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ДОМАГАЮТЬСЯ УСУНЕННЯ 
ІЗААКСА 

ОЛБАНІ. — Представники Американського Лє-
гіону, воєнних ветеранів, католицьких і інших па-
тріотичних організацій удалися до Олбані, щоб на 
руки губернатора Лімена зложити жадання .усунен-
ня президента дільниці Ню 'Йорќу Мангетену, Іза-
акса. Домагалися вони цього тому, що Ізаакс узяв 
собі за найближчого помічника,діяльного комуніста 
Ґерсона. В домаганні, делегати говорили, що Ізаакс 
тим поламав довіря тих людей, що ного вибрали., 
Бо відомий є факт, що комуністи прямують до по-
валення нинішнього американськогссустрою й аме-
риканської конституції. А ізаакс присягав обороня-
ти конституцію. Делегати також говорили, що хоч 
біля міліона громадян Ню йорќу, безпосеред-
ньо, або через своїх представників, висказалися про-
ти назначення Ґерсона, то Ізаакс зухвало знехту-
вав їх волю і до нині затримав Ґерсона. Супроти 
цього вони домагаються усунення самого Ізаакса. 
В політичних кругах думають, що Лімен Ізаакса та-
ки не усуне. 

БУРЯ ДОВКРУГИ "ТІ ВІ ЕИ". 
ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт закликав 

до себе на наради всіх трьох розсварених директо-
рів „Тенесі Велей Оториті", що є величезним про-
мисловим підприємством,, яке побудував і прова-
дить уряд. Головний директор Морген закинув 
двом нижчим директорам надужиття і погану гос-
подарку. А що уряд хоче зберегти добру славу сво-
го підприємства, а інші чинники хочуть його ском-
промітувати, то ця справа викликала в конгресі бу-
рю. Сенатор Норіс, що був духовим творцем цього 
підприємства, каже, що головний директор Морген 
є дуже зависний, тому, що два інші директори ма-
ють велику популярність, а він ні. Та рівночасно з 
тим головниі^-державний контрольор у. Вашингтон† 
подбав до публичного відома, що в заряді „Ті Ві Ей" 
є сума пять міліонів долярів, яка викликує певний 
сумнів, чи її добре спожитковано. Закликаючи всіх 
трьох директорів до себе,. президент поручив їм 
принести з собою всі докази і факти. 

ЗБАНКРОТУВАЛА ВЕЛИКА КОМПАНІЯ̂  
НЮ ЙОРЌ. — Велика фінансова компанія Гвит-

нея оголосила банкротство. Сам Гвітней є відомим 
нюйорським фінансістом. `Впродовж кількох літ він 
був президентом Стаќ Ексченджу. і.на тій посаді 
вславився великим фінансовим знанням. Своїми 
смілими потягненнями він нераз рятував чужі уді-
ли від знижки, рятуючи тим дотичні компанії від 
банкротства. Але своєї компанії не зумів ряту-
пати. 

УХВАЛИЛИ ОПУБЛІКОВУВАТИ ВИСОКІ 
ПЛАТНІ. 

ВАШИНГТОН. — Конгрес ухвалив, щоби пода-
вати до загального відома імена тих осіб, урядових 
і приватних, які мають річну платню 75 тисяч до-? 
лярів і більше. Спис тих осіб виготовлюватиме фе-
деральний уряд скарбу, якому всі компанії мусять 
давати точний звіт. 

СКАРЖИТЬСЯ, ЩО ЇХ ТИСНУТЬ. 
СОЛТ ЛЕЙЌ СИТІ. — Голова союзу американ-

ських банкерів, Орвал Адамс, сказав, що всі амери-
канські громадяни повинні розпочати хрестоносний 
похід проти уряду, який накладає величезні подат-
ки і потім їх легкодушно витрачує. Він сказав, що 
уряд накладає на приватну власні'сть такі податки, 
ідо майже цю власність конфіскує. 

РЕКОРД НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ. 
Д1ТРОЙТ. — У родині одного безробітного на-

родилася дитина, яка своєю вагою побила всі знані 
дотеперішні рекорди. Вона важить 19 фунтів, себто 
иять фунтів більше, ніж важили всі разом Діонські 
пятернята. Новонароджена дитина є хлопцем, до-
бре розвиненим і сильним. Він кричить з такою си-
лою, начеб мав уже рік життя. 

ПРОВІРЮЮТЬ ПРОПАГАНДУ РАДІОСТА1ДІЇ 
НЮ ЙОРЌУ. 

НЮ ЙОРЌ. —На засіданні міської ради Ню 
Йорќу вивязалася дискусія над пропагандою радіо-
стації „Доблю Ен Вай Сі", що є власністю міста Ню 
Йорќу. Деякі радні' закидали, що та стащя надає 
замасковану комуністичну пропаганду. Недавно 
вона висилала ніби невинні оповідання про Совєти, 
в яких 'у гарній формі представлювано совєтськии 
режім. Над тим питанням, вивязалася гаряча дис-
кусія і радні рішили розвести слідство в тій спра-
ві. 

НАЙСТАРШИЙ СТАРШИНА 
— НАЙМОЛОДШИЙ 

, , ГЕНЕРАЛ. 
У Берліні святкував століття 

своїх народин полковник фон 
Куцшенбах. Канцлер Гітлєр 
іменував з тієї нагоди полк. 
Куцшенбаха генералом і пода-
рував йому свій ` портрет з 
власноручним підписом. Най-
старший німецький старшина 
став наймолодшим' генералом. 
Кажуть, що ген. Куцшенбах 
почувається дуже добре, має 
живу вдачу і дуже рухливим. 
Преміер Герінґ особисто склав 
новому генералові побажання 
та передав йому почесний по-
дарунок, а бувший цісар Віль-
гельм переслав солєнізантозі 
своє погруддя. . -

ПОЛІЦІЯ НАКАЗУІ5 ІЗЬИ?А-
ТИ ПРОДАНІ КАЛЄНДАРШ 

. „ВІДРОДЖЕННЯ". 
Централя „Відродження" ді-' 

ќѓгає далі..,від.своїх членів із 
Волині зажаленняна безправ-
ну поведінку поліції. Оце`-п. 
Микола. Домащуќ із Зозова. 
пов. Рівне, що негайно після 
одержання розпродав 50 ка-
лендарців Відрядження" на 
1938 p., дістав від поліції на-
каз.... позбирати всі продані 
календарці під загрозою ќа-
ри за кольпортажу нелегаль-
них видань! Поминувши вже 
те,-що .п. Домащуќ-не-може 
памятати всіх .50 л`юдей, кому 
продав, — така поведінка по-
ліції щонайменше дивна, бо 
без особистого зиску членові 
можна перепродувати й по-
ширювати видання свого То-
вариства без окремого дозво-
лу на кольпортажу (яка t 
статутово дозволеним засобом 
діяльности Товариства)! Де-
які члени Т-ва (як ось п. Та-
рас Красьоха з Хряська, пов. 
Луцьк) доносять, що поліція 
робить ревізії і шукає... цен-
зурованої відродженецької лі-
тератури (наче нелегальної). 
Іншим конфіскує видання 
при переїзді, як ось тор-
говельному практикантові Ан-
дрієві Гавронському, якому 
2 постерункові на стації у Во-
лодимирі Волинському 
фіскували стінні 

СВІТ В йбРАЗЌАХ 

РИБА, ДОБРЕ ЗАМОРОЖЕНА. 
З бостонського порту виїхав оноді рибацький човен 

‚‚Фордгем", щоб наловити риби й вернутися з ладунком, 
тепер так потрібним на піст. Кораблик попав на бурю й 
вернувся ввесь обмерзлий: 

ПОЖЕЖІ ФАБРИК У ЛИТВІ. 

З Ковна повідомляють, що 
у можейківській фабриці - лену 
вибухла пожежа, що сп'ричи-
нила'втрати пона̀ д 400,000 лі-
тів. ..ЩоДца-л-Щіред '̂ -кількома 
днями згоріла також фабрика 
лену у Шавлях. В Уцяні згорі-
ла міська елєктрівня і місто 
залишилося без струму. Вн-
трати переходять суму 100,000 
літів. Від електрівні запалився 
недалекий млин і теж згорів 
до тла. його вартість рахують 
на 60,000 літів. 

ВІДІБРАЛИ ЗАЛІЗНИЧУ 
ЗНИЖКУ. 

` Тернопільська коедукаційна 
гімназія Рідної Школи в Тер-
нополі стратила у цьому році 
право пршхюд^ос^ц^яке мала 
безперернвно від часу свого 
існування — себто від ІЂ` літ. 
Властиві причини є полѓѓич-. 
іюго характеру як своєрідна 
репресія за те, що українське 
громадянство . Тернопільщини 
відмовилось приняти пара-
лельки при польській гімназії, 
які форсував бувший куратор 
Ґадомскі. В цьому шкільному 
році право прилюдности при-
знано тільки восьмій клясі 
давнього типу, про що й опо-
віщено в „Дзєнніку Уржендо-

івім" мін. віроісп. Й ОСВІТИ ' 'Ч. 
.6, позиція 184 з 10. червня 
1937 р. І учні та учениці 

скон-
й кишеневі 

календарці „Відродження". Ще 
інші мають навіть судові роз-
прави.за кольпортажу відро-
дженецької літератури, як ось 
П.. Семенюк із Олександрії, 
пов. Рівне, який матиме неза-
баром розправу в окружному 
суді в Рівному за безкорисну 
кольпортажу відродженецько" 
літератури. В усіх тих випад 
ках Головна Рада рдбить від-
повідні заходи, й взиває не 
зражуватись перепонами й ве-
сти далі статутову діяльність. 

ЗАЛІЗНА РУДА В ГОРЛИЦЬ-
КОМУ ПОВІТІ. 

В селі Воля Лужанська, 
горлицького повіту, ‚відкрили 
поклади залізної руди. Окрема 
комісія досліджує тепер гли-
бину та грубість нокладів 
теж їх експльоатаційну 
тість. 

50-ЛІТТЯ ОДНОЇ ЛОПУЛЯР-
НОЇ ПОСТАТІ. 

Рівно 50 років тому появи-
лося в літературі вперше імя, 
що притьмарило багато героїв. ̂ ІУ6У f { ‚,Ш1 .,... V4i.HJIIi, ,к., 
Ним був Шерльок Гольмс, ге- КЛЯСИ) ІЦ0 доїздять `до Терно-
рой оповідань Конана Дойля.ІПОЛЯі користувались до дня 
Гольмс мав більшу славу, ніж 2б.`січня 1938 р. належною їм 
сам-автор, і багато читачів в.- залізничою знижкою. Тогож 
рили, ЃНІ ОПІКИ-:- 1СНУЄ.ІДНЯ б і л є т о в а к а с а в ТЄРНОПОЛІ 

і залізничі кондуктори зажада-
л̀и повної оплати під загрозою 

писав 
повісті. Сам 

Французькі гімназисти на про-
гульці в Лондоні шукали йо-
го дому. Конан Дойль 
спершу історичні 
він був лікарем. Постать 
Гольмса взяв живцем із лікаря 
Беля, в якого лябораторії 
працював. Перше оповідання 
про Гольмса не мало багато 1 0 Л І є . 
успіху. На нього звернув ува-

кари 5 злотих, покликуючись 
на те, що у надісланому на-; 

чальству тернопільської ста-
ції виказі з 26. жовтня 1937 р. 
нема згаданої вище восьмої 
кляси гімназії Р. Ш. в Терно-

але негайна інтервенція дирек-
ції гімназії у стаційного на-
чальства не мала покищо нія-
кого` vcnixv. 

, як 
вар-

ПОМЕР ПРИЯТЕЛЬ УКРАЇН-
ЦІВ. 

У чеській^Празі помер відо-
мий білоруський діяч і прия-
тель України, д-р-філ. Тамаш 
Гриб. Це визначний білорусь-
кий поет, учений та публіцист. 
Брав участь у білоруському 
повстанні, ч 

ѓу редактор одного амсрикан-
ського журналу і замовив у 
Дойля - повість. Дойль пішов 
за прикладом - французького 
популярного . автора, кримі-
нального повістяра Ґаборіо, і 
Едгара По. Дойль приняв за-
мовлення для заробітку, бо не 
мав тоді праці; Коли він по-
чав` помішувати згодом ко-
ротќі кримінальні оповтанияз 
Гольмсом. у. Лондоні — успіх 
був незвичайний. У 1894. р.І 
Дойль, перетомлений своїм ге-
роем, убив його в одному о-
повіданні, але 7 років пізніше 
мусів на. домагання публики 
наново його воскресити. - За 
Шерльоком Гольмсом - пішли 
всякі Пінкертони, довго, з не-
меншим успіхом... матеріяль-
ним. Конан ДойлЬі соромився 
трохи своєї популярности зав-
дяки Гольмсові і застерігся, 
щоб на його гробі не випису-
вали йому, що він є автором 
Гольмса. 

НОВІ ПРИСМАКИ. , 
У берлінських цукорнях та 

стсладах солодощів появилися, 
нові ласощі, що у смаку по-
дібні до чоколяди.'Це міша-
нина ванілії 'та 'цукру. У мя-

у Берл і̀ні 
розпродують уже"перші біль-
ші транспорти ковб'аси.з кра-
бів у пушках. 

ОСЬ ЩО ЗНАЧИТЬ ПОСТУП! 
В одному готелі в Варшаві 

один чужинець зажадав полу-
чення з Голяндіею й за приічю 
одної голяндської телерадіо-
стації відбував розмову з рн-
балками на кораблі „Адам", 
що був саме на ловлі риб на 
Ледовому ` океані. Розмова 
тривала 9 хвилин. її було доб-
ре чути на обох сторонах. 

ПОМЕР 0 . МІТРАТ ТЙТІШНА-
РОВСЬКИЙ 

ЛЬВІВ. -— Померла людина, яка впродовж сво-
го довгого віку брала безпосередню і надзвичайно 
активну участь у.розбудові українського життя в 
Галичині. Є нею о. мітрат Евген Тит Столобут Вой-
наровський, радник митрополичої консисторії, ґе-
неральний адміністратор митрополичих дібр, по-
чесний доктор економічних наук; довголітній голо-
ва товариства „Сільський Господар", довголітній 
посол до віденського парляменту і т. д. Це той свя-
щеник, .шо в тих селах, де душпастирював, викорі-
нював неграмотність серед селян і закладав читальні 
та посилав своїм коштом сільських хлопців до ви-
щих шкіл. Це той, що дбав ціле життя про те, щоб 
допомогти селянам набути землю. За свого життя 
розпарцелював між селян 37,000 моргів дідичівських 
ґрунтів, даючи-тим можливість життя коло 10,000 
селянським родинам. Це була його заслуга, що ми-
трополит Шептицький подарував двір у селі Кор-
шові коло Коломиї на Хліборобську, Школу „Сіль-
ського Господаря", де саме тепер відбуваються гос-
подарські курси, для дівчат. Йому треба завдячува-
ти, що сьогоднішня Хліборобська Школа в Мило-
ваню, що є також дарунком митр. Шептицького, пе-
рейшла на власність ;„Просвіти". Покійник писав 
багато на економічні теми, по українськи і по ні-
мецьки. У таких своїх більших працях, як „Вплив 
Польщі на економічний розвиток України", „Поль-
ща на Сході й Заході" (по німецьки) й „Економічне 
положення українського народу в Польщі", виказу-
вав, як Польща руйнувала економічно український 
нарід. 

Походив зо старого українського роду. 
Бл. п. о. Тит Войнаровський народився 16. лю-

того 1856 р. в Ляцькім Шляхотськім, товмацькогО 
повіту, де його батько був священиком. Рідня по-
кійника ке ОЙЙН з найстарших ̀ўкреяисвктсрожів`, †Ой 
самий, з якого походив- і найближчий приятель та 
дорадник гетьмана Мазепи. Це рід, що здавен-дав-
на зберегав українські традиції та визначався га-
рячим українським патріотизмом. Після битви під 
Полтавою, коли гетьман Мазепа разом з козаками, 
що залишились йому вірними, мусів утікати з Укра-
їни, один з роду Войнаровських поселився в Гали-
чині й дав початок новій вітці цього славного роду, 
з якого вий.шр,в і покійний о, Тит- .. 

НОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. 
ЗОЛОЧІВ. — Дня 25. лютого розпочався но-

вий політичний процес, звернений проти 25 моло-
дих хлопців з Радехівщини,' обвинувачених поль-
ським прокуратором у приналежності до Орґаніза-
ції Українських Націоналістів та в державній зраді. 
Є він тільки продовженням недавно відбутого по-
дібного процесу проти 25 хлопців з того самого по-
віту. 

БЕРУТЬСЯ НА ШТУЧКИ. 
ЧЕРНІВЦІ '(Буковина). — Румунська націонал-

христіянська партія Буковини і Мармарощини по-
чала видавати „Христіянське Слово як румунський 
часопис, призначений для українського народу в 
Румунії. Часопис виходить українською мовою. В 
нім зазначено, що його видає „комітет румунської 
молоді" при. співпраці, українців. 

ГУВЕР І ГІТЛЄР. 
БЕРЛІН. — Американський кореспондент доно-

сить, що має відомості з достовірного джерела, що 
коли бувший американський президент Гувер від-
відував Птлєра, то сказав йому, що він сумніваєть-
ся"у тривкий успіх націстичної ідеольогії. І ще за-
явив, що ця` наука не є приемлива для американ-
ського способу думання, бо американці Не вірять у 
суспільний поступ без інтелектуальної свободи. 

як У ДОМІ БОЖЕВІЛЬНИХ. , 
МОСКВА.—Чужинецькі кореспонденти, що до-

пущені до судової розправи проти Рикова, Буха-
ріна, Гринька` й інших найвищих совє†ських був-
ших достойників, пишуть виразно, що не -можуть 
зрозуміти всього того, що на тім Суді ііється. Під-
судні ще допомагають прокураторов^, перебираю-
чи на себе ще далеко більшу вину, ніж ту, яку при-
писує їм акт обвинувачення. Вершком усього є.зі-
знання бувшого голови чека, Ягоди, що розповідає 
широко, як він упляновував ріжного роду вбивства, 
щоби при їх помочі викликати заколот, повалити 
владу Сталіна і самому стати на чолі Совєтів та 

`І відіграти у Советах таку ролю, яку відграє Гітлєр у 
Німеччині. . . и;м 

НОВА КРІЗА У ФРАНЦІЇ. 
j . ПАРИЖ. — Дають 31 франків - за один аме-
' риканський -доляр.- Так низько впала французька 

валюта. А тут треба ще звідкись добути 20 біліонів 
франків на нове зброення, якщо Франція має за-
держати в Европі одно з передових місць. Все те 

' довело край до нової політичної крізи. 
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І 
ЧИ, І ЯК ПРОТЕСТУВАТИ 

Прихильники „народнього фронту" намагали-
ся вхопити українське громадянство в;. Америці на 
гіротипольський „сентимент" і наклонити його до 
того, щоби повести спільно велику протестаційну 
акцію проти Польщі. Та хоч наш загал не дав себе 
зловити на ту вудку, то большевики далі не пере-
стали н'акликати до спільної „кампанії проти поль-
ського фашистівського терору". А ось тепер ще й 
розписуються, як, цей рух „починає набирати що-
раз більшого розмаху" та як про їхню протеста-
ційну: акцію проти Польщі розписується американ-
ська^лреса. „У, Щ. Вісти" витягають із цього вже 
й консеквенцію, а то таку, що треба далі провадити 
акцію за створення „народнього фронту" нашої імі-
грації, щоб ніби таким чином посилити протестацій-
ну йкцію проти Польщі. Ще й пишуть, що „хто бу-
дѐ  Стояти осторонь, той виявить себе ворогом своїх 
братів і сестер у старім краю". 

Кожний може накликувати до протесту проти 
.наших ворогів. Це самозрозуміле, коли брати спра-
ву загально. І коли якась група наших людей, чи 
якась громада, хоче повести якусь протестаційну 
акцію, то це є корисне й додатне явище, і то навіть 
тоді, коли скликується такі віча тільки на те, щоб 
на них обговорити обширніше те, що діється на 
українських землях. 

І можна кожного дня і кожної години проте-
стувати проти Польщі, бо причин до цього є повно. 
Але кОлиб ми тепер мали братися за якусь масову 
протестаційну акцію, то хіба,нам мусіли би поза-
сихати горла і мусів би нам мозок задеревіти, щоб 
ми могли обговорювати в Америці на вічу україн-
ську справу і не заговорили також про те, що ді-
ється на українських землях під Совєтами. Адже 
очі цілого світу звернені сьогодні на совєтське пек-
ло! Там на суді в Москві згадують і Україну. Го-
ворять за українських націоналістів. Чи хочби за 
зазіхання Гітлєра на Україну. Чиж можна в хвилі, 
коли американська преса раз-у-раз про ці справи 
згадує, не заговорити і нам про це на наших ві-
чах, якщоб ми мали їх влаштовувати як вираз я-
когось маніфест ащйнЬ-протестаційного руху? Чи 
можна замовчати про те, що сьогодні не виходить 
у Румунії ні одна українська газета? Чи можна збу-
вати` мовчанкою те, що на Закарпатті пхають при 
допомозі московських агентів і баламути з боку 
чеського уряду московську мову до українських 
шкіл по українських селах? Так, треба нам проте-
сту, але такого, щоби бив усіх наших гнобителів, 
а в першу чергу Совєти. А прихильники „народньо-
го фронту" такого протесту не підіпруть, бо вони 
хотіли би протестами проти Польщі відвернути у-
вагу української іміграції від того, що діється з де-
сятками міліонів українців під Совєтами. Тому, ко-
ли вести масову протестаційну акцію, то проти всіх 
окупантів. І протестувати підготовано, з ясною ціл-
лю і з матеріялами, виданими англійською мовою. 

Гуцули майже всі на Здкар-
патті рубачі, а випасанням ху-
доби та хліборобством зай-
мається їх дуже мало. Сама 
Ясіня має дві третини ' ката-
стральної землі, вкритої ліса-
ми, а на цілій Рахівщині є лі-
са майже 70%. З того всього 
більше як половина державні 
ліси. Зпочатку; ще за часів 
Марії Тереси, був це праліс', 
лише в деяких місцях попере-
риваний травистими долинами 
і гірськими полонинами. Поло-
нин було далеко менше', як 
сьогодні. 

Гуцули первісно 'не були ні 
рубачами ні сплавниками, Що-
йно від німецьких кольоністів 
навчилися прорубувати ліси й 
будувати земну та водну кому-
нікацію. Досі жили майже ви-
к#ючно з плекання худоби. 
Колиж займалися хлібороб-
ством і при цьому треба було 
прорубувати ліс, то робили це 
дуже примітивно. Земля негно-
єна і якнебудь оброблена ско-
ро перемінювалася знову в пе-
реліг, заростала хабаззям і 
терням, з часом виростав на 
ній знову лісок, який треба 
було випалювати. 

Скоро після поселення ' пер-
ших німецьких кольоністів до 
державних робіт почали бра-, 
ти і гуцулів і з них за корот-
кий час стали знамениті, руба-
чі та сплавники. 

Про сплавників і лісові гаті. 
У тих. часах, як ще не було 

доріг, сплавлювали все дерево, 
яке рубали високо в горах. 
Чорною і Білою Тисою, Мо-
крапицею, Тересвою і її до-
пливами й іншими потоками, 
які з весною, перемінювалися 
у рвучкі ріки. Літом ті `річки 
мають мало води і ними годі 
сплавлювати дерево. 

Щоби цьому зарадити, що-
би дерево можна було`сплав-
лювати в якійнебудь порі ро-
ку, побудувала мадярська 
влада багато гатей або кляв-
зур, себто перегород, випов` 
нених камінням і землею, щоб 
вони здержували воду. Таких 
клявзур було на Закарпатті 
двацять пять, із того більше як 
половина на Гуцульщині. Най-
більша з них є клявзура ап-
шинецька, яких 15 км. від Ясі-
ні, здержує вона приблизнр 
чотириста тисяч кубічних мет-
рів води, потім гребля під Г6-
верлею, що має яких двіста 
тисяч кубічних метрів води. 

У тих перегородах задержу-
вали кілька днів воду з Гір-
ських потоків і рік, а потім 
випускали майже рівночасно, 
звичайно в середу та суботу 
рано, двома-трьома шлюзами, 
званими „ворота". 

Заки клявзури випустили, 
приготовляли заздалегідь і 
звязували разом дерево. На 
поромах було по 2—3 гуцу-
лів, які кермували ними, щоби 
десь не зачіпили та не затара4 

сували дороги. Майже висох-
лі річища виповнювалися мит-
тю водою, яка піднімала поро-

ми і гнала їх із головокружною 
скорістю вперед. Щоби керму-
вати поромами, які гнали по 
воді з такою скорістю, що від-
даль із Ясіні до Бочкова (бідь-
ше як 70 км.) перепливали за 
нецілих.три години, треба бу-
ло неабиякої відваги та пово-
рсѓностИ. Бо вистарчило, щоб 
пором'ударив об якусь скалу, 
скрйту Щ водою, а вся зало-
і.га 'пор'ому знаходила смерть у 
глибині. Такі небезпеки зруч-
ний сЬлавник мусів уміти ви-
мИнати. Часом таки трапляло-
ся, що'приходило до „карам-
болю", себто, що пором, не 
до`сить 'зручно кермований, за-
чепивсд,:іиші наїхали на нього 
і вкінці ціле річище було зата-
расоване поромами, які потім 
із надлюдською силою треба 
було рятувати.. 

Тому то до такої небезпеч-
ної роботи брали справді силь-
них ‚^поворотних гуцулів, які 
Не і^ояли^я ніякої небезпеки і 
все' `були';т`от6ві на смерть. 
Майже щ$ роуу ^тось загинув, 
як про це. досі (Говорять чи-
сленні хрести, поставлені на 
місцях, де вода викинула пото-
пельників на беріг. Та це ні 
трохи не відстрашувало, щоб 
до сп'лавлювання не зголошу-
валися все нові добровольці, 
що погорджували небезпека-
ми та -смертю.` Гуцули- племя, 
що не знає страху, що вистав-
ляє себе на небезпеку навіть і 
тоді, коли того'не треба, ли-
ше тому, щоб ^доказати, що не 
боїться.. На відважних сплав-
ників інші дивилися, головнож 
жіяісн,;-з великим подивом. До 
того' при-`сплавах був гарний 
заробоќ.'`Платили їм від.ку-
бічного метр'а, скільки сплави-
ли долі рікою, а тижневий за-
ррбок 30^-50 долярів, не був 
у'часах 'доброї деревної кон-
юнктури чимсь надзвичай-
ним. 

У Бочкові, де Тиса перемі-
нюється з рвучкої, прудкої у 
повільну .та спокійну ріку, пе-
реймали '†а купува'ли спЛавле-
не дерево' від держави марма-
роські і мадярські жиди. Вони 
потім відставляли дерево далі 
до Мадяршѓіни, яка, як відомо, 
май$ке не має лісів і мусить 
дерево купувати на чужині. 
_.У Бочкрві виплачували гу-
цульськи# робітникам тяжко 
запрацьований заробіток. По-
тім знову вони верталися за-
лізницею до дому, щоб від-
почати та приготовитися до 
нової роботи. 

Як були добрі заробітки, то 
гуцули не шанували грошей. 
Дрібних грошей у Бочкові 
взагалі `Йе"'брали, лише остав-
ляли на касовому віконці. Ко-
лиж службовик звертав їм на 
те увагу, махнули лише рукою 
та говорили: „Це за фатиґу!" 
і відходили спокійно з банкно-
тами. Не було іншої ради, ли-
ше ті дрібні складати та від-
давати на добродійні ціли. Ця 
гордість гуцульська доходила 
аж до того, що платили сами-

ми сотками. Платити менщими 
грішми було для порядного 
сплавника негідне. Тому тоді 
платили сотками, а дрібні, які 
в них знову призбирувалися, 
вимінювали потайки у жидів 
за грубілі банкноти. Розумі-J 
еться, Що на такій виміні жи-
дівські торговці заробляли 
гарно. 

В тих часах Бочків процві-
тав і багатів. ‚Кожний пятий 
громадянин торгував деревом, 
а гроші 'звідусіль плили. до 
міста, бо тут і сплавники і де-
ревні підприємці тратили ве-
лик.і суми. Та пбтім ціни на де-
рево'сильно впали, баґато де-
ревних спекулянтів, збанкроту; 
вало і добробутові прийшов 
кінець.' Хто заздаЯегідь не стя-
мйвся, пропав. Тепер у Бочко-
ві сумно і пусто. Гуцульські 
сплавники зникли З його ву-
лиць, зникли і торговці дере-
ва, з гаманцями, напханими ти-
сячами. Сумно лежить дерево 
та пороми при-берегах'Тиси, 
ніхто не звертає на нього 
уваги. І 

Лісові дороги ще передтим 
завдали перший удар гуцуль-
ському сплавництву. Дерева 
сплавлювали щораз менше, де-
які клявзури повикидали з 
річища, інші спорохнявіли. З 
деяких клявзур зужили дерево 
для будови дороги. Тепер уже 
не побачите відважного гуцу-
ла, що мчиться дарабою по 
Тисі. Все завмерло. Лише лі 
сові вузкоторові 
ще животіють і возять поде-^ 
куди кілька вагонів дерева, на 
якім дуже малий заробіток. 

Гуцули-рубачІ. 
Не ліпше як сплавникам 

живеться сьогодні 'і ѓуцулам-
рубачам. За добрих часів ліси 
від рубачів просто роїлися. За 
працю було дуже легко. Сьо-
годні вже не те. Ніхто не роз-
бивається за робітника. Тому 
ті, що мають працю, держать 
ся місця. 

Давніше спускали дерево 
деревляними смиками цілу зи-
му. „Смик" це якого півто-
ра метра широке деревляне 
корито, з обох боків із висо-
кими стінами, з деревляною 
підлогою, яку сніг і- спускане 
дерево вигладили як скло. 
Вдолі побіч „смика" є склад 
дерева, яке складають відпо-
відно до величини. Нерівні 
та невідповідні пні розрізують 
на опалове дерево, яке весною 
попросту скидають до розли-
тих рік і.воно само пливе, де 
його в відповідних місцях рб^ 
бітники виловлюють і уклада-
ють у стоси, щоб висохло. 
Рівні, здорові пні відправля-
ють зимою найбільше кіньми. 
Кладуть рівно, звязують силь-
но ланцюгами ; і тягнуть по 
землі та по снігу. Гуцульські 
маленькі, одначе сильні коні 
везуть так великі тягарі. Во-
зять також дерево лісовою за-
лізничкою. Де це можливо, по-
просту пускають вагончики 
долі шинами, а керманич, що 
стоїть при гальмі, вже подбає 
про те, щоб зупинитись у від-
повіднім місці. ' . 

В часах деревляного добро-
буту і рубачі заробляли гарні 

гроші, хоч 1 не так „легко", як 
сплавники, зате з меншою не-
безпекою. Робітники працю-
вали звичайно „партіями", 
мали все свого „Ґазду", який 
'для них підшукував' роботу, 
фасував для.них гроші, випла-
‚чував, дбав про їх прохарчу-
вання. 

Коли робітникам визначили 
місце для виробу дерева, ста-
вили собі колибу, якої стріха 
досягала аж до землі. Одяги, 
тайстри (торбХ), мішки з хар-
чами порозвішували на кілках, 
'де який робітник спить, там 
причіпае табличку „заняте", а 
ніхто інший вже там не буде 
кластися. Місце, де робітник 
спить,. підстелить чатинням а 
бо соломою, щоб було мякше. 
Посеред ќолиби є яма на во^ 
Гонь. Над вогнем завісить ко-
телок, ^або приставить при 
вогні. Диму в колибі все бага-
то. Гуцульський рубач каже, 
що дим не шкодить; як трохи 
щипає б очі, то тоді краще 
спиться. S 

Коли рано треба йти до пра-
ці, збудить їх „кайман".^) 
Кайман це хлопчак, який дбає 
про воду й вогонь. Про поря-
док не мусить дбати. Нема тут 
що порядкувати. Хіба, коли 
нападе на нього роботяща го-
рячка, обітре якийсь із горш-
ків, який вже просто обріс са-
джею. Вода звичайно є близь-
ко під рукрю, а дров-Усюди 

лише лі - і а ж з^багатр. Кайман ще не 
залізнички чоловік, тож і плата його та-

ка. За дня ви рідко застанете 
каймана в колибі, бо напевно 
пішов на лови у ліс або в ріці 
ловить пеѓрўѓи. Чого, зрештою 
в день мав би пересиджувати 
.у колибі? Нікого тут нема, ні-
чого тут нема, нічого тут ніхто 
не вкраде, хоч є там мішечки 
з мукою, солонина. Туристи ли-
шають по колибах багато цін-
ніші речі, а всеж таки нічого 
не пропаде. 

Харчі рубачів дуже прості. 
На вечерю варять кулешу, яку 
трохи помастять солониною, 
так, що подержать кусень над 
вогнем. Коли є бараболя, пе-
чуть її у вогні. Трохи хліба і 
сира доповнять харч і ця про-
ста, одначе поживна страва 
вистарчає. 

Приладдя, що ним рубачі 
працюють,.-це: сокира, велика 
пила на двох людей і гак до 
стягання дерева. Більше нічого 
і не треба. 

На неділю всі їздять або хо-
дять додому. Виглядає це ма-
льовничо, як на возі повно їх 
у народній ноші, головно, ко-
ли є там д дівчата. 

Гуцули знамениті рубачі; 
рубачі інших народів не мо-
жуть із ними і рівнятися. Ко-
лиж іще працюють на акорд, 
робота аж горить їм у руках. 
Не люблять, коли наставника, 
себто 4,газду", дадуть їм чужо-
го чоловіка. На свого можна і 
погніватися і насварити на 
нього, а коли треба станути 
до нової праці, таки підуть за 
„ґаздою", хоч і гнівалися на 
нього. 

Галя Левицька. 

МИКОЛА ЛИСЕНКО 
10. березня 1842 року. 

Пробувши два роки на поса-
ді, він врешті міг здійснити 
свою мрію. Вибрав Ляйпціґ, 
де тоді була найкраща в Ев-
ропі музична консерваторія. 
Скоро талант нашого музики 
розцвів у всій своїй величі. 

— День '`закороткий, пра-
цюю ночами — писав Микола 
до Старицьких. — Поза пра 
цею в. консерваторії готовлю 
збірник українських народніх 
пісеньі Коли би прийшлося 
працювати на чужині, то не 
для чужого, а завжди для сво-
го. 

Незабаром Микола прислав 
перший збірник народніх пі-
сень і 10 пісень до слів Шев-
ченкаі Годі ` описати радість, 
що була від того в Україні. 

„Різдвяна ніч". 
- Післй; повороту З' Ляйпці-

ґу, де пробув два роки, Ми-
кола Лисенко працює в Києві. 
Як знаменитий піяніст, відра-
зу дістав учнів; і з того жи-
вуть він та його жінка Ольга. 
Увесь вільний час Лисенко 
присвячує студіям і оброблен-
ню народніх пісень. Один за 
одним виходять абірники. Ли-
сещф ` ще_: ГРІШНИМ рушієм 

(7) 
українського громадянського 
життя. Від хвилини повороту 
зза кордону працює невтом-
но над піднесенням культурно-
го рівня та над пробудженим 
національної свідомости своїх 
братів. Така праця — важка й 
небезпечна. Влада забороняє 
публично вживати україн-
ського слова. З концертових 
програм цензура здирає укра-
їнську пісню. ' 

Тоді свідомі круги Києва, 
Харкова, Полтави шукають 
способу, якби то обійти 
страшний царський указ. Схо-
дяться по домах. І ті вечерки 
стають вогнищем національ-
ної думки та вільного слова. 

У Києві це був дім сестер 
Ліндфорс, де збирався майже 
ввесь український мистецький 
і літературний світ. Тут чита-
но всіх письменників того ча-
су й обоговорювано націо-
нальні справи. На закінчення 
лишалося наймиліше:. музика. 
Микола Лисенко сідав до фор-
тепіяну і випаровував мягкі 
звуки зо старого інструменту. 
Вже тоді він мав цілу низку 
фортепіянових композицій. У 
домі сестер Ліндфорс уперше 
виконувано його пісні до слів, 

Шевченка, і тут теж повстала 
думка ‚великої його опери 
„Різдвяна ніч". 

1872 року Михайло Стариць-
кий, що тоді вже зовсім при-
святився театрові, переробив 
Гоголеву „Ніч перед Різдвом" 
на українську пєсу. Цю пєсу 
вибрано тому,.що вона дава-
ла багаті можливості випро-
вадити на сцені народні зви-
чаї. Коли Лисенко написав му-
зику, оперу вивчили аматори, 
між ними й Ольга Лисенкова, 
й уперше виставлено „Різдвя-
ну ніч" у школі сестер Лінд-
форс. Роблено все можливе, 
щоб одержати дозвіл заграти 
оперу публично. По довгих, 
упертих заходах кригу про-
ломано. В лютому 1873 року 
„Різдвяна ніч" ішла в київ-
ському міському театрі. Чоти-
ри вистави,,день за днем, кож-
напри переповненій салі. Пу-
блика робила нечувані овації 
композиторові.. 

У Петербурзі. 
Слава, що її здобув Лисен-

ка своїми творами й невсипу-
щою працею, не закручує го-
лови музиці. За ввесь час він 
ставиться критично до свого 
вміння. Чим більше заглиблю-
ється у тайни композиції, тим 
більше браків добачує. Вреш-
ті одного дня рішається ви-
їхати в Петербург, щоб від-
свіжнти у й доповнити своє 
знання. v 

— Миколо Віталієвичу! —(своїх. 

скрикнув один з його друзів, 
довідавшися, на що рішаеть-
ся Лисенко. — Невжеж ви хо-
чете нас кидати? Розстанете-
ся з вашим хором, з учнями, 
з нашим гуртом? 

— Любий мій! Знаю — це 
буде важко. Одначе непере-
можна сила тягне мене збаг-
нути багато незбагненйх ре-
чей. Напевно зможу потім кра-
ще працювати. 

Лисенко. поїхав. І вже після 
кількох тижнів прийшли до 
друзів листи, повні запалу й 
віри. Лисенкр попав до най-
кращого тоді російського ком-
позитора,. Рим'ського - Корса-
кова. Вчився в нього інстру-
ментації. Музичні кола приня-
ли Лисенка гарно. Слава по-
Передила його прихід. Скоро 
Лисенко стягнув українців сту-
дентів петербурзького уНівер-
ситету і склав академічний хор. 
Українсь'ка пісня залунала у 
вевшшљгааляк столиці й,усю-
ди викликала захват. Висту-
пав Микола теж як піяніст, 
усе з великим поводженням.. 

При кінці його побуту в Пе-
тербурзі (йому пропоновано 
місце диригента опери. И ко-
ли Лисенко відмовився, Рим-
ський-Кореаков здивувався: ' 

Не розумію вас, Миколо 
Віталієвичу. Тут жеж запев-
нена вам світова слава! 

— Не можу, вчителю. Знаю, 
що я потрібний там. Не хочу 
слави; мушу-'гір^цювати серед 

ЧОГО ВЧИТЬ НІМЕЦЬКА 
ШКОЛА 

Недавно вийшла у Франції 
книжка, видана емігрантами з 
Німеччини, про те, як навча-
ють німецьку молодь у шко-
лах під владою Гітлєра. Ми 
українці, що перебуваємо під 
диктаторськими режімами в 
СССР, у Польщі та в Румунії 
не знайдемо там багато ново-
го. Наших.дітей .чужі держави 
намагаються виховати в сво-
йому дусі, Також Птлєр хоче 
щоб німецькі діти дістали пе-
чатку `партійного виховання 
бо він знає, що ідеї, положені 
в душу, дитини, Часто лиша-
ються,в ній аж до смерти. Ха-
рактеристичне в німецьких 
Шкільних підручниках — це 
старання вибілити, піднести 
все, що німецьке. Натомісць 
про інші народи, головно су-
сідні, в німецьких підручни-
ках пишеться, як про щось 
надміру жорстоке, нелюдське, 
криводушне. Та спитаймось: 
чи так почали вчити німецьких 
дітей у школах тільки після 
приходу Гітлєра до влади? 
Відповідь: ще 'давно перед Гіт-
лером у німецькій школі вела-
ся політична пропаганда в під-
ручниках, особливо в учебни-
ках історії. По приклади не 
треба, далеко, ходити. 

Маю пе^ед собою книжку 
Фридриха Найбавера, „Підруч` 
нцк історії", виданий 1921 ро-
ку, отже через два роки після 
світової війни. Як пише автор 
про добу перед світовою вій-
ною? В книзі читаємо під за-
толовком; „Політика ізоляції 
Едварда:уИ7': 

„АнґЛій передівсім дивилася 
з заздрістю і турботою на 
зріст німецької заграничної 
торговлі... Носієм тоді поча-
тої і направленої проти Німеч-
чини політики зробився ко-
роль Едвард VII. ІЙого мета 
була — системою союзних до-
говорів окружити 'Німеччину, 
и більше й більше ізолю-

Гуцульські рубачі виїжджа-
ють на роботу і до Чехії, де 
працюють коло дерев, які по-
ломила хуртовина. Там їм пла-
тять менше і ще треба чистити 
ліо. Тому стараються скоро 
вернутися до краю. Гуцул не 
любить якоїнебудь роботи; ду-
же нерадо йде Наѓѓр: із' дівча-
тами засаджувати .‚'‚культурў'і', 
себто молоді деревця. Волить 
перележати на запічку, ніж та-
ку роботу. 

По добробуті, який був на 
Гуцульщині, нема вже і сліду. 
Люди не щадили. І не вміли і 
не сподівалися, що прийдуть 
такі тяжкі часи. Виеміґрувати 
на чужину дуже тяжко і̀ кош-

џ) 3 німецького: „Кайн ман" --
не чоловік. 

(Кінець буде)-. 

— Але ви тут теж велике 
діло робите! Ваші концерти, 
ваші композиції до слів Шев-
ченка розкрили очі неодному. 

— Так, я знаю. Алеж, учи-
телю, чи не важніше розкри-
вати очі своїм таки засліпле-
ним братам? 

. Праця для народу. 
Лисенко вернувся до Києва. 

Треба було наново здобувати тує великі гроші, 
прожиток, і тому взяв поса-
ду в музичній школі. Лекції 
мучили його, але він не на-
рікав; радий був, що знову 
між своїми. Почав поїздки з 
хором по всій Україні. Наві-
дувався до. кожного великого 
й малого міста. Кожна така 
поїздка була триюмфом на-
родньоцо духа. Неодин зро-
сійщений обиватель бив себе 
в груди, вислухавши Лисен-
ків концерт. 

Починаючи від 1880. року, 
Микола Лисенко, видав два-
цацять^бі^ників, пісень на хор 
з фортепіяном.` Окремо 'вйпра-
цював ріжні ойрядовї пісні, як 
„Веснянки", ^Купальська спра-
ва", „Колядки, й щедрівки", 
„Весілля". Згідно з обчислен-
ням, Лисенко записав і опра-
цював коло 500 найкращих 
народніх пісень. Такою збір-
кою ледве чи може похвали-
тися ще який нарід. Лисенко 
перший поцікавився народнім 
багатством і був ясним при-
кладбм для пізніших етноґра-
фів. -

(Кінець буде) 

вати' 

і 
Голова та капелюх. 

Славний данський письмен-
ник-байкар Христіян Андерсен 
відомий був з того, що не 
дбав ^про свій зверхній ви-
гляд. Його старий та знище-
ний капелюх і полатаний 
плащ знала вся Копенгага. 

Раз якийсь пяний студент 
зачіпив Андерсена на вулиці 
та сказав: 

— Гей, пане Андерсен, цей 
нужденний . предмет на голові 
називаєте капелюхом? 

Андерсен відповів спокійно: 
— А цей нужденний пред-

мет під вашим капелюхом на-
зиваєте головою? 

о — і — -

— Чи то правда, що Дмит-
ро сидить в арешті? 

— Так. 
— А то драб! І він важився 

говорити мені, що їде на два 
місяці до брата! 

— І він сказав правду: йо-
го брат також, сидить. 

Такі наміри приписує Най-
бавер англійському королеві 
Едвардові VII. В дійсно̀ $тіж 
Едвард VII. від першого дня, 
коли вступив на трон (1901 pNi 
намагався всяким способом4 

утворити союз між Англією, 
Німеччиною та Японією. Цісар 
Вільгельм II. на всі пропозиції 
Англії сказав „ні". Тоді Англія 
мўеѓла Наблизити свою політи-
ку до Росії та до Франції. 

Як було з французами? Ні-
мецький підручник історії 
вчить, що, мовляв, французь-
кий міністер. закордонних 
справ Делькасе. був тією осо-
бою, яка ставила собі найвн-
щу мету — підготувати велику 
війну проти Німеччини. Щож 
говорять факти? В дійсності 
Делькасе, після сутички з Ан-
ґлією за кольонії в Африці, 
післав був до Берліна р. 1903 
спеціяльного посла, щоб по-
розумітися з Німеччиною. Але 
того посла (на імя Етієн) у 
Берліні навіть не схотіли прніі-
няти! З ним просто не схотіли 
говорити... Само собою, після 
такої поведінки німецьких ви-
рішальних кругів Делькасе 
пбчав шукати для ФранцГЇ ін-
шихіприятелів і союзників. 

Приходить світова війна. 
Про її причини писалося бага-
то ріжнимИ мовами.'Як цю 
справу : вияснюють німецькі 
шкільні підручники? Очевид-
но, в тім самім дусі, що, мов-
ляв, на Німеччину во'роги на-
пали. д вона мусіла боронитн-
ся. А проте чи можна забути 
такі подробиці з доби перед 
вибухом світової війни: ні-
мецький посол у ВІДНІ ПОВІ-
дОмляв берлінський уряд ЗО. 
червня 1914 року, що він ста-
рається перестерігати Австрію 
перед поспішними рішеннями, 
себто, щоб Австрія не почина-
ла війни з Сербією після вбив-
ства наслідника трону Франца 
Фердинанда. 

Що на це цісар Вільгельм? 
Діставши авідомлення посла 
Чіршкого з Відня, він написав: 
„Хто його на це уповноваж-
нив? Це дуже дурне!... Чірш-
кий має ласкаво' залишити 
дурниці. З, сербами треба зро-
бити порядок, і то зараз". 

Виховання німецької молоді 
в школі після світової війни 
створило для німців зовсім ін-
ший світ. їм кажуть, що ні-
мецьке військо не було поби-
те', а поразка настала через У 
дар „кинджалом у спину". Та-
ке говорений, хоч може бути 
приємне серцю німецького мо-
лодого покоління, одначе воно 
може принести дуже небез-
печні наслідки. Німецький на-
рід може бути кинутий у якусь 
нову воєнну битву, з якої вже 
не вийде так легко, як із сві-
тової війни. Проте мусимо 
сказати, що психольоґічно ні-
мецька молодь була пригото-
вана до диктатури ще від 191У 

року-: љ м . . 
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НА БІЖУЧІ ТЕМИ 
О-

БОРОТЬБА ЗА ДОВШЕ 
ЖИТТЯ. 

Яких два тижні тому нюйор-
ські газети розписувалися 
широко про відчит, виголоше-
ний у Нюйорській Академії 
Медицини Реймондом Перлом, 
відомим професором універ`: 
снтету Джана Гопкинса в 
Болтимор, на цікаву темўѓі 
„шукання довгого життя". 

Між найцікавішими виснов-
ка.мн, виголошеними цим уче-
ннм розслідником, була його 
заява, що новочасний чоловік 
помирає на недуги серця й 
кровононних судин, та злучена 
з нею заява, що ще на довго 
до смерти людини лікарі, які 
цю справу розуміють, можуть. 
на основі докладних лікар-
ських оглядин ствердити, чи 
дана людина належить до дов-
говічних, чи коротковічних. 

Отже хто хоче жити довше 
в нинішніх часах, повинен ди-
внтися за здоровлям свого 
серця. 

рѓепай Мусійчук. 

У ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ БАТЬКА ТАРАСА 
шов до переконання, що ку-
рення тютюну рішучо вкоро-
чує життя. ' jk-Щ 

РОДОМ КУРИ ЧУБАТІ. 
Розсліджував теж проф. Рей-

монд Перл питання: чи є я-
кийсь звязок між дідичністю й 
довговічністю? 

По докладнім розсліді пи-
тання проф. Реймоилѓ Перл 
прийшов до переконання, що 
справді люди, котрі мають 
довговічних ближчих родичів 
(батьків і дідів), мають кращі 
шанси прожити довго, ніж 
люди, котрих родичі жили ко-
ротко. 

Який з цього практичний І 
висновок? Хіба той, що сказав 
голяндський письменник Муль-
татулі: Людина ніколи не мо-
же бути досить обережна у 
виборі своїх родичів. . 

Великий день в память Батька Тараса 
Знову ми будемо цей рік святкувати 
І знову ми будем Його величати, 
Збереться вкруг Нього семя ttbro ВСЯ. 

Зберуться усіх кляс дочки' і снни, 
А всі обкрадені із чести (і слави, 
А всі, всі в кайданах, без- долі, держави, 
Що ждуть свого щастя, що снять волі сни. 

Будуть повторяти його Заповіт 
І ті, що поклали свої важкі діла; 
І ті, що бездільно у мріях; сиділи, 
І ті, що забули про рідний свій світ. 

Будуть величати Його і всі ті, 
Що служать охотно Москві І ляхові, 
Що Матері серце пробили до ќрови, 
Що служать обмаяству, зраді, підлоті. 

Будуть пдвторяти батьківські `слова . 
Всі зрадники, юди негідні, фальшиві, 
Що славу Шевченка крадуть для наживи, 
Що серця в `них подлі, гадючі кубла. 

І слухати буде Тарас їх всіх слів 
І брови насупить із жалю і болю, 
Бо він за усіх нас терпів гірку долю, 
Щоб ми людьми стали із подлих рабів, 

1 гнівно наш Батько промовить до всіх: 
„Чогож то ви претесь в чужу чуженицю? 
Чому не ідете на рідну землицю, 
Де кличуть вас тіні борців пресвятих? 

„Хібаж я не кликав виразно, до нас: 
-Вќ вражою кровю волю окропіте? 
Не час же вам, діти, бездільно сидіти, 
До праці всі спільно, до бою, всі, враз! 

„Хай „віри", ні „ізми", ні партії всі 
Вас не розділяють на матерній ниві̀ , 
Вас кличуть геройські козацькі могили, 
їдѓѓь рука в руку, як діти однії 

Ідіть, не лякайтесь ви смерти й трівог, 
В вас є Україна, одна, Рідна Мати.' 
Ідіть із лап ката її визволяти, 
За вами вся правда.% поможе вам Бог!" 

ЗАБОРОНИ ПРО ГОРІВЌЎ. 
Ми звичайно лучимо з ко-

роткнм життям алькогольні 
налитќи. Про людину, що по-
мерла молодою, говоримо, що 
її горівка в гріб загнала. 

Проф. Реймонд Перл розслі-
днв цю справу докладно й ка-
же, що думка про шкідливий 
вплив алькоголю на довготу 
життя перебіл'ьшена. На його 
думку, умірковане вживання 
алькогольних напитків не під-
ірнває життѓя; зате надмірне 
вживання скорочує життя ви-
разно й значно. 

Говорив раз загорілий анти-
алькоголік проти навіть най-
більш поміркованого вживан-
ня алькоголю і вжив арґумен-
ту, що алькоголь скорочує 
життя. На те один зо слухачів 
спитався: „Ви кажете, що аль-
коголь скорочує життя? А ось 

ДОВГОВІЧНІСТЬ І УМОВА 
ПРАЦЯ. 

Розслідив проф. Перл і ба-
лачку, що, мовляв, тілесна 
праця причиняється' до довго-
вічности, а умова праця вко-
рочуе життя. 

Він переконався, що вплив 
тілесної праці, навіть надворі, 
себто на повітрю, не має тако-
го впливу на довговічність, як 
звичайно припускають. Автім, 
додав він, на 40-вім році жит-
тя людина взагалі повинна 
вважати на те, щоб не напру-
жуватися тілесною працею. 

Недавно цю саму думку ви-
сказав інший лікар, коли, від^ 
повідаючи на запит, що роби-
ти старшому товстому чолові-
кові, щоби похуднути, а спе-
ціяльно чи порадно такому 
чоловікові робити сильні фі-
зичні вправи, відповів: „Ні, о̀-
динока фізична вправа, яку 
такий чоловік може робити, це 
хіба відсувати стіл від себе". 

Фраза „відсувати від себе 
стіл" тут ужита в тому значін-

З УКРАЇНСЬКОГО життя 
В АМЕРИЦІ , 

мій батько ціле життя пив, 
нині вже має 8^літ. Що шш"`` в котрому п вживає наш чоловік, коли в навечеря Різд-

ва каже: „Тепер, Жінко, від-
або мене 

це скажете ? " 
„Що я не це скажу?" — від 

палив прелегент. „Я на це вам ^ ь ^ щ д м е н е 

скажу, що примір з вашим 
батьком не є відповіддю ча 
мої висновки. Бо лиш поду-
майте собі, скільки років мав 
би ваш батько, якби був ‚не 
кушав алькоголю!" 

Замісць відповідати так, цей 

ВДАРИЛО ЩАСТЯ В ХАТУ, 
АЖ ХАТА ЗАВАЛИЛАСЯ. 
Всі лікарські роздумування 

над тим, що продовжує, а що 
вкрочує людське життя, ма-
ють на ціли показати людям, 

прелегент, видно, повинен був щ о „м р о б щ о б д о ж и т и 
спитатися запитуючого, чи ио-
го батько пє багато, чи мало довгого віку. 

Та й тут: піп у дзвін, а чорт 
у клепало.. Лікарі про те, як Це зрештою дуже безпечно 

ставити таке питання хочби д 
кому. Чейже ніхто не скаже g т и м ч а с о м економісти, себто 
про свого батька: „Мій батько ^ ^ ^ р о з с л і д Ж у ю т ь ГОСпо-
пє до порядку: як з коршми д а р с ь к е ж и т т я н а р 0 Д У і каЖуть. 

що нині в світі багато лиха 
саме через те, що нині є заба-
гато старших людей, ще здіб-
них до праці. 

додому йде, то два чоловіки 
його попід руки ведуть, а 
третій шапку несе". 

АЛђКОГОЛЬ, ТЮТЮН, 
(НУ, VI ЛЮБОВ). І Н а п р и к л а љ американський 

Висліди, до яких дійшов п е р е п и с населення показує, що 
проф. Реймонд Перл на основі в l g 5 0 р о ц і в дМЄрИщ люди, 
довгих лікарських дослідів, не щ о м а ю т ь 40 літ життя або 
багато ріжнятьея від вислідів, б і л ь ш е ? становили всього 14% 
до яких уже давніше дійшов у с ь о г о насЄлення (себто на ко-
відомий американський гумо- ж н у с о т к у ЛЮдей було тоді 14 
рист, Марќ Твейн. Одного разу о с - б в и щ е 4 0 л і т ж и т т я ) ; в 
його- замовили виголосити l g 7 Q р о ц і ц и х 40-літніх людей 
промову на закінченні року в б у л о в ж е 17о^'. у 1890 році 
одній вищій дівочій школі. 18^о. у 1 9 1 0 р о ц і 20%; у 1930 
Марќ Твейн подав дівчатам р о ц . 2 4 0 ^ ц е значить, що з 
поради на дорогу' життя, П 0 с т у п 0 м j поширенням серед 
менше - більше такими сло- н а ^ о д н і х м а с знання про здо-
вами: . .г, Іровля щораз більше людей до-

„Скажуть вам, щоб ви не ќу- живають 40 років життя й 
рили. А я вам скажу: Куріть, вище. 
Дівчата, куріть, fa'не забагато'! Це має велике значіння для 
І скажуть вам, щоб ви4не пили, всеї народньої господарки: 
А я вам скажу :̀ Пийте, пані,'адже одна справа дати заняття 
пийте, та не пийте забагато! ІJстаршим людям, яў їх на кож-
скажуть вам теж, щоб ви не ну сотку 14 (кожна сема лю-
любились. Я скажу:-Любіться, jдина), а зовсім інше питання:, 
любіться, але не забагато!" (якїх на кожну сотку є 24 (себ-

Годиться саме проф. Рей- то майже кожна четверта) 
ч монд Перл з Марком Твейном 

Щодо питання алькогольних 
напитків. Не маємо ніяких да-
них про те, що думає проф. 
Реймонд Перл узагалі про 
любов, та спеціяльно про те, 
який вплив вона має на довго-
ту життя. Зате в справах тю-
тюну проф. Ре`ймонд Перл з 
Марком Твейном зовсім роз 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА. 
Свято в честь О. Басараб. 
Кожного року наше жіноц` 

тво, що гуртується у відділі 
46 Союзу Українок, святкує 
роковини мученицької смертнії: 
найбільшої геройки україн-
ської революції: Ольги Баса-
раб. Також і цього року в не-
ділю, 27 лютого, відправлено 
в українській католицькій 
церкві панахиду за бл. п. Оль-
гу Басараб. На панахиді були 
присутні всі члениці згадано-
го відділу СУ., а також інші 
щирі українські громадяни. 
Отець Д. Ґресько виголосив 
проповідь, у якій підніс геро-
їчну посвяту Ольги Басараб 
Вечором того дня відбувся 
святочний кОнцерт в україн-
ській салі при вулиці Бравн. 
Саля була битком набита. На 
сцені виднів ўдекорований 
образ геройки. Хор, зложений 
з родженої тут молоді, під у-
правою п. М. Пасічника, від-
співав „Ви жертвою в бою не-
рівнім лягли". Свято відкри-
ла пані М. Горохівська; пані 
Анна Мельник відспівала „Пла-
вай, плавай, лебедоньку"- і 
„Ніч яка, Господи"; акомпа-
ніювала на піяні пані К. Ду-
бас. Деклямували Ганя Бор-
няк, Марійка Заболотна і Й. 1 
Вілкинс. "Молодий М. Бўќата І 
відспівав „Крилець" і „Ой, І 
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` РОЧЕСТЕР, Н. И„ І ОКОЛИЦЯ! 
Заходом Молодечого Хору Народ-
иого Дому (Civic Center), відбу-
деться в СУБОТУ, 12. БЕРЕЗНЯ 

1938 Р. 

СВЯТО 77-МИХ РОКОВИН СМЕРТИ БАТЬКА 
ТАРАСА Г. ШЕВЧЕНКА 

В Українськім Народнім `Домі, 
83 К Joseph Avenue, точно в 
годині вечером. — Вступ 25 ц. 

Просимо всі хвальні Братства 1 
Товариства і всіх наших грома-

4 дяв до численної участи в святі 
її — ЗАРЯД ХОРУ. , 57 

НЮ№К, Н. ДЖ,! ' Ш 
Отсим повідомляємо, що УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАДА В НЮАРКУ буде обходити 

Шевченківське Свято 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 27-ГО БЕРЕЗИН (MARCH) 193В РОКУ 

В СІЧОВІЙ ГАЛІ. 
Просимо всі товариства здержатись зі своїми імпрезами 

на той день. 56 

Українська Центральна Рада в Нюарку, Н. Дж. 
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Співацько - Драматичний Кружок 
при Українській Прав. Церкві в 
Пасайку, Н. Дж., відограе в 
НЕДІЛЮ, 13. МАРТА 1938 РОКУ 

ДО ВІРИ БАТЬКІВ 
ДРАМУ В З ДІЇ о. К. КИРСТЮКА НА ОСНОВІ 

ПОВІСТИ В'. БУДЗИНОВСЬКОГО 
на церковній салі, 47 Hope Ave., і 

і Passalc, N. J. Початок у 7. годині Щ 
, вечером. — Вступ 35 .центів. І 

Українці з Bayonne, Newark, New 
York, Paterson, Garfield і Clifton. 
Драма малює минувшину нашого '. 
народу під забором ляхів, яка на-
поминае недавні події у Гринь-

тя наших земляків у старім 
краю. Також говорив про роз-
вій Союзу Українок в Захід-
ній' Україні. На заклик пані 
А. Вагнер гості зложили жерт-
ву в сумі $10.20 на піддерж-
ку часопису „Жінка", який 
виходить у старім краю ста-
ранням Союзу Українок. 

Надіюся, що в нашій гро 
маді відбудеться ще один та-
кий концерт. 

М.. Мельни ченко. 

— Добрий день, пане Коро-
чок, як там бизнес? 

— Як флєт! 
— Що значить: як флет? 
— Ну так: як одну діру за-

тикаю, то друга отвирається..; 

ТАЄМНИЦЯ ПОВСТАВАННЯ 
НАФТИ. 

КАЛ ЄН ДАР 

ЗОЛОТИЙ КОЛОС 
на 

1S3S 
РІК. 

ЩО Є В КАЛЄНДАРІ: 
Календарна частина 

щож бо то та за ворон у су- ргашШіКМШтша,шишшжшптіПТО(Ю^ 
проводі піяна Марійки Кісь. Г ' 
Молодечий Хор відспівав „Смі-
ло, брати" і „Ой, Морозе Мо-
розенку". Святочну промову, 
добре обдуману, виголосила 
пані О. Штогрин. Панна К. 
Ґораль відспівала „Ой, у по-
лі жито"; два брати Ґелети 
і п. Гальчук відіграли на ін-
струментах українські мельо-
дії. Пані С. Грицишин відде-
клямувала „На вічну память 
Басарабовій". 

Кожну точку концерту го-
сті нагороджували оплесками. 
Концерт закінчивсь україн-
ським національним гимном. 
Після концерту гості засіли 
коло столів, де члениці пода-
вали всім чай. Підчас пере-
куски забирали слово також 

Як угадати погоду 
Письменницька частина 

харчуќ; по 50 ц.: Бураќ, Фо-
стик, Заболотний, Григорець, 
Мищишин; решта дрібними. 
Гроші вислано через Обеднан-
ня. 

Ольга Фостик. 
о 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 

Концерт артистів з краю. 

В неділю, 20-го лютого б. 
p., відбувся в нас величавий 
концерт пані Марії Сокіл і п. 
Антона Руд`ницького. Велика 
саля У. Н. Дому була в щерть 
наповнена вже в 7-мій годині 
ввечір. Публика з великою не-
терпеливістю очікувала наших 

д-р Дубас, пані Головата", па- д о р о г и х т а с л а в н и х а р т и с т і в . 
ні Штогрин, п. Горохівськин, 
п. Терпилюк, п. Грицишин і 
інші. Серед цеї гостини го-
сті не забули також про укра-
їнських політичних вязнів та 
перевели серед себ^на ту ціль 
збірку, яка принесла $26.24. 
Збиранням занялися пані Бу-
рак і С. Грицишин. Жертву-
вали по $1: пані Опир, Носе-
вич, Головата, Шаґала, Ту-
монська, Штогрин, 'д-р Дубас, 
Мельник, Грицишин, Горохів-
ський, Депутат, Шпікула, За-

Предс. П. Мельниченко при-
витав гостей в імені Централь-
ного Комітету та попросив 
паню А. Вагнерову (голову С. 
У. А.), щоби ближче пред-
ставила присутнім наших ар-
тистів, що вона виконала 

Хотівши описати згаданий 
концерт общирніше, то треба 
на те багато часу, а також не-
мало місця в часописі, а що 
найголовніше, треба бути ве-
ликим критиком. А я ним не є. 

І кажуть ці вчені, що коло 
1950 року таких старших лю-. 
дей буде в Америці 28%, а в 
1970-році 33% (себто майже 
одна третина всього населен-
ня). Щож тоді буде? Як тоді 
буде виглядати боротьба між 
старшими людьми й молоддю? 

Чи не треба зже нині брати 
цього під увагу, розвязую`чн 

водиться, бо проф. Перл прий-'суспільні` питання? 

W1LKS-BARRE, РАЛ Ш 
УПРАВА ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ У. Н. СОЮЗУ 

отсим оголошує наступні збори 

' НА СУБОТУ, 12-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1938 РОКУ 
В ГА Д КУКР. КООПЕРАТИВИ, 833 N. WASHINGTON ST.: 

W ЧКПРМ МОЛОДИХ ЧЛЕНІВ У. Н. СОЮЗУ в ціли зоргані-
X) аииГП З у в а н н я Д Р У Ж И Н И „ Б Е И С - Б О Л " , Щ О перша н о : 

ситцме назву "У. Н. С " , відбудуться в годині 2. пополудні. 
ON QCnDU ЎРАДНИКІВ I ДЕЛЄГАТІВ відділів У. Н. C. від-
L) иіЛіГП fivnvT. г я а гопині 6. вкечіп. 

Та мушу ствердити те, що 
правда. 

Публика була дуже захопле-
н̀а артистичним співом пані 
Марії Сокіл, а також з над-
звичайно великою увагою ви-
слухала промову п. А. Руд-
ницького про значіння У. Н. 
Лічниці у Львові. Також зга-
даю, що говорив ще й місце-
вий парох о. В. Лотович. О-
бидві промови викликали на 
присутніх велике вражѓння. 
Доказом цього є переведена в 
салі збірка, яка принесла 
$505.35. По заплаченні видат-
ків, які виносили-$31.90, ли-
шилося $473.45. Гроші вручено 
п. А. Рудницькому на призна-
чену ціль. 

Треба зазначити, що на кон-
церті були майже всі свідомі 
українці. Бракувало тільки 
кишенькових патріотів... Од-
наче вони були заступлені по-
замісцевими гостями, які при-
були з Ню Йорќу, Пасейку та 
Бейону та зложили свої лепти 
на Лічницю. . 

Великим гріхом булоб не 
згадати про наше жіноцтво,, 
цебто про Союз Українок А-
мерики, та Жіночий Дем 
Ќлюб. Жінки згаданих органі-
зацій під проводом пані^А. 
Вагнер і пані О. Дмитрів, по-
могли концертові морально і 
матеріяльно.. Вони влаштува-

Віддавна вчені застанов,ля-
лися над тим, з Чого повстає 
нафтова ропа і земний газ. 
Недавно двоє вчених, Соколов #к
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і Гімберґ, ОГОЛОСИЛИ'свою ці- Червона хмара над Ізонцом 
каву теор ію nDO ПОХПЛЖРННЯ'?.? п а .д а л н престоли й корони 

Z- -Г , і р о п о х о д ж е н н я і Ш п а к і в с ь к и й Вільзон (верш) 
нафтової ропи і земного Газу.'Рік сили і слави 

І Три свічечки 
Соколов у своїй праці п. з . Куток сміху 

„Походження ропи і р а д і о а к - ^ а
с Ї Ї Г ^ Г Г г Ь р а н а т и 9 1 8 р -

тивність" каже, щ о Газ метан, Про пізного Івана 
який вийшов зо своїх злож Ку т о- с м і х у . .. 

V . D V I A OJIXJJV. у к р а ж а в С 1 М , д е р ж а в 

ДО скель, що ЙОГО окружали, і Веселі й сумні воєнні пригоди 
змішався з повітрям, дістав ін- усе в 1918 р. 
ШІ прикмети, ніж звичайний На скровавлених горах 
нопмяльний МРТЯИ І"Р 0 Полісся й Підляща 
нормальний метан. Велика річниця 

_ . І Добре виворожив 
Те СтаДОСЯ ГОЛОВНО ШД Вітер з України 

впливом кисня, якого v скелях Справжні патріоти 
- „ . . ! Як І рнць лакомився на дурницю 

так багато через нонізащю 
Підземного повітря, під впли-' Господарська частина 
вом радіоактивних первнів,' ііілорічна обрібка землі 

г 'ііосподарські знарядн ' -̀  .- .̀  
ЩО знаходяться у скелях.'Які ростнни шкодять домашнім зві-
'Штучні досліди виказали та-' ')ЯІам , „ 

З добрих щеп — добрий сад 
ВПЛИВОМ Про нестравність у. тварин 

ЗЙОНІ-!' 'опади в неДУгах- тварин 

будуться в годині 6. ввечір. 
Повищі збори мають на ціли' підготовку до „Союзового 

Дня, що відбудеться 17. липня в парку SAUSSOUCI. 56 
Іван Зварич, секр. 

кож, що метан під 
радіоактивних первнів 
зований без доступу. повітря.І Поради для жінок 
перемінюється в тяжкі вугле- Звідки прийде вам допомога? 
водани газові і плинні. !ЇЇа г и н ,а й І^узКІ'` поки_ молода 

{Мами! дбайте про своїх дітей 
На основі тих дослідів обра- ' л „ , Практичні поради хўвали, що в 1 ќв. км. попова- ,, , , 

J _ ` ' Ледівня на селі 
тої скали, де знаходиться газ 
метан під тиском 100 атмо-
сфер, коли є там радіоактивні 
первні, може витворитися в 
часі 100 міліонів літ приблиз-
но 1 міл. тон ропи. ^ Дослідниця Гімберґ заняла-
ся питанням, чи під впливом 
бактерій повста`є нафтова ро-
па та земний газ. Вона серед 
глибинного намулу Чорного 
моря викрила один рід безки-
сневої бактерії, яка, розкла-
даючи білок і вуглеводани, 
витворює прицьому пальні 
гази. Ці бактерії з товщіз ви-
творюють рівночасно темно куток̂  сміхў 
забарвлені продукти, що ма 

Дрібні практичні поради 

Лікарські поради 
Може піти на світло? 
Невидимі страшні вороги 
Малі зранення — грізні небезпеки 
Ревматизм 
Дрібні лікарськ'г поради 
Шпиталь Нар. Лічниці 
Для молоді і дітей 
Рятуйся, хто може! 

Інформативна частина 
Політичні події 
Руханќа й спорт 

Всячина 
Що треба знати зеляреві? 
Лк ви спите? 

Кінцеві уступи 
Про вічного жида " 
Першќа — міліціянт 
На багнети! Гурра! 

Ще займеться вогнем рідний КиТв 
Новочасна техніка 

ЮТЬ Запахла ВСе ЦЄ Є ВИСЛІДОМ $к Степан з бідою бився? 
ли в салі У. Н. Д о м у власни-'дуЖе складних хемічних пере- В цілому Календарі: жарти, припо-3. ^ - відки, вірші, таблиці, світлини, загад-

мін. З р е ш т о ю вже раніше до - й# І т. д. . 
слїдники виказали, щ о злож- ц е й календар друкувався в 
жя нафтової ропи є осідком н а к л а д і 85,000. 

ми силами прегарну, смачну 
вечерю, таки зараз по кон-
церті, і запросили д о спільної 
вечері дорогих наших арти-
стів, паню М. Сокіл і п. А. 
Рудницького . Підчас ' веселої 
забави гості, яких було біль-
ше як пів сотні, радо вислу-
хали промову п. Рудницького 
про мозольне нужденне жит-

спеціяльно активної і ріжно-
родної мікрофл.ьори. Таксамо 
з дослідів газів, щ о виходять 
із глибин, д ійшли вчені до пе-
реконання, щ о існує звязок 

ЦІНА 50 ЦЕНТІВ. 
Замовляйте в книгарні 

„ С В О Б О Д И " : 

" S V O B O D A " 
МІЖ НИМИ І ПІДЗЄМННМИ ЗЛОЖ- gj_gj O R A N D gT.# p . a B O X 541 

жями ропи. JEBSEY C lTY r rL Л, 

J 
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^ KliMbfcJI, О. Квартальні-аборн Тов. 
Сокіл, від. 218, відбудуться 13. бе-
резня, в годині 2. пополудні, В' галі 
У. Н.̀  Дому, 165 Gordon Ave. Гіро-
снпісн усіх членів'прибути; І є важні 
справи до 'полагодження:' `Довгуючі 
члени мають явитися і Говорити са-
ми за себе. Не прнявні на' зборах 
члени платять - кару згідно з ухва-
лою — Уряд Товариства. 

t l . IV . 

"САВТ НЛЕИНФМІД, Н. ДЖ: Киар-
тальннй мѓѓінѓ відділу 312і відбудсть 

uln ‚.игітпіи аібпшн#'і"тіќста ло ооз- с я " ПЯТНИЦЮ, 11 'березня{-В -ГОДИНІ 
? Й Ж ^ и і Ж и й ї І а Дннх-на- ;7Й0 вечором, в- нарохіяяьнім домі 
лежТггіеіьТнв иізбоои. - Е. Пао- прн Делшор улнщ. Проситься' всіх лсжнхість 'іна ці- збори. 
ницькніі. фін. секр. 

ІІК.-ІІС 

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ 

СЕҐІНО, МІШ. 
На Рідну Школу. 

При помочі І. Кравця з Шікаго, 
І ял., наш 309 відділ У. Н. Союзу по-
старавсп піти цього року з коля-
дою на Рідну Школу. Жертвували: 
о. II. Се мінський $2; по $1.25: А. 
Ярема; по $1: С. Сас, А. Варян, Ю. 
Мацько, В. Рачок, Г. Меімгрль, М. 
Гусак; по 50 ц.: П. Кобас, - О. Фе-
дусь, С. Яручсвський, М. Дсмчншин, 
Т. Платќо, І. Прнходько; по 25 ц.: 
М. Члеико, М. Сабо, II. Рублевська. 
По відчисленні- коштів на подорож 
осталося $11.50, які вислано через 
Обєднання на призначену ціль. 

В. Рачок, Лк. 309 від. У. Н. С. 
—— - -о 
ДЕНБЕРІ, КОНН. 

Коляда на народні ціли. 

ШпІкула, секр. 
L Ш 

РОЧБСТЕР, Н. Л ' Місячні-збори 
Сестркцтва Рожд.Пресв. Богородиці, 
від. і 36;' відбудуться в неділю;' Л9. 
марѓа, ч парохіяЛЬНІ іали, В юдині 
3. пополудні "точно:-1 Просимо"1 ч'ле'ні 
кинь..явитися на `означений час і не 
втягатися до пізнОВ годний. ` Напомн-1 

наемо сестрам, ` котрі довгуЮть, щбб 
явилися на ТІ(Ч зборах" і внрівнали 
свої).вкладки. На тих зборах будемо 
прішнмати нових- членів без вступ-
ноі̀ о до Сестр.'`І до''У.-Н:'1СЬюзу. 
Прихадітьі'і своїх дітей гіриврдіть-'і 
впишіть до Союзу, а -не- пожалуєте. 
— Олена Скробач, предс; Анаста-
зія Грицнк, касѓ Марія Ходак, секр. 

ОРЕНДЖ, КОНН. 
На боротьбу. 

Лина Зборівська переслала на бо-
рогьбу через центральну управу 
ОДВУ :$3. 

— о 

-ЕЛІЗАБЕТ; Н. Дис 
На Українську Лічницю у Львові. 
Дня 27 лютого 1938 відбувся в 

нашій місцевості черговий концерт 
шановних гостей з РідногЬ Краю: 
пані Марії Сокіл і а. А. Рудннць-
кого. Як усюди, так і в нас цей 
концерт був великим мистецьким у-
спіхом. Також під оглядом матег 
ріяльннм' наша громада не лншнла-
ся позаду інших передових укра-
їнських громад. Саля У. Н. Дому 
була битком набита. Збірка при-
нссла коло $500. Громада стараеть-
сн призбирати фонди на лічницю до 
суми одної тисячі. Досі вислано до 
Обєднання, з прнпорученням псре-
слатн ці гроші на -лічницю, $450. 

II. А. РудннцькнЙ виголосив гарну 
лічнииі. Промов-, промову,. про вагу 

Підчас РІЗДВЯНИХ .Свят Члени ̂  брат-і л я в т е ж Гр0!(Г. р. Слободян, який 
проводив концертом. Концерт від 
бувся заходами Центрального Комі 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, НА. Місячні збо-
рнї.Бр.. св-. Василія, від. 339, від-
будуться в- суботу,- 12.- березня, в 
годині 6. всчером, в домі Укр. Гро -
мадн.3322 Норт Лавренц вул. Про-
ситься всіх членів явитись на прн-
писаннй час, бо є багато важних 
прав до вирішення, та щоб не чекати 
по кілька годин На членів, бо чле-
нн звикли приходити на збори пару 
юдин пізніше, як є приписано. Усі 
члени примусово мають прийти на 
означений час, а тоді і урядникам 
буде вигідніше провадити відділове 
діловодство. Проситься довгуючнх 
членів прийти і заплатити свої дов-
гн, щоб опісля не нарікали на су-
спснзу. Котрий з членів приведе но-
вого члена на збори і впише до 
У. Н. Союзу, отримає високу на-
юроду від 'У. п. Союзу. Котрий 
батько є членом Союзу, а його ді-
ти. ні, то. нехай впнше, а за те отри-
маб нагороду. Коли дитина є забез-
псчена, так і родичам буде приємно 
наколи, недай Боже, каліцтва аіЗо 
смсрти будете мати забезпечення — 
І. Сорока, Мак., предс; І. Сорока, 
Mux., касіер; Олекса Діорка, секр. 

СКРЕНТОН. ПА. Місячні збори 
Тов-а Знад Збруча, від. 280, відбу-
дуться в Неділю,' 13 березня,'і в го-
дйні 2. пополудні, у льока.ти Укр. 
Гор. ЌЛюбу, 608 В. Лакавана Еве. 
Присутність всіх членів є обовязко-
ва. Довгуючі члени мають постара-
тнся вирівняти свої залеглостн, бо 
в противнім разі поступиться згідно 
зо статутом. — Р. Рубльовський, 
секр. 

ства св. Миколая, від. 381 У. Н 
Союзу, ходили По коляді і заколя-
дувалн $11, котрі вислано через Об-
єднання по половині на Рідну Шко-
лу й і н палі дів. Жертвували по $І: 
Д. Іванушка, І. Копчуќ, С. Богда, 
М. Маркевич, С. Бабій, 1. Фет, FI. 
Вовк, Я. Зснь, А. Ґузій, М. Лукаш-
кевнч; по 50 ц.: Т. Харнт, С." Фет. 

-.М. Маркевич, секр. 
' :——j—^""і—rTTTW 

ГЛЕСТОНБУРІ, КОНН. 
^ На ‚боротьбу. 

і Знаголн Христового Різдва наші 
громадяни зібрали $7 на визвольну 
боротьбу. Зложили по $1: С. Ку-
нікевич, М. Стнсю, -Н. Галун, ‚W. 
JCMHK, Л. Сндррак, Й. Патинок; по 
50 ц.: Д. Кріль, Д. Качмарик.. 

В. Г. Стисло. 

тету Українських Національних Ор-
ганізацій міста Елізабет. 

Комітет. 

НЮАРК, Н, ДЖ. 
З похорону на народню ціль. у. 

На похороні б.і. п. -Петра Мсрца; 
члена від. 133 У. Н. Союзу, присутн, 
зложіиш жертву на Рідну Школу `в 
старім краю і' на одну тутешню 
ціль. Жертвували по $І': Г. Сидоро -̀
внч, К. Псрсстюк, А. Мерц, Смага; 
по 50 ц.: М. Калакура, Бакун, Вер-
ховець, Гулька, Бакун, Стець; решта 
дрібними. Разом $11.75. З тою вк-
слано через Обєднання на Рідн у̀ 
Шкоду $5,75, -І г 

ПОСМЕРТНІ ВІСТІ 
Дня 24. лютого 1938. року по- % 

мер в Шікаґр, .1ллч по довшій 
недузі довголгтннй член Тов. 
ім. Дм. Вгтовського, від, 301 
У. Н. Союзу, 

н. тќульський. . 
Похорон відбувся дня 28. лю-

того 1938 року з похоронного 
заведення Браття Оленці, до 
Української Православної Цер-
кви св. Тройці,- на Народній Ел-
лівуд Ссметарі, при співучасти 
членів Тов. ,ІМ. ДМ. Вітовсьного, 
від. 301 У. Н. Союзу, Тов. їм. 
Бо`гдана Хмельницького, Йарбд-
ної Помочи; Родини Покійного 
та багато знайомих. 

Покійний полишив жену Ана-
стазію, дві дочки Анну і Лілію; 
був цирим українцем і дОбрим 
Сою"зовцем, брав живў ' участь 
у народнім житті і щедро жерт-
вував на народні потреби, як 
тут так і в ріднім краю. 

Хай Покійному буде амери-
канська, земля пером! 

Н. Миколишни, секр. 

PRESS REPORTS ON UKRAINE 
XNO UKRAINIANS 

UNITED UKRAINIAN GROUPS 
UNVEIL BUST OF WRITER 

FRANKO 

УВАГА! МІЛВИЛ, Н№ ДЖЕРЗТ! 

ГАМТРАМК, МІДІ. Місячні збори 
Тов. ім. Маркіяна Шашксвича, від. 
94, відбудуться у неділю, 13. марта, 
в 2. голині пополудні, в Укр. Хаті, 
2240 Грсйлінг вул.. Є важні справи 
до полагодження. Проситься довгу-
ючкх членів прийти на збори і ви-
рівнати свої вкладки, щоб потому не 
будр .нарікання на Товариство і на 
урядників, а іменно на фінансового 
секр. Секретар сам нічого не ро-
бнть, але робить так, як більшість 
членів скаже: Отож прийдіть всі чн-
сленно. на мѓѓінѓ. Проситься родн-
чів, котрі мають діти, а ще не впи-
сані до Тов. і У. Н. Союзу, щоб 
негайно їх вписали. — Михаїл Ша-
ран, секретар. 

ПАЛМЕРТОН, ПА. Звичайні місяч-
m збори Бр. св. О. Николая, від. 369, 
відбудуться в неділю, 13. березня, в 
голині 7. ввечір, в парохіяльній галі. 
Обовязком кожного члена прийти 
на збори, бо маємо важні справи 
до вирішення. Тому проситься всіх 
прийти на означений час Напомн-
нається тих членів, що довгують до 
відділової касн, щоб потрохи спла-
чували свій довг, бо інакше посту-
питься згідно зо статутохі. — І. Бе-
рсзяк, предс; О. Патер, кас; М. Ку-
ба, секр. 

БОРНСАЙД, ШІКАГО, ІЛЛ. Місяч-
ні збори Сестрнцтва Пр. Богородн-
ці відбудуться 11. Ц. м., в годині 
7-мій вечором, в гали церковній. То-
му, що дуже важні справи є до по-
лагоджеішя, обовязком кожної-чле-
ннці бути присутною' на зборах. — 
Катерина Ќметиќ, предс; Анна Дзюр-
лзевнч, секр. 

РОЧЕСТЕР, Н. П. Місячні збори 
Тов. Зап. Січ, від. 367, відбудуться 
в неділіў, 13. березня, в гол. 2. по-
полудні, в парохіяльній гали, 303 
Hudson Ave. Кожний член має яви-
тнся на той мѓѓісѓ, бо є важні спра-
ви до полагодження. Напомннасть-
ся членів, щоб сплатили свої вклад-
кн. бо "інакше' будуть суспендовані 
і втратять свої дивіденди, котрі ма-
ють дістати в квітні. — Мнкитин-
ськнй, предс; Антонів, секр. 

ДІТРОИТ. МІШ. Місячні збори Тов. 
У. Н. Союза, від. 292, відбудуться 
в неділю, 13. березня в гали У. Н. 
Дому, Martin і Michigan Ave.', в го-
дині і-шій` пополудні. Проситься ро-
днчів, котрі мають свої діти вже В 
повнолітніх ќлясах, щоб сказали їм, 
щоби прибули таксамо на 2-гу годи-
ну. З ними буде обговорював спра-
ву Союзу професор вищої школи в 
Лірборн, Іван Романів, тому нехай не 
бракне ані одного хлопця чи дівчи-
нн на тих зборах. Вони будуть ма-
ти окремо- збори. Таксамо не забу-
вайте за вкладки. Котрі члени роб-
лять, повинні без огляду платити шо 
місяця, бо багато членів не робить, 
тому треба їм трохи почекати. Рів-
нож старайтеся приєднувати нових 
членів, а спеціяльно дітей. Маємо те-
пер в Союзі такі кляси, які хто хо-
че, то чомуж нам не піддержувати 
своє? — Іван Форнсь, предс; Ілля 
Андрусевнч, кас; Петро Кізел, секр. 

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА НА КАРМЕЛ ДОРОЗІ^ ПРИ 
СПІВУЧАСТИ БРАТСТВ, ТОВАРИСТВ, СЕСТРИЦТВ 

І СВОГО ХОРУ 
:: :: : влаштовує -:——::- :-

В 77. РОКОВИНИ СМЕРТИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

В НЕДІЛЮ, Д}ІВ 13-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1938 РОКУ 
В САЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОД. ДОМУ НА CARMEL ROAD. 

Початок в 7-мій годині ввечір. 
Бесідники будуть місцеві і позамісцеві. Проситься всіх 

українців прийти і разом віддамо честь нашому Батькові Та-
расові. — Комітет. 56 

БОРНСАРІД, ШІКАГО, ІЛЛ. Мітінг 
Тов. ім. Т. Шевченка, від. 176, від-
будеться 14. березня, в годині 7-МІЙ.' 
На цей мітінг мають явитися всі чле-
нн і заплатити місячні вкладки до 
Союзу. Тож памятайте, що вкладки 
мають бути заплачені 14. березня, 
а не чекати до 25, бо цс є запізно. 
Відомо всім членам, що тепер не 
вільно платити до Товариства по 50 
ц,. то секретар не буде висилати за 
членів, котрі не будуть платити кож-
ного місяця, тому щоб не нарікали 
на уряд, коли будуть суспендовані. 
як це було дотепер. Ті члени, що 
були суспендовані минулого місяця, 
нехай прийдуть і заплатять довг, то 
будуть приняті наново.- Поспф 

УВАГА! АВЕНТАВН, ПА., І ОКОЛИЦЯ! ,, УВАГА! 
ЗАХОДАМИ СПІВАЦЬКОГО ТОВ. ім. М; ЛИСЕНКА 

при українській православній ларохі ї 
відограеться- одну -з кращих мельодрам 

„ПІДГІРЯНИ" 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 13-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1930 РОКУ 

В ПАРОХІЯЛЬНІЙ САЛІ, 803 N. F R O N T ST. 
Початок 7:30 вечором. Режісер L Зазворський . 

Українки й українці! Приходіть громадно на це прегарне представ-
лення, яке є багате змістом і дуже поучаюче. Приходіть прислухатися 
чудовим співам, як: солям, дуетам, терцетам, мужеському і мішаному 
хорові, та нагадайте собі' рідний край. Приходіть масово та оцініть труд 
і працю аматорів-співаків і тим самим заохотѓѓь їх до дальшої праці, 
яка безпсрернвно ведеться нашим співацьким Товариством, а запевняємо 
Вас, що будете вдоволені. - Комітет. 5 б` 

With the Іад-ge bronze bust of 
their poet, writer and editor, Ivan 
Franko, before them and- the 
story of his struggles narrated to 
them by Rev. Basil Merenkiw of 
SS. Peter and Paul Ukrainian 
Catholic Chuch, 500 Clevelanders 
representing all the United Ukrain-
ian organizations took part in the 
unveiling ceremonies yesterday at 
the Ukrainian National Home, 
2255 W. 14th Street. 

"We may be proud of both, the 
poet as well as the sculptor," Me-
renkiw told the guests, "Franko 
was a great poet, and Alexander 
Archipenko, whose hands sculptor-
ed the bust, is also a famous son 
of Ukraine." ' 

The bust of Franko will be 
placed in the Ukrainian Cultural 
Gardens next summer. Achipenko 
is on the staff of tne Chichago Art 
Institute. 

A program of Ukrainian music, 
consisting of solos as well as two 
choir offerings, was also a feature 
of the celebration. The choir singi-
ers represented SS. Peter and Paul 
Catholic Church and St Vladimir's 
Orthodox Church. О. E. Маіізку, 
president, gave the opening axU 
dress. He was assisted by John 

Shpur, in duet by Stephen 43ba' 
layda and Ruth Huber, by quartet 
and - octet groups, and by the 
larger ensemble.. There was a 
dancer by all the men, as describee' 
by Heroditus, the Greek historian 
and a battle dance by four boys 
reminiscent of the Dnieper and the 
sturdy fortresses in the Zaporozhe 

ТЉе director of music was Ste-
fan Lupinetsky. He has been at 
work with the company for sev-
eral weeks, coniing here from ОІу` 
phant for t he drills'. 

The formalities opened with in 
troductory remarks by Michael Se-
niuk, chairman of the concert. 
Later in the evening there were ѓб 
marks from Myron Shpur, and the 
closing talk was by Peter Zum-
chak. W, 

Premiere of Local Group 
This was the premiere of the 

local Ukrainian singers and danc 
ers. They received hearty praise 
and applause from a considerable 
gathering and did themselves 
credit, and bespoke also a regular 
succession of performances for oc-
casions. The chorus was well 
drilled, had some likely voices, and 
they made a point ot precision. 
They appeared well also on stage, 
a company of over seventy. Those 
who know declared tha t there has 
not been exhibition here of cos-
tuming and rich embroideries su-
perior to this showing. Some of 
the costumes are originals brought 
here from the other side. Others 
were made here from original pat-
terns and the embroidery was also 
done on this side. 

The occasion had to do with the 
Ukrainian Youth Club - idea. At 
the recent holiday season, baving 
then been in rehearsal since Oc-
tober, this group gave a program 
of Christmas carols. Rehearsals 
have been held a t the Ukrainian 
headquarters on Nor th Washing-
ton street. The plan is to extend 
such work throughout the coal 
regions and combine the units in-
to a strong organization, perhaps 
with field days added to the in-
door winter programs. 

(Times-Leader, Wilkes-Barre, Pa. 
March 4, 1938) 

Бизнесові Нагоди 
Ф І Ш - ' Ф І Ш ' Ф І Р М І 
чині краще забезпечення, ніж юіш. 
;а. Тепер пора кўиўвати фармч. х„, 
лядає за доброю фармою, або V). 
vtoM на контрах, прошу іолоснгнся 
:коро, а я кожному вишлю даром к,. 
гальог фармів ріжного роду. 

M I C H A E L GELLNER, 
R1NGOES, N. і. 

У зал ізничому вагоні. 
— Чи"ви не боїтеся, ИДи .цо. 

і'зд може ВИСКОЧИТИ зі шин, а-
5о може трапитися інша ка-
гастрофа? 

— Я вже-н ічого не боюся, я 
ж о н а т и й . . . 

Сталін питається лікарсько-
го консіліюму про стан здо-
ровля одного з народніх комі-
сарів. 

— З а н и к ., червоних ті.ц-ці, 
ќрови — кажуть лікарі. 

— Щ о ? Заник червоних ті-
л е ц ь ? ! Розстр ілити зрадника! 

s? 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
СИРАКЮЗ. Н. И., Місячні збори 

Тов. Укр. Січ, від. 282, відбудуться 
в неділюѓ 13. березня ц. p., в ѓод. 
2. попол., в салі Нар. Лому. Обовяз-
ком кожного члена є бути на збо-
рах, бо є пажні справи до полаго-
джеиня для добра відділу та У. Н 
Союзу. Довгуючі члени хай стара-

Spodar, secretary, and 'Walter P . , ються вирівнювати свої залеглостн. 
- Петро Танасншнн, предс; Іван 

ЃНѓуляќ, фін. секр.; Віктор Осухів-

ШІКАГО, ІЛЛ., І ОКОЛИЦЃІ! 
ДНЯ І З . `БЕРЕЗНІ) (MARCH) В САЛІ „СИНІВ УКРАЇНИ", 

2410 CHICAGO AVENUE 
в 2:30 точно, пан Лі. Б Е Л Е Ґ А Й дасть незвичайно цікавий 

_ -В;и к. л А д 

ЧИ М Е Р Т В І Ж И № Т Ь 
І ЧИ МОЖНА З НИМИ РОЗМОВЛЯТИ? 

Приходіть усі! Чистий д'охід призначений на українських 

Blondyn, publicity chairman. 
Franko, who was born in 1856 

and died in 1916, uved and worked 
around Lemberg, Austrian U-
kraine. 

(Cleveland Plain Dealer, j 
February 28, 1938) 

о 
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UKRAINIAN MUSIC, DANCES 
ENTERTAIN BIG AUDIENCE 

By Wesley E. Woodruff 

Last evening in Coughlin High 
school auditorium a , l a r g e group, 

сьний, кас; Ілля Лушак, рек. секр. 

ГВАЙТСТОН, Н. Й. Мітінг Тов. 
Просвіта, від. 129, ві'дбудеться в су-
боту, 12. березня, в годній' 8-мій ввс-
чір, в домі 'тов. М. Тараснмова, 
150-38 — 20 Rd. Обовязком всіх чле-
нів явитись на цій мѓѓінѓ, бо є важ-
ні справи до полагоджесня. Не явнв-
ший̀ ся член заплатить кару згідно зо 
статутом. — Антін Ќа нќас, предс; 
М.- Л.чирськнй, ctKp. — і - '-

' ^ Р — — — И І І II 

НОВІСТЬ для тих, 
ЩО ТЕРПЛЯТЬ НА РЕВММНШ 

1 ШКІРНУ ЗАРАЗУ. 
Без ріжннці, котре місце И.ШІПК 

тіла болить, або які свербнчки, ті 
сипќи, рани Ви маєте па своїм іі 
лі, не тратьт-е надії, але прийдім 
або пишіть до. нас, а ми ѓкім прм-
шлсмо лікарство, котре ми ніі(ю-
били в 15-літпій практиці й за ко-І 
тре ми даємо повну гарантію: як 
це лікарство не застанрвіпь Com 
в Вашім д і̀лі до 48 годин, аб" 
не здержить свербіння шкіри, ми 
звернемо Вам Ваші гроші. 
Ціла ліку на ревматизм . . $5.ос 
Ціна ліку на шкірну заразу 5.00 
Ціна ліку на кашель ..... 2.0' 
Ціна ліку на жолудок. . . . _ 2Л0 
Ціно ліку на жовчене камін-

ня („гол стовнс") :. . 5.0С 
Висилаємо С.О.Д. Пишіть на 

адресу: 5: 
D . М. J . ILYIA, 

344 Е. 6th ST., NEW YORK CITY 
Apt. 3d . Tel. ORchard 7-3571. 

МІХАЛ И. КОСЛОСКІ 
1 СТЕНЛІ А. ШЕЛЕСТ 

ОБЕЗПЕЧЕННЯ І НЕРУХОМОаИ 
(REAL ESTATE) 

Публнчний нотар. . . . Моні ордери. 
Корабельні карти. . . . Европсйські 

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

Tel.: MArket 3-2597 

У 

farms and flowers, of the birds В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ XA-

a^d ^ Г о т Ѓ Ѓ Ш ^ Ш Ш 0 Р З ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 
ЧАСОПИС „ С В О Б О Д А " . 

МИРОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжннці, як далеко поза 
Нюарком. Враз! потреби теле-
фонуйте до нас. Обслуга шяра 

І Чесна — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

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

Phone: Eiux 3-S347 

1
J О Н N B U N K O 

Licenjed Uimdertmker 4 ЕтЬаІшег 
437 Е. Sth ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funerals is low as $150 

Telepfeonc: Orchard 4-8088 


