
ДУМКИ ПРО 

НЮ ЙОРЌ. ' — Американські передові часогїй-
си, як.Ню Йорќ Тайме,, Івнінґ ГІо'ст, борлд-†елеѓрам, 
які дотепер дОсйть-НрИхшіьно ставились до Совєтів, 
у звязкў з̀  надХбДЯчйМ процесом проти 2І передО-
вих больіііЄвИДЬкик`провідників у Москві нйй'йса-
,іи передоВиці, й 'Яких' різко критикують Совєт'й 
та кажуть, іДЬ.'в'они МусЯїь бў‡и Ие`ре г̀Нйлі До 
самого яДра. Комісій ПЦ прдйОдбМ Джа`йа Дю`ія,' 
що досліджувала заќйди Ста`ліна проти Трсщькоі`о, 
видала зайву, в якій ѓб`ЙОрйть, щб той про`цес є ні-
чим іншим тіЛвкй. піДЄтупн`Ою лаіткЬю Сталіна, йДОб 
вйгуби‡Й Вс'ІЯ бблБшевйќій, Які'не` г'оДяться з' ни'м. 
З цією гЙдкЬіО гірйлірдНо ^оѓоДиЛйЄЯ fакож ЧарНИ 
ВладЄк, прОВІДШіКл більШостй в Міській раді Ню 
Йорќу, НорМагі-Тбмас.` лрбвІДНик американських є̀О-
ціяліст№, і багато ІНШИХ визначних аМЄрИкайЩб. У 
заяві згаданої KtjMicijf ‡йкож говбритьєЯ, Ідо Треба 
сподіватись, Іцо с^аЛШсвнйй режім н'азве Всіќ тих, 
американців, Які не' йоѓоДжуіОться з пОступойаннЯМ 
СоветІв, „йротиревЧїЛгоЦібнерами, фашйстівеькимй 
агентами і 'ворогами .народу''. ;. 

ДАЛЬША ЌРИ†ЙКА БАРУХА. 
ВАШИНГТОН^ -^- Сенатський комітет безро-

біття вже другий день допи'тує чільного демокра-
тичного діяча і ще недав'но довіреного дорадника 
Рузвелта, Баруха, в справі ЬЬќучЬ†о бИзНесд#ото 
застою. Барух далі критикував політику J „нбвбгО 
розділу", кажучи, що вОна не дає бизнесові ро-
зігнатиєь, відбираючи йому надвишку плинного' ќ З ' 
півалу. Він також казав, що уряд воює з великими 
компаніями^ підтягаючи їх під рубрику „монопо-
лів", і старається розбити їх на малі г'рупи. А це не 
є правильно, ^ряд повийен виразно сказати', які 
компанії вважає монопольними, і покарати лИщ ті, 
які роблять проступки, а не карати цілого великого 
бизнесу. Бо карання^івсіх за те, що хтось `десЂгг†ро-
винився, подібне до палення цілого ДоМу, Щоб знТІ-
іцити кілька лиликів на гііддашіні... ' 

УХВАЛИЛИ ФОНДИ НА НОВИЙ ЦЕПЕЛІН. 
ВАШИНГТОН; ггѓ Хоч будова цепелінових ба-

льонів В АМбр'иЦі не дуже доплатна, бо кожний раз, 
йќ тільки американці ЗбўДували такий бальон; він у 
короткому часі розбився, то проте, тепер сенат-
ський комітет призначив три міліони доларів на бу-
дову ще одного такого бальона. Зробив це комітет 
про̀ ти йиразцоі волі РузвЄлта. 
ВЙЙСНЕННЙ Й ЄПЃАЙГ-ЙРЙЬАЇНИХ ДОХОДІВ 

РУЗђЕЛТА. 
ВАШЙНЃІ`ОН. — Особистий секретар Рузйелн 

та, Ерлі, відповів на прилюдні закиди, що,, мовляв, 
Рузвелт прода'є'вІдбМостІ, що випливають з його 
високого ста'новища, газетярським синдикатам і в 
той спосіб заробляє великі гроші. Він, заявив що 
президент сгіравДі гірбДає Газетярським синдика-
там відомості про державиў політику і про потяг-; 
нення урядў, але грб(ііей1 одержаних з` продажу^ не 
вважає своїми' ѓрйшМИ, тільки державними, і всі во--
ни до цента бу'дуть зўжиті на Якусь ціль, що її 
ухвалить .кбппрЄс. і -̀ - " `; 

ГЕРСТ ПОЗБУВАЄТЬСЯ СВОїХ МИС†ЕЦЬкЙХ 
СКАРђШ. 

НЮ ЙОРЌ; —Відомий газетярський Магнат 
Герст рішив Пдзбўтися св'оєї вЄлйчезної збірки Ми-
стецькйх рідкостей і тепер хоче частийў екЄпО`Натій ) 
продати, частину дати музеЯМ, а частинЎ залишити 
своїм 'своякам. Рішився він на це'діло томў,,що 
внаслідок податкового закону його спадкоємцям 
прийшлОсь би платити велИчезну суму,-приблизно 
15 міліонїв долярів^ спадкового податку. Герст уже 
має 75 літ; ' 

ЗНОВ СТАЛА АМЕРИКАНКОЮ; 
ВАШИНГТОН. — Графиня де Люпе, ЩО Є аме-

риканського походження і вийшла в 1922 році За^ 
муж за чужинецького графа,'тепер зрезигнувала зо 
свого графського титўлу, щоб дістати наза'д амери^ 
канські гро`мадянські права, які вона внаслідок по=-
дружжя була втратила. ' -

ЛІКАРСЬКІ ОГЛЯДИНИ ДЛЯ ПОДРУЖ. 
ОЛБАНЇ- —` В нюйорській стЄйтовій Лєґісляту-

рі перейшов закон, на основі якого всі кандидати 
і кандидатки на подружи' життя Мусять піддатися 
лікаревќим оѓлядинам,- щоб ствеТ?дйтИ, ч̂ и не Мають 
вони часом яких венеричних недуг, у першій мірі 
сифілісу. Але на ЦерТйфіка‡і оглядин буде лИШе 
написано, що дотична особа оѓлядйнИ перейшла, 
одначе не буде там написано rtpd вислід. Цей за-
кон є продовженням попереднього законў в тій 
справі що перейшов два дні рашШе, а саме, що 
вагітні жінки мусять також переходи†и такі огля-
дини. Бо лікарі кажуть, що в пятім міся ї̀}ї :ваптгіо-
стИ ИРИ'помочі` лікарських заходів.МОЖна іде йря-
тувати від сифілістичних наслідків як матір-так і 
дитину. 

Так виглядало Місто Родеса, б стейті Луізіянк, -по відйідйнах торнада. На 2,000 осіб 
населення міста ЗО осіб згинули а р^мовИіцах, була сртка рагіених. Румовища домів булгі 
розкинені по просторі 200 ярдів'ушир`ш та півтори'{ милі `завдовжки. 
ШІІГ.ЦЬТІЛГІ йаЃЦаНЙШаД `'чч і ' і щ " ' " " . і і іпіиііщ ...пі.,,. 
кШНА НІ`І ІЙ НІЧ ТТЃИВОҐИІ 

В краківськім „І. К. Д." поя-
йилась уќраїгіожерна стаття, 
iitti в ній автор м. ін. ось так 
харі^е`^зує'``^йття гіоляків х 
схіДйій Ѓалйчгіні: „Кожна ніч 
поляка (у східній Галіічййі — 
пр'им'Ѓ РеД.) — нііі тривоги! 
КОЖНИЙ крок у білий день — 
наражений! То віМне очікувай-
ня зЙсІДки, †О' в ййсліді пере-
койанйя, іцо не слід набувати 
зѐ млі з парЦеЛяцп!" 

ПРИСЯГАЛИ НА ^AMOB (̂ 

ЛЕННЯ,. 
і ` `̀  

Поліція - викрила V Львові 
шайку ста`нових кривбприсйж` 
никін, що на Домагання .інтере-
сованих сторін ставали перед 
судом' у судбвих 
Провідником кривоприсяжни-
ків, яких було 10, був бувший 
екзекутор Казимир ЃІанкевич. 
Справою з`анялася суДОва вла-
да- . ' 

ЗАСТРА(иАІОЧЙЙ КСЃШ† 
, с 

- допомоги. 
Кошт урядо'вої допомоги в 

Манітобі впродовж 83 місяців, 
від ЗІ жовтня 1930 до .30 ли-` 
с`†ойада 1937, досягнув за"стра-
Шаіо̀ чої суми 59 міліогіів до-
лярів. Таке виявив'ў леѓісляту-
рі НрОвінШЇ МанітОби МінІстер 
ііублИЧНИХ робіт В. і Р. Ќлоб, 
приступаючи до предложения 
Обчислень видатків'. Не досить, 
що ќОіііт допомоги є ве'ликий, 
але1 й НеМа Надії на зменшення 
її. В тегіерііііню пору допомо-
г'а коШтуе провінцію 241 ти-
сяч ддлярів Місячно, не вклю-
чаючи ‡бѓо, rko від себе дають 

СІЕС†РА ОТРОЄНА, БРАТ 
АРЕШТОВАНИЙ ЗА 

ДУШОГУБСТВО. 
Дві трагедії навістили 0д-

па за бдною родину Мартишо-
ків гУв Едмонтоні. В середу 
умерла `̀ від бтроення 22-
літгія Ррза Мартинюк у кі'мна-
ті Павл'а Рудиќа, вейтера в Е-
стор Гавзі. В -неділю арешто-
вано' її молодшого брага, 2І-
літнього Михайла Мартйнюкаі 
під закидом, що він убив длгі 
грабунку Стефана Іванчукаі 
45-літнього йласника пулруму 
в північнім Едмонтоні. Голова 
Іванчука була розбита якимсь 
твердим знарядом. Мартиню-
ка арбштувала поліція годину 
по відкритті душогубства. Вій 
був сховався під ліжко своє; 

ВТІКАк)ТЬ Від кбМУЙіЗМУ. 
` Шведська преса Повідомляє: 
Комуністична партія Швеції 
втратила кількох, поважних 
діячів, що перейшли до СО-І 
ціял-демократичного табору. 
Найвизначніший між ними б 

ДОРАДЖУЮТЬ НА ЗАКАРПАТТІ 
ВЧИТИ ПО "РУССЮЃ 

` УЖ(`ОЃОД. — Ужгородське „УкраїгіЬ`ьне' СЛо-
во" (ч.' 5) пише, Що УкраінЦі ніколи не Ддв`ЦвЮть-
ся висЛІду голбсуВаИНй в справі Мбвй й ИарОдНік 
школах З'акарпаттй. Але тепер уже Деййі Че`ські ча-
сапИсИ донесли, Що в кількох се`лах ўжЄ заЧйЛи Вчи-
тИ по „русски". Виходить, що більшість йа^еДеМня 
такИ не заявилася з'а „русскі" чйтйИки. А це Зна̀ -
чить, що на закогіне заведення „русскОїп МОВИ †аки 

`Не одержано кваліф'іко'ваної більшоєт'И. Та без` б-
гЛяду на те, як ця сіїрава дійсно Мається, є фЙк†ЬМ, 
що насту пив'Час насильнеЎѓ-руѓйфікакії. 

До боротьби за рідне слово. 
V „Українське Слово" Взиває українські установи 

і'Ча"єОАиєИі щоб з огля`ду на цей факт негайно по-
йели Завзяту, розумну та плянову боротьбу і стали 
в Оборбні рідкої Мови. Взиває учителів-українців, 
Щоб-негайно прИИоровйлиеь до наказів влади і за-
чали .вч'ИтИ в`ЧіікдЛах По „русски". А це значить, 
щоб уЧИлИ по МОскойєькй, ліТаратурНош.росїйсько-
ід Мовоќ). Це повгінИО бути не.тільки „сяужбойим 
ОбЬйй^кОМ учи†Єл`ів-українціВі але є і їх національ-
нйМ ОбЬвязком". ' 

Виявити кацапську ѓлуп оту. 
. Бо тільки тоді,, коли вчителі зачнуть у.Чит.и чи-

сто по моєковєьки$ діти і родичі переконаються; Що 
їх дурили^ що.^руєский язиќ" Це та сама,мова, я-
кон? говорить населення Закарпаття, що це те саме, 
що українська мова, якою досі говорили до, них у-
чителі і якої вони вживають у себе вДома., Учитель 
українець, пише далі „Українське‚Слово", ле сміє 
далі^ продовжувати „шахрайство", щд „русский" і 
„руський", то одно й те саме, а повинен виказати 
шжниці, вживаючи чистої московської мови. І тре-
0а піти між нарід.і виказати це.народліМ.#Ісзм,,,бо . 
‚‚коли наші люди підчас тиеячлт}ього рабства не 
могли дізнатись про те} чиї ми діти^ т ^ треба їх 
уже навчити цього бодай тепер". Як і треЬа навчи-
ти наших людей триматися засади: „українська ди-Гарі Лєвін, дотеперішній се 

кретар Т-ва Приятелів CCCPJ тина д о української ШКОЛИ 
Лєвін прожив кілька л і т ' у . . . . - - , . . ' . v. .'."2 
СССРН, вернувшись, оголо- ЙЄ ДАЮТЬ ПОЙВНЯТИ НАС 3 )кЙДАМЙ. 
сив відозву, звернену проти. ' УЖГОРОД. — На'Закарпатѓті', є в Мукачеві.жи-
комуніз)Цу. .. І дівєька гімназія. А тепер^ відкрито нову жидівську 

гімназію в Ужгороді. НГхто проти цього не.під-
20 ЦИГАНІВ УТОНУЛИ _ н о с ^ т ь ніякого закиду, хоч очевидно неські. Г)Ина-

У ВИСЛІ. ;; зії на, Закарпатті є також завалені жидами. Та інак-
На дорозі доуРадома вїхалгіі ше..представляється Справа.з українцями. Як тіль-

циганські вози .на замерзлу, н и Q 0 васиЛіяни відкрили українську кляєичну ГІМ-
Вислу. Під тягаром возів ліД( назііо, то з усіх усюдів почато вИлИвати на них за 
заломився, а вози з 20 цигана- j т е брудні помиї'. І посипались до влади денунціЯції, 

сестри і коли виліз зв.дтам на т в†ону„Л!!' ШгШ й?хадіииі,-Щб6 гімназію закрити. ПИШУЧИ НрО це, „Українське 
Нроцес̂ х.1 ^нйя ЙЬлі ..( п у с т к й с я 6VB' ,3 СХ1ДН01 Галичини, а їхали як( Слово" взялося порівнювати положення жидів і у--I..V _^ - -, „^ , ^м, -^ делегація до „короля циганів утікати, так, що, мало не ви-, _ г г 

Г.І ч . . ' . . . ` іў Варшаві. смикнувся. Підозріння на ньо-^ -̀ !л5м.-'_.і 
го впало тому, що люди ба"чи-
лѝ ; як' він виходив з кімнати 
Іванчука. ' 

Роза Мартинюк умерла від 
отроєння в заѓадбчнйх обста-
винах. Рудйк, у якого Кімнаті 
вона вмерла, "сказав, що вОііа 
була в конвульсіях, коли він її 
знайшов.'Вмерла, поки прий-
шов покликаний лікар. Два дій 
пізніше знайдено й самого Ру-
дика сИлб'но хорогО від отро-
єння,' одйакб)к' з'авч'асу забра-
но його'до ш'питалю й урято-

ІС.`іЧЦ.` і . v 4 . :;;` ,г- ;.і і . 

цано. 
ҐІоліЦія "Дум'ає'̂  то нема, нія-

кЬ'г'о звЎіку ` ШіИ 'сме'рт'ю1 дів'-
чиинл ііівбйтяїЯИ і Шапчука-.' -
ІНВАЗІЯ МЙШЙИ У НІМЕЧ-

`чиш. ` ,; 
Частийў Німеччййи, а саме 

між Бав'арієќ) і ЗальЦбургом, 
навістила в'еличезна (ѓкількість 

жовтим ко-
лою смушкою на 

НЕЩАСЛИВИЙ ІЗ-ТИИ 
КІЛЬОМЕТЕР. 

; Біля Тче ви' під Торунем 
єклалалася незвичайна ката-
етрофа чотирьох самохо`дів, 
які в коротких відступах часу 
розбилися в тому самому мі-
єці, у віддалК 13. кільометрів 
від Тчева біля села Рудно. 
Вантажний ' самохід .фірми 
^Покольон" з Бидґощі, зїздя-
чи" із крутої гори по ожеледі, 
впав на придорожнє дерево, я-
ке вирвав 8 корінням ѓрозбив-
ся. Шофер вийшов із ката-
строфй щасливо. Кілька хви-
лин пізніше розбився в подїб 

країнців на.3акарпаттіі й виводити трагічні для у-
Країнців висновки. Та чеська цензур'а йе'дозволила 
писати про такі ріЧИ; І Тому †і МісцЯ в Газеті — білі. 

ДђібЛАДИ; 
ҐРАД (Австрія). — На І5,000 людей, що влаш-

товувалй НаЦістиЧну параду, Не звертаючи уваги` на 
заборону, американський кОрЄсНОНденТ, щО йшов 
Н'а Нереді паради, був одйнОкИм, Що Не МЙв наШ-
с†ичНої вІДзНакй. Таке він пОДає V dBoi'M Зв'ІДЬмлені 
до Америки. І стве'рджує, що у ВІДНІ є одна вЛЗдй, 
що обороняє самостійну Авс†рііо, а в ґрацу, (РГОЙЙЦІ 
СтИрії, є Друга влаДа, що поводитьс`я тйк, якби Ай-
ст`рія була вже тільки час'ѓиною `НіМеЧчИНЙ. : 

ПОМЕР ПОЕТ-ГЕРОЙ. 
РИМ. — Італія ХОває Ґабріеля Д'АнунЦія, сбіто-

вої слави поета, повістяра і драматурга,, а заразом 
великого італійського пОета, мрійника .і героя; flo-
Мер НІН у̀  74 році жйттй, у сво ї̀й гіречуДній віллу над 

пий спосіб об. сусіднє jgi озербМ Гарда, еидйчИ за столом, з пером у.руці, 
‚рево вантажний, самохід із, ЖиЙ ў тійдМЛі самі†НО. Обслугувала -його одна ж і н-
Варшави, .причому шофер Ка? ЯКдї ^е було в хвилі. ЙОГО єМер†И; Був ОДНИМ з 
Бо.чеслав Хойнацкі так тяж-{ †ИХ? щ 0 ѓіеретЯѓну'в Італію підчас світової війни на 
ќо' потовкся, ` що незаба-, сторону аліянтів. Сам Нішов на війну. Як.летун, 
ром помер у тчевському шпи-j доконував багатьох геройських діл. Втратив у вій-
талі. Трохи пізніше в тому са-1 н̀і оДнд бќо і Мав багато інших ран. Відомий з на-
мому місці розбилися ще Д?а^Щуйа місто ФіюМеУа підча свійни на Відень; Ді-
інші самоходи̂  один. вантаж-; CTag тѓи†ўл князя, `величаву палату, корабель і інші 
ний, другий особовий, на ща^ відзначення' та багатства; Був любимцем жіноцтва, 

ній долярів. 
Подаючи огляд ситуації, 

сказав иіністері що допомога 
є далБше`йайповажнішим з вй-
датків уряду. Крім того, що 
провінція заплатила на допо-
могу, — л в і̂ ті гроші були 
позичені від домініяльного У' 

Майже- всі коти погинули від 
спожиття тих мишей. Дуйал`й, 
що гортрі морози їх; знищать, 
але помилилися, бо сќількісѓь 
мишей, які роблять величезні 
шкоди, не зменшилася. . Зоб-
льогічний інститут ствердив, 

І що та порода мишей вСе ж ѝла 
же 

стя без жертв у людях. . 

ВІДГРИЗ НІС НАРЕЧЕНІЙ. 
УлШилах, повіт Кремянеіїь 

рЙДу аона також позичила JB лісах Німеччини, але в дуя 
'муніципалам 5,297,000 долярій. малі^скількості. 

але з жінкою не жив; Міг жити як простий вбяк ду-
' же прбс`т`6 й НуждеННо, а в іншому випадку розкидав 

міліонами. Не був у Великій згоді з церковною вла-
_ _ _ ДОЮ, алЬ давав поважні суми на церковні ціли: Йо-
Степан Присяжний заручився г'о письменницький талаНт рознесли по світі такі 
з Софією Грицковяк. Присян{- славні ар†'Ис†кИ Як Сара БернарД, що грала'його 
кий був дужѐ  заздрісний з'а на- драму "ВМерле місто", й Елеонора Дузе, що відда-
речену. На тому тлі вони не- вала НадзвНчайНо порИваючо його драму „Ля Джьо-
ра'з сварилися'. Підчас одної конда", НаНЙСаНу в часі, коли поет тіюбийся в Дузе. 
сварки Присяжний в'ідгр̀ из ніс Д'Ан'уНціо був великим прияТелем Мусолінія і при-
своїй дівчині. ! ХИЛьНйкоМ фашизму, 
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HE ПЕРЕБІЛЬШУВАТИ! 
Це природне й зрозуміле, що атака, яку повів 

польський посол Войцєховскі в будже†овій комісії 
варшавського сойму проти митрополита Андрія 
Шептицького, заворушила українське громадян-
ство в краю і на еміграції. ЇЙ зрозуміла є,величава 
маніфестація, яку влаштовано митрополитові у 
Львові як вияв, національної солідарности, одного 
фронту проти ворогів нашого народу. Та інша спра-
ва, чи справді потрібна та широка протестаційна ак-
ція, яку поведено в цілім краю зприводу непристой-
ного виступу згаданого польського посла. Думає-
мо, що така, аж так широко закроєна протестаційна 
акція, непотрібна, особливо, коли вона звязана з 
одною особою, з одним польським послом, з од-
ним, як це пишеться в крайовій пресі, малим „чо-
ловічком", якого особа і якого слово і,не в силі 
діткнути, величньої Особи Митрополита". Бо заяв 
„найглибшої` пошани і відданости", як це тепер у-
хвалюється в резолюціях, митрополит не потребує. 
Він саьгзнає, що має в українців пошану. І укра-
їнський нарід це добре знає. Тому нема потреби 
надавати виступові поляка-чоловічка аж таке зна-
чіння, щоб зприводу цього влаштовувати віча, й 
зібрання і на них ухвалювати митрополитові вірно-
підданчі резолюції, або, що дійсно^ не добре, за-
яви співчуття. Бо раціональне є те, що пише К. Л. 
(д-р Ќость Левицький) у „Ділі", що „. . .наш Князь 
Церкви не налякався тої останньої атаки, ані нею 
не зажуривсь і не шотребує заяв співчуття, бо від 
тої напасти ані пастир не впав, ані стадо не роз-
біглось,' а' ще більше всі ми зєдинились". 

А й митрополит, коли йому влаштували мані-
фестацію, сказав, що він уважає напад польського 
посла За „велике і рідке відзначення, бо не може 
бути к^ащої й вищої чести та слави, як коли дово-
диться приймати на себе удари, призначені для цї-
лого народу". Сам він підкреслив, що це для ньо-
го „слава", коли на нього нападають вороги нашо-
го народу. І то така слава, що „можна без засте-
реження нею тішитися й нею хвалитися". 

Певно, що колиб можна з цеї наго'ди повести 
широку протестаційну акцію проти' Польського у-
ряду і Польщі й виказувати всі їх злочини супроти 
українського народу і нашої церкви, то це булаб 
інша справа. Особливо, колиб край пустив ці про-
тести у широкий світ. А так, коли йде про такі на-
пади як посла Войцєховского, то треба відповідати 
в'такий спосіб, у який відповідав колись на напасти 
і. лайки` польської преси митрополит Григорій Яхи-
мовйч, коли сказав, що це знана річ, що вулични-
ќи не кидають камінням на дерево, яке не родить. А 
коли ще брати під увагу в теперішнім випадку о-
собу такого, малого чоловічка як Войцєховскі, то̀ -
можна цілком спокійно сказати, що псові можна 
гавкати і на Господа БоЃа. Та й на тім скінчити, 
або повести широку акцію, звернену проти поль-
ського уряду і Польщі. 

ЛІТЕРАТУРНЕЖШТЯ Ш 
' ПОРОЗІ 1938 РОКУ 
Літературний рік 1937 уже 

поза нами. Жюрі літературних 
нагород призначило першу на-
ѓороду Юрієві ‚Косачеві за три 
томи новель: „Чарівна Украї-
на", „Клубок Аріядни-8' й „Три-
нацята чота"; другу Ількові 
Борщакові за історичну роз-
відку п. з: !„Наполєон і Ўкраї-
на", а третю дістала Наталя 
Лівицька-Холодна за книжку 
поезій „Сім літер". 

Канадійську нагороду одер-
жала` Галина Журба за повість 
„Революція йде'С 

Крім цих найкращих творів 
минулий рік був багатий на 
багато інших літературних 
творів, що заслугують на.ува-
гу. Тут̀ " згадаєіо роман Мико-
ли. Голубця „Жовті Води", 
прегарну поему Юрія Клена 
„Прокляті роки" і патріотичну 
збірку новель Леоніда Мосен-
дза „Покірна людина". Всеж 
таки з минулорічних книжок 
якісь певно остануться в істо-
рії літератури. J 

Стоїмо вже на порозі .1938 
року. ' 

Вже другий місяць прохо -̀
дить, а ще не появився ні один 
літературний твір. Тишина. У-
щух шум, наче по великій бу-
рі, бо всеж таки кінець кожно-
го року цікавий на сензації" з 
літературного життя. По хатах 
і при каварняних столиках усе 
йдуть розмови на тему наго-
род і дебати, хто повинен о 
-держати нагороду. Ще який 
місяць по проголошенні наго 
роди тягнуться дискусії, чи 
справедливо жюрі вирішило, 
чи ні, а потім стає спокійно. І 
саме тепер, коли вже в Гали-
чині про літературу не гово-
риться майже нічого, саме те-
пер ми дозволимо собі напи 
сатй кілька рядків, стоячи на 
порозі літературного життя 
у 1938 р. 

Цей біжучий рік будеУмя-
буть найцікавіший і найбіль-
шиЙ на „сензації", тому, що ні 
хто досі не знає, хто з чим 
виступить саме в цьому році. 

Досі тільки є заповіджена 
поема С. Ѓординського п. з. 
„Сновидів" та третя частина 
повісти Ірини Вільде„ п. з. 
„Життя стає поважне". 

Але твори цих письменників 
не будуть „ревеляцією", тоб-
то новою появою, бо це твори 
відомих у нас, авторів, а то й 
свого часу нагороджених. І 
вслід за цим ідуть сподівання, 

„МОСКВА МОЯ, СТРАНА МОЯ... 
О-

„Погляди всіх трудящих 
звернені на Москву, де зібра-
лися кращі люди вирішувати 

державні справи, 
і Д о̀ 

краю лунала пісня щасливого 

хто що видасть у цьому`році 
ІЮ. Косач -?его року видав 

аж чотири книжки, тож і сумчг" 
нівне, чи цього року щонебудьГВ^5 - : ; : ; 

зшд його"пера появиться. , 
`щ``ѓ%і j ' 'і радянського народу. 
Улас Самчук закінчив третта† 

частину; „Волині", Не -;легко 
йом^ц)аого'року показатися з 
якйЦ`:!гвором, щоб,.перевищу:-
вав^б% принайменіііе доріВню-
вав^Волин.і". 

Н.. Королева дала повість, 
'‚Сон ̂ тіні"; яка од'ержала " не 
прихильну критику. Мабуть 
авторка` схоче довше, посидіти 
й вдоволити критиків, ,тож 
цього року ледви чи що випу-
CTHTbtv" -

І. у ' 
Г.̀  Журба пише довго, отже, 

цьо'ѓо^оку нема що її твору 
ждати. v-

Чиїж'твори появляться? 
Важко . виворожити. 

и 1 тймто цей рік буде дуже 
цікавий і сподіваємося, що 
б^гЗтр.Ўгвбрув тѓюявиться зпід 
пера'кой№ќ'а'вторів. І 'це'$ўлоб 
дуже цінно і- корисно, бо, 
правду, сказати, менше цікаві є 
літературні нагороди, коли у-
друге нагороджують одного 
автора, хочби й зовсім заслу-
жено. Бо.тоді моглоб виѓляда-
ти, що літературна нагорода 
служить одним і тим самим 
особам, а це відстрашувалоб 
інших авторів, передусім мо 
лодий нарибок. і 

""' Василь Ткачук. 

Подивляємо відвагу сильних, 
одначе більше гідні подивў є 

ті, що чують . свист кулі,, дрі-
жать' зо страху, а всеж настав-
ляють груди за рідний край, 
віру або, жінку та діти. — 
(йокай). 

Є приповідка: Шнурком, 
сплетеним із жіночого волос-
ся, можна звязати найсильні-
шого слона, а свиставкою, ви-
краєною з жіночого черевика, 
можна в осени заманити оле-
ня. Це омана, яку мусимо ви-
корінювати з себе і якої ми 
повиЉі боятися та боронити-
ся перед'нєќ). — (Кенко-Гоша). 

Час злагіднює терпіння т'а 
жалі, бо з часом людина змі-
нюється і стає наче інша: той 
що образив і ображений стає 
інший, тбж і образа не ви-
глядає прикро. — (Паскаль). 

Кипучая, могучая, 
Никем нелрбедимая 
Москва' моя, 
Страна моя, ` 
Тьі самая любимая. 

' „12.'.с'ічня почав єв9юроб,р.ту 
соціялістичний парляменг -^ 
відкрилася СеСія Верховної 
Ради Союзу Радянських Соці-
ялістичних Республік пе'ршого 
скликання. 

„1143 депутати — цвіт на-
шого великого `радянського 
народу, кращі з кращих, най-
передовіші люди країни ста-
новлять наш народний парла-
мент". (Підкреслення наші. — 
Ред, „Правди"). 

Отак -витають- сталінський 
„парляменг' ' київські „Вісті 
Центрального . Виконавчого 
Комітету Рад Робітничих, Се-
лянських та Червоноармій-
Ььких ДепутатЉ Української 
Радянської Соціалістичної Ре-
спубліки" (повна назва київ-
ської газети „Вісті") з 14. січ-
ня 1938 р: в передовиці п. з. 
„Соціялістичний парламент4. 

Це має бути центральний 
орган нібито українського ра-

дянського уряду, але для ньо-
го існує не Київ, тільки Мо-
сква, могуча, ніким неперемо-
жена, найбільш люблена Мо-
сќва — „Москва моя, страна 
моя..." 

Коли до цього додати „цвіт 
нашого великого радянського 
народу", Ц'`сІ маємо повне при-
вернення царської Росії, лише 
зо зміною одного слова. „Во-
ликий радянський народ", це 
живцем узятий: „велікій рус-
скій народ". І зовсім природ-
ньо,' що для нього — „Москва 
моя, страна моя..." 

Але причому тут український 
нарід? Йому накинено.„най-
більш люблену" Москву як 
його власну таксамо, як це ро-
блено за царської Росії. Тіль-
ки тепер пишеться 'про це в 
газетах, що виходять україн-
ською мовою^ 

Заввага редакції „Свободи": 
Повища стаття це передрук з 
канадійського часопису „Прав-
да". Часопис той видає група 
больщевиків,.' що відстала віа 
тих комуністів, з якими довгі 
роки разом працювала в пере`, 
конанні^ що, рухаючи Москви 
і йдучи за її голосом, служить 
робітничій справі й Україні під 
Советами. Тепер ця ґрупа йде 
проти тих комуністів, щ'о йалі 
вірно служать Москві й вида-
ють у Ню йорќу „Українські 
Щоденні Вісти", а у Вінніпегу 
(Канада) часопис „Народна 
Газета". ,' 

If справжньою причиною злої я-
і кОсти тракторів є те, що інжи-
ніри про неї-не дбають. РОб0. 
ти контрольорів не. перевірю-
ють. За кожний трактор, щ0 
має означення „придатний" 
дістає бригада інжинірів 9.30 
руб. За трактори, що потребу, 
ють перерібки, v не дістають 
вони нічого, тому й перепуска-
ють усі трактори. Багато з цих 
інжинірів заробляють місячно 
до 1,000 руб. і належать до 
стахановців. Директор Свн-
стун не.робить ніяких заходів, 
щоб,вироби були добрі...", д̂  
де трактори ледви чи будуть 
кращН коли п.. Свистун буде 
зліквідова'ний. Московська о-
купаційна господарка дає в У-
країні більш-менш усюди од-
накові результати. 

З КОМУНІКАТІВ ОФІНОРА 
ВКЎЌРАЇНСЬКІЙ ФАБРИЦІ 

ТРАКТОРІВ. 

^ „Ізвестія" з 5. лютого пода 
ють ось - таке характеристич 

МОСКОВСЬКА ГОСПОДАРКА паливо. Але це не перешка-
джає контрольорам уважати 
машини придатними до вжит-
ку. Народні комісаріяти хлібо-
робства та машинобудівництва 

не повідомлення про роботу'післали.;до фабрики своїх вла-
тракторної фабрики в Харкові: сних кбнтрольорів, які з 800 
„Перша партія гусільничних готових тракторів визнали ли-
тракторів мала багато хиб, але'ше 2 придатними. З 15^20 ма-
управа фабрики не звертає у- шин, які знимають денно з ру-
ваги на скарги з місць і вироб- хомого пасма, придатними', бу-
ляе далі машини не до вжитку.! вають 7—8. Дня 3. лютого з 
Відділ технічної контролі, я-114 готових машин ні одна не 
кий має до розпорядимости надавалась до вжитку. Інжині-
50 інжинірів, не дбає про до- :ри харківської фабрики поя-
бру якість тракторів, а сприяє снюють ^лу якість своїх виро-
виробові нікчемних машиік бів злим матеріялом та хиб-
Характеристичною прикметою ними конструкційними пляна-
цих моторів є те, що резерву- ми, присланими зо сталіно-
ари бензини перепускають градської фабрики. Але 

КІНЕЦЬ ПРОКУРАТОРА 
КРИЛЕНКА. 

Галя Левицькгц 

М И К О Л А ЛИСЕНКО 
10. березня 1842 року. 

Полта'вський степ спав іще 
знмовим сном. Безкрає біле 
море простягалося довкола 
села ГрИньок. Було темно й 
тихо. Тільки подекуди в ма-
леньких вікнах; мужицьких хат 
блимало світло, як погляд у-
томлених очей. Нічну тишу пе 
рериваткх жалісне гавкання со 
бак. 

У такий вечір у куми Насті 
скрипнули- ворота. Настя про 
воджала'куму Марину, що за-
бігла була під вечір до неї. 
Куми не могли наговоритися. 

-' —Кажуть, син — запевняє 
Марйнаі — Марія Василівна 
'зовсім з ума сходить на ра-
дощах^ І# 

— Чи то й дивота? — ка-
же Наеія. т - Саміж дітей не 
мали) п^еменницю ховали. Те-
пер її дитину пригорнуть. 

-ѓѓ '̀Мабуть чи не виберуться 
молоді пани звідсіля. Хата в 
наших Булюбашів невелика, 
челяди багато, а тепер ще й 
дитина маленька. 

— Ой, ледве чи пустять їх 
старіL пани від себе. Хоч то 
не рідна дитина, та люблять 
и. більш `як рідну. 

- - Т а й дивнож, що так 
люблять та Жалують Ольгу. 
Чарія Василівна ніби прості 

— О) 
собі, за нашим братом тяг-
нуть. А та племенниця велика 
пані; у високих школах вчи-
лася,, слова нашого не ^зозу-
міє, якоюсь хранцузчиною ме-
ле, що аж страшно. 

— Бог їх знає. Зате моло-
дий пан, кажуть, не такий го-
норннй. Любить пожартувати 
й поговорити, любить пісень 
наших послухати. 
" — Та нема вже, як наш ста-
рий Петро Булюбаш! Це `не 
те, що пан у Семенівці. Там, 
кажуть, з людьми поводяться 
гірше. ніж із собаками. 

- ѓ Ой, 'доле гірка! -. 
— Ну4, й змерзлаж я, кумо 

Балакаєш, — забудеш, що то 
ще зима. Побіжу я. 

Село спало. Зате в дворі 
Ьсі кімнати були ясно освіт-
лені. Того дня молодим па-
нам уродився син. 

Панський Дім, що зовсім 
сховався у великому саді, не 
був ні великий ні пишний. 
Стріха соломяна, вікна малень-
кі, низенькі стелі. Старий мар-
шалок Петро Булюбаш не ба-
гато робив собі з того, що 
довколичні пани на'сміхалися 
з його s„мужицтва". Булюбаш 
походив з козацького роду. 
Під російським пануванням 

— — і — і 

багато значних козацьких ро 
дів стали дворянами. Тільки 
дуже небагато з них не забу-
ли про' своє походження. До 
них власне належав! Петро Бу-
любаш. Неодин раз перекону-
вав він свою племенницю ОлЬ-
гу, що `в найкращих панських 
хоромах живуть ті люди, що 
виреклися свого народу й сво-
го слова, пани, які викори-
стовують мужика-кріпайа до 
шпіку-кости. Племенниця Бу-
любашів, Ольга Луценко,' не 
дуже то схилялася до дядь 
кових переконань. Хоч і її 
батько походив зо знатного 
козацького роду, був він ви-
соким достойником у цар-
ському війську. За батькові 
заслуги Ольгу приняли . в 
Смольний Інститут і у Петер 
бурзі й-там вона виховувала 
ся з дочками найблагородні 
шихродин царської Росіќ Там 
відняли в неї й ту крихітку 
рідного, що його вона при-
везла з ?обрю 'з села. В Ін-
ституті Ольга набралася пе-
реконання,, що мужик — ц е 
нижча порода людей. , -' 

Ще за побуту в Інституті 
Ольга- осталася круглою си-
ротокх Найближчі` її свояки, 
пани Булюбаші у Гриньках, 
стали її опікунами. 

В периіе літо після смерти 
батька' Ольга приїхала в 

хою, дядько балакає мужиць-
кою мовою! Тьотя йде вечо-
рами в'челядну й слухає пі-
сень дівчат, як найкращої о-
пери! Не витергііла Ольга й 
просто сказала Дадькам свою 
думку. Дядьки жахнулися: во-
ни не сподівалися відкрити в 
молодій душі стільки погор-
ди й зневаги для власного на-
роду. Обоє сказали собі, що 
мусять направити те лихо, що 
його заподіяв Смольний їй' 
стгітут. 

улюбленцем старого Булюба 
ша. 

Тьотя Марія В'асилівна, 

МИКОЛА ЛИСЕНКО. 

Ольга, що була красуня на 
всю околицю, незабаром о-
дружилася з сином панів Ли-
сенків із села Галицького — 
з молодим Віталієм.. Маєток 
Лисенків .у Галицькому припав 
двом Віталіевим братам; Ві-
талій сам перейшов жити в 

Гриньки й очам своїм не ві- Гриньки, де половина маєтку 
рила! Як це так? її дядьки була власністю його дружини, 
живуть під, соломяною стрі- Молодий Лисенкоі скоро став 

— А не знати, чи залишить-
ся він такий білявенький, чи 
потемніє в нього волосся? 
розглядає внука Марія Васи-
лівна, держачи його -до світ-
ла. — Оченята ніби `карі. Не 
можу сказати, на кого більше 
схожий.? на тата чи на маму. 

— Здається,- що найбільш 
на вас, тьотю, — сміється мо-' 
лода мама. — А як не схожий 
іще, то напевно буде колись. 
Виж на хвилину не кидаєте 
його. Я де далі забуваю, що 
то в мене дитина. 

— Олечко, і як тобі не стид-
но! Не судила мені доля мати 
власних дітей. Життя прой-
шлсг в тузі` за ними. Не ди-
вуйся, що я всім серцем цри-
вязалася до тебе, а тепер де 
`твоєї дитини. Я рішила, що 
Колю берегтиму, як ока в го-
лові. Рішила, що з нього му-
сить вирости надзвичайна лю-
дина, великий чоловіќ. Тут він 
побачив світ і тому я беру на 
себе обовязок берегти його. 

— Ви говорите так, якби в 
Колі не було батька й мами, 
— образилася Ольга'. 

— Ні батька, ні. матери я 
йому не заступлю. Відбирати 
його у вас — не маю права. 
Бачу тільки, що обоє ви ще 
дуже молоді й дуже не одна-
кові. Боюся, що скоро дити-

на не знатиме, в котрий бік 
тягнути. ' f- ' 

— Ах, то виЃ про це, тьотю! 
Дозвольте: ніколи я не пого-
джусь на те, щоб Коля вихо-
вувався з .мужиками та щоб 
з нього виріс хахол! 

— Дитя моє! — просить 
Марія Василівна. — Я теж не 
хочу, щоб Коля жив в одній 
кімнаті і. їв з миски. Але не 
моглаб я пережити цього, ко 
либ викривили дитині душу 
й убили в неї те; що їй рідне. 

і Лисенки в Крилові. 
Не довго тішилася Марія 

Василівна внуком, не довго 
могла роздумувати над тим,і 
як вона забалакає до нього, 
коли він зможе зрозуміти її 
Віталій Лисенко поступив j 
військо й.рік не пройшов, як 
молода родина виїхала з Гри 
ньок до Крилова коло Ново 
ґеоргієвська. 

Ольга. Лисенкова раділа. Як 
не жалко було кидати добря-
чих.дяДьків, як не важко бу-
ло починати нове, невигідне 
життя, -— думка, що відтепер 
вона буде мати вільну руку, 

Як повідомляє німецька пре-
са, Криленка заслано на Си-
бір. Він помандрував шляхом, 
яким ішли сотки тисяч його 
жертв. Але хибно булоб дума-
ти, що' його заслано за його 
жорстокість, що доходила до 
правдивого збочення. Його 
зліквідов'ано, розуміється, й не 
за те, за що його цькував не-
давно його наступник Вишин-
ський в „Ізвєстіях", та ціла со-
вєтська преса за ним, а саме, 
що він підкопав довіря насс-
лення до совєтського суду, по-
збавив народніх суддів аідпо-
відальности за виконання їх 
присудів та вважав адвокатів 
живловим лихом. В дійсності 
він був лише надто пильним 
виконавцем усіх злочинних 
плянів московського уряду і 
має тепер йоќўтувати за те, 
що цих плянів не пощастило 
здійснити. Не вина це Крилен-
ка, коли московський терор 
прибрав на землях чужих на-
цій такі розміри, що москов-
ські агенти втратили кожну 
контролю над ним і він звер-
Нувся в значній мірі проти са-
мих окупантів, коли.повінь до-
несень усіх проти всіх підне-
слася понад голови льокаль-
них урядів. Тепер прокуратор 
Вишинський обіцяє в ' пресі 
врочисто привернути повагу 
до „совєтського закону", отже 
й визнає, що її втрачено. Це 
має статися в той спосіб, що 
ціле судівництво має бути 
зцентралізоване ще більше 
ніж ліередтим. А судівництво 
в національних республіках 
має бути підпорядковане без-
посередньо Москві, Вишин-
ському `і Єжову. Отже й мо-
сковське насильство має бути 
піднесене, на рівень найвищої 
непомидьности. Можливо, що 
„українець" Криленко, як про 
нього пише німецька пресз, 
для цеї ролі справді не надл-
вався. Тимчасом партійні і со-
вєтські ^органи намагаються 
даремно розібратися в поќла-
дах апеляцій, що наросли по 
всіх урядах, спеціяльно по чу 
жих землях, і наростають без-
упинно;, далі. Ці намагання 
провадять до збільшення судо-
вого безлзддя та дають „воро-
гам народу і буржуазним наці-
оналістам" численні нагоди 
виступити чинно проти найвір-
ніших слуг Москви. Надмірне 
поширення, московського те-
РОРУ допровадило його до су-
часної-Ікрізи, з якої наступник 
Криленка ледви чи знайде ви-
хід. і 

перемогла все. 
В Крилові Лисенки жили 

спершу скромно. Та в міру 
того, як Віталій дослугувався 
почестей, життя ставало ви-
ставніше й жвавіше. 

(Дальше буде). 

Звичайно лише лінивих ди-
вуе поспіх. — Шекспір). 

Теперішність присвячуємо 
дурноті та злу, а щойно бу-
дуччину жертвуємо для муд-
рости й чесноти. — (Лесінг). 

Всі звірі сотворені з голо-
вою, зверненою до землі; од-
на лише ' людина постаттю 
просто вгору стріляє і лице 
до неба найлекше може під-
няти; це знак, що сотворена 
до вищих річей. — (Св. Ав-
густин). 

Три роди винограду родить 
винна лоза: один справляє 
приємність, другий пиянство, 
третій родить злочин. — (Е-
п{ктет). 

Не генії є 
^лише — чаа 

матірю правди, 
— (Бекон). 1 
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З ДНЯ 

НІКОЛИ НЕ ДОБАЧИТЬ 
ДОБРИХ СТОРІН. 

Такий „критик" ніколи нг 
може добачити в іншому яко-
ісь доброї сторони. В кожній 
річі, хоч би якій гарній, він 
винюхає і погану сторону. Він 
належить до тої породи лю-
дей, що то йдуть до музею 
штуки й, оглядаючи якийсь 
прекрасний твір, починають 
крутити носом. їх вражає кра-
са неї богині. А вониж привик-
ли до чиряків, до бруду. 

Вкінці ті люди не видержу-
ють, забігають іззаду статуї і 
винюхавши менше пристойне 
місце, починають верещати: 
„А дивіть, дивіть! Дивіться з 
того боку на статую! Хібаж 
можна за те статую називати 
гарною?" 

СМЕРДЮХИ, А НЕ КРИТИКИ. 
Трапляються на нашім овиді 

людці, що виступають- раз як 
„громадські діячі", іншим ра-
зом як „редактори" чи ‚ркур-
налісти", а за кожним разом 
як „критики". Ось попало нам 
під руки одно, число' щрйнр 
народженої, чи відродженої 
газети. Коли вчитуюся в те, 
шо в ній написане, і думаю 
про того, що Це пише, то на-
гадується мені одно звірятко. 
Є ним смердюх (сконк).- Цей 
смердюх дуже нагадує CBOBIOJ 
вдачею і своїми прикметами 
отих наших писак, що завжди 
й у всьому добачують тільки 
погане, що всюди занюхують 
тільки — смрід. 

Смердюх борониться перед 
противниками тільки вонючим 
плином, від якого противник 
мусить утікати. Є і такі крити-
ки, а між ними і такі ніби ре-
дактори чи журналісти, що та-
кож уміють воювати зо своїми 
політичними чи якими іншими 
противниками тільки такою 
„відвагою", яка дуже нагадує 
відвагу смердюха. 

Атомобілісти говорять, що 
смердюх потрапить ,преспо-
кінно ходити собі по дорозі, 
куди їздять авта, й ніколи не 
вступнтьса автові з дороги. Бо 
він дуже добре знає, що'авто 
його не переїде. А не переїде 
тому, що кожний шофер уни-
кає його, щоб часом, зачіпив-
шн смердюха, не занечи-
стити цілого авта. Ось тому 
саме смердюх дуже відважний. 
Вкінці смердюх ще і. в тому 
дуже нагадує деяких „крити-
ків", що зараз після „атаки" 
на ворога він мусить кудись на 
короткий час заховатися, щоб 
відзискати „амуніцію", себто 
щоб випродукувати в своїм ті-
лі нову порцію вонючого пли-
ну. ' J 

Подібно і з деякими критк-
ками: вирветься він десь з я-
коюсь газетою, .якої вийде 
кілька чисел, виллє Цілу купу 
бруду на всіх і вся і, виладу-
вавшись так зо своєї „амуні-
ції", знов заховується десь у 
тиші, щоб відзискати свою 
духову їдь, якою дише ціла 
його істота. 

Увага! ДітройІ†.ІГемтремк і околиця! Увага! 
ЇЇЇШ МИСТЕЦЬКИЙ 'ЩМй 

КОНЦЕРТ 
МАРИ СОКІЛ І АНТОНА РУДНИЦ№ОГО 
ОПЕРОВОІ СПІВАЧКИ КОМПОЗИТОРА-ДИРИҐЕНТА 

відбудеться 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 6-го БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1938 P. 
В УКРАЇНСЬКІМ РОБІТНИЧІМ ДОМІ, 

при Carpenter 8с Mitchell Sir,, North Detroit . 
ПОДАТОК ТОЧНО В ГОД. 3-тій ПОПОЛ. — - ВСТУП 50 центів. 

ДЗГ Дохід на „Народню Лічницю" у Львові, =^$ ` 
- НОВА ПРОГРАМА ПІСЕНЬ. 

'Шановні Громадяни! Своєю численною участию,4 пошануймо 
працю наших найкращих музикальних артистів з краю. Сей кон-
церт з новою програмою пісень буде послідним в Дітройті перед 
виїздом наших артистів до -Краю. 

Тому прийдім всі громадно на сей концерт, та причинімся жертвами на 
викінчення Першої української Лічниці у Львові. -.',. "jfcjjju 

l l l l l l f I I ш а я а а в в ш а а в в в 
З^ЦУУвУуУТвЛУУвОѓі 

більше таких типів. Є між ни 
ми навіть „король", що має 
біля себе гурт відомих і неві-
домих щенюків, що дзявкають 
цілком таксамо, як їх „май-
стеір". І ці щенюки враз зо 
своїм „майстром" причиню-
ються багато до того, що на-
ше суспільне життя воняе. Во-
ни то, враз зо своїм майстром, 
винюхують найменші рани на 
нашім суспільнім організмі і 
замісць річевою, позитивною 
критикою гоїти ці рани, стара -̀
ються за всяку ціну затруїти 
їх отрутою; стараються розба-
брувати рану так довго, аж до-
ки вона порядно не пічне гно-
їтись. Коли їм удасться це`о-
сягнути, вони починають раді-
ти і ґратулювати собі з „успі-
ху". 

НЕ ТВОРЯТЬ НІЧОГО 
позитивного:. 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и т т я 
В АМЕРИЦІ. 

ляв картину з героїчного жит-
тя Ольги Басараб, коли то во-
на працювала џ Українській 
Військовій Організації. Рівно-
часно з живим образом пані 
Хомяк виголосила поему вла-
сного укладу п. з. „Передаю 
вам мої сестри", ,а вслід за 
тим 'А. Гнатюкова відповіла 
також поезією п. з. „Твій за-
повіт радо` беремо, геройко 
наша". ' 
. В другій частині програми 
були такі точки: спів Дівочо-
го Хору, Що знову випав ду-
же добре; реферат про жит-
тя О; Басараб, який виг;оло-
сйла з великим чуттям пані 
Ганиш; пані Будзол відспіва-
ла сопраном „Реве та стогне"; 
панна' Бугай виголосила Де-
клямацію „Геройка"; тутешня, 
широко відома скрипачка пан-
на Козаркевич відіграла на 
скрипці кілька клясичних тво-
рів, чим! Додала поваги , кон-
цертовій програмі. Пять-літня 
дівчинка Сірків дуже гарно 
віддеклямувала поезію „По-
клін Геройці". Далі виступи-
ла добре знана співачка па-
ні Сімінська і відспівала со-
льо „Я сьогодня щось дуже 
сумую". Грімкими оплесками 
публика змусила її виступити 
ще раз. і вона відспівала „Мі-
сяцю ясний", 

'Кінцеве слово .виголосила 

КАЗКИ Й БАЙКИ ВСІХ ЧАСІВ І НАРОДІВ 
Хто з нас не знає літературного твору, який` говорить нібито небн-

лнці про звірів, або про небувалі істоти, але на ділі говорить глибоку 
правду про людей? Кожному з нас оповідали .такЃ казки, як ми були 
дітьми, й память тих оповідань, лишившися на все. в нашій душі, наго-
дуеться нам нераз, коли в̀  поважній життєвій ситуації вам цриходнться 
вгадувати тайни людсько! вдачі й поступовання. Казка цікава тим, що 
вона має форму, приступну для старого й молодого. 

Кожний народ має` свої питомі казки, в котрих' він збирає свій дов-
гойіковнй досвід. І кожний народ радо приймає від інших народів чужі 
казки, в цей спосіб наче .позичаючи від чужих мудрости для своїх 
труднощів. 

Учені позбирали в кожного народу казки, що переходили, усно з 
одного покоління в друге, й нині людина, що хоче пізнати людську 
мудрість, #криту в формі такого умового твору, не потребує вже шу-
кати аж спеціяльних оповідачів (добрі оповідачі казок це дуже рідкі 
люди), а просто купує собі книжечку зо збіркою казок І вже `має ключ 
до скрипочки мудрости, замкненої в казковім багатстві,-

КНИГАРНЯ „СВОБОДИ" МАЄ НА ПРОДАЖ ЦІПУ НИЗКУ 
, ЗБІРОК КАЗОК РІЖНЙХ НАРОДІВ: 

1) КАЗКИ ЕЗОПА. Ще шістьсот літ перед народжен` 
ням Христа, себто півтретя тисячі років тому, грек"-
невільник прославився, серед вільних людей своїми 
казками. 50 з тих казок українською мовою. Сто- -
рінок 72, ілюстрацій 4, ціна і . — 20 Ц. 

2) ЛИС МИКИТА. З німецького' переклав Іван Фран-
ко. Це прегарна поема про пригоди лиха-хитруна, 
що вміє вирватися з найтяжчого положення. До 
поеми Іван Франко, сам звісний учений дослідник 
звіринної казки, додав прегарну розвідку: „ХТО 
ТАКИЙ „ЛИС МИКИТА" ТА ВІДКИ ВІН РОДОМ. 
144 сторінок. Багато ілюстрацій. Ціна ї і . 60 ц. 

ПРОКЛЯТА ІДЬ. 

Люди того ' покрою шле 
життя дихають якоюсь пато-
льогічною злобою і їддю. їх не 
бавлять, не радують, не уша-
сливлюють гарні, додатні річі 
на світі, тільки їх ущасливлю-
ють чиряки і струпи. А коли 
тих чиряків нема, то ті лк)ди 
попадають у душевне пр-н-
гноблення; бо без чиряків во-
ни відчувають брак, духового 
корму, духової насолоди. Во-
ни тоді напружують усю свою 
увагу, щоб таки десь знайти я-
кесь темне місце, якесь 
менше задраснення на суспіль4 

нім організмі, коли вже не 
порядного сочистого чиряка. 

ТАКИХ У НАС БІЛЬШЕ. 
Хай вибачить читач за цю 

безпосередню назву річей та-
кими, якими .вони дійсно є. 

Люди цього покрою не ВМ1-
ють самі творити нічого пози-
тивного. Себто, в'они не̂  ство-
рять ніякої організації, чи на-
віть комітету; не збудують 
самі ніякого суспільного руху; 
не висказують своїх гадок, я-
кими шляхами ми повинні йти 
до нашого визволення; які ідеї 
ми повинні голосити широко-
му загалові; які концепції ми 
ма кого вчіпитися. Але як 
повинні творитл в заграничній 
політиці; яку групу ми повин-
ні піддержувати на рідних зем-
лях. Ні, цього робити вони не 
вмють. Коли все довкруги 
спить, `то й вони сплять, бо не-
ма, кого вчепитися. Але як 
тільки хтось рушить ногою, 
Чцоб щонебудь розпочати,, о-
го! — вже є наші „критики" 
зо своїм „майстром" на чолі. 
І давай критикувати. І давай 
говорити, що те зле і те не-
добре; що тѓа організація не-
здала, що той комітет непо-
трібний; що ті ідеї брехливі, 
що та концепція нерозумна, 
що ті групи `продажні, і т. д., і 
т. д., аж до обриддження. 

А притисніть коли таких 
„критикоманів" до стіни і за-
питайтесь: а як властиво по-
винно бути? — то вони зроб-
лять таку здивовану міну,`як 
той смердюх. Мовляв: „Ви хо-
чете, щоб ми воювали зубами 
і пазурами? Ні, ми воюємо 
тільки вонючим плином". 

СЕИЛЕМ, МАСС. 
Державне свято. 

Заходом 12-го відділу МУН 
в Сейлем відбулося в нашій 
місцевості 5 ‚грудня 1937 ро-
ку традиційне Листопадове 
Свято. 

Перед святом 1 відправлено 
панахиду. Треба згадати, що 
о.1 Боберський провадив про-
цесію з церкви на могилу не-
відомого стрільця, зладжену 
членами нашого відділу. При 
могилі члени держали поче-
сну варту з крісами та були в 
одностроях ОДВУ. Дівчата 
несли вінці, а хорунжі — пра-
пори. 
'Підчас панахиди о. Бобер-

ський виголосив зворушливу 
проповідь про наші змагання 
та героїв листопадового зри-
ву. Почесна чета віддала честь 
поляглим, а сурма заграла по-
хоронний марш. 

Після того почався концерт 
вступним словом Йосифа Ірхи, 
який у коротких словах пред-
ставив чин листопадових ге-
роїв та попросив публику Басараб 

заспівати „ Щ е не вмерла У-, 
країна"! ) 

По відспіванні гимну співа-'пані. Сірко й, подякувавшій 
но ще „Не пора"; яка то пісня присутнім за таку чисельну у-
надзвичайно піднесла святоч- часть, закликала українське 
ний настрій, який і так пану- жіноцтво, щоб громадно всту-
вав на салі впродовж цілого пало в ряди Союзу Українок 
свята. Америки. Дівочий Хор закін-

По святі публика довго роз- чив свято відспіванням „Ще 
мовляла між собою. При цій не вмерла Україна". Дохід зо 
нагоді ѓром. Давискиба, го-і свята призначено на україн-
ловний радний У. Н. Союзу, ських політичних вязнів у 
переповів про цю найстаршу краю, 
нашу організацію, і сказав, А Гнатюкова. 
діо до неї повинні належати' , , 
всі українці. 

По відтягненні деяких ви-
датків переслано через цен-
тральну управу ОДВУ $ЗО з 
призначенням для українських 
інвалідів у Львові. 

і йосиф Ірха. 
о 

ДІТРОИТ, МІДІ. 
Академія в честь Ольги 
-. - Басараб. 

З МУЗИКИ. 

ДО ВИСТАВИ „НОКТЮРНА" 
І „КОЗАКА ‚ГОЛОТИ". 

Згадані вище вистави заіні-
ціювало товариство „Приятелі 
Української Музики", що по-
ставило собі за завдання роз-
голошувати твори української 

о - - ос с - оі музики. Ця вистава відбудеть-Заходами відділів 26, 5 і 31 J . _ J -ся в неділю вечором, 6-го бе-
резня, у Washington Irving High Союзу Українок Америки вла 

штовано 13 лютого ц. р. в на „ , , „ ,_ 
.-- . і . School v Ню йорќу, 

шій місцевості святочну ака- ?, ""кл^-
демію в , річницю трагічної! Згадана вистава Гідна під смерти Ольги з Левицьких 

повстанням з місць віддати 
поклін ўпалим борцям. 
-Чоловічий хор під проводом 

Й. Ірхи відспівав кілька пі-
сень, як „За нашою слободо-
ю" та „Журавлі". Були декля-
мації Івана Іваницького та 
Степанќа Ірхи, а зо старших, 
панни Ольги Хруняк. 

З грою на гармоніці висту-
пив Іван Іваницький, якого 
публика викликувала, щоб на-
любуватися його грою. Панни 
Марійка Петриќ та Марія Бу-
ра відіграли піянові соля, а 
Ярослав Петриќ відіграв на 
скрипці „Українські мельодії^ 
в супроводі піяна своєї сестри, 
Марійки Петриќ з Менчестер, 
Н. Г 

Святочний реферат про зна-
чіння 1-го листопаду 1918 ро-
ку виголосив наш відомий 
працівник Н. Давискиба з Бо-
стону, Масс, який докладно 
описав перебіг того історично-
го листопаду, як теж розка-
зав про дальшу боротьбу у-
країнських і націоналістів за 
наступний листопад 

держќи української публики 
не лише зприводу новости 0-

Того, дня вечором о. д-р;Пери Лисенка і музичної ко-
Тиханський відправив жалібну м е д і ї Лопатинського-Козиць-
панахиду за геройќў, а потім'КОГОі а л е й T 0 M y j щ о BQHa к о . 
усі тшли до „Української р и с т у є т ь с я ПЄрШИми оперови-
Хати при вул. Грейлінг, де м и в и с т у п а м и МОЛодих (тут 
точно в 7 год. почалася кон- родЖених) українських співа-
цертова програма. щ п е р ш и м в и с т у п о м м о л о . 

Предсідниця 26 відділу, па- д и х українських музик, згур-
ні Кулинич, привитала публи- тованих в Українському, Ор-
ку кількома гарними словами хестральному Товаристві, і 
й покликала до вступного сло- „ершим виступом балету укра-
ва П. Гнатюкову. Покликана ЇНСЬКОГО МОЛОДОГО балєтмай-
бесідниця говорила про Оль- с т р 3 і у ч н я ф о к і н а ) І в а н а Т а р а . 
ѓу Басараб як про найбільшу с а . ш п е в н і ) щ о п о ч и н н а ш о ї 
геройќў українського жіноц- м о л о д і в н а п р я м і р і д н о г о 
†ва. В промові вона також м и с т е цтва і культури здобуде 
порушувала справу ўкраїн- с о б і с и м п а т і ю j піддержку 
ськоі молоді на рідних зем- у к р а ї н с ь к о г о громадянства Ню 
лях. Та` молодь іде слідами и й о к о л и ц і 
великих українських героїв і -
підготовляє пімсту за кривди, 
заподіяні нашому народовіѓ 
ворогами, говорила бесідниця.'ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У і Ні' СОЮЗУ 

В концертовій програмі .ВИ-; 
Ступав „ДІВОЧИЙ Х о р " ПІД у- МЕНВІЛ.,Р. АРІ. Квартальні збори 
ппяппю няпіпї мгитлрнккпї я- Т о в - і м , М. Драгоманова, від. 181, 
правою нашої молоденької, а- відбудуться в неділю, б. березня, в 
ЛЄ вже д о б р е ВІДОМОЇ ДИрИ- годині- 1-шій пополудні, в У. Н. До-ҐРНТКМ Ольги БлажОйеьк`ої м і н.а К о м п н л ай Гнл. Просимо всіх гентки и л ь г и олажовськоі . ч л е н і в п р и й т „ На означений час, бо 
Хор` ВИВЯЗаВСЯ ЗО 9ВОГО' зав ` є важні справи до пологодження 

Іляння ЛУЖЄ лобпе^ . Маоійка Д о в г у ю ч и х ч л с н і в о'роситься вирівч І дання дуже доорем т а р ш к а н я т и с в о ї Д0ВГИ; б о в п р о т н в н і м р а з і ' 

3) КАЗКИ БРАТІВ ҐРІМІВ. Німці все славилися як о-
повідачі казок і байок. І їх казки мають свої пи--
томі признаки, яких не мають казки інших народів. 
Браття Гріми, Якоб і Вільгельм, записали три томи 
тих казок. Вибір тих казок з іл. Ціна 20 ц. 

4) КАЗКИ ВІЛЬГЕЛЬМА ГАУФФА. Автор звісний як 
автор „Казкового- альманаха", з котрого походить 
отся збірка українською мовою. 86 ілюстрацій, 128 
сторінок. Ціна _г 60 ц. 

5) КАЗКИ БЕХШТЕИНА. Людвіг Бехштейн, німець-
кий поет, звісний -як розслідник і збирач німець-
ких народніх казок. Частина 1. Сторінок 160. Ба-
гато ілюстрована. Ціна 50 ц. 

6) КАЗКИ БЕХШТЕИНА (з малюнками). Частина. II. 
112 сторінок. Ціна , !___ 50 ц. 

7) БАЙКИ ЛЯ ФОНТЕНА.—Хоч Ля Фоонтен,'найслав-
ніший французький байкар, жив у часах гет. Бог-
дана Хмельницького, його байки ні трохи не по-
старілись, ні мудрість, що в них міститься. ЗО ба-
йок, ст. 72, образќів 4. Ціна .20 ц. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ПЕРТ АМБОЙ, Н. ДЖ. `Місячний 

мітінт Бр. св. Вйсилія, від. 168, від-
най- .будеться в неділю, 6. березня, в гр-

дині 3-тій. пополудні, в галн У. В. 
Дому, 760 State .St. Просимо всіх 
членів прибути, бо маємо нові спра-
ви до вирішення. — Григорій Дячи-
щнн, предс; Григорій Бабин, кас; 
Пилип Маниќ, секр. 

ВУНСАКЕТ, Р. АИ. Тов. ім. Івана 
Франка, від. 241, подає до відома 
своїм членам, ідо місячні з бори від-
будуться в неділю, 6. березня, точно 
в годині 3-тій пополудні, на Лейсои 

стріт. Проситься всіх 

Ѓром Давискиба радо бере Ќостюк віддеклямувала вдо- поступиться згідно з ухвалою, - і 
участь у наших імпрезах, і воляючо .поему „Вже" ^ — . - кас 

Г '`` ' `" ' `"` , " — ` " "^ГТ:-.- : ^Т стефан Шевчук, предс"; П. Тиияк.) 
і воляючо .поему „Вже досить 1ИС

4' ".f-v.--"о ' 
тим дає нам, молодим націо- сліз". Наша місцева співачка 
налістам, примір, як треба! панна Топорівська відспівала 

Гол, Мейн 

працювати для справи. 
По рефераті знову висту-

пив хор ,та відспівав „Ой, у 
лузі" й: ‚(Уже літ. з'о двісті". 
Після того підписаний подя-
кував в імені відділу всім ви-
конавцям та̂  гостям, які при-
бул'и аж з Бостону, Менчестер, 
Н. Г., Лоренс, Масс.;хі Нюфрі-
порт, 

, , , „ ; МАПНЕРСВІЛ, ПА. Місячний мітінг j 
СВОЇМ МИЛИМ сопрановим ГО- Бр. св. О. Николая, від. 78. відбудеть-

Т І . ' ... „ ся 5-го березня, зараз по Сл. Божій, 
ЛОСОМ ПІСНЮ „Цвітка Дрібная . в церковній гали на Фронт Стр. Кож-
За ЩО Дістала грімкі оплески, ний член, котрий був суспендований 
г-, l t t _ _ _ л г .^ л в місяці січні, а не вирівняв своїх 
Панна Шандяк дуже добре довгів до братсьК0ї касі7, мае прнй-, 
віддеклямувала поему „Моги- ти на м'ѓѓінѓ і вирівняти свої довги.І 

^п v? „.,t.^w„,.:„ „:„ Котрі члени не вирівняють на мітінгу'. 
ло, могило . її деклямацш від- ) Т О б р а т с ь к а каса^ б і л ь ш е За таких! 
ЗНачаласЯ ДОбрОЮ ВИМОВОЮ І. членів не буде засилати розмету до 

- - л л . . л г.^^^......... головного уряду. Той член не буде 
рухами, в чім вона перевищи Jy -
ла інших. 

Далі наступив живий образ 

8) УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ (зо збірника І. Руд-
ченка). Прозою. 124 сторінки, з 42 рисунками Юрія 
Магалевського. Ціна - ' — ^ — і _— 60 "Ц. 

9) БАЙКИ ГЛІБОВА (віршем'), найбільшого україн-
ського байкаря (з портретом автора і ілюстраці-
ями). 64 сторінки. Ціна — 20 ц. 

10) НАШІ КАЗКИ. 5 українських казок, прозою. 50 
сторінок. З ілюстраціями. Ціна : 20 ц. 

11) БАЙКИ КРИЛОВА. Віршем. Іван Крилов звісний 
московський байкар. Його байки переспівав укра-
їнаькою мовою поет Богдан Лепкий. 48 сторінок. 
Ілюстрації (і портрет автора). Ціна 20 ц. 

Ц І Л У Ц Ю З Б І Р К У К А З О К І Б А Й О К 

в ї ї orô ivdî bSZ 
Р А З О М В А Р Т О С Т И 

З Ш А Р И 9 0 ЦЕНТІВ 
МОЖЕТЕ ДІСТАТИ ЗА ЦІНУ ВСЬОГО 

2 ЛОЛЯРИ 2 5 ЦЕНТІВ 
Замовлення слати на адресу: 

f:, "SVOBODA," 
81-83 Grand Ctreet, ( P . О., Box 3 4 6 ) Jersey City, N. J . 

більше членом у відділі, котрий не 
сп'овнить свого обовязку, як відді-
ловнй член. Проситься членів платити 
свої вкладки що місяця. Мітинги від;-
буваються іцо місяця в першу не-
ділю по першім. — Т. Стеців, предс; 
Антін Боньчак, кас; Андрій Боньчак.. 

На кінець 4-літкій Славко укладу пані Хомякової, який 
Ярош вийшовша сцену й ска- зробив на глядачів ^ ^ к р г - ^ ^ ь ^ ^ ^ т ^ ^ к . 

кими, якими ^они ДІЙСНО є. ^‚„ .^^„"‚Г{І"час ' - Яоснф ґа-1 ^ Слава,'Україні"! Прошу ще вражіння. Образ представ- ^ R.^. D. Box іоб, Pottsviiie, Pa, 
Але в нашій суспільності є l50HmKV секр. j - " 

Просимо замовляча витяти цей купон на повнщій лінії. 
ДО КНИГАРНІ „СВОБОДИ" 

Посилаю тут $2.25 і прошу за це прислати мені 11 томів 
казок і байок вартости $3.90. 
Імя й назвище : : 
Ч. дому й вулиця : і -J. 
Місто й стейт __: іѓѓ г- м ... — 



Ч. 50. 

СОЮЗ ' І М І І ( Ь ЙНІРЇВ 
$ ь ` .. -' - !2$f—К—-4: влаштовує ;г—.;—т--

. І № Т У , ДНІ) 5-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1938 РОКУ 
В І ЦбМєШк-АнШ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛЬМОВО! СТУДІЇ 

(747^. Бродвей^- близьно 8чиої вулиці' в НшРІбрк†)^ 

ВЕЧІР 

ТЕХНІКІВ В HHJ ЙОРЌУ JI1K МИ ПОМІШАЮ РІДНОМУ 
К Р Д Є І 

Початокў - ѓєдині 8-мій ввечір. ` ` ; Вступ вільний. -
` Шановні Громадяни! Українська молодь- в Америці, що студіюѓ ўџ#й'-

їііську мину, л'ітературу, музику та спів, давно потребує виявлення та 
справедливої оцінки своїх придбань серед близького родинного оточен-
ня. Ласкаво запрошуємо українське суспільство послухати Молоді сили я 
піддержати їх добрі наміри до поширення наших культурних .здобутків 
на"ВЬі№ЙІ ЗьШГШЬтѓѓді($: — `УпрвВй; - " - - " - '- '- w - - 5 о 
— — — м — Ш Ш Ь І ф Л ш ш ) І ( ІІ І І І )ІІІІ ІЬІ І т 'її і і і Іѓ і .итшШ^итштш^ттшттт^ 

УВАГА! ЙбНЃСТА'ВН, ОГАЙО, Г ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
В Е Й И Ч A B E С В Я Т О ІІ1 Е В Ч Е ' Н К . А 

уладжуе спів. драм. тов. „Бандурист" укр. прав, громади зі Стілтону 
'' НІ ІСТ Й_В О Н Ґ І: 

М и і Щ ЧОРНОБРИВІ" АБО „КАТЕРИНА" 
драма (траѓі-огіерета) в 3. діях, зі співами І танцями, на тлі поеМи Шев-
ченка „Катерина", сценізація Д. Ґібн, доправки штуки і уклад пісень 

--' ! ' - о. С Мусійчука 
В Н Е Д І Л Ю , ДНЯІ 1 3 - г о Б Е Р Е З Н Я ( M A R C H ) 1 9 3 8 Ѓ О К У 

В ВЕЛИЌШ УКР; С А Л І , S2S W. RAYEN A V E N U E , Y O U N G S T O W N , О . 
Початок точно u годині 6:ЗЙ ішечір. - - іктун. старші 40 и., діти 15 ц. 

Дра'му відк'риє мужеськнй хор прольогом-ігіснею „ГЛЛШПЯ" Шевчекка-
Б)лйковського. — Святочну промову з відчитом про Шевченкову Катерину 

виголееятБ 0. С. Лтуеійчук. 
В найголовнішій ро'лі Катерний виступить знана вже з виступів пані 

Мирослава Муеійч`ук. Івана Гулае'ва-москаля грає II. Курилиќ, Остапа-
батька — П. ЄМльчак, Ганну-маму — А. Кўриляќ, Гаврила — С. Заміщак. 
Андрія — В. ЧїйЛьч`акі Оксану — О. Муеійчук, Бо`гдана —. Б. Кіхтан, 
Нечипора -2 А- Пашович, Одарку — Р. Лінинська, ЖнДа — ,Н. Пашовнч. 
Виступає гўрі- і халдатн. При пяні панна Ірнся Муеійчук. Режісер і ди-
ригент О. С. МІ 

Громадяни! Цс не ріпні! раз в нашому місті будете мати нагоду по-
бачнтн і почути цю штуку. Налюбуєтеся піснями головно,до слів Шев-
ченка і почуєте духа самого Генія Тараса, який накликує "нас: „Свою 
Україну любіть". Прийдіть всі і приведіть знайомих, ѓа;.вшануймо чесгь 
незабутнього^Кобзаря України. .Полоцнна.лнстого приходу, ‚призначена на. 
найконечнішу'-укр. на̀ рЬдтіЮ ціл`ь.— Урий'громади Г хоруѓ - 50 
И — — W — IU II і ' ІЃ ‚ ' І І " І , Г І І 1,1 й ' ) " І "і І Г М . ' І М І і 'і і ' II — ^ 

УВАГА! B F Б І О Н Д № , І ОКОЛИЦЯ! 
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКО! ПРАВОС. ЦЕРКВИ СВ. СОФІЇ 

i sti—г#-:Із5—: влашто'ву$йся'. :-Ц—її. ^ $н 

,ШЙЙ В Е Л И К И Й Б Д Л Ь 
У, ДНЯ Ш БЕРЕЗНЯ (МАВСЯ) 1938 РОКУ 
В УКР"ХІНСЬКІМ НАРОДНІМ доМІ̂  

33-35 WEST і№ STREET,. BAYONNE, N. J. 
Початок о годині 6:30 вечерОм; 

Вступ для мужчин 40 Центів, для женщин 33 центів. 
Ша`новні українці і українки, старші і молодші! Просимо всіх при-

бутіг на той баАь, а поможете в добрім ділі, бо ввесь прихід іде на 
будову нової церквн в Байоні. Також просимо українців з околиці, як 
з Нюарку, Пасайку, Елизабету, Стейпедтону й з усіх міст навколичиих. 
Ідім всі як оден! На бали буде грати першорядна музика. Це останній 
баль пЄред постом. Приходѓѓь усі, а весело забавитеся всі разом. 

.За'Дотру'А"ве`селу`забаву ручнть — Церковний Комітеті' 

ФЖІКСВИЛ, ПА. 
На лічннцні у Львові. 

ї.Бра?ствд св. Петра і Павла, від. 
32І У. Н. Союзу, ухвалили вислати 
з братської' касѓі $5 Па НароДню ЛІЧ-
ницю у Львові. Гроші вислано че-
Й з Обеднан"йя. ` -

БЕРҐЕНСФІЛД, Н. ДНІ-
З ювмяек) на народні цілк. 

В "неділю, б лютого; громадяни Ва-
. силь і Юлія Романюк святкували 
; 55-літНій ювялей с^оі`о ѓіоДружого 
j життя. Було багато і`остей. з Ню 
Ріорку і Пассііку,.` При добрій-.і --у' 
селій забаві Іван УиіеткеГ попросив 

! гостей, щоб зложили як} си жертву 
і на, визвольну боротьбу і часопис 
j іДШпро". Збіркою іаіія-лись- 1. У-і, ЦЮ 
'їііетко і И. Процович. Зложили лто 
ї$ ї : о. В, Дяків, І. Ушеткб 
ланда, Г.' Боднар`, І. ' Бойко 
мангоќ; по 50 ц.: Т.ЛЇетулаѓМ.-.Борд 
ник, П. Гоя, А. Дрсган, й. Грнст-
ЌО, І. Кбцак, В. 'Баланда^ Кобср. 
Мекклоскн, !. Дрегав. Разом S11.65. З 
того вислано через Обеднацня $6.65 
ііа внз'вол'Ьгіу бор"о†Ьбу. 

о. В. Дяків: 
^__о — 

50 
MB 

ПОЗ№! 

% yvv 

.. ПЕРШИЙ РАЗ В КОГЎО, Н. Й.! 
УКРАЇНСЬКО-АМАТОРСЬКИИ ГУРТОК 
' відігрцє. комедію на 3 дії під назвоіо 

ПОЗІР! 

м t 

В НЕДІЛЮ, Д†ІЯ 6-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1938 РОКУ 
1 " ' В КЛЮБОВІИ ГАЛИ В ПАРКУ. 

Поча†Ок точно в годині 6:30 ввечір. — Вступ 25 центів. 
Дохід призначили на Ќлюб. 

Проситься українців зо сусідних і подальших громад, як: Трой, 
ВотЄрв'лит, Амстердам і Пітсвіл, не забути прийти. Так само проситься 
місцевих українців прийти на цю виставу, бо хто омине, не буде бачити 
другий раз такої' веселої вис?ави. ^Вона вам буде в пригоді: хоч би 
найбільш'ий сум мали, так забудете про нього. Просимо, не оминіть, 
а Шѓр^и%і№?̂ ВДитбрс%кнй Гурток за це ручи'ть. ' 5 о 
ашм№Мнпшмншанішамшшннвішшт 

'` На концерті соліст грає на віольончелі. Мала 
Олюся )Шарпає Маму за рукав̂ : 
` і-^ЧОго хочеш, Олюнечко? 

-^-Правда, мамусю, що як цей пан перепилує 
цю..скриньку, то підемо додому? 

— Скажи, Олюнечко, хто тебе` сотворив? 
. -= -г^Бог,-одначе таку малесеньку, а решта то я 
вже сала підросла... ` - . . . . . . 

АРНОЛД, ПА. 
З забави на народні цілн. 

В суботўі о лютогО( громадяни 
І Істро і Розалія` Зорина СправлляІі 
К)-.ііпіііІ №ВН.ІЄЙ свого пОДружЬЃо 
життя. Діти Пе'тра Зорини з першо-
го подружжя, Оре"ст і Параска, що. 
Є вчИтелв(сЬю в американській школі, Та 
справили з цеї.`нагоди своїм роди-
чам несподівану забаву. А що вісѓ-
кл про Цей юв'нлей розійшлася по 
інших громадянах; то на цю забаву 
прибуло чимало місцевих людей. 
Багато з них принесли да^ўнкн. Прй 
забаві тостмайстрео. П. Зілінський за-
візвав гостей не забути І про Рід-^ 
ний Край і зложити якусь жертву 
на Його ціль. Зібрано .$15, які роі-
ділено: $5 на „Дніпро", $5 На РіД-
ну Школу і $5 на подітичннх вяз-
ііів^ На дві останні цілй вислано $10 
через ОбедНаНня. Жертвували: Т. 
Серпик $2; по $1.25: Пі Зілінський, 
І. Рїзніік; по $І: 6. Г. ПавловсьКИй, 
П. Зорина; І. СокаЛь, 1. Дернач, Д. 
Павляк; по 50 ц.: -Д. Федан, Д. 
Пельц, Д. Волошин, 1. КлнМчук,! Л. 
Оснпчук, 1. КоМінко; по 75 ц.: В. 
‚Сопків, МІ Земледух; по 25 ц.: І. 
Лобур, О: Марійка, В. Кузьмнха, Т. 
Колодій. 

В. Сопќіи. 
—О : 

БРОНКС. Н. Я . 
Коляда на 'Рідну Школу й інвалідів. 

Члени т-ва „Згода", від. 210 У. 
H. С, В. Бакинський, І. Франко, H. 
Дзюма, Л. Кінднрнсь 1 Гнат Рома? 
нів ходили цього року колядувати 
на Рідну Школу, й інвалідів. Заколя-
дувалн $39.75.. Розходу на газоліну 
було $1.25. Остіушх $38.50 вислано 
через Обєднання з таким призи'а-
ченням: $ЗО на Р,ідну Школу і $8.50 
на інвалідів. 

Зложили коляду: П. Маюќ-$З; по 
$2: о. Ш" Префета, В. і`ИиДа; H 
Дзюма $1.25; по $1: 1. Франко, В.̀  
Баковськнйі І .̀ Романів, Л. Кїнди-
рись, Катерина Франко, Анна. Гьл-' 
ѓрік, А. Гренько, О. Яхніцьклй, H. 
Безкоровайннй, Д. Рід, С.;С Саляк, 
О. Дук, І. Павлніпин, А. ^ПіроЗяк, 
Т. Уіанилів, О. Плескун, І. ( Кашин-
ський, П. Саляк, С. Завадовський, 
М. Франків; nd 50 ц.: І. КоЛосОв-
ськнй, Анна Колосовська, РІ. Пазь; 
т-во „Згода" внасигнувало з каси 
на Рідну Школу $10. 

_ о 

РОЧЕСТЕР, ѓІ. И'. 
Збірка на Нолітнчняі вЙЗнІЛ 

Заходом громадян, що Походять 
л калузького повіту,, відіграно у. нас 
иітуку „Старокраєве весіуіЛЯ". Після 
неї переведено серед присутніх збір-
ку на політичних вязнів. По відтяг-
ненні 14 центів за оплату збірку в 
сумі $7.68 переслано через Обед-
иання на призначену ціль. 

А. ІВаніг). 
. j ' ‚ - t r - `--- -

П1ТСБУРҐ, ПА. 
На памятник Марніяна Шашкевнча. 

Замісць вінця на Могилу о. Евста-
хія Сндоряка посилаємо через Об-
єднаііня $10 на памягннк Маркіян.т 

І Шашкевнча. 
р і.^..Володимир. І Марія Малевйч. . 

ШШ И№Ш№ ЗМЕН-
ШИТЬ ‚НЕДУГИ ПІСТРЯКА 

' ` НА ПОЛОВИНУ 
К'ожного року вмирає йких 

ІЗ'О.ООО^людей у Злучених Дер-
жава`х1 від недуги і†істр$тка (ра-
ка). 'НеМа способів до гіерево-
джувайн'й діягнози`цеі; недуги, 
ані ккЩ спеціальнихлліків М 
курацГю тої недугиЃ Одначе 
випадки ' смерти від пістряка 
можнй зЧкенйі̀ ити-' н̀а !пЬЬ'Ьвйну. 
Кржндґо року м`ожна В{зятува-

I ти: $йття Від 60 До 7,0 †гіСя-
чам`..же'р`тв недуги пістряка; 
тому; що на самих .початках 

н"Є'Лўгу. можиќ' `, зн^іцити 
?"Т Ба"ІпРй П 0 И ^ 4 ' РадУ а ^ 0 електрйч-
.' В! Рь- ногсг `пе`ресвітлення (Екс-реи), 

або вирізати через переве`ДеЙг 

ня' відповідн'ої' операції: Таку 
опінію медичних наук обгОво-
рюе`іу своїх статтях Джейн 
Стафб^д, "медична авто'рка О-
світгіЌдЃсі ВЩй. ' . . 

Ме`дгічічі екііПеріи у .іяббрй-
тбрія`х Цілого світу Нейідстў-
Ца'ють від мікроскопів; по-
стійно пер;.емішуідтЬі і виИро-
бовую†ь комплекси хемікалій 

переводять експерименти 

ішвіків. Щоб наче відпла†и-
ті̂  за цей нерівний поділ, 
більшість випадків пістряка в 
жінЬк дається с'корше доѓля'' 
нути й yen і піно лікувати. 

Пістряк шлунковий єпричи-
пяе нийбільше см'ертей серед 

пгш щ-ЩЗГщ^ І ; —=== 
ITS ОН iJKRAlKE У л ю б л е н и м збіжжям роман-

ШНШШІК ^ькнх народи 
I^U и Л П ^ Щ Г ^ . ^ к Риж має свою батьківщину 
ч"-. — У східній Азії, де є теж ю. 

Є Ш А Ш FOLK mmj^'4Mb ло-вйсяо ПСИЌЙЙОЮ Населень 
PEESENTED ТО LARGE CR^WD R fl „пимля^х,Л 
IN WEST ALIQUIPPA-tfAiiL в Инонп ирила^жують з ри. 

1ЙЃІ f o i b ' ^ y ^ 1 4 ^ 3 0 0 страв. До Іівро-Clever renoution of Cossacs ГОІК - . ' ' ^ iKJ 

dancea. and an excellent-, concert ли привіз , риж Олександр 
pmerited ‚last Sunday ivetrtning, Великий (827 року перед Xp.) 
February ІІ, delighted A }utge au-- j 3 великої виправи до Ініії 
dience s i tJbe Slovak N a f a ^ hall w g ^ ^ " u " ' 
ifi WeM Ahquippa. Thai program "ізніше привезли риж у а-. 
w,as parried out under: lee-spon-; редньовічних часах араби, як 

чоловіків. Па жаль, майже в 
пол`ови`ні тих 'випадків 'нема 
'вчасних' .сиґналів п?рє'стброги^ 
`щоЂ жертвЃ мШкна рятувати. 
В другій половині випадків 
ІіиЃунќЬЬогЬ' ^ й т р я к а ;'"'першІІ"ЬМ# W r f J ^ - J ^ " - ' ‚ а а ќ в ^ м н Еспанію. 
сй?Лп†ОМи прдявЛяютьсй у не- ^cbolas Arsehy, ^шгаіпіап1 

с†Ьавності: ВСІ люди,,чоловіки : 

т,а жінки,у; нотрі терплять на : iAliquippa chfldren particirMted, in хронічну,; нестравність, ідо ` № ^^рJJJ.J, фі)х .икгащіал ballet і̀  сько-іНДійсьюй компанії, яка 

З Азії походить теж чай. 
elkridhg х`ШЊіШ, was. hi Charge Европа Зазнайомилася з ті-
о{ the folk dances in vf{#chjWeat ею ростйною завдяки голянд-

йа1 зйі^й†а^, Ш^аѓаіОчЙсь йй : 

ш`укати тіричи`нН^ за'длй яких 
люди занепадають на недугу 
пістряка. Та одначе відрад-` 
ним явищем є, щеЃ життя не-
дужих на.пістряка можна вря-
тувати сТ?з ежидання на ре-
зультати дослідів учених. 

Пістряк витворюється завсі-
ди тоді, коли своєрідні ма-
ленькї клітини організму, зва-
ні клітинами спочинку, дій-
шовши повного вершка росту 
та ро'звитку, йдуть на дикі 
вибрики, витворюючи наріст 
ч'и горбок, котрий виростає 
скорим темпом пОнад інші клі-
тини," необхідні для життя 
людського організму. _ 

Пістряк'має дві погані гірик 
мети, а саме: перше, що на са 
мих початках недуги не відчу-
вається ані болів ані невигод, 
а друге, що хоч він почина-
ється на однім місці, то скоро 
поширюється на великий . об-
шар і ат'акує віддалені части 
ни організму людини. 

Пістряк грудний і матиці 
вбиває від 80 до 90 тися"і жі 
нок у Злучених Державах кож 
ного року. Більшість з тих не 
щасливих жертв можна в'и'ря-
тувати, тому, що того роду не 
дуги Лаються найлекніе вйлі 
кувати. Вони вчасно дають 
найпростіші сигнали ОсторОѓй. 

Пістряк на грудях почина 
ється від невеликої випукли-
йи. Поодинока вигіўклйна на 
грудях у кожної жінки поверх 
3d років життя може бу†й по-
важного характеру. Незвичай-
не крівавлення Це небезпечна 
ознака недуги пістряка в се-
редині матиці. 

Від нед'уги пістряка вмирає` 
більше число жінок Шж ЧОЛ'О-
йіків, а саме 6d відьотків прй-
гшДаЄ j$t jftirioK, й A0f Щ{ чо-

дає†ьсііfвилікувати 'м'едицина-
мц,'. повинні піддатись екзамі-
ка`цІІ ;ЕкЄ-рЧѓА, 'Щовй` ЬеріікЬ№ 
†йЬь, Чи нема ѓтістряка. 
ч' ПіСтряк, пік'ф'йийі на у е Ш 
чи губах) це інша форма, що 
частіше, буває у чоло'віків ніж 
у' жінок. Такі 'випадки ѓѓђДути 
Пістряка' мбжНа ййлікуваїи на 
90 ЙІЛсоткіВ; ал'е кб-ли їх за-
гіЄАбатй; то ббііи можуть без-
оглядно сточИтй великі розмі-
рй †міа; 

КОЛИ ІГОЖЄМ'О НЙДІЯТИСВі що 
наука остаточно переможе''ПІ-
cfpWKa, НЄгайЙйи' пйтанШі, 
каже Джейн'- Сѓќфер%" яйля^ 
ється цеттцоб „не шукати ліку 
на пістряка^ але пошукувати 
пістряка, пОк# він іЩЄ виліќу-
вальний". 

dancers frontлМопезвеп Лпй van- пр'и`везла чай і. навчила пити 
rascalities mthedrdatferJ.iPitts- )BHBa ; з н е ї џ 1 7 с т о л і т т і 
bargh area. -̀

ДЬе dancers, attrired in colorful БатвКІВЩИНОЮ кави є Лф. 
foik costumes, urterprejt^i faith-J рива, а Саме Абісинія (Нтіо-
fully thfe various Cossack dances . . ГЬТЃІГЙЛЙ naBv РТІПМГ, „; 
created by the famous balie^ mas-i niff'- І М Є И Л Й . каву етіопські 
Йѓ,--VS$i} wfvvramenko. Щ у} №ркбайНЦі,̂ ЯіСИХ звали Щк 

The West Aliquippa ftprpeenta-
tion included little Betty Beca, 
who gave a solo danco ДцтЬегі J 
Ѓ̀ Уагік ЙаЬе'г and Mary. Cbabala, 

—Працю коло 

po. Спершу кава не була на-
питноМў лише етізавою. ІУГІОІІ-
Ці №йжать- зернята кави на 

WBo tekmed'ih an ^xcettmt. duet; товщі та їдять її як приправу 
ДО вареної к 
ЦЯ" кави, яко є 

а# well as eueh other џв Edward ftn ИЙПРНПЇ КУКУГТУЛ'ЧИ ЧРП 
Chismar, Stephen НаЬЄѓ, і ib#e ‚ ^ ваРЄНОі кукурудзи, dtp 
Chismar, and!. Aibert Haber в торговлі (І') 

Mikfed сЂоіѓ hlembers ol, jSt̂  всьому світі, це понравді 
George's church, conducted, jW k{ Й 3 Я й Є и е т о г 0 OBUI, 
Joakim Ratzxn, aided the prqeeed- - , - У r- -
inga by singing several., popular Отже в̂ Араби й Етюиіі жў-
folk seieciloas. Mary Kafiok, talent- ќѓѓв каву насухо або варять. 
6d soprtnd, Sarig two.solo іщт- j ї д я т ь ; H a Яві fa Суматрі 
bers whicn were highly apprecldt- , ,- J ' 
ed by the attenfivg аиШбНЄЄ. роблять вивар із листя каші, 

Dancing waa the diversion of ЛЌ'ИЙ ТЇГОТЬ так,' як' Ча̀ й. 
the evening with, music furnished ^ — џ 
ђу Andtfiw Sabo ahd his Music 
Makers drehestra, of Ambridge. Ш%АЛ й. ЙОСЛОСКГ 

вишукування 10ut 0f town guests joining іл the ЕНЛІ A. UJEJ1ILCT 
пістряку „оќн Ш Ќ ^ Ш Ї $ Ш Ж Ш № 0 Б Е З П Е Я ( Ж №†%Ьт"" 
кальний .через операцію, Ь к с ^ Ш п й м ^ К е е д R o 6 k S ( ^ а W6irton, Ѓіўонђний нотар. . ; . Моні ордери, 
рей або рЙД, .Чіуе'й‡в ВЙконува- j.W. Va; ^ . Корабельні карти. . . . Європейські 
ти обі сторони: лікарі й неду- Rev. John КаІІсЉ was in charge . . ^. ^ ш 

Utx-A LOPMOT ліяѓночй Llot-tM ШІЛ ^ й w a ^ a B l y ^ " 20 JOlViS STREET. rfEWARK, N. J. 
НЄма окремої діягнози н а ( ^ ^ ̂  3(ШШі щціп, Michael М і МАѓМІ з^2І97 

Dzama, Joseph Tomlw, Johnbzum- f..,. .-.' - .. . . '--
ba, Michael Malackanich, John Fet- n n ^ i . t%- ' -
iovich, Jr., Michael Piakoiky, ahd ^ " ^ П П Я І 1 І И І І , ^ 1 І І І І І І І І І І І 
and memftirs of St. John, the 

Ж1 
пістряка, як це 6у,ває з. цукри-
цеіо. Стан не з`раджує себе' на 
такі дослідженн'я, тому, ш.0 
перші стадії не витво`рюють 
змін, котрі булиб спостереѓані 
у крові. Одначе пістряк' Дає 
сигнали остдрогй. Важн'о, що-
би бути свідомим тих сигналіќ 
і вчасно запобігати томў. 

Фіне. 

ЗБОРИ ШДДІШВ У. Н, СОЖЗУ 
`ГІЕ†ЕРСбН, Н. ЙЖ. Братство ім, 

Тараса Шевченка, від. 64, подає до 
відома всім своїм членам, іцо мі-
ся`чні збори відбудуться в суботу, 
5. берез'ня, в годині 7-міЙ ввечір; у 
St. Вопіѓясе Hall, 345 Main. St-. Про-
сймо вСІ.х чЛЄн)в пр"й'бутп на ці s6d-
рі(. — Петро -Крпловський;, предс; 
Іван Бурнас, секр.; Сергій`` Внняр-
ський, кос; Стефап. CataficbKHfi, фін. 
сеќр:. .. N 

БЙУЮІИН, Н. Я . квартальні збори 
Тип. ім. Г)оі дана Хмельницького' піл 
НОкр. Пре`се. Трсійці, від.' 158, відбу-
дуться в суботу, 5. березня, ц ѓод.. 
8-міЙ ввечір`, й У. Ні ДЬмі. 216-18 
ґренд ул. Повинність кожного члена-
прнйтн й вирівняти залсглостн, щж-
в'ести нових капдіі.іагін, як до Той. 
так і до Союзу. — Ю.- Павчак, пр.; 
Іл. Паѓўт, кас; Д. Сенюта, секр. І 

ВШЖС-БЕРРІ, ПА. ‚Квартальн'ий 
нѓѓі№ Вр. Св. Івана' Хрестнте`л'й,. під. 
223, відбудеться В неділю, 6. бере.з-; 
ня, в гали церковній, зараз по Сл. 
БОжІЙ. Обоаязком всіх членів я"вгі-

Ghrysos tom club. TJ^6 commit tee { 
and o ther church pfficiais wi sh to 
thank ail tho$e Who tddk part in 
hiakihg the affair.k success. 

(ThB Aliquippa Gazette, 
February 18, 1938) 

8ІДКИ ШКОДЯТЬ ! М Й -
ТОЧНІ РООТИНЙ 

Д^Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
ХІРУРГ І АКУШЕРІ 

321 Е. 18tb STREET, 
between 1st and 2nd Атапим, mw vbwt, N. t. 

To!. GRAMERCY 5-2410. 
Урядові години: рано від І0 ю 
І2. ввечір від б до 8, а о неділі ' 

рано від 10 до 12 

тись на цій мѓѓінѓ, бо маѓмо кілька 
важних справ до рішення і щоб всі 
Яйвгўгочі ч'легік вирівняли ейоі за-
леглостн, шоб не треба було ўжива- І" 
m гчмтгшса^^гіаг^сгшоУв^—.‚^іжл^тс^ пшениц^І, „а, л е .жйхб; Є 

Відки взялися такі росѓини, 
як мій-ЃО пШіе г̀ійця, чай; риж 
і інші? 

З усіх тих ростиц лише жи-
то знало наоелення Европи 
ще в камяній добі. Одначе — 
цікаве — аж до І. століття 
після Христа не перейшло 
жито до країн поза АльпиЃ 
Тоді, коли на північ від тих 
гір плекали та їли жито, то 
Рим і Греція не знали зовсім 
того збіжжя.' Римський прй-
родник іїліній (23—79 р. ііі-
сля Христа) описує жито як 
ростину невідому в Римі та 
в Італії та що її плекають 
‚‚таврійці", себтб меш'канці 
гір Таврів', в Альпах. ' ` . . : 

П Ш Є Н И Ц Я ПОЖ)ДИТЬ і з Є ѓ й п -
ту і- відтам продісталась Се-
редземнйм морем до греків і 
римлян. І до нинішніх днів 

U, U .Ѓ`УЃ ТТГП- . - . - -тѓ..; 

М Й Р О Н л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЃРЕБНИК 

Без. ріжннці, як далеко поза 
Нюа0к6к. бразі гіотребя телв 
фон`уйте ‚до наа Обслуга шлра 

і чесна. — Office: 
383 MORKJS AVENUE, 

Springfield A + t 
N E W А Ц ' І ђ N; i. 

PEones Es.ex 3-8347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРІБНИК 

щ; Кавуру пр`овадив попереду^ 
Анету, тримаючи на поготівлі 
спису. За ними цілий час елі` 
дувала Нќіма. Вони перейшли, 
широкий ліс, порослий густи-
мй деревами( І' ВКІНЦІ ВИЙШЛИ 
на поляну. Здалека видніли 
невисокі гори, у підніжжя я-
кйх видніло село,- загородже-
не В'ИСОКИМ - мурои. ` Кавуру і 
Анетою попрямували до села. 
Але Нќіма залякалася і здер-
жалася`. 

, Величезна брама в мурі Під-
неслася мов якась пащека,ки-
тг. і туди ввійшли кавуру і ніж-
нг Анета. Сотки дівча† гіе`ре-
ходили цею таємничою брамо-
ю,` але ні одна з них звідтам не 
повернулась. Анета не знала, 
чого її туди провадить дикун. 
Талона не ѓподівалася нічого 
доброго. Зрезиґнована, приго-
тована на.найгірше, вона всту-
пила б цар`ство лав'ўрів'. 

Коли "брама закрилася, Нкі-
ма зо зВОрушбння ПІДскочйяа 
кілька разів і, запищавши, `ки-
нулася назад доТарзана. Вона 
інєтинктозЯ в'ідчула, що це та-
ка ̀ ситуація, "в якій Тарзан му-
сій би щосв робити. Впродовж 
кількох годин Задихана і ех ви-
льована вона доби'лася. назад 
до товариства, Тарзана й, вй-
скакуючи йому на рамя, поча-
л'а йом'у все розказувати. 

^Тђд пахою ' Нќіма ще далі 
'тримала патик з лйстоіі. Прй-
г.ткдаючйсь До'.листа, ‚ТарзаН 
із $дивуванням, запримітив, що 
ішсьмо нагадує дуже писання 
Джейн. Він узяв лис†а й Іте-
речитуючи його, довідався 
про долю Джейн. „Де †й взті-
ла цього листа?" Џа` запитав 
він схвильовано Нкімй. Та'Нќі-
ма про листи'зовсім забула:' 
Інша подія вибила їй з голо-
ви першу. 

АЬИМАЄСЬ, ПОХОРОНАМИ 
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TeJ.: Orchard:4-Й5в8 BRANCH OFFICE 4 CHAPEL: 
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(fier. E. 1БЗ S i ) } BRONX, N. Y. 
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I B A H Б Ў H Ь K О 
Новий Український Ундертейкер 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, я'к S150. Обслуга 
най'краща. 

j d H N B U N K O 
ШШ48 ІЃійіЉгиІсег' ^ ISnakaltaer 
437 Е. ЗЉ ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funerals, us low a.s $150. 

Telephonlt Orchard 4-8088 


