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РОЗУМНИЙ ПРОЙ(Т У СПРАВІ.... 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗД0Р0ВЛЯ 

ВАШИНГТОН. —.'Генеральний Лікар з пўблич-
ної служби здоровля, 'Ѓ$мас Паран, подав перед се-
натським комітетом здоровля тіроєкт, на основі я-
кого можна би було піднести загальний рівень а-
мсриканського національного здоровля. Паран ска-
зав, т о серед безробітної частини американського 
населення розвиваються ріжні недуги, і то не тільки 
тілесні, але й духові. Стан безробіття в першій мірі 
луже відємно відбивається на душах молоді, яка, 
бачучи недомагання нинішньої системи, тратить до 
проводу повагу і стає анархістичною. Паран під-
дав плян, на- основі якого влада повинна би подба-
ти про збільшення чистоти по всіх публнчних міс-
цях, про заложення нових шпиталів і клінік, а пе-
редівсім для безробітних повинна подбати про лі-
карську опіку і дарові ліки на ріжні хвороби, такі 
як сухоти, сифіліс, пістряк, запалення легенів і інші. 
Ця опіка мала би простягатися не тільки над доро-
слими, але в першій мірі над немовлятами і дітьми. 

НЕЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК В УКРАЇНСЬКІЙ 
РОДИНІ. 

- НЮАРК. — Жінка українського бизнесмена, 
власника пральні, І. Штогрина, верталась автом враз 
із сином з Флориди. По дорозі наїхав на їх авто 
автобус і, розбивши їх авто, вбив жінку на-смерть, 
а тяжко поранив сина. Сам автобус від удару пере-
вернувся. 

ЛЯ ГВАРДІЯ БОРИКАЄТЬСЯ. 
НЮ ЙОРЌ. — Посадник Ню йорќу, Ля Гвардія, 

в свої'й палкій промові сказав, що коли суд далі 
буде ўневажнювати його буджети, в яких він пови-
кидав деяких так званих „урядовців", то дістають 
по 15 тисяч долярів річно, а фактично нічопсенько 
не роблять, то він мусітиме гроші щадити деінде, а 
саме на освітленні міста- Він^сказав,..що кожного 
дня під вечір усі лямпи в місті будуть запалюватися 
чверть, або пів години пізніше. Коли його запита-
ли. чи до тих галапасів зачисляє також демокра-
тичного провідника Теофіля, що його пару днів то-
MV хтось порізав ножами, то посадник відповів: „Ви 
добре вгадали". и - -' 
ПРИХІД З ПОДАТКІВ ЦЬОГО РОКУ БІЛЬШИЙ. 

ВАШИНГТОН. — Державні власті висказують 
своє за'доволення, що цьогорічний прихід з подат-
ків досі 180 міліонів долярів більший ніж минулого 
prfky Ця надвишка покриє недобір приходів з по-
граничного мита, яке цього року значно нижче ніж 
минулого. Нюйорський стейт дотепер заплатив по-
датків 165 міліонів. 

РУЗВЕЛТ НЕ ДУМАЄ ТРЕТІЙ РАЗ КАНДИ-
ДУВАТИ. 

ВАШИНГТОН. — Бувший губернатор стеиту Ін-
діяна МекНот, радий з того, що Рузвелт не тільки 
то не противиться його заходам здобути в наступ-
них президентських виборах номінацію на кандидата 
з Демократичної Партії, але навіть заохочує його в 
тих заходах. На думку МекИота, це є доказом, що 
президент Рузвелт таки не думає кандидувати тре-
тій раз. t . 

КАЖЕ, ЩО ПОЛІТИКА УРЯДУ НЕВДАЛА. 
ШАРЛОТ (Норт. Каролайна). — Шікаґовськии 

газетний видавець Френк Наќс, що в останніх пре-
зидентських веборах був кандидатом на заступника 
президента з боку Републиканськоі Парти, виголо-
сив промову, в якій сказав, що політика уряду, ко-
трої основою було контролювання економічного 
життя з Вашингтону, не вдалась. Уряд не видвигнув 
краю з економічної крізи, а навпаки, загнав край у 
те гірше положення. Бо хоч правдою є, що в іуаа 
році край знаходився в дуже тяжких обставинах, то 
проте край не був такий задовжений як сьогодня. 
Нині Америка є задовжена на 40 білюнів долярів, 
які то довги зробив нинішній уряд; а економічного 
поліпшення, що бодай трохи оправдувалоб це за-
Довження, не ВИДНО. j 

НАСЛІДКИ РОЗКОЛУ В РОБІТНИЧИХ РЯДАХ. 
НЮ ЙОРЌ. — Моряки корабля „Індепенденс 

Гол", які належать до юнії К.П.О., пішли на сидячий 
страйк, тому, що не хотіли співпрацювати в часі 
підбиття корабля з пристані з моряками, які нале-
жали до юнії А.Ф.П. Капітан дав їм приказ викону: 
вати роботу, або забиратись. Під загрозою поліції 
вони мусіли опустити корабель. Тоді капітан наняв 
моряків, що Належали до А:Ф.П., і корабель з ма-
лим опізненням відплив на море. 
ВІДГОМІН ЕВРОПЕЙСЬКИХ ПОДІЙ НА ВОЛ СТР1Т. 

НЮ ЙОРЌ. — На нюйорськім стаќ ексченджу 
яскраво відбились події в Европі. Майже всі евро-
пейські вартісні папери зазнали поважних знижок. 
Найбільше потерпіли вартісні папери Чехословач-
чини, спадаючи на. 15 точок.. 
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ВЇЗД НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬК ДО ІНСБРУКУ. 
Ця радіофотографія, переслана телефоном до.Берліну,, а звідти перетелєфо-

нована до Ню Йорќу, представляє моторовий відділ німецької армії, як він в'ї'здив 
до міста Інсбруку, в Австрії. Частина цих військ осталася в місті, а частина по-
їхауіа на полуднє до просмкку Бренер, ва австрійсько-італійській- границі. - - - џ 

І ДЖАН ЛЎІС ХОЧЕ 
СПІВПРАЦІ. 

Голова Комітету Промисл -
вої Організації, Джан Лўіс, 
виголосив на радіо промову, 
що була передана до Англії. В 
тій промові він сказав, т о в 
Америці справи котяться чим-
раз до hipuioro. Ні уряд ні ве-
лйкйй промисл -не маќЎть" як'о-" 
їсь ясної розвязки нинішніх 
економічних проблем. Лю:с 
говорив, що тільки через спів-
працю уряду, капіталу і праці 
нинішнє пекуче питання без-
робіття можна розвязати. 

КОЖНИЙ СОТИЙ МЕШКА-
НЕЦЬ ПРАГИ — МОРФІНІСТ. 

У часі дискусії у празькому 
парляменті над конвенцією у 
справі поборювання торговлі 
наркотиками, референт тієї 
справи ствердив, що у Празі 
уживають морфіни та кока-
їни щонайменше 10,000 осіб, 
тобто кожний сотий мсшка-
нець.' Крім того референт 
ствердив, що у Празі „пра-
цгое" 628 торговців наркоти-
ками і Прага стала одним з 
пай важніших 
торговлі. 

осередків . тієї 

ДЗВІНИЦЯ 3 40 ДЗВОНАМИ 
В ОТАВІ. 

Церква св. Івана Хрестителя 
в Отаві буде мати небаром 
дзвіиишо з 40 дзвонами, якщо 
її замовлення у відливарні 
дзвонів у Бельгії будуть скоро 
виконані. Із 40 дзвонів у згада-
ній дзвіниці найбільший буде 
важити 4,000 фунтів, наймен-
ший 25, а всі разом 9,000 фун-
тів. Буде це дзвіниця найбіль-
ша щодо числа дзвонів у цілій 
канадійській домінії. 

ЧОРТЌІВ ЛІТНИЩЕМ. 

ГАРЯЧА ДЕБАТА В ОЛБАН1. 

У стейтовін лєгіслятурі в 
Олбані відбувалася гаряча де-
бата над відношенням стейто-
вого уряду до уряду міста Ню 
Иорк у справі помочи безро : 

бітним. Асемб.тимен Мінкоф 
обороняв Ля Гвардію, а асем-
блимен Стайнгуд ,̀ обороняв 
`стейт, кажучи, що Ля Гвардія 
має багато способів, щоб ту 
нерелику суму стягнути з по-
датків, але він робить багато 
галасу з неї справи з чисто 
політичних причин. Інші асем-
блименн висказували своє о-
гірчення, що такі два найвищі 
провідники в стейті посвари-
лися над відносно невеликою 
справою, v 

НОВИЙ БРАЗИЛІЙСЬКИЙ 
РОБІТНИЧИЙ ЗАКОН. 

Згідно з постановою ново-
го робітничого закону, страй-
ки й усування робітників від 
праці є недопускальні. Всякі 
спори, які повстають між пра-
цедавцем і робітником, мають 
бути усунені д`орогою обо-
пільного ' порозуміння. Коли 
це скажеться неможливим, то-
ді справу вирішує робітничий 
суд. В склад робітничого суду 
увійде компетентний суддя, о-
дин представник працедавців і 
один з робітництва. Такі суди 
будуть уведені у всіх мунісі-
піях. У столицях' стейтів бу-
дуть заведені вищі робітничі 
суди. Предсідника того суду 
іменує президент вищого а-
иеляційного суду. Крім того 
від стейтового уряду вхо-
дять два представники від 
працедавців і робітників. 

Найвищий робітничий три-
бунал буде мати свій осідок 
у Ріо де Жанейро. 

Цими днями радила в чорт 
ківському магістраті, літнись 
ково-туристична комісія, що 
ухвалила низку постулятів, які 
мають створити з Чортќова 
літнише. Мають видати про-
спекти й альбуми, створити 
спортовий, особливо спорто-
во-водний осередок, викупити 
з приватних рук решту ліска 
т. зв. 'Стінки та продовжити 
парк. Над Серетом маютть по-
будувати бульвари для про-
ходів (особливо від моста до 
Білої) та' владити тінисту пля-
жу на^т. зв. горі Юрчинського. 

ВОЯКИ КАРДИНАЛАМИ. 

Серед кардиналів,' іменова-
них в останніх роках, є аж' З 
кардинали', які підчас світової 
війни були вояками й̀ воювали 
на полях бою. Кардинал Ґерліє 
боровся над Марно`ю, був 
тяжко ранений, попав у ні-
меиький полон, повійні скін-
чив теольоѓічні студії. Також 
італійці кардинали Пя'ца і Пе-
лєгрінеті були на війні воякй-
ми та з крісами в руках боро-
лись проти Австрії над Ізон-
цом та в Тиролі. 

ПОЛЬЩА ДОМАГАЄТЬСЯ ВІД 
ЛИТВИ "НОРМАЛІЗАЦІЇ" 

і ВАРШАВА. — В цілій Польщі зааранжовано ве-
ликі демонстрації, звернені проти Литви, Польська 
преса вказує, виразно на те, що зробив Гїтлєр з Ав-
етрією, домаючясь тим робом, щоби польський дик-
татор Ридз-Смігли поступив у подібний спосіб з 
малою Литвою. Англійський кореспондент подає, 
що Польща вже сконцентрувала біля лнтовсько-
польської границі` коло 50,000 війська. Є фактом, 
що польський уряд хоче в якийсь спосіб „скінчи-
ти" з Литвою,, але свої домагання називає „норма-
лізацієго". Каже, що вже минає 18 років, як Поль-
ща не є з Литвою в дипльоматичних зносинах, та 
що навіть тепер мусить доручати литовському у-
рядові ноту через посередництво чужої держави. 
Польща настає, щоб саме тому наступили „нормаль-
ні" відносини, вимагаючи заразом від Литви ви-
разного зречення всяких прав до Вильна, себто до 
тої історичної столиці Литви, як Польща загарба-
ла при помочі наїзду ген. Желіговского. Далі 
Польща домагається, щоб з литовської конституції 
було викреслене те, що Вильно є столицею Литви. 

ЛИТВА ПРО ПОЛЬСЬКІ ПРОВОКАЦІЇ. 
КОВНО. — Литовський уряд є того переконан-

ня, що Польща хоче підступом загарбати більше ли-
товської землі та змусити Литву зректись прав до 
Вильна, рахуючи на те, що тепер у цілій Европі за-
колот, та що не буде кому боронити Литви. Те, 
що вбито польського вояка, який перейшов литОв-
ську границю, є тільки дрібною, подією, бо польська 
погранична сторожа вбила вже багато литовських 
вояків. 

НІМЕЦЬКА ФЛЬОТА НА ПОГОТОШ. 
БЕРЛІН. — Приспішено поворот Гітлєра до 

Берліну через польсько-литовське напруження^ На-
діються, що Совєти готові стати по стороні Литви. 
Ось тому дано наказ сконцентрувати німецьку мор-
ську силу на Балтику коло Данцігу, щоби була го-
това на всякий випадок, а зокрема, щоб можна 
було в кожній хвилі заняти литовську пристань Ме-
мель, яка перед^світовою війною належала до Німеч-
чини. `'і' 
ФРАНЦІЯ І СОВЄТИ ДОПОМОЖУТЬ ЧЕХОСЛО-

ВАЧЧИНІ, 
ЖЕНЕВА. — В Лізі Націй вважають певністю, 

що якби Німеччина заатакувала Чехословаччину, то 
тій останній допоможуть Франція і Совєти, а також 
можливо й Англія. Рішено теж, що вразі т`акої до-
помоги французькі й совєтські війська будуть мог-
ти переходити через інші краї, щоб дістатись` до Че-
хословаччини. Та до того всього треба буде мати 
одноголосне рішення заінт'ересованих країв. 

В СПРАВІ ДОПОМОГИ ЧЕРВОНИМ В'ЕСНАМ!. 
ПАРИЖ. — Формально французький уряд не 

допомагає червоному еспанському урядові. Але 
фактично Франція -вислала тепер більшу сќількісѓь 
пОвз'ів, літаків і амуніції в допомогу червоній еспан-
ській армії. І то ще разом з військовими фахів-
цями. Зате Англія де'ржиться невтрально й заявляє 
що не буде вмішуватися в еспанську війну. 

ЗБИРАЄ ДАЛЬШІ ТРИЮМФИ. 
БЕРЛІН. —`День повороту Гітлєра з Австрії-до 

Берліну був національним святом. Позамикано шко-
л̀й і фа`брики: Гітлєра витало підчас вмаршу до сто-
лиці яких` півтор'а мїліона людей.' 

У ВІДНІ БАГАТО САМОГУБСТВ. 
ВІДЕНЬ.—3 боязни перед переслідуваннями На-

цістів як і через пониження, якого тепер зазнають 
противники злуки Австрії з Німеччивзок), відбира-
ють собі життя багато людей. І так, поповнив само-
губство майор Еміл Фей, бувший заступник австрій-
ського канцлера. З ним відібрали собі життя його 
жінка і син, що його тепер викиненОіЗ австрійської 
армії. Далі відібрали собі життя: католицький про-
відник у Тиролі Фрідріх Райтлінгер, промисловець, 
і його дочка, та університетський професор Ѓустав 
Баєр і його дочка. Між арештованими знаходить-
ся барон Люі Ротшилд, що недавно гостив у себе 
князя Віндзору. Також арештовано й багатьох ін-
ших багатирів-жидів. Особливо вважають, щоб жи-
ди не вивозили грошей з Австрії. 

МУСОЛІН! СТОЇТЬ ПРИ ПТЛЄРІ. 
РИМ. — Як австрійці самі не хочуть боронити 

своєї незалежности,' то не потребує п боронити I-
талія. Так заявив Мусоліні. І ствердив, що німець-
ко-ѓТалійська приязнь ̀ далі існує, а Бренерський про-
смик не ділить ворогів, але обєднує приятелів. Цей 
просмик це теперішня границя між Італією й Ні-
меччиною. ' ^ 

ЖИДИ В РОЗПУЦІ. 
ВІДЕНЬ.-^-Жиди, яких є в Австрії коло 200,000, 

громадно сови, що нищать ло-' знайшлися в розпучливому положент. їх викида-
ЙРІШКЄ птаптво. ' ють з урядів і занять. 

ВВЕДЕННЯ НАУКИ РЕЛІГІЇ 
В БРАЗИЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ. 

' Дирекція Навчання приказа-
ла підлеглим собі шкільним 
управам звернутися до вла-
стей релігійних визнань і куль-
тів, щоб вони призначили до 
шкіл учителів релігії. Притім 
пригадує, що на теренах шкіл 
не`-втльжг вести ніякої реліґій-
ної пропаганди, ображати ре-
лігійні почування інших ви-
знань, ані перетягати з од-
ного віроісповідання на інше. 
Не вільно також між ученика-
ми поширювати релігійних 
пропагандних письм. 

ЗГС^ІЛО ВЕСІЛЬНЕ 
ТОВАРИСТВО. 

В боснійськім селі Стретни-
ці, біля Мостару, згоріли під-
час пожару молодий, молода 
і 34 весільні гості. Вогонь 
під будинком, де відбувалось 
весілля, був підложений з пім-
сти. Весільне товариство не 
завважало його, аж завалився 
дах і поховав під згарищами 
майже 100 осіб. Згоріло 36 о-
сіб, а з вирятуваних більшість 
була попечена. 

НОВІ ПЕЧЕРИ ЗО СТАЛЯКТИ-
ТАМИ И СТАЛАГМІТАМИ. 

Коло Кастеляна в провінції 
Барі (Італія) викрили дві ве 
личезні підземні печери з біль-
шою скількістю сталяктитів 
сталяґмітів. Досі прослідили 
ці печери на просторі двох 
кільометрів. . . . 

І 

ЗАБОРОНА АВДЙШЇ ЧУЖИ 
МИ МОВАМИ. 

Міністерство комунікації і 
Бразилії видало обіжник, я 
кий забороняє по радіях на^ 
давати авднції чужими мова-
ми, з винятком надзвичайних 
випадків, на які одначе треба 
одержати окрейнй дозвіл. 

ч 
СОВИ ВТІКАЮТЬ НА 

ПІВДЕНЬ. 
я 

Тисячі великих білих сов з 
північного Саскачевапу втіка-
ють на південь. Причиною їх 
відлету на південь є недостача 
зайців, якими вони переважно 
кормяться. На півдні полюють 
вони па живучі там громадно 
куропатви. Також у Капел Ве-
лій, почавши від Саскатуну до 
Солтковтс Арктик, -появились 

вецьке птацтво. 
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ХТО НА ЧЕРЗІ? 
По захопленні Гітлером Австрії виринуло в світі 

питання: А що буде далі? Тому, в яку американ-
ську газету не поглянути, всюди знайдемо щось та-
ке, ЩО звязане з тим питанням, особливо там, де 
обговорюють теперішню німецьку політику. Та як 
би хто не пробував на це відповідати, то не може 
тепер не зупинитися на Чехословаччині, що має в 
себе понад 3,000,000 німців. Ті, що покликуються на 
ті пляни Гітлера, які є виложені в його книжці „Моя 
боротьба", а до яких сповнення він змагає з пов-
ною послідовністю, твердять, що найближчим зав-
данням Гітлєра буде приєднання до Німеччини ще 
й тих німців, що є в Чехословаччині. Та ті, що так 
пишуть, підкреслюють, що з Чехословаччиною вже 
не піде Гітлєрові так легко, як це йому обійшлося 
з Австрією. Бо так, як справи стоять сьогодня, по 
стороні Чехословаччини станулиб напевно Франція 
і Совєти, а в дальшу чергу Англія. Але й вони є 
тої думки, що колиб Чехословаччина мала опертись 
у такім випадку тільки на Францію і Совєти, то Ні-
меччина війну вигралаб. 

З українського боку хочемо ставити ще дальше 
питання: А що буде по тім, якби Німеччині вдало-
ся забрати ще й німців, що є в Чехословаччині? 
Адже від довгого часу так багато говориться про 
Гітлєра й Україну! Очевидно в тім змислі, що Гіт-
лєр хоче забрати Україну для німецької експльоата-
ції. 

Про цю останню справу писав навіть недавно 
американський ліберал Ѓери Елмер Барнес. Але. по-
годжувався з такою аргументацією, що коли Гітлєр 
останнім разом згадував за Україну, то не в такім 
змислі, що хотів би її забрати, але в такім, що чого 
то він не доконав би, як би так мав таку багату 
країну як Україна, яку Совєти винищують, замісць 
її використати. 

Нам тяжко знати, що властиво думає Гітлєр 
Про Україну. Не виключаємо, що німецький наступ 
на схід може стрінутись і з Україною.' Але покищо 
далеко правдоподібніше,..що він_зверне своє.вістря 
в сторону Чехословаччини. І ось те повинно заста-
вити в першу чергу чехів до серіозної надўми. Ось 
тому Чехословаччина, в своїм відношенні до націо-
нальних меншин, мусить тепер піти на найдальше 
йдучі уступќи, якщо хоче мати надію на існування. 
Вона мусить задоволити німців і признати їм на-
лежні права. Те саме мусить статися зо словаками. 
А особливо з українцями, бо чеська політика на За-
карііатті'цілком не сприяє ідеї вдержання Чехосло-
ваччини. Та ще є час повести таку політику, яка не 
спираласяб головно на допомогу Франції чи Совє-
тів, але в першу чергу на допомогу тих народів, що 
замешкують Чехословаччину. Коли мова про нас, 
українців, то ще час завернути чехословацькому у-
рядовІ з протиукранського курсу на Закарпатті. І 
ступити на справедливий і демократичний шлях ви-
знаііня Закарпаття — українським. 

ДРУГЕ МАНЧУКО 
- Це помилка думати, що є 

нібито тільки одно Манчуко. 
їх є, або краще сказати, має 
бути два. Друге видумали на-
ші варшавські „приятелі", ті, 
які „простягають руку козако-
ві" і обіцяють разом з ним 
вибудувати його незалежну У-
країну, очевидно там над Дніп-
ром. Але лише під одною умо-
вою: щобця „незалежна Укра-
їна" була другим виданням 
Майнўќа, а ролю Японії тут 
малаб відіграти Польща. 

І дійсно, якого автора з на-
ших польських „прихильни-
ків" не візьмемо, всі -.промов-
ляють цею мовою. Є поляки 
(національні демократи), які 
про Україну нічого слухати не 
хочуть; воліють тут же на сво-
їй східній границі, як нині так 
і по всі часи, мати Росію. Але 
є і другі поляки, які хочуть ту 
Росію розбити, як австро-
угорську монархію по війні, бо 
тої Росії бояться як великої по-
туги. От для того потребують 
помочи українців. До Тих поля-
ків належать: „Бюлетинь поль-
сько-український" (з Бончков-
ським), „Політика" (з братами 
Бохеньскими)`, „Просто з мо-
сту" й інші. 

Отже вони, русофоби, праг-
нуть поділу Росії. А що, як то 
кажуть французи, „ноблєс об-
ліж", то й мусять виступати о-
брронцями незалежньої над-
дніпрянської України. Спершу 
вони так і писали, але чимраз 
далі в тій їх агітації стало 
„пальці знати"; вилізло шило 
з мішка. Зачалося від незалеж-
ности, потім перейшли до 
„союзу", згодом до „федера-
ції", опісля до „яґельонскей 
ідеЃ', аж нарешті договорили-
ся просто без церемонії до то-
го, що ота „незалежна Украї-
на" має бути — польським 
Манчуком.., 

І цікаво, що коли вже тепер, 
хоч російського медведя ще не 
вбито, в той спосіб пишуть ті 
наші „приятелі", то як писа-
тимуть вони, коли напр. повто-
риться сприятлива для них 
констеляція з року 1920-го? 

Тепер у всій польській пресі 
1 політичній публіцистиці нема 
ні одного прихильника неЗа-
лежної України. Одні, вшехпо-
ляки, як уже зазначено, і чу-
ти про неї не хочуть, воліючи 
Росію за сусідку. Другі, оті, 
що говорять про „незалежну 
Україну", уявляють її собі як 
звичайнісіньку собі свою про-
вінцію, як теперішню західню 
Волинь. 

виглядає як жахливий блуд 
манія тих наших політиків, 
що ставляють на тих своїх 
польських приятелів, які ніби-
то їм допоможуть відбудувати 
Україну? А маємо не тільки 
таких наших послів у варшав-
ському соймі, але й журналі-
стів, що таку блудну політику 
пропагують з таких газет як 
львівське „Діло". Очевидно, 
аксіомою нашої політики му-
сить бути розбиття Росії. І 0-
чевидно не віримо, щоб якане-
будь чужа держава задля на-
щих прекрасних очей помага-
ла нам ту Росію розбивати. 
Тільки гітлерівська Німеччина 
ослаблює Росію зо свого вла-
сного інтересу, ведучи бороть-
бу з" комунізмом і світовим 
жидівством. І ось тому, як дов-
го вона не йде проти України, 
нам нема потреби йти проти 
неї. Це факт, що Німеччина, 

коли воліє комунізм, валить 
заразом і нашого найбільшого 
ворога. Такі річи треба брати 
на холодний розум. Чи кому 
любий Гітлєр, чи ні; чи є він 
прихильником націстичної Ні-
меччини, чи її ворогом; на все 
те треба глядіти в першу чергу 
з інтересу української нації. 

Не маємо ілюзій. Знаємо, 
що самі мусимо собі помага-
ти. Але ті держави, які без на-
рушення наших інтересів ма-
либ охоту руйнувати Росію, як 
напр. Япо'нія', Німеччина чи 
Італія, не повинні стрінутися в 
нас з ворожістю. Але ми по-
винні вимагати від них ясного 
становища супроти України і 
виступати проти всіх, що хоті-
либ загарбувати українські 
землі. Дтимсамим.і виступати 
проти тих „приятелів", що го-
ворять про наше „визволен-
ня", про „незалежну" Над-
дніпрянщину, ав суті річи пра-
гнуть зробити з неї свою про-
вінцію. З такими „приятелями" 
нам ніколи не буде по дорозі. 

загинув десь на засланні. Дру-
га, менш відома Група україн-
ських большевиків, діячів з 
часів Центральної Ради, або 
її членів, скінчила також зле. 
Родина Мазуренків (3 брати) 
та Касяненків (5 братів) були 
почасті розстріляні, почасті 
заслані, крім Евѓена Кася-
ненка, визначного чекіста. 
Про долю Шрага та П. 
Христюка, які грали виз-
начнішу ралю, нема їй чутки, 
як} зрештою в сучасній україн-
ській советській пресі ніколи 
нема зѓадки про тих, що тво-
рили україську державу, хіба 
тільки в лісѓах розєтрілених 
та засланих. ` 

Але доля тих українців, що 

СУМНА ДОЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЯНИЧАРІВ 

відразу, не переходячи через 
національну боротьбу, стану, 
ли до послуг Москви, була не 
краща. Шахрай, який перший 
підніс голос на Трудовім Кон-
ґресі за злучення з Москвою, 
згинув без сліду, а Затон' 
ський, базарський кат та о-
дин з творшів харківсько-
го уряду, чекає своєї долі 
в льохах Чека. Урятували-
ся лише ті, що за прикла-
дом Винниченка відразу діста-
лися за кордон і висловлювя-
ли свої симпатії до Советів 
здалека; але вони також мо-
рально страчені в публичнін 
опінії. Очевидно, принаймні 
на цей раз традиційне „лаком-
ство" не пішло українцям на 
користь. М. Єреміїв. 

КНИЖКА НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ 
Англійський культурний вплив.— Відносини'на китайському 

книгарському ринку. 

Чи супроти тих 

Розстріл Юрка Коцюбин-
ського, оголошений недавно 
совєтською пресою, викличе 
правдоподібно не в одного у-
країнського діяча доби виз-
вольної боротьби мішане по-
чуття суму та сатисфакції. 

Не знати, чи большевицькі 
кати мусять, як їх французькі 
колеги, проголошувати по ви-
конанні смертного присуду 
„справедливість виконано", а 
навіть певно, що ні, бо в льо-
хах Чека нема навіть поняття 
про те, що є справедливість; 
але треба признати, що в стра-
ті Юрка Коцюбинського не 
тяжко догдедіти діяння істо-
ричної Немезиди. 

Є без сумніву багато причин 
упадку української державно-
сти, але є один факт, на який 
ніякий українець не сміє за-
плющуватн очей,, а саме, що 
остаточне і; здобуття України 
Московщиною сталося можли-
вим виключно через акцію ці-
лої низки українських янича-
рів, з яких Юрко Коцюбин-
ський був хронольогічно пер-
ший. Тільки їх акція, акція со-
творення у Харкові україн-
ського Совуряду поставила 
проти Національного Україн-
ського Уряду значну частину 
селянства і робітництва та пе-
ретворила українсько-москов-
ську війну в боротьбу політич-
но-клясову, на якій виграла 
лише Москва. 

В початках української ре-
фактів не)волюції, в добі Центральної 

Ради, національне піднесення 
й український патріотизм були 
такі міцні, що вістку про зраду 
Коцюбинського принято з ціл-
ковитим недовірям. Члени уря-
ду та члени Центральної Ради 
довго не могли собі уявити, 
що українець, та ще син Коцю-
бинського, міг провадити мо-
сковське військо на Київ; але 
скоро прийшлось повірити о-
чевидності, а особливо тому, 
що в самому серці українських 
організацій заворушились с-
лєменти, які обстоювали обєд-
нання з Москвою. Ціла група 
членів Центральної Ради, з я-
ких головні були: Полоз, Ми-
хайличенко, Неронович, Кова-
лів, Шумський , та Любченко, 
отверто перейшли, до больше-
виків, тоді як багато інших 
були невтральні та готували 
грунт для переходу. Зпочатку 
мабуть дехто з них був дійсно 
захоплений мріями про бра-
терст`во народів, але вже за ко-
роткий час усі вони мусіли 
зрозуміти, що Москва кори-
стала з них лише як з янича-
рів та вміру використання „ви-
водила в росход" за традиці-
єю Петра І. Справді тим, що 
повірили Москві, не було чого 
заздрити. Перший згинув Не-
ронович, розстрілений україн-
ським відділом Шаповала ще 
по дорозі до Харкова. Шум-
ський та Любченко покінчили 
самогубством. Ковалів, що був 
якийсь час визначним чекі-
стом, зник без сліду, а Полоз 

Міжнародня мова для поро-
зуміння на Далекому Сході є 
англійська, тому на виставах 
тамошніх книгарень видно 
найбільше книжок, журналів і 
часописів англійською мовою. 
Крім того багато ‚можна почу-
ти французьку мову, ‚також на 
виставах є чимало французь-
ких книжок і видань. Німець-
ка мова стоїть на значно даль-
шому пляні. Книгарство тепер 
у Китаю взагалі підупало''з 
причини воєнних подій. Най-
більше продають у Китаю не 
белетристичних книжок (як 
по інших краях), лише науко-
вих. За обрахунками анґлій-
ського фахівця, три четверти-
ни доходів книгарень на Да-
лекому Сході є з продажу 
шкільних підручників і при-
ладдя до писання. Тому то 
шкільний матеріял це основа 
кожної книгарні у Китаю. 

Хто бажає відкрити книгар-
ню, мусить насамперед у цьо-
му складі ўладити відділ із 
шкільним приладдям, мусить 
забезпечити собі звязки з уні-
верситетами, середніми та все` 
людними школами й подібни-
ми заведеннями. У Китаю є 
майже 80 проц. неписьменних, 
тому китайська влада останні-
мИ роками розвинула велику 
діяльність для піднесення осві-
ти, оснувала багато шкіл у 
найглухіших місцевостях. У 
звязку зтим сильно зріс попит 
за шкільним матеріялом.' Цей 
попит дуже великий, бо ки-
тайський нарід жадний знання 
і книгарні ледви'могли настар-
чити книжок і приладдя до пи-
сання. 

Цей великий поступ нараз 
припинила війна. Майже всі 

китайські університети впали 
жертвою японських нападів іі 
літаків, сотки шкіл згоріли, мі-
ліони людей мусіли втікати. У 
великих см'угах краю припн-
нилася наслідком війни майже 
всяка шкільна наука, а також 
багато чужинецьких шкіл мусь 
ли значно обмежити науку, бо 
все більше чужинців покидає 
Китай. 

Все те недобре впливає на 
розвиток книгарства. Сповнк-
лася стара приповідка: „Інтер 
арма сілєнт музе" (підчас вій-
ни мовчать музи). . Одначе 
таксамо здйіснилася в цій я-
понсько-китайській війні др`-
га приповідка: „Війна це мати 
всього". А саме появилося но-
ве джерело доходу: воєнні по-
дії і звідомлення з поля бою, 
які приходять що дня, пробу-
дили з летарґу і найрівнодуш-
ніших людей. Вони тепер по-
питують за такою лектурою. 

Добрих географічних мап 
Китаю досі майже не було у 
книгарнях, а тепер є на них ве-
ликий попит. На терені, що 
його тепер заняли..японці, не 
має чужинне книгарнтво доб-
рих виглядів, бо японці усу-
вають із шкіл усі протияпон-
ські уступи і вводять книжки, 
друковані у Японії. Від роз-
витку воєнних і політичних 
подій залежить і будуччина 
чужинного книгарства на кн-
тайському ринку. 

Добрий помисл. 
— Може поверховний ви-

гляд моєї нареченої не такий 
надзвичайний, однак її серце 
ѓ'внутрішні прикмети... 

— Слухай, а чи не далосяб 
її переніцувати? 

ВЕЧЕРНИЦІ ПРИ ЕСПАНСЬКІЙ 
ВУЛИЦІ 

'(Неправдоподібна пригода). 

Хуртовина минулася. З тем-
ного парку доходив сильний, 
гострий запах вогкої землі, 
а зпоза зникаючих хмар зая-
снів місяць іще ясніше. 

Гардінґ знову перший сидів 
на терасі. Поприсували плете-
ні крісла, Степан приніс чар-
ки, товариство знову знайшло-
ся разом. 

Всі мовчали й роздумували 
про пригоду, що її розповідав 
Гамерсон підчас хуртовини 
при холодному ватрані. 
- ь— Тепер ваша черга, коха-

ннй пане.Сент-Рок! —-сказав 
Солівен. ' 
І Ђміль Сент-Рок, невеличкий 
ясноволосий француз із Нор-
мандії, закурив знову папі-
роску. Побіч' нього сидів 
Його приятель Моріс. До ньо-
го звернувся Сент-Рок нерішу-
чо: 

— Чи маю оповідати ? — 
спитався він. 

; Цей трохи рідвнодушно 
здвигнув плечима, а інші на-
стоювали, щоб оповідав. Він 
став оповідати. 

— То добре, — сказав він. 
— Я розповім вам неправдо-
лодібну`тіригоду. Воно таке 

неправдоподібне, що мене вже 
нераз прозивали фантастом, а-
бо навіть брехуном. Тому я не 
оповідаю радо тієї пригоди, та 
Моріс свідком, що я пережив 
її від початку до кінця. 

Було то в перших днях, коли 
мене як молодого старшину з 
військової академії у важній 
справЃ перенесли до Амієн. От-
же це давно тому. Я не знав 
там ні Моріса ні іншого прия-
теля, був чужий у місті. Я ще 
й не представився був ґенера-
лові, мому тамошньому на-
чальникові, не предложив йо-
му поручених плянів Ѓпаперів, 
бо баталіон вийшов був на 
маневри. 

Аж раз, здається на третій 
день, прийшов мені з почти 
невеличкий, зложений білет. 
То було запрошення, на трохи 
старомодньому картоні, міде-
рит. Якийсь маркіз Д'Утріль 
запрошував мене на найближ-
чий вечір досебе на забаву. 
Гарним письмом була теж у-
низу подана адреса:' Рі д'Еспа-" 
ньоль. , 

Сьогодні признаюся, що то 
справді трохи дивно, щоби в 
чужому -місті чужі люди за-

прошували когось, хоч він іще 
не зазнайомився з товари-
ством. 

Та тоді мені лише дивним 
виглядало, колиб я не був ско-
ристав із запрошення. Бо я 
був іще вільний від служби, 
страшно нудився і думав, що 
такі запрошення дістала вся 
офіцирська команда, яка на 
другий день мала вернутися з 
маневрів. Я радів, що зазна-
йомлюся і тому постановив 
піти на забаву. 

Що маркіз на другий день 
вечором прислав по мене див-
ну стару повозќу, вже тоді ви-
глядало мені дивне. Чому са-
ме мене. — Чи я був одинокий 
гість? Всеодно, і я вже підчас 
їзди не морочив собі тим го-
лови. Вечір був хмарний, а ме-, 
ні де сподобалося, коли я так 
їхав повозкого з мовчазним 
візником'понад темний канал, 
невідомим містом на вулицю 
ДІЕспаньоль. 

Що маю оповідіати про вечер-
ниці? Одну ніч жив я наче за-
чарований: мені здавалося, що 
буяю між дійсністю і мрією. 
Маркізів дім, невеличка баро-
ковз^ліалатка, був серед зди-
чіл"ого городу-парку; на схо-
дах стояли ліхтарні, довкола 
яких літали нетлі. Товариство, 
щр я його там застав, видно 
бавилося весело, бо ўладило 
костюмову забаву з тих вечер-

ниць. Були зодягнені по старо-
модному, з коронковими ман-
шетами, черевики з пряжками, 
в гаптованих фраках і пудро-
ваному волоссі. Мені здавало-
ся, що моя присутність їм пе-
решкаджає. Та невеличкий, е-
лєгантний добродій з ордером 
і срібною стяжкою через синій 
шовковий фрак, що привітав 
мене та представився як мар-
кіз Д'Утріль, був такий ввіч-
ливий, що небаром я почував-
ся дуже добре, хоч був в одно-
строю. Та з офіцирського 
корпусу не запросили мабуть 
нікого і вкінці я переконався, 
що все товариство складалося 
всього з десять-дванацять о-
сіб. Всі вони були в костюмах, 
а поводилися так зручно у 
старомодних одягах. Та най-
гарніша була Кляриса, маркі-
зова дочка. Була в креноліні 
та дорогому венеціянському 
шалѓ ЇЇ краса та принада май-
же одурманювали мене; я по-
кохав її від тієї хвилини, як 
мої уста доторкнулися її паль-
чиків. Я вже не бачив більше 
нікого, лише від нехочу мі-
шався врозмову інших. 

Коли вона переходила по-
при мене, а її рука легесенько 
торкнулася моєї, я нічого біль-
ше Не бачив. Коли і її батько 
опісля присівся до мене, ска 
зав, що знав мого діда, розпо-
відав пригоди з моєї родини,-

про які я зовсім не знав. По-
тім знову біля мене сиділа 
тільки Кляриса, а як свічки 
помалу висвітились і вечерни-
ці, як здавалося, скінчилися, 
вже була пізна ніч. Я ще раз 
поцілував дівчину в руку та 
вже при цьому прощанні го-
тов був усе віддати за це ко-
хання. 

Як я тоді вернувся додому, 
вже не знаю. Щойно багато 
пізніше довідався я, що мене 
відвезли тою самою повозкою 
серед ночі попри канал. 

Тут француз на хвилиночку 
перервав своє оповідання. 
Пригадував собі. Випив чарку. 
Гардінґ налив йому другу. 
Сент-Рок оповідав далі: 

На другий день рано бата-
ліон знову вернувся до міста. 
Зголосився і мійчура, добро-
душний селянський хлопець із 
Пікардії. Я щ,е лежав у ліжку, 
а в уяві бачив Клярису та при-
гадував собі подробиці з ве-
черниць. Я сказав чурі,. щоб 
заніс на вулицю Рі д'Еспа-
ньоль велику китицю жовтих 
рож. Маркізові хай подякує 
від мене, Клярисі дасть цвіти 
та скаже, що пополудні я сам 
навідаюся. 

Довго й дуже неспокійно 
ждав, до повороту чури. Та ми-
нуло майже дві години — заки 
чура вернувся не полагодивши 
порученої йому орудки. Я пев-

но подав йому фальшиву ад-
ресу, виправдувався чура. При 
Рі д'Еспаньоль він не знайшов 
маркізового дому. Я ще раз по-
глянув на візитівќў, що лежа-
ла на мому нічному столику. 
Ні — на ній виразно було на-
писано: Рі д'Еспаньоль і 
число. 

Тоді я сам вибрався туди. 
Взяв фіякра подав візникові 
назву і число вулиці, та 
я зараз запримітив, що він 
їхав не туди, куди мене везла 
маркізова повозќа тієї ночі. 
Ми звернули від каналу, а як 
приїхали на Рі д'Еспаньоль 
перед 7. число, не було там 
ніякого саду чн парку, лише 
фронт поганих новітніх бу-
динків. 

Я спитав візника, чи нема в 
місті другої Еспанської вулиці. 
Вчора, сказав я, були мене ту-
ди запросили на вечерниці, од-
наче вулиця була при самому 
каналі. 

Ні, сказав візник. Другої ву-
лиці тої самої назви в місті 
нема. Одначе давно вже, заки 
канал пустили в іншому напря-
мі, вулиця не мала зовсім наз-
вища, а сади сягали тоді аж 
до води. Та це вже дуже дав-
но — яких трицять літ 
тому. Якогось маркіза Д'Утрі-
ля вн також не знає, а він жеж 
їздить уже по місті десять літ. 

І я сидів так, а побіч мене 
китиця рож, що вже почали 
вянути. Клярисо! — говорило 
моє серце, а якесь дивне почу-
вання закрадалося в мою ду-
шу, коли я думав про неї. Я 
мусів її відшукати! 

Та я не віднайшов ні Клярн-
си, ні маркіза, ні їх дому. Я 
стояв пер.ед якоюсь дивною 
загадкою. Товариші стали на-
сміхатися з мене, коли я їм о-
повів мою нічну пригоду. Ні-
хто з них не знав маркіза. Не 
хотіли мені вірити. Та я вга-
няв по урядах, довідувався. 
Ніде не була зголошена якась 
.родина Д'Утріль. Я бігав по 
редакціях, д'ав оголошення до 
газет — і знову без успіху. 
Розвідувався про інших го-
стей, що були на тих вечерни-
цях — нічого не міг довідати-
ся про них. Я мало не збоже-
волів — як думав про Клярису. 
Я не міг уже й спати, мій ге-
нерал післав мене до лікаря. 
Та й лікар не міг мені помог-
ти. Це все якесь дивне й ко-
либ я не мав перед собою 
візитівки із запрошенням, я і 
сам повірив би, що це все ме-
ні снилося. 

І після відпочинкової від-
пустки, підчас якої я зазнайо-
мився з Морісом, 'моє здоров-
ля не покращало. Я кинувся до 
ворожбитів і інших мантіїв, тз 
все безуспішно. Та постановив 
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НАБІЖУЧІТЕМИ 
ЧЕМПІОН, ТА НЕ ДУЖЕ. 
Минулої пятниці в Медисон 

Сквер Ґардені відбулися пере-
гонн між найскоршими бдгуна-
ян Америки. Найскоршим з 
них, показався Ґлен Ґониґем, 
що перебіг віддаль 600 ярдів 
за 4 мінути й 7 секунд. - , ^ 

За це Ґлена Кониґема вели-
чають найскоршим чоловіком 
не лише в Америці, але в ціло-
му світі. Припускають, що так 
скоро ніякий інший чоловік 
не побіжить. 

Перебігти на секунду півтре-
тя ярда, це певно неабияка 
штука. Одначе де їй рівнятися 
зо скорістю найскоршої зві-
рюкн, якою, як запевняють, є 
індійський кіт чіта, котрого о-
своюють і вживають до полю-
вання. Або зо скорістю риби 
баракуди, що вміє рушати з 
місця з такою скорістю, що 
своїм гострим хребтом може 
людині черево розпороти. Або 
з „оленячою мухою" (по вче-
ному „сефеномією"), найскор-
шим сотворінням на крилах. 

МУХА, ЯК КУЛЯ. 

кунду (або 740 миль на годи-
ну), то виходилоб з того, що 
„оленяча муха" летить скор-
ше від свого бренькоту. 

`Чи це доказ на те, що така 
скорість неможлива? Куля, що 
летить зо скорістю 500 метрів 
на секунду, теж летить скор-
ше, ніж голос вибуху рушниці, ли сильний 

дами. 
Не має вона ні зубів, досить 

сильних, щоб роздирати жерт-
ву, ні нігтів, щоб її придержа-
ти. І хочби які дужі мязи вона 
мала, всетаки де їй хочби до 
коня, що належить до сильних, 
але не до найсильніших зві-
рят. Деколи ми бачимо вели-
кого силача, що двигне великі 
тягарі; але чим є такий силач 
у порівнянні з мурашкою, ко-

чоловік двигне 

За цю оленячу муху заве-
лася боротьба між ученими 
природниками. Про ЇЇ скорість 
подав недавно на одних збо-
рах учених своє звідомлення 
д-р Рой Чепмен Андрус, дирек-
тор Американського Музею 
Природничих Наук у Ню Йор-
ку. Кажучи, що він простудію-
вав справу при помочі фото-
графічного апарату, він запев-
няв своїх слухачів, що ця муха 
пролітає 400 ярдів на секунду 
(себто зо скорістю 818 миль 
на години). 

Сказали йому відразу на те, 
шо це виглядає на неправду, 
бо, колиб „оленяча муха" леті-
ла зо скорістю 400 ярдів на се-
кунду, а голос при звичайній 
температурі летить повітрям 
зо скорістю 1,089 стіп на се-

що цю кулю вигнаа з дула. 

СВАРКА ЗА СКОРІСТЬ. 
Проти виводів д-ра Андруса 

виступив інший природник, 
д-р ІрвинГ Ленґмюр, доказую-
чи йому, що його висновки 
про скорість „оленячої мухи" 
не можуть бути правдиві. 

Він закидає неправди, а 
тільки каже, що вони не мо-
Жуть бути правдиві, бо про-
тивляться добре доказаним 
правдам. Тому й ці докази 
д-ра Ленґмюра незвичайно 
повчальні для способів зби-
вання тверджень у природни-
чих справах. 

Каже Ленґмюр, що муха, 
щоби полетіти зо скорістю 818 
миль на годину, мусілаб розви-
нути в собі силу пів коня, а це 
для мухи тої величини немож-
ливе. 

Далі каже, що така муха зу-
живалаб на кожну секунду по-
живи півтора разу більше, ніж 
вона ціла важить, а це теж не-
можливе. 

Далі він каже, що муха, яка 
летить з такою скорістю, вда-
рилаб людину з силою 310 
фунтів і через те зариласяб 
глибоко в мясо. Тимчасом „о-
ленячі мухи" певно вже нераз 
ударялись об яюдей, але ще 
ніколи ні одна з них не зари-
лася від удару людині в тіло. 

У ЧОМУ СИЛА ЛЮДИНИ. 
Не лише щодо скорости 

найскорша людина виходить у 
порівняні зо звірятами слаби-
ною, але й під іншими огля-

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
ДЛЯ ВСІХ ЧЛЕНІВ У. Н. С. І НЕ ЧЛЕНІВ-МОЛОДІ 

З РОЧЕСТЕР, Н. Й. 
Заходом відділів 226 1 343 У. Н. Союзу відбудуться 

ДУЖЕ ВАЖНІ ЗБОРИ ` ^ ^ ї ї 
В ПОНЕДІЛОК, ДНЯ 21-ГО БЕРЕЗНЯ (ИНСН) 1938 РОКУ 

В ЦЕРКОВНІ ГАЛИ, 303 HUDSON AVE. 
На тих зборах промовлятиме редактор „UKRAINIAN 

WEEKLY-, п . Степан Шумейко. Тому, що вияснення, котрі по-
дасть редактор Степан Шумейко будуть відноситися до всіх 
тих, що дорожать добром і розвитком У. Н. С. та украш-
ської іміграції, проситься рочестерську молодь, а також і 
старших громадян прибути, на ці збори. Збори розлічиўться 
в ѓод. 8-мій вечором. т л п.п _2б 

Іван Сидор, секретар від. 

два рази більший тягар від 
свого, а мурашка 5 разів біль-
ший тягар від себе? Є люди з 
добрим зором; але чи добрий 
у них зір, коли його порівня-
ти з зором орла або сокола? 
Дехто має чуйне вухо; але чи 
рівнятися людині з чуйністю 
дикої звірини? Кажуть, що 
людина витревала до праці; а-
ле чи рівнятися їй з ослом, во-
лом, мулом? 

Певно, що не можна рівня-
тися. А всетаки чи не сильні-
ший чоловік від кожного з тих 
звірят? Чи не двигне він біль-
шого тягарў від слона? Чи не 
побачить він далі від орла? Чи 
не переходить він з місця на 
місце скорше від найскоршої І 
птиці? Чи не потрапить він 
перенести з місця на місце без 
ўмучення найбільшого тягарў? 

І чим він це все робить? Чим 
жеж іншим, як не при помочі 
того органу, що зветься міз-
ком? 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и п я 
В АМЕРИЩ 

ШІКАҐО, ІЛЛ. ' 
Третій День У. Н. Союзу 

в Шікаго. 

П В і І-РІ # ^ г ` УКРАЇНЦІ СТЕЙТУ Н№ ДЖЕРЗІ! r ^ a t Л 0 З І Р ! 
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЇ СТЕЙТУ НЮ ДЖЕРЗІ І ОКРУЖНА УПРАВА 

ОДВУ СТЕЙТУ Н. ДЖ., СКЛИКУЮТЬ 

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

Ж ПРОТЕСТАЦІЙНЕ ВІЧЕ ^ 0 
ЦІЛОГО СТЕЙТУ НЮ ДЖЕРЗІ 

В НЕДІЛЮ, 20. БЕРЕЗНЯ (March) 1938 
Є ГАЛІ SLOVAK HALL, 358 MORRIS AVENOE, NEWARK, N. J. 

БРАТИ SPRINGFIELD AVE. BUS 
переводити практично.і ПОЧАТОК точно в 2-гІй годині пополудні. — - : : ВСТУП ВІЛЬНИЙ. 

Існуючий v Шікаго окруж- Б е с І д н и к н : ^ Д- Г а л и ч и н^ '̀ Р- В. Душник, о. д-р В. Клодницький, проп. А. Куман і rp. Т. Рудий у у V3 ' Український Народе! Вічевий дзвін бє на трівогу і кличе Вас всіх прибути масово на 
це віче, щоб запротестувати перед світом проти всіх окупантів українських земель. В тім 
місяці 1923 р. Рада Амбасадорів признала безправно Західню Україну Польщі, котра до нині 
жорстоко виконує мандат насильства над українським народом. З України під московсько-
червоним терором приходять трівожні вісті як також і зпід інших займанщин. Тому в цей 
день приходіть всі, щоб заманіфестувати свою силу та запротестувати, що ми ніколи не 
зречемось своїх прав до Самостійної України. 63 

КИШЕНЕВІ СЕЙФИ. 
Застосування алюмінія, який 

грає величезну ролю, у ниніш-
ній техніці ат промисловості!, 
постійно збільшується. У про-
дажі вже появилися матерії з 
вплетеними алюмінієвими нит-
ками, які надають матерії не-
звичайну тривалість і силу. О-
дяги, вшиті з алюмініових ма-
теріялів, небагато дорожчі від 
звичайних. 

ь `Англії почали виробляти 
алюмініові кишені, які зами-
каються при помочі замку — 
засува' „еклер". Ці кишені,— 
це справжні сейфи, що їх тиоЖ-
на носити при собі. Для кишс-
невих злодіїв є вони важкою 
перешкодою і в Англії всі бук-
махери і перегонові грачі за-
безпечили себе такими кише-
невими сейфами. Також у мяг-
ких капелюхах роблять під-
шевки з алюмінію і таким чи-
ном капелюхи зберігають зна-
менито свою форму. Одноча-
сно алюмініовий капелюх є 
свого роду шоломом і хоро-
нить перед ударом. 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
Ті ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС. ..СВОБОДА" 

Минає зима, а з весною, ко-
ли вже природа пробуджуєть-
ся до нового життя, настає 
й час плянової праці для від-
ділів У. Н. Союзу. Такий плян, 
який звичайно вироблюється 
теоретично підчас довгих зи-
мових вечорів, треба тепер 
зачати 

у Шікаго окруж 
ний комітет відділів У. Н. Со-
юзу плянує влаштувати тре-
тій з черги День Українсько-
го Народного Союзу в неділю, 
17. липня 1938 p., в городі па-
рохії з Норт Сайду на Гіґінс 
Ровд. 

Українська молодь має пра 
Вже тепер ідуть приготуван-іВО) а н а в і т ь о б о в я з 0 к , стави-

ня над розробленням відпо-)ТИ с в о ї в и м о г и д 0 уКраїнсько-
відноі програми з участю мо- г 0 Народного Союзу. Вона по-
лоді. Минулого року такий в и н н а домагатись, і, як мені 
день відбувся в нас з участю ВІДОМОі Й. домагається біль 
великої маси народу і приніс тої участи в правлінні цеї ор 
бажаний матеріяльний успіх,ІганізаЦн { підмоги' в її орґа-
що причиняється ДОІ'зреалізу-Інізаційних змаганнях, 
вання завдання окружного ко-( Т а к о ж н а а к ц і я ВИКликує ре-
мітету: збудування власногО( а к ц і ю Український Народний 
дому У. Н. Союзу. Велике чи- С о ю з ніколи не відмовлявся 
слб молоді, в якої руках спо- в и и т и 
чивало виведення спортової ВИМогам 
програми дня, свідчить 
глядно про велику популяр-"творював Т а з другої сторони 
ність найстаршої української у н С о ю з мусИть ставити й 

назустріч оправданим 
української молоді. 

на`і Він навіть ті вимоги сам ви-

свої вимоги. І тому він кличе 
Українська молоде! Коли хо-

чеш добути більше прав і за-

установи на американському 
континенті серед молодої у-
країнської генерації. 

Цього року програма дня безпечення своїх душевних ба-
буде ще більша і ріжноманіт-'жань та організаційних вимог, 
ніша. При комітеті створено вступай у члени Українського 
окрему референтуру спорту,1 Народного Союзу. Україн-
яка має ввійти в контакт із ський Народний Союз є укра-
зорґанізованими тілами нашої їнським парляментом в Аме-
молоді в середньо - західніх'риці і на підставі свого ста-
стейтах, і виробити відповідну тутў має в першу чергу по-
спортову програму, яка відпо- магати своїм членам. Кадри 
відала би повазі Дня та ви- української молоді, що стоять 
могам нового часу. Того ро- поза організаційними рамця-
ду підприємства, як Дні Укра- ми „Батька Союзу", можуть 
нського Народного Союзу, не мати більше прав, коли вступ-
можуть зосереджуватися тіль- лять під його духово-вихов-
ки коло „буфету". Це вже му- ний вплив, коли стануть його 
сить перейти до минувшини, членами. : 

бо хоч нам потрібний мате- ук р а ш Ська молодь мусить 
ріяльний успіх, то ще біль- перестати нарікати на стар-
ше потрібне те, щоб Дні Укра- ш и ^ б о с т а р ш і зр0били, що 
шського Народного Союзу; м о г л и В о н а м у с и т ь з а ч а т и с а . 
скріплювали українську ідею в м а т в о р и т и . А с а м е т е п е р т р а п . 
Америці та причинялися ДО:л я е т ь с я д о ц ь о г о д о б р а н а г 0 . 
побільшення рядів У. Н. Co-; 
юзу молодики людьми з но-
вими думками. 

Дні Українського Народно-
го Союзу мають загально-
українську вартість лише тоді, 
коли крім удалої програми 
свята і матеріяльного успіху 
побільшаться ряди Союзу. На-
став час, коли треба про це 
говорити отверто. 

ДЄ собі, що таки вивідаюся, 
вона поділася. 

— І ви віднайшли Клярису? 
— перебив Гамерсон. Інші та-
кож були дуже цікаві, як скін-
чилася ця моя пригода. 

— ні, — відповів Сент Рок. 
— Та вкінці із старих церков-
них ќних в Амієні довідався я, 
що справді давно жив при Рі 
д'Еспаньоль маркіз Д'Утріль 
із родиною і дочкою. На жаль 
— тому сто літ. Із старих пля-
нів міста довідався я вкінці, 
що біля каналу була невеличка 
віля. Тепер ця вулиця зветься 
Рі де Ман. Як я в день прий-
шов там, зараз пізнав опу7-
стошілу стару вілю. Ні сліду 
людського життя. Сусіди впев-
няли мене, що наскільки вони 
прегад^ють собі, ніхто не жу-
рився тим домом. -

— Оце й - уся несамовита 
пригода, —.закінчив Сент Рок. 

— Він жартує собі з нас! — 
запримітив Солівен. — Чи ти 
віриш йому? 

— Це справді виглядає на 
неправдоподібну історію. Та 
Сент Рок оповів вам правду, 
— озвався з другого кінця 

ви не пригадуйте йому того й 
не натякайте, що ви це зна-
єте. А саме друга частина тієї 
пригоди відігралася пів року 
пізніше в військовому суді в 
Парижі. Там відбувався про-
цес за шпигуство проти пані 
Діваль. А саме в Орлеані один 
старшина розвідчого відділу 
не так дуже легкодушно пішов 
на вечерниці одного маркіза. 
Може дочка того маркіза Кля-
риса або радше мадам Ді-
валь не подобалася йому. Як 
там не було, той старшина ви-
крив рафінований підступ і не 
дав собі викрасти із свого ме-
шкання військових плянів так, 
як Еміль. За той час, як він за-
хоплювався Клярисою, Сент 
Рок дав був тоді обманути се-
бе. Він навіть не запримітив, 
що віля умебльована лише 
провізорично. Лише цій об-
ставині, що Сент Рок був іще 
Некараний і нічого йому не 
могли закинути, завдячував, 
що увільнили його від закиду 
співучасти у шпигунстві. Тра-
ґічне було тільки те, що Кля-
риса та ії спільники перепла-
тили свій підступ життям; "" 

Найбільша статуя у світі ц естатуя богинь у 
Такасамі. На руках тієї статуї можуть стояти два-
цять людей. 

Головка' шпильки важить приблизьно 10 мілі-
ґрамів. 

Фільмовим апаратом найновішої системи, який 
робить тисячу знимок на секунду, ствердили, що 
джміль підчас лету рушає крильцями 75 разів " 
секунду. . 

на 

Степан Куропась, 
пресовий референт О. К. У. 

О . 

Н. С 

свідомішого нашого жіноцтва 
в Америці, надіється, що ню-
йорська громада виявить сво-
єю присутністю на концерті 
ще й свою прихильність до 
тої праці, яку ця організація 
веде в користь наших полі-
тичних вязнів. 

Марія Демидчук. 

„ЩУР і ФАРАОНІВ". 
До найцікавіших тварин сві-

ту належить гризун з родини 
щурів, що живе в Єгипті, т: 
зв. іхневмон, якого звуть „щу-
ром фараонів". Стариниі єгип-
тяни вважали його за святу 
тварину, тому, що він зважу-
ється на боротьбу з багато 
більшим від себе крокодилем. 
За описами грецького істори-
ка Геродота, єгиптяни хорони-
ли здохлих чи забитих іхнев-
монів з великою парадою. їх 
тіла бальсамували і складали 
в осібних гробах. 

Іхневмон є завзятим воро-

гом крокодили. Спосіб, яким 
він убиває цього великого га-
да, є такий незвичайний, що 
довго вважали оповідання про 
це фантастичною казкою. Що-
йно досліди визначних анґлій-
ських природників .потверди-
ли описи, що дійшли до нас 
іще з давніх віків. Крокодилі, 
що залюбки вилежуються в 
гарячих прибережних пісках 
Нілю, сплять з отвертою па-
щею. Іхневмон, доглянувши 
сплячого крокодили, одним 
скоком впадає до його пащі і 
далі до горла, прокусўе там 
великі кровоносні судгінй коло 
самого серця і дістається' знов 
назад тою самою дорогою; О-. 
чевидно, крокодиль зараз зди-
хає. 

Крім того це завзяте звіря 
нищить загребані в піску яйця 
крокодилів та їдовитих вужів. 
Тому в Єгипті і наднільських 
краях називають його мешкан-
ці „добродієм людей". 

Заходом Укр. Червоного Хреста 
О.Д.В.У., відсвяткує Ню й о р ќ 
і околиця, в. НЕДІЛЮ, ДНЯ 20-го 
БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1938 РОКУ, 

14-ТУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ ОЛЬГИ З ЛЕВИЦЬКИХ БЙЄАРАБ 
ЖАЛІБНИМ КОНЦЕРТОМ 

Програма добірна. Хор під упра-
вою п. Т. Онуфрнка. Орхсстра 
Гайворонського. Святочна промо-
ва д-р Лука Мишўѓа. — Вступ за 
добровільними датками; 

у STUYVESANT HIGH SCHOOL, 
15tli Street, near 1st Avenue, New 
York City. Початок в 7. ѓод. веч. 

МИ, 

ЇХ 

Моріс. — Я свідок. Лише вінj розстрілили. І 
не розповів вам цієї пригоди; Тут скінчилася і друга ча-
до кінця. Одначе він ніколи йІстина неправдоподібної при-
не розповів би вам другої ча-(годи, саме як Сент Рок вернув-, 

ся з хати з папіросками, а стини тієї пригоди, тому я 
розповім вам її. Еміль бачив 
пізніше Клярису й маркіза. Та'темў. 

ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ 

ВЕЛИКОДНІ ЖЕЛАННЯ? ' 
ЗАМОВТЕ СОБІ 

ВЕЛИКОДНІ КАРТКИ, 
ВИКОНАНІ В УКРАЇНСЬКОМУ СТИЛІ: 
НОВІ КАРТКИ з українськими краєвидами, 

народнімй писанками, вишивками, то-
що. 1 штука і—__ 5 ц. 

КНИЖКОВІ з віршем: 1 штука 5 ц., 6 штук 25 ц. 
КНИЖКОВІ з віршем (кращої якости): 

1 штука 10 ц., 12 штук за $1.00 
КАРТКИ ДЛЯ ДІТЕЙ (зо зайчиками, кра-

шанкаміц тощо): 1 штука Зц., 4 штуки 10 ц. 
ЖЕЛЯТИНОВІ (зо святими образќами): 

1 штука 5 ц., 6 штук 25 ц. 
Замовлення шліть на адресу: 

" S V O B O D A , " 
81-83 Grand St., Jersey City, N. З, 

Моріс звернув бесіду на іншу 

НЮ ИОРК, н. и. 
Ідемо всі, а зокрема 

жінки. 
Концерти у память муче-

ницької смерти Ольги Басараб 
увійшли вже в нашу традицію. 
Святкуємо річницю цеї смер-
ти від першого року цеї тра-
ґічної події, бо наш свідомий 
загал зрозумів, що таких по-
дій не вільно поминати мов-
чанкою. Ось і тому рік-річно 
святкуємо цю велику річницю 
смерти нашої геройки. Свят-
куємо громадно і як зоргані-
зований громадський чинник. 
Треба надіятися, що й цього 
року наш концерт у честь тої, 
що пожертвувала себе для 
Батьківщини, випаде велича-
во. 

Тому підемо на концерт усі, 
щоб тим дати доказ, що ідея, 
за яку впали такі як Ольга 
Басараб, Білас чи Данилишин, 
жиє в серцях американських 
українців. Ідемо всі, щоб цим 
дати доказ, що кров нашої 
геройки не пішла- намарно, а 
видала свої плоди і скріпила 
ввесь наш нарід. Тут особли-
во треба заапелювати до на-
шого свідомого жіноцтва. До 
того жіноцтва, яке ще й но-
чами працює на шматок хлі-
ба, а неділями і святами за-
повнюе наші церкви,' народні 
доми і своїми щедрими дат 
ками причиняється до підне-
сення нашого громадянського 
життя. Прийдіть масово 
концерт у честь Ольги 
раб, який влаштовує 
ділі ' Український 
Хрест ОДВУ. 

Наша жіноча організація 

кшпшпшіііішиіінііиаіііпиіішалпііііііііаншшиииіпшшіиатігашапітіпіііаіііііііішіпшііиііпіаііііінішіапінііпшс 

1 ЙЖ ТРОЙ, н. и. -=%%. 
1 Старанням ХОРУ прн Церкві св. 
І Ннколая відбудеться 

П О М И Н А Л Ь Н И Й 
КОНЦЕРТ 

В ЧЕСТЬ ТАРАСА Ш Е В Ч Е Н К А 
В НЕДІЛЮ, 20. БЕРЕЗНЯ (M-rch) 
1938 p., в Українській Салі, 391 
Second Street, Troy, N. Y. 

Початок в 8. год. вечором. — Вступ 35 ц., для дітей 10 ц. 

НОВИНА! В ІЙТСЕУРЩИНІ І ОКОЛИЦІ! НОВИНА! 
ЗЛУЧЕНІ ХОРИ АРНОЛД, ЕМБРІДЖ І ПІТСБУРҐ, ПА. 

під управою славного диригента всч. о. ГР. ПАВЛОВСЬКОГО 
та орхестри п. Мирослава Желехівського 

: :: : влаштовують : : : — - : 

ВЕЛИЧАВИЙ КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ ТАРАСА Г Р. Ш Е В Ч Е Н К А 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 20-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 193В РОКУ 
В ЛИТОВСЬКІЙ САЛІ, 1721 JANE ST. S. S., PITTSBURGH, PENNA. 

Початок 2:30 пополудні. 
Вельмишановні Громадяни цілої Пітсбурщнни! Просимо прибути чи-

сленио, щоб звеличати Свято Батька Тараса, невмирущою Пророка на-
шої Нації. Програма буде ріжноманітна. Хори злучено будуть виконувати 
ріжні композиції під управою всч. о. Павловського. Також кожний з 
осібна відспіває по кілька пісень. Баритонові соля всч. о. Е. Королишнпа 
і п. М. Желехівського, піянові соля панночок Е. Королишни і 1р. Желе : 
хінськім. Вступне слово виголосить п. В. Шабатура, скарбним Укр. Нар. 
Помочі Реферат виголосить всч. о. Е. Королишни. На павзах буде при-
граватн орхестра під управою п. М. Желехівського. По концерті СПІЛЬНА 
ВЕЧЕРЯ в церковній салі. Приходіть численно, а не пожалуєте, бо про-
грама буде дійсно чудова, якої Пітсбурщина ще не чула. Це перший раз 
є нагода почути нових сил, як всч. о.о. Павловського і Королншина. При-
ходіть численно, а не пожалуєте, за що ручнть — Комітет Свята. 63 

на 
Баса-

цеї не-
Червоний 

Ц СУБОТА, 19. БЕРЕЗНЯ 1938 
"j! В годині 7:30 ввечір 
і АРТИСТИЧНИЙ КРУЖОК при 

Українськім Ќлюбі св. Володимира 
в Ню Иорку, під дирекцією п. 
Осипа Р. Іванова, 

відігоає комедію на 3 акти 

АМЕРИКАНКА 



. СВОЇЎ)ЛА." ПЯТНИІІЯ. 18-го БЕРЕЗНЯ 1938. 
МІ'Н Ѓ Ш; COHOES, я. Ї., і околиця! =т. т и 

ЗАХОДАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ГРОМАДИ 
СВ. ПЕТРА И ПАВЛА, 

в злуиі з товариствами,'1 братствами, сес†ркцтвами 
1 молодечими організаціями, відбудеться 

J НЕДІЛЮ, ДНЯ Щ БЕРЕЗНЯ. (МАВСН) 1938 РОКУ 

Й Ѓ СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ Г Ѓ ^ Л 
в память 77-літиіх роковин смерти 

Т А Р А С А Ш Е В Ч Е Н К А 
В ЌЛЮБОВІЙ ГАЛІ В УКРАЇНСЬКІМ ПАРКУ В COHOES, 

Початок точно 7:30 вечором. — Вступ вільний. 
В програму концерту входять: втупне слово; реферат, який виюло-

снть гість з Ню Иорку, вп. пан П13НАК, адвокат; хорові продукції місце-
вого церковного хору під управою учителя Стефана Ціміхуда; сом; 
дуетќ` і` декляиіадїї. - . 63 

Всіх українців, як з Cohoes,, N. Y., так і з околиці .запрошує до 
ашіаДчисленнішоїа участи "— Комітет. 

ІІОЗІР! Щ ? РОЧЕСТЕР, Н. Й.! ЗД ПОЗІР! 
ТОВАРИСТВО ЗАПОРОЗЬКА СІЧ, ВІД. 367 У. Н. С. 

і: буде обхОДИТИ J. X 

6" СУБОТУ, ДНЯ 3-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1338 РОКУ 

^ 2 5 - Л І Т Н І Й Н ) В И Л Е Й ^ 
СВОГО ЗАСНОВАННЯ. 

Тож просить всі Братства й Товариства, щоб на.той 
день стрималися з усякими підприємствами й̂  забавами. 
Зїотж"дяіеувмоі " ! 

ПАСЕИК, Н. ДЖ. 
Коляда 18-го відділу ОДВУ. 

Колядувати ходили: Іван Лодни, 
Олек. Берсзівськнй, Мнх. Філь, Анд. 
Луцейко, І. Тнбнн, Іван Долннський, 
lii.ni Ладичка. Зложили: І. Розддя-
бнк $З; по $2: Мнх. Табачук, о. В. 
Дяків, Ол. Бодндрчук; по $І: М. 
Філь, І. Лоднн, і. Ладичка, Н. Par 
пак, ЛІ. Попович, І̀ . Ѓиковський, А. 

ЧЕСТЕР, ПА., 
Коляда 51-го відділу ОДВУ та 18-го 

відділу УЧХ ОДВУ.. 
Колядували члениці й члени обох 

відділів: Зложили: Н. Рубаш $2; по 
S1: Н. Бакалець, Ѓі. Бронецький, Н. 
Бронецькнй, К. Бронсцька, І. Олій-
ниќ, М. Ќручай, Т. Сорока, С Бар-
тнш, РІ. Весоловський, Г. Псрчак, 
о. О. Митіќ", М. Пастушок, І̀ . Мат 

ЯГ.ЄЗ. 

Щсрбак, М. Ховзун, Д. Фенканин, кшрькпй. А.' Хадай, Т. Каспер, П 
Г. Воляр, М. Кудла, Т. Ільків, А. Глнвяк, К. Тершаќ; А. Фелоров 75 
Мулнк, II. Відович, Л. Кіча, М. Косгь, 
I. Грншко, Т. Скоробогатнй, Д. Му-
.інк, Т. Звірко, М. Кій, і. Завада, П. 
Сороковськнй, С. Швець, С. Валик, 
II. Лех, РІ. Вохшннськнй, О. Берс-
зівськиЙ, В. Сметана, П. Сенишин. 
Н.Н., й. Сорока 75 ц.; по 50 ц: П. 
Давидовій, О. Варварнч, М. Євтух, 
А. Ферснц, Ь Далінськнй, 3. Не-
мнк, II. Савчук, І.-Тнбнн, Н. Дани-
ледь, І. Сушириба, А. Ткачук, І. Ку-
цак, І. Цапоцськнй, Е. Туш'а, І. 
Гаврилів, Б. Гірчиця, П. Красніць-
кий, М. Кмиіь, Г. Яценяк, А. Тсри-
ко, И. Зізак, Л. Гаевнк, М. Калн-
ияк, Т. Пруссвич, І̀ . Яськіи, А. Лу-
цсйко, М. Лелеѓ; Д. Пастернак 25 ц. 
Разом $54.50. 

ц.; Т. Луцик 55 ц.; по 50 ц.: Т. Ку-
чабська, й. Брннгілевнч, T. Урбан. 
Е. Лужицька, С. Мнштурпк, С. Ко-
валь, .і. Гачак, І. Гачак, К. Вовк, І. 
Иасіернак, Г. Забитќо, М. Белсй, О. 
Чавага, К. Бобяк, А. Козак, М. Тер-
шавський, І. Лучак, 1. Шуригайдо, К. ідо, 

лів, 

-63 - Комітет. 

УВАГА! Щ ^ Н И М , It ДЖ., І ОКОЛИЦІ! ' ^ з УВДГА! 
ЗАХОДОМ ТОВ. ім. ІВАНА ФРАНКА В НЮАРКУ, Н. ДЖ. 

відоггцеться. ново написану драму в. 5 .діях . w 

ЧЕРВОНИЙ ЗНАК" 
В Ю Т У , ДНЯ 19-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1938 ЃОКУ 

В УКРАЇНСЬКІМ РОБІТНИЧІМ ДОМІ, 
,.- 57-59 BEACON STREET, NEWARK, N. J. 
Початок в годині 7:30 ввечір. Вступ 40 центів. 

Шановні Громадяни! Драму під назвою „Червоний знак" зладив 

11 

ДУРЕМВИЛ, Н. Й. 
На народні цілії. 

З нагоди Різдва місцеві громлди-
пк зложили на народні цілії по $1: 
І. Вандровськнй, П. Крохмалюќ, Т.Ха-
рітон, Я. Цмайло, Ю. Ткач, ѓі. Со-
хан, С. Вандровськнй, В. Чайков-
ськнй, 3. Палівода, Р. Цмайло, М. Ха-
рітон; по 50 ц.: М. Сінчик, М. Крох-
малюк; Л. Вандровська 25 ц. Разом 
$12.25. Гроші вислано через Обед-
нання з призначенням $б на Рідну 
Школу і $6.25 на інвалідів. 

Теодор Харітон. ' 

Воловняќ, ЃІ Пецюх, І. Данилів, І, 
СтечіЙ, Т. Крика, II. Лінцура, Н. 
ШсГда, II. Васнлкк, В. Стецула, T. 
Пас̀ тернак. 1. Заяць, Кацюбан, Н. 
Коваль, РІ. Макух, І. Мнхальцевнч, 
М. Весоловський, Л. Благітка, М. 
Тимань, Г. Стецій; Ф. Коцюбан 40 
ц.; по 25 ц.: РІ. Яворськнй, С. Ве-
рсщак, А. Судол, О. Галій, К. Ироць, 
РІ. Фідик, А. Лсбіщак, Г. Мнсшшш, 
Н.Н. Разом, заколядовано та нерс-
слано до центральної управи ОДВУ 
Я 1.45. ч 

—о— 
ПІТСБУРГ, ПА. 

'На зборах „Ліґн Визволення У-
країни", шо, відбулися 10-го жовтня 
1937 p., на.заклик підписаної при-
сугиі зложили на визвольну бороть-
б'у. по $1: о. І. Сеньчук, о. І. Ко-
цан, М. Малевнч, В. Онишків, М. 
Майнўо), М. Хаидога, А. Талабан, 
II. Лсвіщький, А. Уснк, А. Дяк, А. 
Ѓось, І. Мідяновськии, М. Пиляк, Д. 
Аіирусишнн, II. Андрусншнн,' Д. 
Скрабўт, М. `Скрабут, М. Ііінср; по 

У середу, 16. березня 1938, відіійшіа на 
вічний СПОЧИНОК . 

МАРІЯ ШТОҐРИН, 
лишаючи опечалену родину; мужа Івана і 
двох, синів: Володимира й С?елана,, 

Похорон відбудеться в понеділок, 21. бе-
резня 1938, в 9. годині рано, з дому жалоби, 

429 Wilden Place, Sooth Orange, New Jersey. 

. Земля їй Пером! 
Вічна Память" 

ѓ?т ! - - т " с! ,№Ш"'І СМІЙ. 

Т. Рудий з історії козацьких часів. Прошу прийти, а побачите, як пани 
панували, які кривди мусів терпіти мужик і тќу науку дали козаки 
панам за їх панування. N . 0.! 

№ МІД ППШГІРМП DiniinMV лівчак і А. Марцінюк. Забавою про 
fflfl ІШІШиАЬти П Д П и Ш водив старосга п. 11. Полівчак, ЯКИЙ 

КРАЄВІ 
КЛІВЛЕНД, ОГАЙО. 

З ювилею на визвольну боротьбу. 
Дня 5-го лютого 1938 р. наші че-

сні громадяни Анна й Василь Мн-
Шукн обходили 25-літню річницю 
свого щасливого подружжя. Цю за-
баву влаштувала своїм родичам їх 
старша дочка Ма̂ ія зр. своєю ирн-
ятельк"о'ю `К. Вол"янською та К. Ио-

пробка 
2Ц ЗІЛЛЯ 

МІЛЄРТОН LAXATIVE 
Мілертон є приємний і легкий 

до зажнття. 
Мілертон дає найкращі успіхи, 

коли його вживається тільки в ко-
нечності, а тоді заживається йо-
го.або зараз перед нічним спо-
чником, або по встанню рано. 
Мілертон не виробляє прнвнчкн. 
ОДНА ВЕЛИКА КОРОБКА $1.00 
внстане майже на цілий місяць. 
Слеціяльна оферта читачам 

„Свободи": 
I ) $1.00 за одну коробку 

Мілертонў 
I I $1.50 за дві коробки 

Мілертонў 
( 1 $2.00 за три коробки 

Мілертонў 
Питайте за зіллям Мілертон у 

вашій сусідній аптнці, а як там 
його не мають, то пишіть до: 
J. S. MILLER, Inc., Dcpt. U., 

P. О. Box 628, Newark, N. J. 

побажав ювилятам „многнх літ" та 
всякого добра. Ювнляти щиро дяку-
вали за таку милу несподіван'ку. При 
вечері п. II. Полівчак забрав слово 
та попросив присутніх зложити жерт-
іиі на визвольну боротьбу. Збіркою 
занялися К. По.тівчакова та старо-
стнна І. Проців. 

По $1 жертвували: В. Мишуќ, М. 
Юрлнга, М. Гайлаш, Н. Задерецький, 
T. Мураль, В. Ґонсьовський, А. По-
поль;ч А., ІОзва 75 ц.; по 50 ц.: П. 
Полівчак, С. Мельник, К. Полівчак, 
А. Митуќ, П. Гладиш, II. Головчак, 
І. Нроць, М. Марціняк, А. Мельник; 
по 25 ц.: А. Байбер, М. Гайлаш, І. 
Каламаш, Н. Канраль, В. Волинський: 
решта дрібними. Разом зібрано $НІ 
які переслано до центральної̀  упра-
1НІ ОДВУ в Ню Иорку. 

К. П. 

УВДГА! й ѓ ' Р И М . Й„ І ОКОЛИЦЯ! І р УВАГА! 

СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ - ^ 
в память 77 роковин смерти Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
ВЛАШТОВУЄ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В РОМ 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 20-ГО БЕРЕЗНЯ (MARCH) 1938 РОКУ 
В САЛИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ. 

РАНО в год: II. СЛ. БОЖА, в місцевій церкві. По Сі. Божій ІІДІІД-
ХИДА по T. Г. Шевченкові." Богослуження і Панахиду відправить о. Ку-
шіль. Богослуження й Панахиду співає хор „Сурма", під управою дир. 
М. Запухляка. Члени запомогових організацій У. Н. С, У. Р. С йЎ. Н. П. 
беруть участь в Панахиді святочно з прапорами. 

ВЕЧОРОМ у ѓод. 8. почнеться Концертова Програма. Програма до-
бірна до свята. Виступає мішаний хор „Сурма" й жіночий хор та місцева 
Рідна Школа. Святочну промову в українській мові виголосить д-р Воло-
днмир Левнцький. 

Українці і українки з Ром і околиці! Прибудьте всі на таке важне 
для нас українців свято. Тим докажемо, що ми гідно вміємо вшанувати 
наших працівників живого слова. Святочний комітет має честь запросити 
ft сусідні громади: Ютнку, Гсркімер, Лнтл Фоле ѓі Сиракюз. Рівнож всіх 
дооколичних фармеріц. — Святочний Комітет. 6J 

ГАРТФОРД. КОНН. 
50 ц.: М. Дуб.Ж. Катершнок; дріб-j _ 
ними $1.40. Разом $20.40. . ^ заоави. 

Крім того скарбник Ліѓн передав В часі Рідвяних Свят громадяни до пересилки $8, які булл зібі)ані 
ще давніше на ту саму кіль. Отже 
разом вислано до центральної упра-
вгг ОДВУ $28.40. ; 

Марій Малевнч. 

КЛІВЛЕНД, ОГАЯО. 
На визвольну боротьбу. 

Громадяни Марія я Пеѓро Керики 
справляли гостину своїй дочці та 
знтсві, ѓром. Костсльннкам. На цю 
забавл зібралося багато гостей, які 
при цій нагоді не забули за ќрви 
і на поклик п. И. Ксрика, молодо-
го, родженого тут українця, зібрн-
лн на ВИЗВОЛЬНІ, боротьбу $14.2о. 
Збіркою занявся Н. Страп. Жертву-
палн: И. К^рикн $2; по $1: Н. і 
АПЙСТ. Сграпи, И. і Кат. Жсрухзн, 
ѓром. Костельниќй, II. Кернќи, И. 
Керик {стар.). Паранкевнчі, Р. Слюи-
чек, Бі.і Чадний; С. Канраль, Я. 
Тічей і Б. Кмець, Ф. Гнат, И. Иурда, 
В. Ксрнк, Софія Сіюнчек по 25 ц. 

`Н. Д. 

М. К. Ярошевичі гарно поділилися 
проскурою зо своїми дітьми й при-
ятелямн, а також не забули за по-
доженмя в краю і зложили коляду 
на визвольну-боротьбу. Жертвували: 
І. Жук $1.50; по $1: А. Йордан, II. 
Прсдзімірськітй, II. Солецька; по 50 
ц.: К. Ярошевнч, В. Ярошевнч, М. 
Ярошемнч, С. Ярошевнч, П. Яроше-
вич, Й. Ярошевич, II. Вовк, В. Стреп-
ко, А. Ианшук. Разом $9. 

Гість. 

ЖАХЛИВЕ ДУШОГУВСТІЗ() і 
САМОГУБСТВО В ЕДМОН-

ТОНІ. 

Мясар Самуїл Шульц, 41-.ц'т. 
ній російський жид, що прибув 
до Едмонтону перед 15 роками 
зо Злучених Держав, ІІОІЮВІІИН 
уночі самогубство, затруїв-
шись у своїм ґараджу моно-
ксидовим газом. Перед ионов-
ненням самогубства Шульц 
великим різницьким ножем за'-
різав свою жінку Розу та 11-
літнього синка й 6-літню дч-
нечку. Жахливе душогубство 
і самогубство відкрила допер-
ва на другий день пополудні 
теща Шульца. Шульц, що ми-
нулої осени продав свою крам` 
ницю з мясарськими виробами 
й був без заняття, був хорт'і і 
душевно розстроєний, тож і 
поповнив свій жахливий учи-
нок мабуть у приступі боже-
вілля. 

ШІКАҐО, ІЛЛ. 
Коляда 47-го відділу ОДВУ та 10-го 

відділу МУН. 
Ходили колядувати члени обох 

відділів, а С. Шумський, член 10 
від. МУН, та голова 47 від. ОДВУ, 
Юліян Куць, випозичили колядникам 
свої автомобілі. 

По $З зложили: 1. Кушнір, П. Ді-
днк, Ю. Куць, М. Риза, И.' Брош-
ньовськнй: по $2: А. Медзяк, Г. Ді-

;дух, Д. Медзяк, О. Шостак, А. Га-
.тущак, В. Марчук, И. Крайс, І. Дов-
чснко; С. Пнлнпяк $1.50; по $1: К. 
Сокольська, Г. Шавалюк, М. Ольхо-
вніі, М. Іващук, В. Матвіїв, С. Ре-
вак, Д. Шостак, С. Марннів, Н. Ка-
шуль, Н. Гут, І. Грнцей, А. Накут-
ний, Д. Гой, І. Боднар, T. Любсзннй, 
М.. Сопко, В. Косовнч, О. Яковчик, 
І. Гук, І. Сеньків. І. Граб; по 50 ц.̀ : 
О. Гайовнч, К. Січевськнй, М. Га-
рас. По відчисленні дрібних роз-
ходів переслано на визвольну бо-
ротьбу до центральної управи ОД-
ВУ $50.80. г " -

КУНАРД ГВАЙТ GTAP 
ОГОЛОШУЄ ДВІ СПЕЦІЯЛЬН4 

ВЕЛИКОДНІ ПРОГУЛЬКИ. 
Пасажири прибудуть домів 

начас на свята. 
Щоб уможливити вам вико-

нувати звичаї й традиції свого 
рідного краю, Кунард Гвайт 
Стар знову плянує цього ро-
ку дві спеціяльні Великодні 
Прогульки. Перша вьіде з Ню 

м м н м і и і м т и і м И ' 1 Йорќу кораблем Аквітанія дня 
26. березня, а друга, найнові-
шим над-лініовцем ЌВІН МЕРІ, 

ЙОНҐСТАВН, ОГАЙО, І ОКОЛИЦЯ! 
азѓ' РЯД ВІДЧИТІВ f p 

на тему 
ЗМАГАННЯ УКРАЇНЦІВ Д О ДЕРЖАВНОЇ САМОСТІИНО.СТИ 

в минулому і теперішньому 
виголосить о. СТЕПАН МУСІЙЧУК 

В салі при укр. прав, громаді, Rusiell-Beile-Vuta, Youngitown, Ohio. 
Перший відчнт буде в неділю, 20. березня (MERCH) 1938, 

точно в годині в ввечір. Наступні в наступні неділі великого посту. 
Проситься всіх інгересоааних українців, що не годяться на ворожу`` 

окупацію України, прийти і послухати відчитів. По відчнті запити і дн-
скусії. — Вступ вільний для всіх. " 6 3 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я . = 

ОТСИМ ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ, ЩО ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОЇ 
СТЕЙТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СТЕИТУ КОНЕКТИКУТ 

: :: : відбудуться :——;: : 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 17-ГО ЛИПНЯ (JULY) 1938 РОКУ 

В НЮ ГЕЯВЕН, КОНН., А ДРУГИЙ 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 28-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) 1938 РОКУ 

В СТЕМФОРД, КОНН. 
Длятого проситься всі українські громади здержатися .в .згадані лпі : 

від. всяких підприємств та взяти участь в Укр. Днях. Рівнож подаємо 
до відома, що ЮВИЛЕРІ ПРОСВІТИ відбудеться в двох частях нашого 
стейту: один в Савтпорт, Конн„ а другий в Ню Британ, Конн. Дату про-
го.юситься пізніше. 63 і 

ЕКЗЕКУТИВА СТ. ОРГ.: О. Мерещдк,'гйл.,` А. МалаИчук,-сеіф:--4 

-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКЄ 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, j Іідня 6. квітня. 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР J 

321 Е. 18th 8ПЖЕТ, 
betwoen 1st шяА 2nd Агшпаш, 

NEW YORK, N. Т. 
Tel. GRAMERCT 5-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від 6 до 4, а в неділі j 

рано від 10 до 12. 

т^ь n v і ^ v. J. t " i 

М'язѓѓі бояі, спричинені 
напруженням, вогкістю 1 
врадею — скоро минають. 

19 $ 
Купіть ф.тяшку шв еього-
дні. В розмірах 85ц. 1 70ц. 

L I N I M E N T 

ЖИТТЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛІТ 40. 
Мужчинам, шо стратили силу, лік St. 
Leons No. 1. за $З. Жінкам, иригноб-
лсним, дік додасть вам енергії, $1. 

Жінки вразі здержання, 
спізнення або болів мі-
сячного періоду, горо-
шинн $2. Без ріжниці, 
якого ліку ви потрсбу-
етс, ми вам зробимо. 
Кожний наш лік гаран-
тованнп. Належитість 
присилати почтовим пе-
реказом: пересилку ми 

самі оплачуємо. Писати до нас з пов-
ннм довірям: на відповідь залучити 
марку. Адресувати так: S8 

S-ST. LEONS INSTITUTE, 
309 — 5th Ато., ' New York City. 

І И И І И І М І І Н И М М М І # 

Д-Р 3. М. АЛЬТУРЕ 
ВІДЕНСЬКИЙ ЛІКАР. 

СПЕЦІАЛІСТ ВІД ЖІНОЧИХ 
НЕДУГ. 

Ординуе в своїм інституті при 
167 NEW YORK AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y. 
Сірчані й Навгайм купелі в рс-
матнчннх недугах. Діятернчні 
й Інші електричні лікування. 

ОПЛАТА УМІРКОВАНА, 
Telephone: Pretident 4-4927 

І И І І І І И І І И І І І І І И І І 

Пасажири можуть виїхати 
або 26. березня або 6. квітня 
та приїхати начас, щоб узяти 
участь у святих процесіях і 
відправах Великого Тижня. 

Багато людей дожидає цеї 
подорожі як нагоди відновити 
свої звязки з традицією, ко-
тру вони зірвали, коли вони 
покинули свій рідний край 
Цього роду річей не можна 
ніколи забути. Вони є трива-
лими звязками з милим домом 
дитячих іѓіт. 

Ті, що виїдуть у котрійсь 
з тих двох прогульок, будуть 
вдома начас, щоб узяти участь 
у приготуваннях до Евхари-
стичного Конгресу. 

АКВІТАНІЯ, великий, 45,647-
тоновий лінійний корабель, 
звісний зо знаменитої кухні й 
з вигідної, домашньої атмо-
сфери. Пасажири Третьої Кля-
си дістають даром вино до 
їжі. Каюти й публичні кімна-
ти є великі, добре влаштова-
ні й бездоганно чисті. Обслу-
га відома з чемного й поміч-
ного обходження з пасажира-
ми. 

ЌВІН МЕРІ, найновіший 
транс-атлянтійський лінійний 
корабель, є останнім словом 
модернізму. Славиться найно-
вішим влаштуванням в усіх 
каютах. 'Просторі публичні 
кімнати ўдекоровані на модер 
ний спосіб. Має елевейтори 
для пасажирів у Третій Клясі 
так, що пасажири не потребу-
ють спинатися по сходах, як 
хочуть дістатися на вищий 
поклад."' "- ' - т- у я^ 

С. В. ГОЛІ№ЬКИЙн.її^тсі;. 
Радить і робить помірн у будн-

вах домів, приват̀ них чи народних, 
церков, пўоличних галь. Пишіть: 
S. W. GOLINSKI, 420 Grove St., 
Irvington, Newark, N. J. 

Телефонуйте: Essex 3-5166. 

f jrhFPTA № В' (Лише ,a 

U T І -1 І П U l цей МІСЯЦІ,). 
Сказав вчений: „Коли буде Кобзар 

Шевченка в хаті кождото українця 
— Україна буде вільна". Кобзар і 
Твори Шевченка в 3 томах, тепер 
ціна лише SI.O0 
Купіть для себе і свойого знайомої о. 
Замовлення посилайте: "S U R М А" 
317 East 14th Street, New York, N. Y. 

TAR3AH НА РОЗШУКАХ. (109) 

MHPOH л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИМ 

Без ріжниці, як далеко лоза 
Нюарком. ВразІ потреби теле-
фонуйте до нас Обслуга шяра 

І ЧЄСНа. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

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

Phone: Essex 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБЛИЌ 

Станувши над чорним отво-
ром, Оґдлі приказав: „Сходи 
вниз". Джейн знала, що не по-
може сперечатись, а всетаки 
вона хвильку постояла,, заки 
перемогла свій страх. Вона ва-
галася, чи краще згинути ось 
тут, чи сходити в`низ. Вона не 
сподівалася в тій ямі нічого 
доброто. Та. всетаки рішилася 
зійти вниз і відложити бороть-
бу на смерть і життя до о-
станнього моменту. 

Тимчасом Тарзан, не зра-
джуючи свого імени, допиту-
вав Сборова. Сборов розказав 
усе, як вони розбилися з літа-
ком, хто був серед товариства, 
вичислив `усіх по назвищах. 
Але коли прийшлося говорити 
про ^чпо`тубство його жінки, 
то-вїн уже почав брехати і по-
чав спихати всю вину на Брав-
на. Вкінці з удаваним плачем 
розказав, як вони його поки-
нули самого в нетрах. 

„А чомуж він замордував 
твою жінку?" — запитав Тар-
зан. „Та бо вона не мала досить 
сил, щоби іти разом з нами, а 
я не хотів її самої покидати. 
А що Бравнові було потірбио 
чоловіків для більшої сили в 
боротьбі з нетрами, то він за-
мордував жінку, щоб тим мене 
змусити іти разом з ними", 
відповів Сборов. Це не подо-
балося Тарзанові, бо він ба-
чив, що його слова не схо-
дяться. 

„Коли, йому було потрібно 
твоєї помочі, то чомуж він по-
тім тебе прогнав від товари-
ства?" — запитав Тарзан. Сбо-
ров збентежився, бо почув, що 
зловився на брехні. Щоб чим-
скорше виправдатись,- він по-
чав далі: „Та бо в дальшій до-
розі Бравн побачив, що я на 
перешкоді йому в його зали-
цянках до пані Джейн". Тарза-
нові похололо серце і стисну-
лись кулаки. 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ В BRONX, BROOKLYN, NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
129 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.; Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE Љ CHAPEL-
707 PROSPECT AVENUE 

^oor. E. 155 S t ) , BRONX, N. Y 
Tel. Ludlow 4-2568. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертейкср 
заряджуе погребами по піні так 

низькій, як 5150. Обслуга 
найкраща. 

і О Н N B U N K O 
Licensed UunderUker іс Embalmef 
437 Е. 5th ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funerals as low as $150. 

. Telephone: Orchard 4-8088 


