого боку „комітет промислової організації". 
З одного боку Вилієм Ґрін, з другого Джан Л. Луис. 
З одного боку засада, що робітників треба органі
зувати в юнії для оборони своїх робітничих інтере
сів за фахами, з другого боку засада, що їх треба 
організувати за цілими промислами. 

У першій стадії боротьба проявлялася просто 
перетяганням уже готових юній до одної або дру
гої групи. Боротьба обмежувалася до конвенцій. 
Сторонники говорили до делегатів. Як ці конвенції 
не рішали, їх рішення основно робітничих організа
цій не підривали. 

Тепер ця стадія боротьби вже на укінченню. 
Приходить тепер черга на пристосування засад кож
ної групи до організування нових робітничих юній. 
І тут приходиться вже говорити про ріжницю між 
двома групами не до конвенцій, не до підготова
них уже делегатів, але до незорганізованих іще ро
бітників. 

І тепер відразу виринає питання: як відібється 
ця боротьба на організуванню робітників? Чи, по
чувши про дві можливости, робітники відразу запа
ляться до одної з них та пристануть до неї в твер
дім переконанню, що вона відповідає найкращому 
зрозумінню їх інтересів? Чи не станеться зовсім 
щось інше, а саме, чи робітники, почувши про 
ріжницю між самими провідниками, не махнуть ру
кою на всяку робітничу організацію та лишаться 
далі незорганізованими? Отеє питання починає 
щораз виразніше ставати перед провідниками обох 
течій у робітничих юніях. 

До того перед робітничим рухом, тепер роз
битим, стає ще одно питання: Заговорив про ньо
го Метю Вол, віцепрезидент Американської Феде
рації Праці, один з найконсервативніших людей у 
цій консервативній організації, на одному обіді в 
Ню Йорку: „Не час тепер на поважний розділ у 
рядах робітників!" — говорив Вол. „Нині, коли 
сили робітників у цілій низці країв зломано, коли 
робітники в інших краях бороняться до останку, 
коли наш власний рух тут стоїть перед найбіль
ше обєднаною й найбільше рішучою опозицією в 
історії, є просто злочином дозволити, щоб між
усобиці, загрожували єдності американського ро
бітничого руху. Я остерігаю вас, що дальша бо
ротьба означає знищення всього робітничого руху. 
Справа вже не йде за Те, хто має слушність: фахові 
чи промислові юнії, а за те, чи має жити робітни
чий рух. Коли вороги робітників організуються 
проти нас, як іще ніколи, як у хаотичнім світі всюди 
встає небезпека фашизму й диктатур, робітники 
мусять забути на свої ріжниці й ставити опір спіль
ному ворогові". 

Таку осторогу говорив впливовий провідник 
Федерації Праці, та він не подав у своїй промові 
найменшого натяку на те, якими способами можна 
вирівняти ріжниці між юніями і зілляти їх назад в 
одну цілість. 

НА МОНЕТАРНІМ ФРОНТІ 
• М * І П і ;1 

Кілька днів тому Франція 
обнизила свого франка на од* 
ну третину. За нею поспішаю
чи зробила те самі Швайцарія 
й деякі інші малі держави. 
Цей рух радісно зустріли Ан
глія й Америка, з якими Фран
ція корткий час перед девалю-
ацією, заключила була моне
тарне порозуміння. Зате не так 
добре зустріли девалюацію 
Німеччина, частинно Італія й 
деякі інші держави. 

Девалюація франка має не 
лиш фінансове значіння, але 
теж політичне. До війни валю
ти всіх держав, хоч мали ріж-
ну номінальну вартість, то мі
ряні золотом і маючи повну 
свободу перепливати кордони, 
не справляли ніяких трудно
щів міжнародньому товарооб-
мінові. 

По війні багато держав зій
шли з золотої стопи й хоч 
друкували паперові гроші із 
зобовязанням виплачувати зо
лото н'а жадання за них, в дійі 
сності цього золота не випла
чували. На золото накладали 
вони так звані ембарґа й. за
бороняли його вивозити. Вар
тість гроша залежала уцілости 
від хвилевих рішень уряду. 
Гріш підносився деколи, а 
найчастіше • катастрофально 
спадав, аж доки його вартість 
не доходила впрост до нулі. 
Тоді даний уряд вимітав ста
ре грошеве сміття й випускав 
нові гроші, оперті на якійсь 
новій гарантії. 

В часі біжучої крізи деякі 
держави, між ними такі фінан
сові велитні як Англія й Аме
рика, були змушені зійти з зо
лотої стопи и оголосити, що 
за випущені паперові гроші 
вони не будуть вилачувати зо
лотом. Рівночасно вони ого
лосили, що обнижать внутрі
шню вартість своїх грошевих 
одиниць на приблизно 40%. 

Франція і Швайцарія, теж 
два головні світові банкирі, о-
ставали далі при золотій стопі 
й не обнижували вартости 
своїх грошей. Німеччина (а 
потім за нею Польща й деякі 
інші держави), вибрала посе
редній шлях: вона формально 
не відступила від золотої сто
пи й не обнизила своєї марки, 
одначе завела гостру контро
лю своєї валюти, не позволяю-
чи її вивозити за кордон. В 
тон спосіб вона хотіла охоро
нити себе від закордонних фі 

нансових зобовязань платити 
ЗОЛОТОМІ чи чужою валютою 
за виекспортоваиі німецькі па
перові гроші й девізи. Беручи 
під увагу це, що німецька мар
ка має всього щось 2% по
криття в ' золоті, а проте у 
внутрішньому обороті має 
повну вартість золотої марки, 
можна сказати, що німецька 
валюта оперта фактично не на 
золоті, тільки на авторитеті 
влади. Подібну підставу має 
советський гріш. А що совет-
ська влада не тішиться вели
ким авторитетом, то совет
ський рубель не має за кордо
ном ніякої вартости,. Також у 
краю офіційно за доляра пла
тять пять рублів, а неофіційно 
можна за одного доляра купи
ти 20, ЗО, 60, а дехто навіть го
ворить і 120 рублів. , 

Вістки з Італії доносять, що 
Італія в останніх днях заста
новляється, щоб ввести у себе 
двояку ліру: внутрішню, як<і 
була би призначена для дома
шнього вжитку та яка булаб 
оперта на авторитеті влади, й 
заграничну, яка булаб оперта 
на золоті й булаб призначена 
для заграничного товарообмі
ну. 

Назагал так виглядає, що 
девалюацію франка приняли 
прихильно всі демократичні 
держави: ті, що мають і хо
чуть піддержувати тісні фінан
сові й економічні звязки зі 
світом, і ті, що засадничо є 
проти економічного націона
лізму й самовистарчальности 
та є за вільний міжнародній 
товарообмін. А проти цеї де-
валюації холодно поставилися 
назагал ті держави, які пряму
ють до внутрішньої економіч
ної самовистарчальности й до 
заокруглення свого економіч
ного організму в одну, відруб
ну від решти світу одиницю. 

Коли порівняти гріш до кро-
ви, то .можна сказати, що ті 
краї, що прямують до еконо
мічної вистарчальности, не 
дбають, чи їх гріш-кров має 
всі ці прикмети, щоб його 
можна було переливати до 
другого економічного організ
му. Навпаки, в них є навіть 
тенденція витиснути на свойо-
му гроші такі прикмети, які 
відштовхувалиб його від змі
шання з чужим грошем. 

Девалюація франка є нічим 
іншим, а тільки розрідженням 
цієї французької фінансової 

крови до тої рідкосте, н якій 
знаходиться англійська й аме.-
риканська економічна коов. 
Через це розрідження стане 
лекшим переливання цеї крови 
між ці три фінансові потуги: 
Англію, Америку і Францію. 

Перед девалюаціею Франція 
могла купувати в Англії й А-
мериці продукти на одну тре
тину дешевше. Зновуж власні 
продукти мусіла продавати за 
границею на одну третину до
рожче. А що нинішній добро
бут промислових країв не за
лежить від того, скільки до 
краю спровадять продуктів, 
тільки від того, стільки їх ,ви-
експортують, то і Франція на 
тому „таному купуванню" й 
„дорогому продаванню" фак
тично не заробляла, тільки 
тратила. А це спутувало вся
кий товарообмін і подібно як 
інші народи пхало край до 
самовистарчальности й еконо
мічного націоналізму. 

Якраз тепер, за влади „на-
родньо - фронтового" уряду 
Блюма, Франція рішилася роз
рідити свою валюту до тої гу
стоти, що, її має Англія й А-
мерйка. З боКу уряду Блюма 
це явище зовсім послідовне. 
Треба підкреслити, що наскіль
ки у наступних виборах в А 
мериці вийде знову Рузвелт, 
цей анґльо - американсько-
французький ф і н а н с о в и й 
бльок матиме великий вплив 
на економічне життя цих 
трьох держав, а навіть ці
лого світу, й ті наслідки 
не конче будуть відємні 
Цей бльок виявлятиме теж ве 
лике політичне значіння. Бе 
ручи під увагу уряд Блюма, е-
кономічне положення Франції, 
й політичне положення в Евро-
пі, можна сказати, що цей фі
нансовий бльок створився на
віть не так під натиском фінан 
сових чинників, як політич
них... 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗ* 
РОЧЕСТЕР, Н. Р1. Тов. Вільних 

Козаків, від. 316, повідомляє своїх 
членів, що місячні збори відбудуть
ся в четвер, 8-го жовтня, точно в го
дині 8-мій ввечір. Просимо всіх чле
нів прийти на ці збори, бо маємо 
важні справи до порішення. Довгую-
чі члени зволять вирівнатн свою за-
леглість, бо в противнім разі будуть 
суспендовані. — В. Ґурянськнй, секр. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗА. 

Улас Самчук. 

Ь 
• • 

ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ 
Друга частина „ВОЛИНІ". 

Передрук забороняється. — Авторські права застережені. 
(21) 

Черга за молодесенькими 
„хлюстами", яким ще „молоко 
на губах не обсохло", Матві-
евим Василем та Стратоновим 
Максимом. Це „один рік". Не-
crop Ониськів пішов і невідо
мо, що з ним. Два місяці пе
ред відходом „на якусь повіт-
ру" оженився, дівці світ завя-
зав, живота їй лишив, а сам 
пішов. 

Більше нема кого брати. 
Навіть білобілєтчик безреб-
рнй Микола Гнидка, і той по
терпав. Не лишать і його, в о-
боз запруть і скажуть картоп
лю оббірати. 
. Так, так... Матвій попро
щався зі Стратоном та Кузь
мою. Прощався „раз-другий-
третій", щоб забули взаїмно 
все зло, яке один другому міг 
коли вчинити. Провів їх поля
ми, оглянули „може в остан
нє" свої володіння, говорили 
про Бога, про його незмінну 
волю. Раз їм суджено, то, 

^значить, так і буде, бо ніхто 
не в силі змінити „волі Його". 

їм здавалося, що бачать це 
все дійсно останній раз. Раз 
ідуть на війну... Раз там з гар
мат, з кулеметів, човпуть лю
дей, раз там газами душать... 
Боже, хто вернеться ввідтам? 
Дивно... Йдеш fi знаєш: там 

тебе вбють, а все таки йдеш, 
все таки не маєш права не 
йти. Але „все одно, раз мати 
родила, раз і помирать"... 

Так міркували дядьки, про
щаючися з Матвієм, з полями, 
з родинами... 

Ш. 

Наближався час школи. Чи 
буде вона в цьому році? Во
лосько по довшому часі порі
шив відвідати учительку. При
йшов. Зійшов на ґанок, засту
кав. Тихо. Ніхто не відпові
дає. Застукав ще. Після ще й 
ще, але в школі пустка. 

Пішов до сторожа. — Еее, 
хлопче! і Учителька вже давно 
вибралась. Не буде школи. 

Це зовсім Володькові недо-
вподоби. , Значить, цілу зиму 
дома. І Ґанки не буде бачити. 
І так не бачив її ціле літо. Раз 
один у церкві помітив, але не 
дивився на неї. Здавалося, що 
всі люди звернуть на нього у-
вагу, колиб дивився. Зреш
тою, він майже забув її. Вона 
звязана в нього зі школою. От 
сидів собі на лавиці другої 
групи і нераз, коли не було 
що робити, оглядав клясу. Ці 
каво було оглянути обличчя, 
тому уважно розглядав їх. 
Здебільша безвиразні, бліді й 

очі нецікаві. Тільки одно зупи- нема? Володькові надзвичай- вояків поділили на „райони 
няло увагу — Ганчине. Ті 
„шельми" очі. Ті очі такі рух
ливі і такі блискучі. Хочеться 
на них дивитися. Чоло цікаве 
і ніс розумний. Навіть ласто-
виннячко не шкодило йому. 
Навпаки. Здавалося, що через 
нього барва обличчя якась 
більше притяглива. 

Але це тільки в школі... Ко
ли вийшов з неї, коли пішов 
у поле, зжився з працею... Де 
там згадувати Ґанку. І тільки 
натяк на школу, тілки місяць 
серпень доходив до середини, 
мимохітно згадалася Ганка 
Ах, як би хотів знов зустріти 
її, вийти в поле за ліс туди, на 
те місце, де колись сидів на 
пеньочку і дивився на озеро. 
Приємно було тоді. Відчував 
соковите життя, відчував 
весну. 

Вертаючись зі школи, Во-
лодько помітив в дйлині вели
кий рух. З західнього боку з 
гори поволі тягнувся обоз. Ні, 
то вже не „галіціяни^. То 
справжній обоз —і москалі. 

-По селі піднявся1 гамір. В 
скорім часі кожне подвіря ма
ло гостей. Обоз розташувався 
по хатах". У школі зупинив

ся штаб. На вивісці крейдою 
зазначено: штаб такого то о-
бознгіго дівізіона. Загицали 
по селі вершники. На долині 
зупинилися кухні та санітарні 
вози. 

Володько дивився на все за
цікавленими очима, а. після 
квапився до дому, щоб' поба
чити, чи й „у нас є". А що, як 

но хотілося, щоб і до них за
їхало кілька підвод. Нові ве
селі люди. Співи, гармонія, 
вояцький „суп" значно смач
ніший від своєї юшки, коли 
їсти його з „котьолка" широ
кою вояцькою ложкою. 

На жаль, „до нас" обоз не 
доїхав. На дерманських хуто
рах не було ніодної підводи. 
Тому, коли настав вечір, Во
лодько, Хведот і ціла армія 
їм подібних подалися у село 
на вигін. Там гамору, мов на 
ярмарку. Саме діставали „мо
скалі ужін". Зі всіх боків се
ла йшли в долину з відрами 
по „суп і порцію" воловячого 
мяса. Коло кухні велитенські 
балії „порцій", нанизаних на 
маленькі деревині патички. 
Кожний вояк дістає у своє 
відро кілька черпаків юшки, 
ложку масткої гречаної каші 
і порцію яловиччини. 

Деякі діставали просто ' „п 
котелок," і зараз сідали на 
землі й їли. Здебільшого не 
доїдали. f 

— Ей, малиші! Кто желает 
єсть'суп?... 

„Малиші" не голодні, але 
хто відмовиться від таких ла
сощів, як „московський суп". 
Кожний бажає поласувати. То
ді вояк брав „котелок" і йшов 
ще раз до кухні. Там давали 
йдму ще одну порцію, яку з 
насолодою нищили „малиші". 

По вечері „водопій". Це та
кож цікаве явище. Зі всіх дво
рів ведуть коні' до криниці. 
Коло одної; мало місця, тому 

Кожний район має свою кри
ницю. А там крик, матюки, ви-
віскування коней. В скорім ча
сі коні так розгрузили землю, 
що до криниць не було до
ступу. 

По водопої гульня. На ши
рокому вигоні „круг". Перед 
кругом довгий стілець. На 
стільці з ростяжними „трьох-
рядками" гармоністи. Навколо 
муром сірі шинелі, товсті чер
воні пики з вишкіреними зу
бами. 

К и р п а т и й „чорномазий" 
Ванька під розлогі звуки гар
моній „трепака вибиває". Йо
го ноги, руки і ціле тіло стри
бають, як у „чортика". Присі
дає, плеще долонями по хо-
лявах, після по щоках, по гу
бах. Далі й далі — все нові і 
нові викрутаси. Кружляє дзи
ґою на одній нозі, стаєі догори 
ногами і танцює на руках. 

Воячня вдоволена, щаслива. 
Деякі присідають д о землі зі 
сміху. 

А коли скінчився „трепак", 
виступив оповідач. „За гора
ми за долами, за широкими 
морями, за дрімучими лісами, 
в славнім царстві-государстві 
жив-був славний цар государ 
— Матвей по прозванню Бе
рендей?... г - рвучно з місця 
розпочав оповідач, збивши 
свою „фуражку" на потили
цю. Над чолом копицею чуб, 
комір „гімнастьорки" розхрі-
станйй. Ліва рука в боку, пра-
вві. мов нагай, "вимахуеться 
над головою, -

.(Дальше буде}. 

г. Ї.< 
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Дамян Гуцул. 

СВЯТОСЛАВ ЗАВОЙОВНИК 

Order. 

На широкому, синявою не
ба обрямованому, хвилястому 
степу, розмальований чудовий, 
вічний Київ — Мати Городів 
Руських. По сріблистому Дніп
рі й по всіх ріках Руси сну
ються човни, сюди й туди, ні
би муравлі битими стежками 
до великого муравлища, до 
найбільшого торговища Схо
ду — Києва. З півночі жадні 
пригод скандинавці, відважні 
варяги, з півдня хапчиві гре
ки, потужні болгари, з заходу 
горді німці і франки, влесливі 
лєхіти й .чехи, зо сходу хитрі 
хозари, імперські араби, лобі-
джені перси та ріжні монго
ли... 

На всі чотири сторони світу 
промостили собі хоробрі ру
сичі вільні дороги, кудою по-
плила слава й багатство Вели
кої Руси. 

Як у великому муравлищі, 
накопичувалось у Києві добро 
далеких україн: найкращі ви
роби, прикраси, тканини, ва
зи, посуд, вина, овочі... 

Але найбільше спотребову 
вала Русь заліза. 

— Постачайте нам мечів, що 
не тупляться, опис, що не лом
ляться, — гукали дружинники 
на всіх торговищах. — Лиш 
мечі нам, а решту вже самі 
здобудемо! 

Грекам, що найбільше тор
гували з Руссю, не дуже то бу
ло на руку, що русичі за збро
єю так розбиваються. 

— Ви, варвари, лиш кров 
проливалиб. Чиж не можете 
мирно торгувати з нами та ба
гатіти?... Прийміть нашу віру 
та й житимемо в братній зго
ді й любові. Наші кораблі від-
возитимуть плоди вашої бага
тої землі і привозитимуть, що 
лиш забажаєте. 

Але. знову торговці зброї,— 
варяги, німці, араби, — зати-
раючи'руки, говорили: 

— Всі боги! щоб славна Русь 
завжди мала таких войовни-
ків, князів, як Олег, Ігор і Свя
тослав! О, щоб він довго жив, 
та щасливі війни провадив! 

— До мене, лицарі славні, 
до мене, воїни непереможного 
Святослава. В мене найкращі 
мечі, щити і списи, випробу
вані Великим Теодориком під 
Римом, Людвиком і Оттоном. 
Німецька сталь не тупиться й 
не гнеться, — вигукував чер
вонолиций німець. 

— А наші мечі вже нераз 
рубали по стороні ваших кня
зів, — хвалився високий ва
ряг. 

— Ми своїми мечами, освя
ченими Великим Пророком, 
збудували велику імперію, та 
й вам цього бажаємо, — за
охочував смуглявий араб. 
Ходіть з нами та й розділимо 
трухляву Візантію. 

— Чуєте, греки зрадливі?!... 
Вже забули ви ляментації Фо-
тія, коли то відвідала вас 
Русь? Не тямите, як навколіш
ках благали, ви пощади, коли 
придавив вас щит Олега? Іго
реві щ (пощастилось, але, знай
те, що в нас Святослав є! 

Русь не могла зректися здо
бутих пра^в і привілеїв на ві
зантійських торговищах для 
своїх купців, якими не тіши
лася ні одна,держава. 

• •* 
—-^Кяязто, вже досить нам 

посуватися на схід. Греки й 
болгари^ розпаношуються над 
морем, Гнехтують наших куп-

вищ. Невдоволення ширить
ся, а дружина на Візан-
тію хоче, — відплати-
ти поразку твойого батька. На 
Візантію! Туди вказує нам 
шлях Дніпро, туди веди нас, 
князю наш. Твоя дружина хо
че на море. 

Отак переконував Святосла 
ва старий Свенельд у княжій 
світлиці, вистеленій килимами 
та шкірами звірів, що їх князь 
сам уполював. 

— На море!... Ах, моя ти 
дружино, мої русичі!... У ва
ших серцях дрімає моя віра, 
що нею віддихаю ц, живу. Па
щі душі хвилюють розбурха
ним морем, манять пригоди и 
далеч. Греки, римляни, араби 
й усі народи стали великими 
на морі. На суходолах повста
вали скоропроминаючі держа
ви, а на розгойданих морських 
хвилях виколихувалися могут
ні, довготриваючі імперії. 

— Так, так, мій воєводо, 
земля рідко трясеться, а 
пливкі бурхливі хвилі вироб
ляють сміливість, володар-
ськість. Пливеш, а під тобою 
й над тобою хвилюють, клеко
чуть безодні, чуєш, як грають 
прост.ори, як усе гойдається, 
пливе, й одиноким стерном 
твоя відвага. З Херсону й Ві
зантії попливе £усь на незнані 
моря... 

Заслуханий у мову князя, 
задивлений у його невисоку, 
кремезну постать, радів ста
рий воєвода своїм успіхом. 

Але Святослав мав свої за
думи й ніхто не відведе його 
від них. Навіть старий, досвід
чений і вірний Свенельд, що 
немало причинився до того, 
що княгиня Ольга віддала 
керму великої держави в мо
лоді руки сина, не міг ніяк 
змінити його .постанови. 

— Князю Святославе, на
шим ворогом є Візантія і Бол
гарія, — переконував воєвода. 
— Наш мід, віск, шкіри, збіж
жя, мусять возити наші купці 
на наших човнах, а не грець
кі галери. Греки щораз сміли
віше скалять зуби в надбереж
них кольоніях та все більше 
затісняють вузьке горло про-
ливу для наших кораблів. Ми 
мусимо вирвати їм ті зуби: 
Херсонес, Ольбію, Тир, Теодо 
сію, Фанаґорію, а в вузьке 
горло проливу впхаємо кула
ка й розширцмо його, щоб на
ші кораб.'п свобігно плили на 
широкі моря, щоби свобідні 
ше дихала наша земля. 

— Ні, воєводо. Найперше 
встромлю меч на Сході в Ітилі 
і в Бердаї, об який розбива-
тимуться варварські орди. 

— Але, князю, власне Хоза-
рія прийматиме перша ці ор
ди на свої мечі та захищатиме 
Русь, заки наші воїни купати
муться в болгарській і грець 
кій крові. 

— Не вірю я хозарам, — 
сказав твердо Святослав. — 
Не є вони народом, а збира 
ниною, жадною золота й на
живи. Не наставлять вони гру
дей в обАроні свойого краю 
бо землі вони не люблять. Зо
лото можна переносити й во
ни охоче підуть, хочби Й 3.1 
намовою греків з дикими ор
дами на нашу багату землю, 
на блискучий Київ, щоб погра-
бувати.Тепер чи потому, а му
симо їх звоювати. Але краще 
тепер, ніж пізніше малиб вони 
полупитися з ордою. 

щв, випирають їх із торго ' — Велика і ясна твоя думка, 
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князю. Роби за своїми заду? 
мами і по своїй волі. Найкра
щою запорукою наші власні 
Мсчі й сила. 

_- Так, я розібю їх!... Тоді 
піду на Болгарію, Візантію... 
Піду шукати скарбів, до яких 
м е дійшов Олександер. Підемо 
двома шляхами... з півдня че 
пез Візантію, другим з Києва 
на схід... Тепер розумієш ме
не, воєводо, чому Хозарія й 
ІТІІ.ІЬ мусять бути наші, чому 
ніхто не сміє загородити нам 
дороги на схід?!... 

СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 5-го ЖОВТНЯ 1936. • [ • • • 
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З РУХУ ПО ВІДДІЛАХ У. н. СОЮЗІ 

— Непереможний князю Ве
ликої Руси, найбільший лица
рю сучасности, побіднику 
численних орд варварських, — 
говорив К'алокір, кланяючись 
у ПОЯС. 

— Цісар Візантії, Никифор, 
просить приняти оці дарунки 
та вважатиме за велику честь 
собі, мати тебе, князю Свято
славе, славний завойовнику й 
твою Велику Русь могутню за 
свого приятеля і союзника. 
Ьолгарн нападають на нашу 
столицю та ваТіїим купцям не 
дають вільної дороги. Вони 
нищать нашу приязнь, що 
здобули її великі ^шязі Руси 
Олег і Ігор. Імператор Візантії 
бажає увійти в союз із слав
шім князем могутньої Руси та 
навоювати Болгарію, спільно
го ворога н нищителя нашої 
приязни. 

Очі, уста, голос, ціла по
стать херсонського намісника 
затремтіли хитрістю. Кланя
ючися низенько, пішов ще до 
княгині Ольги, передати при
віт і дарунки від цісаря. 

— Цісар Візантії й патріярх 
нічого собі так не бажають, як 
тільки, щоб твій великий син, 
княгине, приняв правдиву ві
ру, щоб ти вічно тішилася ним 
у паю, як святі, з нашим Вели
ким Констянтином і Святою 
Оленою. Імператор бажає при
язні з Руссю на цьому і на 
тому світі. 

Сталевий сміх Святослава 
розсипався по світлиці, вда
ряв по стінах, як дзвенькіт йо
го меча по щитах і шоломах 
у бою. 

— Мамо, таж греки хотілиб, 
щоб янголи або чорти занесли 
мене живого до раю або до 
пекла, щоб лиш мене на землі 
не стало. Мамо, я не хочу 
довшої вічности, як вічність 
моєї Руси. Не хочу жити дов
ше, як імя і слава мойого на
роду. Всім у Києві вільно від
відувати святиню Іллі, коли во
на дає їм мир душі і спасення. 
Але шлях спасення Руси веде 
не туди, куди вказують грець 
кі жерці, a J через Херсон і ці
сарську браму Візантії. І туди 
піду я і всі русичі за мною! 
Мечами прорубаю царські во
рота й дам вільний вхід моїй 
Русі на незглибимі моря, де 
вона шукатиме свого спасен
ня. Хай називають нас греки 
варварами, дикунами, але Русь 
завоює їх і приведе на свої 
двори і скаже їм учити дітей 
своїх, як колись учили заво
йовників римлян. 

Я волію бути завойовником 
і паном римлянином, як заво
йованим греком фільософом. 

По блідому лиці Ольги по
котилася матерня гаряча сльо
за. Ще ніколи не бачила сво
його сина таким гарним, та
ким величним. Хоч нова віра 
розлучила її на цілу вічність 
від сина, то в цю хвилину вти
хли болі матернього серця й 
пішла молитися не за спасен
ня його душі, а за великі за 
думи великого сина. 

В Києві крик, гамір, рух... 
Десятки мов зливаються з шу
мом Дніпра, схрещують руси
чі німецькі, варязькі, араб
ські мечі, випробовуючи їхню 
твердість і гострість. . 

Князь Святослав Завойов
ник рушав у похід на Болга
рію. 

— Іду на вас! — сповістили 
його посли болгарського ко
роля Бориса; — („Обрії'7. 

Окружні збори відділів У. Н. 
Союзу з цілої Пітсбурщини. 
На неділю, 27. вересня, були 

заповіджені заступником гол. 
преднідника, інж. В. Малеви-
чем, збори урядників трицять 
трьох Союзових відділів, з 
Пітсбургу й околиці. Ті збо
ри відбулися в галі укр. кат. 
церкви на Савт Сайд Пітс-
бурґ. Точно в 2-гій години по
полудні, так, як це було про
голошено, почались наради. 
Заступник гол. предсідника 
відкрив збори та покликав на 
секретарів М. Дутісевича Л В. 
Каліновського, які є секрета
рями відділів 56 і 296. Потім 
відчитано ті відділи; яких у-
рядники мали прибути на збо
ри, й показалося, що трицять 
два відділи вислали своїх у-
рядників на ті збори, отже ра
зом було коло 100 урядників. 
На зборах був присутній та
кож гол. рекордовий секретар 
Д. Галичин, який у своїй дов
шій промові представив при
сутнім урядникам теперішній 
стан щодо загального • руху 
членів за останні, роки по тих 
відділах, які були заступлені 
на тих зборах, а також вия
снив докладно ті всі причини, 
які утруднюють організування 
нових членів, а які ми моглиб 
усунути, якщо тільки в нас бу-
лаб дійсна охота до праці та 
розуміння того, що приєдну
вання нових членів до У. Н. 
Союзу являється тепер жит
тєвою проблемою цілої укра
їнської іміграції. 

З бесіди гол. рек. секрета
ря ми довідалися, що в кіль
кох минулих роках ті трицять 
два відділи стратили досить 
поважне число членів. Між 
тими відділами є тільки кіль
ка таких, що сьогодні начи
сляють більше членів ніж на
приклад чотири роки тому. 
Коли мова про причини, які, 

мовляв, стоять на перешкоді 
приєднуванню нових членів, 
то рек. секретар зазначив, що 
головною причиною є таки 
ми самі. Бо хоч депресія та 
безробіття утруднюють працю 
в організуванні членів, бо хоч 
неузасаднені та неоправдані 
нарікання деяких членів на 
свою' організацію відганяють 
молодь від неї, то всетаки на
віть і ті перешкоди можна пе
ребороти, коли ми бралисяб 
до праці з правдивим запа
лом та дійсним хотінням. До
казом цього є тих кількаде-
сять відділів У. Н. Союзу, які, 
не зважаючи на ті всі першко-
ди, потрапили збільшити чи
сло членів в останніх роках. 

По промові рек. секретаря 
вивязалась оживлена дискусія 
над порушеними справами. В 
дискусії забирали голос май
же всі урядники й урядниці та 
подавали від себе ріжні при
чини, які, на їх думку, утруд
нюють організування нових 
членів, підносячи заразом ріж
ні проекти й способи, якими 
можнаб ті причини усунути. 
Рекордовий секретар знов по
яснював, які проекти можнаб 
увести в життя, а які ні, та що 
ті проекти, які евентуально 
можнаб увести в життя, мог
ли би бути здійснені тільки 
конвенцією. 

Було також багато запитів \ 
ріжних організаційних спра
вах і на всі запити гол. рек. 
секретар давав вдоволяючі 
відповіли. 

При кінці зборів всі при
сутні урядники й урядниці 
прирікали, що будуть, ревно 
працювати для У. Н. Союзу, а 
зокрема подбають, щоб упро
довж наступних трьох місяців 
дістати до своїх відділів як
найбільше нових членів. Та 
праця повинна принести гарні 
успіхи, тимбільше, що, як де
які урядники зазначили, без

робіття в Пітсбурщиві тепер 
зменшилось' та багата людей 
пішло .до роботи. Отже ' ця 
обставина поможе в приєдну
ванні нових членів. 

На кінець забрав слово рек. 
секретар Д. Галичин, висказав 
своє вдоволення з річевої ди
скусії, а заразом і побажання, 
щоб та дискусія принесла ко
ристь для організації. А про 
користь можемо говорити 
тільки тоді, коли впродовж 
наступних трьох місяців кож
ний з присутніх урядників 
візьме активну участь у цій 
тримісячній кампанії за при
єднування нових членів. 

Відспіванням українського 
національного гимну закінче
но збори в 6-тій годині вве-
чір. Додам іще, що, на мою 
думку, такі збори повинні від
буватися частіше, бо виміна 
думок причиняється до ви
яснення ріжних організацій
них справ, а тимсамим усуває 
принаймні частинно ті причи
ни, що нераз стоять на пере
шкоді організуванню членів. 

Михайло Дуткевнч, 
секр. від. 56 У. Н. Союзу. 

НІС МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄШ. 

МЕНЧЕСТЕР, Н. j Г. 
• На Рішу Школу. 

Союз Українок ч. 50 замісць 
вінка на могилу пок. А. Риба-
кової переслав через Обед-
нання $2 на Рідну Школу. 

Олена Беднарчик, касіерка. 
• Q 

ШІКАҐО, ІЛЛ. 

На поміч українському. 
*• письменникові. 

На заклик референтури Ч. 
X. в Ню Иорку 54 відділ ОД-
ВУ, „Дочки України", перевів 
на допомогу хворому пись
менникові збірку, що дала су
му $8. Гроші переслано до 
Центральної Управи ОДВУ. 

Рівночасно „Дочки України" 
закликають усі відділи Ч. X 
прийти з негайною помічю 
заслуженій людині та визнач
ному українському патріотові. 

За Уряд: Анна Семочко, го
лова; Анна Драпак, секр. 

ЦЕРКОВНО-НАРОДНІЙ 
С П І В А Н И К 

під нотами на три і чотири 
голоси, зібрав і уложнв 

. о. Віктор Матюк. 
ЧАСТЬ І: Пісні перед і по науці 1 

24 пісень зі св. Літургії. ЧАСТЬ II: 
Тропарі і Кондаки Воскресні від 1 
до 8. гласу; Прокимени Літургійні 
від 1. до 8. гласу; Пісні із Вечірні; 
Пісні з Утрені ЧАСТЬ III: Пісні 
великого поста; на Великдень з во-
скресної Утрені; Пісні на Празники 
Господні; Богороднчні; Святих; Ко
ляди. v 

Це є дуже практична книжка 
для дякоучителів. Друк нот є 
дуже читкий. Ціна $1.50. 

Замовлення на С. О. D. не 
висилаємо. Пишіть до: 

, " S V O B O D A " 
81-83 GRAND ST., P. О. BOX 846 

JERSEY CITY. N. J. 

Пані (до хлопчика, що йде 
вулицею із своєю матірю і під
ніс пані парасольку, яка їй ви
пала з рук): Ти дуже милий 
і чемний хлопчик! 

Мати хлопчика: О так, про
шу пані, він це одідичив уже 
по батькові, а батька випуска
ють усе місяць або й два скор
ше за добруї поведінку. 

о 
У вязниці. 

Вязничний сторож: Пане на
чальнику, той арештант, яко
го ми вчора замкнули, втік у-
ночі! 

.Начальник вязниці: А до 
чорта, чи не говорив я вам, 
щоб ви позамикали всі ви
ходи?! 

Сторож: Ми це зробили, та 
він утік входом! 

• 
• 
• 

• 
• 
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ЕКЗЕКУТИВНИЙ К О Ї Ш СОЮЗУ УКРАЇНСЬКО-

АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ КЛЮБІВ 
СТЕИТУ НЮ ИОРК ПОДАЄ ДО ЗАГАЛЬНОГО ~ 

ВІДОМА, ЩО і ? 

ШЕСТА З В И Ч А Й Н А 
КОНВЕНЦІЯ 

СОЮЗУ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ Ю1ЮБІВ 
СТЕИТУ НЮ ИОРК 

: :: : відбудеться : :: : 
В СУБОТУ, 10-го ЖОВТНЯ (ОСТ.) 1936 Р. 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 
ПРИ 2-гій УЛИЦІ В МІСТІ ТРОЙ, Н. И. (TROY, К. Y.) 

Наради розлічнуться в годині 9-тій рано. 
Програма Конвенції буде проголошена на початку 

нарад. , 
Прохаємо всі Українсько-Американські Демокра

тичні Організації стейту Ню Иорк вислати на цю 
К О Н В Є Н Ц І Ю СВОЇХ ВІДПОруЧНИКІВ. 225,32 

Екзекутивний Комітет Союзу Українсько-
Американських Демократичних Клюбів 

Стейту Ню Иорк. 
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Х И Р И І - С О Л І С Т И ! 
В книгарні „Свободи" можете дістати нові твори 

М. О. Г А Й В О Р О Н С Ь К О Г О 
(пісні Українських Січових Стрільців) 

І. том: СОЛЬОСПІВИ на середній голос ___-$ .73 
II. том: Пісні на МІШАНИЙ ХОР (партитура)' 1.00 

НІ. том: Пісні на ОДНОРОДНІИ ХОР (на діво
чі або мужеські голоси) .75 

На кожний концерт придасться вам сильна і 
дьора пісня (на мішаний хор, „Живи, 
Україно"!) .25 

Пісні Лемківщнни, Закарпаття, Полісся і інші 
твори М, О. Гайворонського на хор і скрипку мож
на дістати в книгарні „Свободи": 

" S V O B O D A , " 
81-83 Grand St., (P. О. Box 346) Jersey City, Bf.J., 

• • ^ • • { • • • • • • • • • • • • • • • • • • • О П 
ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ Б0 

ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРО
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ 
ЦІННИК книжок. 

М. Островерха. 

ІСТОРИЧНЕ МИСТЕЦТВО В НАС 
/ _ О - ' " і . -

Тільки нарід політично вихований, високо по
літично розвинений має велике історичне мистец
тво. Бо історичне мистецтво народу — це його ду
ша, змагання, подвиги. Воно стає помічним у полі
тичному вихованні народу, воно вяже й єднає нарід 
в одну державу. і 

У нас іще й досі живе думка, що історичне ми
стецтво це другорядне, а то й підрядне мистецтво. 
Просто — дрантя, якого мистець, що себе високо 
цінить, буде соромитися. Що так воно є — доказ: 
ми й досі не маємо історичного мистецтва — того 
правдивого, великочо, на європейську міру. Василь
ківський, Волков, Ждаха, Івасюк, Красицький, Са-
мокиша, Сластьон, П. Холодний старший та ще 
кілька інших, хоч вони дали найкращі з мистець
кого та історичного боку твори, то їх не можна 
й порівнювати, вже не кажім із історичним мистец
твом Венеції XVI. століття, а й із таким мистецтвом 
Італії та Франції першої половини XIX століття. 
Наші мистці, ті найвидніші, немов соромляться 
братися за історичні еєжети — як Крути, Бій за 
Львів, Чортківський пролом, здобуття Києва 1919 
року, Тиф в Україні 1919/20 p., Базар, та інші по
дії з пізніших років по сьогодні. Адже в тих мо
ментах стільки величі, стільки геройства й посвяти, 
стільки запалу й віри у велику нашу ідею. Цеж бу
ли роки кріваві, великі, які не повторяються, на-
жаль, дуже часто. 

Мистецтво, взагалі, кожного народу йде рів
ним кроком із політичним життям даного народу. 
Плястичне мистецтво, це відбивка життя народу, 
лише тому Джозуе Кардучча заходився виховати в 
Італійців рісорджімента свідомість потреби ставити 
в житті „сутьь над „формою"... В мистецтві пере
довсім простота, а не штучність, сила; а не горо-
їження, чепурність, а не зманірованість. 

З історії знаємо, що кожна,велика доба, коли 
старі боги валилися зо своїх пєдесталів, а на їх 
місце ставали нові, тоді й мистецтво приходило на 
поміч тому новому політичному устроєві. Великі 
державні мужі Своїми ідеями^ своїм мітом нового 
запалювали душі мистців і разом із мистцями за
хоплювали, перетоплювали в горнилі нової віри 
душу маси. Цим шляхом прийшло все те правдиве 
мистецтво. ' 

Що мистецтво йшло разом із політикою, про 
це переконаємось кинувши оком, бодай нашвидко, 
взад. Починаючи від Греції по сьогодні. 

Греція за Перікля, під протекторатом якого 
розцвітається буйно мистецтво. Це був час т. зв. 
мистецької диктатури. Часто Перікль у прегарної 
Аспазії шукав ради у своїх ділах. У тієї Аспазії, пе
ред якою і Сократ часто мовчав. Греція має тоді, 
між іншими мистцями, божественного Фідія, з рук 
якого виходили твори потуги! сили, могутности. 

Римляни були ' передовсім вояками. Мистецтво і 
мистців дістали від Етрусків, яких підяремнили, і з 
Греції. Всежтаки, триюмфальні арки, розкинуті по 
деяких містах Італії, Франції, Англії, по колоніях 
Африки, й яких у Римі тих найзразковіших є три 
— Септимія Севера, Тита, Константина; — колюмни 
Трояна й Авреліяна в Римі, говорять до нас мовою 
великих часів побідних римських воєн. Дальше — 
з імператорів треба згадати Адріяна, що був вели
ким покровителем мистців і любимцем мистецтва. 
З його часів залишилася досі найкраща різьба, мо
заїки. Приходять часи христіянства. Може ніхто 
так уміло, виключно в свому переможеному поході 
не використав впливу мистецтва, як христіянство. 
Погляньмо на перші обличчя Ісуса Христа, Марії в 
римських катакомбах, на мозаїках IV—XIII століт
тя аж до ренесансу: завжди там велика віра, фана
тизм, що ворушить гори. уГа віра, якою вже в ча
сах ренесансу заговорив іще Беато Анджеліко. 
Врешті — часи гуманізму, ренесансу; мистці-ґенії 
переходять із однієї провінції — незалежної тоді — 
в другу, з Фльоренції до Міляно, до Сієни, до Вене
ції, Мантови, Феррари, Перуджії, Больонії тощо: 
часи, коли коли мистецтво стало на тій висоті, якої 
ніколи досі не перейшло і хто зна чи коли перейде, 
коли мистці після Данте, Макіявелі стали перши
ми вістунами соборности Італії. Для Венеції, чи для 
Льоренца Медічі шляхотного у Фльоренції „мистец
тво було передовсім, — каже один історик, — по
мічним знаряддям у пануванні, в політиці". Даль
ше — часи французької революції, імператор Напо
леон, який до свого воза запряг і мистців. Це була 
політика. Але як нині дивимося' на ті величезні кар
тини з тих часів оспівування нової Франції, то ба
чимо в них не лише акти історії, політику, а й ми
стецтво. Те самі й із местецтвом Італії з часів рі
сорджімента. Чи знайдеться хоч один такий мис
тець, чи критик, щоб зважився не бачити в без
смертних творах тих часів — берімо такого видно
го мистця Джіованні Фатторг — найвищої мистець
кої вартости, хоч у тих творах представлені події з 
воєн Італії за її визволення і за соборність. Твори 
тих часів, це справжня,оаза серед мистецтва XIX. 
століття. Про це можна переконатися в музеях Ри
му, Фльоренції, Міляно, Венеції. І так ми дійшли 
до наших днів. Коли все ближче зближаються до 
себе, щоб зударитись, два нові політичні устрої: 
національний, т. зв. загально фашизм, захід, Евро-
па, устрій конструктивний; і комунізм — схід, Азія, 
варварія, обезцінення людини,, культури, устрій на
скрізь деструктивний, брехливий. І бачимо — зно
ву мистецтво стануло до помочі в змаганнях цих 
двох ідей. Мистецтво сучасної Італії розрослося 
неймовірно. Воно, включно з футуризмом, стало 
без тіни принуки, щиро, з ентузіязмом оспівувати 
Нову Італію. Сила, порив, ясність духа — це панів
на його нота. Фашистському мистецтву ніколи 
не дорівняє мистецтво Совєтів: кволе, шабльонове, 
удягане. Це найкраще можна порівняти на міжна
родній виставі мистецтва — що відбувається що 

два роки — у Венеції, куди Совєти висилають най-
показніші твори своїх мистців. 

Ось так виглядає мистецтво взагалі, й історич
не зокрема, в історії народів. Ми завжди штиль-
гукали, підтюпкували, здоганяли. Ніколи не ста
нули ми до рівних змагань у цій царині з іншими 
народами. На це складались у нас ті вічні перепо
ни: „політичні обставини", а з ними й економічні, 
а ще більше: наше недоцінювання значіння істо
ричного мистецтва в політичному житті народу. 
Найкращий доказ, як ми доцінюємо це мистецтво: 
після наших останніх крівавих змагань 1917—1921 
р. ми не маємо правдивих творів, картин, а лиш 
нашвидку накинені шкіци й рисунки. Бо й твори 
з періоду УСС. 1914—1918 pp., хоч які вони цінні, 
то це не є те, що повинно було би бути. 

• • • 
Каже італійський мистецьг сучасний модерніст, 

Джіно Северіні: „Малювати без ціли, це майже все-
одно, що кричати в порожнечу: власний голос гу
биться і ніхто його не чує. Це лиш хвилина задо
волення того, хто кричить чи співає. Але він і то
миться". 

Кожний мистець, щоб його творчість була по
зитивна, мусить мати ясну ціль. У нас, іще недер
жавної нації, кожний мистець мусить мати ту ясну 
ціль: незалежність України. Коли це стане підста
вою у його творчості, він знайде у свому серці за
пал, віру в ту ідею. А його твори, створені в тім 
вогні віри, стануть пробудним чинником у політич
ній боротьбі України за свою самостійність. 

(„Обрії"). 

оооооооооооооооооооооооооо 1 8 
8 І І 
* І 
і і і 
8 
5 
8 І І 

ЩО ВИ ЗНАЄТЕ ПРО ЛЕМКІЕІДИНУ? 
Коли хтось питається Вас про Лемківщнну, чи 

можете дати вдоволяючі відповіди? 
х Що діється тепер на Лемківщині. 

Відповіди на ці питання знайдете в новій книжці 

ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ 
Л Е М К І В Щ И Н И 

написав Юліян Тарнович 
284 сторін — 100 Ілюстрацій. — Ціна $1.00. 

Заомвляйте в книгарні 
„ С В О Б О Д И", 

81-83 GRAND STREET (BOX 3 4 8 ) , JERSEY CITY, N. J. 

ОООООООООООООООООООООООООО 
Л і к а р : — Чи ви здорові? 
— Так, зовсім. 
— Коли так, то недобре. Нині таких людей ду

же мало, тому їх уважають неграмотними. І тому 
теж ви повинні лікуватися! \ _. /л 



ПОЛІТИЧНІ ВИЗИСКУВАЧІ 
ПроііШ*IrnimrVt Роійя'^ІМмага-

НІТЬСЯ ПЄрЄКОН.ПН .iMej/ИК.іНСЬКИЙ Hil-
ріа, т о підмога для иаіиих міліоніи 
дрзробітннх булаб неможлива, якби 
Н£ благодать теперішньої адкіїїіістрл-
Ші. Такс твердження є для кожної <» 
Ретельного американця осоружне і! 
{{Шбоко образливе. Ще білЬНІе 00-
разлиний aeij' факт, ,і|іо , Рузвелгова 
;шміністр;іііія стараїтБСЯ теж' ужііва-
їй допомоговнх грошей, що t в.та.-
fHictto ,|»ожЙого Податковий, на вдер
жання'себе ,р політичнім урядуванню. 
JliiHjJF'.VSBe.TT,, і Hflio'4 'npotyoufyi підне
сли питання про те, хто є політичні 
рзискШ|Г ,,. . ' . / '",' 
иіЯка fe праЯда? Хто t справжні вн-
зііскуначі? 

Фактично справа представляється 
так, -а не доказують документи — 
цдо нЧжО-рЬЗпіловці є сЙМі визначни
ми прлги«іишмн внзрек^влча^ивцій 
країні. Вони бавилися в політику 
Мдномогою. ВоШ старячися/ вжива
ючи запомогувнх грошей, -розбуду
вати ноно-розділову політичну ма-
ЯШЙУ-
.,, Рузвелтова адміністрація вживала, 
) ще досі вживає, ве.інкої сили, яку 
ропа дістала, щоб зневолити й заля
кати тих, т о противляться її плянам. 
Дінж дішоїа. що п. Рузвелт, намаїа-
цічнся скинути з себе відповідаль-
шсіь і обдурити американський на
рід, таврче своїх критиків, що ніби-
лр вони маніть самолюбні інтереси 
І є політичними Визискувачами? 
, Сателіти п. Рузвелта дуже часто 
вдають, що вони НІЯКОЇ ПОЛІТИКИ до 
запомоги, не доМускають. Так робить 
і п. Рузвелт. Але не раз і не два він 
підказався звернуті' увагу на дійсні 
інформації, що ЙОГО ново'-розділові 
Прручннкн вмисно старалися купити 
голоси за гроші гіодатковЦІв. 

ніколи НЕ ОПРЬКИНЕНО. 
Він ніколи не опрокннув них нік

чемних метод. Ані теж tie звільнив 
з, уряду урядовців, йому безпосеред
ньо підчннеНІїх, котрі були вннЧваті 
гн, проступках протії звичайної прн-
стойности. 

Запомоговнх фондів. уділених 
стей+ам, уживано нОво-роЗДі.іовнчі 
співробітництвом як політичний ко
паний мяч (футбол) Ці фоняи д*р-
ftieuo наче палку над головами не
щасного народу. В безчііеленнНх ви
падках від людей домагалися голо
сувати на Новий Розділ, бо інакше 
>і£ дістануть запомоги. Шкідливий \-
житок. ДО якого вкладано запомогові 
фонди, становить моральну квестію. 
ця квестія дотикає прямо святості! 
Президентської урядової присяги. 
' Пригляньмося тільки маленькій ча
стині того, т о в тій справі зареє
стровано: — Обрі ВілієМс, асистент 
адміністратора ВІІА, 12. жовтня 1945 
p., говорив (так подавано публнчно 
в пресі), що людям, котрі симпати
зують з програмою п. Рузвелта, да
м н о перевагу на стіїнопнпіах ВИА 
скрізь по цілій державі. В Ілінойсі 
зчинився був страшенний крик, як 
оповіщено, що г,тількн ЯЬОЯЛЬНІ й 
заслужені демократи" будуть постав
лені на чолі проектів ВПА. Десять 
Днів перед виборами І9ТІ5 р. стейт 
Кантоні був закндаїінй сорок двома 
мі.ііонамн запомоговнх грошей. 

Стсйтам, що мають демократичних 
губернаторів, які протестували про
тії витребеньків Новою Розділу, 
вмисно Й холоднокровно грозили, 
Що не дістануть запомОіопнх' фондів. 

Чи може бути якийнсбудь сумнів, 
що допомога аж воняє від політич
ної рОзйустн? Чи можна сумніватися, 
що вона переповнена крутарством 
самолюбних політиків? 

У Вайоміінгу СтеЙтовнН Демокра-
тичний Центральний Комітет пропо
нував зробити „чистку" усіх запо
моговнх службовців, що не були 
прихильні адміністрації Новою Роз-
д'тЧ В Ірі. Пснсилвенія. Новий Рої-
діл був такий гуманітарний, шо твйр-
див,- що затруднення ВІІА були мож
ливі Тільки через Демократичну Пар
тію . 

ЧЦо за ошуканство! Цеж гроші на
роду, що уможливлюють поведінку 
Уряйу. Ці гроші не належать' до я-
коїсь одної партії, ані теж не нале
жать до якоїсь одної адміністрації. 

(огОлош.) 
шттттт^шшшшШіШттш^яШтШяЛ 

Панна Ірка вчиться 'співу. 
TdedfiHiiiKa питається: 
' — Якжеж т о б і йде наука? 

— Щ о р а з ліпше! 
— Чи сказав тобі це про

фесор? 
•— Ні, лише я запримітила, 

иіо Мій татко не носить уже 
вати в ухах. 

З" І Ж Ш О Ш й 
• ТАМЕРИЩ.' ш 

РОЧЕЄТЕІ* к я. 

В суботу , Дня 26. вересня, 
в ідбулось залоакения у г о л е т о -
го каменя в УкраїнськімьМа-
родНім Д о м і прй 831-35 Д ж о -
з е ф і евеніом в !рочестер, Н^^Й. 

ТОЧНО В ГОДИНІ 3-ТІЙ ГІОІІО-
Лудні галя буАа воне вй»©в-
нена української^ та амери
канською гіубликою, як д о р о 
слими тик і МОЛОДИМИ. 

Члени д о м у .та гості по
сідали на лавки, які то кон-
трактор приготовив з г о щ і ж . 
Трицять Два Комітетовції ібу-
довн д о м у засіли йа естраді , 
а на самім переді сиділи; ви
значніші американські гооті, 
заступник президента місцевої 
денної газети "Times Union", 
посадник міста Charles StarttOh, 
радний міста John Hartsi і 
інШі. І 

На самому початку музика 
під п р о в о д о м гром. М. J0pKO-
ва відограла народній гнмн. 

Перше с.ЮвО.забрав гром. Д . 
Братусь, предсідник к о м і т е т у п р и к р а с о ю Ц І Л О Г О м і с т а . 
б у д о в и . Свято в ідбулося в д о -

. г 

член може передати свій уділ 
своїм дітям. 

До будови дому приступили 
такі організації?-Той. -.Вільних 
Козаків, від. У. Н. Союзу; тон. 
ім. М. ДрйГом&яввв, Під. У. R, 
Союзу; тов. Вільна Україна, 
BUV У. Р. С.;.тов. Українські 
Рільники, від. У. Р. С; Жіноче 
тов. ім. Лесі Українки, Україн
ський. Демократичний. Клюб і 
тОв. Молодіжи "Junior .League". 

Також взиваємо інші орга
нізації та всіх громадян ро-
честерської громади, шоб ста
вали членами Українського На-
роднього Дому. Треба мам ра
зом спільно працювати в) ко
ристь своєї громади ta на сла
бу і пожиток цілого україн
ського народу. 

Другим бесідником був по
садник міста Ghrfrles Stariton, 
котрий йИсказав свою при
хильність до українських роче-
стерськнх громадин, котрих він 
добре знає як чесних і пра
цьовитих людей. Казав, що є 
дуже задоволений, що укра
їнці взялись до будови такого 
гарного доМу, бо той дім буде 
не тільки корисний для укра
їнської громади, але буде і 

СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, ;-го'ЖОВТНЯ 1936. 
-вг 
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і Третім бесідником був Leroy Ж 
голим небом, бо Е Snyder, котрий виголосив! = \і\, але під 

дім тільки до половини збу
дований і є ше без даху. Був 
гарний осінній День і повівав 
теплий вітрець. Слова рром. 
Братуся запали в кожде серце 
члена дому і рочестерськото 
громадянина, бо наше ДОВРО о-
чікуване бажання здійснилось, 

ми приступили до будови 
нового Українського Нарад-
нього Дому. Гром. Браггусь 
зясУвав початки заходів біля 
будови, що сягали ще 1921 р. 
Далі розповів, як то товари
ство Вільних Козаків пряму
вало до будови загального У-
країнського НароДнвОго ДоМу, 
вибираючи кожного року ко
мітет будови дому. Товариство 
цілий час працювало і поважну 
суму придбало; як від своїх 
членів так "і з ріжних підпри
ємств, з торгу В своїм Малень
кім домі, де тепер міститься. 
Так купило одну посілість за 
$4,950, а другу, де тепер бу
дується дім, майже за #10,000. 
За три пляни, що змінювали 
будову дому, заплачено понад 
$1,500. Крім того мало на бу
дову дому готівки понад 
£9,000. Як затягнеться моргедж 
на суму $15;000, то цілий дім, 
по упорядкуванню, буде кош
тувати коло $45,000 або п 
більше. 

Дім буде на уділах. Один у-
діл коштує $100. 

Кожний член;' що купує уділ 
за §100 має. повне і рівне пра
во в тім домі, нарівні з іншими 
організаціями. 

Дім не є власністю тільки 
одного товариства Вільних Ко 
заків, бо це товариство дало 
тільки почин до будови. Дім є 
власністю кожного члена, що 
возьме уділ за $100. Кожний 

котрий 
довшу промову. Між іншим 155 
взивав український нарід д о \ щ 

Щ У ВАШІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ | 
Є ТАЮ ШКІЛЬНІ книжки? • • • 

ЯК НЕМА, ТО З А М О В Т Е НА НАСТУПНИЙ ШКІЛЬ- 553 
> > НИЙ РІК у КНИГАРНІ „СВОБОДИ". 

ПЕРША КНИЖЕЧКА (Буквар) М. Матвійчука _'_: 40it І 
. (Також маємо нове видання першої .читанки М. Матвій- .. 

нука з 1935 року. Коли хочете нове видання,. просимо 
зазначити прй замовленню. Ціна та сама, 40 ц.). \ 

ДРУГА КНИЖЕЧКА (ЧЙТаНкй Длй її WifcM) М. 
ійвтвійчуійі . _ ( . . . . . _ . . - -—— 45ви в 

ТРЕТЯ КНИЖЕЧКА (читанка для НІ кляси) М. 
МатвіАчука І . ^ _ . _ _ _ - — — вОии Щ 

ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (Читанка для IV кля-
ck) fa аМтвійчука ф , ,. 75ц. 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ДЛЯ ДИМ у ЧоТирох ча-
стях з дуже гарними ілюстраціями М. Фар-
Т̂ т«а: ЦИЇВСЬКЕ. кНЯЗІ$СТВО) ГАЛИЦЬ- fflp& М И 
КО-ВОЛИЙСЬКА- ДЕРЖАВА; КОЗАЧЧИ
НА; УКРАЇНА В НЕВОЛІ. Це надзанчайнрSrn> /Гї 
добре видання для вжитку ц школах і для 
дітей. Кожна книжка коштує 20 центів. 
Ціна за в<;і чотири книжечки разом 

едности та витревалости в на- !== КОРОТКА ІСтбРіЯ УКРАЇНИ, І. Крипякевнча 50ц. 2 
жодній та культурній праці . '== М А Л А , С Т 0 Р | Я УкРАШИ, І. КрнгаїкевИча .__'Л 15ц. І 
Пригадував українську пісню'=5 ПОЧАТКОВА ;ЕОГРАФІЯ З багатьома малюнками І картою, 

.". " - я г С. Рудницького __., т.__, - 75ц. 
та мандолінову орхестру та їх В г * 
виступи Під проводом Л. Co- В М А Л И И КАТЕХИЗІИ христіянсько-католицької релігії, уло-

^ **•„ ...^ SS і жил о. і. Рудович * 35 ц. 
' * Щ БІБЛІЙНА ІСТОРЯ старого І нового завгга, о. д-ра Я Ле-

вицькога _.і a 85ц. 
; І БІБЛІЙНІ ОБРАЗКИ. Перші початки науки релиїї, о. С Bi
gg ленького __̂ ^ __.̂  / _. 85ц. 

1 ХРИСГІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА ВІРИ В біблійних 
оповіданнях, о. С Біленького 50 ц, 

РУХОВІ ЗАБАВИ. Декотрі мають пісні 20ц. _ 
ВЕСЕЛА БАНДУРА, співаничок з нотам йрц. Н 
МА/ІИЙ БАНДУРИСТ, збірка пісень дл» дИей, видання І.СВГГ W 

ДктнйК" ^ Aj ; м 25.ц. S 
СЕРЕДЕЧНИП ВІНОЧОК. Вязаика святочних бажань для 

українських діточок; На іменини ібо уродинй Патери, 
6atbKa, дідУйя, бабуні, тети, страйка, вуйка, сестри, брата, 
вчителя, вчительки, товаришки. Також новорічні, вели
кодні і різдвяна побажання. Писемні прниітн на Стято 
Матери і декламації L l l , 35 u. 55s 

МАЛИЙ Д Е К Л Я М А Т О Р , збірка вірійй до деклямаііїй на всякі 
національні й шкільні свята та обходи. Підібрав 1 Впо
рядкував М. Таранько. Видання „Світ Дитини" 25 ц. 5 5 

МЕТОДИКА правописних і словесних вправ з додаткками: 
диктати, зразки говірок, спис висловів. Практичний під
ручник для вчителів і кандидатів учительського знання. 
Діра К. Кйсілевсбкого. Ціна _ ^ . . _ ^ _ _ ^ , и ^ 65 ц. ї 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДРУЧНИК до навчання перших початкиг 
українського пгісьМа, М. МатвіЙчука. Ціна 75 ц. І 

" S V O B O D A , , » 
ЙІ̂ ЙЗ GBAftD ST., (P . О. Box 846) Jf iRSfc* OITt , N; #. І 

;;; /;, l^inirnnfinninrnnHiiijnnnininifniinifnijnninniiniinfiitnfinlnnnriniii^ 

рочинського, Підносячи, щ о 
краса мельодій чарувала кож 
не серце. . 

Найбільшу увагу звертав на S 
тут р о д ж е н у українську мо- 5 § 
л о д ь та взивав її, щ о б училась | 
української літератури та пі- Ц 
знавала українську культуру і 5І 
Не стидалася своє ї наЦіональ- | 
нОсти, б о б у д у ч и д о б р и м и У- S 
Країнцями б у д у т ь молоді й = 
д о б р и м и американцями. j=E 

Потім присутні з л о ж и л и 5 5 
доб'ровільниіі дар на покриття 5 5 
коштів свята в сумі $78.10. Му- 5 5 
зика почала грати марш, а всі =-
зійшли На площу, де посадник 5 J 
міста з а л о ж и в угольний • ка- 5 ; 
мінь. 

Музика знову грала, а люди щ 
розійшлись домів з в е л и к и м ^ 
вражінням і вдоволенням. 

До загального комітету,'! 
котрий працює при 
дому, входять: К. БілеЦьк'и 
Куіімій, І. Романів, Я. Приго
да, В. Іванців, В. Войко, Д. 
СкорохОда, С. Кучмій, К. Куль-
чнцький, І. КравеЦь, С. Ґере-
га, Т. Кх-чм'ій, О. Луців, Гр. 
Чорній, В. Плита, М. ГриМар-
чук, А. Хованецн, Н. Чорнень
кий, В. Кісіль, Е. Батрак, Ю. 
Романків, К. Ме?ндйк, А. Май
ка, А. Кравець і Р. Нікола'с. А 
до Тіснішого комітету входяТЬ: 
Н. Швець, Н. Стрілець, Н. Ма-
гомет, В. Гнатків,; Д. ВратУсь, 
пре де 
П. К0 

В. Туринський. 

1 
Е5 

' ДАЙТЕ АМЕРИКАНЦЯМ ЗНАМЕЙЙТУ Б>6ШУ1>У: 

THE U K R A I N I A N Q U E S T I O N 
I M P O R T A N C E ТО G R E A T B R I T A I N 

' By 'LAMCELOt LAWTdN (Lottdtrti) 
яку іЦойно нйііслййо з АйґлІІ. Ціна з МрШлквіо 50 UeMflj*. 
\ Замовлята: 

" S V O B O b A , H 

8І-88 GRAND ST., (P. О. Box 846) JERSEY CtTY, N. J. 
.; В. Гурянський. секр-'-^ УВАГА: Брошура та надається найкраще для наших політичних Клю-, 

. J l . ' 'іОІй, як Теж для ужитку молоді та всіх тих, що хбіІЛИб гіреістарйти Аме-
втун, кас. риканЦяН українську справу коротко,'ядерно" Й зрозуміло- 'Є так теж 

. і , . . . 
подані ті міжнародні постанови, що відносяться до українських поневолених земель. 

ІЕ'ШЦТ 
Весна ш ; и і аіто аяаудо 
a»«er*da; MM* It г*% ijM; 
Та ае вгіаиувсь т поаад себе, 
Як осінь етадв коло тебе. 

Вітрець иоьіяв, допі накраиав, 
З дерея noa:6»«ifc іаст* (зиадав, 
А вврон чоряа* суіпіо аваче, 
Немов .-я літо* божям ллачв. 

ТІ Л яг їплч\ Мк**к* др"у*е, 
Ияй Єер4е 4 тебе яв хпайе дуже, 
Та будь весела!, наче веоЛою! 
Хоч і осівльою порою.,- ч..-

Не іШі sWfipi, ярбааітіі салі, 
Не лягай зяваадаа листком в могилі! 
Те вое цввтв, 4ие *елеві|са, 
Серцем, донею ,». осенл ..смійся. 

Нехай собі вітри лютують, 
Одабди iHW.-Ay<»V̂ K0po цінують, 
Та лрк!. Нічого, зааі, не,, bj/fi, 
Бо хто снльЙКІ^се Ое'ЙбуДе! 

Дїннеться осінь, зло прокляте. 
Прийде весна*: до нас до хата, 
Пнйна. веебіа, цвітайи вбі>аяа, 
Нрввдс ииедовяі иееяв МХава! 

ІтНКОіА ГОРІШИНИ. 

TAt*3AH Г ЛЮДЙЛ ЛЬОПАРДИ. 
ШШ та* Ш 

Спломеній суд 
Д о царя СоломрНа прийшла 

раз старша жінка та сказала: 
— Царю, рятуй; Уже другий 

тиждень, як мїй зять вийшов 
із дому й досі нема про нього 
ніяких вісток. Поможи -мені 
віднайти'його. • 

Соломон обіцяв відшукати 
зятя. Скликав -негайно ввесь 
нарід на великий майдан перед 
палатою, вказав на засумовану 
тещу та сказав: 

— Люди! Ось тут бачите 
перед вами-жінку, якій за хви
лину кат відрубає голову! 

— Славно* — почувся нараз 
із юрби голос, ' 

— Онтам твій зять, — ска
зав СОЛОМОН Д О ТІЄЇ ЖІНКИ -
він в ідразу в і д н а й ш о в с я ! 

і — * - І & — « • 

Славний адвокат. 

Славний адвокат Ікс відомий 
з того, шо любить проволіка 
ти процеси, які веде. Раз один 
клієнт віддав йому дуже заплу
тану спадкову справу. 

— „̂Як пан меценас думають 
чи я програю цей процес? — 
спитав клієнт. ' 

— Ви гіі, і — в і д п о в і в аДвокат 
— лише ваші внунй. f 

О 

Астрономія . 

Учитель вияснює: О т ж е за 
тямте сОбї д і т и , , і до земля о 
бертаєтьсй д о в к о л а сонця 1. 

— Добре — відзивається о-
днн із учейинів -г-'-а Довкола 
чогож обертається земля в но 
чі; коли -нема єоніГя!? •< 

— т т - О =— 

М\ік йриятелвнами. 

Перша приятелька: Ірина'о-
повідає про-мене-страшні річи! 

Друга приятелька: Я на тво 
му місці•; зажадала би, • щоби 
вона доказала те; шо гово
рить. • , 

Перша приятелька: Не можу, 
ЯЖ т е таки дурна! 
тшттт шшлнштшшш 

(21)* Г' 

І ШШиМ 
ПОШУКУЮ бездітн 
іЯіи, ш супридента до 
pvse. Мусить бути ДОСІ! 

то чоловіка й 
Ри rrnshta н, 

v . r i " ; Ulf-"" "У,п досвідчений v.-
сгіть уміти доглядати Огріваль оі ,' 
ч/. мусить бути равсіди твер 

Шещж^ті 
НА̂  ЛГОДАЖ -2-фвмілійннй ІІМ долина 4 кімнати, гора 5 кім, 

уЛіптиеннй, гаряча вода і 
система. Питайте власника 
ВЗ Terrace Атв., Jersey City, Ц j 

Ціна $5,500. Telerh 
7-3747-W. 

'' 

Uni 

НА ПРО. 
І Д Ї ? Й С Е « К Л " " " 

Місце добер вироблене ї• 
года для скорого купця, 
прода-е дуже Дешево з причини <•, 
ЯОТЙОстЙ. Рент $18. Нема аг,щ і 
лоентись іид ч 2 ! і . 
634 fc ІЗіЬ ST., NEW YORK CITY. 

П О Т Р І Б Н О Х Л О П Ц І В 
ДО .Ібі-кОЇ фабричної роботи 
йміОсіться: 

114 WYRTLE AVENUE. 
J E R S E Y C I T Y , N j 

— ч в — і — • . _ _ , . 

ВЗОРИ irairea,' нитки JO t n 

шивания О м е 
стеаповаїїі річи Гін 
Шіть ПО каїа.иог ю 

' "' UKRAINIAN BAZAAR, 
97 Атепо* A, New York, N. Y 

ІЬ<в»ИіГ»в<і><(іІв»в»ввмм V ЮМй ДНДРЕйКО : 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , * 
Х І Р У Р Г / 1 А К У Ш Е Р 

3 2 1 Е. 18th STREET, 
between l»t end 2nd Atenuei, 

N E W YORK, N. Y. 
Tel. CRAMERCY 5-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від 6 до 8, a u неділі 

рано від 10 до 12. 
І*1И*» 

БОЛІ НІГ 
Рани на йогах, опухлі ноги, на

бряклі жили, болячі ноги, флебі
ти: (запалення жнл), напухлі або 
болячі коліна чи кісточки і рев
матичні ноги успішно лікуємо НО 
вики ^європейськими методами 6е:< 
brifepanji. 

Офісові годигін: щоденно від 2 
до 6, в понеділки і четверги від 
2 до 8. 
ГОВОРИМО ПО УКРАЇНСЬКІЇ 

Увага: Отснм подаю до відом і, 
шо я переніс сиою клниелярію з 
28 W. 89th St., ка 
ІЇЬ W . 8 6 St. , N e w York City, 

Близько Бродвею. 

L. A. BEHLA 
ЕВРОПЕИСЬКИИ СПЕЦІЯЛІСТ 

6 TUBES EMERSON SI Q.95 І 
ПА010 AG & DC - | 

7 TUBES EMERSON %%Щ 
RADIO AC & DC 

EMERSON РАДІО 
ФОНОГРАФ - $59 ,95 
комбінація, ко 
роткі і довгі филі 

Також у Сурмі є великий j 
вибір інших радій, дорожчії 
Н таніні, які можете купити. 
Продаємо за готівку і на! 
сплати. Продаємо і напрап-І 
ляемо радія в Ню йорку й| 
50 миль кругом Ню Йорку j 
Чесна українська обслуг;; j 

Заходіть з довірям. | 

S U R M A j 
восИс & /MUSIC CO. І 

103 AV&. A, N E W YORK, j 
(between в ф 4 7th St ) J 

CJiyXAfltE Української Paai< -1 
Програми СУРМИ кождої суботи j 
а. годині 4-тій пополудні зі стаціі] 
W.B.N.X.. 1350 Kt. ! 

Коли страшенний крик роз 
дався з д р у г о г о кінця села, 
Тарзан у тій хвилі вискочив 
з колиби і подався в тім на
прямку, ЗВІДКИ' ДОХОДИВ КРИК. 
За н и м біг С о б і т о і цілий гурт 
сільської ради. Здалека вони 
бачили гурт жінок і д ітей , щ о 
збирались разом мов вівці пе
р е д вовком. Д і т и вереща'лй, а 
Жінки5 плакали. Видко б у л о по 
їх Яйцях, щ о ladet* trp^uftie 
сталося, ' ' . - v - . ; 

Тарзан роз іпхав т о в п у і д і 
стався д о середини гурїу . Там 
л'ежало на землі мертве т іло 
Молодого воїна. Й о г о очі були 
ще 1 розкриті , а- лице відбивало 
страшний' якийсь жах.' тарзвя 
клякйув і пргі світЛі смолоски
па почав р о з г л я д а т и 'причи
ну й о г о смерти. На й о г о Шиї 
він запримітив знати чотирьох 
гострих- пазурів , - символ хи-
* а д Ш > ї скирти.' . . -^Иі . 

,ІЯК називається цей м о л о 
дий чоловік?*' — запитав fup-
зан.^ „*ЙогО імя Найвегі*', від
повіла м о л о д а дівчина, щ о 
ялячала над • т р у п о м м е р л о г о . 
ьМя Мали ' йібратйісй с е м о г о 
д н я настуі іногб Мсгіця*'. „Чи 
хто бачив, як він згинув?" — 
питав далі Тарзан. Одначе на 
•це питання ніхто не відпові
д а в . Всі мовчали мов закляті. 
ТарзаЩі це денервувало . 

«VT*H» . ; f - . . , -», ^ у . . • 

В цю хвиЛю підійшой до 
нь8^6 Собгто^ін'схиЛйВсй йад 
Тарзаном і почав загадбЧ'йб 
шептати ftpMjfc до вуяа: „Ува
жай йа цю страЩну силу жах-
Лй*йбї смертй," *̂кй 9авд-»е нагло 
сЦ'ертйі' ^дйри 'І Зникає f̂aK,' щб 
ніхто^-не'мсоке з*натй, 'зйійкй 
вона прийшли і куДй Ще$Ла1 
вважай на неї, бо вона чигає 
на тебе . і хоче тобі те-еаме 
зробити^. 

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