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СУД СТАНУВ В ОБОРОНІ ОРГАНІ. 
ЗОВАНОГО 

0ЛБАН1. — Стеитовий апеляці`йни`й суд затвер-
див рішення окружного суду, що робітники мають 
право домагатися в своїх контрактах з компаніями, 
щоб вони приймали виключно юнійних людей і щоб 
заставляли тих, що не є юнійні, вступати до юнії; 
інакше мають позбавити їх праці. Справа ця-опи-
нилася в суді внаслідок позву шістьох неюнійних 
робітників, занятйх у нтойОрських собвеях, які сто-
яли на становищі, що домагання' юній, щоб фабри-
ки приймали? на працю тільки юн†йних робітників, 
фактично дає юніям понополь на працю і заняття, 
а це противиться духові американського устрою і 
підпадає під кару протимонопольного закону. Суд 
станув на становищі, що юнії мають право домага-
тися „закритих фабрик". 

РОКЕФЕДЕР БУДЕ ДОКІНЧУВАТИ БУДОВУ 

НЮ ЙОРК.-^-Рокефелер заявив, що в найближ-
чих тижнях він приступить, до будови трьох остан-` 
піх хмародерш у Групі будинків у середньому Нк) 
РТо'рќу, яка' має назву „Рокефелер СенТер", Шоб у 
той'спосіб оживити будівельний бизйес і датИчПра-
цю робітникам.' Ці хмародер'И коштуватимуть 12 
міліонів долярів і дадуть міліон днів роботи. 
ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИТЬ, щ о з й о г о РОЗМОВ 

З БИЗНЕСМЕВАШІ Є КОРИСТІ. 
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт сказав, 

що з його розмов з ріжними бизнесменами таки є 
користь. Покищо він іще не має виразного пляну, 
що саме в найближчій будучЧині робити, але з тих 
розмов такий плян починає щораз виразніше зари-
совуватися. Розмови з представниками рі-жних 

`̀  — щ , і ріжних суспільних шарів позволяють йому 
' ^ ^ ; " -всіх сторін. 

- ВАШИНГТОН.;;— Сенатський промислдвийґко-
мітет розглядає проєкт сенатора БокЛєя, щоб ство-
рити з усіх найкращих, нарозумніших інагіОступо-
віщих елементів у краю економічну раду, яка ріша- , 
лаб нинішні тяжкі економічні проблеми. До тої 
ради входили би представники уряду, організова-
ногО робітництва, фармерів, бизнесу,- фінансів, про-
мислу, науки, релігії і т. п. Ця рада з політичного 
боку` булаб міжпартійна. 

ЗАПРИЄЯЖЕННЯ ГУБЕРНАТОРА МУРА„ 
ТРЕНТОН. — Стейт Ню Джерзі дістав нового 

губернатора; Мура, якого на днях заприсяжено. 
Мур, який є близьким приятелям посадника Джерзі 
Ситі, ГейґаУ заявив, що він піддержує Гей ѓа в йоГо 
боротьбі з юніями К.П.О: 

БУВШИЙ ГУБЕРНАТОР'ГОФМАН ГОВОРИТЬ. 
ТРЕНТО'Н, — Бувший' губернатор етѐ й т̀у Ню 

Джррзі, Гофман, який вславився був своїм єтано-
вищем у процесі проти Гавптмана, душогуба диТи-
ни Лйндберґ'ів, тепер опублікував в американській 
пресі статтю; в якій говорить, що справа` схоплен-
ня дитини Лйндберґів та'ки не є як- слід вияснена. . 
Гофман не заперечував вини Гавптмана, але` говорив, 
що в схопленні рішучо брали участь також інші-. На 
це він'Має незбйті докази. Проте суд дуже спішйв-
ся, Щоб приписати вину !оДиому лише Гавптманові 
і його чимскорше стратив, затираючи в той Спосіб 
сліди По інших'справниках. . . 
СТРАШНИЙ ПОЖАР У БУДИНКАХ КАЛЕДЖУ. 

КВЕБЕК (Канада). — В'будинках Квебекеького 
каледжу, в яких спали студенти, вибух 'серед ночі 
страігший вогонь і захопив сплячих студентів. 17 
з них згоріли на вуголь, '22 є тяжко ранені, так, що 
їм грозить смерть, а з 28 іще не знати, що ста'ло'ся; 
бо коли вогонь їх захопив, то вони в пічнім біллі 
вискакували з поверхів і серед страшного морозу 
ховалися, де хто міг.- ! 

СПРОБА ПЕРЕБРАТИ КОПАЛЬШ ВУГЛЯ НА 
а - ДЕРЖАВУ. 

ГАРИСБУРГ (ПенсИлвенія). — Пенсилвеньй-
ський губернатор Ерль под`ав плян, щоб копальні 
вугля перебрала на себе' держава. Робітничі орта-' 

. .чзації вже давно одобрЮвали цей плян,, а тепер 
і̀д власники не мають нічого проти цього. Прийшов 

уже час, говорив Ерль, що Америка мусить посту-
пиТ-и так, як- бритійєький уряд уже поступив, націо-
иалїзуючи бритійські копальні вугля. 

ЗМУШУЮТЬ ЖИДІВ ФОРМУВАТИ. 
ЌВІТО (Еквадор). — Еквадорський уряд видав 

розпорядок, на основі якого видалить !зо .свого 
краю всіх Жидів, які впродовж місяця не зачнуть 
займатися фармерством. Уряд заявив, що всг ті 
жиди приїхали до Еквадору під умовою, що зай-
муться фармерством. Але Як тільки ветуѓтили `но^ 
гою на землю, то зараз взялися до бизнесу. Тепер 
їх уряд змушує або фармувати, або опускати край'. 

СВІТ В 0БІАЗКАХ 

ЃТЕРШИЃЃ ЧЕК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 
Перший чек забезпечення,проти безробіття в`Злуч'ених Державах дістав від 

Ь. в. Касона комісари праці етейту в Луізтяні, Дж. Д. Шелтон, 37-літній безробіт-
нии маляр у Бетон Руж. Урядник дає робітникові чек на $14 20 

Вернард Красускі з Варшави. 

ГЇРЙСУД НА ТИХ, ЩО 
ІНШИХ СУДИЛИ. 

В апляційному суді в Лгоб-
лині відбулася відклична роз-
права бувшого . окружного 
судді ІЛ....VJopwoBis-k ̀ Львові, Ш'№Жњ `ЯхШ^Ь^Шкіх 
Михайла ґонсьоровского, був-: ліега.ча в і д ч'ервоного Хреста 
шого прокуратора окружно- B}C T K V t ІЦ0 її ч о л о в і к п о г и б v 
го суду в- Чортќові, Владала-1б о ю `з німецьким військом у 
ва ЄокоЛовского та Г^ї і С х іл в іх Прусах. Молода гарна 
Ьергмана ,з Чортќова, 3acy-!BitoBmcfr ' mpta^n ftfc^ 
джеиих у травн, й. р. ^ ю б - ; ф о р м а , Л н о с т і 1тгЛшла 
линським окружним судом за ^замуж за відомогоў Варша-
хабарництво на З М#Щ л.т ВІ ф а б р й І Й Л г № о б у в й . Дж по 23 
вязнищ та гривни, Апеляц.^ щ а с л и в о г о П ( ж р у ж о г 6 

ний суд затвердив присуд о-}^^ н а д і й ш л а 3 у р я д о в о г о 
кружного суду в ЦІЛІЙ ПОВНІ J . . . . . . . . . . . v- - ' ті ` комісаріяту сензацґйна заява з уваги на те, що Ґонсьоров- л^„ ' ^ : . п ' . v аргентинського громадянина скі і Соколовскі тяжко скрив- к ., і, . ^. і' .`- „ „ Берварда Красуского, т о хо̀ -дили суддеиськии та проќў- .. л , ѓ ^ ' ` , ж . ` „ . r J Тів би спровадити до Себе раторськ4іи „ уряд і ТОМУ я№ ^ . --' -. . г `у - " СКОКУ жінѓку і просить видати вільно над ними милосерди- _, _„ J „ к . L„„_fi: -С для неї потрібні документи, 
тнся . . 

Аж тоді показалося, що Кра-
ЗАПИС ДЛЯ Г^ЛвРА. с у с к і н? п о г и б ' а л е Д і с т а в с я ДО 

, німепькоТ ПеволТ, де тяжќб за-
В Кельні номер грек З'ерву- хорів' на за`пилення мозкових 

л̀ я}кос, що жив уже довший б̀ Пон. ПЃодужабпій'і лиїхав до 
час'у Німеччи'ні. В-заповіті він Аргентини, але ніяк'н'е` VnVcb-
за(іисав с̀ вій дім вартос†и 70,- бі-при'гадати подробиць із" по-
000 марок кан'цлерові Птлєро- переднього жи†Тя. Аж по 23 
вќ Дім або гроші з його про- роках прйгаДав.`собі, що має 
дажу мають обернути на иобо- жінку у Варшаві. Тому, що п. 
рювання комунізму. Якби Пт- Кра`суска не хоче розстатися 
ігєр не міг цього запису ири-, зо своїм другим чоловіком, 
іїяти, то спадкоємцем стає Ге- справою занявся окружний суд 
ріні'. ' , у Варшаві. 

ЖИВИЙ ТРУП. 

Цими днями вернувся зній-
ни в Бучач і̂ипу Карло Дидяк, 
тяжко, ранений над І ііявою Одною з новорічних траге-
19V8 р. Його бачили, яќ він, ‚дій' у Topoirfii є батьковбив-
умРґраюЧй, попав-в-італійський ство. За дойголітие знущання 
полон." Жінка Дйдяка HCKavfa над: МУТІГ̂ КІ. 2`2^п'тіШ Внлйем 
кілька років, а вкінці вийшда Чнрч -убив свого битька Чарл 
замуж за Плахтиха; Два свід- за;, яКойу вже 68 літ. Юнака 

Іки агонії Дйдяка зізнали, що аре'нітовано та обвинувачено. 
'Дидяк Умирав. Плахтихи ма- Ма̀ ти'' юнака стала в його о-
: ють уже троє дітей. Аж туѓ боі%нї̀ , 'зая`в`ляючи, що й' ;чоло-
!вернувся Карло Дидяк —‚без вік був несамовитої вдач'̀ і та в 
іноги й' змарганий. Він не по- день- ви'падку на mm ѓѓа сина, 
мер, а тільки нмпутувал?г йо- який ударив-батька в самоо-

ЄШР ЗА РЕМНДИКАЦНО і СТАДА ВОВКІВ У ЛИТВІ. 
ЖІНКИ. - 0 - ' 
,. і . о Ковна повідомляють, що 

І 3 початком світової війни вів біржанських. лісах і в Околи-
російс'ькій армії j знайшовся і пях Єзьороса у Литві появи-

ли^я більші стада вовків, по 
60- иїтук нараз.' Вовки сиричй-
шоють Чим а̀ло шкоди, а- бу-
вають випадки, що нападають 
і на' людей. В околиці Козло-
вої Руди' канали на одного 
селянина й розірвали його в 
куснк -

даТЕлж ЗЛОДІЇ. 
'Недалеко Міугяна 'арештува-

-̀а італіікька ноліція- наскрізь 
`шдерних- злодіїв дробу. Ці 
ілодії були дотепні, бо до 
ќрадѓжів уживали хльорофор-
му й газових масок. їх виступ 
зи-рлядав так: до курника на1-
пускали хльороформу, `потім 
по якомусь часі самі, одягнені 
в газові маски, входили до кур-
ника й без ніякого гамору збн-
рал"и приспаних "птииь і в міт-
ках вНноєИлїѓ.- Такнім чином. 0-
бікралйі вони вже були багато 
курників і власники домашньої 
ПТИЦІ НЄ МОГЛИ ЗрОЗУМІТЙ, ЯКИМ 
чийом вдається злодіям улн-
Джувати все тихо й без' гамо-
ру. Гостинні виступи зло#іїв. 
булііб іще довго тривали, якби 
не припадок. Один молодий 
селянин вийшов пізно вночі 
ще раз оглянути своє госпо-
дарство і запримітив, гцо Пе-
ред його воротами стояло на. 
вулиці авто з пригашеними 
світла ми. Це ни далося селяНй-
.ноВі сильно підозріле і він на-
робив крику й побудив слуг. 

УБИВ БАТЬКА fc ОБОРОНІ 
ШТЕРИ. 

ПОЛЬСЬКА ВЛАДА ЗАБОРОНРА 
КОЛЯДУ ДЛЯ "РІДНОЇ ШКОЛИ" 

" ЛгЛіВ;г^- „гЧонгии Часф`й-13) пЬд^"; шоЧ.Рід-
на іШола", н^ зважаючи на усильні заходи та tTa-
р̀ ання̂  у польської влади, таки не дістала цього рв-
ку дозволу ќа коляду для потреб „Рідної Школи". 

Як на це відповісти? 
Супроти цього; пйиіс ‚'‚Нов'ий Час", усі укратя-

ські установи, церкви та священики, а також кож-
нйй, хтб почуває себе членом українського народу, 
по'вине'н тепер збільшити -свого добровільну жер-
твенйїсть на „Рідну Школу". Не п'овинно бути'-ні 
одної установи і нї одної української родини, яка не 

: зложилаб тепер дару на допомогу „Рідній Школі" 
як загально-на'ціональній нашій установі. л 

ПОЛЯК ВЏЗНАЄ ШЛАСА І ДАЃШЛИШИНА 
. . .- .‚^ - ;.л... ,; ГЕРОЯМИ, .. .,...:.. џ І 
ЛЬВІВ. — Перед польським окружним судом у 

Львові' станув К)зеф Ляховскі, співласник і спївви-
давець мкячника- „Валька-з пожарем"у. а опісля 

; „Гїольска Неиодлєгла" та книжок- „Геніюш Неиод-
лепіосьц?і" і ^Поистанє ^icTonaAOBe'ViHKoro' офяи-. 
нувачують у тШу, що в осени 1933 р. нібито виска-
зався з нагоди смертного, присуду^ виданого на бл. 
н.Біла`еа і Данил-шнина за напад,на почту в Город-
к у , щ о „це герої, про яких буде колись писати 
історія". . . . . . . . і ` 

„ВЄРХОВНИРГ, А НЕ „НАШИЩИРГ. 
МОСКВА. — Московська „Правда", обговорю-

ючи видайий в Україні під Советами мо`сіковсько-
уќраїнський словник, учить української мови. її 
разить, наприклад, вживане словником слово „най-
вищий", яке „відтягає українців від.братнього мос-
ќовського народу'",' Його треба було застуииТи;мр-
сковським словом „верховний". 

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕЧІР У KOBHf-
KOBHG {Литва).^ — Дня 12.труДняМ^37 року 

Культурно-Освгтне Товариство Українців у І Литві 
владило` вечір, присвячений ламяті- великих укра-
ѓнських гетьманів -^- Хмельницько'го й- Мазепи. Ли-
товська публика й преса зустріли цей вечір з за-
хойленням. - ` 
йк ВІДБУВАЄТЬСЯ „ПОВРУТ до ВИРИ отхУФ". 

` ``''и` ``Ні rs' ' ` - і і . . : ) . . 'І 
, ЛЬВІВ, — Польська'преса розписується : дуже 

широко про перехід кількандцятьох родии із- села 
Гриньки коло Лановець-на` римо-католицьку вір^'. 
Передає mofPOAiiOTaK, нач-еб селяни перейшли з ді-ќ-
еного переконання. ` -̀  . : 

ЧЃбму ті селяни залолтались духово? 
Одначе та справа виг.лядае трохи інакше. Село . 

Гриньки є в кремянецькім повіті, на Волині, себто 
положене -при самій польсько-большевицькій гра-
ниці, в т. зв. приграничній смузі, звідки польська 
влада може, як відомо, кожної хвилі викидати меш-
к'анців і1 переносити їх у глиб Польщі. Џ тім селі 
ќтось понищив польські державиЃ емблеми. За те 
засаджено одних до ар^шту, іниіих впќинено з села, 

(а ѓтим, що ще осталися в селі,-поставили до вибору: 
вимарю із села, або перехід7- на римо-католицьку `1 

`в'иру. Ось;це й було причиною, чому дехто зало-
мавсЯ. .` - і і І - .., - ( 

ЗЃАЧНУТЬ „тстт` тих, що „чйѓстили,г. 

ТОГТ МАВ ІЦАСТЯ. 

j му в полоні йогу. Він жИв дов- бороггі. 
ГШЇГИ час з жебранини в Італії 
{й Австрії. Тепер Плахтихи по̀ -
Ігодилися з Дидяком у той 
І спосіб,-що дадутв йому 6,000 у брази.тійськпт нровіішії 'чеРах 'а вс^х ^ a J ^ ^ ffioHatt `50^ 
Ізл. за його поле, а :ВІн пере- ` . '. .- `_ .- ^ . Перигий г‡овѓрх місти знахо-
І несеться жити'деінде. Дидяк Ч е а Р а Щ РІКО? . Ь е б е Д у а Р ' ДТіТься.-у стіпі яру на висоті 
погодився. Ще тільки приїхав одному шукачеві діямантів У- 120 м. від землі. В п-йвйийях 
забрати гроші. Тут пізнали йЬ`- далось знайти Ђел+гчезннй- ді- знатгшли- замуровані Судини'3-
го сусіди, а , поліція внесла1 ямант вартости 4 тіліонтв-міль--
скаргу за бігамію проти Плах- рейсі̀ в. .71онедаАііз, він бук мі 
тихі в. 

МОСКВА, г— Сталін зробив нову- несподіванку. 
Заявив, що десятки тисяч люде^, таки, комуністів, 
невинно потерпіли. Одні з них уже розбтрілен?, дру-
гі є в тюрмах, а треті позбавлені праці.‚Все те, ка-
же він, було ділом надто-„ревних .урядовців, що 
переводили „чистку", щоби пімститйсь ^на немилих 
їм особах,, або щоб зробити на ^чистці" особисту 
ќарієру. .Щоб це направити, Сталін при казав'прй-

Злодії втекли', покинувши няТи наново до комуністичної" партії тих, що їх по-
прилад із хльороформом та' викидуваяоі а,зате зачати карати тих, що перево-
маски.'Одпаче" поліція, яка зо̀ -1 дили „чистку", бо між` Ними є багато „ВОротів на-
ріентуваласЯ, з ким має до ді-1 роду". ѓѓїїђ -
ла; швидко викрила злодк ^ : ЗЛІПЃИЛИ „ГГОМГРКОВАИИЙ" КАБІНЕЬ 

ПАРИЖ. — Радикальні соціялісти врятували 
тимчасово людовйй фронт.1 їх Вїдиоруч%іик.-Каміль 
Шотан, ск'леїв' соціялтстичний 'Minictерськ-ий кабінет 

Совєтська археольоггчна g ^ y ^ a c T H :власТивих соціялїстів, ЯКІ Не ввійшли до 

арештувала ЇХ. . - . 

СКЕЛЬНЕ ШСТО, 

ським урядовцем у Форталєца. і шпю 

експедиція відкопала в ярі рі- кабінету, але згодилися його Толерувати. Комуністи 
і ки Кури ‚'‚скельне MJCTO". До-( заповіли, `що будуть поборювати цей кабіиет, бо 
(сі впчищено поверх 100 сальу в^ н е регѓрезептує як слід: людового фронту. До 
^що містяться .в природтх^пе- ц Ь о г о K a gj^ T y те по-кликаио ннісот̀ о з' комуністів. 

Кабінет цей тимчасовий і нийте не вор'ожить.йому 
довгої будуччиПи. 

ІДЕ 0ДЙН ДЙПЛЬОМАТ РОЗСТЙЛЕНИЙ. 
ВІДЕНЬ. — Часописи доносять про розстріл 

гіркаво-квасного : :рѓд и ною. у Москві д-ра Олександра Бексадіянау що був совєт-
Правдоподібио було це біле ським- послом у Вудапешті. Недавно Совєти від-

кликали його до Москви. 
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РОСІЙСЬКІ БУРБОНИ 
Про російську іміграцію, як в Европі так і в 

Америці, як про праву так і ліву, можна сказати 
точнісінько таксамо, як історія сказала про Бурбо-
нів, себто про тих французьких королів і шляхту, 
що їм постинала голови ґільотина. Як одні так і 
другі нічого, зо свого життя не забули і нічого не 
навчились. Очевидно, що тут мова про відношен-
ня російських:Емігрантів до Росії, давньої і тепе-
рішньої; зокрема про їхнє (і їхньої Росії) відношен-
ня до України й українського народу. . 

Отже в тім останнім розумінні не тільки монархі-
стичіЦ російська іміграція, але й соціялістична, лі-
ва, не поступили вперед з нічим сутнім. А що так є, 
вистарчать переглянути хочби ту дискусію, яка 
ведеться'на сторінках шікаговського часопису „Рас-
свет" на^тему відношення російської іміграції до 
Росії й до справи її оборони, і Отже не тільки ста-
рий $0-літній російський генерал, але й сам часо-
писта інші визначні діячі заявляються в тій дискусії 
без усяких застережень „за Россию" і проти п^во-
рогів. Значить, що треба їм боронити Совєтиі" як-
щоб хто пішов проти них, бо не можна розбивати 
Росії. Росія, кажуть вони, вічна, а советський ре-
жім тільки переходовий. Тому, хочби хто й не по-
годжувався з совєтською владою в Росії, то т{?еба 
таки держатися щодо Росії англійської засади: 
„RIGHT OR WRONG —MY COUNTRY". ОтЖЄ, б е р у ч и СПра-
ву 'з патріотичного боку, треба рятувати всіми за-
собами Росію, навіть і теперішню, бо вона є „со-
бирателькою русских земель", вона ті землі збере-
гае. Таке обстоює не тільки генерал Ґлухів, але й. 
„друг" М. Левченко (чи не „малорос"!). Той „зем-
лячок" також є проти „територіяльного" ослаблен-
ня „родіни",,себто Росії. 

Очевидно, що ми не малиб нічого проти того, 
якби так москалі, що так пишуть, мали на думці 
тільки їхню батьківщину, себто справжню Росію, 
чи там Московію. Тоді булоб їх право так говори-
ти. Ѓприроднім булоб також і їхнє відчування. Та 
так не є. Вони далі думають про ту Росію, що при 
помочі-брутальної сили держить у поневоленні не-
московські народи і краї, а в першу чергу Україну. 
Вони далі підтягають під свою „батьківщину" та-
кож і Україну. Навіть забуваючи на те, що отсей 
московський шовінізм наніс уже в історії так бага-
то лиха не тільки поневоленим Росією народам, але 
й .самим москалям і довів до тої страшної трагедії, 
яка придавила цілий схід Европи, а між тим і са-
мих москалів. І ось та російська іміграція, що по-
винна би, з цеї трагедії чогось навчитись, особливо, 
коли Живе в культурних і демократичних краях, во-
на дається, як бачимо, 'ловити на совєтську вудку, 
як давалась ловити давно на царську, і плете тере-
вені про оборону Совєтів, як про оборону єдиної 
й неділимої Росії. Одним словом, продовжує ту 
катівську пропаганду, яка була прокляттям для У-
країни, але яка, як ще не добила, то цілком добє і 
справжню Росію, себто Московію. 

З К Р А Ї Н И Д И К Т А Т У Р И 
(Про концентраційний табор у Дахав). 

До демократії належить сво-
бода слова і друку, свобода о-
диниці, нарешті парламент, як 
головна оборона тих евобід і 
як місце критики всяких над-
ужить. Найбільшим ворогом 
демократії, є Совети. Але та-
кож фашизм в Італії і гітлє-
ризм у Німеччині є устроями, 
противними демократії. Це 
держави з диктатурами. Про-
тивників цеї форми правління 
ці держави переслідують. за-
взято й безпощадно. Совети 
роблять це дуже просто: виз-
начних противників больше-
вицької самоволі Чека (ҐПУ) 
просто мордує короткою до-
рогою у своїх тюрмах. Іншим 
час до часу виточує так звані 
„показні процеси", але пере-
важну частину „нєблаґона-
дьожних" висилає в „кон-
центрлаґери" та заставляє до 
тяжкої фізичної праці. Що во-
ни там мруть від холоду, бра-
ку харчів і одягу та від пере-
працювання, ' це Сталінових 
посіпак не Журить. 

Гітлергаська диктатура в Ні-
меччині вживає до нищення 
сврДхў противників концентра-
ційних таборів.! 

Про один такий табор у Да-
хав коло Мінхену, в Баварії, 
помістив дуже цікаву статтю 
англійський тижневик „Ню 
Стейтсмен енд Нейшен". Пода-
емо тут цю статтю в пере-
кладі. 

Бараків у тім таборі є 10: 
два ряди по 5. Девять бараків 
замешкують вязні. Найгіршим 
є барак ч. 1. Він окружений 
кільчастим дротом, а призна-
чений на безнадійні випадки, 
то є для тих вязнів, котрі 
вдруге попали у Цей табор. 
Барак ч. 9. є виповнений ста-
ренькими чоловіками й інвалі-
дами. Жиди і „злочинці проти 
чистоти раси" замкнені в окре-
мім бараку,'щоб „не заражу-
вали інших̂  вязнів". їм не віль-
но наближуватись до інших а-
рештантів поза годинами пра-
ці. Є ще окремий барак для 
злочинців, які вже відсиділи 
кару в звичайній, ‚тюрмі, але 
тут держать їх .‚іще в ціли 
ґрунтовнішого поправлення. 

Окремий барак призначено 
для арештованих емігрантів, 
для бувших членів гітлєрів-
ської партії, виключених з неї 
за ріжні провини, та для педе-
растів (мужолюбів). Барак ч. 
10. має рід шпиталя та малу 
бібліотеку. Давніше було там 

окремих 5 келій, в котрих дер-
жано вязнів, скованих ланцом. 
В останніх часах заперестано 
вживати тих келій, бо кілька а-
рештантів відморозили собі в 
страшний спосіб ноги, а кілька 
таки померли в ланцах. Крім 
того влада прийшла до пере-
конання, що вигідніше є помі-
щувХтц „спеціальні випадки" 
в келіях недалеко, під оком 
коменданта, але подальше від 
загалу вязнів. 

Кожний барак ділиться на 4 
до 5 парт?й, що звуться „Кор-
поральшафтен". Кожна партія 
числить 50 до 60 вязнів. 

Під цю пору знаходяться в 
Дахав 2,600 арештантів. В літі 
будять вязнів риком сирени 
в г. 4-тій`рано, а в зимі — в 
5-тій. 

За чверть години мають во-
ни обмитися, застелити по-
стіль і упорядкувати свої кліт-
ки'. Потім дістають каву, котру 
приносять вибрані до цього 
вязні. В годині 6:45 збирають-
ся вязні (поза арештантами, 
що сидять у келіях) коло вхід-
ної брами, поділені на групи. 
Мешканці бараку ч. 1. ідуть 
перші до роботи. Заняті є вб-
ни стало при дуже важких ро-
ботах, гол'овно при буренні 
старих домів, а також при но-
шенні вугля кошами. Вязні 
зносять його з возів і вагонів 
до складў, віддаленого більше 
як один кільометер. Сторожа, 
що доглядає їхню роботу, без-, 
перестанно бє їх та копає. Ко-
лиж хто опустить кавалок вуг-
ля з коша на землю, то зараз 
про це рапортують як про акт 
„саботажуѓ!. Обвинуваченого 
привязують тоді до лавки, два 
„штурмаќн" (члени сторожі) 
придержують його за руки, а 
третій бє,, його бичем з вису-
шеного волового члена. 
. Інші вязні будують дороги 
навкруги табору, викорчову-
ють ліси, дренують-поля, буду-
нмЗ ‚спемуЗОозмл иел ипопоп 
ють бараќк для формацій С. 
С. („Штурм штафель"), про-
дають у бараках, або займа-
ються ремеслом, як напр. кра-
вецтвом,"' римарством, шев-
ством та боднарством. Праця 
треває до полудня, з півгодин-
ною перервою в год. 9:30. 

По полудневім харчі розпо-
чинаеться праця наново в год. 
2. Вязні вертаються на вечерю 
в год. 6:15 і звичайно забира-
ються до лекшої роботи в та-
борі від г. 7 до 8 ввечір. У 

год. 8-мій мусять уже бути всі 
в бараках. У год. 9-тій гасять 
світло, засланяють усі вікна, а 
вязні не сміють із собою роз-
мовляти. 
. До вязня, який по тій годині 

пробує вийти з бараку, стріля-
ють без пардону. Давніше від-
бувалися в таборі в кожну не-
ділю католицькі та проте-
стантські богослужби, але від 
довшого вже часу це понеха-
но. Вязнів, котрі ходили на 
відправу, бито потім і катова-
но, а священиків, котрі відві-
дували табор, повідомлено з 
часом, що ніхто з вязнів не' 
показує „заінтересування" у 
релігійних обрядах. 

Найбільше катують вязнів 
підчас праці. Штурмовці, або 
їх старшини, одержують зви-
чайно порученця, котрих вяз-
нів треба особливо пересліду-
вати. 

Найгірше обходиться сто-
рожа з „расовими винуватця-
ми". Один з офіцирів С. С, що 
зветься Маќс Шмідт і урядує 
в Дахав іще від 1933 року, 
є знаний зо своєї' звірячо-
сти. Пописуватися нею він 
зачинйе вже від хвилі вимаршу 
вязнів у тѓоле. Він змушує їх 
співати пісню: „Моє серШ ра-
дується", а потім з якоіѓйебудь 
причини"''вида'є ' ' прйкй^ і 
штурііовці почин'ають копати 
вязнігі'тк'бити1 їх 'у -лице. Ко-
лиж відділ приступає до праці, 
то усмотреним уже згори жер-
твам доќучують буцімто то-
му, що вони за повільно пра-
цюють. Стражники кажуть їм 
кластися лицем у болото або 
в лайно, копають „расових ви-
нуватців" в полові члени, 
або колять їх ножами. А коли 
заболочені, покровавлені та 
перемучені вернуться бідні 
ійзні до табору, тоді йде 
рапорт до команданта,, що 
в'они знову були „л і н и в і". 
Вечором зганяють їх до 
окремої хати поза табором, 
де їх бє ціла громада штурма-
ків. Арештовані мусять часом 
самі числити удари. Якщо така 
жертва належить до „расових 
винуватців", то навіть не ді-
стає сінника наніч. По по-
битті замикають її в темниці, 
сковують ланцами і дають їй 
лише хліб і воду. Що третій 
день дістає арештант винятко-
во нормальний харч. 

Кожного арештанта, що 
приходить до табору другим 
наворотом, найперше добре 
вибють, а потім саджаюдь до 
темниці щонайменше на один 
місяць. Потім' доперва вільно 
йому перейти до загального 
табору. 

Гнат Крашанко. 

t В СТАРІМ ЗАМКУ 
Історична повість. 

— Будьте спокійні. Не ви-
явлю нікому, бо й мені треба 
про, нього будьтоби нічого 
не знати. Я гадаю, що й ви 
зробите мені ласку і нікому 
не скажете про мою цікавість. 
Тепер сам не знаю, чи мені 
йти на замок... 

— Хочете спитати Кіндиса, 
чи згодивсь би на слободу? 
Даремний був би нині ваш 
труд. Його тепер нема вдома. 
Вернеться аж за два-три дні. 
Може н. ще пізніше. 

— Ще ліпше! Нині він мені 
до хріну.. Я тільки хотів би 
придивитися до замку, та так, 
щоби покищо він того не 
знав. -

—-Хоч його 'самого нема 
там, то є жінка, сестра і служ-
6ЗІ Скажуть йому, що ви бу-
ли там на обзоринах. Що ви 
хотіли там бачити? 

— Я хотів би знати, який 
той замок. Головно, чи могла 
би там вигідно жити родина 
з численнішою челяддю. 

-^ Я вам скажу, як там є. 
Від містечка замок відділений 
ГЛИбОКОЮ фОСС;Ю І ВИСОКИМ 
камяним муром. Фоса іде від 
ставу до ставу, що обіймає 
решту міста. Через фосу до 
брами-в мурі Ѓде міст. Раньше 

.н,Г . 
ііИяоі 

(7) 
був такий, що його можна 
було піднести і спустити. Він 
зогнив і завалився. Його за-
ступили збудованим на па-
лях. Як є небезпека, то мож-
на його розірвати, або спа-
лити. Брама оббита грубою 
бляхою. Бляха вже перержа-
віла і відпадає цілими клап-
тями. Браму ослоняють два 
вистаючі бастіони і кілька на 
міст звернених гарматок у 
стрільницях муру. Брами ніко-
ли не відчиняють, бо фіртка 
коло неї така широка, що й 
віз пропхатися може. Оба 
кінці муру мають башти. Кож-
на башта має по одному моз-
дірові. 

— Фірткою входиться на 
просторе, прбстокутне, стари-
ми парканами обведене по-
двіря. Крім витоптаних пару 
стежок і місця коло брами, де 
стають вози, ціле подвіря по-
росле буйним буряном. Зі щі-
лин між камінами муру ви-
ростае і звисає найріжніше 
зілля: ожини, кропива, трава, 
тощо. Над самою брамою ро-
сте висока як хлоп береза. 
Ліворуч на подвірю є кілька 
загороджених грядок з цибу-
лею, морквою, маком, петруш-
кою і іншою ярнною. Право-

руч` стоять стайні і шопи. Пе-
ред.ними і попід мурами по-
ломані'} вози, поліна, солома 
і найріжншіа поломана домаш-
ня потріб. Ця частина подві-
ря виглядає..„‚як величезний 
смітник. -Зѓалу це подвіря 
замикає одноповерховий му-
рований дім. Здавалось би, 
що то вже цілий замок. Та 
то лише його перша полови-
на. З одного і з другого його 
боку ідуть вузькі стежки між 
хатою і мурами по їх боках. 
Ті стежки ведуть до вузького 
і мурами стисненого горла, 
тим горлом до сильної баш-
ти, замиканої сильними воро-

знаю лиш, сказати би, плян 
замку. Не плян важний мені, 
а те, ч'и в його будинках можг 
на жити?4 ^ 

— Чомуж.би ні!.— відпо-
вів вірменин. — Мури, хоч 
старі,' держаться дуже добре. 
Спорохніло І зогнило тільки 
те, ща,деревляне: підлога, две-
рі, рами вікон, дахівки. Від-
новити це, то вже не такий 
великий кошт, не велика шту-
ка і не багато треба на те ча-
су. Тут на місці є теслі, що 
все те зробили би не гірше, 
як майстри з Могилева або й 
з Києва.'Хата на першім по-
двірю відновлена, бо в ній 

Від часу, як команду табору 
обняв теперішній у старшина 
Льоріц, умовини життя в табо-
pax стали ще гірші., Льоріц 
припоручив бити вязнів в при-
сутності інших. Він є бувшим 
поліційником і бере чинну у-
часть у битті: відпинає жертві 
штани та сам дає перші уда-
ри. По такім побитті вязні ча-
сто мліють. За `менші провини 
він привязує вязнів до дерева, 
як це було колись звичаєм в 
індіян. В останніх часах заки-
нено ту систему, тому, що по 
півґодині такої муки починали 
вязні вити з болю мов дикі 
звірі. Замісць того, бють аре-
штантів під стовпом, потім за-
вішують їм на шию; дошку, а 
на ній виписують їх провину. 

Вязні можуть що два тижні 
висилати до родини картки. 
Всі листи, одержувані або ви-
силані ними, є гостро цензуро-
вані. Вистане. яканебудь при-
тока, а вже звертають вязневі 
лист із заввагою, що він його 
висилати не сміє. 

Вязні не мають права бачи-
тися з родиною, свояками або 
приятелями, і тільки винятко-
во позволяють на побачення з 
адвокатом. 

Мордування вязнів були най-

численніші по заговорі Реяиа 
1934 р. Та і тепер дуже часто 
мордують вязнів, а недавно 
тому побили „штурмовці" 
тяжко одного вязня в казні, а 
потім догризли його пси. Ін-
шого знову вязня „штурмовці" 
побили буками на смерть, під-
час чого кермуючий тою екзе-
куцією старшина, що похо-
дить.із відомої поважаної ро-
дини, прикладав жертві запа-
лену папірбску до лиця. 

Невдале самогубство кара-
ють 30-ма ударами й одномі-
сячною темницею. Непевність 
щодо довготи перебування в 
Дахав доводить до того, `що 
багато вязнів допускаються 
самогубства. І власне в тій 
справі нема ніяких виразних 
постанов. Неодин за якусь 
дрібницю дістанеться до та-
бору, але коли не має жадних 
впливових знайомих, котрі би 
старалися про його звільнення, 
то може сидіти в Дахав ці-
лими роками. Найкоротший 
час побуту в таборі є три мі-
сяці. Таборовим лікарем є д-р 
Остермаері Він каже, що він є 
найперше „штурмовцем" і аж 
потім лікарем. Він то означає, 
скільки вязень може видержа-
ти ударів. 

Подав І. С. 

САМООБОРОНА ЖИДІВ 

тами. Ці ворота, що ведуть ж и в е Кіндис. Друга хата по-
рожна, бо` до неї, ні взагалі 
на друге подвіря, ніхто не за-
ходить. її можна цілкоќѓ до-
бре -відновити. Як є великий 
запас харчів і муніції, то та-
тари, хоч: би їх була багато-
тисячна ордй такого замку 
не ̀У віз`ьмуть. Очевидно, як їм 
не поможе який зрадник між 
челяддю замку. 

Слухаючи оповідання вірме-
нина, Солоняк неначе сам був 
на замку л неначе би все те 
бачив своїми власними очи-
ма. Він вже знав більше, як 
це, що їдучи сюди, надіявсь 
довідатися. Щоби своєю поя-
вою на замку не заскоро пе-
рестерегти Кіндиса, Солоняк 
подумав, що тепер йому ні-
чого на замок іти. Переночу-
вав у вірменина і другої дни-
аи пустивсяГназад. і 

на друге, маленьке подвіря 
висять тепер на однім заржа-
вілім гаку. По обох боках 
'башти, неначе її крила, тяг-
неться від неї мур аж до краю 
горба, що стрімко спадає до 
ставу. На краю горба оба ті 
мури закінчені округлими баш-
тами.. Як перше подвіря, так 
і це замкнене мурованим, лиш 
багато меншим і двоповер-
ховим "будинком. Цей другий 
будинок, зо своїм подвірям, 
своїм муром і своїми башта-
ми, то головна частина замку. 
Ось таки'й то цей зубринський 
замок. 

— Хоч ви дуже докладно 
розказали мені, який той за-
мок, то я таки ще не знаю, 
який він, — сказав Солоняк. 
—, 3 того, що я тепер чув, 

Настарський дуже.чДдоволе-
ний буд .Зу,ре}дяції Срлоняка. 
Рішився зараз їхати на обзо-
рини, беручи з собою- тільки 
сина, Солоняка і двох' коза-
ків. На кМ^ біду, іщЗВи`'жін-
ка і?{Ш)нька пізніше^ не боя-
лись пе'ренестися в ті сторо-
ни, казав Солонякові розка-
зати, як там є з тими татар-
ськими сусідами. Колиж Со-
лоняк цілком щиро пояснив, 
що там безпечніше як під 
Могилевом, жінка наперлася, 
що й вона хоче побачити но-
ве гніздо, заки важиться пе-
релетіти до нього.' 

— Як нема небезпеки, то 
чомуж би й мені не поїхати? 
— казала. — Як не візьмеш 
мене, то я поїду за тобою. 
В половині дороги побачиш І N e w York Times", що подає 

Американські жиди зчинили 
новий протестаційний рух з 
причини найновіших переслі-
дувань жидів у Румунії. По 
ріжних містах відбувають во-
ни свої протестаційні віча, у-
хвалюють резолюції, шлють 
їх до часописів, до уряду, уні-
верСитетів, поодиноких впли-
вових людей і т. п. Роблять те, 
що й ми, українці, робили й 
робимр, з тою тільки ріжни-
цею, щоїх голос знаходить 
всюди відгомін, а наш пропа-
дав майже без ніякого відго-
мону. І то пропадав набіть там. 
де самі жіиди, як `власники ча-
сописів, мо'гли були допомог-
ти нам хоч 'тим, що містилиб 
висилані нами комунікати з 
протестами проти Польщі чи 
Румунії. 

Зазначуємо, що м'и, як люди, 
з загально-людського станови-
ща є проти тих кривд, які жи-
дам завдають. Розуміємо доб-
ре їх біль і п о н и ж е н н я , 
спричинені тими пересліду-
ваннями. Але не можемо 
ніяк зрозуміти того, що в 
той час, коли жиди такі 
страшенно вразливі на наймен-
ші кривди, спричинені членам 
їх власної раси, вони задереві-
лі супроти терпінь членів ін-
шого народу. 

Ми ще добре памятаємо ті 
часи, коли озвіріла москов-
сько-большевицьќЙ влада ви-
душувала голодом- міліони на-
ших людей. Ми-за границею 
старалися також організувати 
опінію культурного світу про-
ти цього нечуваного варвар-
ства. Та з жалем мусимо ствер-
дити, що від жидів, які повин-
ні були нас найкраще розумі-
ти, ми не тільки що не дістали 
моральної піддержки, але на-
впаки, серед преси, яка є в жи-
дівських руках, була слідна 
тенденція промовчувати ці мо-
сковські звірства. Бо як інакше 
можна собі толкувати те, що 
навіть такий часопис як „The 

жидів з українських сіл. Алеж 
,бо жиди повинні були бачити, 
що українці душаться з браку 
землі, що економічно вони так 
здавлені, що мусять витворю-
вати своє економічне життя 
просто тому, щоб самим пере-
жити. Жиди дуже добре знали, 
що цей кооперативний рух не 
випливав з якоїсь вродженої 
ненависти до жидів, тільки з 
критичного положення, ство-
реного польським гнетом. 
Причиною всього був поль-
ський гнет, тож обовязком 
жидів, коли вони притендують 
на якусь загальну людську 
справедливість, було стати по-
руч українців і разом з ними 
боротися проти цього поль-
ського гнету. 

Але жиди вибрали лекший 
шлях: вони станули поруч з 
поляками. Чи осягнули жиди в 
цьому напрямку які успіхи? 
Ні. Дістали за це від поляків 
погроми і „ґето". 

мене, бо перейму тебе. 
Сотник мусів згодитися на 

те, що й жінка з ним поїде. 
Цим викликав новий клопіт. 
Сімнацятьлітня донька Мари-
на заявшпк що сама в хаті не 
лишиться( г`вк її не візьмуть 
до Зубрина, `то вона зараз 
другої днини по їх відїзді са-
ма пуститься здоганяти їх. 
Скінчилося на тім, що поїде 
ціла родина: сотник з жінкою, 
сином і донькою. 

(Дальше буде). 

В КОЖДЩ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

таку масу ріжних відомостей, 
про цю трагедію мовчав, або 
подавав те, що було неправ-
дою?. 

Також дуже добре памята-
ємо про те, що діялося, а по 
часті ще й тепер діється на у-
країнських землях під "поль-
ською владою. І т'ам жиди не 
прийшли на підмогу поневоле-
ній і придушеній українській 
суспільності, коли вона підня-
ла боротьбу з польською вла-
дОю"і суспільністю, щоб заста-
вити їх визнавати закони про 
охорону національних меншин. 

Правда, жиди могли собі це 
оправдувати тим, що, мовляв, 
українці витворюють коопе-
ративний рух, який випи'рає 

Подібне діється нині і в Ру-
мунії. Жиди знову не хочуть 
дивитися на ті кривди, які за-
вдає румунська влада іншим 
національностям, головно у-
країнцям, тільки обороняють 
свої власні інтереси. 
. Остаточно можна і так роби-
ти. Можна в національних 
справах бути себелюбом. Алеж 
тоді не треба вимагати від ін-
ших якогось загально-люд-
ського співчуття, якоїсь за-
гально-людської справедливо-
сти. Не треба говорити, як це 
говорять жиди на своїх проте-
стаціних вічах, що „цілий світ 
мусить зрозуміти, що в пере-
слідуваннях жидів міститься 
питання бути або не бути не 
тільки для самих жидів, але 
для загально людської моралі 
й етики; проти жидів, стоять 
усі реакційні сили, які вірять 
не в справедливість, тільки а 
силу; якѓ^ знищили свободу, 
міжнародне право; які пряму-
ють до викликання світової 
завірюхи, що змелаб усіх слаб-
ших і поставила на сторожі 
всьому право кулака". 

Коли хто апелює до вселюд-
ської моралі, до вселюдську } 
співчуття, то ту вселюдську 
ибралЬ Іспівчуття він мусить 
показувати також супроти ін-
ших. 

Правда, жиди можуть ува-
жати себе вдома „вибраним 
народом" і говорити, що су-
проти них інші народи мусять 
примінювати інші методи. Але 
хай Тоді пригадають собі аме-
риканську приповідку, яка ка-
же: „Ти можеш бути сметан-
кою для своєї мами, але ти є 
сиртаткою для мене". 



Ч. 15. 

НА БІЖУЧ1 ТЕМИ 
НЕВВАЖНО СТОЯЛИ. 

Розійшлася по всьому світі 
вістка про цікаву судову роз-
праву в Карльскроні, в Цїве-
ції. їхав там хлопчина рове-
ром і наїхав на дві жінки, що 
стояли на дорозі, і розбив їх. 
у суді хлопчина боронився 

СВОЇ 20гго` СІЧНЯ 1938. 

жав має величезну почту. І 
легко можна догадатися, що 
серед його листів є велика 
порція листів від диваків '̀ і 
божевільних. Одначе деколи 
між цими листами попадають 
такі, що людська уява ледве 
чи може їх придумати. 
Бел Гвайтгерст подає в одно-

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
ЯК ПОСТУПАТИ В СПРАВІ 

СВІТОВО! ВИСТАВИ. 
Ми вже чули всілякі голо-

си щодо справи нашої участи 
у Світовій Виставі в Ню Йор-

котрий кидає світло на пре-
м, що він візі телеграму й{ дивні клопоти президента. Пи . ти 

дзвонив на жінки, але вони на 
цс не вважали й далі стояли 

' на стежці так, що він не міг 
їх обїхати. Суддя покарав 
хлопця за скору їзду, а жін-
ки за те, що „стояли на до-
розі невважно". 

ІДо можна карати за заско-
ру їзду, це всякому зрозумі-
ло. Зате карати за невважне 
стояння може видатися не-
справедливістю. Одначе як 
часто це трапляється, що лю-
дн саме невважно стоять! 
Скільки це разів трапляється, 
що людина хоче спитатися 
залізничого придверника про 
якусь інформацію й стає в 
дверях так, що здержує цілий 
ряд людей; а як їй скажуть, 
щоб усунулася набік, то вона 
ще й обурюється, що, мовляв, 
вона має питатися... 

ЩО ДИВНІШЕ: КАЗКА, ЧИ 
ПРАВДА? 

Всім нам відоме оповідан-
ня про сина, що втік був з до-
му й вернувся потім, заро-
бнвши в світі гарні гроші, а-
ле. впрошуючися наніч до до-
му родичів, не признається 
родичам, хто він такий,-а по-
тім паде жертвою, вбитий ни-
ми при грабіжў. 

Ця історія звісна не лише в 
нашій-народній літературі, але 
в літературі малощо не кож-
ного народу. Деякі письмен` 
ники вже обробляли цю тему 
артистично. 

Не зважаючи на те, що 
могло би видатися, -що цю 
історію обробляли народи й 
артисти зовсім безпідставно, 
як це так можливо, щоб ро-
дичі не- пізнали власної ди-
тини та ще обійшлися з нею 
так жорстоко? 

Аж ось із Реґеде, на угор-
сько-сербській границі, доно-
сять про саме такий випадок. 
Двацять літ тому вийшов Я-
нош Ќробот з рідного села 
на війну і пропав без вістки. 
Був він у полоні та вернувся 
додому аж цього року. Прий-
шовши в рідне село, він роз-
глянувся довкола й побачив 
на хресті, виставленім на па-
мятку погиблим'у війні, своє 
ймення як одного з погиблих. 
Це йому дало думку не при-
знаватися, хто він такий, ко-
ли просився наніч до хати 
своїх родичів. 

На другий день до хати ро-
дичів зайшли його знайомі, 
котрі його на вулиці пізнали.:^ 
Тут вони дізналися, що госпо-
дарі побили подорожного 
на смерть. Від них господарі 
довідалися, „що вони вбили 
власного сина, що був пропав. 

му місячнику приклад власне.^ в 1 9 3 9 р о ц і . Заговорили 
листа, П р 0 ц е р і ж н і представники на 

нарадах „Обєднання", заго-
ворили далі й поодинокі гро-
мадяни. І очевидно, що прий-. 
деться певно ще багато го-
ворити, заки наладнається ді-
ло. Це природне й зрозумі 
ле. Але вже тепер видно, що 
наш загал таки відчуває, що 
нам треба бути на цій виставі. 
І погоджується з тим, що на-
ша участь у тій виставі ко-
штуватиме багато грошей. 
Видно, що заважило тут щось 
важніше. А тим важнішим є 
українські патріотичні почу-
вання. Це вони кажуть нам 
гроші зібрати і бути на Сві-
тові Виставі. 

Коли так, то чому не бере-

сала в ньому одна фармерка, 
що її гризе совіть, за чек, що 
вона його дістала зо скарбу 
Злучених Держав, і Заплатив 
їй саме уряд за те, що вона 
не годувала свині, а тут сусі-
ди дотинають їй за те, що, 
мовляв, вона не виконала че-
сно свого зобовязання супро-
ти уряду, бо вона мала не 
розводити більше свиней, а 
тимчасом її льоха недавно 
впоросилася. Отже фармерка 
запевняє президента, що вона 
держала свою льоху в запо-
рі, але одної ночі вона вило-
милася й ходила цілу ніч ку-
дись без відома господині 
Тепер фармерка просить, чи 
не написав би їй президент 
листа, що вона не винувата, 
як кажуть злі язики. Адже 
жінка фармера не може від-
повідати за тайне любовне 
життя своєї льохи... 

ТЕЖ ПРИВІТ. 
^ -

Нюйорське „Русское Сло-
во" привитало відкриття пар-
ляменту в Москві „горячим 
привітом". 

Що значить „горячим при-
вітом"? „Русское Слово" по-
ясняе це анекдотою про жида, 
що, приглядаючися до цілої 
команди комуністичної партії, 
як вона стояла коло мавзолею 
Леніна в Москві, кричав по-
стійно: „З горячим привітом! 
З горячим привітом!" його 
товариш, що стояв коло ньо-
го, спитався його, чому він 
так кричить „з горячим при-
вітом!" Відповів йому перший: 
„Та чейже я не можу крича-
ти: А щоб ви згоріли!" 

І 
У вівторок, дня 18-го січ-

ня 1938 p., рано упокоїлася 
в Возі МИХАИЛИНА ДІДУР, 
улюблена дружина Констан-
тина й мати Володимира, 
Льва н Олександра. 

Похорон відбудеться з по-
хоронного заведення М. Ли-
твина, 383 Мор'ис Евеню, в 
Нюарку, Ню Джерзі, в чет-
вер, дня 20-го січня 1938, в 
годині 10:30 рано. 

Володимир Дідур. 

мося до діла, себто до зби-
рання жертв? Справа утво 
рення Виставового Комітету 
може протягнутись, бо це не 
така легка справа, коли хо-
чемо, щоб усе було в поряд-
ку. Але хто не був би нами 
наставлений, щоб цю справу 
перевести, буде потребувати 
грошей, бо без них нічого не 
вдіє і найкращий комітет. Чо-
муж не беремося до збірки? 
Чому не заговорить наша ін-
телігенція? Чому не підно-
сять слова священики? Та ми 
думаємо, що ще піднесуть. 
А покищо, щоб справу руши-
ти з місця, членџ товариства 
Запорозька (лч, від. 1б5 У. Н. 
Союзу в Перт Амбой, Н. Дж., 
ухвалили на допомогу тій 
справі $10 і відзиваються до 
всіх наших товариств, братств, 
сестрицтв і клюбів, щоб за-
початкували допомогу на-
шій участі у Світовій Виставі 
ухвалою подібних жертв. Ми 
є тої думки, що добре булоб, 
щоб кожне товариство вибра-
ло двох членів для збирання 
жертв на цю справу і щоб по-
тім усі товариства даної мі-
сцев"ости зробили спільний 
обрахунок допомоги та вла-
штували спільно якусь одну 
імпрезу, з якої дохід пішов би 
на допомогу нашій участі у 
Світовій Виставі. Ось тим від-
повімо найкраще тим нашим 
ворогам, що беруться нас 
представляти в Ню йорќу в 

галізацію, віднайдено чималу 
сќількісѓь зброї й. амуніції, за-
хованої в ріжних місцях, щось 
на взір тайних складів амуні-
ції „каґулярів" у Франції. Со-
ветська влада арештувала од-
ного з заговірників і від ньо-
го довідалася йменя й адреси 
інших. Коли прийшли, ‚щоб їх 
арештувати, показалося, що 

^провідники вспіли втекти. З 
матеріялів, які попали в руки 
ОГПУ, нібито виходить, що 
ця революційна організація 
була незвичайно поширена і 
добре фінансована. Найважні-
шою її ціллю було вбиття 
Сталіна. 

„Кілька з тих утікачів наня-
ли, мовляв, хутір у графстві 
Сосекс, але коли по якомусь 
часі звітрили небезпеку, виїха-
ли до Ірляндії". 

Ці ревеляції, які подає, 
„Дейлі Скеч", виглядають 
скорше на нову большевицьку 
провокацію, ніж на правдиву 
вістку. Що в Україні населення 
ставиться ворожо до москов-
ської влади, проте всі знають; 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. Тов. Укр. 
Ќлюб Поступовий, від. 70, повідом-
ляе всіх своїх місцевих і позамісце-
внх членів, що надзвичайні збори 
відбудуться в пятннцю, дня 21-го 
січня, в годині 7-мій ввечір, в гали 
Укр. Нар. Дому під г. 386 Johnston 
Ave. Обовязком кожного члена є я 
витися, бо ми маємо вибрати уряд 
на рік 193В. Член, що не явиться 
на цей мігінґ, платить кару 1.00 дол. 
На цих зборах буде збиратися також 
місячііі вкладки. За тимчасовий уряд 
і контролю:— Г. Єну сяк, П. Дритри 
ха. 

- ЧЕСТЕР, ПА. Тов.' Запорозька Січ 
дає до загального відома місцевих 
і нозамісцевим членам, що місячні 
збори відбудуться дня 23. січня, в 
годині 2-гій пополудні. Кожний член 
має бути на тих зборах, бо є важні 
справи, а то: перебраний уряду від 
старих урядників, вирішення справи 
старих' довжників, роздавання нових ( 
статутів для кожного члена й чле-
вииі. На 1938 рік вибрано таких 
урядників: Петро Гливѓіќ, предс; 
Стефан Коваль, заст.; РІосяф Брингі-
левич, фін. секр.; Стефан Верещак, 
заст.; Іван Михальцевич, кас; Ва-
силь Паньків, заст.з контрольори: 
Іван Маруснн, Иоснф Макух і Пе-
тро Огар; надз. хорнх: Петро Лем-
цьо, Петро Пазюќ і Іван Маруснн; 
Семен Міштурак, дверник. — Петро 
Глнвяк, предс; Я. Бринтілевич, секр. 

НЮ ГЕЙВЕН, КОНН. Тов. Любов, 
від. 370, повідомляє .в'сіх своїх чде-
нів, що місячні збори відбудуться 
в суботу, 22. січня, в годині 6-тій 
ввечір, в церковній галі, 127 Парк 
ўл. Обовязком кожного члена є я 
витися на збори в означений чаѓ, бо 
маємо важні справи до полагоджен-
ня. Буде справоздання копѓр, комі-
сії з діловодства уряду в 1937 р. 
Довгуючі члени мають цего місяця 
вирівняти свої залеглостн, бо в про-
тивні мразі будіть суспендовані. У-

НЄ Є ТЄ, ЩО, ВИСТрІЛЯВШЦ Про- ряд на 1938 рік зістав вибраний та-
кнй: П. Поляниќ, предс;' Й. Бурбе-
ла, заст.; Й. Децембер, секр.; М. 
Довгий, зцст.; І. Ліпцан, кас; ,О. Ґѓ-
на, заст.; контр. комісія: Н. Хабі-
нець, І. Хомета і Т. Голубович; вадз`. 
хорнх': Ф. Левандовськнй Ќ А . Щ-. 
рнн на Фейр Гейвев^ І. Вѓѓенќо і 
С. Березіцька на горі міста; господар 
галі в часі зборів Ф. Левандовськнй. 
— П. Воляник, предс; І. Ліпцан, кас; 
Я. Децембер, секр., 667 Grand Ave. 

але' щоби провідники проти-
совєтського заговору втікали 
аж до Англії, це виглядає на 
фантазію. Більш правдоподіб-

відників опозиції в нутрі Co 
вєтів, Сталін намагається поз-
бутись невигідних йому людей 
і за кордоном. 

(Ўќбюро, Лондон). . 

ПОСМЕРТНА ЗГАДКА 
Дня 18-го січня ц. р. помер 

у Ню йорќу Михайло Вуйці-
кевич, член 204 відділу У. Н. 
Союзу. 

Тіло' Покійною спочиває в 
погребнім заведенню пані Яре-
мової, 129 Е. 7-ма вулиця, де 
в пятннцю, 21-го ц. м., в годині 
7-мій вечсром буде відправлене 
Поминальне Богрслуження по 
Покійнім. Похорон відбудеться 
в суботу, дня 22-го січня, в 
ѓод. 9-тій рано. 

Всі члени відділу, вільні від 
праці обовязані явитися на По-
мииальне Богосіуження й на 
похорон. 

Микола Блнзнак, секр. 

БАЙОН, Н. ЬЖ. Бр. св. Арх. Ми-
хаїла, від. 2ГЗ, повідомляє своїх 
членів І членнць, що на річних збо-
рах 11. січня вибрана такий уряд на 
1938 рік: Ю. Бойко, предс; П. За-
дорецький, заст.; А. Бирич, фін. 
секр.; В. СаліЙ, заст.; М. Пахолок, 
кас; И. Кобрин, рек. секр.; контро-
льорн: В. Савран, С. Липа; тростісн: 
М. Росоло'вський, Гр. Баглай, Т. Мон-
чак. На тих зборах зайшли дві важ-
ні ухвали: 1) що члени мужчини, 
котрі відкажуться платити бенефіт 
50 ц. до Братства, то стратять всі 
братські привілеї; 2) що кожний 
член і членнця мусять заплатити 
свій розмет кожного місяця най-
дальше до 28-го, а не пізніше, інак-
ше будуть суспендовані. Збори бу-
дуть відбуватися кожного місяця V 
вівторок на 10 або 10-тій, в У. Н. 
Домі, 35 W. 19 St. Просимо член-
ство приходити на збори кожного 
місяця. — Иосиф Кабрин, рек. секр. 

f НЮАРК, ДЖЕРЗІ СИТІ, НЮ ЙОРЌ, ПАСЕИК, VRiriT 
і ЕЛИЗАБЕТ, ПЕРТ АМБОЙ, ГИЛСАЙД, J0MRt 

ПЛЕЙНФІЛД, ВИПЕН1, БАЙОН, КАРТЕРЕТ І ОКОЛИЦЯ! 
ЗАХОДОМ ОРГАНІЗАЦП ОБОРОНИ ЛЕМКІВЩИНИ 

(ЗахІдньої ‚України), відділ 24 в Нюарку, відбудеться вистава 

„УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ НА Л Е М К Щ И Н Г 
(на підставі підручника І. Буѓєри) 

В НЕДІЛЌІ, ДНЯ 23-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ 
В СІЧОВІЙ САЛІ, 229 SPRINGFIELD AVE., NEWARK, N. J. 

1939 'році. А коли так посту- ПОЧАТОК в годині 6:30 ввечір. —::— ВСТУП 40 центів. 
Виставу відограють аматори 2-го Відділу Організації 

Оборони Лемківщнни з Елизабет, Н. Дж. 
пимо, то цілком певно, ЩО 
ми самі зможемо себе там 
представити. 

З братнім поздоровленням 
Іван Ваверчак, 
Андрій Ярйчевський. 

—ѓт 

КЛОПОТИ ПРЕЗИДЕНТА. 
Легко можна догадатися, 

що президент Злучених Дер-

СКАРБ ІЗ ЧАСІВ МАЗЕПИ. 

-АГЕНТИ ОГПУ ШУКАЮТЬ УКРА-
ЇНСЬКЙХ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ 

В Росохачі, коломийського 
повіту, Микола Бабійчук ви-
копав великий скарб монет з 
1709 p., між ними ' монети 
Карла XII. З 'того віддав на 
поліційну станицю 9 кґ. 

S^WILKES-BARRE, PA,, 1 ОКОЛИЦЯ! =^ЄЕ' 

ЗБОРИ УРЯДНИКІВ І ДЕЛЕГАТІВ 
ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 

::——: відбудуться : :: '-

В СУБОТУ, ДНЯ 22-ГО СІЧНЯ (JANUARY) 1 9 3 8 РОКУ 
В ГАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАТИВИ 

833 N. WASHINGTON STREET, WILKES-BARRE, PA. 
в годині 8Ю0 ввечір.4 

15 . Г. ГЕРМАН, заст. гол. предсіднйка. 

Шановні` Громадяни! Щ о б здобути відповідний фонд на оборону 
Лемківшинн, Відділ 24-ти{ГО. О. Л. уладжуе виставу „Лемківське Ве-
сілля", на яку запрошує щиро все укр'аїнське громадянство з Нюарку й 
околиці. Приходіть і подивіться на прекрасні оригінальні строї, музику, 
співи й танці в ,‚Лемківському Весіллю", де стрінетесь, а передовими 
лемкамн-українцями, представниками Відділів Організації Оборони Лем-
ківщнні. Весільні звичаї на Лемківтині і на Закарпатті ті самі і— томуж; 
запрошуємо наших братів з Закарпаття, щоб прийшли на цю виставу, 
чим пригадають собі рідний край, який як раз тепер бореться проти 
московської пропаганди, — за 'свою рідну українську мову. Дохід з неї 
вистави призначений на $10,000 Фонд Оборони Лемк)вшннн. 15 

, Комітет 24-го Відділу в Нюарку. 

$Пі ш чиўџ' f^mpuv і М " ( "'" і- ччштт 
ЗАПРОШУЄМО УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО НЮ ПОРЌУ И ОКОЛИЦЬ 
на СВЯТО СОБОРНОСТИ УКРАЇНИ, на честь якого відбудеться 

В СУБОТУ, ДНЯ 22-го СІЧНЯ (JANUARY) 1938 P. 
В САЛІ УКР. ФІЛЬМ. СТУДІЇ, 747 БродвеА, НЮ ПОРК СІТИ {бл. 8; ул.) 

ДЙГ А К А Д Е М І Я-К О Н Ц Е Р Т ' ^ g f c 
На Академїї промовлятимуть учасники Визвольної Б о р о т ь б и J ^ I H H 

В концерті беруть участь наші славні артисти: пані Марія Греоенецька 
й пан Петро Ординський та інші співочі сили. 

Початок в годині 7-мій ввечір. — - : : ВСТУП ВІЛЬНИЙ. 
Українці! Цей історичний день - 22 січня 191S І 1919 pp. - прого-

лошення державної иезалежностн України і братерської муки всіх укра-
їнських земель — має велике моральне значіння для всіх українців, деб 

- вони не були! Тому кожний українець й українка повинні з пошаною 
згадати про ту велику подію і вшанувати світлу память пШ і і 

Т-во Українських Інжннірів 1 Техніків в Ню Иорку. 

В лондонській пресі появи-
лися відомості про викриття 
нового заговору в Україні. 
Своїм змістом подобають ці 
відомості на найфантастичні-
ші ревеляції. 
, „Дейлі Скеч" з 28. грудня 

м. р. пише: .̂Англія стала ни-
ні тереном головних пошуку-
вань тайними агентами ОҐПУ 
провідників заговору .на життя 
Сталіна. Найвищі керівники 
ОГПУ, російської тайної гіолі-
ції, твердять, що викрито най-
бїльш очайдушний заговір на 
повалення, совєтської влади. 
Плянували його люди, що 
'втекли з континенту до Англії. 

„Три визначні члени ОГПУ, 
два чоловіки й одна жінка, ве-
дуть під .цю пору розшуки в 
Лондоні. Вони запевняють, що 
викриття заговору спонукало 
його провідників до ' втечі з 
Советів та шукання захисту в 
ріжних столицях Европи: в 
Берліні, Парижі, Лондоні і йо-
го околицях. Віднедавна став 
Лондон центром заговірників. 

„Як довідується „Дейлі 
Скеч", в Україні викрито не-
давно велику революційну ор-

УВАГА! У К Р Щ І В ДТСБУРСЬИЙ ОКОЛИЦІ УВАГА! 
Л І Г А В И З В О Л Е Н Н Я У К Р А Ї Н И 

: :: : у р я д ж у є :——:: : 

СВЯТО 
ЗЛУКИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ `23-Г0 СІЧНЯ (JANUARY) 1938 РОКУ 
В ЛИТОВСЬКІЙ) ГАЛИ, 

під ч. 1721 Джейн вул. (JANE ST.) С. С. Пітсбурґ, ПА. 
В КОНЦЕРТІ ВОЗЬМУТЬ УЧАСТЬ: 

Хор Бандурист Укр. Кат. Громади в Н. С Пітсбурґ, Па, під про-
водом дб. ІВАНА КОРБЕЦЬКОГО; Хор М. Лисенќя Укр. Прав. 
Громади в Ембрідж, Па., під пров. о. ІВАНА СЕНЬЧУКА; Хор 
Української Прав. Громади в Арнольд. Па., під пров. о. ГРИГОРІЯ 
ПАВЛОВСЬКОГО; Хор Укр. Церкви Прч. Діви Марії в Мікізракс, 
Па, під гіров. дб. ВОЛОДИМИРА ШОСТАКА; Танцюристи Шко-
лн Ар. В. Авраменка, під пров. інструктора НИКОЛАЯ 'АРСЕНІЯ. 
— Соля, дуети і терцети, виконають найкращі, співучі сили Пігс-

бурщ.ини. — Святочні промови виголосять визначні гості, 
Американці й українці. 

J 01937 Wbai Distlbt Сі., tiieuthi Oilicu, Niv Tart. N. Y. BltiM Wihki;. 90 irui. 
j III stniiit wiokiw it tkb predict in 2 jtm or шон old, 2S% ttnifkt wfettktj, 75% 

fn'tt iiitrai tiiriU, 10% rtnljit aiidiii 2 ytart (M. 15% stnlfkt wkiskir 7 jutt lU. 

З УКРАЇНСЬКОГО,ЖИПЯ 
В АМЕРИЦІ 

БАЛТІМОР, МД. 
Болюча втрата. 

Не можна не згадати за 
одну людину, що від нас ві-
дійшла навіки. Це незабутньої 
памяти Теодора Семенќів, 
дійсно патріотична й щирз 
громадянка, що ніколи не жа-
лувала лепти на якунебудь на-
родню потребу, що щедро 
підпомагала' Рідну Школу, ін-
валідів, визвольну боротьбу 
і т. п. Можна би пригадати 
при тій нагоді отих $100, 
що зложила на будову Дому 
Українських Інвалідів у Льво-
ві. Не опустила Вона ніколи 
ніякої нашої імпрези. Стара-
лася в громаді про україн-
ську школу і дбала про те, 
щоб тут роджені діти гово-
рили також українською мово-
ю. її власні діти померли ма-
лими, але свою любов' вона 
переляла на інші українські 
діти. Понад усе любила Рід-
ний Край. Завжди за ним ту-
жила. Відвідала його в 1934 
році, а коли повернулася, за-
недужала й-,уже з цеї недуги 
не вийшла. Відпроваджено її 
на вічний спочинок 11-го січ-
ня. Похорон відправив о. Ма-
ньоський, виголосивши гарну 
проповідь. На могилі попро-
щав Покійну гром.Т. Чорній. 

Покійна походила з родини 
Дурдело-Захарків, з села Виш-
нівчика, повіт Підгайці, Захід-
ня Україна. Тут оставила му-
жа Йосифа, три сестри й од-

ОПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ. 
:0 

В „Свободі", ч. 12 з 17-го 
січня ц. p., в касовім звіті У. Н. 
Союзу за грудень при білянсі, 
стан чинний, є проголошено, 
що морґеджі є на суму 
$2,220,823.49. Це друкарська 
помилка, бо правильна сума 
моргеджів виносить $1,220,823.-
49. А в звіті рекордового де-
партаменту при подаванні зі-
ставлення загального числа 
членів Молодечого Департа-
менту за ќлясами 'через дру-
карську помилку проголошено 
число 8,029, замісць 8,039. 

УВАГА! НЮ ЙОРЌ І ОКОЛИЦЯ! 
СТАРАННЯМ Р! ЗАХОДАМИ БРАТ-
CTBA СВ. ВОЛОДИМИРА Й ПРИ 

ДОПОМОЗІ ГУРТКА АКТОРІВ 
влаштовується гарне представлення 

„ЯК ЖІНКИ ЧОЛОВІКАМ 
ГОЛОВИ МОРОЧАТЬ" 

У СУБОТУ, 23-ГО СІЧНЯ 1938 
SATURDAY, JANUARY 22.) ' 

В ПАРОХІЯЛЬНІИ ГАЛІ, 
334 Е. 14th ST., NEW YORK, CITY. 

По представленню ЗАБАВА з 
танцями при добірній орхестрі. 
ПОЧАТОК ТОЧНО В ГОД 7-мій ВЕЧ. 

В с т у п 40ц. 
На це гарне представлення І За-

баву, першу в цьому році, запро-
шуємо все Вельмишановне україн-
ське громадянство о ласкаву й чн-
слениу участь. tS 

Так гра артистів і добірна орхе-
стра певно всіх Вас в'доволить, за 
що ручнть — Комітет. 

І 
По Концерті відбудеться СПІЛЬНА ВЕЧЕРА в Гали 

Укр. Прав. Церкви при 18 вул. С. С. Пітбурґ, ПА. 
ПОЧАТОК КОНЦЕРТУ В ГОДИШ 2:30 ПОПОЛУДНІ. 
ЕСТУП НА КОНЦЕРТ 50 ц. ВСТУП НА ВЕЧЕРУ $1.00. 

Просимо всі$ українців до ласкавої участи. -
н-ts . Ліга Визволення України. 

ного брата. З її родини в кра-, 
ю треба згадати за таких вид-

УВАГА! ТРЕНТОН, Н. ДЖ.! 
них громадян, як о. сов. Г. 
Дурдело, д-р Евген Дурдело 
й інжинір Зенон^ Дурдело та 
Михайло Дурдело, політичний 
вязень, ,шо сидить у львів-
ськїй тюрмі. 

Ще` згадаємо, що Покійна 
була вірною членицею У. Н. 
Союзу, до якого вступила в 
1915 році. Щиро дякуємо всім 
тим, .що цвітами і теплими 
словами попрощали Покійнўі 
віддали їй тим останню при-
слугу. 

Члениця тов. ім. І. Франка, 
від. 337 У. Н. Союзу. 

БОСТОН, МАСС. Тов. Дружина 
Князя Данила, від. 238, повідомляє 
своїх членів і членнць, місцевих і 
позамісцсвих, шо річні збори відбу-
дуться в неділю, 23-го : січня, за-
раз по відправі, в церковній гали, 
136 Арлінгтон вул. Просимо всіх взя-
ти участь в нарадах. Довідаєтесь' 
багато річей про поступ нашого від 
ділу, буде вибір нового уряду на 
рік 1938. Кого не буде, той шоб опі-
сля не нарікав, яќ прнйдеться пла-
тнтн кару за непрнявність. Молодіж. 
яка є членами, повинна брати живу 
участь в нарадах т повчитися, як 
"провадити дальше започатковану 
справу Союзу в Бостоні. Хто ба-
жає вписатися в члени, зо старших 
чи - молоді, хай зявнться на річних 
зборах. — І. Чопик, предс; Д. Сі 

ТРЕНТОНСЬКА УКРАЇНСЬКА ПРА-
ВОСЛАВНА ГРОМАДА ПРИ УЧАСТИ 
ХОРУ „БАНДУРИСТ ТА МІСЦЕВИХ 

ТОВАРИСТВ 
З нагоди 20-літн. ювилею ВІд-

родження Української На-
родньої Республнки 

:—: влаштовує :—: 

СВЯТО ДЕРЖАВНОСТИІ СВЯТО 
З Л У К И 

В НЕДІЛЮ, 23-го СІЧНЯ 193$ 
(SUNDAY, JANUARY 23.) 
. в PADERATZ HALL, 

Whittike Street, Trenton, N. J. 
Аматори Співацького Драматичного 
Товариства відіграють представлення 

С І Ч О В И Й С У Д ' 
пєса в 3 діях з козацького побуту. 

По представленню КОНЦЕРТ. 
Святочний реферат виголосить Ген. 

В, СІКЕВИЧ. 
Хто тільки почуває себе українцем, 

спішить на це величаве ювнлсйве 
Свято Державності! та разом всі від-
даймо пошану живим провідникам і 
помершнм лицарям, шо боролись за 
Україну. Комітет запрошує всю 
Трентонську громаду та позамісце-
внх громадян з Філядсльфії, Брі-
столь, Плейнзборо, Кренбері, Ню 
Бронсвік. Частина доходу піде на 
Музей Визвольної Боротьби. 
ПОЧАТОК В, ГОДИНІ 6-тій ВВЕЧІР 

В С Т У П 35 ц. 
.. В ' т у неділю в українській право-
славній церкві по богослужешіі від-
правнться панахида за 'поляглнх' ге-

- свяв ^ . - m m . WffllliiillHlllllllillHttlil 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, -20.-го СІЧНЯ, 1938., Д..15. 
ІЃ 

ІЯГТАННЯ { ВІДПОВІДІ 
Питання: Мене привезли до 

Амф'ики Дитиною 1898 року. 
МІЙ батько, котрий помер; 
кілька років тому, натуралізу-
fiafecsr 1900 року, але імен ді-
теЌ не вписано на^ цертифг-
каѓЃк 'Я зава'ди вважавсь аме-
рнИагіським гром"адяийном. Те-
nerp'itefli треба' Це доказувати, 
щоб'йожна вдержатись на ро-
боті. Ш тойў можна заради-
тИ? ` 

Відповідь: Ваша метрика у-
роджеНйя`бўдїќ1 найкращим до-
казом '̀ Для устале`ння^-ваш'ого 
громадянства,' " йабутоѓб "'̀`̀ І̀Щ 
бат`ькові̀ , бо там є подані всі 
потрібні до то? справи факти. 
Свідоцтво Шкільне виказіува-
тиме, що ви приїхали до Злу-
чеянх Держав дитиною. Коли 
не можете дістати метрики 
уродження або шкільного сві-
доцтва, То в такім випадку 
запрясяжені зізнання двох лю-
деи,!що знали ваших родичів, 
можуть вистарчиТи. 

зати, яке число імігрантів мо-
же приїхати, до Америки виро-
довж якоѓонебуда року 'ві Ні-
меччини, Польщі, Чехословач-
чинн, Греції та М^дйрщийн, а 
також із1 таких малих держав 
яќ Болгарія та Естонія? ' 

Відповідь: Німецька річна 
іміѓра ї̀іїйѓна' квота виносить 
25,967Ї - польська 6,52^ . чехо-
словаЦька 2,874, грецька-'307, 
мвд?ярєька 869, болгарська 100, 
естонська 116 імігрантіві Од-
наче т` цифри ще не означа-
ють, що таке число може при-
їхати, бо відкоіяи почали стро-
го виконувати ту точку імі-
граційного закону, котра за-̂  
бороияе приїзд тим, що мо-
глиб стати' тягаром громади, 
тільки яких дватїять ігять від-
сотків з квоти; можуть при-
їхати! ! ч v.v. 

Питання: Мій муж виповнив 
ЙЄТ)ЩіЮ ' на другі громадян` 
сьќ і̀, папери і перейшов екза-
меТіащю, але помер у неща-
слїгвім випадку перед останнім 
переєлуханням. Він умер "ми--

нўлого літа. Який це має вплив 
на моє і моїх дітей громадян-
ство? 

`Відповідь: Смерть вашого 
муЖа зове'ш не відноситься до 
вайтбгЬ 'Ѓ'ваших дітей грома-
дянства. Коли думаєте нату-
ралізуватись, то мусите по` 
чинати діло від вибирання 
перших паперів. Вдова і мало-
літні діти померлого декля-
ранта можуть натуралізував 
тнсь без вибирання перших 
паперів тільки в таких випад-
ках, коли голова родини по-
мер перед 24 травня 1934 року 
та коли першим паперам іщЄ 
не вийшов реченець. 

Питання: Я прибув до Злу-
чених Держав у березні 1924 
року на переїздову візу, бо я 
пляяував поселитись у Мек-
сику. Відтоді я тут одружився. 
Моя дружина є тепер амери-
канськоїо громадянкою. Мае-
мо двоє дітей, роджених у 
№о йорќу. Чи можу стати 
тутешнім громадянином? 

ЕИдновідь: Ви вважаєтесь 
тут`"Неїгегальним мешканцем, 
Хоч ніѓ підлягаєте депортації, 
бо' ви приїхали перед 1 липня 
1924 року. Зогляду на ваше 
подружжя з американською 
громадянкою вам не буде 
тяжко залєгалізуватись, особ-
ливо коли ваша жінка набула 
громадянство перед 1 липня 
1932 року і коли ви одружи-
лйсь Перед тою датою. Пишіть 
іґбо гОЛОсітЬся особисто По 
ближчі інформації иа таку 
адресу: FOREIGN LANGUAGE IN-
PORMATION SERVICE, 222 FORTH 
AVENUE, NEW YOR"K, N. Y. 

Питання: Можете мені ска- що 

Питання: Як може орендар 
фарм^^або`хлібороб дістати 
федеральну позичку нажупно 
фарми на свою власність? Ќу-
Ди треба звертатись по ближ-
Щ інформації' ВЃ тій справі? 

Відповіді^ Федеральний у-
р$$ѓ: 'ѓѓрЧѓзначиѓѓ"̀ на такі `позич-
ки суму, $9,500.000. На кожний 
стейт призначують суму- від-
повідно до-хліборобського на-
селення та існуючої ^енди^в 
агрикультурних округах. Вза-
галі будуть-давати не менше 
ЯК ПЯТЬ 1 ' не''більше як де-
сять позичок у якімнебудь по-
віті. Аплікації на позичку тре-
ба подавати до сільських за-
ш'дуначів у повіті. Добро-
вбльчИй повітовий комітет, з 
трьох місцевих фармерів, має 
одобрити аплікацію' та оціни'ѓ 
ти бажану фарму. По всі ін-
формації треба писати до-: 
PAUL V. MAR1S, Director of Tenant 
Purchase Division, Farm Security 
Administration, Washington, D. C. 

УВАГА УКРАЇНЦІ В НН)АРКУ, ІРВІНҐТОН, 1 Д Ж Ч Й ОКОЛИЦІ! 
-: УКР'АЇНСЬКИЙ й^О№єсііВно-політичтіи ЌЛЮБ-- ' 

$ ІРВШГТОН, н. дж. 
: ::-т-гт: улаштовує :-г—::—.--: ' г, . 

"HC!3 І"Т^ИТ mTHJ!!lFt ""C^f шшатш( }ммм^ 

у ЧЄЄЇЬ українського молодого шампіона-футбол-іста, 
гр. В f Л й Е ЛІ A ЛСЮ К А 

в ЄУШУ, дн{і 22-гв m m (JANUARY) пш РОКУ 
В ГАДІУКР. ПРАВ`. КРОЛЇАДИ, 075 GeV W улу ИЮА^Ку Н;ДЖ. 
Бенкет від ѓод. 5—8 ввечір. Танці від ѓод. 8—3 яовпівночі. 
І Встуіі на Бенкет віліііінн. 4— Па танці вступ 'Љ -центів. '' 

;УкраїицН Всі культурні цйвілізовиіи народи ці.юю сиѓѓл міхонують 
свокт моли діж в спорѓі, бо без спорту в теперішніх часдх нарід чи дер-
жлво нічого не вирта; Нарід,'чи' держави, яка не уміє чіі не хоче вііхо-
ву̀ватн1 своєї МОЛОДЇЖІІ модерно, нидіє, а `опісля гине. Ми бачимо, що 
Mt}jtepHa Японія̂ ' рббшь з'' величезними Хінамц. Хіни більші числом48 
разів від Япоііії, а що з того? Міі.інй Япбн бе, аж тріски летять, Так 
нам', '̂кргіїнцям, треба виховати ііашу молодіж модорно, бо'вже. не 
задовго укра'ї̀ нцям така молодіж придасться. Український Прогресивно 
Політичний К.тюѓ) запроніуе всіх українців, старших і молодих, прий'ти 
на бенкет, а там за npnfipaitiiMH столами, за Лджениям і напигкнмиі разом 
я'к'одна 'р'од'ина, гарно' й весело забавимось. Там почуємо поучаючі hpo-
мові(, спіни, сопранове1 соЛьо і баритонове со.іьб. Ні} б$йкеТ-Р і до танців' 
буде прнгравіітн першорядна ' укр а̀їнська орхестра під`'проводом Бемка. 

„ ЗА УРЯД ЌЛЮБУ:. 15 
А. Костюков, предс; Конст. Бучак, зись; Святослав Вучак, кас; 

Лука Крук, секр. -

ЗБОРИ ШДДШІВ У. Н. СОШЗУ 
^ИОНкЕРС.` Й И. ТІ)Ви Подіяьськйѓ 
Січ, від. 8, повідомляє своїх членів,-
що збори відбудуться в неділю, 23 
січня, в годині 2-і Ѓй' пополудні, вчсЯ-
лн Укр. Гар. Ќлюбу, ІЗ Washhiftom 
St. Урядшгкн на" 1936" piW зістала: 
Н. ЧолІЙ, иредс.^Й.^ Романпч, заст.г 
Н. Кіпдзерський, кас; Н. Мозур, 
з'.сг.; Н. МандзіЙ і П. аГрасиміи, се-
ќрегарі; Т: МшіЧийіЦн'і Т. Нечес'ной, 
^оптролизри; В, одіят і Т. Кренца, 
над:), хорих;' Гр. Сќ̀ робач і'W. Фа-
!r4dij fiibtrfcn. Всіх довгуючї{ї 40to-
снмо вирівняти сяо̀ ѓ нйлежитости. — 
'В. Маіід':іій, секр. 

ВУДІІАИН, Н. ДЖ. Річні збори 
відділ'у 378 відбулися дня 19. грудня 
і Н'а них вибрано нових уріідннків на 
1-938 рік: А ний Черкзс, предс; На-1 

сйль Зінюк, 'заст.; Іван Гальчуи, 
е'екр.; Ваѓиль' ГаіІЬчуК, засТ.; Олена; 

mm ш^' ?ШЇЇ^ГШ-^^Г' ўвиѓді 
ЗАХОДОМ УКРДїНСЬКбГО НАРОДНОГО ДОМУ 

, (UKRAINIAN СГУІС CENTER) ; ; . , 
:- —::——-: відбудеться : ::——: ' ` 

ЗАГАЛЬНЕ ВІЧЕ 
% И І Щ , ДНН Ш ` Ш (JANUARY) 1938 РАКУ 

В УКРАЇНСЬКІМ 'ПАРО'№}М ДОМІ ;` 
831 JOSEPH AVENUE, ` ROCNE3TER, N. Y. 

' Пояаток в; гадииі 3-тійг пололудн) 
уІщщ Бесідник: Д-р ВОЛОДИМИР ЯЕЕЃИЦЬКИИ. 
: ` Громадяни! Д-р Володимир Лсвицькнй щойно1 прибув! з̀ 
краю,, прквіз багато новостеГп Просимо" громадян ирибу-
ди численно в означений час. is 
. . . . ` Заряд Дому. 

МІЛВОКІ, ВіС.-Тов. ім. їв. Фран-
ка, від. 103, повідомляв всіх моїх 
членів, що місячні збори відбудуться 
џі суво `̂у, 23. січнй̀ у і ѓбднні' 3-тШ 
НОНОЛУНДІ, в ц.ерковиіЙ ' галі, 1231 
Вест Скат ул. Кожний член має гірий-
ти на означений час, щоб у 5-іій 
годині можна закінчити збори, .Hja 
річних зборах вибрано такий уряд 
Ш'̀ИЮ#'ДОќ:-' Тіодор Тзнйн, предс,; 
Андрій Ѓатола,,зает.; Павло Стецик, 
нас; Іван Пунко заст.; М'ихайло А'̀  
дмчук, секр-.;. Микола КудринсвкиЙ, 
Внеидь Колодрубець- і Стец)ан Юс-
кін, контрольна комісія; Теодор Паіі-
-сук̀ , дверіНїіс.' КбитрольнЬ, комкіи1 

здасть справоздання за 3 місяці 
1937 року., -"; Мнх. Адамчук, секр. . 

ДІТРОЙТ, tMjil. Тов. ЗапЬрозька 
Січ, від. Т'о, подає до відома, своїм 
місцевим і позамісцевим- чл̀ енам, щи 
збори отепер б.Уду№ відбуватися у 
дарод'ніи Домі, побудованім члена-
піл У. Ж Союзу, пріѓ ул. Мартин, 

Кузаи, кас̂ ; Микала Бончак- заст.1? бтіько Міщіген. Тому, шо галя не 
rv" . -̀ г` # , ` І _ . 1-. ' г` ^ .̀ й ип иаѓ` uuLriuupun' тп и и п г п и і га і і а Олекса Барняк і Mat далина ГальчуК, 
контрольорн. 'Адреса (П)едс.: Аппі 
Chirkas, Jackson Ave., Вбх „24-1, 
Woodbine, N. J. Адреса cqKpN: jobi) 
Наїсѓи):, Box 224, Woodbine; N. J. 
АдресЃ кас; Mrs. Helen- Киќт, Wootl. 
bine, N. J. 

Л̀УРГАлМВіЛ, H. PI. Тон. Рільник, 
від. 198, повідомляє своїх ‚ЧЛЄНІІІ, 
№о' місячні' збори' відбулўі ВСЯ В Не-
ділю, 23 січнн, в ґодйні 2-ґій' ПГОПЬ. 
лудні, на старім місця, як звичайно. 
— п. Сохан, предс; М. Крохмалюќ, 
кас; Т. Харітон, секр'. 

СТ. ЛЎІС, МО. 'Бр. се. Володи-
мнра, від. 179, повідомляє всіх сниїх 
місцсвнх і' позвміСЦевИХ членів,, що 
иа річних зборах потверджено тих 
самих урядників що були в році 
1937. себто: М; Тнльовнч, предс; 
М. Ку.іђЧНЦький, кас; ТІ. Голдак, 
рек. секр.; В. Голдак ,̀ фін. секр.; 
коігѓр. КОМІСІЯ: М. Маращак, М. Бар-

БЕТЛЕГВМ, ПА. Сестр. ім. Ольін 
Басарабової, від. 47, повідомляє сво-
їх члеНмць, що йа зборах 2. січня 
вибрано такий новий уряд-. Maphi 
Рачук, предс; Поанна Маліновська 
заст.: Анастазія Паламар, кас; ма! 
рія ЗаблоіАка, заст.; Каѓерииа Явна 
Секр.; Марія Віхоть, заст.; коніро' 
льоріЛі: Міірія Ратушна і Анна Жук' 
надз. хорих: Ііаранв Грніориш і к,! 
терїіна Капчук; господиня галі ,м ,̀. 
рїя Когут. На Гих зборах ухва.ц-ц,, 
що членшў, котрі не плаѓні і. д,', 
сестрнцькЬЇ каси, обовязані ні.щ, ., 
по 5 центів, для того, Що МУСИМ,, 
відбуваіи збори на іалі і за`і.ик, 
треба платній. — Катерина Ящ,, 
ѓеќр. 

тіш і'і$і іШкть. Збори булліь від--члениці "є бутн^?;Тѓрняйиоот' rnV тііх 

Питання: Маю крамницю, де 
ирацкиоть два наймані робіт-
ники. Як часто треба доноси-
ти про податкові відтягнення, 
як приписує Закон Соціяльно-
го Забезпечення? 

ВТдпювіДьґ Працедавці му-
еять рапортувати про свої та 
своїх робітників такси' на плат-
ні стари'х' літ за час від 1 лип-
ня до 31 грудня 1937 року. 
Від січня 1938 року такі ра-
порти треба висилати кожно -̀
ГО МІСЯЦ'Я. 

ФЛЇС. 

Непорозуміння. 

Швець невдоволений зо свого 
учня: 

— Цілий день їсти — то 
добре! Але від роботи, друже, 
викручуєшся. Ти лінтяй, яких 
мало, і таким залишишся ціле 
життя! Що? Менѓ здається, 
що ти дивишся крізь вікно і 
взагалі' не чуєш, що я до тебе 
говорю? 

- - Ні, майстре, але я думав, 
ви- до себе говорит'е. 

(В :І:;:;:Г.У: І: 

С В І Т В О Б Р А З Ќ А Х 

буватнся в третю неділю ft. місяці, в 
' 1-шій гЬднні поноЛудН '̂в"га'ли У. Н. 
` Дому. Наступнї збори відбу'дуться 
20. лкќѓбІ'б?'папоАЇіиііаема' і(овіуючих 
до міс'цевві'"каеи членів, щоб при-
ходиліі ч.-іЬуіше"іій збори і потрохи 1 нлатИлгі'̀  сам і̀-'за'; 1:ебе,' бо каса Не 
-̀!ІІ;КС' за таких членів- платити, тож 
не треба вдітягатнся з плаченним. 
— В. ГоядаИ. 

ПІЇТЛЕГЕМ, ПА. 6р. св. Днмигрін, 
Ніл. 2І№, повідомляє,. що річні' збори 
відбудуться- в суботу, 22., січня, трч-
по в. годині 6:-'Ю ввечір. На тих збо-
pax повинен кожітй член явитися 
(зиачитв.ті члени, котрі платять до 

і каса хорих). На зборах уряд здасть 
і справоздаііня' за др`угих' шість. мі-
сяців 1937 р. Так само здадуть сѓіра` 
поїдання контрольорн. — Т. Данн-
люк, Нредс; М. брус, кас; їв. Ма-
.M1I1I.кіііі, секр. ф ін . і реї:. 

І ДЖАНСТАВЯ, ПА. Відділ 300 по-
відомляє, Щр {іічні збори відбудуться 
Дня 23. січня, а У. Н. Домі на Вуд-
Чія. Просим)і місцевих і позамісце-
інгх. члені№ прибути бодай раа на рік 
і:почутн як урядники і контрольна 
комісія будуть здавати спрайоздан-
н̂н за рікі By де вибір уряду иа 1938 
рік і інші справи до полагодження. 
— М .̀,Липка, скарбник; Андрій Год-
чак, фін; секр. 

є...на час викінчена;, то цього місяця 
збори відбудуться у Иеділю, 23-го 
січтія, в №диніб 1-шій пополудні 
Вгіоваиціці Члени! Ви д'очекались 
net хвилі, Що м'аємо свій дім. З вас 
багато при обіцяли, що, коли бу-
дугь перші збори відбуватись у џлЩц 
cifitl ‚галі, то кожний, з вас прігнеде 
ЬднђѓО' нового членђ. Тепе)У буде 
нагода побачити, скільки членів 
сповнять, своє слово Й Приведуть 
нових кандидатіђ у члени У. Н. Co-
юзу. Напоминаемо довгуючих чле-
нів, щоб' старались вИН̀овИиТН свій 
довг. Просимо Чл'енів, котрі ще не 
зложили своїх датків на дім. нехай 
стараються прин'ести на ці збо`ри. —г 
Ст. Мігхайліок, предс;' їв. Слупець-
кий, кас; В. Тарас, секр. 

ШІКАГО, ІЛЛ; GeCTp: Пр. Бого-
І)однці, мір.- 33,- иоиідом.іяе всіх мі-
сценнх і позамісце,внх' члениць, що 
ріпні збори відбудуться в неділю, 
23. січня, в годині 6-тіЙ ввечір, в 
гали церковній. Оббвязком кожної 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ 
ШУЌМ ,ВАНА РЕНЕЛ0' '""' 
IIUUFJI4JIU джанђГО в повіті Ско-
де', йгГаличині як також ЛЕСЯ ЛА-
ҐАНА, родженого в повіті Впиши-
хія, в Буковині. Хто би про них .шаи 
або вони самі, Нехай напишўи. д,, 

A. CHORNOCHUS 
117 Е. 117th ST. CHICAGO, ILL 

УРЯДОВІ ПЕРЕМІНИ ЧЕРЕЗ ВОЄЌНЃ НЕВДАЧіС-
Ґенераіт Чіянг к̀йй-ш'е"ќ (направо) зл'ожив уря'д 

китайського ггремїєра, щоб віддатися зовсім справі о-
борони Китаю перед японською інвазією. Його мі-
сце заняв Г. Кунг (наліво), шваґер Чіянга, бувший мі-
ністер фінансів. Кунг учився в американських універ-
ситетах. ' 

ЧИТАЙТЕ УКРХїНСЬКГ КНИЖКИ Г ГАЗЕТИ БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО І1РОСВІТИ. А ГІРО̂  
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ lift ЙАЙНОМІІЙИ 
ШіНЩ книжок. ! ; ^ 

"SVOBODA," 
8 1 - 8 3 GRAND ST.. 

І ДІТР(ЖГ МІШ. Бр. сн. О. Нико-
лая, від. 175, ПОЙІДОМЛЯЕ всіх своїх 
членів, що місячні, зборіѓ відбудуть-
ся в нед'ілю,'.23. січня, в годині 1-шій 
пополудні; в У. ft. Домі; 4б5і Martin 
А у̀е. Просимо членіђ .прийти на збо-
ри і приднвнтнся на новий дім, ки-

, і рий Ще не видів тоґо дому. Па-
помннаемо довгуючих членів гЬспла-
чувати довпі. Вибрано уряд на 1938 
рік: В. Ератусь, предс; А. Грошко, 
заст.; В. Пілінський, ќаѓ.; О. Каме-
нець, заст.; В. Бартош, секр.; А. Дя-
кїв, заст.; контрольорн:' Я'. Поливка, 
М. Попик і В̀. Шеремега; надаира-
телі хорих: С. Періжок і Н. Горбяи-
ськнй; до прапорів': В. Білиќ і ,Б. 
Трубілович. Збори будуть відбува" 
тнся кожної першої неділі по пят-
нацятім. - В'. Братусь, предс; В. 

І БілінськиЙ, кас; В. Бартош, секр. 

МАЙНЕРСВИЛ, ИА. Бр.'св. О. Нн-' 
колая, від. 78, повідомляє всіх чле-. 
inn, що річні збори відбулись 9. 
січня і на них Контрольна̀  комісія 
здала справоздапнр. Вибрано новий'' 
уряд на 1938 рік: Теодор Стецьо, 
прЛс;' А-ігт'ін.' Бончак," кас; А'ндрій 

і Бончак, гф1н. 'секр.; контр. комісія:' 
- М„. . Щ р і. , Іван:. .№Йовськнй. 1 Адреса і фін. секр.: Andrp Bonczak, 

R. F. D. Box 106, Pottsvnie, Pa. 
I 

зборах і вислухати справоздання у 
ряду й контрольно? комісії за мину 
лий рік. Також, б'уде вибір Нового 
уряду на .1938 рік.. Просимо членнщ 
вирівняти залеѓ,пости, щоб датіі Ьмо 
гу урядові замкнути рахунки. І Ірії 
гадуемо тіѓм членицям^ котрі брали 
позичку ‚'на `сво'ї грамоти, шоб на 
Тих зборах заплатили процент,, бо 
ми тримали процентові, карючки 
з головної канцелярії. Родичі, котрі 
мають діти, а ще, не є членами У 
"ї'їЃ. Союзу, хай впишуть їх до своє'ї 
власної організації, а не до чужої. 
— К. Ќметиќ, предс; А. Дзюрдзе 
вич, секр. 

ШІКАГО. ІЛЛ. Бр. св. Ннколая, 
від. 106, повідомляє місцевих і поза 
місцевих членіп, що місячні збори 
відбудуться в неділю, 23. січня, за-
раз по Сл. Божій, в церковній галі 
при Оклей Ь Райс ул. Обовязком і 
усіх членів прибути на ті збори, ви 
слухати справозд`ання контр. комісії 
з фінансового стару відділу за ми 
нулнй рік і полагодити . інші важні 
справи.- Просимо членів за добрий 
початок з Новим Роком, а це: при 
є дну на ти членів до відділу. Новий 
уряд на 1938 рік такий: Ми'кола 
Ґуль, предс,; Мнх. Попі.ть, `-аист.; 
Гаврнїл ЛІШЬКІН, кас; їв. Чергавий 
Прот. секр.; коНТр. комісія: Йоснф 
Коцовськ.нй, Іван Лабойко і Вас 
Любас Іван 71ацьків, фін. секр., 133. 
N. Hamlin Ave.. Chicago, 111. 

БОФАЛО, H. PI. Тов. Укр: Сокіл 
від. 304, повідомляє свої хчленів, щ 
на̀  рік 1938 вибрано' такий4 ўріѓд: Н 
Гнатиќ, предс; Ал. Ковальчук, заст. 
Андрій Ґрубяк,^ кас; І. Грицковян 
заст.; їв. Швець, ‚секр. Тов.; Т. Бнр-
ва, заст.; С. ВаврІђ, секр. Союзови^ 
Я. Процишин, засл1.; надз.; .хорих: Т 
Гаравуз, А. Корііан; до фанн: Т. ЩЏ'` 
фран і І. Котелень; поліцай С. Де 
шишнн, маршал. М. Костсцькнй; 
коні рольорн: Т. Костсцькнй і ‚А 
Попелюк. — С. Ваврів,. від. секр. 

АКРОН, О. Нововн'браннЙ уряд Бр. 
Солі. св. Духа, від. 295, на 1938 рік 
Михайло Иетруха, предс; Ілля Пу 

; рий, за'ст.; Василь Пулќ, секр.; Ми-
хаїл Філяс. заст.; Олекса Цепко, кас, 
Іван Цепко, заст.ќ Е. Тнвончук, К 
Цепко і М. Гвряк, контр.; Й.` Баро-
неДькнйі Г. . Лссняк і Д. Міскадо. 
надз. хорих; М. Хорошаќ і Д. Різ 
ник, .хорунжі; С. Яворськнй, дверИнк. 
Нв; річних зборах зайшла ухвала, 
що ‚члени, котрі, не мають ніякого 
Довгу. до братства, будуть платити 
свої вкладки на.час, отримають. 10% 
від своїх вкладок за цілий 1938 рік. 
— Василь .Пули, секр.,. 133 Е. Maple-
dale Ave., Akron, Ohio. 

Ґупінто, місцевий чарівник, 
підійшов до У д̀аля і прошеп-
тав йому щось на вухо. Після 
того Уда^ьо звернувся до Му-
віра і промовив: „Ви шукаєте 
Тарзана, але Тарзана нема в 
пас. Коли ви мені не вірите, то 
йдіть і перешукайте всі наші 
КолИби". Мувіро не няв віри. 
Чейже Нќіма не брехала, коли 
іфова'дила їх с'юди, до цьогб 
села. 

Тому Мувіро, замісць завер 
татись, почав розпитувати до-
кладніше про Тарзана. Але 
щоб успокоїти` Удаля, він ка-
зав своїм воякам відпочити, а 
сам зблизився до Удаля, шоб 
у̂  мирний спосіб випитати` йо-

,го про все. Мувіро не мав 
причини вважати. Удаля своїм 
ворогом. Удальо цілий трем-
тів зо страху. Біля нього сто-
яв Гупінго і додавав йому від-
ваги. 

`т4Ьяќй,̀ `6анучи, щр 'їх вож)Г 
пішов на приятельську розмо-
ву з ватажкам` Удалем,'теж роз-
брилися по селі. Деяких з них 
запрдсив комендант 'місцевої 
сторожі, так, як йому, в'ійсько-
вому, пристало. Вазіри 'робили 
дуже гарне йражіння, 'тому це 
було честю їх у.себе погости-
тн. Тимчасом Мувіро старався 
випитати Удаля про Тарзана. 

Гупінґо ви'смикнувся легко 
від товариства і пішов до сво-
еї колиби. Тш він скоро вхо-
пив гбрнець з якимсь дивним 
Плином і п'оча;в'Міша'ти `його з 
якимсь насінням і корінцями. 
Намітавши цього, він влив це 
в малу флящнну і, сховавши 
її, подався до іншої колйбн, в. 
якій одна жінка приготовляла 
нап'нток для гостей. 

ДОСКОНАЛА СПОСІБНІСТЬ для 
чоловіка, котрий посідає кілька сої 
долярів, приступити до спілдн д„ 
виробу пейнту. Голоснтнся МІЖ 1.1. 
диИою 6 до 9 ввечір до: 

. Mr, D. FONFARA, 
340 Ea.t 13 Street, New York City. 

(Apt. S) І4-7 

M1XAJ1 й. КОСЛОСКІ 
і СТЕНЛІ А. ШЕЛК( I 

ОБЕЗПІ-ЧЕННЯ і НГгРУХОМГНТИ 
(REAL ESTATE) 

Лубличннй нотар. . . . Ліоні ордгрн. 
Корабельні карти. . . . Европейські 

сіфави. 
20 JONES STREET, NEWARK, N. J. 

ТеЃ.: MArket 3--2Sd7 

ЬШ міх Імпрезах І весіллях 
иРадіова Орхестра" 

M. А. СЕРБЕНСЬКОГО 
Обслужить I тАвнбаглиаІших. 

Іввѓ AVE. A, NEW YORK CITY. 
- Телефон: ALfonquin 4-4952 

і и и т и і и і и і і і і и н і і 
f Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
; УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 

`ХлГР`УРТ t А К У Ш Е Р 
321 Е. 18tb STREET, 

between l i t and 2nd Aftnuti , 
NEW YORK, N. Y. 

Tei. GRAMERCY 6-2410. 
Урядові години: рано від 10 до џ 
12. ввечір віл б до 8, а в не кіл і ‡ 

- рано від W ло 12. Ч М—х 

М И Р О Н Л И Т В И Н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжниці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби теле-
фоиуйте до нас. Обслуга щира 

і чесна, — Office: 
388 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 Г ОКОЛИЦЯХ 

1 2 9 Е. 7th STREET^" 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.; Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE Sc CHAPEL: 
,707 PROSPECT AVENUE 

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

ІВАН БУНЬКО 
Новий Український Уодертейкер 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

J O H N B U N K O 
enaed Uundertnkef A Embebner 

__7 .В. 5th ST., NEW YORK CITY. 
IHenlfir'd Punerifr u low ts $150. 

Telephone: Orclurd: 4-808t^^ 

Lk: 
437 

ЗИИВВВ BEBBBBBSBBEDBI 


