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УРЯД ВИСКАЗУЄ ПОЛЕЌШЎ 
З ПРИВЕРНЕННЯ МИРУ 

ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт і секретар 
стейту Гол здержуються від висказув'анйя публичної 
опінії про угоду 4 великих держав у Мінхені. 

На конференції з газетярами президент Рузвелт 
обмежився до заяви, що світ перейшов останніми 
днями справжню крізу. Він висказувався з признан-
пям про поведінку американських урядників у цій 
ќрізі. . 

Секретар Гол заявив газетярам, що американ-
еькиіі уряд почуває полеќшў з мирового полаго-
дженя спору, та висказав надію, що ця злагода 
стане основою для „скріплених зусиль для вдержан-
ня засад порядку, опертого на праві й здорових е-
кономічних основах". 
ДЕБАТУЮТЬ НАД ЗНАЧІННЯМ МІНХЕНСЬКОЇ 

УГОДИ. 
НЮАРК (Ню Джерзі). — У місцевому театрі 

Моск відбулася друга „конференція для перегляду 
новинок", улаштована часописом „Ню йорќ Тайме". 
Конференція стягнула коло 2,300 жінок з ріжних ню-
джерзьких клюбів. Головною темою конференції 
було значіння згоди чотирьох держав у Мінхені. 

Чарлз Фенвик, професор колегії Брин Мор, ви-
сказував думку, що мир, заведений у Мінхені, не має 
вигляду постійности, бо він-опирається на обіцян-
ках напасника. Він сумнівається в добру волю чо-
тирьох держав додержувати свої обіцянки. 

У подібний спосіб висказувалася відома корес-
иондентка „Ню Йорќ Таймеў", Анна ОТар МекКор-
мик. 
РОЗГЛЯД СТВЕРДЖУЄ ЗРІСТ ПОПУЛЯРНОСТИ 

РУЗВЕЛТА. 
І ПО ЙОРЌ. — Великий місячник „Форчун" по-

лае ігтсвоїй кншкці за жов-іень, що розслід його 
штабу над популярністю президента Рузвелта пока-
зує, що ця популярність у народі не лише що не 
зменшилась, але в порівнянні з виборами в 1936 ро-
ці зросла. 

Журнал каже, що популярність Рузвелта зросла 
від часу виборів на 4%. 

ГЕНЕРАЛ ОСТЕРІГАЄ ПЕРЕД ДИКТАТУРОЮ 
В АМЕРИЦІ. 

АТЛАНТА (Джорджія,). — Генерал Джордж Вен 
Горн Мозлѓ, командант 4-го корпусу американської 
армії, заявив публично, при нагоді виходу на пенсію, 
то в американській армії ведеться політику, яка 
зміряє до встановлення тут диктатури. Він висту-
пнв теж проти Мусолінія й „бандитських" держав 
світу. 

"Секретар війни Вудринґ дав генералові за ті ви-
скази догану, називаючи їх грубо нельояльними. 

ПРЕЗИДЕНТ ВІДМОВИВ ПОБАЧЕННЯ 
СЕНАТОРАМ. 

ВАШИНГТОН. — Коли до президента зголоси-
лася група сенаторів.з південних стейтів, .щоб до-
битися від нього ви'щої федеральної позички на 
управу бавовни й пшениці, президент відіслав їх 
до відповідних урядників і відмовився говорити з 
ними. 

Сенатори висказувалися потім перед ґазетяра-
ми про президентову відмову з обуренням. 

„WPA" НА ДОПОМОГУ ЧАРЛСТОНОВІ. 
ЧАРЛСТОН (Савт Каролайна). — Федеральний 

уряд визначив 500 тисяч долярів „Адміністрації По-
^ступу Праці" („Доблю-Пі-Ей") на відбудову домів, 

знищених новим ѓураганом, що навістив місто в се-
редині минулого тижня. 

Від покалічень підчас ѓурагану померли дальші 
гри особи. 

. $200,000 ШКОДИ НА ОДНІЙ ФАРМІ. 
НЮПО'РТ (Род Айленд). — Перегляд шкід, на-

несених ѓураганом „Глен Фармі", що є власністю па-
ні Николсон, виказав, що ѓураган 21 вересня наро-
бив там шкоди на' суму 200,000 долярів. 

НЮИОРСЬКИИ ГУБЕРНАТОР КАНДИДУЄ 
ЧЕТВЕРТИЙ РАЗ. 

РОЧЕСТЕР (Ню Йорќ). — Стейтова Конвенція 
Демократичної Партії йменувала своїм кандидатом 
на уряд стейтового губернатора теперішнього ґу-
бернатора, Герберта Лімена,. котрий уже був досі 
губернатором три каденції. ґ s 

Лімен негайно заатакував републиканського 
кандидата на цей уряд, відомого прокуратора Дюія, 
а Дюі у відповідь назвав кандидатуру Лімена дока-
зо.м, що партійні „боси" знаходяться в розпуці. 

ЯК ІНДІЯНИ ТОРГУВАЛИ СВОЇМ КРАЄМ. 
БОФАЛО (Ню Йорќ), -г† Один історик відкрив 

факт, що два їндіяни продали білим поселенцям у 
цій околиці коло 1,000 квадратових стіп землі, що 
нині знаходяться у самій середині міста, за білого 
коня. 

ВТЕЧА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЮ. 
Коли війна висіла в повітрі, багато судетських німців утікали з ЧехЬсловачи" 

т і . Ўа світлині німець'ко-чеська границя й група німецьких утікачів. 

ХОЧЕ АНГЛІЙСЬКИХ 
, S МІГРАНТІВ. . 

Федеральний міністср ріль-
ництва, Дж. Ґардінер, сказав 
перед 1,400 учасниками пікні-
ку на домініильній сксцери-
ментальній фармі в Вест Со-
мерленді, В. К., що К'анаді 
потрібно здорової британської 
іміграції. Він говорив: „Три 
пяті наших ' можливих срар-
мерськнх земель є на захід від 
Манітобй. В -ѓНі частині є ЗО 
процентів мінерального ба-
гатства Канади, ЗО процентів 
дерева і велика скількість га-
зу та нафти". Одначе ця тсри-
торія є найслабше заселена 
частина Британської Імперії. 
„Коли ми маємо експортува-
ти", говорив міністср далі, „то 
мусимо спровадити анґлій-
ський промисл та капітал сю-
ди, щоб він не йшов до Арґен-
тини та Мексика. Роблячи це, 
ми зробимо щось у напрямі 
розвязки одного з найбільш 
життєвих питань Бритійської 
Імперії^ а `це придбання харчів 
для Імперії. Ці природні ба-
гатства можуть випродукувати 
величезну скількість більше, 
ніж тепер і для цього нам по-
трібно більше британського 
капіталу та британських імі-
ґрантів''. 

ВИКИНУВ КОНДУКТОРА 
З ТРАМВАЮ. 

В підміському трамваю 
Лодзь — Озорків пасажир на-
кинувся на кондуктора, який 
звернув йому ўвагу за нсвід-
повідну поведінку, а опісля 
викинув його з трамваю під-
час їзди. Кондуктор ударився 
головою об залізний стовпик 
і зазнав стрясення мізку, а па-
сажир, користаючи з заколоту, 
втік. 

ВИСЕЛЕННЯ. 
Повітове староство в Стрию 

письмом з 13. 8. 1933 висели-
ло зо стрийського повіту Во-
лодимира Дармохвала, люст-
ратора С. К. Стрий, Нестора 
Угеру, співвласника фірми 
„Теам", і Микиту Опришка, з 
Грабівця стр. Згадані мають 
покинути граничну смугу до 
5 днів. ` 

ЖІНКИ „РЕФОРМУЮТЬ" 
СВІТОВУ ВИСТАВУ. 

Краєва Рада Жінок домага-
ється від корпорації вистави 
в 1939. році в Ню Йорќу, щоб 
на цій виставі не було ніяких 
неморальних і непристойних 
продукт'и, яких, мовляв, було 
багато на виставі в Шікаѓо. 
Вона поробила теж заходи, 
щоб концесіонери `па ` виставі 
робили менше крику. 

3-ЛІТНЯ ДІВЧИНА САМА 
ПРИЇХАЛА З ФІНЛЯНДІЇ. . 

На кораблі „Гріпсгольм" зо 
Шведсько-Американської Лінії 
приїхала до Ню Йорќу без о-
ніки старших 3-літня Маргіта 
Єлисавета Марія Темпќе. В до-
розі нею опікувалося Товари-
ство Помочі Подорожнім. З 
Ню Йорќу вона поїхала сама 
залізницею до Монтреалу 
(Канада). 

НАДІВСЯ НА ГРАБЛІ. 

9-літній 3. Шарковський нід-
час забави з ровесниками в 
Білостоці зсувався зо стіжка 
сіна та впав на граблі так не-
оберсжно, що вбив собі їх ўі 
шлунок і иезабом помер. 

' 
КЛОПІТ ІЗ ДОЛЯРАМИ. 

Дня 3. березня ц. р. при-
йшов до гостинниці Теофіля 
Садовського в Трускавці я-
кийсь Евген Суровий, із то.ва-
ришами. Зїли і випили на ЗО 
злотих і Суровий заплатив 
Садовському 10-доляровим 
банкнотом. Садовськнй банк-
нот приняв і виплатив решту. 
Ця справа відбилася відгомо-
ном тепер у судовій салі иа 
виїздовій сесії самбірського 
суду в Дрогобичі. Прокурату-
ра притягнула до карної від-
повідальности за проступок 
проти девізових приписів і 
Сурового і Садовського. Су-
ровий боронився тим, що був 
пяний, одначе свідки зізнали, 
що він був тверезий. Суд засу-
див Сурового на вісім, міся-
ців безоглядного арешту. Са-
довський подав на своє ви-
правдання, що заплату в до-
лярах приняв кельнер (вей-

тер), бо боявся, що невідомий 
17,000 ТУРКІВ ВЕРТАЮТЬСЯ, гість може зовсім не заплати-

ДО БАТЬКІВЩИНИ. 
Цього року .вернуться до 

Туреччини 12,000 турків, що 
жили віддавна в. Румунії, і 
5,000 турків з Болгарії. Пер-
ший транспорт прибуде цими 

Ідняии. -

ти. Зрештою на другий день 
після одержання долярів змі-
няв їх у Польськім Банку в 
Дрогобичі. Суд узяв під ува-
гу ті злагіднюючі обставини та 
засудив Садовського на jrpo-
шеву кару 20 злотих. 

КОЛЬОНІЗАЦІЯ ДАЛЕКОГО 
СХОДУ. 

„Известии" з 3. 9. подають, 
що кольонізація вільних зе-
мелц, Далекого Сходу ведеть-
ся посилено дальше. Тепер 
поселюють кольоністів на вер-
хівях рік Зеї та Селемджі. 
Створено 4 села, які тепер по-
ширюються новими переселен-
цями. Селяни дістають прн-
хатні ўчасѓќи та 1—2 ѓсќта-
рів землі, вже підготовленої 
для засівів. За те вони підго-
товляють нові участќи землі 
під обробу і з неї дістануть 
по 7—8 гектарів. На перший 
час дають їм зерно на засів 
то по 3 сотнарн хліба на про-
харчування на сімю, а на за-
всдення господарства по 400 
ка'рб, позички. Дають і доми 
та господарські будинки. Пе-
реселенням керує переселен-
ськнй відділ НКВД. Селяни о-
хочо їдуть туди, бо землі там 
багато та ріжних мінералів. В 
додатку можна знайти працю 
при розбудові залізниць. Звід-
ќи нереселюють туди людей, 
про цс не пишеться. 

ЗРОБИЛА ТАК, ЯК В БІБЛІЇ 
СКАЗАНО. 

Вудров І`арвел зо своїми 
двома пасербами в Мерседі, 
Каліфорнія, клячав, а його 
жінка читала біблію. Дочита-
лася до того місця, де сказано, 
що коли тебе згіршує твоя ру-
ка або нога, відітни її і від-
кинь від себе, бо краще скалі-
ченому увійти до царства не-
беспого, ніж з обома руками 
та ногами в огонь вічний. А 
коли згіршує тебе око, вибери 
його і кинь від себе. 

Жінка встала від читання і 
сказала, що рука її згіршує, а 
вона хоче прощення за свої 
гріхи. З тим вийшла перед 
хату і вибрала собі ножицями 
одно око, а потім поставила 
ліву руку на' цементову під-
ставу і відрубала її сокирою. 
Сокирою не могла добре руб-
пути, отже три рази вдарила," 
поки відрубала грішну руку 
До хати вернулася, мовби не 
чула болю, але Гарвел обвя 
зав її руку, а дві години піз-
ніше покликав'амбулянс. 

Лікарі в шпиталі сказали, 
що жінка буде жити, одначе 
поліція арештувала Гарвела, 
бо не хоче повірити, що жінка 
могла сама відрубати cd6i ру-
ќу сокирою. 

НІМЕЦЬКЕ ВІЙСЬКО ЗАЙМАЄ 
СУДЕТСЬКУ ТЕРИТОРІЮ 

БЕРЛІН. —Німецьке військо зараз по півночі 
з 30-го вересня на 1-го жовтня почало займати су-
детську територію. Першого дня німці займуть ма-
лу. частину території, а потім ступнево будуть зай-
мати більше. В Берліні вже створилася міжнародня . 
комісія, в якої склад входять: секретар німецького 
міністерства заграничних справ, барон фон Вайцсе-
кер; французький амбасадор Андр`е Франсуа-Понсе; 
англійський амбасадор сер Невіль Гендерсон; італій-
ський амбасадор Бернардо Атоліко. Всі вони бу-
дуть наглядати над тим,- щоб окупація судетської 
території відбувалася ступнево і за припасами, у-
сталеними в часі нарад у Мінхені. 

ЧЕХИ ПРОТЕСТУЮТЬ, АЛЕ УСТУПАЮТЬ. 
ПРАГА. — Чеські війсь`ка без боротьби уступа-

ють перед німецькими військами. Чеський премІєр 
ген. Сирови видав заклик до населення з прохан-
ням зберегти спокій. У заклику він також-сказав, 

'Що чехословацький уряд протестує проти того на-
сильства, але мусить його приняти, бо іншого ви-
ходу нема. Чехословаччину опустили ЇЇ приятелі, а 
вороги цілком певно поконалиб її у війні. Всетаки 
в тій розвязці судетського питання навіть ген. Си-
рови добачує добрі сторінки й каже, що після того 
Чехословаччині лекше буде себе в нутрі сконсоліду-
вати та навязати кращі відносини зо своїми су-
сідами. 

АНГЛІЙЦІ РАДІЮТЬ. 
ЛОНДОН: — Премієр Чеймберлин дістав вели-

чезне приняття, коли вернувся додому. Сотки ти-
сяч людей прийшли на летунський майдан його при-
витати. Потім той шлях, яким він їхав до^Лондону, 
по обох`б'6ка`хчбўв обставлений непгЗбТля̂ днІЙй'и іиа-
сами народу, що на його честь викликували ріжні 
привітні оклики. Чеймберлин, як тільки зліз з літа-
ка, через радіо відчитав лист, який він підписав ра-
зом з Гітлєром. А в тому листі говорилося, що Ні-
меччина й Англія відтепер будуть полагоджувати всі 
свої спірні питання мирно і ніколи не будуть зо со-
бою воювати. Пізніше Чеймберлин запевняв, ідо 
'мировий договір у Мінхені запевнив мир в Европі 
щонайменше на одну генерацію. Чеймберлин закли-
кав-людей, щоб ішли тепер спокійно додому і мали 
гарний, спокійний сон. Сподіваються, що політика 
Чеймберлина всетаки зустріне певну критику цього 
понеділка в парляменті. 

ПРИНЯТТЯ ДАЛЯДІЄВІ. 
ПАРИЖ. — Також французький премієр Даля-

діє дістав величезну овацію від соток тисяч пари-
жан, коли вернувся з Мінхену додому. Юрба крича-
ла: „Мир, мир! Хай живе Далядіє!" З окликів ви-
ходило, що французи дуже раділи з миру і що ціл-
ком не мали охоти воювати. Далядіє висказував 
думку, подібну до Чеймберлинової, що договір у 
Мінхені започаткував нову еру в Европі і що після 
того можна сподіватися загального успокоєння. 
Мир для Европи забезпечений на одну генерацію. 

МУСОЛІНІ ЗДЕРЖЛИВИИ. 
РИМ. — Італійська маса справила Мусолінієві 

величезну овацію, коли він вернувся з Мінхену. Всі 
щиро Кричали: „Хай живе Мусоліні! Хай живе мир!" 
Дивне те, що сам Мусоліні був здержливий у цьому 
торжестві І навіть не хотів виголосити більшої про-
мови. Він сказав лише пару слів, що „ми старались 
осягнути мир на справедливих основах". Після то-
го юрба кількадесять разів оплесками викликувала 
його на балькон, але він не хотів більше говорити. 

ПОЛЬЩА ШЛЕ ЧЕХАМ УЛЬТИМАТ. 
ВАРШАВА. — Польський уряд вислав чехам 

ультимат із загрозою, що польські війська негайно 
вмаширують на чеську територію, коли чехи не від-
дадуть Польщі „по доброму", тешинського Шлесь-
ку. Урядова „Газета Польска" написала статтю, в 
якій говорить, що „до Чехословаччини треба гово-
рити мовою Птлєра". 

МОСКВА ЦІЛКОМ НЕЗАДОВОЛЕНА. 
МОСКВА. — Совєтські газети далі не переста-

ють критикувати конференції в Мінхені, обстоюючи 
думќу, що демократичні краї цілком скапітулювали 
перед диктаторами і що через те Франція дуже по-
терпить, бо стративь у світі повагу. 

СТРАХ У РУМУНІЇ. 
БУКАРЕШТ. — У Румунії настав страх по кон-. 

ференції в Мінхені. Деякі газети висказують побо-
ювання, що тепер прийде в Европі до ревізії дого-
ворів і мабуть треба буде чуже віддати. 
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НА ЯК ДОВГО МИР? 
Порозуміння чотирьох держав у Мінхені моглоб 

на перший погляд видатись остаточним полаго-
дженням важних спірних питань та замиренням Ев-
роли на довгі ѓЗоќй. Моглоб ґіе може й видатися 
комусь чимось у роді нового Версаю. 

Тимчасом на ділі мінхенське порозуміння не є 
нічим у тому роді. Є це просто компроміс великих 
держав, що зібрались битися з собою, компроміс, 
при якому одна сторона уступає другій в ріжних 
пунктах, щоб дістати в заміну уступќи другої' 
сторони. Є це отже не основне вирішення якогось 
спірного питання, а проста латанина, яка, як усяка 
латанина, мусить скоро прорватися й домагатися 
нової латанини. 

. Взаємні уступќи робили собі великі держави 
одна одній не своїм коштом, а коштом зовсім іншої 
держави, яка на торзі навіть не була репрезентована, 
якої згоди на те властиво й не питали. Зроблено 
просто угоду коштом неприявного, бо цей непри-
явний слабий і не може опиратись. 

Отже, в цьому випадку вирішила сила. Як уся-
кі вирішення силою, так і це лишає поза собою не-
вдоволення того, котрого коштом робиться злаго-
ду. Супроти його слабости можна би ще на його 
невдоволення не звертати уваги, але в цьому випад-
ку з цеї залагоди чужим коштом не є теж вдоволені 
великі сили, бо вирішення всетаки збільшає силу 
їх противника. Якби цей противник вдоволявся сво-
їм здобутком, то ще тоді можнаб мати вигляди на 
мир. Та, як видно з загальної опінії в світі, мало 
хто сподівається, що Німеччина останеться вдово-
леною своїми здобутками. Всі радше сподіваються 
дальших домагань з її боку. Вона далі буде стави-
ти домагання, далі грозити силою и далі цю^силу 
розбудовувати. Коли нині вдалося заглаїти її без 
війни, то всі припускають, що колись усетаки при-
йде до такої ситуації, що Німеччина поставить такі 
домагання, в яких компроміс буде неможливий. Тоді 
мусить прийти до змірення сили. Війни не унемож-
ливлено. її лише відсунено. 

Через те й ідуть по всіх державах дальші збро-
єння. Кожна держава збільшує видатки на зброєн-
ня. В Англії виразно говориться про загальну вій-
ськову службу. Про Францію й інші держави на ев-
ропейській суші нема що й казати. Навіть у відділе-
ній океаном Америці підносяться щораз частіше й 
голосніше голоси за скріплення воєнної сили. Всі 
неначе жалують, що вони не могли дати кращої від-
повіди на загрозу сили й усі неначе хочуть при бу-
дучій оказії мати кращі „аргументи". 

Все це не ворожить миру, а війну. Таку оцінку 
ситуації видно з голосу просто кожної відповідаль-
ної людини в світі. 

Пастирський лист митропо-
лита А. Шептицького певно 
вже з'наний усім українцям в 
Америці. Став він. великою 

публики, пожалуватися на ті 
нсчувані ґвалти, але він нічого 
не поміг, хоч був колись соці-

Шептицького не устають, от 
хочби за те, що він назвав се-
бс історичним іменням „га-
липькиймитрополит". А рів-
ночасно й оборона насильств 
та нищення „збендних о$єк-
туф" не вгаває. А то такі 
„збендне обекти", що церква 
в Савині була цеї весни від-
новлена при державній допо-
мозі 300 зл., а церква в Сільці 
була збудована ще 1876 року 

ну ролю грає таки Рим і його ПРИ чудотворнім джерелі-
нунцій Кортезі. Кажуть, щ 0 1 самім томашівсьюм повіті збу-
Рим занадто багато стратив в 
Еспанії, де йому стільки цер-
ков побурено, і тепер стара-
ється відбити собі на право-
славних церквах, хоч право-
славні ні в чому не винуваті за 
події в Еспанії. 

Наші браття в Америці, що 
читають українські ќраєві га-
зети, мусіли завважити, що ті 
часописи від якогось часу на-
че води в рот набрали і нічого 
вже не пишуть про порозва-
лювані православні церкви в 
люблинськім воєвідстві, тобто 
на Холмщині і Підляшші. . ; 

Щож властиво сталося? Чи 
панове редактори втратили на-
раз серце для тих наших пере-
слідуваних братів? Ні! Так во-
но не є, а сталося щось зовсім 
інше. Львівське городське ста-
роствс скликало на один день 
і одну годину всіх українських 
редакторів до себе та заявило 
їм таке: 

„Від сьогодня не сміють па-
новс нічого про відомі „збенд-
не обєкти" (зайві предмети) в 
люблинськім воєвідстві писа-
ти, бо інакше всі ваші часопи-
си будуть завішені, а панове 
редактори будуть заслані до 
Берези (звісного концентра-
ційного табору)". 

І що мали наші редактори з 
такою альтернативою зробн-
ти? Коби ще бодай сойм або 
сенат радив, то моглиб наші 
посли і сенатори на цс реасў-
ватн, моглиб внести відповід-
ні інтерпеляції. А так що ма-
ли робити? Треба, мовчати й 
боронити своїх земляків в ін-
ший спосіб та числити на по-
міч з боку наших братів за 
.границею. І тому власне віст-
ка, що надійшла через берлін-
ське пресове бюро про велику 
українську маніфестацію в Ню 
Йорќу 4. вересня ц. р. сильно 
всіх нас підбадьорила. Ми ще 
звіту про неї не маємо, та ми 
переконані, що на тім однім 

т-
Богдан Галайчук. 

ялістом-революцюнером, това-
сензацією в цілій Польщі, не}ришем Й. Пілсудского. 
зважаючи на те, що його! Припускають, що тут голов-. 
сконфісковано. І що власне -^ -
найдивніше в ц'ілій справі, то 
теу що хоч він сконфіскова-
ний, то польська шовіністична 
преса з піною в роті полємі-
зує з тим пастирським листом 
і нападає в дикий спосіб його 
автора. Лист той написаний з 
незвичайною зручністю і ніко-
го не ображає, отже властиво 
нема найменшої причини напа-
дати на автора його. А всеж 
таки нападають, та ще як! Але 

'тому, що звичайними розумо-
1 вими аргументами годі його 
І повалити, вхопилися добрі 
!люди нанлекшого засобу бо-
іротьби: сконфіскували це цер-
ковне послання. Це очевидно 

'нічого не поможе, бо воно вже 
в десятках тисяч відбиток пі-
шло між людей, так, що кож-
ний свідомий українець стара-
ється мати в себе незмінений 
текст того послання. 

Воно, як відомо, протестує 
проти розвалювання та виса-
джування в повітря (вночі ди-
намітом) православних церков, 
але протестує і проти насйль-

;ного перетягання православ-
них на латинство. 

Шсптицький аргументує в 
той спосіб, що таке поступо-
вання кидає „одіюм" (нена-
висть, нетерпимство) на саму 
католицьку церкву та на її 
старшину в Римі, а це власне 
шкодить тій церкві. Він має о-
чевидно слушність, і це повнн-
ні признати й самі польські 
шовіністи, якби мали фляки в 
голові. Але дика v пристрасть 
відбирає їм п'росто змисли і 
зрозуміння того, що фактично 
є і що фактично діється.' 

Що ті насильства діються не 
лише з відома, але і з попер-
тям самого папського посла 
(нунція) Кортезїя, це річ ясна. 
Але що центральна влада грає 
тут головну ролю, це не під-
лягає найменшому сумнівові, 
бо чейже всі ті нищення цер-
ков і насильне навертання на 
чужу віру діються на-виразні 
прикази старостів і при, чи-
сленній асистенції поліцаїв 
(навіть і пО 60 люда). 

Ходили депутації і до само-
го президента польської рес-

рено 35 церков, а в грубешів-
ськім — 32. 

За своє відважне виступлен-
ня дістає митр. Шептицький 
сотки признань і подяк власне 
від ‚православних наших бра-
тів, а наші галицькі посли — 
також. В усякому разі ті пе-
реслідування розбудили незви-
чайно патріотичне укр`аїнське 
національне почуття в тих вер 
ствах, що досі себе за „тутей-
ших" уважали. 

Не-Кунцевич. 

ДЕРЖАВА В Д Е Р Ж А В І 
Та й там, де самоуправа 

найсильніша, вона не є джере-
лом влади, а лиш органом. 
Навіть, коли самоуправа ви-
рішує дуже важні справи, во-
на вирішує їх так, як це пе-
редб`ачає державна констйту-
ція й закони, що можуть до-
вѓльно змінити обсяг діяння 
самоуправи, а то й узагалі її 
покасувати. Навіть коли само-
управа зовсім незалежна від 
державної адміністрації, то во-
на геть чисто підлягає держав-
ній законодатній владі. 

‡ 

І саме цим ріжниться само-
управа від автономії. Автоно-
мія, грецьке слово, означає 
„самозаконня". Вже з самої 
назви видко, що автономна 
влада не лише сама управляє, 
згідно з коконами, які внрі-
шує держава, —- але й сама для 

(2) 
жав, домагаються автономії 
щоб, незалежно від панівної 
державної нації, владити своє 
національне життя. Напр., ав-
тономію — правда, вузеньку 
—- має Закарпаття в рамах Че 
хословаччини. Автономія поль-
ського Шлеська залишилась 
на папері. Ширшу автономію 
мали краї, які належали до ко-
лишньої Австро-Угорщини, — 
отже й Галичина. Катальонія, 
що дістала автономію в еспан-
ській республиці, дійшла була 
на деякий час до майже пов-
иої незалежности. Україна при-
знала була незалежність Кри-
мові, що зєднався з Україною 
восени 1918 р. 

Ми подали кілька прикладів 
територіяльної автономії, себ 
то такої, що обіймає якийсь 
простір із усім його населен-
ням. Автім автономія може о-

себе закони ухвалює. Це не біймати лише якусь частину 
значить, щоб її влада була не-1 населення, національну чи ві-
обмежена, як необмежена вла-
да держави. Законодавство — 
зокрема конституція — дер-
жави, що до неї належить ав-
тономна країна, означує обсяг 

роісповідну. Тоді решта на-
селення автономній владі не 
підлягає. Національні менши 
ни, які не мають змоги діста 
ти територіяльної автономії, 

автономії, означує справи, що змагають до культурної авто 
підлягають не державній вла- номії, що, далаб їм право са-
ді, а — автономній. Обсяг ав-
тономії влади може бути ріж-
ний — здебільша, до неї на-
лсжать місцеві справи, такі, як: 
загальна адміністрація, нагляд 
над самоуправою, шкільництво 
й інші ділянки культури, удер-
жування шпиталів та добродій-
них установ, місцеві шляхи й 
т. д. ` 

Автономію одержує звичай-
но країна, яка з огляду на на-
ціональність або віроісповідан-
ня свого населення має інші 

демонстраційнім вічу не скін- потреби, ніж решта держави, 
читься, але що заговорять усі Зокрема — народи, які з о-
краї світу, де хоч лиш невелич-j ѓляду на свою, невелику чи-
ка група українців проживає, і сельність, з інших причин, не 

А напади на митрополита' можуть утворити власних дер-

Володнмир Островський. 

ПІД ЗНАМЯ ХРЕСТА 
ПОВІСТЬ 

з часу охрещення Руси-України в 988 р. 
Ч: 26) 

— Дякую тобі, великий кня-
зю! Більшої нагороди ти не 
міг би мені дати. 

Київ зажив новим життям. 
Зранку до вечора не вгава-

ли в городі проповіді про 
Христа та христіянську нау-
ку. На всякий випадок Воло-
димир наказав, щоби поблизу 
проповідників стояли невелич-
кі відділи дружинників і не 
допустили до того, щоб їх 
хтось з поган скривдив. 

Золотарі, слюсарі, всякі дре-
водії безупинно робили хре-
стики з усякого матеріялу. 

Князь усе нараджувався з 
тими, що мали поїхати на про-
повідь в інші городи. 

Тнхоша обдумував, як по-
иинпо відбутися хрещення в 
Києві, і дбав про те, щоб цьо-
му великому святу Руси нада-
тн .найбільшої врочистости та 
краси. 

Княжі люди ходили по горо-
ді й оголошували: 

Хто піде Хреститися, буде 
другом князеві, буде мати ліп-
ше, розумніше життя, а по 
смерті царство небесне. Всім 
охрещеним князь і княгиня бу-

дуть роздавати хрестики з зо-
лота, срібла й інші. Отже всі 
йдіть на Дніпро та ведіть сво-
їх дітей. 

До Вівіяна несподівано при-
йшов Тихоша. На ньому був 
новенький шолом, така сама 
нова кільчатка й розкішний 
плащ із золотою застіжкою. 
Мав він вигляд урочистий і 
поважний. 

— Вівіяне, — почав розмо-
му — ти обіцяв мені Олену, 
як я врятую греків у Корсуні 
від меча й вогню та коли по-
можу князеві охрестити киян. 
Я слово своє виконав. У Ки-
єві до -хрещення все підготов-
лене. Далі вже воля князя й 
діло духовенства. Отже вико-
най ти своє слово й віддай 
мені Олену. 

— Олена твоя! — таксамо 
врочисто відповів Вівіян. — 
Буду гордитися тобою як зя-
тем. Але наша церква наказує, 
що вас мусить звінчати свя-
щеник. 

— Добре, батьку. 
— Чи згоджуєшся, Олено? 

— спитався Вівіян. 
— Згоджуся тоді, як поба-

чу хрещення киян. -
Вирішили, що шлюб відбу-

деться в самий день охрещен-
ня Руси. 

Тихоша працював іще з 
більшою енергією. 

XIX. 
ЗАМІСЦЬ ПЕРУНА — ХРЕСТ. 

Настав нарешті день вічної 
слави Києва й цілої Руси-
України. 

Від самого ранку дзвонили 
дзвони в церкві св. Іллі. Кия-
ни, одягнені в чисті сорочки 
й у найліпші одяги, висипали 
на вулиці й площі. Сурмачі го-
лосно сурмили в роги, а кня-
жі слуги вигукували: 

— Всі йдіть на Дніпро хре-
ститися! Старих богів уже 
більше не буде. Буде тільки 
одна віра грецька й один Бог. 
Хто не піде, той не друг Во-
лодимирові, не буде мати ла-
ски в Бога й мудрість грецька 
не зійде на нього. Отже всі 
йдіть хреститися! 

Доля, поганства була вирі-
шена 

Розумніші кияни, завдяки 
проповідям і перемозі Воло-
димира над греками, самі при-
йшли до думки, що треба при-
няти грецьку віру — охрести-
тися. 

Настав для Тихоші час на-
нести богам останній удар. 
Узяв він невеличкий гурт сво-
їх вірних слуг та дружинників 
і пішов з ним на гору, де сто 

юрба, що прийшла до Перуна 
або попрощатися з ним на-
завжди, або просити рятунку. 

— Люди добрі! — звернув-
ся до них Тихоша. — Це не 
бог, а дерево. Людські руки 
його зробили, людські руки 
можуть і знищити його. Якби 
це був бог і мав якусь силу, 
то він не давсяб нам, убив би 

водою все далі й далі. 
Гайдаючись на хвилях, ви-

плив Перун на середину ріки. 
Дідусь Дніпро взяв його в 
свої обійми й поніс на південь. 

— Люди добрі! — вигукнув 
Тнхоша. — Богів уже нема й 
ніколи не буде! Боги вмерли. 
А прийшов до нас один прав-
дивий Бог — Бог христіян. I-

нас своїми стрілами. Але це діть зараз хреститися й будете 
мертве дерево нічого не може щасливі, 
з нами зробити. Ось дивіться. 
Хлопці! беріть його! — гук-
нув. 

Вмить ока Перун лежав го : 
рілнць на землі й навіть не 
повів своїм золотим вусом. 

— До коня його! Швидше! 
— кричав Тихоша. 

Не встигли погани й стями-
тись від жаху, як здоровенний 
кінь уже тягнув за собою де-
ревляне Перунове тілище, що 
підскакувало на камінні й глу-
хо стукотіло. 

і— Перуне, не дайся! — реві-
ла юрба. — Перуне, рятуйся! 

Темні погани бігли за ко-
нем до самого Дніпра й усе 
радили Перунові рятуватися. 

— В воду! — гукнув Тихоша. 
Хлопці ЂМИТЬ відвязали Пе-

руна від коня й зіпхнули його 
в Дніпро. Хвилі підхопили, і-
дола й понесли з собою. 

— Видибай, боже! — реві-
ли погани. — Перуне, рятуй-
ся! Пливи до берега, бо вто-
пишся. 

Хлопці відпихали Перуна від 

мостінно вести свої школи, на-
укові установи і т. п. 

Автономна влада спирається 
на закон та на волю населен-
ня, але не на якусь дійсну сй-
лу. Правда, часом автономні 
частини мають невеличку мі-
ліцію (збройну силу), часто 
мають власну сторожу безпеки 
(поліцію, жандармерію), але 
єдина справжня сила, армія, 
належить усе до держави. То-
му то й державна влада все 
має змогу накинути свою во-
лю автономній, може автоно-
мію обмежити. Напр., Еспанія 
збройною силою ‚опанувала 
Катальонію, заарештувала ав-
тономний уряд, а владу від-
дала еспанським генералам. 
Часом держава зовсім Не вво-
дить справжньої автономії, 
дарма; що до цього зобовя-
залася, як це зробила Чехо-
словаччнна на Закарпатті, чи 
Польща на Шлеську. Правда, 
деколи посторонні держави за-
безпечують автономію, себто` 
зобовязуються примусити дер-
жаву-зверхника, щоб шанува-
ла права автономної країни — 
та з такими забезпеками ніхто 
не рахується. 

Як бачимо, автономія поля-
гає на поділі суверенності! — 
себто тої' найвищої влади, яку 
має лише держава. Влада над 
автономною країною ділиться: 

повоєнній (перед Птлерря) 
Німеччині ЙІ .‚краями-, в Дхч. 
риЦі - .‚державами" (стейт 
естадо), в Канаді 
ціями". .ировіц. 

Союзні держави повстаќтѓь 
ріжно. Часом кілька нсзалеж. 
них держав обеднується між 
СОООК) ДЛЯ СПІЛЬНОЇ об' 'ЖЌ, 

. Узбіччя гори й цілий беріг 
заквітчалися ріжнобарвними 
одягами киян, що величезними І 
масами прийшли хреститися, о ` у .частину (місцеві справи) ді-Задзвонили дзвони в церкві І _.„„ - к 

.о іт,-,; к..^,п о - j стає автономний уряд, частину св. Іллі. Високо знісся хрест. І f^n„„„ ч " о - г, - - (загальні справи) — осеред-Замарьпи хоругви. Вийшов із,,:,-, _„ .. к 
ній державний уряд, що, зреш-церкви єпископ з духовен-

ством, а далі князь з княги-
нсю, бояри й інші поважніші 
люди Києва та делегати від 
ріжних городів Володимиро-
вого князівства. 

Біля церкви чекали тисячні 
маси. 

тою, має повну суверенну вла-
ду над рештою державної те-
риторії. 

џ 
Але бувають держави, де 

уряд не має повної влади над 
ніякою частиною державної 

Стількиж народу чекало й
 Т Є р и Т О р п : в , н ви^ ,ш-уе л и ш с 

на березі Дніпра. 
День був дуже теплий. Сон 

яв Перун. Там була чимала(берега дрючками й гнали з! 

це ввесь час дивилося на зем-
лю своїм вогненним оком і за-
ливало її повінню світла й те-
пла. Околиці чарували очі зе-
леними килимами. Дніпро всмі-
хався теплою блакитною у-
смішкою. Шоломи, кільчатки, 
щити, мечі та копія дружин-
ників виблискували на сонці, 
як хвилі Дніпра. 

(Кінець буде). 

справи належать виключно до 
місцевих урядів, між які по-
ділсна вся держава. Така дер-
жава зветься союзна або фе-
деративна. Вона має два сту-
пені влади (законодатної, су-
дової та виконної): осередню 
(союзну, федеративну) та мі-
сцсву, себто, владу поодино- j замінює союзні держави їй 
ких обєднаних у союзній дер-) однісні, як це зробив Гітлєр iJ 

жаві одиниць, які звуться в j Німеччиною й Австрією, а 

і тон звязок між ними !ІЮрцл 
більше затіснюєтьси (напр., 
Швайцарія). Часом утворений 
таким способом союз пщши 
рюється, творячи на НОВОІірН: 
лучених просторах ноні союз-
ні держави (як Злу 
Держави Америки). Часом 
суцільна держава рішенням 
своєї законодатної влади за-
мінюється на союз (Брази-
лія, кол. Австрія). Трап.іяьть-
ся навіть так, що два краї об` 
єднує'ться в союз за волені 
посторонніх держав (як ко-
лись було з Норвегією та Шве-
цією). 

Розподіл компетенції (тс 
що до кого належить) між 
осередньою та місцевою вла-
дою проходить у союзах ріж-
но. Часом конституція прово-
дить ясне розмежування ком-
петенцій, як, напр., у Злуче-
них Державах Америки, де 
осередня влада самостійно ви-
рішує деякі справи, а'ле іќ-
має ніякого виливу на сира-
ви, що належать до поодііно-
ких „держав" (стейтів). Часом 
це розмежування складніш'е. У 
тій самій ділянці осередня вла-
да співпрацює з місцевою, має 
нагляд над нею, напр., у ШваП-
царії. 

Осередня влада зорґанізо-
ваиа майже в усіх союзних 
державах таксамо. Законодат-
на влада, від якої залежить 
уряд, складається з двох па-
лат. Нижчу палату вибирає 
все населення союзу без огля-
ду на те, до якого „стеііту" 
чи ‚‚кантону" воно належить. 
Вона, здебільша, нічим не ріж-
нИться від парляменту звичай-. 
них держав. Зате виша пала; 
та складається з представни-
ків обєднаних у союзі країв, 
їх вибирають краєві уряди 
(напр., у повоєнній Німсччн-
ні), парляменти (Австрія, Вс-
незуеля) — або й загал насе-
лення у звичайних виборах 
(Австралія, Мексико).' К'ожна 
обєднана країна висилає, зде-
більша, таку саму скількість 
представників, хоч у деяких 
союзах скількість представни-
ків залежить від величини й 
скількости населення країн. 
Напр., у довоєнній Нім'еччині 
Прусія мала у вищій палаті 
17 представників, інші, малі 
німецькі держави - линќ` по 
одному. Такий Двоиалатпиіі 
лад має запевнити союзові єд-
ність і водночас - обєднаним 
краям — пошану їх прав. 

Історія стверджує, що єя-
ність союзу куди менше на-
ражена, ніж самостійність і`ю-
го членів. Були випадки, lito 
союзи розпадалися зовсім 
(напр., Середуща Америка), 
ділилися на два ворожі та-
бори (Злучені Держави А-
мерики),. або поодинокі об-
єднані краї `виступили зброй-
но проти союзу (Мексико, 
Бразилія), а то й . вілрі'-
валися від нього (як Тексаѓ; 
від Мексика). Автім, такі ви-
падќи трапляються, здсбїльіпа, 
в'латинській, Південній Аме-
риці, де населення з ио.тітпч-
ного огляду мало зріле, охо-
че до ворохобні. 

Та в 'новіших часах соіозні 
держави виказують нахил са̀ н 
у протилежному напрямі: со-
ючи затіснюються, обєднані 
держави тратять свою сам"-
стійність. 

Така зміна проходить деко-
ли нагло, революційним ш"ля-
хом. Націоналізм і тоТалізм 
(нахил до сукупности), змага-
ючи до скріплення нації через 
якнайсильніше обєднання. нѐ  
прихильно ставляться до всьо-
го, що ту єдність нарушуѓ.' 
Тнмто націоналістична влал-і 

ріжних держава^ ріжно, напр., 
у Швайцарії — „кантонами", у 

Варгас із Бразилією. 
(Кінець буде). 
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ІІІІІІІ т 

З ДНЯ 
ЛЯКАЛИ, ТА НЕ НАЛЯКАЛИ. 

Цілий світ аж відідхпув, ко-
.ііі довідався, що в Мінхені 
чотири європейські потуги 
підписали мировим договір. 
Отож піЃній не буде. Бодай у 
ішнблнжчому часі. Надурію 
скликували вони міліони ре-

.' зерністів, надурно рили по се-
цедіші парків рови і сховки, 
надурно таскали гармати, роз-
лаи.і пі газові маски. Все цс 
оуло надурно. Але не заіурио, 
Сю не коштувало величезні су-
ми грошей. Тільки хитрий Му-
соліііі сидів тихо і, хоч слова-
ми громив усіх направо й на-
.ііно, то війська не стягав. Він 
пім заощадив нсодин десяток 
мі.ііонів. 

ЧОМУ СТІЛЬКИ ГАЛАСУ? 
і 

А'веежтакй ще раз хочеться і 

НОВИЙ „ГРАФ ЦЕПЕЛІН". 
Понад містами південної Німеччини відбував недавно пробний лет новий ні-

мецький кермовий бальон „Г'раф Цепелін". Балкон' має 20 подвійних кают, кімнату 
для писання, ї'дальню й „бару". Варення відбувається при помочі газу, що виходить 
з моторів бальону. 

А Гітлєр був мов сталь і 
ждав на кінець свого ультима-
ту, певний, іцо кожної хвили-
ни прийде до нього вістка 

е про капітуляцію Англії і Фран-
'Ції. Але капітуляція не прихо-
днла. Замісць неї приходили 

поставити питання: невже 
все справді було надурно? Во-
ц.і не було цілком Надурно. 
- вістки про гарячкові nnnrm-v 
ТЄІІСР З ТОГО ВСЬОГО ЯСНО ВИХО- t " . . . р і т и ш і 
литі., т о цілий той воєнний 
галас відбувався на те, щоб о-
лші одного застрашити. Гіт-лєр ниго.іоиіував підбурюючі 
промови, збирав військо, слав 
ного на чужі границі на те, 
щоб залякати Англію і Фран-
ціні. Якби він був побачив, 
ніо нони справді лякаються і 
нимў без бою все віддають — 
to тим краще. І 

В цьому відношенні йому 
цумагав Мусоліні. А Англія 
і Франція мобілізувались, стя-j 
гали військо, роздавали ци-

вання останніх. Лишалося вже 
тільки 24 години до кінця у.ть-
ти.мату. Треба було щось ро-
бнти. Німецькі генерали гово-
ри.ти, шо це божевілля, зачи 
нати боротьбу з цілим світом. 
А „цілий світ'' дріжав зо стра-
ху, що зараз поваляться в руї-
ни його столиці, наступить кі-
иець` цивілізації. Але шо треб'а 
було боротися то всі гото-
ВИ.ІИСЬ ДО ВІЙНИ; 

ВТРУЧАЄТЬСЯ МУСОЛІНІ. 

А хто? 

В купе ї'де українець, німець, 
англієць і жид. Грають у ќар-
ти. Кондуктор ўпоминає їх, 
Що `не вільно грати в пої'зді. 
Але вони не слухають. Кон-
дуктор кличе поліцая. Поліцай 
питає українця: 

— Ви грали? 

НА В Е Р Ш К А Х ' Г І М А Л А Ї В 

Ось у тому моменті втруча-
(. ється Мусоліні.. І хоч поперед-

ски н ті̀Л цілії, пюб з черги на- н ь о г о Д , І Я ' В І Н закликав Ітглє-
Останньому ^ д о неуступчивости. то иа-

гло телефонує до нього, щоб 
його погроз не боять- т а к и , ц с , Г а з с к л и к а в м и Р о а і 

наради. Цей „з приятельства ' 

лякати Гітлєра. 
ноші хотіли дати до зрозумій 
ии, що 
ся і що коли треба буде, то 
гаки ПІДУТЬ до війни. Вони та- д о Мусолш.я приймає пораду 

і просить інших на наради. 1и-кож хоті ні застрашити Гітлє 
па, щоб він так дуже не шар 
гіався. бо зле з ним буде. Ко- тягнути, так спинать на наРа-
,шп Ѓя було вдалося ` застра- д и д о Г , т л є Р а ` Р а д я т ь д е в м т ь 

годин; і за тих девять ѓодні! 
всі 

ші аж-забувають капелюх на-
тягнути, так спішать 
ди до Гітлєра. Радяті 

і - г о д ш і : j з а т и х д е в я т ь 

держави гіішлиб ч-ч д о д , ь т ь с я : в с , годяться, 
і його спіль- Уступають, не. сміються, ма-

лошо не обнімаються. Заиові-
мократіічні 
горою, а Гітлєр 
ник М'УСОЛІНІ були би багато дають полагодження всіх ш-втрати.іи на ирестіжу и можли-
во довший час бул`иб сиділи ш и х с " Р а в - заповідають дов-
ІІ1чо гий мир і благодать на землі. 

Просто не хочеться вірити в 
ТЛ ЦЕ НЕ ВДАВАЛОСЬ. . TV магічну переміну. Але ра-
Д.с ні Гітлєрові не вдава-'л'о-деиеші одна за одною зві-

лось дуже налякати Англію і домляють, шо це не шутки, 
Франці'ю, ні Франції та Англії шо направду так, т о наі.равду 
не вдалось залякати Гітлєра. Гітлєр з ЧеймберлйнЬм, ! ершг 
Гіраііда. був момент, коли Гіт- з Далядієм, а Мусолип з ними 
перові ‚давалося, що вже їх всіми дружно обійнялись . при 
..має"; а було цс тоді, коли буфеті малошо пісеньки не 
Чеймберлиіі перший раз Ііірї- підспівують, 
хан до нього. Гітлєр тоді по-- щ 0 С ТАЛОСЬ? 
ставив був свої домагання по-
короту судетських німців і А переміна та сталась тому, 
ЧсГшберлин на це згодивсь, а ЩО всі вони переконалися, що 
гакож обіцяв наклонйти Дб то- вони не страшків сини ; що 
ѓо Францію 1 Чсхословаччину. коли треоа буде, то диктатура. 

..Та коли Чеймберлнн від'їхав, не диктатура, демократія, не 
і ir.uРОВІ здавалося, шо він Демократія вони таки оу-
.юпввнв. занизьку піну; т о . луп , боротися. Переконав-
АІІГЛІЯ і Франція 'такі слабі,' шись про те, вони всі В остан-

- - „^п ,. мій хвилин иос ґавили сооі 
ПЮ НОНИ ГОТОВІ ЙОМУ ВСЄ У- `"`` КВИЛИШ н и 

^ - ' - . . . rt,,nn яиііпт' А ііаіцо поротися? л-
CTVIHITH, Ш0б ТІЛЬКИ НЄ Г)ОРО- З а п и т . ...^ i w i u u і , , . . . , 
ѓнеп'. Подумавши о с , так. Гіг- ќа з того буде користь. В . п а 
лер постановив значно збіль- пожирає не лише величезні 
ш'ити свої домагання, коли т с жертви в людях, але . в гро-
:̀ ;м приїде до нього Чеймбер- шах '. 
ІЖІ

 ! к j Обчисляють, mo за ті гроші. 
Чеіімберлин приїхав і Гітлє;. які витрачено в осташнп світо-

в іншу ДУД- він війні, можна оу.тоб кожній 
в очі. родині цілої Америки. 

Ьігме, не грав. 
Тоді питає німця. Той 

ротќо: 
- Ні, не грав. 
.Англієць теж відтяв: 

Пі! 
Тоді поліцаіі звертається з 

тим самим запитом до жида. 
Жид відповів по звичаю ѓіи-
таиням на питання; 

Як вони не грали, то з 
ким я мав грати? 

Віденська „Фолькс-Цайтунг" 'нрине-
сла недавно ціќану статтю про ;кит-
іи на найвищому исршќу Гімаляїв, 
горі Мавнт Еверест (8,840 м.). Нан-
важнішс І неї'-подаю гут читачам 
„Свободи" и перекладі українською 
мовою. — О. І̀ . 

`єн на вершках Гімаляїв, а 
'ко-і саме на горі .Мавнт Еверест, 

І найвищій горі світу, є мона-
ст'ир, т о знаходиться там, усе 
на одному'і тому самому мі-

ісці, іде з часів ХІ-го століття. 
: ѓЧого моиашому мешканцеві 
присуджено проводити ціле 
життя в повній самоті та від-
окремленнм у понурому нутрі 
того монастиря, куди не про-
дістається ні один промінчик 
сонця і де не ЧУТИ ніякого від-

Але иозатнм 'головною стра-
вою тнбетапців. яка їм ніколи 
не наќќучиться, це згаданий 
уже чай із згірклим маслом. 
До нього чаю людина тут так 
призвичаєна, що пересічний 
монах'чи там помад випиває 
щоденно ЗО до 40 чашок та-

їдять їм з рук. Вони навіть 
не вважають в.чазаниіі забйва-
ти і таких звірів, що вен лі за-
грожувати їх життю, а то то-
му, шо побоюються, т о за 
кару за такий учинок могли би 
бути присуджені в майбутньо-
му житті на існування у виді 
власне тих звірів. Ііо вірц в Ікрѓо соленого чаю, бо в кож-
Іюновне життя після си.ертиІно.гр з них t смертельна трі-
така сильна в тнбетапців, щоівбіа перед тим, іцоб його ну-
маіібутиість являється важ'ні- гро не прохололо вщерть, 
шою ніж теперішність. А з інших особливостей ТУТ 

І таксамо гора Еверест в po-j цікаве ще й те, шо. мало хто 
зўмінні монахів монастиря j з тибетанпіз миється у свому 
Рунѓоўќ це не тільки отака! житті, через що червона з прн-
собі гора. Пі, це для них бо-j Р'Діі шкіра їх тіла стає згодом 
жсська мати землі. Вони- ві- така чорна, наче почорнена 
рить, що гора Еверест' сночи-
вала ко'лись-то в глибині моря 
і, поки появились на землі лю-
дн, була собі величавим тро-
пічннм островом, де то аж ки-
шіло від звірят і де була без-
ліч ріжних ростин. А з цим 
Еверест це для них ніяка гора, 
а просто особистість, яка ие-
ребула багацько відроджень і 
знає всі глиби та всі вершини 
існування. 

Отимтб й пошана, з якою і 

†В 
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Џ т$-`Ч: 

ШКІЛЬНИЙ РІК ПОЧИНАЄТЬСЯ!!!! 
ІІРИГОТОВІТЬ СВОЇ ДІТИ ДО ШКОЛИ! 

КУПІТЬ ЇМ ПОТРІБНІ КНИЖКИ! 
Me досчть післаТи дитину до школи. Треба їіі 

й{С дати книжки; без котрих вона не може навчитися 
читати, а потім книжки, щоби заохотили її читати. 

Ось Вам вибір таких книжок для дітей: 

ДРУГА КНИЖЕЧКА (читанки для 2. кляеи) М. 
Матійі'ічука 50 ц. 

`Л. ќляси) М. 

І. ќлиси) 

GO її. 

І-) ц. 

двох частих, зладив 
п, 

20 ц. 

карав перед ним 
KV, Чеймберлнн витріщи-

Бож його багато чині. Франц... Італії п Р о с . KV 
нити дім за $2,500 і дати питі 

іасумувався 
ЧІ..Ц'й остерігали, що з дикѓа 
торами не варт говорити. Те 
пер виходило, ЩО ті люди ма 
і." 11. ранНо. В журбі Чеймбеп 
пін замкнувся в своїй кімнат 
в І')ДесберГУ і не хотів іти до ДОЃІНРІ? 
Гітлєра на нові наради. А Щ' 
-дєр був твердий, мов сѓаль; 
ііевіінй, що Англію і Францію 
ім;е має на лопатках. 

.45 ц. 

моргів поля. Крім того можна 
би було побудувати тисячі у-
иіверснтстів і шпиталів, даю-
чй КОЖНОМУ по десять міліонів 

ДРАМАТИЧНИЙ ЗВОРОТ. 

Війна за судетських німців, 
яких начисляють три і иів мі-
ліона, забралаб може десять 
разів стільки жертв у людних. А 
про гр'оші вже й не говорити. 
Отож, подумавши так, чотири 

Та цей поступок Гітлєра ви- лремієрй в останнім моменті 
кликав величезну психольо- ЗІЙШЛИСЯ разом і з погроз не-
'ічііу реакцію в Англії і Фран-ірейшлн відразу до взаємної' 
ііії. Раптом вони усвідомили,хвальби й до майже гістерич-
собі, що таки МУСЯТЬ боро 'ного приятельства. 
тисі,, або бути без боротьби' Виглядає, що те прнятель-
'і'жонанимн. Пробудившись ство має сталі основи. Та все-
осьтак, вони зачали гарячково таки останні події перекойу-
мобілізуватись і готовитись ють нас, що на світі все мож-
до боротьби. ливе... 

ТРЕТЯ КНИЖЕЧКА (читанка для 
Матвій ч'ука 

ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА (читаика для 
М. М;гпіійчука 

ШКІЛЬНИЙ СПІВАНИК . 
Ф. ЌолеСса . 

СПІВАЙМО, збірничок пісень на дна голоси для 
шкільної молоді. На весняне свято пісні. 
Зладив Ф. КОлесса 

ЗБІРНИК НАРОДНІХ ІНСЕНЬ. В укладі на три 
голоси для ужитку шкільних хорів. Зладив 
Ф. К'о.тесса 'і і 60 н. 

СПІВАНИК для дітей дошкільного та шкільного 
віку. Зладив Михайло ГайвррОнеькиѓі ЗО ц. 

МАЛИЙ БАНДУРИСТ, збірка пісень для дітей. 
Підібрав і впорядкував Михайло Таранько 20 Ц 

ДИТЯЧІ ЗАБАВИ, зібрав і впорядкував Михаііло ' 
Таранько'. Містить гарні забави і пісні для 
дітей з МУЗИКОЮ до пісень _ г 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ діѓя дітей, в 4-ох частих: 
Часть 1. Київське Князівство 

2. Галицько-Волинська Держава 
3. Козаччина 
4. Україна в неволі. 

Друковано гарним чнткнм друком з багатьома 
ілюстраціями М. Фартуха. Кожна частина 20 її. 
Всі 4 частини _ . _ 75 центів 

МАЛА 1СТОР4Я УКРАЇНИ, І. Крниякевнча 15 ц. 
МАЛИЙ КАТЕХИЗМ христіянсько-като.іПцької 

, релігії. Уложив о. Іван Рудович . 35 ц. 
БІБЛІЙНІ ОБРАЗЌИ. Перші початќи науки релі-

гії. о. С. Біленький. Ілюстровані 35 ц. 
ХРИСТІЯНСЬКО-КАТОЛИЦЬКА НАУКА ВІРИ в 

біблійних рповіданнйх для дітей, о. С. Бі-
ленький _4— 50 ц. 

Д Л Я У Ч И Т Е Л І В : 
МЕТОДИКА п'равописних і словесних вправ з 

додатками: диктати, зразки говірок і спис 
висловів. Практичний підручник для вчнте-
лів і кандидатів учительського" знання. Зла-
див д-р Ќость Кнсілевський . , 65 ц. 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДРУЧНИК до навчання пер'-
ших початків українського письма. Зладив 
М. Матвійчук - 75 ц. 

ЗамовленійЃ слати: 

"SVOBODA" 
Р . О. Box 346 Je rsey City, N . J . 

радного відгуку живого життя 
ген.там, у світі. В одній стіні 
тієї' криївки є лиш один-оди-
нокий отвір, настільки вели-І ' г н б е т г ш с ь к ' а людина відносить-
кий . іцоб можна було крізь ' c w ^ 0 горн Еверест; є незви-
нього подати замкненому м о - ; ч а , , и о велика. З найдальших 
пахові призначену для нього 'сторін прибувають сюди но-
щоденну пайку жареного з е р - ' м а д и . 'і монахи та жертвують, 
на та свіжої.води. І так він з Духові Евересту чай, молоко, 
хвилиною, коли поступив у м і д , ' ячмінь, причім вони'бу-
той монастир, живе у світі тем- Д)'Ють собі шатра молитви і 
ряви, бо його монапіий обіт палять яловець. А після того, 
забороняє йому якнебудь ну- и к принесуть горі всі приписа-
скатй світло в ту оселю, або и і жертви, помади починають 
її покинути. І таксамо не до- радісно забавлятися: вони стрі-

вуглем. Притім вони смару-
ють своє тіло маслом на те, 
щоб хоронитись від студени 
та ослаблювати вагу дошкуль-, 
но холодного вітру. Отакто за 
кожен раз, коли розсмарова-
ний тілом товщ підпаде під 
вилив атмосфери зверха, в них 
творяться щораз то нові'вер-
стви бруду. 

Псрск.іг.и j німецької MODH 
д-р Остап Грицай. 

зволено йому ні нооачитнся 
з кимось із людей. Ѓй .до. ко-
гось говорити. 

Але є їце п інша оселя на 

ляють з луків, співають і таи-. 
цюють. Ічо.іиж одного разу 
помади отак веселились, один 
європеєць, що до їх танців 

верхах Мавнт Евересту. На І приглядався, добачив, що по-
стоці гори ось, на краї ледІв-Им. як вони зї.т'и все до чиста 
ця Ронгбук, знаходиться одна 3 того, що мали з собою як 
з найчудніших таємниць Азії',;засоби поживи, їм осталося 
а саме буддійський монастир,; щось похоже на печеню, але в а р Д Далядієм що брав остаи-
положеннй тут вище ніж верш- j ніхто з них того не Торкався. „jM„ часами участь у ріжних 

КЕРМАНИЧ ФРАНЦІЇ. 
Французький премієр Ед-

ки найвищих гір Евроин. Він ..А що воно таке?' - спитав 
уважається одною з найбіль- він у них. „Це баранина", від-
ших святостей Тибету, і тому, повів один помад з ноткою 
принятйм до'нього може бути: гордости в голосі-; „вона, зна-
дашпі чернець щойно тоді, і єте, належала колись до мо-
колн видержить відповідний 'ѓо батька". Оце ось, сушене 
іспит і стане, як кажеться там, `мясо зокремаж баран'ина -
святим чоловіком. а тих околицях це неабиякий 

Цеіі ронгбукськиіі монастир s присмак, а притім щось таке, 
видвигається в неймовірно са-, що його не споживають, а та-
мотнііі. відокремленій долині. ` кн зберігають . як своєрідне 
Коли монахи виглянуть із по- добро. Воно держиться рока-
го вікон на божий світ, то ми, не підпадаючи 'зіпсуттю, 
вони бачать перед собою змі- і може таким чином прИкра-
ЇІІИІІ хребет ледівця Ронгбук, шувати багато, багато бенке-
що тягнеться на просторі дов-ітів, де ііого підносять зпра-
гих. довгих миль. Казково'вила щоиайдостойніпюму го-
дивні соиляки блестять і ви-;стсві як особлившиіі почесний 
лис.куіотіі у спіѓлі сонця та в дар. Але це булоб страшенним 
сяевах місяця, а вихор, іцо з промахом проти доброго зви-
рсвом уганяє по ледовйХ прр-Ічаю, я ќщоб такий гість захо-
сторах, гонить перед собою тів справді иокоштувати тієї 
страшливо ' склублені хмари, вщерть присохлої печені! 
Монахи, замкнені в цім мона- І L , _ „ , — 
стирі, встають у третій годн-
ні рано, а кладуться спати рів-
но з заходом сонця. 

Взаѓаліж ці тибетанські мо- j 
настирі це для чужинця рід-
ќа особливість. Безліч вузь-
кйх коридорів тут і келій, иов-
них продуву, сіре світло, чу- j 
дацькі привитальиі .церемонії, 
срібні чаші та добувані з гір 
самоцвіти, довгі китайські ки-
лимн та несамовиті прикраси J 

- все те витворює дивовижну! 
цілість, повну найяскравіших і 
суперечностей. 

Коли ось до такого мона-j 
стиря зайти, то монахи устав-
ляються на. прнвитання гостям 
з їх музичною капелею рядом 
на даху. їх сурми, довгі іноді ( 
десять або 'й більше стіп, бу-j 
вають такі тяжкі, що їх про-, 
тилежні кінці МУСЯТЬ підпира-. 
ти окремо до цього признане-, 
ні хлопці. Притім гостям да-., 

Ють чай, з'аправлений згірклим 
маслом, та призначують їм н'а, 
спочинок келії', де нема ніяких j 
ліжок з постелею, а є заѓли-, 
бини в скалі, в які треба кла-J 
стися, хоч і які тверді вони і 
і невигідні. В іншій заглибині 
знову горить на залізній ско-
вороді трохи вугля, і від того 
скельна келія трохи огріваєть'-
ся. А юшка, що її подають мо-
нахи, така рідка, що с.кндаеть-

'ся більіи на воду, в якій мн-
ється посуду. 

j .Для отих, то монахів мона-
. стиря Рунгбук усі звірята є 
святі. Газелі та інші дикі звірі 

міждержавних конференціях, 
що закінчилися в Мінхені. . 

ПОМАГАПТЕ НИРКАМ негайно! 
Вживайте зілля на скору поміч! Як 
ваші нирки або міхур не функціону-
югь правильно і хіусите часто вста-
ІІ.МН вночі, маєте біль у ногах, синьо 
піл очима, завороти II болі голови, 
як вам запўхають суглоби або чуєте 
пекучі болі в Сечових проводах, знай-
дсте скору полеќніў,.вжив'аючи Dufra 
Compound, Зільної 'Гербатн ч. 66. 
Спробуйте її негайно! Купіть пачсчку 
ше іншії 75 цнт. Почтова- оплата до-
датково 10 цнт. Питайте свого апгп-
карЯ або ПІШІІТЬ: S. Kylo Laboratories, 
105 — 3rd Ave.. New York City. 

I tail.ПІНІ!!, це 
ѓять бачити. 

Ті, що не хо-

Ко.ти лис проповідує, ІІИ.ІЬ-
нуй гуси! 

Собака махає хвостом не пе-
ред тобою, лише перед твоїм 
хлібом. 

ЗАХОДОМ УСІХ ВІДД. У. Н. СОЮЗУ В КЛІВЛЕНДІ Й ОКОЛИЦІ, 
то є: 15, 102, Щ, 112, 251, 260, 291, 334, 336, 358 і 364 

ІІІДОУ.'ІУІЬСЯ 

В ПЯТНИЦЮ, 14. ЖОВТНЯ (OCTOBER 14, 1930) 
точно в годи. 7. вечором 

У ГАЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНђОГО ДОМУ, 
2255 Вест 14. вул. 

НАДЗВИЧАЙНІ МАСОВІ ЗБОРИ 
ВСЕ`! СОН)ЗОВОЇ М О Л О Д І 

на котрі проситься не тільки саму молодь Союзову, але і всю 
українську молодіж, котра довідається про добродійства, 

з'котрих корнстае членство У. Н. Союзу. 
Що найважніше, там буде зорганізований 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ МОЛОД1ЖИ У. Н. СОЮЗУ 
на Клівленд і околицю. 

Завданням Цент'рального Комітету Молодіжн УНС, буде започатку-
ватнактн'внісіь союзової молоді, а саме сіворення спорѓових кружків. 
орхестри, хору, вечірніх курсів для навчг.ния укр. мови, літератури та 
історії. 11с все.само за собою говорить. Тому родичів та всіх Сокиоаціи. 
особливо урядників відділових, проситься допильнувати заздалегідь, щоби 
на ні іак важні збори не тільки молодіж Союзу, але вся українська молодь 
від 16 літ вгору безумовно прибула. 

Ili.it. чудесна, і тому ми хочемо'вірити й уповаємо в першій мірі на 
родичів, що щиро подбають за моілтню нрнявність всеї молоді, бо в цім 
випадку не повинно II не сміє забракнути аііі одною українця, котрнП 
дорожніь всім тим, що є наніс рідне, українське! 22М'.33 

О. Е. Малицький, Стефанія Палівода, Василь Загаевнч, 
гол. контро.тьор УНС гол. радна УНС. організатор УНС. 

ЗАХОДОМ ТОВ. ЇМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В КЛІВЛЕНДІ, ОГАЙО, 
відділу У. Н. Союзу ч. 291 

: :: : відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ, 9. ЖОВТНЯ (OCTOBER 9, 1938) 
в 6. год. вечором 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 

ВЕЛИКИЙ ДВОРІЧНИЙ БАЛЬ 
Проситься на сього всю молодь і старших. 22^.; 

J 



і Ѓ гВРБОДАу ЯОМЕДіЛОК,- 3-го-ЖОВТНЯ 1938. Ч, 22' 

БАГАТСТВО Й НУЖДА В ІНДІЇ 

ПРО ЛЮДСЬКІ НІГТІ 

Головна вулиця в Дельгі називається Ґавдні Ча-
ук або Срібна. А моглаб таксамо добре називатися 
Золота, бо при тій вулиці є дуже багато крамниць 
туземних золотників-ювелірів. Виставові вікна ся-
ють від срібних і золотих предметів, аж за очі ха,-
пають молоді індійки і могамеданки. В усіх малих 
і великих індійських містах є дуже багато ювелірів, 
бо на цей промисл є найбільший попит, одначе в 
Дельгі є найгарніші ювелірські крамниці. 

Дівчата і жінки, багаті й бідні, головнож від-
даниці в Індії обвішані дорогоцінностями, довкола 
шиї висить кілька намист, через ніс застромлені зо-
лоті, а бодай бронзові обручки, а на руках і ногах 
багато бранзолет. Дорогоцінності ті то гордоші 
індійських жінок і вони не розлучилисяб з ними на-
віть у біді. 

Це` велике замилування до дорогоцінностей по-
части пояснює — крім вродженої пустоти — ця об-
ставина, що розведена` жінка в Індії не сміє з-чоло-
шкової хати з собою забрати нічого лише те, що 
має на собі. Розвід є негайний, а вистане для того 
кілька чоловікових слів. 

Чоловіки також нагромаджують дома золото 
та срібло у дорогоцінностях і грошах. Роблять це 
тому, що вірять, що так' переховувати ощадності 
безпечніше, ніж дома. Головно, коли жнива випали 
добре індійці купують золото та срібло. До того 
дце згадати казочні та все зростаючі скарби мага- і —о— 
раМж і великі скарби, що їх мають святині. Засоби j Нігті, то покривають верш-
срібла, що так призбирали їх в Індії, рівняються тре- ки наших пальців, цс не лише 
т^ні. срібл'а у ‚світі від часів відкриття Америки. 

.‚Всі ті дорогоцінні металі, перемінені у клей-
нодц та `сховані., дома або подаровані святиням є 
'втрачені для світової господарки. Індія має вели-
тенські багатства, одначе вони лежать без ужитку 
'бо. Люди не хочуть або не вміють ужити їх змінної 
в`ађт'бети .для власної користи. Колиб цих скарбів 
у?Цилй, ^ля закупна господарських маіііин для дріб-
н^х рільѓників, для нагноювання рілі, для основу-
ваннн господарських товариств і шкіл, не булоб в 
†ЌДії такої нужди, яќ там є тепер. 

Майже 90 процент усього населення Індії меш-
катк)тЬ на селі та мусять жити з рілі. Є це або дрібні 
орендатори або робітники. Полева робота забирає 
їм майже пів року, решту часу дармуют'ь. Мають 
примітивні деревляні плуги, якими годі добре зора-
ти землю, та й не гноять. Коровячим гноєм палять, 
змішують його з глиною і з того роблять долівку в 
хаті та виправляють зовнішні стіни, бо вірять, що 

‚воно приносить щастя. В Індії є 175 міліонів коров, 
і 65 міліонів овець. А всеж" 240 міліонів індійців 
(браманської релігії) голодують, бо ніхто не відва-
житься зарізати святу корову ні іншого звіряти та 
ніхто з них не сміє їсти мяса. Діти ніколи не поку-
шають коровячого молока, а до варення привозять 
для чужинців консервоване молоко -з Австралії. Ко-
рова свята; це півбог. 

В Індії вмирає приблизьно сто людей денно на-
слідком укушення вужів, а всеж ніхто їх не сміє вби-
ти, бо в них втілені душі предків і тому вужі також 
святі. У святому місті Бенарес, куди приходить мі-
ліон прочан річно, вмирає 46 на 1,000, в Бомба'ѓ вми-
рає 419 дітей на 1,000. Не зважаючи на цю велику 
смертність, яка є наслідком недоживлювання та бру-
ду, прибуває в Індії' менше-більше по три міліони 
людей річно відтоді, як англійці зробили кінець 
громадянським війнам і ўладили по всіх усюдах 
краю величезні склади, щоби не допускати до ката-
строфальиого голоду наслідком місцевого неврО-
жаю. 

Головною причиною нужди індійського населен-
ня є те, що воно ділиться на касти, а також те, що 
серед населення страшна неписьменність. 
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аматори такої „розваги ма-
ютіі звичайно нігті не надзви-
і̀ ойно чисті, зате ‚ввесь, бруд 
ісргііосять просто до уст. То-
му таким людям слід оиаиува-
ти спою звичку і не переноси-
ѓіі міліонів бактерій з нечи-
ітнх Нігтів до уст. 

БИЗНЕС0В1 НАГОДИ 

з ш щ д а життя 
!НІТСБУРГ,ПХ. 

Українськ'ий День. 

НА ПРОДАЖ njOCEPW 
KATECEH, З КОМІКИ II. -... . 
Продаю з причини сѓії росі і 
кому пильнувати бмзнсс ` 
тиси на адресу. 

1420 YORK AVENUE 
NEW YORK, N. Y. 

' І! Г . 

ПОШУКУЄ посад 

СПОРТОВІ- ЧЕМПІОНИ. 
Доналд Бодж з Окленду, Каліфорнія, іцр виграв чемпіонат снтківкп один-

цем. Гіеті Берѓ з Мииесоти, що виграла чемпіонат голфа для жінок. Аліс'Марбл 
з Вевер.іі Гилс, Каліфорнія, що стала чемпіонкою-ситківки для жінок. 

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

залишок з прадавніх часів, ко 
ли первісна людина, подібно як 
звірята, вживала їх до оборони 
і розшарпування добичі. 
вони мають і нині важне зна-
чіння для людини. 

Охорона пальців. 
Одно з наі'гважнішнх зав-

дань нігтів людини це охо-
рона перед зимном, яку вони 
дають кінчикам пальців, що є 
найдальшими від серця части-
намн тіла. Кров, що допливає 
до кінчиків пальців, вже знач-
но охолоджена. Одночасно 
кровоносні судини пальців ду-
же тонкі і тиск та перебіг кро-
вн в них дуже малий, а це теж 
збільшує вражливість кінців 
пальців на холод і влекшує їх 
відмороження. 

Ніготь збудований з рогової' 
субстанції, що є злим провід-
ником тепла, себто не иереиу-
скає його, і тому він хоро-
нить кінець пальця перед хо-
лодом. Крім цього нігті це 
немов малі панцирі, що хоро-
нять пальці від малих ушко-
джень. Не менш важне значін-
ня мають нігті і для змислу 
дотику, бо при доторку ЧИ 
обмацуванні .якогось предмету 
подушечки пальців присува-
ються до нігтів. 

„Жалоба" під нігтями. 
Багато людей тримають свої 

нігті нечисто і тому під їх' го-
рішнім рубцем назбирується 
усякий бруд, що виглядає не-
мов чорний жалібний рубець 
на посмертній клєнсидрі. Звід-
сіля і насмішлива назва тако-
го рубця бруду „жалоба". 

був. щоправда, звичай запу-
скати на знак жалоби по 
близькій людині довгі' н і̀гті, 
за якими звичайно назбирува-
лося багато бруду, але тепер 
такого .звичаю вже нема, та 
всеж зустрічаємо багато лю-
дсй, що. носять таку „жалобу'', 
хоч їх близькі втішаються най-
кращим здоррвлям. . 

Небезпека за нігтями. 

зрадила йому, що довгі НІГТІ 
потрібні немовлятку на ви-
иадок. якби воно вмерло, бо 
довгі `нігті помагають йому на 
тім світі дістатись до раю! 

Згаданий дослідник каже 
жартом, шо відтоді, як тільки 
зустріне людину З НІГТЯМИ, Я 
ких від місяців не торкалися 
ножиці, то має охоту спитати, 

і чи вона не вибирається часом 
Ідо раю. 

„Жалоба`' за нігтями це не' 
тільки особиста справа даної Китайські мандарини і новітні 
людини, це — як слушно ќа-! мандаринки. 
жуть гігієністи справа су-
спільиої ваги, бо вона загро- Кожннй мабуть читав у по-
жує здоровлю цілої 
пости. 

І так нир. у бруді, що мі-
ститься за нігтями, знаходили 
нсраз яйця глист. Якщо люди-
на з брудними нігтями працює 
як кухар чи кельнер у рестора-
ні, тоді гості легко можуть ді-
статй на обід порцію' глист. 
Таксамо не можна собі уявити 
нир. хірурга 3 брудними нігтя-
ми, бо по його операціях ири-
йшлоб напевно до закаження 
ќрови. 

Таксамо до иримітивннх 
правил гігієни належить втри-
мувати в чистоті нігті пальців 
ніг, бо в бруді, що міститься 
за ними, залюбки осідають' 
лярвн бліх і така людина стає 
потім розсадником цих неми-
лих і докучливих сотворіиь. 

Нігті у сільських звичаях. 

Один дослідник гігієни се-
ред сільського населення за-
примітив, що в деяких околи-
цях матері не обтинають дітям 
нігтів до 1-го року життя. Це 
його дуже зацікавило і вій по-, 
чав розпитувати матері про 
причину того, але ні одна з 
них не хотіла iioSiv цього ви-

cvcni.ib-, вістях чи оглядав 

Колись у старинних народів яснити. Врешті одна старўшќа 

на екрані 
давніх китайських достойни-
ків, мандаринів, що обовязко-
то мали нігті найменше кіль-
ка цм. довгі. Такий манда-
рин плекав свої нігті ціли-
ми роками, бо нігті ростуть 
досить повільно, менш-більш 
1 міліметр на тиждень, а нігті 
на пальцях ніг чотири рази 
повільніше. Чим вище стояв 
данин достойник у єрархії. 
тим довші нігті мусів мати. 
Щоб не ушкодити тих від-
знак достойностн, мандарини 
накладали на пальні спеціяль-
ні футерали. Але в Китаю така 
мода вже давно минула, зате 
у нашому світі є багато осіб, 
для ЯКИХ' нершком елєгантно-
стн є довгі як кігті манікіро-
вані нігті. Особливо багато 
жінок мають такі уподобання. 
Надмірне вживання манікіру, 
де часто обтинають нашкі-
рень, що покриває насаду 
нігтя, знарядами сумнівної чи-
стоти, наражує багатьох з тих 
людей на прикрі наслідки, як 
напр. скалічення та ропіння, 
що часто доводить до втрати 
так дбайливо плеканого нігтя, 
часом і пальця. 

Таксамо дуже нездоровий є 
звичай обгризувати нігті, бо 

Як кожного року, так і цьо-
го наша Пігсбуршина святку-
нала в Парку Кснівуд „Ўкраїн-, 
ськип Деш.`'. Цього року заві-
дувала тим Днем головно ни-
ша роджена тут молодь. Не 
буду вичислятп програми ньо-
го Дня, бо про те була вже 
згадка в часописах, але треба 
ще раз признати, що молодь 
вивязалася з того якнайкра-
ще, докладаючи всіх старань, 
щоби програма випала так, як 
треба. 

Найбільше труду поклали: 
Е. Животко, молодий правийќ; 
Іван Волчко, Н: Король і інші, 
що були в комітеті. Також де-
котрі з жінок, що належать до 
Союзу Українок, припинали 
значки, з чого прийшло дохо-
ду $54.25. З того вислано на 
визвольну боротьбу через 
Ц. У. ОДВУ -$42; до виставо-
вого комітету на Світову 
Виставу в Ню Йорќу $10, а 
$2.25 осталися в касі Союзу 
Українок. У тих грошах є. ко-
ло $З, котрі зібрано на святі з 
честь полк. Коновальця, що 
відбулося в С. С. Пітсбурґу 

#За уряд Союзу Українок: 
М. Малевич, А. Дяк, Р. Макар, 

К. Козак. 

ДЯКОВЧИТЕЛЬ, . яойріщ 
сом, нршіііли'іь і учить хори 
театральні вистави, добрий 
диригент, прийме посаду 
скапі згодошення` прні)х.и 
страиія „Свободи" під 

м. п. с. 
Р я О. Box 346, Jeriey City, N. j 

ВЗОРИ КАНВА. ПІНКИ in 
ВМШИВЛННЯ D 'м. 
С. і СТЕМПЛЬОВ.̂  

НІ Р1ЧІІ. 
UKRAINIAN BAZAAR, 

97 AVENUE A, NEW YORK. N. Y. 

І Н Н Н І І М М И Н М Н М И 

Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО ; 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,? 
ХІРУРГ 1 АКУШЕРІ 

321 Е. 18th STREET, 
b e t w e e n 1f t and 2nd Avenuea, I 

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

Урядові години: рано від 10 до 
12. Ввечір від б до 8, а в неділі 

рано від 10 до 12. 
Н І Н І Ќ 

я 

ЯК МИ ПО№ДЃАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ 

МІКІЗ РАЌС, ПА. 
На визвольну боротьбу. 

Давні приятелі обіцяли собі 
зїхатися на Лейбор Деіі до 
ѓром. Антона Набережного в 
Мікіз Раќс, щоби поговорити 
і забавитися. На тій забаві 
вони не забули'і про .Рідниі'і 
Край і зложили на .визвольну 
боротьбу $5. Жертвували п̀о 
$І: А. Набережний, о. С. Про-
копчук, Н; Крайннк, Марія 
Лебедь, М. Набережний. Гроні 
вислано через Обєднання. 

Марія Набережна. 

Д-р С. Ч Е Р Н О В 
9 Гострі ІІ ХРОНІЧНІ НЄДУПІ ЧОЛО' 

піків і жінок. — Шкіра і) кров. 
# АналЬа кроїш для подружого сиі-

лоптва. 
223 SECOND AVE., cor. 14th ST., 

NEW YORK CITY. Room 14. 
Gramercy 7-7697 

Офісові години 10—8; неділя 11—2. 
Жіика-доктор до обслуги. 

X 6; флюроскоп. 

Т А Р З А Н С М І Л И В И Й . (25) 

Не роздумуючи довго, Джеф 
примірявся рушницею і вниа-
лив`у напрямку Тарзана й Ма-
рії. Але чи з поспіху, чи може 
тому, що'боявся поцілити дів-
чину, він схибив. Куля вдарила 
камінь кілька кроків від Тар-
зана. Але він не давав за про-
грану, тільки ладував іще 
раз свою рушницю до стрілу. 
Та перший стріл насторожив 
Тарзана. 

Тарзан почав поспішати, 
Він у тііі хвилині сам не знав, 
від кого походять ті стріли, та. 
чи вони зміряють до нього, чи 
до дівчини. Але тепер не бу-
ло часу це провірюватй. Він 
схбпив ќріпко Марію і иодав-
ся з нею в безпечне місце. 
Найбезпечніше він почував 
себе на дереві. Тому, тримаю-
чи одною рукою Марію під 
пахою, другою він хапався за 
гиляки.. 

У кількох хвилинах він був 
високо на дереві. А там. пере-
скакуючи з одного дерева на 
друге, він мандрував у глиб 
нетрів. Джеф, дивлячися на 
зручність і велику силу Тарза-
на, занімів. Він не відважував-
ся стріляти, щоб не зранити 
дівчини. Він був певний, що 
цей білий дикун схопив Ма-
рію для себе, щоб змусити її 
до дикого життя з ним. 

Але Джеф був недобрий чо-
ловік. Він був великий себе-
люб. І коли сам не міг чогось 
дістати, то старався, щоб 
хтось інший цього не дістав. 
На гадку, що той дикий дикун 
таки вкраде Марію, він приці-
лнвся іде раз, щоб їх обох по-
ложити трупом. Він вистрілив 
до них, але знов хибив. Після 
цього повторював стріл кілька 
разів, але без. успіху. 

ДАРОМ ПРОБА ЛІКУ НА 
РЕВМАТИЗМ 

Маємо знамениту методу н І р'ент-
тнзм, котру ми радо вишлемо KW 
йому читачеві цього часопису, мк-
рий напише по неї. Як ви герішіе щ 
болю в суглоба,х або як и;шіі 'І.ІЄІІ,,І 
штивні або занадто 'чутліюі; як дцц 

приходитііся і ѐ рпЃта 
тяжкі болі при змій 
погоди — маєте сі-
тут пагоду погір IOJ ч-
ти цю просі`, дсши; 
методу, КОТрі вже !-
ла полеќшў согкал Іа-
ших. 

Њі р а л о . 1ПШІЛС1И 
вам ПОВНУ IM4KV ..: 
7 днів на ІІІ'()ІЛ IV 
РОМ. і як вії х'ии, 
ижнвати .і.і.іі, то -
жете не зробніи U 

неі)стнким коштом. Заіірош"уѓмч . 
уживати її на 7 днів даром, ісі іш 
кошт. Вишліть нам своє ім;і ІІ адрс-
су якнайскоршс на Ідрссу: ROJK 
P d o d u c U Co . , Dept. О—1"..'2703W. 
Fnrwcil A v e n u e , Chicago , l i t 

МИРОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжниці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби телі 
фонуйтс до нас. Обслуга шир 

і чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor . Springfield Ave. 

N E W A R K , N. J, 
Phone: Essex 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОК'ОЛИЦЯХ 

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

Tel . : Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE St CHAPEX: 
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. E. 155 St . ) , BRONX. N. V. 
Tel. Ludlow 4-. 2568. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український УчдертсДксР 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, як 5150. Обслуга 
- ' найкраща. 

J O H N B U N K O 
LkenMd UuDderUlcr А ЕюЬжІю"' 
437 E. 6th ST., NEW YORK CITY. 
Dignified runereli ї ї low U J 1 5 ' 

T iUpkon i : Orck i r i 4-80SS 

(. ' 


