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ПРИВІТ  „П РАВД І І ВОЛІ’

ТОВАРИШІ!

З чувством глубокоі ралости я 
довідався, о вашім благороднім ді
лі. Думка про видавання свобід- 
тто і независимого органа в укра
їнській мові, повинна була, давно 
мати місце в такій провінції, як 
Бритийська Коюмбія, куда по волі 
мачухи судьби, розкинені тисячі 
виходців з Украіни.

Все те, що тепер діється на У- 
краіні не можеть не інтересувати 
украінських робітників, про те і не 
диво, що погляди українського ро
бітника звернені туда, где в кро- 
вавій борьбі, правдивих синів на
роди з його ворогами рішається 
доля любоі великої Родини.

Події на Україні єсть відгомо
ном політичної мировоі, ситуації, зі 
всіма поневоленими і страждаючи
ми народами,

В иравилній оцінці поняття всіх 
сторін теперішного життя і борби, 
окруження зі всіми орієнтаціями 
єсть задачею моменти. 'Грудно а 
Й Ш Ж І ' .  Нб МОЖЛИВО ТТ0ПЄГ  ч г  ' 0-  

, . (1 .я ж /В іГ  рпзім ідитн  І ПОНЯТІ!
аД у теперішноі иОрьбіі—тимбільше, 
>ели вона ведеться не перед його о- 
чнма, а далеко,— далеко, за тися
чами миль віддалення.

Тому то й повинно виступити 
друковане слово незавнспмоі мис
ли, і помочи своєму братовії.

В зачатому вами ділі, видавати 
тазету в інтересі широких, тру- 
дящихся мас українського народа, 
я  бачу, що ви почулися до обовяз- 
ку сповнення народного довгу, від
носно цих працюючих мас. Ви да
ли газетці назву „Правда і Воля” . 
Нехайже та правда і воля проникає 
по всіх темних закутинах мас і 
розслонить перед ними завісу жит
тя! Нехай ця газетка послужить 
українським робітничим масам, тут 
за Океаном, за дороговказ в борьбі 
за наші світлі ідеали, рівности, 
братерства і любови!!!
' Зі всеі душі бажаю вам, іцоби 
символи вашого духа були ясні і 
понятні окружаючих сфер, і щоби 
вам не ставлено палок в колеса. Я 
знаю Товариші, як тяжко перевес
ти ваші ідеали в життя. Перед ча
сом можу запевнити вас, що воро
ги правди і волі не сплять, і як ва
ша газетка може стрінутися з на
падами тих, яким правда єсть со
лею в очах. Одні збояться конку
ренції, другі побояться, що роз- 
ясниться іх брехню, а треті, знов 
иобачуть в ній ворога сучасної сис
теми рабства, і всякі темні духи 
будуть дискредитувати вас на ва
шій дорозі, щоби сокрушити вашу 
ідею. Однак, вас не повинно то 
пхати в зневіру. З твердою вірою 
в правости вашого ідеала стреміть 
вперед, полшпаючи по дорозі всі 
перешкоди.

В надіі віддати довг працюючій 
клясі, бодрим духом і з вірою в 
успіх, Накликайте широкі працю
ючі маси до просьвіти, до борьби 
за правду і волю! Нехай Правда і 
Воля розбудить накормлений

і справедливости
не можна убити.

Прийміть —  всі Товариші, 
щирий привіт і з глубокоі 
бажання вам повното успіху.

В. КУЛІМОВИЧ. 
Seattle, Wash. 18.-4, 1920.

ніяким способом) ВСІ ПРОВІДНИКИ СТРАЙ КУ
БУДУТЬ  НОМІНОВАНІ 

КАНДИДАТАМИмій
душі

Польща обмурувалась на десять 
днів

ВАРШАВА, 19, цвітня.— Поль
ща замкнулася від всього світа. 
Всі границі замкнені на десять 
днів правительством, щоби мож за 
той час зробити виміну австрійсь
ких корон і перестемплювати. Зам
кненням границь, уряд хоче 
запобічи, щоби через той час ніх
то не візджав до Польщі і не при
носив австрійських корон. Нако
ли міністерство скарбу упорається 
з своєю роботою, марки і корони, 
будуть мати від тоді рівну вартість.1

Дотепер, корона вартувала ЗО 
■ феніків більше чим польська мар

ка.

Всі десять провідників генераль
ного старайку в Вінніпегу, яких 
много з них відсиджують вязшіцю, 
будуть номіновані своіми партія
ми на кандидатів де манітобськоі 
лєгіслятури, підчас виборів, які 
відбудуться десь около Липня .

З Робітничоі Партіі будуть кан
дидатами— Сьв. АГівенс, І. О Вуд- 
зворт, і Ф. Діксон.

З Соціалістичної Партії —  Р. Б. 
Росед, В. А Прічард, Р. І. Джонс і 
Джордж АрмстроїІГ.

З Жовнірської Робітничоі Пар
тіі —  Р. Е. Бреіі і Джон Фарнел.

З Соціял-Демократичної Партіі 
— Алдермен Джшс Квін.

Япанські Робітники Будуть Дома- 
' ітися 6-гоцинного Дня Праці

З Токіііо, Япану, доносять, що 
робітники заняті при трамваях, не 
задовго будуть домагатися 6-го- 
дннного дня праці.

Поліція, в Токійо, також приго- 
товляєся виставити домагання о 
підвижку платні, а на случай не о- 
держання зі, каже, що викличе 
страйк.

Ціна на цукор знов піднеслася

Венкуверські іТртОВІЦИКІІ, ПОВІ
ДОМИЛИ всіх своїх стерників, що 
Ціна на цукрот зігова піднеслася
о .$2.00 більш 
сля цьоі ш’двн

18 дім арііГ Псі 
ряду нідвижка і 
Року.

Доходить до

сто фунтах. Ні
ні на сто фун-

даттоіке пата з, 
'іукор від Нового

то, що бідному
робітникові! нріііідесь піїти каву не 
солоджену. І

Робітники при Трамваях 
Підвижку

Дістали

Бритийскі Майнери будуть домага
тися 6-годинного дня праці.

Депеші з Лондону, доносять, ию 
хоч в голосованшо над пропозицією 
премієра Ллойда Джорджа, що до 
полагоджена домагань майнерів, 
майнери з Валіі, Ланкешайр і Ла- 
наркшайр висказалися проти про
позиції премієра, то нема небезпе
ки, щоби майнери рішилися вим и
кати страйк. Федерація майнерів, 
задумує незадовго виставити дома- 
ганя більші чим тепер, а то 6-го- 
динного дня праці, і для того не 
хоче витрачувати своі фонди на 
дістріктові страйки.

По кілька-тнжііевих переговорах 
між робітничою юнієїо трамваєвих 
робітників, а- „Брітіш Колюбія Е- 
лєк'грік Реплвей Компанією, в Вен- 
кувер, компанія згодилась дати ро
бітникам підвижку.

Ноііого контракту не підписува
но, лише до старого зроблено до
даткову поправку, на підставі якоі 
компанія з’обовязується платити 
4 центи на годину більше, а тим 
робітникам, котрі роблять місячно, 
буде платит 88.50 на місяць біль
ше.

КАНАДА БУДЕ ПЛАТИТИ ПРО
Ц ЕН Т  ВІД ПОЗИЧКИ ПОБІДИ

Стичка Росіян, Япанців і Чехів

ХАРБИН, 19, цвітня.— Коли Я- 
панські війска перевозили арешто
ваних робітників з зелізиичоі ста- 
ціі в Хайляр, на транс-сибірськіп 
дорозі недалеко транс-байкалськоі 
границі, російскі робітники кину
ли бомбу, нащо Яванці відпвіли
стрілами і.з карабінів. ,,1 Бонди, і коли позмінювали свої а-

Чееькі війска, говорить депеша. * дреп, могли написати за чеками 
цейчас заатакували Япанців із впрост до Міністерства скарбу в 
упанцированого воза. Бійка трева- Отаві, 
ла три годині і много зістало 
тих по обох сторонах.

Около пів міліона чеків розішле 
міністерство скарбу, перед першим 
Мая, до тих осіб, що мають кана- 
дийські .'.Віктори Бондс” .

Чеки цесі будуть виставлені на 
той процент, який належиться за 
р. . 1918 і 1919.

Подаємо цесю новинку з інфор
маційного обовязку, тому, що мно
го украінских робітників, мають

уби-

Просять для Денікіна Амнестїї

Лорд Кюрзон, заграничний се
кретар, іменем бритийского уряду 
відніс ся до Совітського Прави

мо-'тельства в Росіі, з просьбою, щоби 
зог працюючих мас ріжними брех- Совітське Правительство дало був- 
нями, а зверне свою р а г у  туда, шому генералови, Денекінови ам- 
де народ скидає з себе всі своі о- нестію.
кови рабства.. _ Яка буде відповідь Совітського

Памятайте, що ідеі правди Правительства, покищо не знати.

Німеччина Занята Будовою Аеро
планів

ПРОФЕСОР ГРУШ Е В С Ь К И Й
ЗМ ІНИ В  ОРІЗНТАЦІЮ

ч
Український славний історик, 

Проф. М. Гру шевський, пише, що 
на Україні під теперішний час, 
українські большевики захопили у- 
сі державні становиска та що на- 
селеня, особлішо по містах, дає ім 
велику моральну підмогу. Скрізь 
по Україні замітиш! тепер зворот 
до большевнзму особливо від ча
су. коли Совітська Росія визнала 
офіціально Радянське Українське 
Правительство в Киіві та почала 
підпомагати українські культурно- 
просвітні інституцій часописи,шко
ли. академіі, в яких заведено укра
їнську мову, Проф. Грушевський, 
виказує гадку, що коли Антанта, 
до цеі пори не хотіла визнати у- 
краінськоі республнканськоі дер
жави. так Україні лишаються те
пер лише большевики, які цейчас 
по зломаню сили Денікіна на Укра
іні, почали попирати пропаганду 
У іїнськоі Радянської Держави.

е; “ькнй.- висказу;- ш, , , 
на орієнтація

иитшші ' ' лМ
шевнків. Лєпін і Троцкий Д..Й. У- 
краінців менше небезпечні чим Ан
танта і Польща.

В В ЕН Н УВЕРІ ПО БУДУЗСЯ  УНІ- 
В ЕРЗИ ТЕТ  ЗА $3,000,000

Вікторія, 15, цьвітня.—Дж.
Гарт, міністер скарбу, поставив 
внесок, щоби уряд затягнув позич
ку на 3.000.000 доларів, на побу- 
довання у Венкувері Універзите- 
ту.

Предсказують Знижку на Будівель
нім матеріалі

ЗИМА АНІ НЕ ДУМ АЗ
УСТУП АТИ СЯ  ВЕСНІ

Коли ми, тут. в Брітіш Колюмбіі 
тішимося гарною весною, коли де
рева вже норозпукалися і незадов
го будуть цвисти, то в степових 
провінціях, як в Алберті і Саска- 
чевані, зимі ще ані не сниться у- 
ступати перед весною.

Телеграми з 15, цьвітня, доно
сять. що того дня, вДГус-джо шалі
ла, така заверуха, як серед найлю- 
тійшпх зимових місяців. Улиці мі
ста були заметені снігами таї;, що 
сніго-плуги мусіли проорювати у- 
ліщі, щоби можна пустити в рух 
трамваї.

Люди не могли з хат повиказу- 
ватися, а шкільна дітвора мусіла 
сидіти дома, бо до школи не мож 
було дістатися.

7.000 штук худоби згинуло
в Алберті

Наслідком довгоі зими в Алберті, 
згинуло 7.000 штук худоби задля 
браку пашні.

В Німеччині, Побоюються Пасив
ного Вибуху Революції Монар

хістів
Берлин, 15. цвітня.— Премїєр 

Мюлєр, який говорив перед зібра
ним нарляментом, в середу, сказав, 
що небезпека поновноі монархіс- 
тичноі революції не проминула зі- 
всім, і зі можна сподіватися кож- 
доі хвилі.

Небезпека— сказав він. грозить, 
в Померанії, де балтийські війська,, 
стоять на поготовлю до вогн' 
доі хвилі.*

—говорив він' ’дальше- -  
ним, що це викличе 
страйк, так як попереднє револю
ція Капи. А

1 є иев- 
заталмшй

З Женеви, доносять, що Німеч
чина, взялася горячково до будо
ваний комерсіяльних і особових ае
ропланів. Збудовано там, такий 
аероплан, що помістить 20 осіб і 
роблено вже пробу злету, яка уда
лася знаменито.

Про це, кілько Німеччина будує 
іх і як завеликі, всьо держиться в 
як найбільші тайні.

Робітники у Венкувері Устроюють
1-го Мая Великий Інтернаціо

нальний Пікнік

Робітничі юніі. Соціалістична. 
Партія Канади і Федеративна Ро
бітнича Партія, за спільним поро
зумінням устроюють в суботу, 1-го 
Мая, великий пікнік в Магон Пар
ку в Північнім Венкувері.

Всі повисгаі організації вибрали 
комітет, який має занятнея пікні
ком.

На цей пікнік, запрошено також 
робітничі організаціі з Вікторії і 
Нанаймо.

Ф. Діксон, посол до манітобсько- 
го парламенту, який ставав як під- 
судимий за участь в загальнім 
страйку мин. року, прибуде під той 
час до Венкувер і буде промовляти 
на пікніку.

Не дають Марсови супокою

З Нового Норку доносять, що не 
вдовзі поробиться два старання, 
щоби поговорити із Марсом.

В Омезі, Проф. Давид Тодд, ду
має посилати з бальона, бездротнї 
іскри, які малиб сягати аж до Мар
са, а Фредрик Мілнер, каже, що 
буде відбирати ці дивні ВІДПОВІДІ! 
з других планет при помочи без- 
дротного телефону, який має бути 
заосмотрений найновійшими при- 
рядами. Бальоністп будуть вбрані 
в таке убрання, яке буде огріте е- 
лєктрикою.

Чи ці звідуни, на случай колибиг 
дістали відповідь із Марса розумі- 
либи єі, або чи жителі Марса бу
дуть розуміти о що цим звідуиам 
розходиться,— звідуни не кажуть.

Дебс Буде Кандидатом на Прези
дента Зл. Держ.

Соціалістична Партія Америки, 
номінувала Евгена Дебса, ветерана 
соціялістичноі партіі, на президен
та Злучених Держав, а Катерину 
ОТара, на віцепрезидентку.

Дебс і ОТара, відсиджують те- 
fiep, 20-літню вязницю, за те, що 
підчас війни, доказували амеїж- 
канському народови, що американ
ська „демократія” скривилась. * З

Ліга Народів здержала дальші 
мирові кроки з Росізю

З Лондону доносять, що пропоно
вана слідча комісія, яка мала від- 
іхати до Росіі в справі розсліджен- 
ня тамошніх відносин, покищо за
держиться із своім відіздом на не- 
ограничений час.

За причину здержаняяся з ви
силкою цьоі комісіі, яка мала від- 
іхати до Росіі з рамени Ліги Наро
дів, як подають деякі круги, не о- 
фіціяльно, малоб бути те, що Лєнін 
не годиться на єі приізд.
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ПРАВДА 1 ВОЛЯ

Українська часописи для пращо 
юного люду

Виходить що-тижня в Четвер

Видав:
Українське Видавниче Товариство 
“ Правда і Воля” в Веикувер, В. К.

Передплата виносить в Канаді 
(з вишкою Веикувер)

на рік ..........     81.75.
на пів року ............ *............. $1.00

В Веикувер і Зл. Державах:
на рік ........:.............................  $2.00
на пів р о ку ...............................$1.25

Редакція за оголошена не відвічає

ЗАМІСТЬ
ВСТУПНОГО СЛОВА *

Приступаючи до видавання ча
сописи “Правда і Воля”, уважай
мо злиганім, мучити своїх читачів, 
сажневим вступним словом, та. о-
правданнями і виводами; нащо, по- 
що, для чого, і пр. і пр„ появилась
ия/ЮТШСЬ.

знав, in;, ми. український'

- позаду, від■ робітник!в'втпнх націй, 
тому І  не потрібно богато цитувати 
про те, яку важну ролю сповняй 
в • нинішній добі друковане слово.

Ііолиби нова чосопись могла сво
їм вступним словом, тце й за .одним 
почерком пера, представити широ
ким масам, все те о чім вона буде 
писати, як за одним замахом зни
щити всю тую несправедливість на 
'світі, що можна буде писати зав
тра, за тиждень, ,за місяць або за 
рік, то толі виетарчндоб написати 
лише вступне слово і ціль булаби о- 
сягнена. —  Газети дальше зівсім 
не потрібно булоби’видаватн.

Розкинені в погоні за насущним 
в числі яких 30.000 ми Украінці 
в Брітіїп Колюмбіі, під зглядом 
просвітньої роботи стоїмо, чи не 
найгірше.

Нема у нас ані своіх товариств, 
ані читалень, ані драматичних 
кружків, як це діаться в робітників 
инших, націй. Забулим, що світ 
належить до тих, що вміють самі 
собі бути ковалями долі, що жиють 
повним свобідним життьом, вміють 
боротися із всіми життєвими пере
шкодами, рабством і темнотою.

Виходячи з того заложення, щО 
нам треба пробудитись; треба 
встати з того летаргічного сну, 
треба обтріпатись від тоі недбай
ливості!, якою приколисуй робітни
ків песимізм, і зневіра в власні 
сили, горстка людий в Венкувері і 
кольоніі, зорганізували Видав
ниче Товариство в ціли видавання 
тут, на далекому Заході Канади, 
часописи, яка от це і перед вами.

Будучи свідомими того, що аби 
широкі маси працюючого люду мог
ли освободитися з рабства, мусять 
насамперед освободитися з кайдан 
темноти; мусять пізнати всю тую

несправедливість, якою опутаний 
шшішний світ; мусять пізнати 
правду.

Доложіть же Товариші труду, що
би Правда і Воля, пробивались в 
кайдадші закутанії сірих робочих 
масі

КОНЕЧНІСТЬ НЕ ЗНАЗ 
ПРАВИЛ

Наргаті, Антанта, зачинай не 
двозначно говорити про можливість 
заключеин з Совітськбю Росією ма
ра і торговельних реляцій.

Та сама Антанта, яка через 
близько два роки, оружною силою 
хотіла завести в Росіі порядки на 
свой подобій; ця сама Антанта, що 
за цілий час інтервенції на совітсь
кім правительсві не лишила сухої’ 
нитки, і порівнювали російський 
нарід з найгіршими дикунами, ця 
Антанта, що на мирову конферен
цію навіть не хотіла допустити ро
сійської делегації, якаби репрезен
тувала правительство, остаточно 
прийшла до заключення, шр таки 
треба з Росією помиритися...

Остатня карта, на яку ще Ан
танта покладала великі надіі-— 
Колчаківсько-денекіиська контр- 
реводюіція, зівсім іх завела.

Тому й не лишається ішпГого ви
ходу. як таки помиритися з самими 
больгаевиками.

До заключеня мира, і больше- 
вики виявляють свого охоту.

Та большевики, відколи дістали
ся до керми державного апарату, 
через кілька разів нропонували А 
лідитам мир, однак, Аліянти та
ких условій; ЯКІ большевіїки ПрО- 
почувалн, не хотіли прнйм®** % 
ж чце тому, ЩО > ’ ,

Найтвердішо кісткою, яку Ан
танта, а головно Франція, не могли 
проковтнути, було те, що больше- 
ви еи  не хотіли згодитися на. спла
ту довгів старої Росіі. А Франції, 
на цих дов-гах, залежало не аби як. 
Франція, білішій рублів мусілаби 
була стратити.

Тепер, большевіїки, в своїх услі- 
вях мира, вже годяться поповнити 
всі ті довгії, які колись царська 
Росія позатягала за границею. 
І большевіїки. прийшли д’о того ие- 
реконайя, що. треба погодитися, 
і з тих варунків, на яких вони най
більше опирались, треба зрезигну- 
вати.

Бо большевики, також, в свіх на
діях завелися. Вони вірили що 
за іхнім приміром підуть робітни
ки инших держав, викличуть ре
волюцію, повалять капіталістичні 
правнтельства і, підпишуть мир з 
робітничим світом.

Але, в високо розвинених індус
тріально, капіталістичних держа
вах, революцію не так легко викли
кати, як це було можливим, в фев- 
дальній Росіі. Робітники Захід- 
иьоі Европи, числяться з кождим 
кроком, і коли бачуть, що час не 
доспів, не хочуть насильно викли
кати революціі. Врий, вірять. ЩО 
аби революція удалась, треба, що
би широкі маси трудящогося на
роду, були свідомі,— щоби не пов
торилася, Париська * Комуна. Ро
бітники Західноі Европи, приготов
ляють широкі маси наролні до ак
ції поітичноі.

Большевики, зрозуміли також, 
що коли нарід не приготований до 
революціі, що зі насильно викли
кати немож. Факт, що підчас не
давній заворушень в Італії, Ленін

перестерігав італійський нарід, пе
ред не предвиджеішми наслідками, 
піддержуй наше твердження, що 
большевики, переконалися: що ре
волюцію не робиться,— що вона 
сама приходить, а працюючі маси, 
мусять підготовитися, та знати як

Деякі наші чосоїшси, так заінт
ересувались “українською стіраво- 

ю, там за морем, що й забули, де 
вони виходять, і що доокола них 
дій ся.

“Вказують”, “виказауюіть”, ‘до
казують” —  “фактами” і “над-
фактами”, де український нарід, 

її нрниятн і укріпити, та іцобн не'зробив “помилки”, зівсім не зва- 
куйатися в власній крові. |жаючн на те, чи такі “ради” ма-

I як Аліянти, які „рішучо” твер- ють який вплив на хід справи.
дали, т о  з „кровожаднпми” боль- . Таке -•заінтересованняся” укра-

. шською справою, і всі ті поради , 
шевиками не гайдуть на комнромі- гт„„Гп,,,ТІ, українському селяшшо-
сн, так і большевики, що стояли на 
прінціиах „з буржуазією не підемо 
на компроміси”, остаточно прий
шли таки до того, заключення, що 
обом непримиримим сторонам, тре
ба поєднатись, треба, —  піти на 
компроміс.

Прінціїї йде на друге місце там, 
де розходиться о задоволення жи- 
ТЙВИХ потреб.

„ПрОЧ з компромісом” добре 
говорити в теорії, і добре до цього 
пристосовуватися там, де на це з 
місце, але коли в практиці теорія 
не даєтеся перевести в життя сей- 
час, так компроміс бере верх.

Компроміс, це угода —  добити 
торгу. Коли чоловіковії треба ку
пити пару черевиків а купцеви тре
ба продати, то якби між ними не 
прийшло до компромісу-— згоди, то 
чоловік хфдивби без черевиків, а 
купцеви, черевики ШІШІЇ ілнбн.

І коли большевшші треба обмі
ни сурових матеріалів, за рільничі 
машини, так аліянтам треба від 
большевицькоі Росіі, тих сурових 
матеріалів і хліба, які мож дістати 
в большеюицкій Росіі.

І 'перед цими потребами, засади 
-не підемо на компроміси” уступа
ють.

Якби Литви"- іаїшділа боль- 

то екишШ'ванн, .іОРТГ -шша'гають
УГОІіЛ : V • "1 1 ! - ■ :

•> американських українських 
газет, довідуємося, що між Федера
цією Українців, а українською мі
сією, яка репрезентуй неістиуюче 
правительство Петлюри, прийшло 
до поважноі колізпі.

Федерація, закидаз Бачинсько- 
му бездільність, і розтрачений гро
ша, які він з собою привіз від Пе
тлюри...

Так як Бачинський в свому о-! 
правданню посуджує Цеглинського, 
що це він зачав тую “киріїню” то 
здається сук не в тім, кілько Ба
кинський стратив грошнй, а в тім, 
що Петлюрове правительство пере
стало істнувати. і він невдовзі вже 
не буде мати що тратити. —  В ко
го гроші з кишені виходять, Ті того 
і приятелі ся розходять...

приносять
ви і робітникові! таку користь, як 
би міг принести алясканський ін- 
діян.' полуднево-африканському му- 
рннови, колиб радив Зфму, з Аляс
ки: який, мурин, мавби собі сира 
вити жупан на “зиму” в Африці.

Коли Вам подобається „Правда 
і Воля” , зайренумеруйте єі собі і 
поширяйте поміж евоіми знакоми- 
ми і товаришами.

Коли що Вам не подобається, з 
які недостачі, або маоте яку добру 
раду як поліпшити і зробити нашу 
часописи інтереснійшою для Вас, 
ми будемо вдячні за пораду і звер
нення уваги.

Робітнику! Коли маєш час, і до
бру, непримушену, волю, то запи
тай себе: чому, капіталісти, яких 
в така мала горсточка на світі, ма
ють так богато своіх газет, а робі- 
ннки, яких й така велика маса,
мають так мало, своіх, робітничих 

?газеті

Знання, це найбільше для чоло
віка добро. Клопіт з знанньм в в 
тім, що його ніде не продають... 
Знання,— не купите, ні на фунти, 
ні на метри ні на гальони! На ньо
го нема ні міри ні ваги, бо це не 
мід. що можна ного дістати дебудь 
на ярмарку.

Наука, це не вичерпана крини
ця води і хто науку хоче мати, му
сить єі вічно черпати..

Много з людий таких, що як ді
стануть нову газету до рук, кажуть: 
„Та піславбим передплату, кобил: 
знав, іцо газета буде виходити і 
моі гроші не пропадуть...”

Як би так псі ті люди, що так го
ворять, передплатили часопис від 
першого нумера, то наші газети ні
коли не упадалиби.

9 іце і такі люди, що кажуть: 
- -Е !  та як я один не заплачу, то 
про це газета буде приходити, бо 
з другі, що платять...

Але якби так кождніі сказав, то 
вийшлоб на таке, як було з тими 
жидами, що ушукали рабіна. Каз
ка це. така:

Раз, на якусь урочистість, кож- 
дий жид мав принести свому рабі- 
новн пляшку вина, і це вино мало 
ся зливати до одноі бочки.

Один жидок сказав собі таке;.— 
„Ну, як там всі будуть лляти вино, 
а я, один принесу замість вино во
ди, то там знаку з моі води не бу
де,” Але так не лише він думав. 
Так. думало і много питих.

Вийшло таке, що коли всі по
зливали своє „вино” то в бочці і 
запаху не було з вина,— Повна 
бочка була самоі води.

Перелгілату на „Правду і Волю 
шліть без жадного страху! Коли 
боітесь, щоби ваша передплата „не 
пропала” то шліть хочби лише на 
пів року, але шліть цейчас. Тим 
покажете, що ви бажайте, щоби 
Правда і Воля виходила, а Видав
ці постараються, щоби вона не у- 
иала.

жаліти голови, і запр'ячп зі до ду- 
маия... .

Найгіршим дизцрм в людстві є, 
темнота,

В темноті найвигідншше воюва
ти всяким лихим духам; в темноті, 
найлекше добирати ся до чужої ко
мори.

Аби робітник міг освободитися з 
економічної неволі, він мусить та
кож освободитися і з кайдан темно
ти.

Коли вірити в те. що нині гово
рять всякі достойні мужі і апостоли 
сучасних порядків, то цивілізація 
зістала урятована, від Кого лиха, 
яке мало єі знищити...

Щоби спасти людство, від пере- 
ступств і гріха, вистарчпло вмерти 
одному чоловіковії на хресті.

Коли знову треба було спасати 
цивілізавію, то треба було вимор
дувати около десять міліонів най
кращого цьвіту, а поверх двайцять 
міліонів післати на тамтой сьвіт в 
наслідок нужди спричиненої „сиа- 
сеннйм“ цивілізацій 

Коли це правда, що цивілізація 
зістала спасеною, діє не зле булоби 
довідатись, від цих „апостолів11, 
— від кого і як на довго ця, пре
славна цивілізація зістала спасен- 
сенна, і чи це спасенім, добре за- 
асекуроване?!

Тому, що нам ще не прийшли 
всі друкарські прибори, а між тим 
не прийшли великі черенки, всі на
ші заголовки мусять до якогось ча
су друкуватися дрібним друком.

Сподіємося, що наші читачі, 
простять нам, тимбільше, що на 
тім богато не тратять тому, що га
зета. більше займає матеріалу до 
читання.

В виду того, що наша часописи 
ще немає почтових привілей, які 
дають кождій часописи право на 
висилку газети по зниженій ціні, 
і ми мусимо за кождий примірник 
илатит одного цента, ми просимо 
наших читачів, щоби поспішили як 
найскорше з передплатою, аби ми 
могли подати аплікацію о сю зниж
ку почтовоі оплати, і тим самим 
помогти нам обкроіти ті великі 
видатки, які є наразі сполучені з 
новим видавництвом.

Скорше ми дістанемо знижку, 
— скорше зможемо побільшити ча- 
сошісь.

В цім, богатім світі, коли вже 
поблєм продукції, зістав розвяза- 
ний, є подостатком всякою добра, 
то помимо сего, робітник, все таки 
бідний. Лихо в тім, що робітник, 
який це добро випрацьовує, коли 
трубка затрубить, то він йде до до
му з роботи, з тим самим нічим, з 
чим рано йшов до роботи.

ЧОГО НАМ ТРЕБА
От, до чого я  дійшов! 
Шукав щастя, не найшов. 
Так життя біжить,
Лиш надіі я  не трачу;
За минулим, бо бачу,

• Як вік швидко пробіжить!
Але таки варт спімнути,
Що прадідів, з ми внуки—  
і хто кши? нам тиа знать! /
£>U ЩО вони шгдрооял*,,
Що иебачнб пропустили—
То нам треба те здобуть!

Годі нам тут нарікати,
Годі мріти, пустувати,
А свідомо за діло!
Тоді будем самі знати,
Як нам разом працювати 
І пізнаєм де єсть зло.

Що вже було— те всі знаєм,
З того тільки факти маєм,
А наука наша де?
Довгі літа попи вчили,
Щоб ми папству ся корили,
Бо це в небо заведе. •

Діди наші так робили,
В ярмі увесь вік ходили,
І чекали, що Бог дасть!
А “бог” терпів і дивився 
Нераз трохи посердився 
ІЦо пани забрали вдасть!

Лиш наука не дармує,
А будучніеть нам будує.
Хоч темнота теж не СПИТЬ!
Бо темнота досить сильна, 
Уступає лиш сповільна,
Тож нам треба прискорить!

Знаймо силу лиш в науці,
А побіду тілько в злуці,
То настане волі вік.
І здобудем, що нам треоа, 
Замість пекла, зробим небо, 
Темні сили всі на тік!

Тоді будеть окрежет зуба,
Як під ціпом буде „буба”,
Як настане страйкуй суд!
Ми тепер усі рабами,
Гнемо спину під панами, 
Життя наше, тяжкий труд.

Ляхи з нас ся гаидеркують, 
А попи нас тут шахрують, 
Чи-ж не‘ганьба це для нас? 
Таже час нам розум мати 
Гнати біса з своі хати—  
Нема місця хруням в нас!

От дорога до роботи,
Лишім сварку і пустоти,
За одним ідім кличем;
Одно гасло, як грім з неба— . 
В бій за волю, так лиш треба 
І ночію й білим днем!

Пройдисвіт.



Джералд Дезмонд.

БОРОТЬБА ЗА ІСТН 08АН Н Я

Цілу історію нинішного людства, можна назвать 
їсторізю, боротьби за істновання.. Уживаючи слів: 
‘"історія людського племени”, ми, відносимося до 
тих варунків, які меж назвати дійсностю, або фунда
ментальною історією людського племеші. Історія, з 
якою обзнакомяений пересічний робітник, зі шкіль
них книжок, не дуже то богато говорить про боротьбу 
людства за істновання. В них , ми, знаходимо про де 
або дуже мало, або зівсім нічого. Тії рекорди про вій
ни, великих людий, царів, королів і пр. і пр., під ні
яким зглядом, не дають дійсного поняття о історії 
про людсьтво. Все те, що-найбільше можна уважати, 
моментальним вгляненям.в суспільність, що може бути 
інтересним до якоісь степеня, але в дійсносте ,дуже 
маленького значіння, для нас, робітників.

Що-ж з, що дао нам, дійсні перекази про розвій 
людського племени? Цею дійсною історією 9,— бо
ротьба за їсновання, або иншими словами— ооротьба 
за здобуття средств, які дають нам спромогу до жи
ття. Першою, найпотрібнійшою річю до піддержання 
життя, це з— пожива. Чоловік,, як і инше живуче 
зство, мусить істи. Відберіть йому запас поживи, то 
він згине. Боротьба за істновання була, а навіті. і 
тепер з боротьбою о здобуття поживи, хоч в оільшім 
змислі, мож сказати, що боротьба з о здобуття так ве
ликої пайки, яку лише мож одержати з того, що ви- 
продуковуась,

Немаю я, на діли, в цій, так маленькій книжочці, 
сягати дуже далеко в історію людського покоління; 
старатись дослідити походження чоловіка, або розслі
д у в а т и  його споріднення з иншмим членами звіря
чого королівства. Учені, що студіювали це питання, 
як виглядав, з майже всі тоі гадки, що чоловік, а 
лише висіле розвинений від звірят, і а дуже близько 
споріднений ,8, иншими типами. Та досліди про це, цим 
разом, не входять в наш обсяг.

Боротьба за істщювання, вже а представлена,як 
боротьба о початкові средства до життя—-поживу, по
жива, сама не прийде до Чоловіка, без його заходів. 
Мусимо знайти, здобути або випродукувати для себе
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ріод, коли людство не знало нич про, управу землі, то 
знов, трохи пізнійше знаходимо, що плянтували в ду
же простий спосіб, ягоди ліси і грядки гудзЬватах 
корінців. В тім часі, коли практика, чи знання, про 
управу землі, стала менше-більше, буденною, знахо
димось в позиції, яка уможливляє нас, говорити з біль
шою -акуратносте) і детайльнійше. Людство в тій порі, 
було вже в ліпших обставинах. Воно, як кажеться, бу
ло вже на добрій дорозі.

Через значно довший час в історії, велика часті, 
лвдськоі родини, присвячувалася го.Іовно рільництву 
і випасові! скота, 3 упливом часу, знаходимо більші 
простори землі під управою і многочисельне розмно
ження скота і птахи. В деякі часи, уважилось богацт- 
вом, дану скідькість худоби, овець, кіз, або кукурудзи. 
Ще н тепер, мазмо кілька інтересних нащадків тізі 
ери, істнуючих на той взір, кочуючі племена в Азії.

Торговля.
. . 1

З ноширюван9м людськоі активності!, з зростаю
чими людськими бажаннями, повставшими в наслідок 
більшоі творчосте, знаходимо початий і розвій торгова і 
Давнійші обміни, мабуть, ограннчувалися лиш на на
туральних продуктах. Деякі краі, такби сказати, 
могли бути більше підхожими! до управи даного збі- 
и.іі. або випасу скота, Инші-ж знов краі, могли бути 
підхожі ДЛЯ ІШНШХ цілий. З цього то, розумівсь при
ходило до обміну товарів, між такими народами чи о- 
баші.

Фабрики і Промисл.

Мануфактуру і промисл, мож назвати тим стісне
ним процесом, при якім деякі природні богацтва землі, 
оберталось для продукції. Небудь фабрик і промислу, 
то природні вогаптва не придалибся на ніщо. З роз
вози мануфактури і промислу, ці богацтва переміню
ються, розумійсь, при помочи людськоі енергіі, в по~ 
житочність і дають людству більше потрібних товарів. 
Для приміру мозкнаб це з ілюструвати ось я к :

Возміть з природних богацтв землі, хочби міне
ральні поклади. Зелізна. руда, в суровім стані, зівсім 
нікому непоарібна. Але з ириложенняЧ дб ньоі люд
ської енергії— праці, вона перемінюзться в пожиточ
ний артикул. З відкриттям а заразом з дослідом мож- 
пости роблений ужитку з зелізноі руди, зівсім природ
но повстає бажання нокорнстовуватцея нього. Наслід
ком цього відкриття, між деякими людськими племе
нами, що зрозуміли можливість перемінювання: зеліз- 
ноі руди, в потрібні артикули, актуально повстав ттрн- 
мітивннй промисл.

Таким приміром, можна собі в образити продук
т ів  тщппп' нічий. ТТт'міптт- впви'

Галя.

УСМ ІХ  ДИТИНИ

До сходячого сонця подібний 
ясний животворний як сонце, бу
дячий веселість і свіжість духа, ро
дячий любов і милосерда.

Усміх дитини, це сяйво ІЦЯСТЯ.

наша, бо для нас зроджена.
І цей жах мучить нас До нині і  

молимо дитину дивну і чудну:
“Не умирай, жий, рости, усмі

хайся до нас, так ясно, як з почат
ку!

“Ми до сходу сонця вставати бу
демо, но горах високих, по скалах 
гострих, що ноги ранять, шукати-

I як не бачать сходячого сонця мемо цілющого зілля тобі на ку
піль. Кровавим трудом рук наших 
годувати тебе будемо а'слізми на
пувати.

'По цілих ночах спати не буде
мо, тільки нахилені над твоою ко
лискою, надслухуватимемо відди
ху твого!

“І вийдемо ми всі, поклонимося 
тоді і ми, що довго спати звикли і 
ми, щЬ під землею в пітьмі нробу- 
вазмо і ми, що за наживою уганя
ймо.

“Тільки усміхнися ще раз ясним 
усміхом незнаного щастя!
. “Миж тебе назвали одиноким, 
прекрасним, всеобіймаючим іменем 
“Волі” !” (Внеред.”

Ш Ш р їто
потрібнаЩ^гАПІ не переміниться в житочні артику- 

це, мусить також бути винродукуване. .їй, як: сукно, убрання, накриття і "п.
З дальшим розвози людськоі а гщшости з розвн-

здобуїйй . .
Отже, боротьба за істновання, з боротьбою о продуку
вання— о здубуття. Найважнійшою задачею для люд
ського племені!, колись, було на першім місці питання 
розвязки про п родукуп і го,

В сучасностн, вже очевидно знаємо, що теперіш
ня суспільність, або, щоби бути більше коректним, 
робоча кляса, потрафить випродукувати всьо, що з 
потрібним для задоволення зі матеріальних потреб. 
Все це, о уможливлене при помочі подиву гідноі ма
шинерії для продукції, яку тепер мазмо. Щоби зро
зуміти, як розвязано задачу продукції мусимо вко- 
роткости. вглянути в історію люде ького розвою.

Лови на Звірята

Наші дикі предки, були в початках, полюючим 
народом. Вони, немалії, так званоі цивілізації. їх
ній змисл, був ограничений. їхні знаряди, були прості, 
неудосконалені. В них, не було письма. Бонн, жили 
рибою і здобичею, яку здобували за иомочію дуже 
простого оружжя, і корінцями, та ягодами, які могли 
находити. їхніми помешканями були печери і вершки 
дерев. Найбільше конечними річами для цих полю
чих племен, були, іхні знаряди до польовання. Най 
пекучійшою ііонечностю для поправи іхнього добробу
ту, та забезпечення свого істновання і можливосте 
поліпшення житзвого було— удосконалення оружжя на 
доби . Першим винаходом, здавсь, було щось під тим 
зглядом. Ми можемо посунутися навіть трохи даль
ше. Можемо сказати з певноспо, на підставі свідоцтв 
ntfo примітивне оружжя в тих давних часах, що пер
шим уліпшензм, або як хочете назвати, винаходом, 
було,— полююче оружжя.. Кождий таке уліпшення, що 
давало нашим ирдекам можливість здобувати більше 
поживи, або поліпшувати житові вимоги, було якимсь 
здобутком, було —  виграною для них побідою в бо
ротьбі за істновання; було кроком вперед, зближаю
чим іх до розвязки продукційноі задачи.

Присвозння звірят.
' І

Другим, великим здобутком для наших давних 
предків, було—присвозння звірят. Неможливим З Г 

сказати, з певностю, коли, і як, вони дослідили, що 
воно було поплатнійше присвоїти звірину і розмножу
вати зі для свого ужитку, чим позволити зі, щоб бри
кала і вганяти за нею.

Рільництво.

Третьою, великою цодізго, було,—відкриття про 
рільництво. Як це сталось, можемо лише догадува
тись.Всьо, що ми зназмо про це, то тез, що був пе-

і відкріїттзм кому-неннзм думки і штелзгентности 
нікаціі з иншими частими світа, знаходимо збільша 
ючийся попит за фабрикованими товарами, і тому, 
зівсім натурально і пропорціональїш, побільшувалось 
заняття для лвднїї, при виробі і промислі.

Студійований промислового розвою з інтензішие 
і пористеє. Пригляньмося на кініка міпут промисле 
ви. Воніо виглядає, що ми можемо взяти два чинники 
під розвагу про випродукування- артикулів. Розумі
всь, ми зназмо, що найбільше активним чинником f  
всякій продукції з робоча сила праці, але ми на цім 
місці не хочемо це брати в наш обсяг. Крім сили праці 
і сирових матеріялів, знаходимо ще дві, дуже важні 
річи: машинерію і порушаючуся силу. Історія про 
розвій промислу, о історією про удосконалення ма
шинерії і наукою про самий вершок відкриття і за
пряження для користного ужитку, сильнійшоі поруша- 
ючоіся сили.

В початкох промислової ери, знаходимо, що ма
шини або знаряди для продукції, були дуже простими. 
Були це знаряди ручні, якими управляли поодинокі 
особи.

Уліпшення Машинерії

■іі збільшаючимся попитом на фабричні товари, 
ці прості, неудосконалені знаряди, чи машини, не мог
ли виконувати свозі задачі і іх треба було заступити 
иншими, здібнійшими, при помочи яких можнаби було 
випродуковувати більше товарів. Новійші машини бу
дучи більше скомшіікованими, більшими і тяживши, 
були, зівсім природно, труднійшими до управлювання 
ними, ручною силою. Много, ріжних, користних до- 
свідчень і плянів треба було пробувати, щоби осягну
ти висшу, порушаючуся силу, чим людські мускули. 
Вистарчить лише покликатися на присвозння і ужи
ття домашного скота, ютілізацію води, і много инших 
спроб, як: вітряки і т. н.

ПАРА І ЕЛЗКТРИНА

Мабуть найважнійшою подізю, в історіі продук
ції, було відкриття пари і ужиття зі, як порушаючої- 
ся сили. З відкриттям паровоі сили, ручна продукція 
за иомочію поодиноких осіб щезла. Помислова маши
нерія, з тим часом, зачала розвиватися з  небувалою 
скоростю. Такий поступ в скорі приспішив відкриття 
і можливість послуговуваняся силою елзктрнки.

(Дальше буде).

ті, що довго сплянть, ні ті, що пра
цюють під землею, ні ті, що вічно 
уганяють за поживою —  загорілі, 
глухі та сліпі на всяку красу-—так 
не видять і того найкращого з усмі
хів.

, 0! Як би вони * раз забажали 
встати рано, якби забажали вийти 
з під землі, закинути буденну бо
ротьбу— та глянути видючими очи
ма сходяче сонце.

І иобачнлиби батька-ученого. 
як приклякнув коло колиски, уста
ми припав до товстенької діявші 
ніжки— голова дарма що вчена та 
поважна—нахилила ся й подала 
буйну чуприну на іграшку дитині, 
що сміючи ся беззубими устами, 
сіпав за голоси, понижуючи всяку 
ученість до ніжок своїх.

Иобачнлиби робітника, що по- 
тяжкій дневній праці взяв свого 
малого синка на мозолисті руки і 
держить, так ніжко та осторожно, 
немрв сяарб який крихкий, а усміх 
дитини відбиваючи на. суворому,

грубих чергах та утомленому ли- 
ц, надра йому якоісь величавоі 
тягкоі краси.

Иобачнлиби змученого, згорбле
ного учителя, як повний журби, го
лодний, змерзлий, входить и двері 
ніколи, як моментально змінюється 

те лице, як щезав втома; воно стаз 
немов - облите сяйвом сходячого 
сонця, на зустріч йому йде плеск 
десяток усміхнених щастям 'очей 
любдчоі дітвори.

А раз побачивши стільки краси, 
вони певно полюбилися зі цілим 
,ерцем і забажалиби вставати рано 

і не хотілиби • більше вертати під
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шінулибн погоню за наживою, слу- 
жилибда тій красі вічно і молились 
би до неї.

“Бендерським шляхом у ночі. 
Ішли цигане, а йдучи —  
Звичайне подьніі — співали” 

(Шевченко.)

У сумні, тяжкі дні іідийіила на 
світ дитина, якоі ми здавна вижи
дали, за якою тужнЛи ще наші 
батьки.

Прийшла маленька, ніжна, не
винна’ і усміхнулася нам. .Матерію 
ій була жорстока кровожадна вій
на.

Мов шалена буря, перелітаючи 
над нашим кразм, лишила нам 
свою дитину— бо вона сама не хо
вав дітей евоіх—жене дика, мсти
ва, страшна з місця на місце й 
лютує.

Покинула нам свою дитину.
“Ховайте, йодуйте, голубіть і і — 

може вам виросте на хоеен та 
втіху.”

Дитина всміхалася та витягала 
рученята до нас. та дарма, що така 
чудна, немічна була.

Ми за рід стали питати. Дитина 
війни, незаконна якась, може мати 
ріжні хиби, так нам дивно ириняти 
іі, годі занятися, впрочім у нас 
своз діло.

І ми не занялися нею як слід, не 
годували, не купали, не доглядали 
як належить, а дитина ниділа з дня 
на день, усміхалася так сумно та 
тужно, як усміхаються xjopi на ча- 
хотку.

По ночах плакала тихим голо
сом, а ми закутували голови наші 
та затикали уха, щоб не чути.

І плакала щораз тихше та тих
ше, аж вкінці Зовсім замовкла, а 
нас обхопив жах, а відтак жаль. 
Стало ясно, що та дитина ” хоч і 
зроджена з лютоі матері, а таки до

Г
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Людоіди

На островах Гудінаф, коло бри
ті ііськоі Гвінеі, живе ІІЛЄМЯ людо- 
ідів. Па однім із тих островів на
ходиться христіянська місійна ста
рі а. одначе цілого острова досі ще 
ніхто не прослідив, бо хто тільки 
пустився в глубіїну краю, того і 
иоіли динарі. Раз вибралась туди 
наукова експедиція, і капітан, 
проводир тоі експедиції оповідав 
богато дивних річнії про цей див
ний нарід. Говорив він. що ці лю
ди не мають евоіх начальників, -а-,'
жиють" в. тува-рцета^хд ^р о н о  то
вариства молодих... а осібно това
риства старих людий. Коли вою
ють з пишним племенами, то во
юють усі разом. А ідять людий із 
ненависте і иімстн; часом з’їда
ють небіщпка з любови і жалоби за 
ним. Вірують в бога-духа.

Край без анальфабетіе

Норвегія славиться тим, що не 
має в себе (за виїмкою недолітків) 
неграмотних. Явище це являть
ся неправдоподібним із того право-. 
ду, що населення Норвегії з вель
ми рідке; бо коли в Галичині на. 
один квадратовий кільометар при
падав аж 103 жителів, то в Норве
гії лише 8. А треба знати ще й те, 
що Норвегія, як гориста країна, 
мав дуже мало гостинців, а ще . 
менше зезлізниць. Сіл на зразок 
європейських краів, там нема. Та
мошні оселі побудовані одинцем’ на. 
взір канадийских фермерських ко- 
льній, які з розкиненні на значних 
просторах. З того приводу діти 
приневолені цілими годинами ман
друвати до школи. В північній 
Норвегії шкіл, в повному розумінні 
цього слова, зівсім нема. Загальну 
нросьвіту поширюють там лише 
мандрівні учителі, які мандрують 
від оселі до оселі, задержуючись 
в кождій із них нераз • ио кілька 
тижнів. А мимо всіх тих труднос
тей і недостач в правильному нав
чанню —  норвежеький селянин в 
цілому сьвіті славиться своім обра- 
зованням, діяльною участю в полі
тичних ділах свойого краю, а та
кож вельми значним знанням пись
менства і штуки. Навіть в найбіль
ше глухих закутаних Норвегії 
можна стрінутись з час.описею і 
справді добрими книжками з цари-

серця припала, що вона одинока, і ни гарного письменства.

і



Американські Соціалісти Протес
тують проти американського

Автекратизму

Національний екзекутивний ко
мітет американської соціялістичноі 
партії опубликував нротест.в якому 
партія звертаються до населена 
Злучених Держав в справі прогна
ная пятьох соціялістичних послів 
із стейтовоі легіслатури в Олбені.

В протесті сказано, що ціла ак
цій проти соціялістичних ПОСЛІВ 9 
вимїрена на знищення соціялістич
ноі партії та поступових заводових 
юній і створених ними інституцій. 
В заяві екзекутиви між инпгам 
сказано так:

“Соціалістична партія не позво
лить перетворити себе в тайну ор
ганізацію, яку моглиби пересліду
вати ворога робітництва. Ми не 
лиш що не дамо загнати себе під 
землю, але ми заженемо тих зрад
ницьких олігархів в забуття при
ватного життя.

“На своїй національній конвен
ції минувшого року соціалістична 
нарітія щераз заявилася за полі
тичною акцією. Те становище вона 
доси займав, дарма, що олбенські 
олігархи заперечують це.

“ Соціалістична партія не відсту
пила і не буде відступати. Наші 
вороги зділали з нас передових о- 
боронців найкрасших традицій а- 
мериканськоі історії. Дійсні вороги 
людства відкривають свою зраду.

“Вони страються зачинити двері 
законодатнх палат перед робітни
ками, хочуть .завести диктатуру 
класи визискувачів і пробуюуть 
здавити всі змагання зорганізова
них робітників до крамного життя, 
беепеченства і свободи.

Боротьба робітників
“Боротьба ця, робітників нюйор- 

ського стейту з боротьбою робітни
ків цілого краю. їх повинні під
держувати всі, хто противиться ав- 
тократизмбви капіталістичної сили, 
д велізному"пястукові? реакції. В сю 
тяжку годину клясовоі боротьби ми 
взиваємо всіх борців з робітничоі 
кляси ставати під прапором. Ста

райтеся усердно представити робіт
никам і робітницям ЦІДИ СОЦІАЛІ
СТИЧНОГО руху.
“А реакційним класам, які стрем

лять до повалення правительетва, 
які криються -зі СВ09Ю зрадою під 
покришкою “патріотизму” , ми за- 
являзмо: Коли побідимо, так' побі- 
димо, а коли і програємо, так по- 
бідимо.

“Робітнича кдяса не дасться по- 
конати. Наших ідеалів ніхто не мо
же знищити. Капіталістична олі
гархія і кількох газетних доробке- 
вичів, яких рабські пера славосло
влять олбенський злочин, будуть 
жалувати, що допустилися ' 1-го 
цвітня того поганого і ганебного 
злочину.

“Хай живе Соціалістична Партія 
Злучених Держав! Хай живе соціа
лізм, надія страждаюіцого світа!”

РАДЯНСЬКИЙ БЛЬОК

В остатніх днях лютого відбули
ся спільні наради закордонних 
груп Украінськоі Комуністичної 
Партіі і Украінськоі Патії Соція- 
лістів-Революціонерів, наслідком 
яких було сотворення радянського 
блоку груп цих партій, що для 
дальшоі політичної акції матиме 
цінне значіння. Подаємо дослівно 
повний текст цього договору-оозд- 
наиня

УГОДА

закордонних груп Украінськоі Ко- 
...муністичноі Партіі і Украінськоі..,
.... Партіі Соціялістів-Револю- ....

Піонерів

Уповноважнені делегації від за
кордонних груп обох _ названих 
партій, обміркувавши на спільному 
засіданню сучасний стан револю
ційного соціалістичного руху на 
Україні, прийшли до висновку, що

ції на Украіні і організаціі Украї
ни як соціялістичноі Републики 
трудового народу, необхідною з

I DRAGAN’S GROCEI
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W W  АПІА ГРОСЕРНЯ заосмотре- |  
| і  на у всякі товари, які вхо- ц 
1 , дять в обсяг гросерства і 3  

в нас можете дістати деякі Й 
товари таньше чим де инде. Ш 

Маємо також всякі мягкі напнт- 3  
ки і “айскрім” . щ 

Коли хочете здибатись із своіми Я 
знакомими —  заходіть до нас. [У 

Отворено в Неділі ш

і Vancouver, ]В. С.

консолідація революційних соція
лістичних сил для рішучоі СІІІЛЬНОІ 
боротьби проти контрреволюції і 
світового капіталізму.

Для досягнення, вказаної мети 
обидві названі організаціі заклю- 
чають між собою блок під назвою 

Радянсько-революційного блоку на 
іідуюучих умовах:

1. Спільною метою блоку 9 утво
рення незалежної соціялістичноі

адянськоі Републики в етногра
фічних межах;

2. Перетворення України на со
ціалістичну  реиублику переводить
ся шляхом диктатури трудових мас, 
Алло пролзтаріята і трудового се
лянства, організованих в Ради се
лянських і робітничих депутатів;

3. Верховною владою України 
визнається лише Конгрес Рад, ко
трий і формує законний уряд Ре- 
публикн;

4. Всяке угодство і коаліція з 
великою і дрібного буржуазією ви
ключається. Під буржуазією розу- 
мізться також і так звані “соціалі
стичні” партіі, що стоять на послу
гах в буржуазії;

5. Радянсько-p е в о л ю ц і й - 
н и н блок українських партій 
організаційно складазться з двох 
фракцій, котрі стоять під титулом 
своіх партійних назв. Обидві фрак
ції, як у своіх програмах так і 
практичній діяльності! підпорядко
вуються вказаній в цій умові— меті 
блоку;

(3. Прийом до блоку інших соці
алістичних партій може статися 
лише за спільним порозумінням 
обох фракцій;

1. Політична діяльність блоку 
переводиться на сенові спільно ви
робленої конкретної програми і 
тактики;

і

8. Виконавчим і репрезантацій- 
нил на вні орган їм блоку Комі
тет зложений на 'арітетній основі;

9 Скасувань, 
ступити, КОЛИ ЦІ 
з фракцій його.

10. Ця умова вступав в силу 
днем 25. лютого, 1920 року.

(Підписи.)
“Цова Доба” .

ЗАМОВЛЯЙТЕ! ЗАМОВЛЯЙТЕ!

Посилаючи передплату на “ПРАВДУ І ВОЛЮ” витніть сю 
картку і пішліть в Редакцію

P R A V D A  і W O L A  
B O X  2 Sta. С. V A N C O U V E R , В. С.

В залученю посилаю $................. як передплату- на часо
пись “Правду і Волю” н а ..............рік, (місяців) яку прошу
посилати на слідуючий адрес:...........................................................

Видавництво ПРАВДИ [ ВОЛІ на днях видрукуз 

Шижочку н. з. „БОРОТЬБА ЗА ІСТНОВАННЯ” , а- 
коі часть, друкузсь в цім нумері.

В цій брушурці, коротко, але зрозуміло, перека- 

зузться історію про примітивних людий і про розвій 

продукційних средств, аж до наших часів.

Кождий український робітник і фармер, що хоче

знати, як віками боролись наші предки о істновання, 

повинен собі замовити, цесю, дуже важну книжочку.

Тому, що наклад не дуже великий, радимо не 

стягатися з замовленям.

КОШТУ9 ТІЛЬКИ 15ц.

ДЛЯ КНИГАРЕНЬ, ЗВИЧАЙНИЙ ОПУСТ

Замовлена з грішми, шліть на адрес:

P R A V D A  I  W O L A

Box 2- Sta. С. Vancouver, В. С.

лику моЖе па
сі забажав одна

Учені Предсказують Кінець Світа

Учений дослідник і письменник, 
М. С. Нордман, опираючи свою 
опіню на поелідних дослідах, пи
ше в часописи “Матій”, що кінець 
світа не прийде скорше, як за де
сять тисяч міліонів літ.

Гельмгольц і Генрі Пайнкиф, 
твердять, шо сонце стратилоби о- 
гріваючу силу за вісім міліонів літ, 
але дослідними часами відкрито, 
що солярна амса заключаз в собі 
що солярна маса заключаз в собі 
величезні поклади радіюм і цей 
солярне тепло.

Сьвітло і тепло сонця, які з же- 
ре.лом і іскрою всякого життя, по
винно тривати ще, щонайменше 
десять тисяч літ, хиба щоби ката
строфа спричинена солярною ма
сою при з’удареннюся з якоюсь 
другою планетою могла приспішити 
кінець світа,

Барони будівельного промислу в 
Ьрітіш Колюмбії, предсказують, 
що в невдовзі, потаніє будівельний 
матеріял.

ПОШУКУЮ —  свого брата Петра 
Багайчука, з села Лужан, Буко

вина. Має перебувати десь в око
лиці Гамілтону, Онт. Хтоби о нім 
знав або він сам нехай зголосить
ся на адрес:

D. Bohaychuk
1429 Kitchener Str.

Vancouver, В. C.

ЧИТАЙТЕ І ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
‘ П Р А В Д У  І В О Л Ю ’ ’

ПОТРІБНО $20.000
Двайцять Тисяч Долярів буде потрібно, на удер

жання родин, яких мужів і батьків засуджено, недавно 

у Вінніпегу, за участь в загальнім страйку, 1918 р.

Найменше, що повинни зробити ці, що користа- 

ються свободою,— постаратися, щоби родини тих лю

дий, були забезпечені. З процесом, з також много спо

лучених коштів і тому, на кождому робітникови ле

жить обовязок, зложення жертви на Оборонний Фонд.

Всякі жертви шліть на адрес:

...................  A . S. W E L L S

405 Dunsm uir Street

V A N C O U V E R , В. C.


