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ЗА ТОЧНІ№ ПЕРЕПИС БЕЗРОБІТНИХ 
ВАШИНГТОН. —̂ Вже видруковано понад 85 

міліонів карток, які будуть рѓозіслані гіочтою для 
переведення добровільного перепису безробітних. 
Уряд подав почтовим урядам відповідні інструкції. 
Він є тої думки, що точний і чесний перепис буде 
переведений тільки тоді, коли ним займуться поч-
тові уряди з посвятою. Почтарї'й листоноші бў-
дуть обовязані давати точні інформації щодо цьо-
Го, як виповняти цензусові картки. 

ДАЄ НАГАНУ ОБОМ СТОРОНАМ. 
НЮ ЙОРЌ. — губернатор Лімен зганив спосіб, 

ЎЯКИЙ ведуть виборчу кампанію в Ню Йорќу. І то 
зганив як сторонників Ля Гвардії так теж і судді 
Магонія, себто сторонників конкуруючих між со-
бою кандидатів на ўряд `посадника міста. Лімен за-
явин, що він шанує"Ля Гвардію як людину ліберал ь-
них поглядів, але зазіачив, що Ню Йорќ був уря-
тований іще до приходу Ля Гвардії до влади. Він 
теж підкреслив, що Ля Гвардія не% ліберальній!ий 
від судді Магонія, а Демократична ^Партія, що ви-1 

ставляє кандидатуру Магонія, казав Лімен, була 
впродовж останніх 25 років далеко поступовішою 
у СОЦІАЛЬНИХ і робітничих справах ніж партія, що 
помирає Ля Гвардію. 

ЗА ВИБІР РОБІТНИЧОГО ПОСАДНИКА. 
ДІТРОЙТ.—„Ди Юнайтед Отомобіл Воркерс 6ф 

Амеріка", Яку визнали всі більші автомобілеві фа-і 
бриканти крім Форда і яка є в злу ці з Комітетом І 
Промислової Організації, розпочала широку агіта-j 
цію за те, щоби перемогти при муніципальних ви-j 
борах наступного тижня. Хочуть дістати посадни-
ка, який був би симпатиком юній і сидячих страй-І 
ків. Противники юнії підносять крик, кажучи, що! 
вразі перемоги юнії дійсним ‚‚босом" міста Дугрой-і 
ту буде — Джан Лўіс. 

АТО І ^ ^ Т ^ И ^ ^ Й Й С б Й Р А Т И ГРОМАДЯНСТВО. 
НЮ ЙОРЌ. — Бруќлинський адво`кат Юліян 

Гохфелдер домагався в суді, щоб відібрати грома-
дянські папери Фріцові Ќўнові; голові Німецько-
АмериКанського Союзу, що його Гохфелдер нази-
ває націстичною організацією. Гохфелдер казав 
судді, щ О К у н голосить паганську фільософію і1 

намагається нищити католиків і жидів. Суддя і̂ 
Кленсі відкинув домагання позву і заявив, що тіль-j 
ки департамент справедливости має право зявляг; 
тися в суді, щоб квестіюнувати чиєсь право до гро-! 

мадянства. - " 
НЕ ДОПУСКАЮТЬ СЛАВНОЇ ФІЛЬМИ РЕМАРКА. 

РІО ДЕ ЖАНЕЙРО (Бразилія). — Цензура не 
дозволила виставляти в Бразилії американської; 
фільми „Ди Ровд Бек", опертої на повісті тої назви, 
якої автором є славний Еріх Марія Ремарк. Не до-; 
зволено виставляти теж англійської фільми „Сабо-: 
таж", бо вона вчить „конспіративности і терори-' 
стичної техніки". В Бразилії панує, як відомо, воєн-
ині'і стан. ' " 

ВІДНОСИНИ МІЖ АГФ.П. І к .п .о . З А Г О С Т Р Ю . 
ються. 

ВАШИНГТОН. — Ще не доведено до кінця ми-
рових нарад між Американською Федерацією Праці' 
іі Комітетом Промислової Організації, а вже ДжаЯ 
Лўіс заповів конференцію всіх юній, що звязані з` 
мебельною промисловістю, щоб створити з них ве-
іику промислову юнію. Вилйем Ґрін, лрезидент А. 
Ф. П., заявив, що цей поступок Луіса є тільки до-
казом, що він серіозно не думає про порозуміння 
з А.Ф.П. -` ! 

ФОРД ХОЧЕ ГАРАНТІЇ СПОКОЮ. 
ДІТРОЙТ.— Компанія Форда проголосила, що і 

вона готова розпочати роботи в якнайскоршім 
часі в Кензас Ситі, якщо місто дасть запевнення, що 
Робітники й урядовці зможуть спокійно працювати.! 
Компанія подає, що підчас останніх робітничих' 
розрухів юнійнѓ пікетники не впускали до фабрики} 
компанійних урядовців. Кажуть, що м'істо, зѓо дило-
ся дати таку гарантію. -

`ПОШАНУВАЛИ ГЕРОЇВ. 
ПІТСБУРҐ.' — „Карнегі Фонд Про Комішен" 

Роздала медалі й грошеві винагороди 31 особам, 4Hj 
'хні.м родинам, за ріжні! геройські вчинки. Десять 
0сіб з нагороджених не жиють. Втратили Життя 
пРи геройськ'их учинках, коли рятували інших. 

ЖІНКИ ДУЖЕ НЕРВОВІ. 
НЮ ЙОРКу —'̀ Є втроє, а то й більше, жінок, що, 

ТеРплять на неврозу, ніж чоловіків. Так виказує; 
статистика, ведена Метрополитен` Лайф Іншуренс, 
Компані. Вона теж виказує, що найменш нервовий 
`ш є жінки, що займаються тільки домашнім гос`по-
Дарством. Дуже нервовими є урядовці, члени ріж-
щх екзекутив і- вчителів 

Та ніч була така, така відмінна 
Від ночей тих, що були перед нею — 
Безмісячна, тривожна, безпремінна, 
У таємниць загорнена кирею — 
Колиж нарешті впав н серпанок, 
То й світ був інший,''як у кожний ранок. 

Ще місто в сні, не відало про ніщо, 
Як в брук жовньрські вдаряли підкови, 
Як в брук жовнярські вдаряли підкови, 
Як спалахнули перші маки ќрови, 
Як ва}ртових змінили ми на башті 
І наш прапор завісили на машті. 

В долонях ќріс, за поясом гранати 
І мов два тигри під шеломом очі— 
Оттак ішли ми ранок зустрічати; 
Що мав прийти по тій безсонній ночі 
І здійснити по довгих, довгих літах 
Те, що батьки лишили в заповітах. 

Мов буревій, мов буря дика, люта, 
Що рве і корінням дуби і тополі, 
Немов стріла до вистрілу напнута, 
Так ми тоді зірвалися до волі 
І грянули, немов гірський водопад, 
В Історію, а з нами— наін Листопад. 

М. Б і л ь ш и на . 

С т х с х ^ т ш ^ о азо.лз2СЕС355с.за: іЖШШЇ 
„Немає більшої любови, як та, коли хтос^ 

' , життя своє віддає за братів своїх!" 
Так — за Святим Письмом —г годиться сказати про тих, що лягли за рід-

ннй край і нарід. 
Та чи не можна сказати так і.про тих, що сили свої і здоровля своє 

віддали за нас? Віддали—г і живуть, животіють між нами, зв'ичайно в зли-
дНях, у холоді й голоді, бо й заробити не годні, будучи або каліками без 
рук і без ніг, або важко хворими від ран. . . ` ' 

Ц Е У К Р А Ї Н С Ь К І І Н В А Л І Д И . 
Є їх іще понад дві тисячі людей. Щоб забезпечити їм бодай` ложку страви 
і взагалі найскромніший прожиток, треба мати кругло сто тисяч злотих річ-
но.` Нашим моральним обовязком є зложитися на цю суму—і на ще більшу. 

І Д Е М І С Я Ц Ь Л И С Т О П А Д . . . 
В цьому історичному місяці згадаймо про тих, що здоровля і сили свої від-
дали за нас, за своїх братів, t не жаліймо жертви на ту благородну ціль. 

НЕХАЙ! ПОСИЛИТЬСЯ ЖЕРТВЕННІСТЬ НА УКРАЇНСЬКИХ ІНВАЛІДІВ! 
Ніхто не смїе відмовитися від помочі Українським Інвалідам у Листопаді. БО 
ЦЕ ЇХ МІСЯЦЬ — ЛИСТОПАД... 

Вони ждуть на нашу поміч, вірять у н е ї . . . -
І подамо їм помічну руку — не як милостиню, тільки як скромну спла-

ту Великого Довгу. . . 
` Цього вимагає наша честь перед собою і перед світом! 

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ДОПОМОГИ 
ІНВАЛІДАМ У ЛЬВОВІ 

СОВЄТИ ЗАСТРІЛИМ 52 ОСОБИ 
МОСКВА. — В однім дні совєтські часописи за-

комунікували розстріл 52 осіб по ріжних місцево-
стях Совєтів. Застріленим закидувано „Протирево-
люційну"' діяльність, нищення худоби # виклйку-
ранН# ійкід у хліборобстві. Сім застрілено в азов-
еькій облас`ті, де'сять у` московській, десять у Крас-
ноярську, девять ўСарато`ві, девять у ріЖних`чйстй-
нах України, пять у воронізькій околиці і дві осо-
би в Татарській републицт. Совєтська влада також 
усунула комісара хліборобства, Черѓгова, за повіль-
ність`у хліборобській адміністрації. 

ІТАЛІЙСЬКА ПРЕСА ГІРО У. САМЧУКА. 
РИМ. — Італійський літературно-мистещжий 

місячник „Іль Фронтеспіціо" в серпневому числі б. 
р. приносить уривок із повісти Ўласа Самчука „Ма-
рія".в перекладі Куіджі Сальвіні. В томуж числі' є 

І теж подана коротка характеристика Ўласа Сам-
чука як письменника. , 

ФРАНЦУЗЬКА ПРЕСА ПРО УКРАЇНСЬКІ 
СПРАВИ. " 

ПАРИЖ. — Французький місячник „Де Монд 
Сляв" мі'стить статтю "І. Боршака п. з; „Україна на 
мировій конференції", і 

МУСОЛІНІ ЗА ЗВЕРНЕННЯ НІМЦЯМ КОЛЬОНШ. 
РИМ. — У часі роковин свого маршу на Рим 

Мусоліні виголосив до 400,000 фашистів промову, 
в якій порушив теж питання заграничної політики. 
Він сказав, `що старі міжнародні договори мусять 
бути знищені, німці мусять дістати назад свої ко-
льонії і всесвітній мир мусить бути побудований на` 
справедливості. Також большевизм мусить бути 
усунений з Европи. На цій параді була присутня 
німецька делегація' на чолі з Гесом, якого запро-
сив був дотебсгМусул†йі в часі свого побутў в'Ні-
меччині. 

ДОМАГАННЯ НІМЕЧЧИНИ. 
БЕРЛІН. — 3 достовірних джерел доносять, що 

Гітлєр незабаром виступить з офіційним домаган-
ням, щоби привернути Нумеччині її давні ќольонії. 
Він має висказатися за те, щоб систему мандатів Лі-
ги Націй, яка формально завідує тими кольУзніями, 
усунути і віддати адміністрацію тих кольоній назад 
у німецькі руки. Також говорять, що Гітлєр буде 
домагатися для чеських німців автономії. 

, НЕЗРУЧНА ПОЛІТИКА НІМЦІВ., 
ЛОНДОН. — Напередодні цілковитого оса-

мітнення Совєтів у міжнародній політиці німець-
кий представник фон Рібентроп зробив у чкамітеЧі 
невтручування в еспанські справи потягнення, яке 
зрегабілітуваяо СовбтИ, ;а пославило в" Зміќїне по-
ложення німців: коли Англія, Франція, Італія й інші . 
держави поставилися холодно до впертости Совє-
тів'. і рішили ділати вцілости проти їх волі, Рібен-
троп заявив, що щоби приступити до виконання 
рішених завдань в еспанєьких справах, треба одно-
згідности всіх делегатів. У той спосіб він поставив 
себе поруч із совєтським делегатом, а також вййа 
за „саботаж" у міжнародній політиці, яка'булаб^ў-
пала виключно на Совєти, тепер упала також на 
Німеччину. Наради цього комітету ќНаслідок цьо-
го знов опинилися на мертвій точці. 

НІМЦІ ПОЗВОЛИЛИ ЖИДОВІ'ЗЛОЖИТИ ЩЖЖ 
НА ЃРОБІ НЕВІДОМОГО ЖОВНІРА. 

БЕРЛІН. —Американський жид, Ізадор ДжЄ-
нет, у часі свого побуту в Европі пої'хав до Берліна 
і зложив в імені відділу жидівсько-американських 
ветеранів та^в імені відділу американських інвалідів 
світової війни — вінок. Німці- приняли Цей вінок і 
положили його на почеснім місці, 'близько вінка Му-
солінія, що його він зложив у часі свого недавньо-
го побуту в Німеччині. ' 

ЯПОНЦІ ВБИЛИ КІЛЬКОХ БРИТІЙСЬКИХ 
ВОЯКІВ. 

ШАНГАЙ. — Кілька1'японських бомб влучили 
стійку фригійського війська в інтернаціональнім 
кварталі в Шангаго і вбили трьох бритійських во-
яків і кількох зранили. Японська влада в тій хвилі 
вислала перепрошення, що їй ‚дуже прикро". 

КИТАЙЦІ КАЖУТЬ, ЩО ВОНИ МОЖУТЬ ВИТРИ-
МАТИ У ВІЙНІ ПЯТЬ Л}Т. 

v НАНКІНҐ. — Головний' командант китайських 
військ, маршал Чіянґ Кай Шек, `заявив, що Китай, 
коли буде потрібно`; видержить проти Яр.0ніі f щ т ь 
літ у війні. Він сказав, що Китай приготовляє `?'о-
ловний опір проти японських військ над #есерами 

І Жовтої, ріки. Щойно та̀ м Китай осягне блискучі 
перемоги. 
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Д-р Остап Грнцай. 

„ЗБРОЄ МОЯ, ЗБРОЄ ЗОЛОТАЯ..." 
Слово в ХК-тІ ррковини Листопадового чину 

Ш XI. 1918 — 1. XI. 1937); 

Адреса: "SVOBODA" 

НЕ ЗА ДАРМО! 
Це дійсність, що. Перший Листопад відродив 

українську державність. Але дійсністю є й те, що 
ми неї держави не вдержали. Це дійсність, що 
ранком 1, листопаду- 1918 року повівав у-Львові з 
ратушевої вежі наш жовто-блакитний прапор. Але 
й дійсністю є те, що тепер повіває з цеї самої вежі 
ворожий біло-червоний прапор. І дійсною є тепер 
наша неволя, як і те, що Перший Листопад з 1918 
року є так якби спомином про нашу волю. 

Виходилоб, що з Першого Листопаду зали-
шились нам тільки: нові тяжкі кайдани і гарний 
спогад. Виходилоб, що наші вороги стали панами 
нашої землі й нас поконали, що Перший Листопад 

л був і минув, що перейшов до історії, й тільки 
всього. 

` Але,чи так є в дійсності? Відповісти на це не 
трудно ,̀' 'бо -за нас відповідають нам наші вороги,-
ті, що ніби нас поконали. Чи з. кожного нового 
польського наступу на українське життя на наших 
землях під Польщею не видно, що Польща не чує 

о,О$бе певною на наших землях? Чи кожна судова 
` рр$ррава. проти українських революціонерів, така, 

' -^-^аќ^отся недавня, проти булавного У. Г. Армії Ми-
.. х^йла Хомяка, не виказує наглядно, що Перший 

Листопад є для польського наїзника страшною 
марою, яка його постійно переслідує, яка завжди 
і всюди стоїть перед його очима, особливо в часі, 
коли наближається календарний день 1. листопаду? 

. Так, нема такого року, щоби перед першим листо-
падом не відбувались у Львові чи деінде якісь про-
тиукраїнські польські демонстрації, щоб не йшли в 
тім часі спеціяльна нагінка на українців, щоб не 
відбувалися збільшені арешти українських діячів і' 
т., п. І нема того, щоб у тім часі зо шпальт поль-
ської преси чи з уст прокураторів на розправах 
проти.українців не чути було пригадки, що Поль-
щі треба постійно боронити себе перед Перший 

'̀':-Лис''гоіІі,адО`м. І ось це та сила, яка бє з їіершоѓб и іШістОпаду.' коли мати на увазі тільки на№х вісь j 
рогів, t. 

`'^А"^гГж'еЖІЗЧїам'й? Думаємо,`що не треба нам 
вйтрачувати багато слів, на відповідь. Вистарчить 
ствердити правду, що Перший Листопад — це на-

- ше життя, що він увійшов у нашу кість і в нашу 
іџ кров і̀ що ніщо не є всилі нам його вирват'и, та щО 

ніяка сила не ослабить наших почувань, звязаних 
з Першим Листопадом. І це-певне, що з кожним 
роком к'ожна нова, згадка про Перший Листопад з 

- ^Ц#%` ф`%^Ям'?шОраз милідіою й дорожчою. І чим 
'J 'ДІЛЃІ ЏЇЏЌЬ глибшим і -більш соборницьщм став 
;"' зміст Першого Листопаду, що тепер нерозлучно 

звязз(вііД^в з" Києвом не тільки (в наших- сентимен-
тальних Оѓточуваннях, але 'й у найіих дія#нях, у на-
шій загально-українській політиці. Тому, глядячи 
З цього боку на Перший Листопад, можемо дійсно 
радіти, що кров, яку пролито в його обороні, не 
пішла на дармо. Бо нею, як і тою, що тепер ллєть-
ся і що ще буде литись, здійснюється наша Велика 
Ідея. . `. 'IS v 

Українську націю до вибуху 
визвольної революції підчас 
світової війни можна би сха-̀  
рактеризувати ще й так, що це 
була, нація, яка не жила своїми 
історичними традиціями. Ро-
зірвана злодійськими догово-
рами хижих царів на дві ча-
стини, з яких одна таксамо 
страждала під кормигою чу-
жинецького займанця і деспо-
та, як і друга, поневолена У-
країна довгі-довгі століття 
так і пригадувала вражальні 
слова поета: 

„... Заснула Вкраїна, 
Бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, 
В калюжі, в болоті серце прогноїла 
Ѓв дупло холодне гадюк напустила, 
А дітям надію, в степу оддала..." 

„Чигирин", 1844. 

Правда — громовим `голосом, 
зовом віщуна, пророка і ќоб† 
заря народу, розрушив сон по-
неволених мас України Шев-
ченко. Але згодом і він став 
для нас тільки піснею, кциж-
кою і літературою, таксамо, 
як літературою ставали дляѓ, 
нас скорше чи пізніше всі ак-
ти духового відродження на-
роду, від Котляревського і Ша-
шкевича починаючи, аж ген до 
Івана Франка включно. Ми чи-
тали Шевченкові рапсодії про 
Підкову й Гамалію, про Гайда-
маків і про Великий Льох, та 
з холодним спокоєм обмір-
ковували притім лиш питання, 
чи це. твори чисто історичного, 
чи історично-романтичного, чи 
таки романтично - містичного 
характру. Ми пів століття ви-
голошували по наших святко-
вих концертах Шевченкову 
скаргу за розриту могилу, і пів 
століття ми чули отак з уст 
найкращих декляматорів по: 

трясаючі слова жалю України 
до Богдана, а проте ми не nop 
верталися з поетом думкою до 

Ітіеї епохальної боротьби; нам 
}не цікаво і не важно було по-
глиблювати трагічну, й може 
вщерть самот'иў душу велико-
го гетьмана... І пів століття чи-
таемо ми вже у пропамятних 
Русланових псальмах слова: 
„...вирвеш ми очі і душу ми' 
вирвеш:'а'не возьмеш милосте 
і віри не возьмеш, а не 'видреш 
любови і віри не видреш, бо 
руське ми серце тай і віра ру-
ська", а проте і безсмертний 
автор тих псальмів був для нас 
довго-довго тільки4 літерату-
рою, І говорячи про Шашке-
ви'ча, ми чомусь захоплюва-
лись 'усб тільки ліричним пя-
нісімом його „Цвітќи дріб-
ної", а про те, що він одушев-
лений поет української пере-
моги над ляцьким князем, смі 
ливого подвигу Наливайка та 
Хмельницького І наступу на 
Львів, про те нам у школі 
наші колишні, все до чужи-

н"ецької влади льояльні про-ггословенні лицарські боєвнща, 
(ресори або не згадували зов-
фм, або тільки дуже нерадо... 

І н'ѐ  диво, бо як-не-як, а пле-
кання_ історичних традицій У-
ќр.аїнй, у шкільних плинах, ви-
готовЛюваних за наказом і вка-
зівками чужинецьких займан-
ців — не було і нема й сьо-
ГОДНІ..Г 

І 'хто його вже і вгадає, як 
довго ще приходилосяб нам 
заліплювати обличчя історич-
ної традиції народу літератур-
ними етикетами заприсяжених 
спеців від льояльних учебни-
ків, колиб не новий, епохаль-
нин порив збройної України, 
який за одцим ударом звязав 

де кров наших Героїв змила з 
чола народу всю ганьбу і ввесь 
сором довгостолітньої неволі. 
і де ми ще раз навчилися ди-
витись на світ не очима крі-
пацького раба, а людини міц-
ної„ яка виборює собі' працю 
до життя виключно і єдино — 
своїм мечм. 

Як співав великий поет в од-
ній зо своїх найкращих дум: 

„Зброє моя, зброє золотая!" 
І отак щойно тоді, як у Ли-І 

стопадову ніч ми вклали на го-
лову шолом, оперезались .ме-
чем і суворо мовчазними пол-
ками рушили відбирати землю 

рук чужи-усе жит`тя, всю свідомість і всю Данила і Льва з 
істоту нації наново з Герой-Інеи-ького займанця, щойно то 
ськими традиціями і найдаль-І 
шбго. минулого нашої дорогої 

1 Прекрасної батьківщини: 
Подвиг Першого Листопаду. 

Цг вже -не була література, а 
чин. Збройний чин. Не сама 
лиш мрія про велике, або лиш 
ПОКЛИК віщого у сторону да-
йекрг.р м'айбутнього, а непере-
можно довершена дійсність, з 
якою за одну ніч видвигнулась 
нова епоха Ђ житті народу. 
ЕПоха, що, перекреслюючи всі 
кволі міркування неактивних 
десятиліть, могла на свойому 
крицевому щиті написати всу-
переч Декартам горді слова: 

Аґо, ерґо сум (я ділаю, отже 
я є). 

Бо, обновлюючи визвольні 
змагання довгих століть в істо-
рії України і протиставляючи 
кволості мрій єдино й одино-
ко гарт чину, епоха, створена 
подвигом Листопаду, поши-
рила виднокруг нашого світо-
відчування.Л світогляду до 
меж, які виходили далеко по-
за вузенькі рамці життя, наки-
неного і застійненого нам сто-
літтями неволі. З вузини глу-
хих џ кутів пів-кріпацького 
животіння, вона двигнула нас 
на овиди Великої Соборної У-
країни^ такої, яку намагались 
будувати нам Святослав і Во-
лодимир, Ярослав і Роман, 
Хмельницький і Мазепа. З гли-
бин затишної самоти наших 
сонливих вишневих садків,' е-
поха Листопаду вивела нас на 
ті вершини національної сві-
домости, з яких висот вартість 
власної хати оцінюється щой-
но з погляду на власну землю і 
на власну державу, й ідеал тієї 
власної: держави ставиться ви-
ще понад усяке особисте до-
бро. А з нетрів.нашої неволь-
ницько-льояльної служби в-чу-
жинецьких займанців, де ми 
так прекрасно вчились „ходи-
ти в ярмі", Листопадовий чин 
вирвав нас.і поніс туди, в по-
жарй збройної боротьби за.во-
лю і власну державу, на ті бла-

ді, кажу, свідомістьч історичної 
традиції стала для нас іще раз 
справжнім пережитком і справ-
жнім'рушієм життя, і наш звя-
зоК з давнім, геройським мину-, 
лим України став на диво жи-
вий і досконалий. Бо щойно 
зазнавши насолоди пепемоги 
у збройному змаганні з ду-
жим ворогом і насолоду ви-
двигнення святих прапорів 
України на рідній, визво-
леній землі, ми порозумі-
ли4 відчули; всім серцем і полю-
били, як ще ніколи^ державно-
творчі змагання великих воло-
дарів і керманичів нашої бать-
ківщини в минулому. Дивля-
чись ось на постать'Святосла-
ва Великого, ми нині не 'хоче-
мо повторювати про нього 
слів колишньої чернечої муд-
рости, що от то він — „чужого 
шукаючи, своє погубив". О-
так же колись, чужого шукаю-
чи, а невдоволені вже добутим, 
кидались на світ і Олександер 
і Цезар і Наполеон, водно на 
повну погубу наражені, а про-
те потомність прозвал? дк ве 
ликими . і найбільщцх.хероїв 
людства в них.,щанує. Ц^-тіль-
ки візантійський,; аскет, і був-
ший кріпак у нас, і тихомир-
ний домолюбець з вишневого 
садку зжахнувся грандіозної 
далекосяглости починів Свято-
слава. Але нація, що видала 
Геровї У. Г. А., нація, яка впро-
дсївж кількох років ўспіла за-
писати на картах своєї найно-
вішої історії такі подвиги, як 
Маківка і Лисоня, Листопад і 
Львів, Базар і Крути, Чортќів 
і Київ, і сотки інших, і створила 
несмертельний тип молодень-
кого Усусуса^ 'т'а'ка нація: ди-
виться сьогодні на Святославів 
України інакше. і,; `'-' ( 

Таксамо, як ѓо'сѓ'ѓо V безпо-
щадно осудитўе вона нині в 
історії Укр_аїни все, що йшло 
наперекір п визвольним зма-
ганням у добі пізнішого поне-
волення. 

Ви читайте лиш цінну працю 

ПОКЛІН МОГИЛАМ ГЕРОЇВ 
Ьоклін вам, могили борців України, 
Поклін вам братерський від кожного з кас 
За труд, за відвагу, за. смерть героїчну, 
Що ви не лякались, як кликав вас час. ' 
Ви свідки нам вічні з минулого бою, 
Ваші діла марно в нас не проминуть: 
Про вас піде слава високо горою 
І вашу ще працю правнуки спімнуть. 
Спіть, борці Вкраїни, розсіяні всюди 
По всій Україні, по ріжних місцях; 
Ви діло сповнили, як серце бажало, 
Вам життя віддати не був жаден страх. 
Спіть і сніть про волю, котру так любили-
Ми шляхом тернистим днесь вашим,підем' 
І радо за волю і долю Вкраїни 
Коло могил ваших спокійно спічнем. 
Поклін вам, могили, порослі травою, 
Поклін вам навіки вічні буде в нас, 
А ми знов готові з ворогом до бою, 
Кінчить вашу працю, як покличе час! 

Микола Горіщний 
нашого знатного військового 
діяча, ґен. хор. Миколи Капу-
стянського, п. з. „Українська 
збройна сила й українська на-
ціональна революція" (Саска-
тун, 1936), зокремаж його ха-
рактеристику діяльности геть-
мана -Конашевича - Сагайдач-
ного, а побачите, яким вину-
ватим являється нині нам той 
славний гетьман з погляду на 
свою мимовільну льояльність 
до тодішнього л я ц ь ќ о г о 
уряду. Але й актів плянового, 
а то і вщерть злочинного ви-
слуговування ворогам на погу-
бу нашій національній справі, 
в минулому України не бракує 
майже в ніякій добі и існуван-
ня. Скажіть ось, чому Франко 
свойого часу написав, що лю-
бити історію України трудно, 
бо хіба на кожному кроці тре-
ба би плакати над нею? Але я 
думаю, що нам не треба пла-
кати над нею і не зневірюва-
тися відносно неї, бо в історії 
України — наперекір трохи 
односторонним словам Франка 
— є багато - багато прикладів 
правдивого громадянського 
духа і правдивої посвяти і пра-
вдивої любови. Та тількиж бі-
да, що саме найкращі діячі в 
нас так часто стрічалися 
з киринею, а то і зо свідо-
мо зрадницькою роботою зо 
сторони тих, що за всяку 
ціну хотіли з а с л у ж и т и 
ласки у ворогів! Ми по-
думаймо лиш прб те, через ко 
ѓо і як згинув такий борець 
за волю України, як Северин 
Наливайко. Або про те, як то 
Виговський не зміг використа-
ти своєї перемоги над Москво-
ю під Конотопами, бо на нього 
наступив тоді свій же Сірко з 
запоріжцями. Або про те, як 
Брюховецький вислугувався 
царській Москві, або як тяжко 
приходилось Дорошенкові че-
рез Многогрішного і Ханенка, 
а далі через Самойловича. І 
інше таке і ще інше, аж ген до 

історії наших останніх змагань 
за волю і нині, історії аж над. 
то живої в нашій свідомості, 
щоб указувати тут на відпо. 
відні факти і подробиці. 

Миж знаємо їх усі гаразд, і 
тому й годилосяб нам саме'у 
спомині про історію Листопа-
дового подвигу повертатись 
думкою все наново до історнч-
них традицій України, і пита-
тися себе: 

Чого вчитисяб нам з ПОДЕН-
гів нашого минулого? Що роз-
кр%вають нам їх світлі, а що їх 
темні сторони, в чому вони 
славою, а в чому вічною осто-
рогою для нас? 

Самеж нас, 'українців, рідна 
історія може навчити безмірно 
багато, якщоб ми тільки схо-
тіли пізнати її гаразд та кори-
стуватись н науками в нашій у-
ciij громадянській та визволь-
ній роботі. 

Бо останній уже час, щоб та-
ќі подвиги, як Листопадовий, 
увінчались у нас не лиш чисто 
духовими, чисто моральними 
успіхами, але завершили репо-
люційні почини довгих століть 
оконечним створенням Ўкраїн-
ської Незалежної Держави. 0-
тимто вся наша національна 
робота повинна стояти у звяз-
ќу з чином Листопаду, бути 
його продовженням. Сповнені 
вщерть свідомістю FepOliCbh-yi' 
традицій України, мусимо при-
слухуватися до її окуплених 
кровю заповітів, мусимо і;о-
збуватись усіх смертельних гоі-
хів нашої історії, особлпвож 
зрадницької, окаянної, браго-
вбивчої кирині, і лаштувати 
смертоносну зброю не брат на 
брата, а на ворога. І маємо зі-
рити твердо, що тільки зброй-
на розправа з ворогом всилі 
створити нам змогу оконечпо-
го визволення. Зброєю ми в 
Листопадову ніч почали наш 
чин, зброєю мусимо й кінчати: 

Залізом і крицею. 

Пилип Деркач. 

З ЛИСТОПАДОВИХ СПОМИНІВ 
Хто пережив жовтень 1918 

№$той ніколи не зафуде цього 
нервового напруження й атмо-
сфери непевности, що' опано-
вували життя українського на-
роду під Австрією а останніх 
днях перед її упадком. Оче-
видний розвал військової сили 
центральних держав і немину-
чи# розпад австрійської дер-
жави будили надії на недалеке 
здійснення великої ідеї, за яку 
від. 1914 року крівавились У-
країнські Січові Стрільці. 

В природі царила гарна, теп-
.ла осінь, що вливала в душу 
дивні почування, витворювала 
гарячковий стан радісного о-
ч і кування й томлячої нетерп-
лячки толовно серед військо-
вої'молоді, що за чотири роки 
війніѓ-звиклй до чину. 

Та була й причина до за-
гал'ьної тривоги: цеж наближа-

й Ав-тям в Україні, в Росії, в 
стрії, в Галичині. 
.іМинала друга половина жов-

тня. Стрілецтво , хвилювалося. 
Зо Львова доходили слухи про 
недалекі важні події, а тут ав-
стрійська влада старається від-
сунути стрілецтво від участи в 
їхньому вирішуванні! Розпад 
Австрії був очевидний, тому 
нетерплячка зростала не дня-
ми, а годинами. 

Врешті настав день 1. листо-
паду. В Коші тиша перед бу-
реюі Стрілецтво вичікувало 
нових подій, старшина радила 
над способом найлекшого об-
єднання всіх частин УСС-ів під 
начальною командою сот. СХ 
Бўќілованого. Зо Львова не бу-
ло -иіяКих: вісток. Про події у 
Львові в ночі з 31. жовтня на 1. 
листопаду довідалося стрілец 
тво щойно на другий день від 
підхор. Л. Лепкого, що саме в 

лася вирішна хвиля для укра- полуднє вернувся зо Львова. 
їнського народу під Австрією 
На її вислід у дуже великій ̀ мі-
рі могла вплинути постава у-
ряду Великої України, в якій 
— на жаль — саме в той час 
найбільше' бракувало закріп-
лецня політичного ладу. 

Кіш УСС-ів стояв тоді у 
Виишиці на Буковині. В Коші 
було багато поворотців з ро-
сійеького полону — стрільців 
і старшин, до яких австрійська 

'команда відносилася з поміт-
ним недовіряй. Тому в Коші 
був тільки невеликий вартовий 
в}дділ (одна, сотня) в повній 
зборої; інша братія зїдала хліб 
як напів „цивілі" і .не дуже 
горнулася до пустих вправ без 
крісів. Тут були й доволі ви-
разні впливи недавнього життя 
в полоні серед розбурханого 
моря російської революції. В 
стрілецькій масі ' вкооінилося 
зацікавлення політичним жит- ції. 

Того дня пополудні отримав 
я перший приказ в Імені Укра-
їнської Народньої Республики, 
підписаний тодішнім коман-
дантом Коша, от. T. Рожанков-
ським. Його текст: 

Додатковий приказ ч. 306. 
Пол. поч. 444ЛІІ дня 2. Лист. 

1918. год. З попол. На телєфо-
нічний приказ Команди УСС 
відїде завтра раннім поїздом 
4:30 до Снятина через Неполо-
ківці 80 людей вартового від-
ділу під командою хорунжого 
Деркача як охорона магазину. 
Відділ цей як самостійний має 
вести самостійну господарку; 
в ціли u переведення і переб-
рання грошей зголоситься хор. 
Деркач негайно до nop. Інди-
шевського. 

Решта вартового відділу ли-
шається під командою чет?`оя 
Коссака до дальшої диспози-

Рожанковський. 
Побачить зараз: 
nop. Семенюк 
чет. Коссак 

"-:;хор. Деркач. ; 
- Подібний приказ отримав 

хор. М. Мінчак,- що з малим 
відділом мав перебрати вій-
ськову владу в недалеких Ку-
тах. , 

Другого дня вранці я був у-
же на стації в Снятині. Разом 
зо мною nop. Індишевський, 
який отримав додатково при-
каз перебрати господарку сня-
тинських військових магазинів. 
До Снятина дійшли вже вісти 
про події у Львові і про роз-
вал Австро-Угорщини. Тому 
комендант стації і магазинів, 
мадярський поручник, передав 
нам без спротивў ненарушені 
ще магазини ѓразом зо своїми 
людьми подався на Мадярщи-
ну. - ` 

Небаром виявилося, що лю-. 
дей у мене замало. Крім мага-
зинів треба! було ще забезпе-
чити великий міст на Пруті і 
ліквідувати грабіжницькі напа 
ди мадярів, що цілими ватагд-
ми розбрилися по цілій околи-
ці. А головне, треба було вдер-
жати лад на стації і правиль-
ний рух транспортів, що до'в̀ -
гими `зміюками сунули з; Ма̀-
дярщини в Україну і навпаки. 
В одних перли голодні маси 
російських полонених, в дру-
гих здеморалізовані мадярські 
полки, що з награбованим у 
Великій Україні майном нама-
р̀ алися якнайскорше добитись 
на Мадярщину. їхня постава 
була дуже бундючна. Притому 
їхали цілими курінями, добре 
озброєні і це робило з них не-
безпечного ворога. На щастя, 
були вже здеморалізовані і 
майже поголовно пяні, тому 
їхнє роззброєння не натрапля-
ло на більший спротив. Не 
вдалося мені роззброїти тільки 
одного транспорту мадярсько" 

браку людей, потрібних до 
вивантаження гармат, і через 
недостачу вільного місця на 
довшу, задержќу транспорту. 
Цей транспорт роззброєно в 
Коломиї. 

.Зо Львова надходили непев-
ні вісти. То веселі, то неспокій-
ні, про завзяті бої у Львові 
і т. д. 4. XI. переїхав через Сня-
тин до; Львова полевий курінь 
УСС під. командою nop. Баґа-
на. І від нього годі було роз-
відати щось певне прб поло-
ження у Львові. Під вечір то-
гож дня прибули до Снятина 
ще дві сотні УСС з Коша у 
Вижниці. їхнім командантом 
був nop'. Семенюк. Після умун-
дурування в снятинсь`ких мага-
зинах, і озброєння цей півку-
рінь зложив присягу на вірну 
службу Українській Народній 
Республиці і 5. XI. відїхав до 
Львова. До цього півкуріня 
Долучено й мій відділ. У Сня-
тині творилися нові військові 
частини під проводом місце-
вих українських старшин. 

. Другого дня вранці прибув 
наш відділ до Старого Села 
під' Львовом. Тут застали ми 
стрілецький^ курінь, що по не-

окремих вагонах перші поло-
нені,%сама молодь — студенти, 
ремісники і т. п. Майже всі у 
цивільних одягах. % 

З нашим відділом приїхав і 
перший транспорт артилерії, 
що мала взяти участь у даль-
ших боях у Львові. Коло по-
лудня півкурінь nop. Семенюка 
подався через Винники до 
Львова, а під вечір входили ми 
до міста через личаківську ро-
гачку.. При рогачці півкурінь 
коротко зупинився. 
і Осіннє сонце хилилося на 
спочинок. Воно лагідним ро-
жевим сяйвом сповивало мі-
сто, ЩО в самій середині вже 
затягалося легким серпанком, 

артилерії, не так через грізну)..,Повагом.,входили стрілецькі 

гуркотом котилися дві полеві 
гармати. ЛичакіВське передмі-
стя було доволі порожне. Хід-
никами переходили невеличкі 
гуртки людей, що з цікавістю 
приглядались до стрілецького 
походу. Звікон проводили нас 
сотні очей: одні з радістю, дру 
ѓі з холодною здержливістю. 
Та назагал личаківське перед-
містя нічим, не зраджувало во-
енного стану в дальших діль-
ницях міста. 

Сотні вмаширували на по-
двіря личаківських касарень. 
Тут відпочивали і ждали даль-
ших приказів. Западала скора 
листопадова ніч. 

Цієї ночі відійшов я з пів-
сотнею на скріплення залоги 
Підзамча. Моїм помічником 
був старий УСС, ст. дес. Іван 
Гнідь. 

Нічну тишу роздирали густі 
стріли, що серед мурів міста 
робили, цілком інше вражіння 
ніж у полі. Там — на вільному 
просторі їхній свист серед ночі 
міг хвилювати хіба недосвід-
них новобранців; тут ;— серед 
мурів вони відзивалися силь-
ною детонацією і гримали 
грізно. Немов лютували з пе-

вдачі^ід Головним ДвірцемІР"еРДя на недостачу широких 
перегруповувався. Були тут B i n p o ^ O D 1 B ' 

поставу мадярів, як радше з сотні до містаі За сотнями з 

Обсада Підзамча складалася 
з двох 'стрілецьких сотень: 
чет. Іваницького і чет. Теліща-
ка та відділу хор. Гачкевича. 
Моя півсотня д'оповняла зало-
гу. Команда відтинку була до 
11. XI. в руках nop. Краснопе-
ри, від 11. XI. в руках сот. 3. 
Носковського. ЗаГал стрілец1 

тва це був молодняк з 1917 і 
1918 pp., а старшини — сама 
„стара война".ч 

Тому, хоч як намагався про-
тивник заволодіти тим відтин-. 
ком, всі його зусилля розбива-
Лися марно. Всеж таки при ак-
тивній підтримці польського 
цивільного населення тримав 
він цілу нашу залогу в постій-
ному поготівлі, так, що про 
якийнебудь відпочинок тут го-

ді було` й думати. Також при-
ходилося поневільно голоду-
вати. Зміна поодиноких стійок 
на передніх позиціях була мо-
жлива тільки раннім ранком і 
темного вечора. І тільки після 
зміни отримували, ці відділи 
теплу страву. Зате бойовий ви-
ряд стрілецтва був уповні вдо-
воляючий. Це впливало на ба-
дьорий настрій залоги, хоч пе-
ревтома небаром стала дЬкуча-
ти щораз більше. На правди-
вий соц не було тут часу. 

Тому всі нетерпеливо вичі-
`кували дальшої підмоги. Ми 
сподівалися більшої частини 
СС, які за непровіреними слу-
хами мали надѓягнути до 
Львова. Одначе надії на СС-ів 
не справдилися. Замісць них 
приїхав ІЗ'. XI. на Підзамче не-
величкий відділ наддніпрянців 
під командою от. Долуда. Він 
подався до міста до Нач. Ко-
манди й отримав приказ на 
другий день прочистити вул. 
Замарстинівську. 

Дня 14. XI. заяався на від-
тинку Підзамча наступ україн: 

ських частин. Тогож дня о-
тримав я від сот. Носковсько-
го в 4 ѓод. ранку приказ, пере-
вести зо своєю півсотнею, 
скріпленою одним машиновим 
крісом, наступ уздовж залізни-
чого шляху в напрямі на Го-
ловний Двірець. Рівночасно 
мав я забезпечувати ліве 
крило от. Долуда.` Наступ мав 
розпочатися раннім ранком з 
хвилею, як відділ от. Долуда 
появиться в нашому районі. 

Отаман Долуд не довго да-
вав на- себе ждати. Коло год. 
7 ранку був він уже на наших 
вихідних позиціях і відразу е-
нерґійно забрався до діла. 
Його відділ, хоч невеличкий,, 
викликав переполох у рядах 
противника. Падала рішуча ко-
манда: обстрілять!... і відділ 
при помочі машинових крісів 
скорр посувався вперед. Та о-
таман Долуд замало числився 
з силрю противника. Ще біль-
шою його помилкою було те, 

що він повів акцію на власну 
руку, не оглядаючися на при-
кази команди Підзамча. Коли 
я зголосив йому свій приказ, 
він не зацікавився звітом і аю 
одним словом не поінформу-
вався про положення на цьому 
відтинку. З приказом: обстрі-
лять!... пустився зо своїм відді-
лом далі вул. Замарстинів-
ською. 

Мій відділ розпочав nacrvn 
від першого моста за Підзам-
чем. Ми посувалися через Мі-
сіонарську площу на вул. Під 
Дубом. ^довж залізничого 
шляху я забезпечився невелич-
ким відділом коло 10 людей. 
Ми скоро опинилися під дрУ- І 
гим мостом. Противник very- ' 
пав у поспіху. По дорозі в 
брамах лишиа кілька трупів; 
ранених не бачив я ні одного. 

Звязок з відділом От. До.пда 
годі було вдержати. До тогож 
небаром зайшло якесь непоро-
зуміння з первісними приказа-
ми. В мойому районі по правій 
стороні залізничого шляху без 
відома команди Підзамча і без 
звязку` зо мною опинився від-
діл бувшихї-австрійських опол-
ченщ'в під командою чет. В. 
Навольського, з котрим я, а̂̀  
місць на бойовому відтинлУ. 
познайомився, щойно в шги1 

талі. Ми оба були ранені пв; 
ночасно: чет. В. Навольськии 
коло третього мосту, я неда-
лечко від цьогож мосту на 
вул. Під Дубом. Незнання мі-
ських закамарків мало для на-
шої акції погані наслідки. Ми 
наскакували на небезпеку в 
хвилині, коли були певні пере-
моги. Таке було й'зо мною. Я 
був ранений в обі ноги з вікна 
того самого дому, з котрого я 
перебігав через вулицю, шоо 
дати поміч стрільцеві, ранено-
му в руку в брамі по другий 
стороні вулиці. Та мої рана 
були тяжкі. А чотирнацятка 
виявилася для мене нешасли-
вою: 14.( XI. я був ранений, а 
рівно три місяці пізніше, 14 IU 
1919, ампутований. _ -



Ч. 25?Г 'СВОБОД'А", ПОНРДІЛОК Т-ѓо ЛИСТОПАДУ 1937." 

СЛАВА ГЕРОЯМ! 
(Для „Свободи" — від молоді з краю). 

Ц) 
І знову Перший Листопад... 

І як що року, вже від ряду 
літ, зібралися ми -$уѓ, щоб 
віддати честь Лицарям, які зо 
зброєю в руках станули в о-
бороні Батьківщини і своєю 
кровю окропили волю. 

1 в сірий, листопадовий день, 
День Зриву національної си-
лй, розгортається візія нашої 
слави: 

Довгими рядами йдуть у 
степ княжі полки, спиняти ор-
ди кочовиків. Блищать шоло 
ми, золоте проміння залом-
люєтьсн на списах воїнів. Мо 
гутньо котить сині филі Дін, 
а переможний лицар гасить 
спрагу ного водою. Гордо лу-
нало гасло Святослава: „Іду 
на вас". А пишні мури роз 
кішної Візантії дріжали перед 
силою суворих Русичі'в. 
А потому прийшли тяжкі 

дні міжусобиць, дні упокорен-
ня перед дикою ордою, що 
чорною галиччю перла 'на 
врожайні поля. Залунав плач 
і стогін на українській землі. 

Та ось зірвалися местники 
й очандушне козацтво стану-
ло в обороні віри й чести. Та 
прогомоніла слава завзятих 
запоріжців і знов похилився 
нарід у ярмі. Вороги, наче хи-
же гайвороння, обсіли Укра-
іну. Нищили культурні добут-
ки, знущалися над матерями, 
дітьми та старцями, впивали-
ся кровю та сльозами... Пя-
нілй вороги своїм триюмфом, 
захлистувались безумними ра-
дощами і не достерігали сили, 
що зростала в душі народу; 
не бачили, що не ржавіла 
міць від гірких сліз; що нарід, 
наче той велитень у казці, 
спить, але прийде година — 
вій прокинеться з тяжкого о-
туління, випрямиться на ввесь 

ріст, і цо б - ж йти й розвиватись, 
а тоді — горе ворогам! 

І хвиля та надійшла. І зав-

Та чомуж це горст'ка Стріль-
ців не спить, а нараджується 
над чимсь... Лиця суворі, на-
че ковані в марморі, очі бле-
стять. Великий Момент надій-
шов.` Короткий приказ. Скоро 
розійшлися постаті й зникли 
в темряві ночі. їх крок силь-
ний, рішучий. Так ідеться на 
смерть, або на перемогу. 

Ранком, 1 листопаду 1918 p., 
стрепенувся Львів. На вежі ра-
туша гордо маяв жовто-бла-
китний прапор. Рідний пра-
пор у княжому городі Льва. 
І радість огорнула серця. 
Радість без меж і краю. 
Здавалося, що не осінь, а ве-
сна йде, 'а з нею нове життя 
сильне й славне. Хотіло всі си-
ли вддати Рідній Країні, ввесь 
жар палких сердець, усю віру 
— сильну й незломну. Та во-
рог не спав. Не міг стерпіти, 
щоб розвивалося нове життя. 
Тьма кинулася, щоби поборо-
ти світ правди і краси. Роз 
почалися змагання, ' Кожну 
пядь предківської землі окуп-
лювали стрільці життям; кож-
ний камінчик зрошували ру-
бінами ќрови. Від нікого не 
мали помочі. Бо на всій Укра-
їні йшли кріваві змагання. Во-
роги напирали на пшеничні 
поля України чорними хмара-
ми голодної сарани. З півно-
чі йшли червоні, щоб здави-
ти молоду, незакріплену дер-
жаву. Український воїн, мо-
лодий, обдертий, без набоїв 
відпирав численіші, добре у-
зброєні ватаги напасників. 

Три тижні тривав крівавий. 
бій за Львів. Три тижні тяж-
ких змагань серед страшних 
обставин, коли за кожною 
брамою чатував ворог, а з 
кожного вікна сипався на 
стрільця град підступних 
Куль. Три' тижні тривав' герой-
ський змаг. І знесилилися Ли-
царі... Мусіли покинути рідне 
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де УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДЯНИ МІСТА НЮ ЙОРЌУ! 
В І Д Д А Й Т Е СВОЇ ГОЛОСИ НА 

ТО'М'АС А Е. ДЮІ 
Кандидата на Прокуратора 

ЗАКІНЧІТЬ БОРОТЬБУ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ І РЕКЕТ1РСТВ0М 

ДНЯ.2-го ЛИСТОПАДУ 
голосуйте за 

ТОМАСА І ДЮІ 
(НА ВИБОРЧІЙ МАШИНІ 6 КОЛЮМН116) 
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важили вороги блиски завзят-імісто, так дорого здобуте. По-
тя в очах юнаків і заціплені! кинули Львів, та не на все, ли-
суворо уста. 1 почули, всі, щ о : ш е на якийсь час, щоб загої-

ти рани і зібрати свіжі сили. 
Не довелось У. С. Стрільцям 
вернутись у славі до 'столиці 
Галичини. 

надійшла відплата .‚за кривди 
століть. - Џ '̀і 

Світом потрясла страшна 
заверюха — світова` війна. Трі-
щали престоли, розпадалися; Т а к р о в j ї х н і т р у д и н е п і . 
тюрми народів, опадали кай- 'ш л и н а м а р н 0 в н а ц ж х с е р . 
дани й колишні раби ставали ц я х ^ ^ БЄЛичній міт про ге^ 
в колі вольних, щоб творити ройських Лицарів, що на ві-
нове життя. J стрях своїх мечів принесли в 

Велитень здрігнувся і про-1 темну листопадову ніч волю 
кинувся зо столітнього сну. j Батьківщині. Здійснили мрії 
Найкращі Сини України з пі-j батьків про волю, й хоч не 

України. Ми докінчимо їхню 
Лицарську Рапсодію! 

А сьогодні, в річницю Ве-
ликого Зриву, віддаємо най-
вищу честь Тим, що створили 
його! 

М. Костишин. 

МИ ЖДЕМ! 
Ми ждем! Хоч в злиднях нема міри, 
Лиш падають нові офіри, 
Ми на жертвенник кров несем. 
Кругом безлравство в нас лютує, 
Страшка жорстокість все глузує, 
Про зрив шалений нам віщує; 
Ми ждем на нього, ждем і ждем... 

Ми ждем з борнею без утоми, 
Хоча стрічаєм` переломи; 
Ми ласк ворожих не приймем! 
Покора в нас 'що хвилі гасне, 
Бо так велить життя сучасне: 
Боротись нам за все, що власне, 
І ми на зрив цей ждем і ждем... 

Ми ждем, з посвятою живою, 
У серці з пімстою страшною, 
В завзятті й хвильку не спічќем! 
Бо сильна віра кермує нами, 
Що час наспіє, як степами 
Рідні задзвонять острогами. 
Ох! Як на них ми ждем і ждем... 

Ми ждем з бажаннями святими, 
Вірим: руками ще твердими 
Розгромимо ворожий лад 
І раб здійме чодо в обнов), 
Як меч скупається у крові, 
Слава полине в свобіднім слові 
Про день безсмертний — ЛИСТОПАД. 

снею перемоги на устах пішли 
до бою за Батьківщину. Бряз-
чала зброя,, як колись, давно, 
в днях княжої слави. 

Спить Львів, закутаний ў'Великої Ідеї, жадобою бороть-
тяжкі мряки осінньої ночі. .-Іби за честь, за славу і волю 

довелося їм самим скінчити 
своє святе діло — воно не 
пропало даремно! Вони за-
палили наші серця любовю 

УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ НА 
Л Е М К І В Щ И Н ! 

— написав — 
І в а н Б у ѓ є р а 

66 сторін. 
Ціна ЗО центів. 

Замовляйте, в книгарні 
„СВОБОДИ", І 

81-83 GRAND ST. (BOX 346) 
JERSEY CITY, N. J. 

РІЗДВЯНА НІЧ 
Веселе оповідання великого гумориста М. Гоголя 

Безсмертний твір, що був перекладений кожною мовою. Знають 
про нього й ті, що читають по анґлійськи. Можете прочитати його 

українською мовою! 

ГОЛОСИ Ч И Т А Ч І В 
ЛИСТОПАДОВИЙ спомин. 

З приходом листопаду якісь 
дивні осінні думки роєм на-
сідають на мою голову і ми-
моходом ведуть мене у не-
давні, пропамятні дні Листо-
паду 1918 року. Тоді я ще був 
майже малою дитиною, без-
журно бігав між окопами і 
грався осіннім бабським літом 
понад крутою Стрипою, котру 
то так часто згадується у стрі-
лецьких боях. Памятаю, як по 
занятті нашими добровольця-

лися більше на науці від своїх 
менших товаришів. , 

Пригадую собі, наче - нині. 
Всі школярі (яких 800 учнів) 
вийшли рядами і заспівали 
„Гей, там на горі Січ іде". До 
веселого походу приглядалися 
тисячні товпи народу: україн-
ці, жиди, потрохи поляки. По 
повороті до школи відбувся 
концерт. На цьому шкільному 
святі були представники у-
країнської влади. Були: д-р 
Боцюрків, д-р Сіяк, о. Бара-, 
новський, війт Рогатинський, 

і ми міста Бучач до дому мого,, 
тепер покійного діда прийшла Щ Андрій; були офіцири 
„невесела" для нас вістка: всі стрільці. Боцюрків гово'рив 
діти до школи! Очевидно, що промову, співали студенти з 
дідо з'радів'і тою вісткою, а гімназії, а деклямував Василь 
Юрко, малощо від мене стар-
ший мій вуйко, і я не дуже 
зраділи, бо треба йти до шко-
ли. Коли так ми засумовані 
стояли й оглядали цікаві о-
бразці в нових „Українських 
Букварях", до нас заговорив 
д і д о : і' 

„Не треба журитися, хлоп-
ці. Ця школа не страшна. Там' т в 0Р а п о в і к а х н е в о л і ДУмалак 
учать по нашому, а не так як Щ0 Україна вже воскресла, що 
мене вчили: „ich bin Jung, du1 „замовкла гармата", що прий-

Легкий: 
„Замовкла ревуча" гармата, 
Що в полі ревіла, стогнала, 
Огнем заливала діброви 
І димом до неба сягала". 
Потім усі співали „Вже во-

скресла Україна". 
Ні, не можна цього забути,! 

коли то сільська й міська' ді̂  

bist kiein" по иімецьки. Там бў-
де вчити добра пані, а я вам 
пороблю правдиві лавки, бо 
в школі нема .лавок". 

Ілюстрація до РІЗДВЯНОЇ НОЧІ. 

Автор оповідає нібито про' те, що сталося в українському 
селі Диканціі як чорт у саме Різдво вкрав з неба місяць. Та автор 
уживає цеї казки-небелиці як' канви, щоб на ній вишити образ 
українського села; внгафтувати дивні, в всетакн звичайні подіїѓ 
в Різдво; та намалювати небувалі, а всетаки суто, українські ти-
пи, як: вередливу красуню, за котрою вганяють парубки всього 
села; славного коваля, котрий займався Й малярством і аж у 
Полтаву їздив паркани малювати і котрий один тільки залицявся 
далі до вередливої красуні, як усі інші кинули її через її прнм-
хи; його матір, що в селі славилася відьмою (бо вміла до себе 
причарувати найстаточнішнх людей); козака-вдівця Чуба, що 
в нього все' стояло вісім сткрт хліба перед хатою і що до нього 
чарівниця була гай привітніш а; і інших. 

Щоби добути вередливу красуню, коваль нахвалюється пе-
ред парубкамк-колядннкамн, що, як вона захоче, вік для неї 
дістане хочби такі черевики, які носить сама цариця. На чор-
тівські підшептн красуня обіцює ќовал єні: „Дістань, ковалю, ца-
рицнні черевики, а тоді я вийду за тебе заміж!" 

ОПОВІДАННЯ ІЛЮСТРОВАНЕ 10 
ОБРАЗЌАМИ 

ЦІНА 20 ЦЕНТІВ. 
Присилайте замовлення до книгарні 

СВО В О ' Д И 

"SVOBODA", 81-83 Grand St., Jersey City, KJ. 

До вечора ми мали справж-
ні лавки, з полицею на книж-
ки і шапки. Тітка Дозя підпи-
сала наші ймена'на лавці, і то 
ще й хемічним олівцем, а на 
другий день' почалася цікава 
сцена. Сотки дітей несли свої 
лавки, стільчики, крісла, осло-
ни з села Нагірянки до шко-
ли Бараків у Бучачі. З дітьми 
звичайно йшли мами, старші 
сестри, бо декотрі „лавки" бу-
ли тяжкі, дебелі, невигідні, 
то треба було помагати нести, 
а до школи треба було йти 
деяким зо 'три американські 
милі! 

Більше гіркого'сміху було 
таки в самій уже школі. Там, 
коли поскладено' „лавки" і в 
них позасідали учні, то вигля-
дало на нерівний ліоОдні си-
діли вище, другі нижче, а ще 
інші то таки добре сторчалн. 
Памятаю, що Михасько Мер-
вяк мав найвищий стілець у 
цілій клясі. Тому він сидів по 
самій середині, мабуть для си-
метрії... Наша лавка була на 
самім переді Л `всі намчзави-
дували, що ми мали „правди-
ву" лавку. Ми з гордістю поя-
сняли, що , ту лавку нам 
зробив дідо, а він добре знав 
майстерќў, бо служив 8 літ 
при війську у Відні. 

Тіо розміщенні по ќлясах 
розділили нас на відділи. Всі 
діти були поділені на І. й II. 
клясу, хоч були там 12 і 13-
літні хлопці в І. кл. За війни 
вони стратили по 4—5 літ ча-
су. Тепер своя влада стара-
лася їм помогти. Більших уч-
нів приписали переважно до 
II. кл., хоч -вони не` чвизнава-

шов час на науку і працю. 
Не забуду ніколи тих чу-

дових букварів з грубого, 
гладкого червонявого паперу, 
з яких ми вчилися, що „Наш 
край називається Україна", 
що „Найбільший наш поет 
був Тарас Шевченко, що „Сто-
лиця України називається Ки-
їв, та що „Україна — найкра-
ща і найбагатша країна в Ев-
ропі". -

Так проминули місяці і ми 
вчилися, на своїх нерівних лав-
ках. Аж одного червневого 
дня 1919 року, як мџ прий-
шли до школи,, замісць дер-
жавного прапора побачили на 
школі знак червоного хреста. 
При вході стояли жовніри: на-
ші стрільці. 

„Не буде науки, діти, — го-
ворили стрільці. — Школу о-
бернули на шпиталь. Прийдіть 
за три місяці"^. ` 

І ми сумно верталися до-
дому, думаючи над словами 
стрільців. 

Коли Юрко і я вернулись 
додому, дідо лежав хорий. 

„А ви чому вернулися, хлоп-
ці?м — запитався дідо 3,0 
страхом. , 

„Нема школи... Там тепер 
шпиталь. Казали ' прийти` за 
три місяці" . 

„Нема школи"... повторив 
діто і йому покотилися сльо-
зи. 

Так, нема тепер там нашої 
школи, лиш остався незабут-
ній спомин про цю нашу шко-
лу і про наш Листопад. 

Ф. Луців, 
Лос Анджелес, Каліфорнія. 

В КОЖДІИ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
Т1 ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я ! 
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ ПРИ СПІВ-

УЧАСТИ ЦЕРКОВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ 
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В НЮАРКУ, Н. ДЖ. 

:—:—:—; влаштовує :—:—:—: 

{ Z S ^ ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО Ѓ Ш 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 28-ГО ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER) 1 9 3 7 РОКУ 

В СІЧОВІЙ ГАЛІ, 
229 SPRINGFIELD 'AVENUE, NEWARK, N. J. 

Тому комітет просить всі Товариства здержатись від 
Влаштовувань СВОЇХ ІМПреЗ В ТОЙ ДЄНЬ. 2 54 

Комітет. 
"'" ! ' ' І І і їм і п. я 

-ІЇІ Buffalo and Erie^County!`ІI 
УКРАЇНІЏ МІСТА БОФАЛОІ ПОВІТУ ІРІ НЕ ЗАБУДЬТЕ Г 

2-ГО ЛИСТОПАДУ ВІДДАТИ СВОЇ ГОЛОСИ ЗА 

Fred Hammer 
КАНДИДАТА НА 

Commissioner of Charities S Corection 
КОТРИЙ ЗДОБУВ СЛАВНИЙ РЕ-
КОРД ЯК SUPERV1SER. МОЖЕТЕ 
БУТИ ПЕВНІ, ЩО ВІН ДАЛІ БУДЕ 

ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ВАС. 
ТР`ЕТИИ РЯД І ШЕСТИИ РЯД̀%ЙЬ 13. 

УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ. 

УВАГА! ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. Д Ж „ ІОКОЛИЩ! УВАГА! 
ЗАХОДАМИ ТОВ. ДАРАХІВЩЙНА, ВІД. 275 У. Н. СОЮЗУ 
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ѓЗВЕЛИШ Б А Л Ь : ^ 
В СУБОТУ, ДНЯ 6-ГО ЛИСТОЛДДА (NOVEMBER) 1 9 3 7 РОКУ 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ ' 
181-183 F L E E T STREET JERSEY СІЇ% N. J . 

Початок в годині 7:30 ввечір. 
Музика СЕРБИНСЬКОГО при голосниках. — ВСТУП 40 ц. 
. лЎій цей баль запрошуємо всі місцеві і црв^шшеві Това-
риства Братства та всіх громадян з Джерзі Сіш-До, численної 
участи;. — За добру забаву ручйт'ь — Комітет.'" 1 

.нлі 
5.4, S8 

УВАГА! Щ = ' БОФАЛО, Н . Й . ! С = Ш УВАГА! 
УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДЯНИ. МІСТА БОФАЛО! НЕ ЗАБУДЬТЕ 
2-го ЛИСТОПАДУ ВІДДАТИ СВОЇ ГОЛОСИ ТОМУ; КОМУ 
СЛІД! — НЕ ВІРТЕ ОБІЦЯНКАМ ТИХ, КОТРІ НАМ ОБЩЯ-
ЮТЬ, А НІКОЛИ К НЕ ДОДЕРЖУЮТЬ. — ГОЛОСУЙТЕ НА 

НІГ Tom НоІЏїщ 
Н'І і ВИБЕРІТЬ ЙОГО МАЙОРОМ МІСТА БОФАЛО. 

л, ТАМТОЛІНҐ буде сповняти свій уряд чисто в бизнесо-. 
вий спосіб, трактуючи всіх однаково, а між ними й нас 
українців. , 25ч; 

Український Комітет. 

ппппппппппппппппппппппапі 
ХОР Й ! - С 0 Л Ї 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) j 

І. том: СОЛЬОСПІВИ на середній голос $ .75 
II. том: Пісні на МІШАНИЙ ХОР (партитура) Щ 

III. том: Пісні на ОДНОРОДН1И ХОР (на діво-
чі або чоловічі голоси) .75 

На кожний концерт придасться вам сильна і 
бадьора пісня (на мішаний хор) „Живи, 
Україно`'! 1 .25 

Пісні Лемківщинн, Закарпаття, Полісся й 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. Bo? 346) Jfersey City, N. J. 

апаппппспаосшшпппасіпапа 
ЧИ ВИ ДУМАЄТЕ ПЕРЕПРОВАДЖУВАТИСЯ 

НА ІНШЕ МЕШКАННЯ? 
Якщо думаєте змінний свою,адресу, просимо 

повідомити нас наперед, коли почнете жити на но-
вій адресі, щоб ви не втратили якого числа ґа-
зети, котре може мати щось цікаве або важне для 
вас або вашої родини. Просимо не ждати до остан-
ньої хвилі. Просимо не переказувати нічого поч-
тареві̀ . Найкраще виповнити оцей блянкет, пода-
ючи доконче етарў й нову адресу та число відділу, 
якщо ви є. членом У. Н. Союзу, та вислати це в 
листі до адміністрації „Свободи". 
Число відділу 

Імя й назвище 

Стара адреса , 

Нова адреса 

Почта . . г.. ѓ . ; . . . . . - щ і 



С В О Б О Д А . П О Н Е Д І Л О К , 1-го Л И С Т О П А Д У 1937. 
і,.,,,,,,, , , , , . , , џ щџџ Кц ц і і'. 'НІ'! U І І ПУЛ fЃ'ЧІТЃ тлщщ ІЧ.Ц 

Ч..-254. 

М. Костншнн. 

ДО ЗРИВУ! — КЛИЧІ 
ЛИСТОПАД 

Кругом бурливо море грає, 
Вулькан клекоче, як колись, 
Хмара на хмару насуває: 
Жах, братовбивство.. . Подивись 

В наш край коханий, в степ широкий: 
Там Трупом надали сннн, 
А в славу стоїть хрест високий 
Тай біля нього кургани. 

Там плнла кров свята за волю, 
Немов шалений водопад, 
Як зрив покликав на сваволю 
День слави: Перший Листопад. 

` Кругом замаяли прапори, 
Ворожий гнеѓ в моменті тріс, 
А дзвін, мов хвилі в синім морі, 
У світ про волю вість поніс. 

Наспіла хвиля перелому. . . 
В той час була байдужа смертьЃ 
Аж кат створив у нас „Содому", -
Кровн налив він чашу вщерть. 

Що хвилі бачиш трупи в крові! 
Падуть найкращі доньки і сннм! 
Бо дух ідейно на обнові І 
Рветься за долю вітчини. 

. Змагання в кас що дня кріпшають, 
Хоч і страхіть лютуѓ ч а с 
і местннкн нові зростають: 
Хтож всиді змести борню в нас? 

Хтож може вирвати ідею, 
Стоптати каш крівавнй труд! 
Чиж перемога, як з брехнею 
В трнюмфі видати присуд? 

Дочасний л е т . . . Каторжна сила 
В Догідну хвилю марно згине: 
Лиш спільно всі враз за вітрила! 
Хай клич світами ген полине. 

Неволя нас доволі жерла. 
Вперед! Ііуж сміло! А не взад! 
Гомонить слава „Ще не вмерла", 
Взустріч сміється Листопад! . 

Стальну ідею враз гартуймо, 
За кривди пімсту піднесім. 
Борців упалих пошануймо, 
Покірно голови силовім.. 

Бо знов бурливо море грає, 
Шалено рветься водопад, 
Хмара на хмару налягає: 
До зриву! — кличе Листопад! 

шщт 

ПОДОРОЖ д о 

Старого Краю 
НОВИМИ МОТОРОВЦЯМИ 

П і Л С У Д С К І І Б А Т О Р И 
Найближчі відпливи з Ню Порќу: 
10-го ЛИСТОПАДА, 11-го ГРУДНЯ 

Лише туристична і третя кляса. 

Голосіться 
або до : 

до` місцевих агентів 

GDYNIA-AMERICA LINE 
32 PEARL ST., NEW YORK, N. Y. 

rTN-EXPEUIR 
П`рн гсІгеф'аці`ѓ'пробуввлА ^ 
іодобрили цей` старий лн-
ннмсігг як заслугуючий 
па довіра. 

Скоро помагає на м'язяі 
болі в тілі 

L I N I M E N T 

ОБІКРАЛИ ГІМНАЗІЮ 
В БЕРЕЖАНАХ. 
! її' '-':" 

Цими днями до бюр дирек-
ції державної утраквістичної 
гімназії, вломилися злодії й за-
.брали більшу квоту грошей. 
Вломників шукають;. Є це в 6-
станніх роках у цій гімназії не 
знати котрий з черги крадіж. ` 

ТОРГОВЛЯ ДІВЧАТАМИ. 

Торговлю жіночим товаром 
викрили в Ніцеї. Управляла ЇЇ 
на великі розміри шайка кор 
сиканців, оперуючи на терені 
Франції й інших європейський 
країн. Торговці дівчатами ці-
кавились особливо учасницями 
конкурсів ќрасџ в ріжннх ,кра-
ях. Вони зголошувалися до ви-
значених красўќь і, пропоную-
чи їм світлі посади у великих 
магазинах мод, вивозили їх на 
Корсику, де показувалося, щ з 
контракти, які підписували ви-
незені дівчата, не мають ніякої 
івартостн. Дівчата лишались 
на чужому терені без засобів 
до життя,, здані на ласку і не-
ласку торговців. Поліція впала 
на їх сліди через те, що тор-
говці, пропонуючи кільком у-
часницям останнього конкурсу 
краси В Ніцеї, застерігалися 
дуже рішучо, щоб дівчата не 
згадували про це своїм бать-
кам. # 

САМОВБИВСТВО 15-ЛІТНЬО-
ГО ХЛОПЦЯ. 

В селі Ганцевичах, барано-
вицького повіту, повісився в 
стодолі 15-літній Іван Найда. 
Хлопець через помилку вивіз 
гній на чуже поле і батько за-
грозив йому за те биттям. 
Хлопець так тим перенявся, 
що відібрав собі життя. 

СИБІР ЗА СЛУХАННЯ РЕЛІ-
ППНОЇ ЛВДИ1Ш. 

Советський суд у Смолен-
ську засудив на три роки вяз-
ниці і `вигнання на Сибір ра-
діоабонента за те, що слухав 
релігійних трансмісій, надава-
них радіом із заграниці. Боль-
шевицька справедливість ува-
жае це протнреволюційною ді-
яльністю. 

ДОРОГА, ЩО її ВИБУДУВА-
ЛИ ВЯЗНІ. ' 

Цими днями покінчили ро-
боту надбудовою дороги я 
Постав до Гозатишки на Ви-
ленщині. Побудували там до-
рогу, довгу Ю км. При робо-
тах були заняті перший раз у 
Польщі вязні, числом 180. 

1 
й 

НАПЙ(ЇАв 
ВАСИЛЬ ГАЛИЧ 

џЖіЩгаіпіаш in the United^$Шер^Щі 
V By'WASYL НАІДСН, PH. 'В. I 

СТОРІН XII+ 174 ЦІНА $2.50 . 22 ІЛЮСТРАЦІЇ. 
ч , ""S... 

Це наукова праця, на'писана англійською мовою і ви-
дана накладом друкарні Шікаґовського університету, за яку 
автор дістав титул доктора фільософії. Ця книжка є по-
трібна для американців, далі для словян в Америці, а в пер-
шу 'чергу придасться вона українцям, головно молодому 
поколінню в Америці. В тій праці оброблені такі питання: 
Хто є українські імігранти й звідки` вони вийшли? Чому 
українці іміґрували до Злучений Держав? Як вони при-
стусовўвалися до прибраної вітчини? Як `вони бралися 
в Америці до фармерства, бизнесу і ріжних професій? Які 
організації створили українці в Америці?- Якою є преса 
української іміграції? Яке є духове життя українсько'Ѓ імі-
ґрації? Яка її будучність? - j : ^ :. 3 1 Ту цікаву і таку пдтфібну працю, яка' повинна знайтися 
в домі кожного свідомого українського іміґранта, можна 
набути в книгарні „Свободи", висилаючи замовлення на та-
ќўадресу: л ; ' ' 
"SV0B0DA," 81-83 6 В Ш ST, (Р. 8. BOX 346), JERSEY CITY, N. J. 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ 
і 

ГАДКИ п і д "НІЧ" ПЕРШОГО 
ЛИСТОПАДУ. 

Слава героям листопадової 
ночі, подвижникам`" великого 
воскресення нації, обновним 
державного маєстату України. 
Минає рвучко рік за роком. 
Вже. 19 літ пройшло від хви-
лі 1-го Листопаду 1918 року, 
девятнацять літ уже минає, як 
піднесли жовто-блакитн"ий` у-
країнський прапор у городі 
Льв.а, столиці галицької Украї-
ни. Залопотів тоді український 
прапор на львівському рату-
шѓ, забилися живіше цМіоци 
українських серць, дашла сла-
иа по цілому світі. Слава і 
честь тим молодим героям, 
що відважилися на цей героїч-
ний уч-инок. 

В день Першого Листопаду 
склрніть голови перед ними та 
перед їх могилами^ бо багато, 
з них v тім великім часі зло-

ПРОДЛМ -^ШЄІк? 9 ^ ^ ' деліка-

52.-J.50. Рент ^бо місячно." 5 літ 

ОДНО 

Д В В Ш Ш У 

СТАНЬТЕ ГОРОЖАНИНОМ 
ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ. ... 

Як стати іорожаішном. Пи-
тання і відповіді! україською. 
й англійськ'ою мовою з пояс-
нсниямн й словарцсм нсзрр-
зумілнх слів, в двох тоџнќах. 
Ціна ? „ - 51.00 

S U R M A 
317 Е. 14th St., j , New York. 

iVVVVUVVVVWVVVMAAnAIVVVUVC 

УСМІХ. 

Усміх це наш найдорожчий 
скарб, але ми самі часто не д'о-
цінюємо його і навіть несвідо-
мі його сили, його значіння. 
Ось що.каже один англійський 
поет про усміх:' „Насолодою є 
дивитись, як багато можна о-
сягнути усміхом. Ви усміхае-
теся до когось, а той хтось у-
сміхається вам у відповідь і з 
одного усміху ви маєте два. А 
тому, що усміх може зробити 
стільки добра, " проганяючу 
турботи з серця, усміхаймось, 
усміхаймось; усміх має доступ 
усюди". 

Коли наші уста затискають-
си від хвилювання, нехай на 
силу усміхнуться, а тоді наше 
Хвилювання стратить, свою го-
строту, терпіння буде лекше 
знести. 

Якщо нас охопить лють, зро-
бім велике зусилля і усміхнім-
ся; лють розвіється, заки ще 
накоїть лиха, а наша розсуд-
ливість набере знову ясности. 

Усміхаймось поважно, сумо-
внто під впливом образи і ире-
зирства. . 

Усміхаймось до обовязку, 
хоч який би він був неприєм-
нйй. 

Усміхаймось до будуччини, 
навіть тоді, коли доля нам не 
усміхається, навіть тоді, коли 
сучасність прикра ї безнадійна. 

, І. Г. 

чВізія будучого. 

Пані: — Ну, і іцож циганка 
виворожила тобі, Варварко? 

Наймичка: - - Сказала, що 
зазнайомлюся з одним білявим 
хлопцем, вийду за нього і бу-
ду мати двоє дітей..: 

Пані: — Ну і що ще? 
Наймичка:— Нічого, прошу 

пані. Радила лише мені ще 
вважати, щоб усе відбулося у 
властивому порядку. 

о 

Добра нагода. 

— Ну, що тобі лікар пора-
див? - - питається жінка чоло-

.' " ( в і к а . j j-! 

— Сказав, шо на мій нерво-
вий розстрій буде найліпшим 
ліком гірське повітря і багато 
руху. ̀  

— А диви! А то добре ‚скла-
дається'.Піди зараз на стрих і 
зроби там весняні порядки! 

До канцелярії директора те-
атру зголосилася якась пані. 

— V 4 H пан директор є? 
— Певно! Для молодих, гар-

тесен і `бучерню. О.'.,і, 
4 W гарантовано, і j,„ 

ІІДН,uuiopi є 3 г 
мешкання і гарадж на 
П).ЇОСИГНЄЯ до: 

J- TANSKI, 
-17. St. ч Mark's- PL New York N V 
Л`Р "Jilt ' " W - g " w i a ^ ^ t (

, 

ФАРМА. Дім IKi -
кЬ^ат . елеќѓгійќ . 

гарадж па дв'а авта. Як, добр.) „„, 
недалеко від "Ridfcelirld' ,...!. 
State, за $25.0в на місяці,. Хг,, ,,'.' 
цікавлений, хав 'зголоситься . j . , -

А. і CARNALL, 
Real lUtate. 

Ridgefield, Connecticut. 

He jRcix імярезах t весіллях 
„РадІова Ojpxeapa" 

M А. СЕРБШСЬКОГО 
Обслужить і иайвибагливішнх. 

169 AVB. A, NEW YORK CITY 
і Телефон: ALgonquin 4-4952 

GALICIAN BAZAR 
Котрий провадив свій бшнес впро-

довж В літ на Атвпие " А " . в Ню 
Иориу, між 7 і 8 вулицею, 'тепер гк--

ж'или свої голови за кращу ^„есено його до другого склепу між 
ДОЛЮ СВОГО НарОДу. АХ, СКІЛВ- 'б І 7 вулицею нумер ЮЗ Avenue "А" 

ки в цьому величнього герон-
ства! Скільки тут нараз во-
скресло `давніх, староукраїн-
ських чеснот лицарських, акн-
ми славилися колишні полки І 
запорозький героїа України. -

Хібаж багато таких прикла-
дів безмежного героїзму,' що 

них пань пан директор усе'саме виказала українська мо-; 
присутній! — відповідає теат%-лодь? 

(там д е був склеп Сурма). Нова на-
ша адреса є: М-5 

GALICIAN BAZAR, 
103 AVE. "А',', NEW YORK, N. Y. 

(Between 6tb A. 7th Street) 

ральнии портієр. 
=^ Таак? To прошу 

сказати, що прийшла 
жінка... 

йому 
його 

у` ^ 
ЧИ ВИ ЧИТАЛИ 

НАПЕРЕДОДНІ 
ІСТОРИЧНА повість 

В ДВОХ ТОМАХ 
Написав 

Остап П. Білозерськнй. 
Ц Г Н А $1.00. 

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

Jersey.City, N. J. 

- , Гаваї, то чудові острови. 
Ввесь рік там незмінна чудова 
погода! і 

- - Коли так. то про що роз-
мовляють бідні гавайці? 

К Н И Ж К И Д Л Я Д І Т Е Й ! 
(як памятка на закінчення шкільного року в українській 

школі). і-
РОКСОЛЯНА (АИТІІ Лотоцький). Історичне оповідання 

з XVI століття, ілюстроване __40ц; 
КОЗАК БАЙДА, історичне оповідання про ОСНОВНИЌЙ -̀

Запорізької Січи L _ 3 — . . . ^ ^ ^ - - 2 5 ц. 
БАЙКИ ДЛЯ ДІТЕЙ (Микола Погідний) ілюстроване __25ц. 
МАНДРІВКА МИШКИ-ГРИЗИКНИЖКИ ПО ЛЬВОВІ, (Я 

Вільшенко) обоазки Фартуха 50 ц. 
ПО РІДНОМУ КРАЮ (в полотняній оправі з золотими 

витисками, Дмитра Дорошенка -_.. 85 ц. 
УКРАЇНСЬКІ. НАРОДНІ КАЗКИ зі збірника І. Рудченка, 

з #2-ма малюнками -і 40 ц. 
ОДАРКА, повістка Андрія Чайківського __- 35 ц. 
МАТИ-СТРАДНИЦЯ, образець з побуту українських ви-

селенців в таборі у Ґмінді ,________„' 20 ц. 
" S V O B O D А," 

81-83 Grand Street, (P. О. Box 346) Jeraey City, N. J. 

Перший Листопад 1918 року 
- - це один з радісних днів, 
шо засвідчили невмиручість 
великого Українського Наро-
ду. Свято, котре саме собою' 
каже роздумати над тим, що 
ми здобули і що втратили. Не 
сміємо забути за тих, що для 
найвищого добра Нації терп-
лять іще нині j терпітимуть 
ціле життя. 

В 19-ту річницю листопаі'О-
вих подій згадаймо обєднано 
отсих великих синів України, 
які так рано віддали своє жит-
тя за `найвищу справу: Бать-
ківщйну. Твердим і незломним 
щитом стали вони 'в нацѓій 
останній визвольній боротьбі 

молодь України свойому 
Рідному Краєві. 

. Хай же їх світлий нрикліл 
глибоко ляже в серця новогс 
покоління країни, що росге м 
виховується на золотій ЛЄГРП-
ді листопадових подій. 

Ми твердо віримо, що в гря-
дучім бою за волю і державу 
України заверещаться гідно 
подвиги героїв Листопадової 
Ночі. І цс є святою заповїд-
дю, що` „вернуться ще тії 
Стрільці СічовіѓЃ' 

М. Ш. 

Д - Р Е . Я. ЛИШЕНЌО 
ЛІКАР, ХІРУРГ І АКУШЕР 

1605 W. CHICAGO AVENUE 
(cor Chicago and Ashland) 

CHICAGO, ILL. 
Урядові годний: 
1_4; 7 _ 9 pjVi. 

Office phone: Seeley 5004 
Re5. phone: Van Barco 1126 

S 

І а а ч м ч — — e o — а ч о а е е а о 
- Д-Р` ЮРІЙ ДНДРЕЙКО 

УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
Х І Р У Р Г 1 А К У Ш Е Р 

і 321 Е. 18th STREET, 
between 1st and 2nd Atenuci, 

NEW YORK, N. У. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. 

Урядові ГОДИНИ: рано віл 10 до 
12. ввсчір від 6 до 8, а в неділі 

.- рано від 10 до 12. 

ВЗОРИ 

ТАРЗАН І БОГИНЯ МАЇЕ. 

канна, шігкі! до ви-
шпиаиин D. ЛІ. С. і 
стемповані річн. Пн 
стешюваш річн. І іп-
шіть по катальоґ до: 

UKRAINIAN BAZAAR, 
97 AVENUE-A, NEW YORK, N. Y. 

П Г Я Я И М М М М М И М і 

(150)" 

" М И Р О Н Л И Т В И Н 
УКРАТНСЬКИРІ ПОГРЄБНИК 

Без ріжпниі, як далеко П"?-
Нюарком. Вразі потреби ге.к' 
фонуйте до нас. Обслуга шир' 

Ѓ Чесна. -^ Office: 
ЗвЗ MORRIS AVENUE, 

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

Pbone: Eatex 3-5347 
— — ^ — r " I IWI II - " 

l# -

Tar#ail 's Quest' Beginning 
MONDAY 

Separately — each ааашате oi the olfitr's Jtaget — Tarzan 
аяі fa'j male, Lady Jane Greyslokt, kaUle (от Ше against a 
ntn and seemingly suptniattrel tenor that strikes in Ae 
htvrt of the fanglt... . Start this, new Tatzaa story Мояіпу. 

, ч ' Маянці були розгромлені. 
Товариства. Терзана безпечно 
зблюцалося до виходу в тунелі. 
Але Тарзан був дуже неспокін-
ний,, що сталося з Рагляном. 
Невже він дістався теж 'до ту-
нелю? Маленька Нќіма виско-
ч'ила йому на плечі і виклику-
вала окрики перемоги. Кинув-
ши ще раз оком по побоєвищі, 
Тарзан останній вступив .у ту-
нель. Він хотів відпровадити 
товаришів і ще раз. сюди по-
вернутись. , 

Коли вони залишили затра-
чену столицю і вийшли знов 
на отверте.поле, Тарзан поба-
чив оподаль .людську фігуру. 
Вона поспішала' в напрямі не-
трів, тримаючи щось тісно під 
пахою. Тарзан пізнав Раґляна. 
Він хотів пуститися до н`ього, 
але доля рііцила інакше. Зза 
кущів вихром вискочив ягуар і 
кинувся на фігуру... Перший 
раз у житті Тарзан не оборо` 
няв чоловіка перед звіром. 

В кількох хвилинах Раґлян 
лежав'на з^млі. Він видавав із 
себе страшний стогін. Але по 

.хвилі цей стогін утих. Він був 
мертвий. Ціле товариство Тар-
зана мовчки дивилося на ту 
сцену. По хвилі ягуар узяв 
трупа в зуби і поволік його в 
кущі. За ними полишилася на 
землі зелена богиня. Тарзан пї-
шов і підняв її та приніс до на-
мсту. ^ 

Це була чудова статуетка, 
висаджена ціла самоцвітами. 
Це була дуже коштовна річ, а-
де товариство рішило, що її 
треба віддати до Національно-
го Музею. Всі були задоволені 
з успіху. Дарно і Юлія відій-
шли на бік і взяли себе, в обій-
ми... Вони знайшли ще кращі 
самоцвіти... 

Завтра починається нова по-
вість про Тарзана: „Тарзан на 
розшуках". 

П Е Т Р О ' Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ П О Г Р Е Б Н И К 

ЗАНИЛАбСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BKONX, BROOKLYN. NEW 

YyORK ! ОКОЛИЦЯХ 

,Л2д Е. 7tb STREET, 
NEW YOFK, N. Y. 

TeL: Orchaxd 4-2568 
BRANCH OFFICE ft CHAPELi 

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

Tel. Mebro.e 5-6B7V. 

mmS 
I B A H В У ' И Ь К О 

НовиА Укряїнсьинй Ундсртейир 
(зарядакі'е погребаќй по ціні так 

низькій, ах $150. Обслуга 
яайкрагдл. 

J О Н N В U N 1 О 
Licensed tbnderUker А ЕшЬаІшаг 
437 Е. Stb ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funerals as low as Si 50. 

Telephone: ОгскагЛ 4-80M 

"-"-У-


