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РУЗВЕЛТ У НАСТУПІ НА БЕЗРОБІТТЯ 
ВАШИНГТОН,—Президент Рузвелт у своїм ло-

с.іанні до конгресу домагавсь ухвалення `пять бі-
.ііонів долярів на боротьбу з нинішнім оизнесовим 
застоєм. Ті гроіщ' витрачувалосяб; частинно на дер-
жавиі роботи, частинно на позички приватним під-
ириемствам, а частинно,на дозички містам на мкькі 
роботи. Президент -закликав до єдноети лраді калі-
талу, уряду і цілої сусдідьно.сти в боротьбі з еконо-
мічним застоєм, який, коли би полишено дого в 
спокою, міг би принести для нації погані наслідки. 
Президент іще раз підкреслив,., що він є вловні пе-
реконаний, що його політика стоїть на правильно-
му шляху, тож, не звертаючи уваги на критику, він 
буде боротись аж до успішноѓї кінця. 

KOHnPJEC рЩЛЕЩ}{1% 
ВАШИНГТОН. Іѓ- Хоч ^початку здавалося, що 

и конгресі політика уряду знайде велику опозицію, 
то тепер показується, щ о ^ н а м а є також велике 
число прихильників, які всеціло' будуть `ліддержу-
пати політику президента. Політика президента 
знайде прихильників навіть у урядах републи-
канських конгресменів. В обличчі економічної за-
грози правдоподібно ніхто не захоче затримувати 
проекту президента. 

АМЕРИКАНСЬКІ ФАБРИКИ ГОТОВІ ПОМОГТИ 
АНГЛІЇ. 

НЮ ЙОРЌ. — Вслід за заявою англійського у-
ряду. що вій буде давати 'замовлення на будову во-
єнних літаків американським фабрикам, бо англій-
ські фабрики не можуть нас`тільки поспішати, як 
цього вимагає загроза з боку Німеччини, американ-
ські фабрики зголосили свою згоду на це і сказали, 
то вони можуть виробити 2ГС00 тяжких бойових лі-
таків на рік понад те число, що тепер виробляють. 

РУЗВЕЛТ ОСТЕРІГАЄ ЧУЖИХ НАЇЗНИКІВ. 
ВАШИНГТОН. ^ТТрезпдеат Тузвелт^бГс^ҐбсНв" 

гостру осторогу всяким чужим наїзникам, які захо-
тілиб укріпити свою силу в котрімнебудь краю Шв-
нічної" чи Полудневої Америки. Він іще раз лід-
креслив доктрину Монра, що ніхто по сторонній не 
сміє мішатися в краї обох Америк, бо це їх внутріш-
ІІЯ справа. А коди. зѓаќЎ посміє поламати доктрину 
Монра, то той дістане належну відправу. .Президент 
не говорив виразно на чиќ) адресу ці слова звернені, 
але догадуються, що вони відносяться до Німеччини 
й Італії, які то держави в останніх роках старалися 
захопити в краях Полудневої Америки економічні, 
а також політичні впливи.: - Џ 

БРАЗИЛІЯ КУЯУЄ В НІМЕЧЧИНІ ЗБРОЮ. 
РІО ДЕ ЖАНЕЙРО. — Бразильський -уряд за-

купив у Німеччині.зброю за 40 міліонів долярів. Цю 
"брою"вироблятиме німецька фабрика Крупа впро-
довж кількох наступних років. Також в американг 
ських фабриках Бразилія поробила замовлення на 
зброю 'за кільканацять міліонів долярів. Бразилія 
зброїться поспішно супроти всезростаючої мїжна-
РОДЬОЇ НЄбЄ8ПЄЮГЛІ , - ' ` - - ` . - . } ` ' ` V '№І ч -,'` ' " ' л 

НУЖДА ПРИЧИНОЮ САМОГУБСТВА. 
НЮ ЙОРЌ. —'Поліція знайшла напів живу жін-

ку, Анну Ля Русо, яка враз зо своїми пятьма мало-
літніми дітьми пробувала отруїтись.Газом з.причи-
ни нужди. її чоловік вже ‚від довшого часу не пра-
цює. Вона сама і'діти два дні не мали що їсти. Тому 
нона рішила собі і дітям відібрати життя. 

ГОЛОСНИЙ ШІҐСТЕР ВІДДАЄТЬСЯ ПОЛІЦІЇ. 
НЮ ЙОРЌ. — Голосний нюйорський рекетір і 

ґенгстер Джейкоб Шапіро, якого суд був засудив на 
Два роки тюрми, але він до тюрми -не зголосився, 
тільки втік і заховався, тепер сам віддався в руки 
поліції. Він казав, що вже втомлений вічним^хован-
ням перед поліцією. Шапіро був „головою" реке-
тірської шайки, що мала біля 200 людей. Та шайка 
змушувала промисловців убрання, футер, муки і щ-
іиих р̀ічей платити їй великі данини; інакше реке-
тіри робили згаданим бизнесам: пакості. 

ШВАЙЦАР1Я В СПРАВІ ВТІКАЧІВ. 
` ВАШИНГТОН. — На руки американського уря-

ду Швайца'рія Вислала письмо,'в якому говорить, 
"іо'радо витає справу підмоги політичним утікачам j 
з Німеччини й Австрії, але не годиться, щоб місцем -
нарад комітету вибирати'саме її територію. Шваи-
парія радить, щоб на місце нарад вибрати якусь ш-
шу державу. Таке становище Швайцарії викликало 
досить велике здивування в'Америці 

ЧОТИРИ НОВІ ДЕРЖАВИ ПРИСТУПАЮТЬ 
ДО ВИСТАВИ. 

НЮ ЙОРЌ. — Ґровер Гвейлен, предсідник Ви-
ставової Ко`рпорації, заявив, що чотири нові дер-
жави закупили площі, в ^їли будови павїльонів на 
Світовій Вист'аві в Ню Йорќу. Ці держави це Ірлян-
дія, Венецуеля, Литва і'Швеція. Твейлен також ска-
зав, що Польща предложила проект свого - п а и ^ 0 ^ ^ ^ р у ж я я и ' д о н ь к и ґен 

до затвердження. 

ПОЛЯК НАМАГАВСЯ ЗАСТРІ-
Л11ТИ ЎКРАШЌУ. 

Юзсф Залєскі; 33-літщй по-
ляк, џашгався застрілити'у-
країнку, ддову Катерину Ґу-
джувату, .в якої харчувався -ві-
сім років. Та подія скоїлася в, 
Порт Колборн, кількадесрть 
миль від †оронта. На щастя, 
револьвер не видаляв, бо За-
лєскі набив його невластиви-
ми набоями. Він ужив потім 
револьвера як знаряд, яким 
побив вдову лої голові перед 
домом сусіда, Куди вона бігла 
окритися від нападу. Здаеско-
го арештовано й обвинувачено 
за намірене вбивство. В Поль-, 
щі Залєскі має жінку й діти., . 

САМОГУБСТВО „ОПИРА" ЗО 
СКЄРНЄВІЦ. 

За вбивинќом дружини і 
доньки ген. Козіцкого та їх 
служниці і бони — ординан-
сом Брониславом Яновским, 
званим тепер „опир із Скєр-
нєвіц", розіслала поліція і вій-
ськова жандармерія стежні ли-
сти. Слідство виявило, що 
Яновскі мав від кількох 
років приятельку Владисла-
ву Квятковску, з якою мав 
трилітнього синка. З нею 
і з дитиною втік убивник 
зо Скєрнєвіц. Яновскі похо-
дить з Лодзі, не вмів ні чита-
ти ні писати і ааробляв^к.слу-
га в господарів в околичних 
селах. Родина вбивника меш--
кає на дередмістю Хойни в 
Лодзі. Там теж полідія улади-
ла облаву і затримала кілька 
осіб, між ними брата вбивни-
ка, Йосифа Яновского, кара-
иого за крадіж, його сестру 
Брониславу, тітку Маріянну і 
три особи з дальшої родини. 
Сам У'бивник був теж уже ка-
раний. Квятковска приїхала з 
Лодзі за вбивником до Скер-
нєвіц і не була ніде зголоше-
иа. На прожиток заробляла 
нослугою в кухні місцевого 
полку піхоти. Далі слідство 
виявило, ідо вбивник заявив 
сусідам, що дружина генерала 
і донькою і зо службою виї-
хала дО Варшави до недужого 
чоловіка. Коло год. 1,0. поза-
м^кав вікоиниці і покинув лр-
мешкання. Щойно вечором Я-
новскі відїхав ,з .цриятедькрю 
і дитиною зо СкЄіРнєвш до се-
ла Цеґдрва недалеко Мінська 
Мазовеиькогр, де мешкає ма-
чуха Квятковскод, Шматррва. В 
суботу і в неділю ходив ще зо 
своєю приятелькою по вули-
цях Мінська Мазоведького в 
одіндю, загарбанім з помеш-
кання генерала.. Колиж у неді-
лю поліція, звернула вже на 
обох увагу — Яновскі з при-
ятелькою покинув швидко мі-
сто. Квятковску арештувала 
поліція в понеділок вечором і 
відве'зла до Варшави, де її ле-
реслухують. За Яновским ула-
дила поліція погоню. Він скри-
вався в хг#І-^Марціна Садов-
ского в селі ГутаіКуфлєрська, 
5 км. від Цеглова, 17. км. від 
Мінська Мазовецького. Там 
теж поліція облягала його ці-
лу ніч і не могла його арешту-
ватй, бо вбивник засипував гіо-
ліщю оясними стрілами з ре-
вольверів. Тому з Варшави 
спровадили спеціяльний відділ 
полціѓї в панцирах, щоб схо-
пити Яновского за всяку ціну 
живим. Тимчасом Яновскі дво-
ма останніми стрілами тяжко 
зранивсь.і помер. — У Скєрнє-
віцах відбувся величавий по-
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ЗБИРАЄ „ПЕРЕКОНУВАЧІ". 

Як поліцаї припинили півгодинну бійку між при-
хильниками Американської Федерації' Праці й пр`ихиль-
никами Комітету Промислової Організації, що вибухла 
в Крокеті, в стей†і Каліфорнія, шериф почав відбирати 
від обох сторін усяку зброю, названу іронічно „переко-
нувачами". Як бачимо, серед цих „переконувачів" пере-
важають оловяні рури. До бійки"прийшло на тлі страй-
ку в рафінерії цукру. 

ЗАГОСТРЕННЯ ЗБІЛЬША-
. ЄТЬСЯ. 4к-

Чеська влада сконфіскувала 
в останніх днях уже шестий 
раз „Дзєннік Польскі". Це ґа-
зета для поляків у Чехосло-
ваччині. А польський уряд зніс 
перепустки, на підставі яких 
мешканці пограничної смуги 
могли переходити з чеської те-
рИторії на польську і навпаки. 

ГЕПБУРН ПРОТИ ВМ1ШАННЯ 
КАНАДИ ДО ВІЙНИ. 

На обіді в Канадійськім Ін-
ституті Гірництва .і Металюр-
гії онтарідський премієр Геп-
бурн заявив, що Канада повин-
на далеко триматися від уся-
кої війни. Він говорив, що на 
останній війні Канада придба-. 
ла два біліони долярів довѓів, 
і ті довги до нині не сплаче-
ні, а педсії для вдів і сиріт ро-
стуть з року на рік. Колиб Ка-
нада знову вмішалася до вій-
ни, то це булоб катастрофою 
для цілої фінансової структу-
ри в Канаді, бо Канада своїх 
довѓів не моглаб випла'тити. 

ДВІ ЖЕРТВИ ВИБУХУ 
ГРАНАТИ! 

18-літній М. Лавруќ з Пій-
ла, лов. Калўій, знайшов у 
лісі відломок гранати з 'за-
пальииком. Дійшло до вибу-
ху , запальника і важко ране-
иого Лаврўќа відвезли до 
шпиталю в Калуші. Майже од-

ПРОТЕСТУЮТЬ ПРОТИ 
5-ДЕННОГО^ ТИЖ†ЇЯ 

ПРАЦЬ 
Нюйорська буджетова ко-

місія запротестувала перед 
посадником Ля Гвардією про-
ти ухвали міської ради заве-
сти серед усіх міських робіт-
ників, крім учителів і тих, що 
в одностроях, 5-денний тиж-
день праці. Комісія каже, що 
місто тепер не має грошей на 
покриття цього обмеження 
праці. 

ІНСТРУКТОР ВИБИВ о к о 
БАТЬКОВІ УЧЕНИЦЬ. 

Гімназійний абсольвент А. 
Якимів, давав лекції двом ґім-
назисткам, донькам емерито-
ваного контрольора І. КлІми в, 
Самборі. Незабаром пошири-
лися чутки, що Якимів залиця-
ється до одної з дівчат. Тут і 
стрінув припадком батько зга-
даних учениць Якимова на вул. 
Заміській. Розмова переміни-
лася в сварку, а опісля в бій: 
ќу. Кліма вдарив .Якимова па-
;шдею, а Якимів вирвав Клімі 
палицю й ударив нею Кліму Р 
лиде так нещасливо, що Кліма 
втратив - око. Кліму перевезли 
до лічниці у Львові. 

ПОМЕР НАЙСТАРШИЙ 
ЧОЛОВІК. 

У місцевості Яонава у Лит-
зі номер 'найстарший чоловік 
v Литві, Курсоніс, який мав 

Козіцкого. 

ночасно в тому самому лісі 1119 років. Найстарший його 
`син,має тепер 90 років. . 

1 ' і ! І . I I ) 

MLCTA Д О М А Г А Ю Т Ь С Я 
БІЛЬШОЇ догіол^оги, 

На конференції 'посадників 
міст Канади в Отаві представ-; 
ники всіх міст висловили дум-; 
ќу, шо домініяльний уряд не 
дає достаточної помочі містам 
для безробітних. Посадник мі-
ста Галіфаксу заявив, що рада 
цього міста вирішила переста-
ти видавати безробітним ио-
міч 30. квітня ц. р. Посадники 
міст критикували Нормана Ро-
джерса, міністра праці в Ота-

17-літній К.. Мазяш з Пійлл 
знайшов подібний запальник, 
що теж вибух при розкручу-
ванні вдома. Мазяш утратив 
три пальці правої руки. Ране-
иого відвезли до шпиталю в 
Калущ .̂ , . чі 

^БУДЖЕТ САТАНИ". 
Так називає один віденський 

часопис буджет центральної 
ради московського союзу без-
божників ќа цей рік. Цей бу-
джет осягнув суму 65 міліонів 
рублів. З цього 51 міліонів ру-
блів рада призначила на по-
борювання релігії, решту на ві, який каже, що міста дають 
розбудову організації без; завелику- допомогу безробіт-
божників у світі. Іннм. 

ВИТАЮТЬ МОЛОДЬ І ВЗМбАШТЬ 
РОЗВ'ИВАТИ ПЛАСТ 

ПАРИЖ. — Українські пластуни і пластунќи 
відсвяткували в Парижі 20. березня дуже врочисто 
Свято Ќрут, згадали за визвольну боротьбу й висла-
ли до ̀ української молоді в світі такий привіт: „Зга-
дуючи сьогодні память геройської української мо-
^80ді, то. під Ќрутами віддала за Україну своє жит-1 
тя, засилаємо вам усім наше -сердечне привітання 
та заклякаємо до організації пластових гуртків і до 
о б єднання, в одній великій українській пластовій 
родині на те, щоб нові Крути були''переможними". 

ЗАНЯТА ДАЛЕКИМ СХОДОМ. 
МОСКВА. — Пасажирський рух з Далеким Схо-

дом майже перерваний. Поїзди курсують, але вони 
заваљемд `військом і повзами та літаками. Частина з 
ѓото, як кажуть, призначена н(а допомогу КЏТ(ЦІ-
ській армії, а друга на підготовў війни з Японією. 

ОСТАВИВ МШОН ДОЛЯРІВ. 
ПАРИЖ. — Померлий славний російський, спі-

вак.Федір Шаляпін оставив у спадку міліон доля-
рів. У 1929 році Шаляпін не мав ні цента. Втратив 
усе, що мав. А за останні 9. років всетаки ще при-
дбав новий міліон. І 

СЛОВАКИ ВГОСТР№ ОПОЗИЩ. 
ПРАГА. —Словацька католицька народня пар-

тія, якої головою -є популярний о. Глинка, атакус 
дуже гостро чехословацький уряд за те, що не.до-
зволяє в Словаччині на 'демонстрації й публинні 
зібрання, на яких словаки .бажають виявити свої 
змагання до повної автономії для Словаччини. Ка-
жуть, що словаки ведуть, тедер лроти чехосљоваць-
ког.0 уряду боротьбу в тіснім порозумінні з судет-
ськими німця ми-нащстамИ. 

ПТс2вРсГОТОВЧБУТ '̂ У ПЛИИ. і . . 
БЕРЛІН. — Кружляють поголоски, що пан-

ський нунцій у Берліні вручив німецькому міністрові 
заграничних справ лист від папи Пія XI, яким папа 
запрошує до себе канцлера Птлєра в часі, коли той 
останній буде в Римі. 

РАДІБ ДІСТАТИСЯ ДО АМЕРИКИ. 
В`ІДЕНЬ.— Віденське американське посольство 

одержало в часі від 14. березня до !2. квітня 35,000 
зголошень на дозвіл виїхати до Злучених Держав. 
Це зголошення австрійських громадян. Між зголц-
шеними є '32,000 жидів. 

ВЕЛИКА ЯПОНСЬКА ПОРАЗКА. 
ШАНГАЙ. —Не зважаючи на те, що японські 

ко-мунікати говорять постійно дро японські пере-
моги в КитаюТє загально відоме, що японська армія 
мала велику поразку і величезні втрати в людях. Я-
ких 250,000 китайських жовнірів окружил.и,)50-;ги-
сячну японську армію, розкинену здовж залізничої 
лінії Тієнтсін-Пуков. З японської армії не осталася 
в живих навіть третина. Тепер головна японська 
команда висилає ,8 нових дивізій, Діоб новими пе-
ремогами прикри†й ‚згаданл' по'разку. 

ЧИ ПЕРЕГОВОРЮЮТЬ? 
ТОКЙО. — Далі говорять про те, що Японія -

намагається тепер за всяку ціну помиритися з Ки-
таєм, та що' в тій справі посередничить англійський 
посол Кер. Та офіційно тому заперечують. 

ДОПОМАГАЮТЬ ЧЕРВОНИМ. 
ПАРИЖ. — Подають, що зо Злучених Держав 

вислано в останнім місяці зо збірок $50,000 на доло-
могу червоній Еспанії. 

ФРАНЦІЯ ВИЗНАЄ ҐЕН. ФРАНКА. 
. ПАРИЖ. — Теперішній французький уряд рі-

шив вислати свого ‚представника до Бургоса, го-
ловнод кватири уряду ген. Франка. Є Це сензаційна 
вістка. Кажуть, що,Франція зробила це під натис-
ком Анґлії. 

ЗАКАЗ ДЕМОНСТРУВАТИ. 
ІЗУКАРЕШТ- — Уряд видав нові зарядження, 

звернені проти всього того, що могло би бути ви-
корнстане для пропаранди за зміну диктаторського 
режіму. Тому заборонено віча і маніфестації та спі-
вшшя на яубличних місцях пісень політичного змі-
сту, як теж розкидування летючок. 

НІМЦІ ФОРТИФІКУЮТЬ ҐІБРАЛЬТДР. 
ЃІБРАЛЬТАР. — Секретно передають, що нї-

мецькі -інжиніри фортифікують Ґібральтарський 
нролив. 

ОСТАТОЧНО ПОГОДИЛИСЬ. 
ЛОНДОН. — Італія визнала Велику Британію 

панею Індійського океану. Заґарантувала незалеж-
ність -Ємену і відступила їй частину етіопсько? тери-
торії, а це довкола озера Тана, з якого бере свої во-
ди.ріка Ніль. 



УКРАЇНСЬКО - АНГЛІЙСЬКА ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ 
(Дискусійна пропозиція унів. проф. Дж. В. Сімпсона, 

Саскатун, Канада). 

ВІЗ І ПЕРЕВІЗ 
По Вилсон, американський амбасадор у Німеччині, виго-

лоснв на бенкеті, влаштованім Американською Торговельною 
Палатою в Німеччині, промову, що тепер облетіла всю аме-
риканську пресу й у деяких газетах була поміщена в дослів-
нім тексті. Видно з того, що преса вважає її за важну енун-
ціяцію. 

Звичайно бенкетова промова такої ваги не має. Та в 
цьому випадку це був обід організації, що займається спе-
ціяльно навязуванням і удержуванням торговельних зно-
син між двома краями. Подруге, це говорив амбасадор, а 
його промова певно, як можна зовсім легко догадатися, бў-
ла зложена вже давно, предложена рішальннм чинникам .у 
Вашингтоні й ними одобрена. Отже це був авторитетний го-
лос американського уряду. 

Зясовуючи міжнародник торговельну політику Злучених 
Держав, амбасадор Вилсон ііередівсім зазначив, що вона 
розходиться з політикою тих держав, котрі свою економіч-
ну політику будують на так званім економічнім націоналіз-
мі, або повній економічній самовистарчальності держави. 
Вилсон не згадав виразно Німеччини, але його слова відно-
снлися передівсім до Німеччини, коли він говорив про зусил-
ля держави продукувати в своїх границях усяке, потрібне 
для себе добро, без огляду на кошти і якість. Цю політику 
американський уряд уважай фальшивою в основах. Для аме-
риканського уряду це пуста фантазія. Вона коштовна для дер-
жави, що її держиться, відбивається зле на ціні і якості то-
вару. Тому зрештою вона на довгу мету й неможлива. Для 
американського уряду розумною економічною політикою є 
свобідна торговля, себто обміна, товарів. : 

З питанням економічних зносин між крями звязане пи-
тання політичних зносин. Американці в цьому огляді вага-
ються між двома крайностями: з одного боку, ізоляціоністи 
хотіли би відокремити Америку зовсім від світу: хай він про-
паде, як не має розуму жити, щоб лиш Америка вдержалася! 
З другого боку, Інтервенціоністи дивляться на ввесь світ як 
на цілість частин, тісно з собою звязаннх; через те вони сто-
ять за те, щоб Америка вмішалася активно в світові справи. 
Американський уряд старається вести середню лінію: він 
обороняє інтереси своєї держави й своїх громадян, але не 
хоче активно вмішуватися в справи світу, як вони не нару-
шують інтересів Америки або американців. 

Тут зараз насувається питання: чи піде Америка до сві-
тової війни? Вилсон каже в імені американського уряду 
ясно: Америка хоче миру. Вона не хоче війни. Одначе хай 
ніхто не думає, що всякий може робити собі з її інтересами 
в світі, що йому подобається, знаючи певно, що Америка 
до війни не піде. Ця думка хибна. Є річи, за які Злучені Дер-
жави підуть до війни, не зважаючи на основну мирну полі-
тику. 

Амбасадор не сказав докладніше, за які саме річи Аме-
рика пішлаб до війни. Одначе якби він сказав, не був би ди-
пльоматом. Хто нині знає, за що й серед яких умов держава 
в майбутності піде на війну? 

букви виглядають зовсім інак 
ше, доводиться шукати замі 
ни, по можливості обґрунтова 
ної історично. 

Українська мова — це жи 
ва, динамічна мова, що розви 
вається і відбиває прагнення 
діяльної суспільности, котра 
саме знаходиться в стадії 
культурної експанзії. Тому ду-
же важно при транслітерації 
не виходити із згори занадто 
пуристичних заложень і не чіп-, 
лятися за минулі правописні, 
сьогодні вже застарілі системи. 

Нижче подана схема опра-
цьована після дбайливої робо-
ти в порозумінні з говорячими 
по анґлійськи українцями з 
Канади та Злучених Держав. 
І Опрацьовано її в тій надії, що 

(ВУНІ). У світі, якого межі 
постійно звужуються через у-
досконалення й улекшення ко-
мунікації, зростає для кожної 
культурної спільноти необхід-
ність пізнати історію і культу-
ру спільнот. Це можна осяг-
нути лише за посередництвом 
мови. 

}іќ приклад візьмім культур-
ні спільноти, що говорять по 
айґлійськи й по українськи. 
Кожна з них має свою історію 
і ^власний культурний дорібок; 
та англійська спільнота знає 
відносно мало про сорок-мілі-
оновий нарід, що вживає у-
країнської мови як власної і 
творить у теперішньому світі 
активну культурну групу. 

Цього треба дуже шкодува-
ти: не лише тому, що розки- , п г і и а „_.„_ л „„„ „„ „ 

. . v вона може буде загально при-
нене по цілім світі населення г 
англійської мови хвалиться 
найрозсяглішими стосунками 
з іншими народами і різнан-
ням їх, але й тому, що у Злу-
чених Державах та в Канаді 
оселилися сотні тисяч україн-
ців і цим створено нагоду до 
взаємного пізнання у безпо-
середній близькості. 

Одна з трудностей; що її 
одначе не слід перебільшува-
ти, полягає в тім, що українці 
послугуються кирилицею, яка 
мало звична англійському оку. 
А до того досі ще ніхто не 
створив транслітераційної си-
стеми, яку принялиб однаково 

нята, а тоді поволі лад і одно-
стайність заступлять панівну 
тепер плутанину. Витворено 
цю транслітерацію також і з 
бажанням, щоб народня спіль-
нота англійської мови щораз 

глибше зацікавлювалась куль- другого боку, як уявити собі 
турною групою, котра більш І,.прилучення" України до Ні-

„ О ^о с oDrtTv, ии Імеччини? Такі пляни могла 
ніж тричі переважає своїм чи- л ппг,„ и 

r г , . мати Німеччина 1918 року, в 
слом населення Канади. J ^ . н а й б і л ь ш и х успіхів ні-

Проєкт англійської тран-. м е Ц ђ К И х а р м і й ш с х о д і д ^ 
скрипціі українських букв: j T e n e p ? А д ж е ж ш л я х в . у к р а ї н у 

для німців перегородила Поль-
ща. Щоб Німеччина могла за-
хопити Україну, треба їй пере-
ступатн через Польщу. На 
прилучення України до Німеч-
чини не погодиться ні один 
уряд Польщі, бо це привелоб 
до того, що Польща булаб з 
двох боків стиснена німецькою 
силою. 

Але в звістці російської ґа-
зети є дещо таке, що може 
бути недалеке від правди. Чи 
готує Німеччина „поліцаїв для 
України", про це можемо сум-
нвіатися. Але що в Німеччині 
вже віддавна дуже пильно сту-
діюють східньо - європейські 
справи, це річ безсумнівна. 
Лєкторати російської мови є 
майже в кожнім німецькім у-
ніверситеті; є також лєктора-
тй укр'аїнської мови в двох 
'університетах (в Галлє та в 
Мінстері). Не про проблєма-
тичне „прилучення України" 
йде німцям; 'пляни Німеччини 
далеко ширші: для будучно-

„ПОЛІЦАЇ ДЛЯ УКРАЇНИ" 
Російська емігрантська ґазі-

та в Парижі „Послєдніє Ново-
сті" містить сензаційну звістку 
під зазначеним угорі заголов-
ком. Хоч j редактором цієї ґа-
зсти є відомий учений і полі-
тичний діяч Мілюков, то ре-

всі, що говорять по анґлійськи ідакторова ученість не захоро-
й по українськи. З цього вини-Іняє від того, що в боротьбі 
кає часто плутанина не лише проти українського руху „По 
серед мало освідомлених лю-
дей, але й серед фільольоґіч-
но вишколених фахівців-славі-
стів. Коли авторитети не мо-
жуть між собою погодитися, 
то ляїКові лишається шукати 
власних шляхів для своїх прак-
тичних цілей. 

Так Конгресова Бібліотека у 
Вашингтоні вживає трансліте-
рації, про котру відважуюся 
твердити, що її ніякий освіче-
ний українець сучасного поко-
ління не зможе приняти в ці-
лості. Ще більше трівожною 
являється обставина, що сй-
стема Конгресової Бібліотеки 
не покривається з уживаною 
Королівським Географічним 
Товариством у Лондоні. Ця 
остання задовольняє україн-
ців більше, хоч усетаки теж 
не вповні. 

Практична сторінка транслі-
терації — резю'муючи коротко 
— в тому, щоб задержати та-
кі букви, які приблизно одна-
кові. в обох мовах. Там; де 

слєдніє Новості" беруться до 
засобів, недозволених з'погля-
ду журналістичної етики. 

Як маємо поставитись до ві-
домостей „Послєдніх Новос-
тей" про поліцаїв для Укра-
їни? Ця звістка досить бала-
мутна, як майже все, що пи-
шеться в цім часописі про у-
країнські справи. „Послєдніє 
Новості" подають з Берліну, 
що в Німеччині творяться кад-
ри поліцаїв для України. Для 
того німецьке міністерство 
пропаганди творить курси, під 
проводом „фірера" російських 
фашистів у Німеччині, ґенера-
ла БІскупського. На ці курси 
запрошено бувших членів ро-
сійської „білої армії", що 1919 
року билася в балтійських 
країнах під проводом Бермон-
да проти большевиків. Тому, 
що дуже мало знайшлося охо-
чих вступити в ці новотворе-
ні поліційні відділи, то німець-
ка влада, як подають „Послєд-
ніє Новості", притягає всіх 
бувших „бермондівців" на 

службу примус'ово. „Ті що за-
писуються на курси, мають 
виповнити запитник, ў якому 
є точка про згоду даної осо-
би на прилучення України до 
Німеччини". Далі „Послєдніє 
Новості" подають, щ'о рівно-
біжно утворено в Німеччині 
також курси української та 
російської мови для німців, бо 
майбутня поліція, на думку ні 
мецького міністерства і ґене-
рала БІскупського, має скла-
датися з німців та з росіян. 

Ясна річ, москаль здорово 
наколотив капусти з горохом 
Передівсім, зовсім абсурдно 
виглядає точка про згоду чле 
на майбутньої поліції на „при 
лучення України до Німеччи-
ни". Не забудьмо, що армія 
Бермонда — це армія росій-
ська, що билася за „єдину не 
ділимў Росію". Провідник бі-
лої армії, ген. Денікін, недав-
но писав, що він ідею „єдиної 
неділимої Росії" ставить най 
вище, що тому власне він не 
міг погодитися з тим, ЩО І 
Україні 1919-го року було у 
країнське військо, і з тої при 
чини мусів збройно виступати 
проти української армії, хоч 
мав велику загрозу з Москви 
від большевиків. Якіб не були 
пляни Німеччини на сході Ев-
ропи, німці не такі дурні, щоб 
ці пляни відкривати звичай-
ним поліційним служакам. З 

Я. Голубецький. 

П О Р А Д И Л И СОБІ 
(Оповідання). 

ш і т і т 
— Гарасим Навчуќ їде по 

цілу бочку меду, бо у них ве-
сілля. Його батько знається з 
Лейзором Кранцом, отже спра-
вив сина до нього. Сам Гара-
сим волів би взяти ваш мід, 
тільки мусить мати якийсь ви-
крут, чому не купив там, де 
казав батько. Я гадаю, що за 

вам? — дівчина пригадала. 
— То йди до нього і скажи, 

що дам йому гіять процентів 
дешевше. Тільки нехай вони 
того не розголошують. Також 
почастуй Гарасима великою 
склянкою меду. Йому дай то-
го ліпшого. Наливаючи йому, 
наливай так, щоби Яцко не 

рібок був би, хоч би ви спу-}бачив, що то якийсь інший 
етили трохи. Зарібок, хоч би 
мал`ий, нікому не пошкодить. 
Також не вадило би такого 
багача, як старий Навчуќ, при-
еднати до себе. Він багато 
потребує. Великдень, Різдво, 
празниќ, чи яка інша оказія, 
до нього йде, як не ціла бочка, 
то бодай половина. 

— Твоя правда, — господар 
сказав. — Та він, хоч би хотів, 
то у мене не купить, бо буде 
боятися батька. 

— Дайте йому який розум-
ний викрут. 

— Який же викрут міг би 
мати? — спитав Наріжний і на 
своє питання сам відпо'вів: 
— Хіба той, що у мене товар 
дешевший! 

— ' Ч и не так я вже сказала 

мід., Яцкові дай того звичай-
ного. Від його батька я не 
багато заробляю. То страш-
ний скупиряга. Як Гарасим рі-
шиться купити і купить, то 
для нього буде отся `бочка, 
щ о ' між тими двома новими. 
Покажеш йому. Тільки уважай, 
щоби не взяв іншої бочки, бо 
сам себе скривдив би. Іди- і 
побалакай з ним. За хвилю і 
я прийду до нього. 

Ганќа пішла. Не пішла, а 
побігла. Весела, підспівуючи 
собі щось під носом, вскочи-
ла до шинку. Яцко знов сидів 
за столом. 

— Щось ти дуже довго си-
діла там з твоїм старим, — 
промовив Яцко. — Це дуже 
небезпечно для. нього і для 

тебе. Його стара, кажуть, ду-
же заздрісна. 

— То я через тебе сиділа 
там так довго. Я з ним свари-
лася. Він казав почастувати 
тебе медом, а я казала йому, 
що такий, як ти, не варт того. 

— І як скінчилося? 
— Скінчилося так, що пан 

каже, слуга мусить. Тобі я 
воліла{ би дати смоли гарячої! 

— Чи Гарасимові також? 
— йому господар також ка-

зав дати меду. 
— Я тебе питаю, що ти во-

ліла би йому дати: смолу га-
рячу, чи щось солодке? 

— Я.ще не знаю, який він. 
Тебе вже знаю. 

Дівчина здіймила з полиці 
велику фляшку меду, налила 
до ѓсклянки і поставила на сто-
лі перед Яцком. Гарасим сидів 
не при стблі, а коло шинква-
су. Вона шепнула до нього: 

— Дає пять процентів де-
шевше. Візьмеш? 

Гарасим кивнув головою на 
знак, що візьме. Тоді вона 
налила і йому, та не з тої 
фляшки, що Яцкові. Наливаю-
чи, заслонила фляніку собою, 
щоби Яцко не бачив, бо він 
Добре знав, що в тій другій 
фляшці є ліпший мід. Попива-
ючи мід, Гарасим став до дів-
чини ліпше призиратися. Нині 
він перший раз був так близь-j 

ко. неї і перший раз вона так 
весело і так сердечно гляділа 
в його очі. Раньте Гарасим 
гадав, що гарні бувають тіль-
ки дівчата з чорним волоссям. 
Тепер він додумався до того, 
ідо Ганќа тому така гарна, що 
її волосся таке, як пшенична 
солома. Вона ще краща тому, 
що при яснім волоссю у неї 
темні брови. Ще принаднішою 
робили її веснівки на лиці. 
Ті веснівки у неї і, на зиму не 
щезали. Мабуть тому, що в 
серці тої дівчини все була теп-
ла весна. Котрий парубок гля-
дів на ті веснівки, то його 
тягнуло до дівчини; його кор-
тіло це лице поцілувати. І 
Яцка кортіло, і Гарасима кор 
тіло. Яцко вже пробував, та 
не .досягнув. Гарасим боявся 
пробувати і ще не мав наго-
ди. 

Яцко хотів" нині ще раз про-
бувати щастя, та в до}рогу 
вліз йому той проклятий Га-
расим. Батько Яцка був ба-
гато більшим багачем, як 
батько Гарасима. При камі-
зельці Яцка висів грубий лан-
цух від годинника. Він курив 
з грубої бурштинової цигар-
ниці. Гадав, що кожда дівка, 
як не тепер, то в четвер при-
липне до нього. Не сумнівався, 
що Ганќа гороїжиться тільки 
тому, щоби за свої ласки ви-

мантити від нього якийсь цін 
ний дарунок. Та він завзявся 
показати, що кожна дівка, от-
же й Ганќа, втратить розум 
для нього самого. 

— Коби той Гарасим раз 
вже вступився звідси, то і 
з дівкою побалакав би! — по 
думав Яцко. — Чого він сю 
ди прийшов і сидить так дов 
го? Дівка ще готова завер-
нути собі голову ним. В мій 
бік і оком не кине, в нього 
дивиться, як в образ. Собака 

— Ганќа! — крикнув Яцко, 
вдаривши рукою в кишеню 
так, що срібні монети задзво 
нили. — Мене стати на ліпший 
мід, як цей, яким ти нас ча-
стуєш. Дай мені фляшкового. 
Того старого,. що., мій тато 
брав, як. був "недужий. І дві 
чаші дай† g 

— Фляшковий мід. прода-
ється тільки цілими фляшка-
ми, — замітила дівчина. 

— Хібаж я не знаю? Хібаж 
я перший раз у житті буду 
пити фляшковий мід^! 

— Цілої фляшки не випєш. 
Фляшка забагато для 'тебе. 

— Ти поможеш мені. Я те-
бе прошу... 

— Таким медом я впилась 
би. Мені тут не вільно впи-
тися. Наріжний зараз нагнав 
би мене. 

j . (Д а л і бУД-е).-

сти Німеччини величезну ва-
гу має те, з ким буде Росія 
після упадку большевиз.му. ft 
сучасній Гітлєровій Німсчі 
чині є сильна традиція, щсі 
спирається на заповіт Бісмар; 
ќа: не сваритися з Росією! 
Також жива ще думка покійі 
ного Людендорфа, який був 
переконаним прихильником е-
диної неподільної Росії І ВОрО-
гом^української незалежностиі 
Для великої Німеччини велиІ 
ќа Росія від Балтику до'далсі 
кого Сибіру цінніша як cq-
юзниця, ніж панування в у. 
країні. Колибг упав, больше-
вицький режім у Росії з допо5-
могою Німеччини, то не є ви 
кЛючене, що Німеччина знову 
підпиратиме „єдину неділиму", 
бо в такім разі для неї відкри-
ється широке поле для госпо-
дарського впливу. 1918 року 
Вільгельмова Німеччина по-
ставила в Україні Скоропад-
ського, щоб відбудувати „є-
дину неділиму", і тоді сам пан 
Мілюков приїздив до Києва на 
переговори я німцями. Історія 
може повторитися. Для Ні-
меччини Україна була і є лшце 
предметом політики, а не са-
мостійним чинником. 

Я. П. і 
' і ' і . 

Б Е З Р О Б І Т Н А М О Л О Д Ь 
За обчисленнями „Ѓрейтер 

Ню Йорќ Фонд", у мЃсті Ню 
Йорќу знаходиться нині біля 
400,000 молодих хлопців і дів-
чат, у віці від 16 до 25 літ, я-
кі шукають праці, а не Можуть 
її здибати. 

Це страшна статистика. А 
страшна вона не тільки з ма-
теріяльного боку, але і з мо-
рального. Бо не лише при-
крим є це, що 400 тисяч мо-
лодих людей, не маючи змо-
ги дістати працю, терплять у-
сякого роду матеріяльні недо-
стачі, але ще прикрішим є це, 
що ті молоді люди хочуть 
працювати, а не мають де. Ко-
ли далі такий стан буде тре-
вати, то він готов відбитися 
дуже зле на характері тої мо-
лоді. 

Звичайно так буває, що мо-
лодь має охоту й амбіцію пра-
цювати, бо хоче чогось у жит-
ті добитись; хоче своєю са-
мостійнОю працею влаштува-
ти собі життя, як влаштували 
собі його родичі. Хоче дру-
житися, мати свою рідню та 
здобувати певне становище в 
суспільності. Хоче усамостій-
нити себе, щоб тим робом ще 
й піднести свій ( особистий 
престіж. Підростаюча молодь 
снує мрії, які хоче сповняти. 
Хоче мати дім, землю, чи я-
кийсь бизнес, хоче мати авто 
й те, що є вимогою нинішньої 

цивілізації; а що рекламують 
на кожному кроці ріжні під-
приємства. 

Це природне, коли кажеться 
молоді, що те все вона може 
мати, коли буде чесно, пндь-
но і розумно працювати й по-
ступати. Та трагедія зачина-
ється тоді, коли всі ті річи по-
казуємо молоді, а не даємо їії 
нагоди працювати, шоб во-
на працею роздобула на і ті 
річи гроші. І саме тому саме 
слово „праця" звучить глумли-
во -для того великого числа 
молоді, що шукає праці, а не 
може її знайти. Та якщо не 
можна роздобути грошей пра-
цею, то як інакше?.. . 

Вже само поставлення тако-
го питання може зродити в 
молодій безробітній людині 
цинічні, а̀  далі і злочинні гад-
ки, коли вона не може діста-
ти чесним способом того, що 
потрібне до життя. 

Вже з того самого видно, 
що справа молоді — цс справа 
величезної ваги. Нею мусять 
занятися суспільність. Про ту 
справу не вільно нікому мов-
чати. Про неї треба говорити 
так' довго і вперто, аж доки 
вона не; знайде задовільної 
розвязки. В багатій Америці 
мусить бути винайдена така 
економічна система, яка по-
винна задоволити природні 
домагання молоді. 

ДО ПЛАСТУНІВ І ПРИХИЛЬНИКІВ ПЛАСТУ 
За більш як чверть століт-

тя.свого існування став Пласт 
цінністю всього українського 
народу. Зберегти його .памят-
ки, занотувати все, що стосу-
ється до життя й праці в Пла-
сті, є обовязком кожного з 
нас. 

В 1935 р. вийшла шГемігра-
ції (видання т-ва „Український 
Пласт" у Празі, Чехословач-
чина) перша бібліографія у-
країнських пластових видань. 
Велике зацікавлення, що ви-
кликало це видання зокрема в 
давніх пластових працівни-
ків на Рідній Землі, найкраще 
свідчить, що така публікація 
конче потрібна. Завдяки спів-
робітництву пластових с'ил на 
еміграції й з Краю бібліогра-
фію пощастило доповнити 
Цінними матеріялами так, що 
ці доповнення збільшать її 
майже вдвоє. У звязку з цим 
доповненим виданням, що те-
пер на черзі, т-во „Україн-
ський Пласт" звертається до 
пластунів, пластових ділово-
дів, провідників і взагалі до 
прихильників справи з закли-
ком причинитися до якнай-
поВнішого видання згаданої 
праці` своїми додатками. Мо-
жуть це бути замітки, а та-

кож вирізки з часописів, .чи 
спогади про вихід якнхнебудь 
українських пластових видань, 
і взагалі всякого роду ппа-
стові друки й публікації (жур-
нали, книжки, листівки, ноти і 
Т. п.) не лише друковані, а й 
літографовані та рукописні. 
Найбільше доповнень потребу-
є відділ „видання пластових 
курінів". Найменше відомостей 
є про видання` українських 
пласнунів у Злучених Держа-
вах Америки та в Канаді. Зов-
сім нема з Далекого Сходу, де 
теж є, ' або були, українські 
пластові відділи. 

Т-во „Український Пласт" 
про``сить теж про співпрацю 
тих наших' часописів і журна-
лів, що мали або мають пла-
стові сторінки (відділи, кут̀-
ки). 

Всі матеріяли треба посила-
ти (краще рекомендовано) на 
адресу товариства „Ўкраїн-
ський Пласт": N. Kozycka, Нѓа-
ha, Vinohrady, Chodska ці. І б., 
Czechoslovakia. 

Ті матеріяли, що їх власник 
бажав би отримати наза; шад. V 
т`во „Український` Пласт" зо-
бовязується після використай-
ня повернути в повному по-
рядку. 



КАСОВИЙ ЗВІТ ОБЄДНАННЯ 
(за березень 1938) 

і і 

І ЩРИХІД: 
З переносу . . . : : . . . . ; . . . $34.05 
Прихід у березні 2,397.55 

Разом $2,431.60 
РОЗХІД: 

а) Висилка до краю: 
1) Визвольна бороіьба .., $770.00 . 
2) Рідна Школа . . . . . . . 205.00 
3) Політичні вязні t . 125.00 
4) Інваліди 50.00 
5) Школа в Радехові . . , 50.00 
6) Будова дому чит. „Просві-

ти" в Полянах Суровичних 85.00 
7) Школа їм. Грушевського в 

Коломиї `. ` : . 10.00 
8) Видавництва 86.00 
9) Кошти висилки . . . . ' 10.10 $1,391.10 

б) К'ошти удержання канцелярії 25.00 
в) Почтова скринька І , ' 4.00 

Разом $1,420.10 
ЗІСТАВЛЕННЯ: 

Прихід $'2,431.60 
Розхід . . 1,420.10 

Остається в касі з кінцем березня 1938 p.. .$1,011.50 
В тій сумі є $970.50, призначених на Українську 

Лічницю у Львові, які будуть вислані по закінченні 
збіркової кампанії. 

Обєдяання Укр. Організацій в Америці. 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ 
НЮ ЙОРЌ, н. и . 

Попрім виступ молодих арти-
стичних сил. 

В неділю, 17. квітня, відбу-
деться вечором концерт моло-
днх сестер Шиманських. Бу-
де від улаштований у відомій 
концертовій салі в готелі Бар-
бізон-Пляза. Це є, так би ска-
зати, перший репрезентацій-
ний виступ у Ню Йорќу. Від 
того висліду може багато за-
лежати і дальша мистецька 
карієра згаданих молодих ар-
тисток. 

Сестри Шиманські відомі у-
країнському загалові від кіль-
кох літ. Будучи ще цілком ма-
ленькими, вони вже виступали 
на українській сцені в Філя-
дельфії на ріжних українських 

лодечий хор з Ню Ріорку, що 
прибув на свято Шевченка під 
проводом п. С. Марусевича. А 
на початку травня буде влаш-
тований День Матери, разом з 
41. відділом тов. У. А. Грома-
дянок. Думаємо, що тепер 
громадянство поставиться вже 
прихильніше до дальшої пра-
ці й тим піднесе ``молодь на 
ДУСІ. 

А.С. 

З РУХУ ПО в щ д ш х 
У. Н. СОЮЗУ 

НЮ ИОРК, н. и . 
Ухвалили сто долярів на 

Світову Виставу. 
На квартальних зборах 204 

ПЕРША ВЕЛИТЕНСЬКА БОРОТЬБА ЗА 
СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ 

Війна та політика так тісно 
звязані з собою, що годі о-
значити їх границі. Стратегія 
це вислів і здійснювання по-
літики, яку веде якась дер-
жава. Це бачимо краще мо.-
же, ніж деінде, у війні Гані-
баля проти Італії. 

Ганібаль воював проти Іта-
лії, щоби семітській расі ви-
воювати перевагу ^ в економіч-
ній ділянці, яку ма'ло-помало 
займав Рим. Ганібаль боявся, 
щоб його нарід зовсім не втра-
тив влади на Середземньому 
морі. Втрата Сицилії й Еспа 

Тепер Ганібаль старався на-
мовити до бунту кельтійські 
племена, що жили в зааль-
пейській Галії, і вирушив на 
південний с'хід, в напрямі А-
дрійського моря. Одначе на 
весну 217. року несподівано 
змінив напрям і перейшов че-
рез Апенінські гори та, заско-
чив на Тразуменськім озері 
військо консуля Флямінія. На-
пав на нього рівночасно зпере-
ду і ззаду. Із тієї 30,000 рим-
ської армії всі вигинули або 
попали в полон. В Римі настав 
переполох, а Ганібалеві треба 

нії це вже був смертний удар було всього вісім днів, щоб 
для тієї переваги, тому треба' 
було цю втрату або надолу-
жити, або відступити Римові 
всю торговлю між трьома кон-
тинентами. Словом: картагін-
цям і римлянам було ясно, що 
на Середземньому морі може 
бути лише один господар... 

Ганібалеві не вдалося вдер-
жати перевагу для картаґін-
ців, та не він був тут винен, 
лише його земляки, що не ро-
зуміли його. Ганібаль не був 
би фенікійцем, колиб бажав 
війни лише задля самої вій-
ни. Він рішився, на війну, щоб 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА. 

концертах, а також виступали 
й по інших громадах. Вони відділу У. Н. Союзу в Ню йор-
співали і на радіових стаціях ќу, що відбулися 100 квітня ц. 
і на ріжних американських p., попри відділові справи об-
концертах, одержуючи завжди говорювано також справу у-
дуже прихильні оцінки з бо- части українців у надходячій 
KV публики і критики. і Світовій Виставі. Збори одно-

Ми, українці, можемо т ільки ' г о л о с н о заявилися за те, щоб 
радіти, коли бачимо, що зѓа- У"Р^шщ взяли у тій вистав, 
дані сестри хочуть робити можливо якнайбільшу участь, 
дальшу мистецьку карієру. "№б наша еміграція зложила 
Співають" вони дуже мило й такі жертви, за як, можна бу-
принадно. А в програму, з я- ^6 побудувати гарний укра-
кбю виступлять у неділю, влу- 'нськии павільон. 
чили також українські пісні. А щоб свої побажання за-
Вони вповні заслугують на те, документували ділом, збори у-
шоб діста'ли попертя від у- хвалили, щоб на ту ціль виа-
країнців, а в першу чергу від сиґнувати з каси відділу сто 
тих, uio люблять музику. долярів. Також висказано дум-

ку, щоб кожний член від себе 
дав на ту ціль щонайменше 

і одного доляра. Всі члени од-
нотолосно заявилися за те вне-

Молодь домагається попертя. сення, ставляючи членів під 
моральний,примус, але не ор-

Вдділ 52 С.У.А., що склада- Г а н і з а ц і й н и и . в тому відношен-
еться з самих молодих дів- ^ л и ш и л и ч л е н а м д о б р у в 0 . 
чат-українок з Філядельфи, ^ RpJM т о р о з а р д з п 0 3борах 
влаштував у неділю, 10. квітня, д е я к і „ - ^ ЗЛ0ЖИЛИ в1д с е . 
власними силами базар у са- б е т а к і д а т к и : Андрій Гелетій 
лі. Українських Громадян. Хто $ Ш ; м . с Г у р и н щ м Б л и з . 
відвідав цей базар, цей певно тк ед. n Q $ J . Q д з ю р к а і ка-
РИЙШОВ з нього задоволений. т е р и и а Б і л а ; L Хитрик декля-
Бо бачив^дійсну працю тих у- р у в а в $ 2 І н ш і ч л е н и о б і ц я л и 
країнськиТ' дівчат, що хоч У- з л о ж и т и с в о ї ж е р Тви на інших 
країни ніколи не бачили, то з б о р а х 
для неї ревно працюють. Бў- ^ ' е н н І віддІЛОвих 
^ ^ ^ Ш й Ш І ^ І ^ а в предсідник відділу, Е. 
та. Були українські виробу. ^ " в и г о л о с и в п і в г о д „ „ . 
Були українські печива які ^ теперішцє по-
зготовили самі д . . в ч ^ І бў-, у к р іИ С Ь К Ого народу, 
ли гарні річи, що їх одержано ^ ^ ^ ^ , RQ в п а д о б и 

присутнім членам і вони виска-
зували побажаня, щоб такі 
відчити давати більше. 

М. Близнак. 

станув у Римі! 
А всеж Ганібаль не пішов 

на Рим, як і не хотів іти на 
Рим після бою 'під Каннами. 
Знову вирушив у східньому 
напрямі півострова і дійшов 
до Апулії. 

Рим гарячково став, приго-
товлятися. Римляни побачили, 
що мають проти себе неприя-
теля, який рішився оконечно 
порахуватися з Римом. Якнай-
досвіднішого у веденні війни 
вибрали римляни полководцем 
Фабія Максіма й іменували 
його диктатором. Цілий 217. 

вивоювати користи рідному'рік Фабій обмежився до того, 
краєві. Сьогодні полем бою що слідкував за Ганібалевими 
такого Ганібаля булаб біржа рухами, одначе не запускався 
або якийсь світовий ринок.1 із ним у поважніший бій. За 
Війна сьогодні вже оконечний цю тактику надали Фабієві 
засіб, прізвище Кунктатор (той, що 

`Ганібалеві було 23 роки, ко-(зволікає). Коли така такти-
ли 218. року перед Хр. про-, ќа викликала глузування з бо-
дістався до Галії, через схід- ќу Ганібаля, хоч Ганібаль у-
ні Піринеї, отже трохи мо-Імів доцінювати Фабія, в Римі 
лодший ніж Наполеон, коли в повстала опозиція і невдово-
1796. р. взяв у свої руки ко- лення проти нього. Прилюд-
манду над італійською армією, на думка бунтувалася проти 
Як Ганібаль вийшов із Еспа- тог'о, що римський полково-
нії, мав 50,000 піхоти, 9,000 дець веде війну з „варвара-
кінноти та 37 слонів. Почав ми", а не важиться почати 
похід у вересні і за пятнацять бій. Нові консулі, вибрані на 
днів Ганібалеві війська поба-( 216-тий рік, Люцій Емілій 
чили Італію, а саме падуан- Павль і Теренцій Варо, були 
ську низину. Військо змаліло проти Фабієвої тактики. Вкін-
до половини. Осталося всьо-j ці 2. серпня 216. року рішили-
го 26,000 людей, які пережи- ся на бій на ріці Авфіді (нині 
ли цей пекольний похід. Сло-(офанто) 
ни також погинули; в бою1 Консулі післали у бій 76,000 
коло Тразуменського озера на людей, а 10,000 оставили як 

: весну 217. -'року був лише о- сторожу для таборів. На рів-
Цдин живий слон. нині, рівнесенькій наче біляр-

Римляни вважали, що пе- ДОва площа, на фронті мен-
рехід через Альпи це справж- шому як одна миля, стануло 
не божевілля і Публій Кор- приблизно 70,0(Ю людей. На 
нелій Сціпіо, полководець обох крилах піхоти станули 
римських легіонів у Галії, дВа відділи кінноти по 3,000 
ждав на Ганібаля при устю вояків. 
ріки Рони. Дійшов до Тарас- Ганібаль розміщував своє 
кони. Колиж довідався, що військо, а `рівночасно слідку-
Ганібаль уже в Італії, вернув- вав; і за рухами по римсько-
ся мерщій назад і дійшов до му ібоці. Ганібалеві старшини 
Пляценції (Піяченца). Гані- дуже схвилювалися, як поба-
баль заняв Торіно та пустив- чили таку силу римського вій-
ся проти Сціпіона. Коло Те- ська. Та Ганібаль був сгіокій-
сіна картагінці вигубили рим- ний, навіть жартував. Коли 
ську кінноту до тла й оба один старшина, Ґіскон, голос-
війська знайшлися лице в ли- по висловив своє зчудування 
це у грудні коло Трапі. Рим- та схвилювання, що Ганібаль 
ське військо в силі 40,000 лю- зважується нападати на таке 
дей окружили картагінці і ви- численне і добре озброєне 
різали. Спаслося ледви 10,000 військо, Ганібаль сказав: 
легіонерів. ^Є ще щось інше по не 

- приятельськім боці, ще щось 
що страшніше, про ТИ 1 

давши -так гарний примір по-
жертвування за рідний край. 

Консуль Т. Варо втік із кіль-
кома тисячами людей, а сто-
рожа, що охороняла табор, 
піддалася. Із 86,000 людей на 
вечір осталося ще ледви 10,000 
у живих. 

.То був найстрашніший бій 
у римській історії і один із 
найкровавіших у всесвітній і-
сторії. 

Вістка про катастрофу ско-
ро дійшла до Риму. Зчинився 
переполох (Ганібаль антв пор-
тас! — Ганібаль перед брама-
ми Риму). Щоправда, не:нали 
ще точних вісток про и̂Ч:ло 
вбитих, одначе кожний пред` 
ставляв собі все в якнайчор-
ніших барвах. 
.Теренцій Варо прийшов зди-

вований перед ворота РиМу. 
Йому назустріч вийшов се-
нат і нарід. Інші народи тако-
го полководця булиб покара-
ли смертю. 

Та і тепер Ганібаль не рішив-
j ся піти на Рим. Чи він добре 
зробив, чи ні? 

Вечором повідомив Магар-
баль Ганібаля, що за пять днів 
може бути з військом перед 
Римом і „попирувати на Ка-
пітолі". Ганібаль у битві коло 
села Кан мав 6,000 убитих і 
приблизно 20,000 ранених, які 
на довший час були `нездатні 
до військової служби. Отже 
він міг появитися пќред Ри-
мом із найвище 25,000 людей. 
Та треба тямити, що Рим тоді 
був укріплений, зовнішній по-
яс твердинь був довгий 40-
тири милі. Отже треба було 
мати бодай 50,000 людей, щоб 
почати якунебудь операцію 
проти міста. 

Ганібалева стратегія не о-
сновуваланя на цьому, щоб 
знищити римську силу безпо-
середньою війною. Він добре 
знав, що це неможливе. Він 
хотів цю силу ослабити полі-
тикою і мало-помало довести 
до упадку, його плян був: 
знищити престіж Риму, щоб 
римлян показати слабими та 
немічними в очах їх союзни-
ків, щоб ті союзники повіри-
ли, що в їх інтересі є заки-
нути, союз із Римом і щоби 
свою долю звявали з Карта 
ґіною. Туди лише переходив, 
робив усе можливе, щоб до 
тичні народи відвернути від 
Риму, щоб ті народи.пристали 
до нього та разом із нлм во-
ювали проти Риму. Після кож-
ної перемоги відсилав додо-
му без окўпу полонених за-
приязнених із Римом народів, 
а полонених римлян відсилав 
щойно після'̀  того, як дістав 
за них окуп,' одначе в оковах. 
Після битви під Каннами зо-
всім зєднав для себе місто 
Капўу; Сиракузи й багато міст 
південної Італії і Тарент здо-
був. Поробив і дипдьоматич-
ні кроки у короля Македонії 
Филипа, щоб зовсім прогнати 
римлян із Адрійського моря. 

На нещастя Картаґіни звяз-
ки, що лучили італійські пле-
мена з Римом, були такі сильні 
й тісні, що Ганібалеві успіхи 

не', під тим оглядом (у. порівнянні 

СОЛОДЖЕНЕ ВАПНО. 
Зовсім припадково люди за-

примітили, що поцукроване 
вапно куди сильніше схоплює, 
як звичайна мулярська запра-
ва. Будівельно-технічні това-
рнства перевели численні до-
сліди та ствердили, що найкра-
щий вплив має меляса (від-

1'падок при виробі цукру). 
Вплив цукру можна собі поя-
снити в той спосіб, що цукро-
вий розчин розчиняє вапно ку-
ди лекіііе, ніж звичайна вода, 
і той розчин входить краще в 
пори цегли чи каменя. „Со-
лодкий" мур є багато відпор-
ніший на розрив. 

Якщо солоджене вапно вия-
вилоб справді добрі прикмети 
і по довшім часі (імовірно і 

Jцемент теж буде міцніший), 
тоді це далоб новий збут для 
меляси, яку тепер доволі важ-
ко використати. 

ЕКЗЕМА 
1 багато інших ШКІРНИХ НЕДУГ 
та шкірних викилів знаменито по-
лекшуеться в}ќішанням славного 

MARVAN DERMOPATHIC SALVE 
Здержує свербіння 
негайно, облекшуе 
подражнення, о-
слаблюе запалешія 
та прискорює скор-
шс виздоровлгння. 
Він усе прнчннп-
ється дог ви`шщен-
ня шкіріѓ з прн-

іців, боляків і плям. Слоїк 50 и. ІІо-
двійної величини 1 доляра, Висила-
ємо негайно. Замовляйте зайрз. 
MARVAN LABORATORY, Inc., Dep. S 
809 Hnhey St., Brooklyn, N. Y. City. 
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ЩО РОБИТИ 
З Ф У Ї Р О М 

У ТЕПЛУ 
ПОГОДУ? 

І Віднести до кушніра, казати зро-jj 
бити потрібні персрібки, . чи по-;; 
правки, і зложити на ціле літо!; 

до холодільні. 
5 Як' настане :шма, можете вибрати j! 
J кожної хвилі готове до ношення. І; 

Усе це зроблять нам справно, де-!; 
шсво (тепер по сезоні) і на ваше 

футро дадуть вам асекурацікі 

юлііш КУЗІ і т 
КУШНІРСЬКІ МАЙСТРИ 
315 СЕМА ЕВЕНЮ 
(ріг 28. вул.. 6. поверх), 
НЮ ИОРК. 
Телефон: Chicknring 4-3S7fc У 

ПАНІ Й ПАННОЧКИ! 
Наймодніші готові 

СУКНІ, КОСТЮМИ И 
ВЕСНЯНІ ПЛАЩІ 

дістанете в українськім 
складі 

MARIANNE 
DRESS SHOP 

м. ШКОДИНСЬКА, 
власниця 

339 EAST 14th STREET, 
NEW YORK 

між 2-гою і 1-шою Ев. 
ВЕЛИКИЙ ВИБІР 
НАЙНИЖЧІ ЦІНИ 

Шлубні і бальові сукні 
виконується на замовлення 

Відкрито в неділю цілий день. 
п 

Д-Р G, ЧЕРНОВ Ев'ропеАськнй 
спеціяліст. 

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

223 SECOND AVE,, cer;i 14th ST„ 
NEW YORK CITY, Roioni 14. 

Офісові години 10—8; неділя 11—2. 
Жінка-доктор до обслуги. 

9 Проміні X Йс флюроскоп $2.00. 

на виставу з централі СУА. Та 
було дуже мало таких зо стар-
шого покоління, що оглядали 
цей базар. А чейже така при-
сутність моглаб додати моло-
ді ще більшої сили й охоти до 
дальшої праці! 

Ті самі дівчата подбали та-
кож, щоб гарно приняти мо-

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

подумав: Ні один із них не 3 його воєнними yen.хами) 
зветься Ґіскон!" На те всі при 
сутні розсміялися. 

Проти велитенського рим-
ського війська поставив Гані-
баль 20,000 піхотинців, одиа-
че 'на такому самому фронті 
(1 миля): Поза обома крила 

були дуже малі. За короткий 
час римляни рішилися на об-
логу Капуї та Сиракузів, а 
проти тих племен, що відпа-
ли він них, виступили' якнай-
строгіше. 

Римляни були народом, що 
ми того фронту уставив у ко-Імав високо `розвинений полі 
льоні два відділи піхоти, кож-Ітичний змисл і стратегія їх 
ний по 6,000 людей. Крім то-J була непомильна. Хоч і мали 
го 8,00С( людей творили ті зв. невдачі на полі бою, все ви-
повільні відділи, тиралієрку.; ходили переможно, бо все ря-
Вкінці на' обох крилах розмі-ітував їх воєвничий дух. Сім-
стив кінноту в силі 5,000 лю- нацять літ пізніше, в `-битві 

УВАГА! УКРАЇНЦІ СТЕЙТУ НЮ ДЖЕРЗІ! УВАГА! 
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТЕИТУ 

НЮ ДЖЕРЗІ 
: влаштовує стейтову :—— 

ВЕЛИЧАВУ СПІЛЬНУ ГОСТИНУ З БАЛЕМ 
В НЕДІЛЮ, 22. ТРАВНЯ (MAY) 1938. 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 
214-216 FULTON STREET, ' ELIZABETH, N. J. 
В програму входять: співи, промови, укр. танці і ріжні несподіванки. 

Початок гостини в 3. год. попол., балю в 8. ввечір. 
' Тікет від особи $1.00. 

Проситься Хв. Укр. Парохії, Громади і Організації здержатись у цей 
день з улаиітоиуванням своїх підпрнемств. — Комітет. ' 88 

ВАЖНЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ В ASTORIA І JAMAICA, L І., N. Y. 
ОРГАНІЗУЄТЬСЯ ДВІ ( 2 ) НОВІ ПАРОХІЇ 

УКР. ПРАВОСЛ. ДІЄЦЕЗІЇ В АМЕРИЦІ (Єпископ 
Преосвящений Богдан). 

Першу Св. Службу Божу з посвяченням лози відправить 
Всеч. о. Лука Качор, парох і організатор, у Цвітну Неділю, 
17. ИВІТНИ, В Грецькій Церкві Св. ДиМИТрІЯ, 90-32 — 139 STREET, 
JAMAICA, N. v., в год. 8:30 рано. На ВЕЛИКДЕНЬ, 24. цвітня, 
в тій самій церкві Воскресна Утрення в ѓод. 8., а Сл. Божа 
в 9. год. рано. 

В ASTORIA, L. і., N. Y., в цвітну неділю підправиться Вечірня 
і посвячення лози в год. 5. ввечір, в грецькій Катедрі св. 
ДиМИТрІЯ, При 2, AVE. і ELM ST., ASTORIA. На ВЕЛИКДЕНЬ, 
24. цвітня, Св. Служба Божа відправиться в тій самій Катедрі 
в ѓод. 6:30 рано. Всіх українців щиро запроінається. 88 

БУВШИЙ ВИЗНАЧНИЙ ЧЛЕН 
ПРЕЗИДЕНТОВОГО „МОЗКО-

ВОГО ТРОСЃУ". 
Рексфорд Ґ, Тоґвел, що був 

колись підсекретарем ріль-
ництва й головою бюра роз-
селення, покинув' федеральний 
уряд, а нюйорський посадник J витяла в пень римську кінно 
Ля Гвардія іменував його го- ту, напала на піхоту ззаду 
ЛОЂОЮ нюйорської міської ко- Тепер настала страшна різня: 
місії плянування. Його давні- римське військо дослівно ви-
ше називали „мозковим тро- різали. Консуль Емілій Павль 

Істером ч. l'V (згинув між своїми вояками, 

дей. Отже тут був сильніший 
від римлян. 

Коли обі армії рушили в 
по'хід проти себе, кинулася 
картагінська кіннота 'що сили 
та напала з крила на римлян. 
Піхотинці, наче кліщами, охо-
пили римське військо з пра-
вого й лівого боку. Магарба-
лева кіннота, після того, як 

коло Зами (202. року) поби-
ли Ганібаля зовсім і змили 
всі дотеперішні невдачі.'Цією 
битвою закріпили римську 
владу над світом. 

Картагінський сенат не ви 
значався `передбачливою полі-
тикою, а на воєнних справах 
і зовсім не розумівся. Ганібаль 
не мав ніякої помочі від прав-
лячих кругів своєї батьківщи-
ни; він думав, що сам усе пе-
реведе. Такий плян одиниці 
все засуджений на невдачу. 
Самого війська замало, щоб 
вести велику війну.. 

ПЕРШИЙ ВИСТУП 
СЕСТЕР ШАЙ 
(ШИМАНСЬКИХ) 

КОНЦЕРТОВА САЛЯ 
BARBIZON-PLAZA 

58-ма вулиця, коло 6-тої Евені 
Ню Йорќ. 

' НЕДІЛЯ, 17. КВІТНЯ 1938. 
8:30 ВВЕЧІР. 

Програму уложив Чарлз Вестел 
Білети $2.20, $1.65. $1.10 А 55 ц. 

Виступом заряяжуе 
БЕРНАРД Р. ЛАБЕРДЖ, Інк. 
2 Вест 46-та вул., Ню йорќ. 
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СВ0В01ЇА, СУБОТА, І$-њ КШТНЯ 4-938. 

- ПОіДОРОІ№ W 
С Т А Р О Ѓ Ѓ КРАЮ 

НОВИМИ МОТОРОВЦЯЛШ 
ШЛСУДСКІ і БАТОРИ 

НАЙБЛИЖЧІ ВІДПЛИВИ З НІО 
РІОРКУ: 1, 17 і 29 ТРАВНЯ, 9.1 22. 

ЧЕРВНЯѓ в. ЛИПНЯ. 
Лише туристична і третя кляса. 

) ' ІМ- . і., л 

З ІСТОРІЇ МОРСЬКИХ 
ЛІХТЩНЬ 

Голосіться до місцевих агентів 
або до: ` 

GDYNIA-AMERICA LINE 
t32 PEARL ST.,4flCW'1rORICji N. Y. 

РЕВМАТИЗМ ЗДЕРЖА-
НШ УПРОДОВЖ 

48Г0ДИН. , ,. 
Новий лік нюйорськоѓо лікаря прн-
носить щастя тисячам. — Проганяє 
ревматичну докучливість зо спини, 

з суглобів і з мязів. '-і !І '-.-

БОЛІ ПРОМИНАЮТЬ З В И Ч А Й Н О 
ПЕРШОГО ДНЯ. і і 'цуіг-

Отрути у вашій крові спрнчиню-
ють ревматичні болі , задсрсвіліс†ь та 
напухлість і не д а ю т ь вам своб ідпо 
рухатися б е з докучливих болів. І Д о -
6н полскшитн свої страждання, ви 
мусите увільнити с в о ю кров віл 
'отрут! Ця докторова нова медицина 
робить цс швидко. Не має в собі 
дурману — безпечна для молодих і 
старих; не чинить небезпеки серцю. 
Називається цей лік BARUVACOL і 
ин м о ж е т е спробувати його на отсій 
ретельній пропозиці ї : витніть отес 
оголошення і зашліть його почтою 

Ѓ з в а ш н у і ш ННША'М і . а д р е с о ю 
Atkins Laboratory, -W^Bakt 6 3 rd 

Street, New Ybrfc City. ( М о ж е т е теж 
прийти о с о б и с т о ) . Грошей не посн-
лайте. Заплатіть почтарсві 51-85 і 
кілька центів за доручення ( C . O . D . ) , 
коли він принесе вам Баруваколь. 
Уживайте його дві д о б и (48 г о д и н ) . 
Як не почуєте полекші, то н с з у ж и -
тий лік зверніть, а ми вам відішле-
мо ваших $1.85. Пощо терпіти ще 
один день -Години: 10 д о 4. 

(Svoboda) 

† Д р МИХАЙЛО''ЯНКОВИЧ 'j 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ 

; Урядові годшш: 
Від 1—3 пололудиі і від о—І 

ввечір. В неділі згідно з умовою. 
і 718 SO. 17tb ST, NEWARK, N. J 

(near Sprrng6eld Avenue) 
. Tel. Essex 3-4468. 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ 
НЕДУГ-

Недуги кровн, шкіри, нервів, за 
гальну слабість і нервове внчср 
пання, ...іатар ,і хронічні боляки, 

недуги шлунка 
й кишок, гемо' 
роїдн й інші 
відходові забў 
рення, іцо спра 
вляють біль та 
недогоди, забу-
рсння печінки й 
Сечового міху-
ра. Гострі й 
хронічні неду 
ги - чоловіків і 
жінок лікується 

з добрим і скорим успіхом. Як ма-
с:е якінебудь недомагання, ко-
трих не розумієте, порадьтеся з 
довірим мене, а я вам виясню. 

Проміні X (екс), скзамінація 
ќрови й сечі -

Уміркопцні ціни. 
ОГЛЯДИНИ ДАРОМ. 

llftEast 16 St. mm 
(між .4-;гоЮ'Ев. і Ірвінґ Цлсђс.) 

ГОДИШі:-виьА -оано-до- ̂ ewmgw 

Першу ліхтарно лоставнли 
1202 р. 

У Швеції вже здавен давна 
були побудовані морські ліх-
тарні, щоб кораблі могли аи-
знаватись у положенні побе-
режжя. ч 

Довга є історія тих ліхта-j 
рень здовж побережжя Шве-1 
ції. .Кажувь, що першу з тихі 
ліхтарень поставили на дома-1 
гання торговціѓ' is Ліб$а; на 
південному побережжі ' Шве-
ції, де він за`примітив не-' 
безпечні скелі, що були' 
справжньою "агрозою для мо-! 
ряків. Перша морська ліхтар-1 
ня це був залізний кіш, пов-
ний жевріючого вугілля, ЩО j 
мав звертати увагу моряків иа j 
небезпеку. Було це 1202 року. 
Від того часу до сьогодні мор-
ські ліхтарні перейшли вели-
кий шлях. Сьогодні, коли 
маємо електричні морські 
ліхтарні, сигнали у мряці та 
підводні світляні сигнали, 
треба згадати того невідомого 
чоловіка, що багато літ тому 
поставив кіш із вугіл-
лям і врятував життя та май-
но багатьом людям. 

Друга знатна подія в істо-
рії морських ліхтарень це .̀'во-: 
гонь біля Кўлена, на шведі 
сьќому західньому робереж-
жі; вогонь цей запалили 1560 
року. Від 1937 року на тому 
самому місці завели елєкт-
ричну автоматичну ліхтарню. 
яка з силою півтретя міліона 
Гафнерових свічок є найсиль-
нішою морською ліхтарнею у 
Швеції. 

До 1842 року було лише 25 
ліхтарень на шведських побе-
режжях. Сьогодні шведські 
побережжя мають багато ліх-
тарень і інших сигналів, при-
близно 1,600. Із них коло 600 
є під державною управою, ін-
шими зараджують цристаневі 
власті та приватні товари-
ства. Державна служба має 
під своєю управою коло 75 
великих морських ліхтарень 
із автоматичним уладженням і 
19 кораблів, що виконують о-
бовязки ліхтарень. 

До освітле'ння вживають 
звичайної електрики, а поде-
куди нафтові ліхтарні. Чи-
сленні плаваючі сигнали, зва-
ні „боє", також засобляє дер-
жава. Останню ліхтарню, яку 
ще освічували камяниМ вугіл-
лям, усунули 1890 року. Сьо-
годні бі'льшість ліхтарень 
електрифікована. 

До помочі служать іще 13 
світляних 'станиць. Усі на за-
хідньому поберережжі. Ті ста-
ниці завдяки спеціяльній кон-
струкції вќкидають сигнали, 
які і в' й'айгустішій1 мряці вмо-
жлйвлю^оть `"; ‚орієнтуватися. 
'Та'кі - спеціальні ` апарати ма-
# ^ Д Ц Щ р р у і В І р Ш яйі 

підчас мрякі.і на небезпечних 
місцях служать для орієнта-
ції. 

Крім того головні стації ма-
ють радіоапарати і можуть 
на випадок небезпеки пере-
стерігати кораблі перед не-
безпекамн, які їм грозять. Чр-
тири морські ліхтарні мають 
такі апарати. . 

У Найближчому році лолу-
чать усі морські ліхтарні у 
стокгольмськім архипелягу із 
звичайноќ^ електричною стру-
єю' міської мережі. При вході 
до ^стокгольмського і заливў 
поставлять спеціально скон-
струованнй аварат, який авто-
матично впроваджувати. буде 
кораблі до причалу в̀ пря-
стані. 

ія ще малим 
' велике за-

I АМЕРИКА МОЖЕ 
ВОЮВАТИ. 

ѓ 
Тю Р. Вилсон, американ-

ський амбасадор у Німеччині, 
котрий оноді сказав у промові 
на берлінськім бенкеті, влаш-
тованім Американською Тор-
говельною Палатою в Німеч-
чині, що засада державної са-
мовистарчальности є фальши-
ва та що є річи, за які Аме-
рика може піти до війни.. 

ЯИСТУВАННЯ РЕДЙКЦД 
Ню Иорк, Н. И. — До збір-

ки на Народню Лічницю дода-
ти: С. Бригідир $1. 

Балтімор, Мд. — До збірки 
на святі Шевченка додати: 
М. Дмитрів, Г. Шулька, С. Ку-
зик. 

Чесність — найкращий 
Інтерес. 

— Таки` ще найкраще че-
сним бути! 

— О, для тебе це новина? 
Що таке трапилося? 

— Пригадуєш собі собаку, 
що я 5 вкрав? 

— Так. -
— Бачиш, цілих два дні я 

мучився, Щоб її продати і ні-
хто мені не давав за неї біль-
іие як,б'-:дл .̀-Як чесна людина, 
відвів `я-тсобаку до тої ^старої 
пані, яка'була власницею со-
баки, і дістав від неї 20`вл. на-
Г О р О Д И . ; . ' — ' " " {? ' 

ВЕНвствв у ШИНІЙ тщ. 
- О ——І ; -' : 

Особливий злочин, викона-
ний перед багатьома роками 
у клітці з дикими львами, вий-
шов тепер наверх. Колишній 
присмирник диких' звірят при-
зиався на смертній постелі, що 
він кинув свою жінку львам 
на жир. . -

Ціла історія тієї трагедії, що 
він її оповів, була така: 

болод 
#$дпце 
милування до цирќку. Одначе 
його багаті родичі t ае-̀  хотіли 
навіть чути про циркову ка-
рісру свого сина. -Тоді хлоп-
чисько — було воно вже біль-
ше як 50. .літ †ому — втік з Я-
коіось мандрівною будою-ва-
рієте. Власниця цирку, якій 
молоденький, ледви 16-літцій 
хлопчина припав до вподоби, 
призначила його на присмир-
ника.і сама платила за його 
науку іншому дрисміфникові. 
Небавом Ґолєя став сдавџий 
як присмирник хижаків. 

ЙОГО Н0ЛИСОВО4О точкою, я-
ка всюди викликувала вели-
чезне вражіння, були продук-
ції з неменше як 40 львами і 
тиграми. 

Із вдячностн до власниці 
цирку, яка допомогла йому 
здобути славу, рішив він оже-
цитися з нею. Та пристарку-
вата жінка почала небавом за-
троювати йому життя своєю 
хоробливою заздрістю. 

Колиж по якомусь часі Ґо-
лєя залюбився в одній моло-
дій акторці, що виступала в 
цирку його жінки, почалися 
жахливі сцени заздрощів. Вкін-
ці присмирник рішив звільни-
тися від св'оєї заздрісної жін-

Одного дня попросив він її 
допомогти йому годувати при-
ввзених берберійських ЛЬВІВ. 
Потайки виголодив Ґолєя 
львів і не давав їм два дні ні-
чого їсти, щоб вони стали тим 
дикші. Коли він станув із сво-
єю жінкою ‚перед кліткою, то-
ді,, не сказавши ні словечка, 
відчинив двері і миттю втру-
нув жінку до виголоджених 
хижаків. Льви кинулися цро-
жогом на свою жертву і роз-
дерли її. Останки одягу вбнв-
ник сам спрятав із клітки та 
потім оповів, що його жінка 
мусіла несподівано виїхати до 
Франції, де вона дістала якусь 
спадщину. ; 
' Таким чином ніхто не дові-

дався про його злочин. Довгі 
роки жин Ґолєя зо своєю 
страшною тайною, аж недавно 
в обличчі смерти зрадився він 
зо свого макабричного злочи-
ну. 

Кілька годин пізніше Ґолєя 
помер'. '- і 

`ІЃ L 
Така дрля. ` 

— Ех, якби так жив мій не-
біжчик мжг, то не жебралаб я 
тепер, — зітхає стара бабуся. 

— А чим був ваш муж? 
— Жебрав. 

о — 
Пресіднйк трибуналу: Ви ро-

били фальшиві банкноти. На-
що? 

— Бо було замало правди-
вих. ! 

д-р и. ymmsnsz 
1422 W.',^1RARP- ‚AVENUE 

# ЛІКУЄ вьухріі№ недуги (де є: 
недуги серця, легенів, жолудка,; 
кишок, печінки, нирок, -̀кровиг 
жил, нервів ревматизм, яукраву 
хоробу і ццці) я додові недухи. 

УРЯДОВІ ГОДИѓ$Н: в понеділок, 
середу, четвер і суботу 10—2:30; 
в і в т о р о к -і югтнішо 8—8:30.' 

Telephone: STEveaton 2014 

НЕПРИЯТЕЛЬ РЕВМАТИЗМУ 
Внпробовдие средство 

на, ревматизм і пере-
студу, біль в руках, 
Ногах, крижах, зимно в 
ногах, а ` поза сќірою 

,1 якби муравлі лазили. 
J Ті недуга— устудають 

по ужиттю „МІЗАР". 
Не."інкнн слоїк коштує 
$6.25. Малий S42S. — 

Належитість висилайте разом з за-
ьюьлєн ня на адресу: 

СН. LOZJLNSKI, Dept. S. 
2225 Ті. МцШраи Avenue 

OWeago, Щ. 

БОЛІ НІГ 
Рани на ногах, опухлі нопв, на-

бряклі жиди, болячі ноѓн, флеоі^ 
гіс (запалення жил), напухв ІОО 

$ОЮЧІ КМПІЏ ЧИ KiCTPSKH і р е в -
ледтнуш` ноги успішно лікуємо но-
вимн європейськими методаіві веа 
-операції. -

іОфісоаІ години: щоденно від Д 
до б ввечір, в понеділки і четвер-
ги від 1. до 8:30 ввечір. Нема yff' 
довнх годин у неділі 

Говоримо українською мовою. 

Dr. L. U . U 0 H A . 
320 W. 86 St, We^ York City 

Близько фодвею. 
ЕВРОПЕИСЬКЮТ СГІЕЦІЯЛІСТ. 

ядаушть ПОСАДИ. 
Х^ДЩЕНИК пошукує ПАРОХІЇ 

Може, виказатись рекомендаціями цід" 
Громад; має великі здібності в орга-
нізаційних справах; популярний між 
мододіжжю; згідливнй з людьми 
невтомннй працівник. Котра громада' 
баждлаб патр†олгчного священика 
хай комітет зголоситься на адресі-' 
JWvj В. J. 46, сі о Svoboda, P. О Box 
346, Jersey City, N. J. 86-9 

Щутооть діодей ДІО npauij 

НОВІСТЬ для тих, 
ІДО ТЕРПЛЯТЬ НА РЕВМАТИЗМ 

І ШКІРНУ ЗАРАЗУ. 
Без ріжниці, (Котре місце Вашого 

лма болить, або які свербячки, ви-
синки, 4ини Ви маєте на своїм т-і-
ді: не тратьте надії, але прНйдііь 
`а,бо пишіть до нас, а ми Вам нри-
нілемо лікарство, котре ми вйро-
били р 15-лігній практиці й за ко-
тре ми даємо повну гарантію: як 
цс лікарство не аастановнть .болю 
в Вашім тілі до 48 годин, .або 
не здержить свербіння шкіри, ми 
звернемо Вам Ваші гроші. 
Ціна ліку иа ревматизм $5.00 
Ціна ліку на шкірну заразу _, 5.00 
Ціна ліку на кашель 2Л0 
Ціна ліку на жолудок 2.00 
Ціно ліку на жовтене камім- І 

ня („гол стовнс") 5.00 
}іисилаемо СОД.' Пишіть паї 

-адресу: -̀ ' ,л" 52; О. М. Д. ІІУІА, 
344 Е. 6tH ST., NEW YORK CITY 
Apt. 3d. Tel. QRchard 7-3571.-

КВАЛІФІКОВАНОГО 
ДЯКОДЧ^ТЕЛЯ 

пошукує .Скреитонська' Українська 
Народня Православна 'Церков. Мак 

‚бути диригентом, у молодім віці. 
Дарохія велўќа. Зголошенин пн-
шіть: і 87-9 

112 HARRISON ST., TAYLOR, PA. 

ііумміммм 
J УКРАЇНСЬКИЙ Л1 К А Р, j 
j Х І Р У Р Г і АКУШЕР ! 

321 Е. 18th STREET, 
b e t w e e n їжі ШМІ Z e d Атежпм, 

NEW YORK, N. Y. 
Tel . GRAMERCY 8 - 2 4 1 0 

І. Урядові години: рано від 10 дь 
j 12. ввечір від 6 до 8, о в недиі 

. рано від 10 до 12. 

^да: 
КАРЛО ЗЄЛІНСЬКИИ, власник 

Kurl O r t h o p a e d i c A Surgicnl 
A p p l i a n c e C o r p . 

3 4 8 First A v e n u e , N e w Y o r k Ci ty . 
T e l . : S T u y v e s a n t 9-4215 

Спеціяліст у вироб і прибор ів о р т о -
л е д и ч н н х 1 х ірург ічних і T r u s s e s , 
abdominal s u p p o r t e r s , e las t ic s t o c k -

ings , surgical corse t s , or thopaed ic braces , c r u t c h e s , a r c h - s u p p o r t e r s , e t c . 
Мешкання: 1415-04 Ar l ing ton Terrace , Jamaica. L. I .—Tel . : REpubl ic 9-2243-J 

Ш И Ф К А Р Т И 
на найбільші та найснорші кораблі на всі прогульки 1 то до всіх, 
країв. Внготовляеио всі документи;'потрібні до `іподорожі — паш-
порти, Візи, перміти, афідевіти, петиції, і тому наші пасажири не 
мають клопотів в дорозй. 

ДОЛЯРН посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО І ТЕЛЕГРАФІЧНО 
і виплачуємо на останній почті під повною гарантією. ПОМАГАЄМО 
нелегальним легцдізуиатнсл відповідно до нових законів. 

ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно до тетте̂  
рішніх обовязуточйх законів в краю. Контракти, повновдасти, дќій 
даровизин, довжні скрнпти І ad ;ІнпН дбкументи. ' 

Продаємо ДОМИ та ріжні бнзнссн по дуЦе лрнступних цінах. 
Голосіться у всіх справах до нашого^йОТлР#иіЬНОГО БІОРА 

по сорісні поради та'ретельну ебслугу. ' ' ^ 

S. KOWBASNIUK 
277 Е. 10th STREET, (црк l-orojl Евеню A), NEW YORK, N. Y. 

У Ќ Р А ЇЏ СЬК И И " Л-ІК А Р 

ЩШт ГДРАСИМ 
Л4КАР, ХІРУРГ І АКУШЕР 

в $ З . ^ б Љ $ Ь . Phila, Pa. 
џ ОФІСОВІ ;пЬдмІ НИс'Д 

9-11 рано, 2-4 пополудні 
8-8:30 вечером. В нсдЬю 
за попередним ўмовленням. 

Телефон: LOM. 7В81. 

ПР№ТУШ! ЦІНИ 
В таких часах, як тепер, мало хто мо-

же не зважати на справу коштів. Це є 
одинока причина, чо'му ми кладемо такий 
натиск на наші приступні ціни. 

Якість нашої ўслуги поборює всяку 
конкуренцію; наші ціни є такі низькі, що 
безумовно кожда родина є здивована і 
вдячна. 

STEPHEN J.JEWUSIAK біг SON 
FUNERAL DIRECTORS 

77 Morris S t , Jersey City 
Phone: 

Bergea 4-5989 

34 E. 25 St., Bayonne 
Phone: 

Bay on no 3 - 0 5 4 O . 
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ММРИН л и т в и н 
УКРАТНСЬКИЛ 

;Пез ріжниці, як 
Нюарком. Зразі' 
фонуйте до лас. 

І чесна. — 
383 MORRIS 

ПОГРЕБНИМ 
далеко поза 

потреби xeat-
Обслуга швра 

Office: 

AVENUE, 
cor . Springfield Ато. 

N Е W А Я 
РЬопс: Essea 

К, N. J. 
і 3-8347 

. ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й ПОГРЕБНИК 

З А Н И М А б С Ь ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 О К О Л И Д Я Х 

129 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

TH.: Orchard 4-2568 

BRANCH, OFFICE A CHAPEL; 
707 PROSPECT AVENUE 

(eor. E. 155 St . ) , BRONX, N. Y. 
Tel. Ludlow 4-2566. 

?3S ь 

Мувіро був- твердо переко-
наний, що всякий черговий 
наступ на кавуру буде без-
успішний і закінчиться для 
них усіх катастрофою. Але 
Тарзан був іншої думки. Він 

`на завваѓи Мувіра .̀ відповів: 
Алеж твоя донька Бюіра є там. 
А також пані Джейн, моя дру-
жина, є там. І ще одна біда`дів-
чина є там. Вона належить до 
н`ього". Притім він вказав на 
Бравна. 

„Можливо, що вони всі ще 
жиють", продовжав Тарзан. 
.‚Також дуже можливо, що во-
ни всі'очі кують-В смертеЛьно-
му страху якоїсь помочі від 
вас. А ми ось тут, недалеко від 
них, і не спробуємо навіть YM 
принести якийсь порятунок. 
Чи ми могли би бути в житті 
щасливі, якби ми навіть` не 
спробували їх' вирятувати?" 
Мувіро в поспіху відповів: 
„-Там', де бвана, там і я". 

Кїльканацять кільометріз ziz 
них блукав по нетрах князь 
Сборов. Він попав у свого ро-
ду божевілля., йому здавало-
ся, що зза кожного корча, зза 
кожного пня чигає на нього 
якийсь звір. Крім того йому 
разураз привиджувалась його 
замордована жінка. Вона йо-
му на кожному кроці.говори-
ла: „Ти згинеш, згинеш. Ти 
гадав, що будеш користувати-
-ся - моши - грішми. А ти зги-
неш". 

^ 

"Недалеко шіого з укриття 
'слідкував- кожний його крок 
член илемени кавуру, їдені. 
Ливлячись на Сборова, як він 

.' обертався довкруги й обгаияв-
ся від невидних ЗВІРІВ, їдені 
знав? що цей чоловік зійшов 
'з глузду. Та саме це справля-
'лр йому радість. Він рішив 
доставити його Кавандаванді і 
тим еправити йому приєм-
ш'с'ть. їдені зіскочив на землю. 

і ПРИ ВЕСІЛЛЯХ 
ПРИ ПОХОРОНАХ 
ПРИ ВСЯКИХ 
СПЕЦІАЛЬНИХ 
НАГОДАХ .-vwwwv., 

— зайдіть до свого — $ 
HOLLYWOOD FLORIST J 

127 Е. 7th St., New York City j 
(bet. Ave. A 8z 1st Ave..) or ? 

Tel.: Dry Dock 4-8949 і 

І В А Н Б У Н Ь К О I 
Новий .Український Уцдертейкер j 
зараджує погребами по ціні так 

НИЗЬКІЙ; ЯК $150. Обслуга 
найкрашд. 

J O H N Џ,и N..K Q 
U c e n e e d Unader taker й: ЕтЬаІшег . 

4 3 7 ^ S t b J T . , №ЯЃ XOBML ЧЛТУ. 
DUolfted fonertli at low и Jl50. I 

Теіерабяі: `Оѓ сќетѐ  4-Я088 


