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СТАНОВИЩЕ АМЕРИКИ СУПРО-
ТИ АЦСТРЇІ 

ВАШИНГТОН. — Секретар стейту Гол заявив, 
то американський уряд є глибоко зацікавлений у 
подіях, що тепер відбуваються в Австрії, але в тій 
справі він не може нічого вдіяти. Гол також запе-
речив, начебто американський уряд через свого но-
иопісланоро амбасадора до Берліну, Вилсона, ста-
рався переконати Рітлєра, щоб він в австрійській 
справі був поміркований. Від європейських справ 
Америка тримається осторонь. 

ДАЛЬШИЙ СПІР ЗА ОСТРОВИ. 
ВАШИНҐОТН. -г- Заявляючи, що „Америка му-

сить бути Америкою", два сенатори, Люіс і Джан-
сон, заявили в сенаті, що конгрес ніколи не одо-
брить спільного посідання двох островів на Тихому 
океані, Кантну й Енденбері, з Англією. Як відомо, 
недавно американський' уряд проголосив, що ті 
острови є власністю Америки, а англійський премі-
tp Чемберлен сказав, що вони належать до Англії. 
Згадані сенатори підозрівають, що американський 
уряд хоче прийти до порозуміння з англійським і 
тими островами завідувати на спілку. Проти того 
нони запротестували, бо підозрівають, що Англія 
небавом візьме напрямок, прихильний Японії, а це 
є проти інтересів Америки. 

ПОЛІТИКИ В РОЛІ ПРОРОКІВ. 
ШІКАҐО. —‚Вкупі з подіями в Австрії в шіка-

говському університеті студенти пригадали собі 
лекцію професора політичних наук, Шумана, який 
сказав 12 червня 1936 р. такі слова: „Наступна війна 
в Европі зачнеться в 1938 p., другої суботи берез-
ня. Я вибираю ту дату з двох причин"., говорив про-
фесор. „Поперте тому, що до цього часу зброєння 
Птлєра будуть зав${Щ!№- а подруге тому, що Гіт-
лер усе чомусь свої рішення робить у суботу." 

ґ` ГВІЃНЕЯ АРЕШТУВАЛИ ЗНОВ. 
НкЬ ЙОРЌ. — Відомого американського фінан-

сіста арештовано знов. Попереднього дня арешто-
вано його за те, що в часі банкротства його ком-` 
панії виявилося, що він неправильно-забрав чужі 
вартісні папери, що були віддані під його опіку. 
Другого дня викрилося, що це не були одинокі вар-
тісні папери, які він спроневірив, тому його арешто-
вано знов і за високою кавцією лишено на волі аж 
до часу розправи^. 

ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ЗІЗНАВАТИ ПЕРЕД 
ПРЕЗИДЕНТОМ. 

ВАШИНГТОН.—Головний директор „Ті Ві Ей", 
А} Морґан,^заклИканий перед президента, щоб дав 
докази на Свої закиди^ що два інші директори тої 
компанії, Г. Морган і Лілієнталь, роблять надужит-
тя в завідуванні, `відмовився зізнавати. Вѓи недво-
значно заявив, що буде зізнавати тільки перед кон-
гресовою комісією, а з допитами президента не 
хоче мати нічого спільного. Президент йому на-
тякнув, що коли він не має доказів на свої закиди, 
то повинен зрезигнувати. . 

АРЕШТУВАЛИ ШПИГУНА. 
ИЮ ЙОРЌІ — Американська тайна поліція а-

рештувала одного механіка, Фоса, що працював у 
фабриці літаків Северського. Та фабрика дістала 
великі замовлення від американського уряду на бу-
дову воєнних літаків, серед яких були нові вина-
ходи. Фос, з походження німець, працював у фа-
брицу Северського і, викриваючи всі тайни, доно-
сив це дотичним німецьким властям. Поліція -шукає 
інших членів ЦЄЇ шпигунської спілки. 

СУДДЯ НЕ СЛУХАЄ СВОГО НАЧАЛЬНИКА. 
НЮ ЙОРЌ. — Суддя Сабатіно дістав від свого 

начальника, судді Шурмана, приказ, щоб він карав 
тяжче всіх торговців цвітами, що вештаються по 
вулиці. Сабатіно відповів, що ніхто йому не має 
права приказувати, яЌ він маєЛнших карати, бо він 
слухає тільки `своєї совісти. Він також додав, що 
„люди цього мі'ста повинні звертати більше уваги 
на грабіжі, що діються довкруги, а не на торговців 
цвітами". 

ПЕРШІЙЃ ЗВОРУШЕНИЙ ПОДІЯМИ ЗА 
ГРАНИЦЕЮ. 

ТУ ЌСОН` (Арізона"). — Генерал Першійѓ, який 
два тижні був дуже хвори'й, так, що не міг слідити 
за подіями за границею, тепер, вертаючись до здо-
ровля, висказує своє здивування, скільки то річей 
за той час змінилося в Европі; Він тепер оживлено 
дискутує з редактором місцевого часопису про у-
ступлення французького премієра Шотана і про ло-
дії в Австрії" 

СВІТ В ОБРАЗЌАХ 

НАЦІСТИЧНА ДЕМОНСТРАЦІЯ В ҐРАЦУ. 
Австрійські „націсти" парадують вулицями міста Грац. Австрійський уряд у Відні, 

побоюючися замаху, вислав до Ґрацу війська, бо, мовляв, між австрійцями, що стоять за 
прилучення Австрії до Німеччини, та противниками прилучення приходило до -бійок. . 

АНГЛІЯ ТАКИ ЗАТРИМАЄ 
ОСТРОВИ. 

Хоч американський уряд о-
фіційно признав два острови 
на Тихому океані своєю вла-
сністю і навіть післав туди 
своїх робітників, щоби підго-
ТОВИУЖ будову леѓ`ўнських 
майданів, то англійський уряд 
вислав до Вашингтону пові-
домлення, що вважає ці два 
острови своєю власністю. Як 
закінчиться ця справа, ще не 
знати. 

СФАЛЬШУВАВ ЗО ЩАДНИ-
ЧИХ КНИЖЕЧОК. 

Львівська поліція впала на 

ІСПИТИ З РУМУНСЬКОЇ МО-
ВИ, ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 

МЕНШИН. 
Черновецька преса повідом-

ляє, що всі урядовці магїстра-
ту й елєктрівні у Чернівцях та 
всі громадські службовиќй на 
Буковині, що належать до на -
ціональних меншин, мусять 
здавати щб раз іспит з румун-
^ької мови. Цим разом пере-
водитимуть ці іспити дуже го-
стро. 

ФУТРО ЗО СХОДУ ПРИВЕЗ-
ЛО ПРОКАЗУ. 

Донька одного промисловця 
в Лодзі захворіла досить не-

слід велико, афери фальшів- бе3печною н а ш к і р н у н е д у г У ) 
ників щадничих книжечок. щ о и г а д у є в д е ч о м у п р о к а . 
Французький громадянин, що, УстійпТ!ЛИ) ІД0 ц ю н е д у г у 
мешкав у Львові, Бреткур Де с п р и ч и н и л о 3атроєння футром, 
Мерж Романон, сфальшував 
коло ЗО щадничих книжечок 
на ріжні назвища. Одного ра-
зу. .давіть заінкасував у той 
cflp.c46 аж 2,000 зл. Коли в 
однім почтовім уряді ствер-
ди,ли, що книжечка сфальшо-
вана, обманець в ту мить зо-
рієнтувався й утік, залишаю-
чи в руках урядовця книжеч-
ку й Особистий доказ на наз-
вище д-ра Адама Мальца. Веш-
тався він не тільки у Львові, 
але й у Кракові, Катовицях, 
Познані й Варшаві. 

ПІДРОБЛЕНИЙ ТЕЛЕФОНО-
ГРАМ СТАРОСТИ. 

В лютім м. р. громадська 
рада в Ланчині вирішила пла-
тити війтові по 120 зл. місяч-
но, секретареві по 247 зл., а 
помічникові секретаря по ПО 
зл. Війт і секретарі не були 
вдоволені з тої ухвали. Вони 
підробили телефонограм, на-
даний ніби зо староства в На-
двірній, що ним староста 
Вольскі поручає громадській 
раді в ТІанчині скасувати пОі 
передню ухвалу й признати 
війтові та секретарям вищі 
побори. Цей телефонограм 
відчитав секретар Г. Ґарліцкі 
підчас засідання громадської 
ради, а - громадська рада у-
хвалила 'війтові й секретарям 
підвшцити7іюбори. Обман (ви-
явився "й^ Ґарліцкого та війта 
Моравецкого й заступника 
секретаря Г. Сокеля потягну 
ли .пере'д суд до відповідаль-
ности. 

привезеним із закордону. 

ЧИСЛО ВОВКІВ РОСТЕ. 
За рік 1937 уряд Онтерія 

(Канада) виплатив нагород на 
суму $22,797 за вовчі кожі, 
але проте 'вовків сьогодні є 
більше як коли. Уряд випла-
чуе по 15 долярів нагороди 
за : кожного вовка. Вовки 
спричинюють багато шкід і 
донедавна власті платили по 
40 долярів нагороди за кож-
ного вовка. За рік 1936 кож-
ного дня в році гинуло 17 
вовків, а за минулий — тіль-
ки.ио сім денно. Видавши на-
городу,за кожну голову вби-
того вовка, уряд дозволяє 
кожу відпродати. Купці нла-
тять від 15 до 20 долярів за 
одну кожу, отже коли мислив-
цеві вдасться застрілити вов--
Ќа, то він заробить звиш ЗО 
долярів. В Онтерії є багато 
таких мисливців, що нічого 
іншого не роблять, тільки по-
люють на вовки. Є багато та-
ких, що пробують уряд „на` 
тягати", висилаючи кожі з 
собак, що. мало від вовків 
ріжняться, щоб дістати наго-
роду. Уряд відсилає їм „ма-
льовані вовки" неоплаченою 
почтою. За самицю вовка пла-
тять по 20 долярів нагороди, 
за щенята по пять долярів. 
Державні побережники ствер-
дили міграцію вовків остан-
німи часами з.півночі на пів-
день. Вовків стріляють тепер 
прямо на передмістях Торонта. 

ПОЗИЧКИ ДЛЯ МОЛОДИХ 
ПОДРУЖ. 
І ' 

У Франції мають увести по-
зички по 5,000 франків для 
молодих подруж. За кожну 
дитину будуть потручувати 
четвертину, а при четвертій 
дитині позичку будуть" внажа^ 
ти сплаченою. 

РЕКОРД ПЛОДОВИТОСТИ. 
Італійське містечко Сан 

Джюстіно, близько Падви, що 
має коло 6,000 мешканців, по-
било ^рекорд ПЛОДОВИТОСТИ. 
В ньому живе 178 родин, що 
мають понад 7 дітей, одна ро-
дина має 14 дітей, одна 13, де-
сять по 12, десять по 11, два-
цять три по 10, двацять пять 
по 9, трйцять вісім по 8 і сім-
яесять тю 7 дітей. 

ШУЛІКА НАПАВ НА 
ЛЮДИНУ. 

Цікавий випадок трапився в 
Угорниках, -. передмісті Стани-, 
славова. Шуліка вибив шибу 
в мешканні Михайла бсудара, 
влетів до середини і кинувся 
на Осудара, що сидів саме при. 
сніданні. На крик Осудара 
збіглися сусіди і вбили шу-
ЛІКУ. ' ., 

АВСТРІЯ МАЄ НАЩСТИЧНУ 
` ВЛАДУ Ні 

МУЗИЧНИЙ КОНКУРС У 
'вщщ. 

В днях 27v травня до 14. 
червня 1938 відбудеться у 
Відні міжнародній музичний 
конкурс для молодих та не-
відомих мистців. Під увагу 
входять спів, фортепіян і 
скрипка'. Австрійке міністер-
ство освіти, громада міста 
Відня й інші установи призна-
чили для відзначених числен-
аі нагороди. Такий конкурс 
відбувся' у. Відні - вже двічі, 
1936.і 1937 р^ обидва рази з 
великим успіхом, допомагаю-
чи неодному молодому й не-
знаному, але снравді талано-
витому мистцеві. промостити 
собі шлях до успіхів. Оцінка 
кандидатів відбувається в та-
кий спосіб, що зпоміжч.усіх 
зголошених окрема комісія 
вибирає ліпших, згіоміж ліп-
ших найліпших, а щойно і і 
найліпші стають до остаточ-
ного вибору. Затеж такі ви-
бранці мають відкриті двері у 
світ і їх здебільшого з місця 
ангажують. 

ВІДЕНЬ. — Канцлеро'м ' австрійської держави 
став Артур Зайс-їнкварт, що був досі австрійським 
міністром внутрішніх справ, але слухав приказів Пт-
лєра з Берліна. Його попередник,, канцлер Курт 
Шушніг, уступив зо свого ўряду і заявив, що усту-
пає перед силою, щоб не доводити до проливў 
ќрови. Шушніга вважають останнім канцлером са-
мостійної австрійської, держави. Кажуть, що з хви-
лею, як канцлером став.д-р Зайс-їнкварт, перестала 
існувати Австрія. . Шушнігові доручено з Берліну 
ультимат, у якім сказано, що коли він не уступить 
з уряду канцлера, то німецькі війська займуть Ав-
стрїю. Націст Зайс-їнкварт, повідомляючи населен-
ня Австрії про обняття влади, накликав усіх до 
спокою, як також подав до відома, що- звернувся в 
імені австрійської влади до Німеччини з прохан-
ТІЯМ вислати до Австрії більшу скількість війська, 
щоб можна було лекше вдержати спокій і порядок. 
Заразом заявив, Що не буде ніякого плебісциту, яке 
зарядив Шушніг і яким населення мало висказати 
свою думку, чи хоче самостійної Австрії, чи її при-
лучення до Німеччини. 

Все те впало на населення зовсім ненадійно. Те-
пер націсти влаштовують усюди великі маніфеста-
ційні походи. З усіх державних будинків повіва-
ють націстичні прапори. В салі, в якій націсти вби-
ли канцлера Дольфуса, що був проти прилучення 
Австрії до Німеччини, вже висить' протрет Гітяєра. 
Заведено теж цензуру щодо заграничних кореспон-
денцій. Можна їх висилати телефонічно тільки ні-
мецькою мовою. Також відбулися демонстрації в 
жидівській дільниці. 

НІМЕЦЬкА АРМІЯ НА ГРАНИЦІ. 
МІНХЕН. — Переведено мобілізацію корпусу З 

території, що є на німедько-австрійс^ькідгг^ащіці 
Армія з як'их'̀ бУ?дтіО жовнірів, з піхотою, кавалерією, 
артилерією і технічним відділом, вже є над самою 
границею. Берлін Перечить вістям, що німецька ар-
мїя вступила, на австрійську землю. Д з'ріжних місць 
доносять, що вона перейшла вже границю. Та`сяк 
чи так, а це певне, що сконцентрування.німецького 
війська на німецько-австрїйській границі означає 
фактично тільки те, що. Австрія є в руках Німеч-
чини. . 

ЩО КАЖУТЬ ЛОНДОН, ПАРИЖ І РИМ. 
ЛОНДОН.' — Бритійський уряд вислав до Бер-

ліну дуже, гостру дипльоматичну ноту, якою за-
протестував проти німецької інвазії й ужиття сили 
як способу, щоб. змусити австрійського канцлера 
Шушніґа до уступлення. з уряду. На. те'Німеччина 
дала до пізнання, що вона піде на Злагоду з Англією 
тільки тоді, коли вона осягне те, що є в її пляні. 

ПАРИЖ. — У Франції нема навіть такого уря-
ду, щоб міг заняти сильне становище супроти Гіт-
лєра. Блюм' думає, що доперва австрійсько-німець-
ка небезпека допоможе,йому ЃЗЛІПИТИ якийсь силь-
ніший уряд. Покищо Франція запитувала Італію, 
чи та піде з нею. війною проти Німеччини зприводу 
Австрії. Італія відповіла, що ні. 

РИМ.'— Переміни в Австрії стали несподіван-
коЮ і для Мусолінія. Так.принаймні виходить з то-
го, що. пише преса. 

ЗАПОВІВ УПАДОК АВСТРІЇ. 
ПАРИЖ; — Відомий французький журналіст 

Пертїна.дише, щр доля Австрії була вже запечата-
на 18. лютого, себто в дні, коли уступив з уряду 
Антоні- Іден, бритійський міністер заграничних 
справ,, що то ставив спротив політиці'. Гітлєра і 
Мусолінія. . . 

В!ДКЛИКУЮТЬ КРУЖЛЯК. 
КОРФУ (Греці'я). — Німецький кружляк „Ем-

ден", що мав тут остатись кілька днів, нагло вїд-
плив до Німеччини, діставши приказ негайно вер-
тат.ись. . . . 

НІЧЧ)ГО НЕ ВДІЄШ. 
ЛОНДОН. — „Тайме" жаліє, що такі відносини 

в Европі, що нема порядку в Со.вєтах, що є тертя 
в Франції та нема порозуміння щодо виступу про-
ти Німеччини. J тому дораджує, що й Великій Бри-
танії'найкраще держатися здалека. 

ВИТАЌЎТЬ ГУВЕРА З ПАРАДАМИ. 
ПОЗНАНЬ (Польща). — До Познаня прибув 

з Берліну бувший американський президент гувер. 
Повитано його.,на двірці з великою нарадою j вій-
ськовими почестями. Вислано тисячі дітей, щоб 

і його витали. І влаштовано в його, честь академію. 
Гувер зложив вінок на памятнику Вилсона, а потім 

j зложив візиту кардиналові Гльондрві. 
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МОСКВА БЕЗ МАСКИ 
Ще заки стане відомою доля, яка жде 21 обви-

нувачених у московськім процесі, стало вже відо-
мим, яка доля спіткала тих, що їх обвинувачують, 
себто московську диктатуру. Цього очевидно не 
можна судити по загорілих прихильниках мос-
ковської диктатури, бо ці, звичаєм безкритичних 
потайкалів, притакнуть усьому, що в Москві ска-
жуть. І не можна судити теж про це зо ста-
новища загорілих ворогів московської диктатури, 
які ніколи не можуть бачити нічого доброго в Мо-
скві, що там не робилосяб. Найкращим показни-
ком наслідків, які буде мати московський процес 
для самої московської диктатури, треба вважати 
опінію тих, що хоч не погоджуються з комунізмом 
і диктатурою, то всетаки їх з ріжних мотивів обо-
роняли. , . v 

До таких належить, наприклад, відомий амери-
канський журналіст Освалд Ґарисон Вилард. Цей 
старий публіцист у своїй статті з приводу мрсков-
ського процесу в тижневику „Нейшен" зачисляє се-
ба між лібералів, котрі, не вірячи в найменшім ступ-
ні в комунізм, всетаки почували, що в Росії рооить-
ся найбільше знаменний експеримент нових часів, а 
потім говорить про московський процес як про 
доказ, що Совєтами вже почало правити божевіл-
ля. Якщо це не божевілля одної людини, то бо-
жевілля московських мас. Це поворот до револю-
ційного дітвацтва, який мусить знищити віру в пра-
во москалів рішати самим про свою долю. 

Сама редакція тижневика „Нейшен" вертаєть-
ся ще раз до цеї справи в редакційній статті й у ній 
висказує думку, що московський процес це удар 
у совєтський уряд, бо процес не лишає в людях пе-
реконання, що обвинувачені були певно винуваті, 
отже поширює сумнів у совєтську справедливість. 
Стаття підкреслює, що процес поширить по світі 
переконання про канібалізм (людоїдство) правля-
чих кругів у Росії. 

Неменше рішучо осуджує цей процес інший лі-
беральний тижневик, „Ню Репоблик", що теж не-
раз- обороняв совєтський уряд як революційних 
провідників. Нині він титулує свою статтю "Moscow 
Loses Caste", що значить менше-більше: „Москва 
стратила своє становище в суспільності". „Ню Ре-
поблик" бачить у процесі з одного боку доказ на 
приповідку „Пошкробай москаля, а побачиш тата-
рина", а з другого боку доказ, що московська дик-
татура розпадається, коли вона замісць поширяти 
права народу до критики й вільної громадянської 
якції, пробує здушувати всяку опозицію й заганяє її 
в підземелля, в заговори й змови. Від процесу по-
терпить становище Росії в світі, бо цей процес зо-
всім підірвав віру світу у внутрішню силу совєт-
ської Росії. 

Коли таке говорять приятелі, то в цьому му-
сить бути багато правди. 

БРАК ФАХІВЦІВ У ПРОМИСЛІ 
-Недавно нюйорський адмі-

ністратор Сомервел оголосив 
дивну заяву. Він сказав, що 
Адміністрація Поступу' Праці. 
(Доблю Пі Ей) потребує три 
тисячі фахівців з ріжних діля-
нок промислу і не може їх ді-
стати. Згідно з новим пляном 
„Доблю Пі Ей", тепер заряд 
набирає 20 тисяч нових робіт-
ників, щоб у той спосіб змен-
шити число' безробітних лю-
дей у нюйорському стейті. А 
серед тих 20 тисяч є такий ма-
лий відсоток фахівців, що за-
ряд змушений видавати аж 
спеціальне оголошення, щоб їх 
дістати. Сомервел говорить, 
що це мало правдоподібне, 
щоб заряд їх дістав. Прийдеть-
ся шукати їх серед тих, що 
вже працюють, і заманювати 
їх вищими заплатами до „До-
блю Пі Ей". 

Цей випадок кидає дуже ці-
каве світло на цілу справу без-
робіття. З одного боку Аме-
риканська Федерація Праці о-
голошує статистичні дані, що 
в Америці є поверх десять мі-
ліонів робітників, яких вити-
снула економічна скрута і які 
не можуть дістати праці, а ось 
тут заряд державних робіт, 
призначених виключно на те, 
щоб облекшити стан безро-
біття, говорить, що йому брак 
три тисячі фахівців! 

З цього виходить, що фахів-
ців, себто людей, які добре ро-
зуміють свій фах і які в амери-
канській термінольоґії носять 
назву „механіків", таки не 
всюди потрібно. На них нема 
безробіття, їх ще нема заба% 
ѓато. А можна сказати, що їх 
навіть замало. Бо коли заряд 
„Доблю Пі Ей" вирве тих^три 
тисячі від приватного проми-
слу, то тоді приватний про-
мисл відчує їх брак і буде сам 
оглядатися за ними, щоб їх на-
зад дістати. 

Ціла!-теперішня економічна 
система переживає безпереч-
но, величезне потрясення, в я-
кому входять у гру не лише 
матеріяльні користи, але також 
моральні засади. Молоді під-
ростаючі покоління мають ба-
гато причин, щоб огірчуватися 
на нинішню систему. Бо в по-
шукуванні праці вони дуже 
часто дістають розчарування; 
перед ними замикають двері 
фабрик і ріжних промислових 
та торговельних заведень. Та 
всетаки вони повинні памята-
ти отсей останній факт з „До-
блю Пі Ей", який вказує, що в 

нинішній системі таки для фа-
хівця ще знайдеться місце. 

Та, запамятавщи це, молодь 
всетаки натрапить на ще одну, 
дуже важну перешкоду: на 
брак нагоди вишколюватись 
у певному фаху. Бо ми знае-
мо, що ті механіки, яких шу-
кае нині заряд „Доблю Пі Ей", 
не впали з неба; вони не діста-
ли. свого фахового знання при 
уродженні. Вони набували йо-
го довгими роками по фабри-
ках, працюючи практично на 
даній роботі. А нинішня мо-
лодь цеї нагоди не має. 

Всетаки до певної міри і цю 
трудність нинішня молодь мо-
же побороти, а саме, набува-

за науку, бо вони є удержувані 
стейтом, або містом. У тих фа-
хових школах молодь може 
дістати солідні початќи фахо-
вої освіти. 

Це зрозуміле, що повного 
фахового вишколу в школі ді-
стати не можна, бо такий ви-
щкіл можна набути тільки в 
фабриці, при варстаті, чи при 
якійсь іншій праці. Всежтакй 
можна надіятися, що не-
зад`овго в Америці настудить 
час; у якому буде широ-
кий попит і за такими людь-
ми, які мають І покищо те-
о р е т и ч н у підготовў, які 
покінчили якісь фахові школи. 
Такі особи всетаки вибються 
якось наверх у нинішній еко-
номічній системі. Остануться 
на споді лиш такі, що, знеохо-
чені нинішнім порядком, 
ждуть із заложеними руками ючи те фахове знання по шко 

лах. Нині всюди по Америці є якогось чуда і не хочуть на 
багато фахових шкіл. У дея- вчитись ніякого фаху, ніякого 
ких навіть непотрібно платити {ремесла, ніякої професії. 

УКРАЇНСЬКІ СВЯЩЕНИКИ 
ДО БЕРЕЗИ! 

(Нахабні вимоги представників польських організацій 
у Львові). ! j 

і` і'" ' "' О ' ' ' , Ь 
Заходом організації „Заже- ликів повинні бут'и окремі се-

вє" у Львові відбулася нарада минарії в усіх трьох дієцезіях 
представників польських су-.у звязку з рухом дрібної хо-
спільних організацій при уча- дачкової шляхти, що охоплює 
сті делегатів „звйонзку лєгіо-'вже нині 120,000 осіб, які хо-
ністів", стшельца, старшин ре- чуть мати місце у гр.-кат. цер-
зерви й організації польських кві; 
купців та промисловців. По- j 4) Слід у кожній гр.-кат. ді-
ловний референт, проф. Жў- єцезії призначити поляка єпи-
равскі, виголосив обширний скопом-помічником; 
реферат, повторяючи всі за-
киди пос. Войцєховского під 

5) На кожному єпископсько-
му престолі повинен засідати 

адресою митрополита Шеп- на переміну поляк і українець, 
тицького, гр.-кат. церкви та бо щойно тоді буде повна рів-
духовенства. Референт сфор-,нопранність; 
мулував вимоги польського 
громадянства до гр.-кат. церк-
ви ось так: ` 

1) До гр.-кат. духовної се-
минарії можна приймати ли-
ше таких кандидатів, які не 
були кар'ані за протидержавні 
виступи, !бо досі — мовляв — 
там найрадше бачили бувших 
старшин галпцько-української 
армії; 

.2) Питомці гр.-кат. семииі-
рії повинні бути лід наглядом 
влади безпеки, бо — мовляв 
— підчас студій підготовля-
ють їх до політичної праці, і 
хто зпоміж них її не навчить-
ся, того не висвячують;-

3) Для поляків греко-като-

6) Платні гр.-кат. священи-
кам повинні виплачувати лише 
скарбові уряди, а не єпископ-
ські консисторії; 

7) В кожній більшій місце 
вості слід творити церкви з 
польськими богослуженнями і 
проповідями, а там, де є одна 
церква, відправляти богослу-
ження по польськи, в скілько-
сті розмірній до числа поль-
ського населення гр.-кат. об-
ряду; 

8) Управильнити справу 
фондів з церковних дібр так, 
щоби гроші не йшли виключ-
но на протипольську акцію. 
До здійснення цих вимог не 
треба змінювати конкорда`ту, 

урядові широкі права. І так, 
призначення єпископа мусить 
затвердити уряд, а парох мо 

бо теперішній, конкордат да№ кат. священиків до Берези за 
протидержавну діяльність. На 
сходинах вибрали окрему ко-
місію, яка опрацює текст рс. 

же обняти парохію щойно за'золюцій для великого віча 
згодою старости. Лише шкіль- польського громадянства v 

цій справі. 
До цих нахабних вимог, щ0 

їх подає „Діло" за „Ілюстро-
ваним Експресом Вєчорннм" з 
23. лютоѓ# б. p., що їх висуну. 
ли на згаданій нараді, всякі 
коментарі ЗЗивІі, 

на влада користає досі - зо 
своїх прав і'усунула дотепер 
уже 160 гр.-кат. священиків ка-
техитів за протипольську ак-
цію. В кількох випадках дома-
галися від` єпископа пере'не-
сення парохІв. Відкинено теж 
усі дойаігайкя не висилати гр.-

ДО ОБОРОНИ УКРАЇНЦІВ У РУМУНІЇ 

-Ротиан Дсль Кастільо. 

Ї І Р О Ч У Т Т Я 
' Ч і О і 

о . 

'Кілька років.тому я позна-
йомився в.Монте Карльо з ду-
же багатим англійцем Джор-
джом Гінксом. Підчас розмо-
ви з ним я довідався, що він 
таксамо як я вибирається в 
морську подорож. 

Одного д'ня сказав Гінке до 
мене: 

—- Я мушу нині ввечір піти 
до касина і на рулетці заро-
бнтн собі на кошти подорожі 

— Ваше бажання дуже по-
хвальне, але ви знаєте, що 
щастя в рулетці не можна пе-
редбачити. 

— Побачите, що я виграю 
— ‚відповів він рішучим голо-
сом — бо я знаходжуся саме 
у щасливій подорожі. 

— Можна вам тільки поза-
здрити, коли ви такі певні —г 
відповів я з усміхом. 

— Але це справді так. Якесь 
прочутѓу тягне мене нині до 
гри і, 'каже мені, що я виграю. 

—- А чи' прочуття ніколи не 
зрадило-вас? 

' -^- ВТд шістьох років ані ра-
зу. Шість років, тому я ще 
був бідаком, хоч усе, що я 
робив, було передумане і пїд-
готовлене після застанови. А 
нещастя- тягнулося за мною 
крок за кроком. І саме тоді 

‚-#араа усе змінилося' і від то-

го часу я йду спокійно за вну-
трішнім голосом. Кожне моє 
прочуття здійснюється з ма-
тематичною точністю. 

Ўвечір я пішов з Гінксом 
до касинової салі і за столом 
рулетки сів поруч нього. 

Кулечка підстрибувала, пе-
рескакувала цифру, крупієр 
виплачував гроші і ще з біль-
шою швидкістю згортав за-
робітки до каси. Гінке при-
дивлявся, не грав. 

— Чомуж ви не ставите? Ѓ -
питаю. 

— Треба вичекати. Я не маю 
ще відповідного настрою. 

Минуђ, якиДсь час, заки він 
несподівано кинув на одне чи-
с̀Ло" бІЛВШШГ`банкнот. 

Він виграв. Після цього зно-
ву перечекав кілька хвилин і 
поставив. Нарешті 60,000 фран-
ків згорнув до кишені і встав. 
" т - Незвичайне! — сказав я 

до себе впівголос. Мій прия-
тель, якби і не чув. 

За хвили'ну сам звернувся 
до мене: 

— Правда, незвичайне? — 
і ввесь сяв. — Я вже сам ці-
кавий, як довго такий стан 
буде тягтися. .Тепер маю таке 
вражіння, що більше моя но-
га -не торкнеться підлоги каси-
на. 

Ми вийшли і сіли напроти 
на терасі нашого ‚готелю. Там 
сиділа молода елегантна дів 
чина, вийнятково гарна. Ще 
того самого вечора ми позна-
йомилися з нею за вечерою. 
Гінке сказав до мене на дру-
гий день уранці: 

— Ця дівчина -г італійка, 
зверться Беліна. Вона -має в 
собі щось таке принадне, що' 
ви не здивуєтесь, коли вам 
скажу щиро — я попросту за-
коханий. Я маю прочуття, що 
і я для неї не байдужий і во-
на відплатить м'ені взаємним 
почуванням, а за тим іде інше 
проч'уття, що вона буде моїм 
лихом. 

гадує тишу моря перед бурею. 
Я прочуваю, що доходжу до 
вершка своїх щасливих днів і 
що відтепер їхатиму ввесь час 
униз. і 

Я розважував його жарта-
ми, як міг, але він повторяв 
часто свою давню фразу: 

— В очах Беліни, є щось як 
глибина крутіжў, що тягне ме-
не за собою? 

Ми покинули Єгипет і ви-
їхали на маленькому паропла-
ві до маленької пристані 'ма-
лоазійського побережжя. Ми 
минули Бейрут і Алєксандре-
ту і приїхали до Адамії. 

Капітан корабля повідомив Коли так, то попросту н а с . 
— Ту† 'зупинимося нею, перервіть знайомство з 

виминайте її. 
— Маєте рацію. Це булоб 

найрозумніше в такій ситуації. 
Він споважнів і за якийсь 

час сказав мелянхолійно: , 
— Я бачу в її очах якусь 

глибину, що тягне мене, при-
тягає як крутіж на воді... Ця 
дівчина не принесе мені ща-
стя. 

# -
Гінк(ґ`ви^хав зо мною в да-

леку' подорож у товаристві 
Беліни і ввесь час був дуже 
щасливий. Коли я жартував 
собі з нього, що його прочут-
тя цим; разом обмануло його, 
він покивував сумовито голо-
вою. 

— О, ні... Ця блаженність на-

шість 
годин 

Кілька моряків виїхали на 
човнах на гладесеньку поверх-
ню моря, щоб ловити риби. 
Вони вживали до риболовлі 
зовсім примітивних пргічанда-
лів: на один кінець довгого 
мотуза причіпляли гачок, на 
кінець другого дошку, що пла-
валаі свобідно по воді. З чов-
нів вони дивилися, коли дош-
ка рухається і тоді підплива-
ли ближче, щоб витягати злов-
леиу добичу. 

Беліні подобалася ця заба-
ва: 

— Можеб ми теж поїхали 
човном?—запропонувала нам. 

Сонце пражило сильно і я 

раблі, але Гінке, що сповняв 
кожне бажання улюбленоіѓдів-
чини, не міг їй відмовити. ! 

Море було тихесеньке, таке, 
що навіть не чути було подуч 
вў вітру на х'вилях. 

Гінке і Беліна проїжджали 
коло одної великої дошки, яка 
холіталася від зловленої риби. 
Коли дошка перехилювалася 
на поверхні щораз сильніше, 
Беліна нахилилася до неї, щоб 
її зловити. Зловившися за. неї, 
перехилилася і впала в воду. 

Гінке скочив у воду за нею. 
На хвилину вони обидвоє ще-
зли нам з очей. Моряки під-
плили їм на поміч і не могли 
їх знайти. 

Щойно дві годині пізніше 
виловили їх тіла з глибини мо-
ря. 
' Беліна трималася сильно ру-
ками шиї Гінкса, пригорнув-
шися до нього.'-'Було яѓсно, що 
вона потягнула його своїми 
обіймами на дно. ,-

Так здійснилося прочуѓѓй 
Гінкса, що Беліна принесе йо-
му нещастя. 

Переќд, а. б. 

І це правда. 
Власник гірського готелю: 
— Скажіть мені, будь ласка, 

пане професоре, по чім пізна-
ється в горах висоту понад 
позем моря? 

— Найкраще по висоті готе-
волїв залишитися в тіні на ко-)левих рахунків. 

Львівський „Новий Час" (ч. 
39) помістив поклик до укра-
їнців у світі, щоб негайно по-
вели акцію оборони півтора 
міліона українців, що живуть 
у Буковині, Бесарабії й Мар-
марощині під румунським чо-
ботом. В статті „Удар в укра-
їнську пресу" читаємо між ін-
шим таке: 
- „Біля півтора міліона укра-

їнського автохтонного насе-
лення, охопленого державними 
кордонами. Великої Румунії, 
опинилося по великій війні -й 
революції в умовинах, яких 
їм не зважилась би позавиду-
вати ні одна національна мен-
шина в. Европі. Здані на ласку 
й иеласку мінливих урядів, у-
залежнені від розгривок ру-
мунських партій, а першзавсе 
охоплені нестерпним поліцій-
ним режімом, українці Буко-
вини, Басарабії й Мармаро-
щини дивилися з острахом, як 
день по дні пропадають їх 
досьогочасні культурно-націо-
нальні та політичні здобутки 
й досягнення. Вже як не про-
бували провідники нашої по-
літики під Румунією вимина-
ти удари, як не старалися гар-
монізувати з побажаннями 
керманичів румунської полі-
хичної влади, ніна що їх за-
ходи не здались. Українська 
церква, школа, кооперація 
культура, освіта й. економія 
—г все те, як обяв „протидер-
жавного наставлення", попало 
в загрозливий стан насильної 
ліквідації. 

„Та наскільки удар за уда-
ром бив в інституції україн-
ського життя під Румунією й 
ліквідутав їх одну за одною, 
то довший час вдавалося про-
тискатись крізь громи й бли-
скавки ліквідаційних розпо-
рядків — українській пресі. 
Вона, в особливо тяжких умо-
винах нашого підрумунсько-
го життя, не імпонувала ні 
скількістЮ, ні якістю, ні роз-
мірами, ні добором матеріялу, 
а вже найменше політичною 
виробленістю. Та всеж таки, 
одигі щоденник і кілька тиж-
невиків та місячників служили 
для підрумунськогог україн-
ства бодай за багаття; коли 
не ясної політичної думки, то 
бодай рідної мови й культури. 
В часах, коли рідну мову під-
румунського українця прогна-
ли зо школи' й уряду, україн-
ська преса мала сповнити пре-
важну місію у боротьбі з на-
гальною румунізацією півто-
ра-міліонового українського 
населення. 

„Та в румунській політиці 
бувають чуда й дива, про які 
не звикло снитися фільосо-
фам. 

„От недавно, невідомо з чи-
єї лонуки Й під чиїм впливом, 
повстав у Румунії „гітлєрів-
ський" уряд Гоѓй й Ќузи. По-
чав урядувати з великим грю-
ком-стуком, а в першу дерѓу 
сів на протижидівського ко-
ника. Здавалося, що для ру-
мунськйх Жидів прийшов уже 
справді судний день. Жиди в 
крик і нараз, мов' колись му-
ри Єрихону від жид:вських 
труб, повалився уряд Гоѓй від 
жидівського крику. 

„На його місці зявився но-
вий уряд з великим автори-
тетом (патріярх Румунії в йо-( 
го проводі) і з орієнтацією на 
демократію (Татареску, як за-
ступник премТера)., 

„Новий уряд проголошує 
нову конституцію, в ЯКІЙ М..ІН. 

запевняє національним (авто-
хтонним) меншинам повність 
прав. Здавалось би, що аж 
тепер доперва відітхнуть під. 
румунські „національні мен-
шини" зпівтора міліоном укра-
їнців. 

„Та що діється? Вслід за 
паперовою конституцією йде 
її „практичне переведення". Л 
першим ділом, що його новин 
уряд уважав за вказане доко-
нати, є — припинення всієї 
нерумунської, а в тому н у. 
кра?нської преси. Одинокий 
український щоденник і кіль-
ќа тижневиків та місячників 
перестали існувати з - причини 
іпочерку пера одного з ви-
конавців нової, „демократич-
ної" конституції в Румунії. 

„З ударів, що їх уже стіль-
ки перенесло на собі ўкраїн-
ське автохтонне населення Бу-
ковини, Басарабії й Мармаро-
щини,. знищення української 
преси чи не найболючіший 
удар. 

„Його українське громадян-
ство не'може' перенести мовч-
ки, й не перенесе! В першу 
чергу українське громадянство 
поза межами Румунії повинно 
вжити всіх заходів, щоб чер-
гове злочинство Румунії над 
українською пресою було за-
гально відоме й гідно оціне-
не. Не є ще так добре хочбн 
й з „Великою Румунією", щоб 
вона не потребувала числити-
ся з опѓнією культурного сві-
ту. .Бо коли так карколомно ( 
завернула з шляху расизму й 
антисемітизму, то напевне за-
верне з шляху остаточного вй-
нищування своїх „'націонали-
них меншин". 

„Негайної реституції україн-
ської преси під Румунією му-
сить домагатися вся україн-
ська й уся заприязнена з нею 
спінія культурного світу!" 
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НА БІЖУЧІ ТЕМИ 
НОВІ ЧАСИ — НОВІ ЗВИЧАЇ.‚каже: „Ото в тебе також ро-

зум! Не наженеш хлопця до 
хати, але коло себе тримаєш Заміткою новиною в усіх 

старокрайових календарях є 
статті про виховання дітей. 

Ще замітніше, що в ^лих 
справах уже не повторяеть-
ся старих, звичайних, утертих 
фраз, а подається висліди 
найновішої' науки. 

Пеменше замѓѓне те, що між 
ученими виховниками, на кот-
рнх розсліди покликаються 
старокрайові публіцисти,, є ба-
гато американців, про котрих 
розсліди з ділянки виховання 
іміграція в Америці нічого не 
знає. 

ВИХОВНІ ОБОВЯЗКИ. 
Стрічається теж часто стат-

ті про виховання в старокра-
йовііі пресі. Наприклад в о-
станньому зшитку жіночої ґа-
зети .‚Нова Хата" є стаття про 
виховні обовязки відомої у-
країнської публіцистки Софії 
Русової. 

В цій статті авторка наво-
дить замітні вказівки про від-
ношення між батьками й діть-
ми, то їх подав сирійський 
поет Кагіль Ґубран у своїй 
книжці „Пророк". 

„Ваші діти^— це не ваші діг 
ти. Ні, вони сини та. дочки 
життя, що дає їм свої бажай` 
пя, свої-змагання... 

„Вони живуть із вами, але 
не належать вам. Можете від-
дати їм свою любов, але не 
передати думок чи світогля-
ду, бо вони мають свої власні 
думки, свій світогляд". 

З того, що авторка не додає 
до цих слів Ѓубрана ніяких 
завваг, треба приняти, що во-
на і журнал з ними годять-
ся. Певно, з цими поглядами 
не погодиться багато батьків, 

на студені. Ходи, Андрійку, до 
хати, та дам яблуко таке чер-
воне, що аж!" 

Батько дитини, що його жін-
ка назвала дурнем, відплачу-' 
еться жінці, кажучи до синка: 
„Не йди, дурний, бо мама бре-
ше, хоче маша чесати та й 
ѓулить тебе". 

Жінка за це відплачується 
чоловікові; „Цей чоловік,- біг-
ме, вистарів розум! Таже ди-
тина ось тут замерзне коло 
тебе. Не слухай, Андрійку, та-
та, бо тато дурний, але ходи 
до хати, а я тебе зчешу, та 
й булку, та й яблуко. Ая!" 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
ГОТУЙМОСЯ ВИТАТИ НАШУ 

пісню. 
Наша дума, наша пісня, 
Не вмре, не загниє! 

Т. Шевченко. 

геройськи обороняються про-
ти зазіхань Москви, належить 
у першій мірі нарід вірмен-
ський. Подібно, як наші землі 
шарпали "разураз москалі, або 
поляки, зводячи на них свої 
особисті порахунки, так і на 
вірменських землях зводили 
разураз свої порахунки Мо` 

Вона не загине. Вона буде сква з Туреччиною, шарпаю` 

БАТЬКИ МІД ЇЛИ, А ДІТЕЙ 
ОСКОМИ НА БЕРЕ 

Чи винуватий буде Андрій-
ко за те, як він виросте й бу-
де вважати батька й матір за 
дурнів .і обманців? 

Адже вже 3-літнім хлопчи-
ною Андрійко співає, що його 
батьки навчили: 

Увечері сидів Михайло на 
лаві та й держав на ко'лінах 
Андрія... 

„Ти зійшов, старигане, на 
дитячий розум... Та лиши 
дитину в спокою, не підкидай 
ним, як гарбузом. Іди, Андрій-
ку, до мами. 

„Коли я не хочу". 
„А ти чий: татів чи мамин?" 

—‚питався батько. 
„Татів". 
„А кого меш бити?" 
„Маму". 
„А ти, підвіяний, то я тобі 

яблука та булки даю, а ти ме-
не меш бити?!" 

„Тато тобі купить багато 
яблук, бо ти татів". 

І так далі. Мистецький об-
котрі вважають себе неначе Р а з б а т Ь К , в ' ^ 0 виходять з 
власниками своїх дітей, управ-,засади посідання дітей: вони 
неними диктувати дітям свої Роблять дитині всякі прислу-
думки й світогляд. г и ' б о д и т и н а "ІХ - З а т е : щ 0 

дитина признає власність бать-
- ќа чи матери, за те їй пла-

тять. Та зате вона має приняти 
Коли в цій статті „Нової Ха- погляди того,, хто її ласоща-

тн" Софія Русова наводила ми купив. 
лише слова чужого письмен-

САМА ВІД СЕБЕ. 

лнка, не додаючи до цього 
від себе ніяких завваг, то вже 
в іншому жіночому журналі, 

КОЛИ ТВОРИТЬСЯ ХА-
РАКТЕР? 

Думаєте, що батько зискав` 
„Жінка", вона говорить про СОбі Андрійка на все? 
виховання дітей від себе са-і за якийсь час Андрійко Оѓ, 
мої: ; Іпинився коло печи й збирав 

„Перше, на що мусить жі- пінку: 
ноцтво звернути увагу, це ро-( „Гей, Андрію, а ти що ку-
динні відносини: в родині му- пиш мамі?" 
сить панувати свобода, дові-
ря й взаємна пошана між 
батьками й дітьми; в родин-
ному житті діти мусять бачи-
ти в своїх батьків повну зго-

„Червоні чоботи", 
„А татові?" 
‚‚Татові нічого не хочу". 
„Гарний синок мамин". 
Андрійко має три роки. Чи 

ду між словом ѓ'Ділом, від- не є ця дитина вже характер, 
сутність грімких фраз, легко-1 себто людина з виробленою 
важення матеріялістичних ви- вдачею? Іншими словами, чи 
год, відсутність дрібязково- не можемо ми вже тепер, у 
сти. Батькам, а особливо ма-(четвертому році життя цеї ди-
терям, треба розумітися на тини; сказати, як вона буде 
нових ідеольоґічних течіях і поводитися в житті? 
не висувати наперед свої ста-' 
рі традиції . 

Чи не йде кожне слово в 
розріз із загально в нас при-
нятими засадами виховання? 
Чи не йде засада свободи в 
розріз з засадою панування 
старших? І хто досі говорив 
про потребу взаємної пошани 
між батьками й дітьми? Чи 
не говорилося досі лише про 
пошану дітей для батьків? І 
хто думав про те, що дитина 
має право до матеріяльних 
вигод? І хто думав би запе-
речувати батькам право наки-
дати свою ідеольоґію дітям? 

ВЗАЄМНА ПОШАНА. 
У нас не т і̀льки що не при-

знавали потреби пошани ді-
тей для батьків і пошани бать-
ків для дітей, але навіть не 
все признавали потребу по-
шани жінки чоловіком. 

Клясичний приклад браку 
взаємної пошани жінки, й чо 
ловіка маємо в знаменитім 
оповіданні Василя Стефаника 
під заголовком „Мамин си-
нок". 

Мати в цьому оповіданні, 
знайшовши свого 3-літнього 
синка в стодолі коло батька, 

далі гомоніти по українських 
розлогих пшеничних полях. 
Гомоніла колись та українська 
пісня по українських просто-
рах і відбивалася в україн-
ських серцях. Гомоніла і бу-
де далі гомоніти на вільній 
землі Вашингтона. 

В „Свободі" з 2 березня ц. 
р. є поміщена стаття п. з. „Ви-
користаймо добру нагоду". З 
неї виходить, що нащ славний 
композитор і диригент О. 
Кошиць уже підібрав репер-
туар `пісень дО нової україн-
ської звукової фільми, а та-
кож уже зложив зо своїх про-
фесійних співаків фільмовий 
хор та підготовив потрібні для 
пєси пісні. 

Американські українці бу-
дуть знову мати нагоду гор-
дитйся своїм культурцим ба-
гатством. За довгі роки перер-
ви понесуться знов україн-
ські мельодії, що принесуть 
славу Україні. Краса україн-
ської пісні буде чарувати не 
тільки своїх, але також чу-
жинців. -

Я добре памятаю, скільки 
то було говорення серед а-
мериканської публики з ,при-
воду приїзду Українського 
Національного Хору під ору-
дою О. Кошиця. Скільки то 
тоді - писалося про той Хор: 
звідки він, хто ті українці? А 
вже як почули його прекра-
сний спів, то ще більше про 
українців заговорили. Амери-
канці почали з пошаною від-
носитись до нас за те, що ми 
маємо такі глибокі скарби на-
шої культури. Неодин „ру-
син" почав від тої хвилі нази-
вати себе українцем. Я пере-
конаний, що від хвилі приїзду 
Українського Національного 
Хору багато українців освідо-
мились і почали признаватись 
до своєї нації. 

чи цей героїчний нарід та ста` 
раючись його знищити. 

В часі світової війни тур'ки 
кілька разів перевели у Вір-

Сталін тепер вимордовуе 
всіх своїх. довголітніх співто-
варишів, творців комуністич-
ної системи. Незадовго хтось 
Сталіна назве бандитом і йо-
го розстріляє. Це буде кінець 
божевільній комуністичній си-
стемі. В Совєтах настане ве-
ликии хаос, з якого виросте 
вільна Українська Держава. 
М̂и вже тепер повинні гото-
витись до цього і входити в 
порозуміння з тими пригноб-
леними народами, щоб разом 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В АМЕРИЦІ 

ф — 

ЙОНҐСТАВН, ОГАЙО. 

Для Лемківщнни. . 

менп страшну масакру. Мор- з ними не тільки вибороти со 
дували стариш і молодших, бі державу, але також не до 
старців, жўюк і дітей. Перево- пустити до того, щоб Москва 
дили таку „пацифікацію", 

ГУЧНІ ФРАЗИ И ІДЕОЛЬО-
ПЯ. 

Пише далі Стефаник: 
^Михайло взяв його (Ан 

дрійка) знов на коліна. 
„Ти як називаєшся?" 
„Андрій Косминка".. 
„А хто ти є?" 
„Луский ладикал". 
„Добре"... 
Звісно, що „луский лади-

кал" 'це дитяча вимова фра-
зи „руський радикал". Бачи-
мо тут батька, що замолоду 
заправляє дитину до ідеольо-
ґії: вчить його, як малу па-
пугу, говорити про ідеї, яких 
дитина не може розуміти. Я-
сна річ, знайдуться радикали, 
яким таке імпону'є; як знай-
дуться комуністи, яким заім-
понуе, коли мала дитина за-
певнить старших, що він ма-
лий комуніст; знайдуться на-
ціоналісти, яким заімпонує, 
коли малий хлопець скаже, 
що він малий націоналіст. 

Автор, як звичайно артист,, 
виразними словами не дає на-
тяку, яка його опінія про це 
вихо'вання. Але чи може читач-
сумніватися, що саме автор 
про це думає? 

Нині нема майже тижня, 
щоб у котрімсь місті не спі-
вали українські хори україн-
ських пісень через радіо. Нас 
уже визнали „культурно" всі 
чужинці. Також наша молодь, 
що виростає серед спільної 
американської культури, бачу-
чи, які є культурні скарби в 
українців, починає сміливіше 
признаватись до свого наро-
ду-

Українська звукова фільма, 
яку отеє приготовляють у 
фільмовій студії під мистець-
ким проводом О. Кошиця, без 
сумніву принесе честь україн-
ській культурі. Наша молодь, 
побачивши її, набере ще біль-
ше національної гордости й 
не буде стидатися серед чу-
жинців признатись до україн-
ського імени. Навпаки, вона 
вважатиме це гордістю. 

Михайло Шміґельський, 
Клівленд, О. 

я-
КУ переводили поляки в нас 
1930 року. 

Інша частина вірмен пере-
живає таке страшне горе під 
большевиками. Червоні кати 
нищать Вірменію таксамо як 
Україну, вивозячи з неї все 
добро й обертаючи всіх лю-
дей у невільників. 

Ось серед цього страшного 
положення зродилась, у Вір-
менії революційно`націоналі-
стична організація, названа 
„Дашнак",. яка працює в під-
піллі і має на цілй висвобо-
дити Вірменію з московської 
неволі. Та організація рівня-
ється нашій О.У.Н. 

Як бачимо, Вірменія через 
те є нашим природнім согоз-
ником. Не німці, не ляхи, не 
румуни ні чехи, які йдуть в У-
країну тільки в грабіжниць-
ких цілях, є нашими природ-
німи союзниками, тільки саме 
такі народи, що є також у 
большевицько-московській не-
волі і боряться проти Москви 
таксамо як ми. Крім вірмен 
до них належать також усі 
інші народи, що заселюють 
Кавказ: грузини, азербейджан-
ці й інші. З ними ми, україн-
ські націоналісти, повинні вхо-
дити в тісні звязки' і разом 
творити силу, що розсаджу-
валаб Москву. А на Заході ми 
маємо'таких природніх. союз-
ників: білорусів. Також при-
родніх союзників' ми маємо в 
литовцях, хоч вони вже мають 
свою державу. 

знов наложила на нає ярмо. 
Треба зазначити, що вірме-

ни дуже добре знають про 
нас, про нашу долю ^ і наші 
змагання. Вони симпатизують 
з нами і бажають нам^успі-

До нашої громади при гр#-
кат. церкві Пресвятої Трой-
ці завитав у неділю, 27 лю-
того ц. p., делегат головної 
Організації Оборони Лемків-
щини,' п. Михайло Дудра. За-
раз по богослуженні всі при-
сутні в церкві люди зійшли-
ся до церковної салі, де ша-
новний гість виголосив свій 
реферат про положення^ укра-
їнського народу під Польще-
ю, а особливу увагу звернув 
на відносини, які пануЮть на 
Лемківщині. Він так яскраво і 

; наглядно малював те тяжке 
ху. Я мав нагоду сам про те 
переконатись, розмовляючи І Ш^^ШЇ?ЗШ ТЛ.0 

кількома наворотами з члена 
ми їх націоналістичної орга-
нізації. Вони мають в Амерй-
ці також свою пресу, що ви-
ходить вірменською й анґлій-
ською мовою. В їх 'пресі не-
раз можна подибати довгі 
статті про українські справи. 
Недавно була поміщена дов-

ду на Лемківщині, що бага 
тьом присутнім станули сльо-
зи в очах. Всі вислухали йо-
го слів уважно та`.спокійно і 
ніхто не спішився додому, 
хоч реферат досить довго 
протягнувся. 

По скінченні реферату мі-
сцевий священик, о. І. Заба 

ѓа стаття про Україну в ан-(ва, подякував п: Дудрі за йо-
ґлійській частині їх 
„Гейренік" з 25 лютого ц. р 
Ми мусимо також звертати у-
вагу на те, що вони роблять. 
Вони прагнуть свободи такса-
мо, як ми. А також ми маємо 
спільного ворога враз з ними. 
Тому ми є природніми союз-
никами, і як такі ми повинні 
входити з ними в тісне поро-
зуміння. Н. Давискиба, 

Бостон. Масс. 

РАІN-EXPELLER 4Lh 
`їщМ Ж-4 Ь ^ І.-.І. {А ОА. 

М'язні бол!, спричинені 
напруженням, вогкістю і 
працею — скоро минають. 

Купіть фляшку ще сього-
дні. В розмірах 35ц. І 70л, 

L I N I M E N T 

УВАГА! УКРАЇНЦІ СТЕЙТУ КОНЕТІКАТ! УВАГА! 
ЗАХОДОМ ВСІХ ВІДДІЛІВ УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО 

ХРЕСТА 
:,- ::- : відбудеться : :: : 

ПЕРШИЙ РАЗ У НАШІМ СТЕИТІ 

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ 
В НЕДОЇМ, ДНЯ 7-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) 193В РОКУ 

В НЮ БРІТАН У ШУЦЕН ПАРКУ. 
До участи в цьому святі запрошуємо всі сестрицтва брат` 

ства, парохії, українські ќлюби та Стейтову Організацію. Рів-
нож просимо в цім дні здержатись від усяких інших імпрез, 
а взяти участь'ў святі нашого жіноцтва. Всі українці, а зокре-
ма жіноцтво, повинні прибути на це свято, чим дамо доказ, 
що наша'жінка не спить, а живе, працює і бореться! 59 

СЛАВА УКРАЇНІ! Комітет Свята. 

газети і го гарні слова і візвав при 
сутніх до збірки на ціль Обо-
рони Лемківщини. Люди, хоч 
не були приготовані, бо про 
приїзд Делегата` почули щойно 
в неділю, зложили на цю ціль 
$32, які вислано на руки го-
ловної Організації Оборони 
Лемківщини в Ню йорќу. 

По цім п. Дудра забрав іще 
раз слово і просив присуп х 
вписуватися в члени 0{..4ні-
зації Оборони Лемківщини; бо 
ціллю його об'їздќи по гро-
мадах є не тільки голошення 
рефератів,. але й закладання 
місцевих відділів, головно в 
тих громадах, де живе нарід 
з Лемківщини. Зараз зачали 

і вписуватися, але тому, що вже 
(була спізнена пора, він про-
JCHB присутніх щоб зійшлися 
в понеділок у 7-мій годині `в 
парохіяльній салі і вибрали со-
бі уряд. В понеділок вечором 
з причини несприятливої по-
годи'зійшлося менше людей, 
як у неділю, але вибрали зпо-
між себе уряд у такім складі: 
Іван Кравець, предсідник; Пет-
ро Стахура, касієр; Теодор 
Фецич, секретар. І так пов-
став у нас знов один більше 
чинник до провадження куль-
турної праці і до несення та-
кої конечної помочи нашим 
гнетеним ворогами браѓгам. 
.Новий відділ є 39 відділ О.-
О.Л. Дай, Боже, щоб його 
праця принесла бажаний у-
спіх! 

ВОРОГИ МОСКВИ Є НАШИ-
МИ ПРИЯТЕЛЯМИ. 

Кожний українець повинен 
вистудіювати мапу України, 
щоб добре знати, куди сяга-
ють границі нашого краю та 
з ким він сусідує. Бо наза-
гал ми знаємо лиш те, що У-
країна сусідує з ненаситними 
ворогами українського наро-
ду, москалями, поляками і т. 
д., що вони стараються нас 
знищити, винародовити, щоби 
по нас, як по політичній оди-
ниці j сліду ,не стало. 
` Та наш широкий загал ще 
добре не знає, що з_Україно-
ю ‚сусідують не лиш її вороги, 
але також її щирі' приятелі, 
яких доля подібна до долі у-
країнського народу. Над ними 
також пануе'жорстока Москва, 
стараючись винищити їх, по-
дібно як нас. І також, подібно 

У КОЖНОМУ КАЛЄНДАРІ Є 
СПРАВЖНЯ МАСА МАТЕРІЯ-

ЛУ ДО ЧИТАННЯ. 

К А Л Е Н Д А Р 

„ПРОСВІТЃ 
НА ЮВИЛЕИНИИ РІК 

1S3S 
ЩО Є В КАЛЄНДАРІ: 
I. Календарна частина . 

Княжа молитва св. Володимира 
Церковний і астрономічний календар 
Постійний календар 
Скорочений календар 
Тсрмінар на всі дні {ќжў 
Міри й ваги 
Табеля обему (кубатура) дерева 
Простір і населення держав 
Кілько українців на світі 

II. Ювилейна частина. 
Благословення митрополита Андрея 
Один Бог, один Народ, одна Україна! 
До Українського Народу! 
Юра Шкрумеляк: Казка `про Велнтня 
Іван Брнк: Сімдесять літ тому... 
Голови „Просвіти" 
Ю. Ш.: Теперішній Голова „Просвіти" 
М. Д.: Як перевести Ювилейннй 1938 

рік 
М. Д.: Як підготовити в кожній мі-

сцеанні День Української Культури 
М. Д.: Як найкраще владитн Юви-

лейне Свято „Просвітн" 
Промова на Ювилейному Святі „Про-

` світи" 
Куди сягає „Просвіта" 
Іван Будз: Як працює „Просвіта" в 

Югославії 
III. Історія І політика 

Які річниці припадають в 1938 році 
Як Т. Шевченка викупили з неволі 
Іван Котляревський (у століття смер-

ти) 
У пятьдесятнліття смерти Ю. Федь-

ковнча 
Осип Мошура: Софійський Майдан 
Василь Пачовський: Володимир Ве-

ликий 
Як князь Володимир шукав нової 

віри 
Молитва Іляріона 
Бій під Ќрутами 
Ю. Ш.: Присяга Юнацтва в роко-

вини бою під Ќрутами ' ` і 
В. Г.: Київ вічний! -
0 . Терлецький: Велика подія (Бере-

стейський мир) 
1. Трешневська: Україні! 
Ю. Ш.: Українське військо і воєнні 

походи в 1917-18 pp. 
Українські Січові Стрільці в 1918 р. 
Українська Фльота в 1918 р. ' 
Ю. Шкрумеляк: Українські прапори 

на Чорному морі 
Листопад 1918 року ,у Львові 
Застирець: Із запис'ок про облогу 

Львова 
0. М.: Дві хвилини зперед двацятьох 

років 
М. Д. — Ю. Ш.: Пісня стала за прн-

каз 
1. Б.: „Просвіта" й політика 
Іван Сорокатнй: А що знаєш за 

„Просвіту"? 
В. Гіжовськнй: Вовча яма 
Головні-дати світової війни 1918''р. 
Як цісар Карло зрікся престолу 
Б. Галайчук: Світова політика остан-

ніх років 
IV. Освіта й виховання 

І. Трешневська: До молоді! 
Б. З—нй: Як виглядає культурне 

село 
10 важних рад для дівчат і жінок 
Іван Сорокатнй: Тобі, Грицьќў, дві-

сті літ 
В. й. Березяк: Яка сила в книжках 
І. Трешневська: Неписьменний 
Хто є справжньою людиною 
О. Манчук: Гуцульська коляда упа-

лому стріл'ьцеві 
Ю. Шкрумеляк: Наша читальня 
Як стати членом „Просвітн" 

V. Право й закон 

„Просвіта" 
Боронім своїх прав! 
Д-р Ќость Левпцькнй: 

основа наших прав 
В. Шваќ: Гей, рушив похід! 

Жертвували по $І: І. Даров-
ський, О. Фесьо, Р. Ґіль, о. І. 
Забава; по 50 ц.: Т. Фецич, І. 
Кравець, Д. Петриќ, І. Тхурик, 
П. Тхурик, Н. Оленич, М.-Ли-
шік, І. Максимич, Г. Ґулич, 
Ю. Баган, Пазя Сухар, Л. Ма-
зур, П. Мацейко, І. Мирдич, 
й. Пацула, І. Стахура, О. Пет-
рик, М. Сітник; по 25 ц.: А. 
Проник, Ю. Васько, Ю. Пет-
рик, ЃІ. Фромель, В. Зубик, В. 
Кореньовський, М. Кремінь, і іх. В здоровому тілі здорова 
А. Федишин, Т. Васько, В. душа! 

VI. Господарська частина 
І. Б.: „Просвіта" й економічна 6р-

ганізація 
Д-р Є Храпливий: „Просвіта" і „Сіль-

.ськнй Госполар" 
О. Б.: „Просвіта" і „Народня Тор-

говля" 
VII. Практичні ради 

В. Ковальчук: Сценічний порадник 
Поради для садівників 
Дрібні практичні поради 
Загадки 

VIII. Наш помянйк 

Фурман, І. Натишак, П. Бирка, 
М. Ткачишин, Ю. Максимич, Р. 
Левінська, В. Павлиќ, М. Ко-
зьоринсьќнй, І. Васильчишин, 
П. Філь, В. Терлецкий, А. Куч-
манич, І. Лисиганич, С. Ќость, 
Т. Рапавий, І. Панько, П. Ста-
хура, П. Ліщак; решта дрібни-
ми. 

Присутній. 

ХЛОПЧИНА, ЩО ТИКАЄ. 
'У голові Джека Ѓрента, 13-літнього хлопчини із Сток-

бриджу, в Джорджії, щось стукає так^сильно^^що^нколи 

Вища Інстанція. 
— Чи це не був Петро Віль-f 

{ха, який саме вийшов, коли 
я вернувся додому? — запитав 
суддя свою найстарщу донеч-
ку. 

— Так, таточку! 
— Я тобі вже казав, що не 

буду вже довше 
його відвідин у нас! 

ВшротЛсшф 
спеціаліст. 

Ф Гострі й хронічні недуги чоло-
віків і жінок — Шкіра й кров. 

— Так, таточку! Але я від- 223 SECOND AVE, cor. MA ST., 
КЛИКалаСЯ, ДО ВИЩОЇ інстанції NEW YORK СЃЃУ, Room 14. 
і Mflvrvrn нр має нічого г т о т н ОФ^ві години 10—8; неділя 11—2. 

ПОДІбну ДОЛЮ ДО НаШОЇ, ЩО j здиЃвовані 'ЦИМ '̀ЯВИЩеМ, бо ХЛОПЧИНа ПрОСИВ ЇХ ПОраДИ, бо ,1 мамуси не мас V ^ Жінка-доктор до обслуги. 
-ЙОГО ВІДВІДИН. ^ . .; џ Проміні X 8с флюррсжоп $2Л0. 

як ми, бороняться т. народи. ^ ^ " fi^V"ід 'ГОлови. Тикання нагадує зовсім тикання 
До тих-народів, що зносять. г о д и н н и^к а ) КОтрий хлопчина держить у руці. Лікарі сильно 
)дібну долю до нашої, що іЗДцвовані цим! явищем, б о хлопчин 

входять у склад Совєтів і пр І тикання інколи н'е дає йому спати. 

Дрібні лікарські поради 
Д-Р Р. Осінчук: Чи і як можна внлі-

- куватися від туберкульозн 
X. Горі серця! 

Ю. Шкрумеляк: Скарби над скарба-
ми (містерія) 

Ф. Коковський: Читальня тіомогла 
П. П.: Праця в центрі „Просвіти" 
і. Брнк: „Просвіта" — наша мати 
Л. Чорнявий: Не плач! 
Ю. Шкрумеляк: Пісня Молодої Про-

світн 
Думки почесних члені'в та інших вн-

значннх людей, завваги й і. puj-
мішені в тексті. 

; Ціна 50 центів. -
Замовляйте в книгарні 

„СВОБОДИ": 
„S V О В О D Aw 

81-83 Grand St., P. О. Box 346 
Jersey City,. N. J. 

толерувати Д - Р C. ЧЕРН0В 



-СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, 14-го БЕРЕЗНЯ 1938. Ч?59. 

пуста ВДЕЙ ЗШЖНЕ ВІД 
ВЩШІИШШ 
``(ОлШі- Бюро). 

Можна людина мусить ро-
бити важне 'ріше'ння три рази 
денно, а саме: ідо їсти на сні-
данок, обід і вечерю. Майбут-
ність кожного у великій мірі 
залежна від' такого рішення. 
Такі думки висловив ніхто 
інший як д-р Джсрдж Р. Ми-
нот з Бостону, лявреат Нобля, 
котрий вислідив,' шо печін-
кою можнаб вилікувати по-
губну блідницю. 

Вчені пересвідчилися в тім, 
що треба їсти- для доброго 
здоровля та росту,4 а навіть 
для довгого існування й уліп-
шення нації. 

Пожива для постачання е-
нерґії, як мясо, картопля і 
хліб, не вистарчає. Крім того 
до харчів треба додавати так 
звану „охоронну поживу", то-
му, що вона Хоронить людей 
перед недугами, як скорбут, 
„бері-бері" та слабі кости, а 
також перед багатьома мен-
шими наслідками недоїдання 
і" лихим здоровлям. Свіжі о-
вочі, ярини і молочні продук-
ти це охоронна пожива. Ста-
тистика харчевих засобів за 
остаЙйі два`цять" років виказує 
зворот у сторону більшого 
споживання цеї охоронної по-
живи. Цей зворот на користь 
пўоличного здоровля завдячу-
ють видержливості в роках 
депресії. Харчовики вірять, 
що' зогляду на цей зворот 
молодь є краще розвинена, 
коли вступає до каледжу і 
трохи молодшою віком ніж 'й' 

' батьки. 
(Одначе не багато людей 

роблять мудре рішення три 
рази денно, так як треба. 
Майже одна половина людей 
харчується третьорядною по-
живою, як виказує дослід, що 
його зробив д-р Гейзел К. 
Стібелинг з Державного Бю-
ра До'машньої Економії. При-
чини не завсіди походять з 
недостаточної поживи. Як спо-
дівалися, харчі були дуже ли-
хі в родинах, де загально вн-
трачено по $85 річно на кож^ 
ну особу. Але зате там, де 
витрачено звиш $100 на особу 
річно, харчі були дуже добрі. 

ФЛІС. 

як т п о р о д і РІДНОМУ ^ . ^ Ш Ш Ш ) А: 
`тт 

ШІКАҐО, ІЛЛ. 
На визвольну боротьбу. 

На зборах 2-го відділу ОДВУ 
жертвували: 2-гий від. ОДВУ $5; д-р 
І. Е. Смук $2; по $1: А. Чорномаз, 
Д. Забіяк, В. Великий, І. Роїќ, О. 
Лутчак ,̀ Т. Кликўи, Н. Мотлюк, Н. 
Кордиќ, Ф. Васнльоиськип, і І. Ко-
стерка, Т. Шлікула, С. Куропась, Д. 
Гаврнлюк, М. Леській,' С. Кіняк, В. 
Миіаль, А. Коколуз, а по 50 центів: 
Е. Плитиќ і Я. Мензей. Разом $25. 

1—о І—Г 

НЮ Р10РК, Н. и . 
Коляда 1-го. відділу УЧХ ОДВУ. 
Колядували членнці` відділу: А. Яд-

ловська, М. Гарачай, М. Гук, Ю. 
Кравчук, К. Готра, С. Ґурин і М. 
Ѓурин. Жертвували: С. Ковбаснюќ 
$5; пані Кат. Кінаш $З; по $2: М. 
Гук, Н. Гладун, РІ. Олещук, Тнмко 
Чіп; по $1: С. і Д. Галичий, А. Яд-
довська, А. Драков, М. Сербенський, 
Д. Дишуќ, М. Блнзнак, IVL Лялька, 
С. Лялька, Ф. Стефанів, Кипріян Ста-
сюк, панна Іѓ Тарнавська (на Рідну 
Школу), II. Гнатів, Поліщук, Лант-
віт, Удннськнй, П. Задорецькип, В. 
Березовський, Гарфіикель, -Ярема, 
Галицький Базар, М. Ляховнч, пані 
і п. Курчій, .В. Федориќ, Я. Пшик, 
Л. Кантор, М. Макарчук, РІ. Со-
боль, Ф. Бражник, 1. Грнщишин, А. 
Середа, Микитович, Ю. Кравчук, II. 
Жуковська, II. Килименко, К. Ва-
руяк, ЃІ, Грабовснко, К. Готра, А. 
Гураль, Г. Галунќа, А. Карапура, С. 
Луцькій, І. Семенко, О. Кінаш, І. 
Петрашек, В. Дацнк, Г. Кохановнч, 
М. Вігак, Т. Гураль, РІ. Кавецький, 
С. Яворськнй, ( С. ЧервінськнЙ, Т. 
Вонтовнч, Т. Сокіл, РІ. Стрілець, 
панна Я. Гайдамака, Г. Вовчуќ, М. 
Ѓурин, К. Валіґунда, Марія Ленќо, 
Г. Гурчи; по 50 ц.: К. Максіян, Г. 
Галебіяи, К. Боршецький, В. Коіут, 
і. Пляшенецький, Барановський, Mux. 
Боднар.- Разом $79.50. 

. —о 

Савка, 1. Барановський, А. Кіцак, М. 
Кіцаќ, Т. Барановський, П. Юрич, 
М. Дорський, О. Гумеиюк, М. Ьой-
чук, Г. Зело, Ю. Гвоздь, П. Кочнн-
ськнй, В. Крег; по 25 ц.: Ю. Бітів, 
М. Войтко, М'. Юі`ас, П. Баранськлй. 
Разом $20.50. Колядувати ходили: А. 
Бобик, А. Мороз' Т. Гвоздь, і А̀. 
Корило, як теж члени 70 від. ОДВУ. 

Плсдйд, Н. Дж.: Ш. і, Олексин $2; 
по $1: А. Крайц, Ю. Дерій,. М. Лит-
внн, М. КалиновськнЙ, С. ‚Кариан, 
М. Гнида, Г. Ствхура, І. ї к в ; М-
Бубняк, А. Ромаиишнн по 50, U. Ра-
зом $10.75. 

Перт Амбой.'Н. Дж.: О. Іван Uiy-
ховський, місцевий парох, зложив 
$5; по $2: Т. Гаврти, І. Благий, С. 

БУГАЙ, ЩО ХОТІВ ПІЗНАТИ 
СВІТ. 

Мале французьке містечко 
Обервіле мало недавно свою 
сензацію, яка на щастя і на 
велике вдоволення всіх меш-
канців покінчилася .зовсім ща-
сл`иво, ' " 

Саме покінчилася наука по 
школах і зо'шкільного б у д и н - ^ 1938 в ра}ѓубах часу 
ќу висипалися роєм діти на 
вулицю, щоб піти додому. Та 
в тому самому менті на сере 

КШДАР 

КРИНИЦЯ 
на рік 

ЩО В НЬОМУ є? 
АСТРОНОМІЧНА ЧАСТИНА: 

Ляхевіч; С. Дачишин $1.50; по $р ідин і вулиці зявився величез-
В. Космина, І. Стек, Н. Колодій, М. І „ _' Спѓін, Г. Лячними, В. Берко,. М.{иий бугай, який, заставивши 
Чорний, Масапуст (австрієць), В. ВУЛИЦЮ ‚-ПОХИЛИВСЯ ГрІЗНО ро-
Ламшський, А. Поліні; Н. Пащнн, - . Г . „ 
75 ц.; по 50 ц.: С. Ульцеико, Т. Кос- гами Просто на фОМаду Д1ТЄЙ 
мина, М. Ватрай, 1. Лопушапськнй, 
Т. Іванило, І. Наумець, І. Сндорко, 
Укр.' Нар. Дім, І. Космина; по 25 ц.: 
І. Юшиќ, В. .Дригиннч, А. Яричев- ч а с т и н а вернулася знову`^Дб 

Діди розбрилнея негайно по 
найближчих домах, а велика 

ський, о. І. Гундяк, парох у Кар-; 
тереті, Н. Дж., зложив $і. Разом $29. шкільних воріт. На кілька ХВИ-

Пори року на аемлі 
Пори року ва іишнх планетах 
Затьми сонця я місяця 
Урядові чася в ріжиих державаќ 
Що знаємо про Сонце? Як виглядає 
Земля з Місяця? 

КАЛЕНДАРНА ЧАСТИНА: 

Р 

місто немов завмерло. Додаткова коляда з Нюарку, Н. і ,ІИИ 
Дж.: Зложили: Ю. Швець $2; по $1: " 
О. Хемій, С. Гонимар, 1. Гинда, .Т. Ш.ОЙНО ПО КІЛЬКОХ ХВИЛИНах 

` № Я Д СайїеГч; по С50РацЃІ З Я В И Л З С Я ^ ^ Я Р М ^ В а Н а " ^ 
Вихор, Марта Мручаќ, Г. РовецькиЙ.! І почала ЛОВИ на бугая . ПО 
жиГп'о11^ AaBPyS; н^Бр^иька'.І^жких трудах вдалося ПОЛІЦІЇ 
і. Возняк; Л. Махинќа 50 ц. Разом; ппи допомоз і малоіЦО не ПО-
$3.50. 

Разом 70-тнй відділ ОДВУ заколя 
дўва в $19-4. 

ЧИ ВИ НЕРВОВІ? 
Знайдете' полеќшў на ИЄрвн, зво-
руюенви й неспокій, заживаючи 

К Y L О 
Sedative Tea Compound 

лроблене -з зілля, коріння, кори Л ЧЃІЛ. 
- 75 центів пачка. 

Пишіть па кдта.іьоґ. котрміі вишлемо 
аром. — Маємо на складі ќсякого роду 

лічничі зілля. . 
SJCYLO LABORATORIES 

105 3rd Avc., New York City. 
(Рік оснояання. 1857.) 

— Марійцю, колиб я по-
збувся моїх усіх злих звичок, 
то чи моглаб тоді вийти за 
мене? 

— Алеж, Петре, то тоді це 
звалось би, що я виходжу за 
зовсім невідомого мені.. . 

НЮАРК, н. дж„ я околиця. 
Колядувати ходил'и ''чле'ни ' 70-го 

від. ОДВУ: Володимир Співак, Іван 
Фурда, Тнмко Рудий, Василь Осад-
чук. Колядники їздили споїли авта-
чи. Зложили коляду: 

Нюарк, Н. Дж.: По $2: Б. Бучак, 
Т. і Ол. Бучакн, С. Лещуќ, Г. За-
лепський, М. Каськів, М. Соколов-
ський, В. Гапанович, О. Сегін, М. 
Поправськнй, О. Лисаќ, В. Лешин, І. 
Костиќ; по ЏІ: С. Малецька, Г!.. Двор-
ннк, О. Омитуќ, 1. Ухман. С. Грен-
тус, П. Сосніцький, Д. Горбач, А. 
ЌІрќан, 1. Дацковський, II. Крупі'шць-
кий, О. Брунька, А. Воробець, С. 
Воробсць, М. Воробець, П. Пере-
стюк, Д. І`аличин (Джерзі Ситі, Н. 
Дж.), С. Чорненький, Б. І'у.тька, Н. 
Марал, В. Гулька, І. Рудќа, М. Гор-
бач, 1. Бабяк, П. Яцепя, о. М. Дани-
ловігч, В. Салабун, Н. Зарудннй, Н. 
Хащсвськнй, Мі Наконечна, 'П. Смук, 
Ю. Мохнач, Т. Боднар, І'. Височан-
ськнй, Т. Малічнк, В. Урсо, Д. Чор-
номаз, Н. Заболотний, П. Ковальчук, 
о. д-р В. Клодницький, Д. Піевнч 
(Джерзі Ситі), А. Прийдўи, Ю. По-
рохняк, Т. Савчин, В. Бабола, д-р 
М. Янковнч, А. Дацковський; по 75 
ц.: В. Кузьма, М. Мнрош; по 50 ц.: 
Н. Тнмчшиин, А. Малецька, М. Пей-
ко, І. Соколовський, В. Воробець. 
П. Козловський, Д.. Доля, Т. Тере-
бецький, Г. Штогрин, А. Даткўи, Д. 
Жіівотко, І. Сирота, Г. Махинќа, П. 
Романишнк, Г. Маньківськнй, О. 
Шумськнй, В. Чорномаз, В. Собуць-
кнй, Д. Птота, В. Плакса, В. ІІІум-
лии, Г. Мельник, Амб.. Жмут, В. Йу-
хальський, А. Гулька, М. Копчуќ; по 
25 ц.: Н. Редька, П. Канарок, 1. 
Росол, В. Азгнра, Т. Пнш, І. Марко-
внч, Разом $86.20. 

Белвіл, Н. Дж.: Т. Рудий $2; Н. 
Васнльчук $1. 

Вест Орендж, Н- Дж.: По $1: І. 
Вергун, А. Боиецька, М. Теслюќ, Mux. 
Бубній. 

Іриінггоіі, Н. Дж.: по $1: І. Тарнав-
ський, А. Мудровський, Ю. Бара-
нюк, І. Наконечний, М^ Литвин, Н. 
Яцептнй, Н. Беркій, 1. Гарматюк, В. 
Бой`пк, О. Паньків, М. Ковальчук 
A. ІТІтула, М. Сидорович, П. Рома-
нишнн, О. Гупало, В. Нестюк, Н.Н.. 
B. Цап, І. Ворона, І. Багрій, Свято-
слав Бучак; по 50 ц.: Кат. Коваль-
чук, В. Ковальчук, Л. Горман, Н. 
Маламін,. ЃІ. Вареницький, І. Бичаќ, 
Вол. Кіт, П. і`арасимчук. Разом $25! 

Гвипані, Н. Дж.: М. Мороз S2; пс 
$1: А. Ковчак, І. Бобик, Мнх. Савка, 
В. Денис, В. Корило, Л. Галайко, в.( 

НЮАРК, Н. ДЖ. 
На Рідну` Школу. 

У громадянина Михайла і Кате-
рипи Вовчуќ відбувся 5 лютого ц. р. 
25-літній ювилей їх подружого 
життя. При добрій забаві гості не 
забули за Рідну Школу і зложили 
$1-1.50. Жертвували по $1: І. Багній, 
1. ДибаЙло, М. Вовчуќ, М. Дубас, 
М. Ярема, В. Дубас, В. Ярема, М. 
Литвин, С. Вовчуќ, С. Зелінський, 1. 
Дацковський, І`. Зелепський, і. Го-
лубович; по 50 ц.: А. Сурма, І. Гро-
мада; по 25 ц.: Анна Пастернак, Ќо-
мальська. Гроші вислано через Обед-
пання. 

Іван Дацковський. 
;—о , 

ПЛЕИНФІЛД, Н. ДЖ. 
Примірці іменини. 

В день св. Степана відбулася 
дкмі ѓром. Степана і Катерини Ду-
беїв забава, котру справляли їм 
куми .Дубасн з Плейнфілд і сестра 
ѓром. Лубен, пані Сурмова з Ню-
;ірку. На цю забаву запрошено чи-
мале число гостей. Господарем за-
бавн вибрано Василя Ярему, котрий 
ішк.-шкуи;ш гостей до слова. Притім 
Василь Дубас згадов про Рідну Шко-
лу, яка повинна нам усім лежати .на 
серці. В. Ярема піддержав цю снра-
ву і в палких словах- закликав до 
збірки па ту ціль. Отсі гості зл'о-
жили свої' жертви на руки паинн 
Г. Дзік: С. Дубей $2; по $1: І`. 
Дзік, В. Ярема, М. Дубас, В. Дубас. 
В. Рнневнч, Д. Мотуз, 1. БагніЙ; по 
50 ц.: А. Сурма, РІ. Ярема, М. Вов-
чук. Разом'$10.50 вислано через Об-
ь`диання на призначену ціль. 

Ілля Багній. 
. о 

РОЧЕСТЕР, Н. Я. 
На „Жіночу Долю". 

Члениці місцевого відділу Союзу 
Українок рішили на своїх зборах 
вислати зо своєї каси $5 на, жіно-
чий часопис у старому краю, „Жі-
ночу Долю". Гроші вислано через 
Обеднання. 

Анна Мазуриќ, секр. 

ловини мешканців міста зло-
вити неЬподіваного гостя. Та 
щойно тоді настала справжня 
несподіванка. По бугая ніхто 
не зголошувався. Покищо му-
сіли незнайомого примістити в 
міській стайні аж до тієї пори, 
доки не зголоситься власник. І 
справді по кількох тижнях в 
таємничому бугаєві пізнав 
різник із містечка Ля Вілет, я-
кий приїхав за справунками, 
свою власність, яка йому вир-
валася з мотузка, коли він цю 
чотироножну „власність" вів 
до різні. А що містечко Ля Ні-
лет віддалене від Обервіле 60 
км., то жадний пригод і аван-
тур бугай промандрував гар-
ний кусень дороги. 

Церковний .-календар 
Пасхалія 
Спис святих і слойянських% імен 
Як старі люди пізнають погоду 
Постійний календар 
Календаріюм 

ІНФОР`МАЦІЙНА ЧАСТИНА: 
Земля в числах -
Відомості про українців 

Українські землі в рад. союзі 
Українські землі,в Польщі- . 
Українські землі в Румунії 
Українські землі в Чехосдоваччині 
Міста на українській території 
Українці на етнографічних Ьемлл" 

України . 
Українці в світі, поз'а Ўќрій'ною 

історія України в датах 
` І. за княжих часів 

II. під Польщею й Литвою 
III. держава за козацьких часів 
IV. Відродження України 1784— 

1918 
Українці-, а -Польщі' 

Церковна організація 
-Іреко-католицька церква 

православна церква . 
Культурно-освітна організаиін 

Рідна Школа - в маси 
Ювнлейний рік „Просвіти" 

З УКРАЇНСЬКОГО.ЖШ 
В М І Й Џ ' " 8 

НЮАРК, Н, ДЖ. 
Річний звіт Української Цен-

тральиої Ради м. Нюарку, 
Н. Дж. 

В 1937 p., який п ід діловим 
оглядом замкнено загальними 
зборами ЗО. січня 1938 p.,'У-
країнська Центральна Рада м. 
Нюарку виконала свою про-
граііову пращю ось так: улаш-
товано ‚свята: злу ќа земель, 
Т. Шевченка, Листопадове, а 
крім того свято української 
пісні, концерт Сокіл-Рудниць-
кий. Про -ці виступи У. Ц. Ради 
згадувалось у пресі, за ви-
їмком фінансового звіту про 
свято пісні з дня 29. січня, 
яке дало загального доходу 
$432.41. З цеї то сум треба 
відчислити $70 на розхід за 
гелю, тікети та оголошення. 
Решту призначено' на Україн-
ський Шпиталь у Львові. 

-Спис жертводавців: Correct Service 
Laundry $і2; укр. православна гро-
мада ,$11; по $10: укр. пресбнтер 

Бизнесові Нагоди 
ФАРМАНА ПРОДАЖ-м акри, і, 

ліса, дім, стайня, курники 
сва, потік, знаовдп. ;'; 

М. ПАСТУХ, 
В#ќ 144. R. !., Frenchtown, N. J 

ГЕМОРОЙ ^ н " , " ' " " 
^ TPJbilO? Ilpofivliu-

TARSON PILE SALVE чудесний - ,u 
від іемороїдішх боліќ ДАРОМ. 
Тисячі вжиаачів вдоволені. Піш.Гні. 
10 ц. на почтову оплату. Не лаѓн' 
пишіть зараз: еа` 

TARSON DRUG- І CHEMICAL Co 
816 Bro#dwjkr, -Now York City. 

``Д`О X О РИХ! `" 
ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 

Як терпите на якунебудь хоробу 
або параліж, не тратьте надії! — Ма-
ємо дуже успішний, науковий, при-
ємний і випробуваний лік, котрий 
усуває болі й дає негайну полеќшў. 
Сотки чоловіків, жінок і дітей, що 
були хорі, нині є здорові (і вповні 
вдоволені завдяки нашій найновішій 
науковій методі і довгому досвідові. 
По що терпіти, коли поміч є, і так 

близько? 58,-
БЮРО ХІРОПРАКТИЧНЕ 

Apt. 10, 103 — 2nd Ave., ріг 12. вул., 
New York City. 

ГОДИНИ: від 10. рано до 8. ввечір. 
В` неділі від 10. рано до 1. лопол. 

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАТНСЬКИП ЛІКАР, 
ХІРУРГ І АКУШЕР 

321 Е. 18th STREET, 
between 1st nnd l a d Ay#nnet, 

NEW YORK, N. Y; 
T.L GRAMERCY 5-2416. 

Урядові годинні рано від 10 до 
12. ввечір від 6 до 8, а в неділі 

рано від 10 до 12. `. 
i i i i H i i i i i i i i i n m i i m i 

Довга відпустка. 
— Я приношу рахунок. Шеф 

казав мені не приходити без 
грошей, л 

— О, тЬ в цілім своїм житті 
не будеиІ, хлопче, мати дов-
шої відпустки, як тепер. Мо-
жеш справді тішитися. 

о—— 
Вища фільософія. 

— Бачите,'у фільософії є 
щось величне. Справжній фі-
льософ каже собі: „На віщо 
мені майно, гроші, авта! Це 
все марнота, омана!" 

— Гарно. А що скажете, ко-
ли, наприклад, ви вигралиб на 
льотерії сто тисяч? 

— Глупе питання! Чи й то-
ді ще маю займатися фільо-
софією?! 

Циган І св, Николай. 
Циган закинув вудку у ріку 

і молиться: 
„Святий Миколаю, дай, щоб 

я зловив велику рибу, а по-
ставлю тобі свічку на лікоть 
велику..." 

Ще не скінчив, як риба ста-
ла шарпати вудкою. Тягне ци-
ган із усієї сили й витягає вч--
личезного коропа. Вкидає йо-
го у цебрик і каже: 

— Святий Николаю, свічка 
на лікоть, то таки завелика, 

сь̀ка "громада, Тов. їм.". Грушеасько-' та я таки поставлю ̀ свічку п;і 
яких три цалі. 

`ч ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА: 
Які роковини припадають в 1938 р 
Політичне виховання 
20,000 метрів під з`емлею 
На порозі нового ўќра'ѓйського пнсь-

монетна 
Найцікавіша льотерія на світі 
лначішін одягу 
Сто сорок років від нідроднн нашоТ 

літератури -
Здовж І поперек світу 
Літератури інших народів 
Сучасні українські письменники 
Сорок літ — це ще не старість 
Чуда людської волі 
Найбільш скрнтйй народ під сонцем 
Расизм — нова бонова ідеольогія 
Найстарші культурні народи і дер-

жавн 
Чи можна попросиш вас сісти? 
Час на приязнь 
Бурхливий 1848 рік 
Чи звірята мають почуття вллсности 
Історія — велика легенда 
Весна народів і наша доля 
Хто робить політику? 
Основні проблеми української націо-

иальної політики в Австрії 
Національні меншини в Ьвропі 
„Велике Руське Князівство" 
Хліборобство і здоровля 
Співучасть народів у технічному по-

ступі 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА? 
До звання батька і матери треба о-

СНОВНОЇ ПІДГОТОВ!!. 
Чи треба карати дітей? 
Казка і життя дитини 
Не сваріться в присутності дітей 
Ліворукість у дітей 
Цікава всячина 
Кожний власником безцінного скарбу 
Як піджинані ися . при сидячім спосо-

бі ЖИТТЯ 
Чому чута з уст? 
Лікарські поради -
Молоко Й рак 
Як використати літо для плекання 

цери 
Потріскані губи 
Як самому відчистити меблі 
Практичні поради 

ЩНА 60 ЦЕНТІВ. 
Замовляйте у книгарні 

„СВОБОДИ". 
" S V Q B O D А," 

В1-ВЗ GRAND ST., або P. О. BOX 344 . 

JERSEY CITY. N. J. 

го і Тов. ім. Івана Франка; по $5: 
Г. Залепський, Укр. Демократичний 
Ќлюб, „Січові Стрільці", Тов. Ма-
терей і Дочок, Укр. Драматичний 
Кружок, Сестр. св. Покрови, `бр. са. 
Возкесення, д-р S. М. Davis, М. 
Лптвин, Д. Галичин, П. Шкільний, 
РІ. Гарасимчук, О. Ьальніцмсяй, Со` 
юз Українок від. 28, Мнхайлина Ннж-
ник, Тов. ім. Ґонти від. 110 Нар. 
Помочі; по %і: ОДВУ від. 70, о. д-р 
Клодницький, В. Ткач, В. Стасюк; 
по $2: О. Біганська, М. Бубній, С. 
Доля, В. Пба, Олена Бучак, Б., Бу-
чак, п. Куйбіда, П. Крупніцькнй, В. 
Дубас, Апна Руда, Ю. Швець, В. 
ДОбущак, РІ. Снігур, пані Наконеч-
на, РІ. і Олена Яцснтнй. Ю. Бара-
нюк, П. Ковальчук, 1. Тарнавсьиий. 
1. Паньків, П. Кшдко, Ю. Киричен-
ко, К. Галушка, О. Мельішк, Ольга 
і Анна Болита, Т. Боднар, А. Му-
дровський, пані Варніцьќа і Соня, 
І. Лев, В. Ландіс (словак), М. Co-
буцькнй, Ярослава Сиротюк, Т. Сто-
якевнч, пані М. Куман, 3, Літовін-
ський, І. Дідоха, С. Гарцулка, пані 
Davis, П. Підлуська, J. Петрів; по 
S1: Н. Яцентмй, 1. Любимець, Г. 
Ковадло, І. Наконечний, Боднар, П. 
Мечник, А. Комар, Л. Гладка,. Ро-
залія Ребічак, С. Воробець, М. Во-
робець, Юстнна Гарцула, Л. Бабяк, 
А. Мікласевич, Ліна Карлик, Д. Мо-
туз, Іванський, І. Чорний, Т. Т.ту-
манський, Р. Тнмчук, Л. Крук, ЃІ. 
Тут, В. . Горбач, Стахўра, В. Осад-
лук, ` Г. Дорошенко, - Я. Шншков-
ський, В. Бутковський, М. Соколов-
ськнй, Ю. - Галриляк Марія Каруза 
С. Славчнн, Я. Онищук, І. Ухман 
Анна Маленька; решта дрібними 
латками. 

Зіставлення: зо вступу $148.25, зо 
збірки на галі $284.41,, а це робить 
разом $432.41. 

Під моральним оглядом У 
Ц. Рада в минулому році дер 
жалась достойно, бо не було 
видно поважніших терть ̀ між 
22 організаціями, які входять 
в еклад Ради, а 'навпаки, було 
видно співпрацю та толеран-
цію церковних чи партійних 
угруповань. Під фінансовим 
оглядом 1937 рік дописав не 
найкраще, що треба припи-
сати безробіттю. Всеж таки, 
не зважаючи яа тяжкі часи, 
загальний' річний прихід У. Ц. 
Ради за минулий рік виносив 
$750.62, з чого увесь чи-
стий прихід (як це вже було 
подано ранше) вислано на 
потреби Рідного Краю. 

о. д-р. В. Клодницький, 
пресовий референт. 

В цій хвилині риба .підеќ". 
чила та впала у воду. 

— Святий Миколию! 
скрикнув циган —̂  я лише так 
жартую, а ти вже... 

канва, нитки до ви-
шивання І), `л С. і 
стемнокані річи. Ііп 
CIOMJIOH.HU річи. Іди-
іпіть по катальог до: 

UKRAINIAN BAZAAR, 
97 AVENUE A, NEW YORK, N. Y. 

В30РИ 

МЯРОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжпиці, - як далеко поза 
Нюарком. Вражі потреби теле 
фонуйте до нас Обслуіа шврі 

І Чесна! — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

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

Phone: Eciex 3-5347 

В О Л О Д И М И Р БОЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Заннмається похоронами 
в БОСТОНІ, МАСС, І ОКОЛИЦІ. 

Обслуга скора і чесна. 


