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ВАГНЕР ЗА "ЕКОНОМІЧНУ 

ДЕМОКРАТІЮ" 
ОЛБАНІ. — Сенатор Ваґнер на конституційній 

конвенції в Олбані заявив, що теперішною пробле-
мою справжніх демократів є не лиш дбати про те, 
щоб з боку уряду не прийшло до якого небудь об-
меження свободи і накинення диктатури, але також, 
щоб не прийшло до того з боку економічних чин-
ників. „Загроза свободі нині випливає з нужди і з 
почуття непевности, з хвороби і фезпритульности, 
зо суспільних і економічних відносин", говорив ВНҐ-
ІІЄр. ' . . . . . . і, м. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОМИЛУВАВ ТАВНСЕНДА. 
ВАШИНГТОН. — В. моменті як д-р Тавнсенд, 

шо проповідує пенсію для старих людей, опинився 
за зневагу конгресового комітету на порозі арешту 
президент Рузвелт помилував його і дарував йому 
кару. Д-р Тавнсенд буй з того дуже задоволений, 
але заразом заявив, що він готов був вже відсидіти 
ЗО днів арешту і „їсти свинину з горохом". Крім то-
го він узброївсь у пишучу машину і задумував пи-
сати там свої спогади. Увільнення наступило вна-
слідок заходів кількох конгресменів і сенаторів, які 
були переконанні, що відсидження в тюрмі скріпить 
повагу Тавнсенда. Конгресмен Бел оправдував Тавн-
сенда в той спосіб, що „на нього мають неперемож-
ний вплив люди сильнішого характеру і більшої ін-
те.ієґенції ніж він сам". .; 

КАЖУТЬ, ЩО АМЕРИКАНСЬКА ФЛЬОТА СЛАБА. 
ВАШИНГТОН. — Сенатський морський комітет 

вніс жадання до сенату, щоб він ухвалив 1,156 міліо-
иів долярів на розбудову фльоти, бо американська 
(})іьота є відносно слаба і ворог мігби її легко роз-
бнти на отвертому Mopv Комітет також твердив, 
ІІІО'Ати.'ия4-Яшл^Л'ро^звудовуютьтепере^ої фльоти 
скільки хотять. Завданням американського уряду є 
удержувати свою фльоту на рівні з англійською, а 
у відноіиснні до японської пять кораблів американ-
ських до трьох ЯПОНСЬКИХ. " 

РОБІТНИЧІ БЕЗПОРЯДКИ В ФЛІНТ. 
ФЛІНТ (Міщіген). — У місцевих фабриках ав-

томобілів біля пять тисяч робітників перестало пра-
ціовати, внаслідок того, що юнійні провідники хо-
тіли стягати від,робітників юнійні вкладки і ніхто не 
заплатив того не впускали до фабрики..-. - . 

ХЕМІЧНИИ ПРОМИСЛ ПЛЯНУЄ РОЗБУДОВУ. 
ДАЛЛЯС. — Американське хемічне товариство 

подало до відома, що воно пля.нує по ріжних містах 
Америки будову нових фабрик хемічних виробів, а' 
також розбудову старих фабрик. В ті підприємства 
ноно задумує вложити сто міліонів долярів. Але 
представник цього товариства відразу зазначив, що 
та розбудова залежатиме від 'певних обставин, в 
першій мірі від того, як до того поставиться уряд. 
Товариство вже давніше х-отіло розпочати ту розбу-
Дову, але все боялося великих податків з бокууря-
ду. Рівн'очасно представник товариства зазначив, 
шо хемічний Промисл в Америці ще не є якслід роз-
винений v він міг би затру днювати ще багато більше 
людей. НайваЖнішим біжучим завданням хемічного 
промислу буде виріб автомобілової газоліни з газу. 
Газ можна перемінювати в плинну газоліну. 

БОЖЕВІЛЬНІ НА ВИСОКИХ СТАНОВИЩАХ. 
НЮ ЙОРЌ. — В Ню Йорќу гостює професор Е-

Діиборського університету, Дейвид Гендерзон." Він 
дав відчЧгг про духові недуги і сказав, Що нині на ви-
соких становищах в ріжних галузях суспільного 
життя трапляється чимало таких людей, що їх мож-
на зачислити до божевільних. Вони навіть бувають 
дуже здібні і виконують корисну роботу, Але попри 
те вони також поповнюють шкідливі вчинки, які 
можна назвати злочинами. Та за це вони факТич-
ио не є відповідальні, бо вони є просто божевільні. 

СШЄІЬСЯ З АМЕРИКАНСЬКОГО „РАДИ-
КАЛІЗМУЛ 

НЮ ЙОРЌ. — Герберт Морізон, член англій-
ського парляменту, а також голова лондонської мі-
ської ради, на відчиті в Ню Йорќу сказав,-що англій-
ська консервативна партія є більша поступова і „ра-
дикальна" ніж президент Рузвелт зо своїм „новим 
розділом". Морізон є членом партії праці і против-
ником консерватистів. Він казав, що американці під 
оглядом суспільного поступу стоять іще далеко по-
заду Англії.: 

АРЕШТУВАЛИ Ї8 РАКЕТІРІВ: 
НЮ РіРК,-— Нюйорська поліція арештувала. 18 

ракетірів, які при помочи терору старалися здобути 
конт'ракти малювання нюйорських шкіл. За це ма-
лювання нюйорські школи платили річно півтора мі-
ліона доларів. 
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ПІДПИСАННЯ АНПШЙСЬКО-ІТАЛІЙСЬКОГО ПАКТУ. 

Ця радіофотографія, вислана з Риму до Ню йор-
ку, показує справжню сцену підписування цього пак-
ту, .що привертає мир між Італією й Англією. За Англію 
підписав пакт лорд Перт, що стоїть по середині, а за 
Італію граф Чіяно, що стоїть по правій руці. Над ними 
Статуя „Окрилена Перемога". 

ХТО ЦЬКУЄ И ПРОВОКУЄ? 
ГТеремНськнн „Український 

Бескид", пише „До чого до-
водить самоволя теперішніх 
„керовнікуф" шкіл, свідчить 
найновіший факт в Красній, 
пов. Коросно, на Лсмківщн:!І. 
К'еровник, не маючи вже від-
наги штовхати в груди нлню-
го священика, як цс роблять 
його „браця" на сході, в за-
жертій ненависті до СЕЯІЦСІІИ-
ка мститься в той спосіб, що 
позабирав шкільним дітям 
біблії укладу о. Гірняка, апро-
бовані трьома нашими Преосв. 
Ординаціятами. Дітям велів 
ўпоминатися звороту грошей 
у священика. Чи це не прово-
кація? От яка цвітка виросла 
на "тіолі п. ббйцєховскогЬ.' 
Протектор „почцівих русінуф" 
— І. К. Ц. нехай вишле свого 
делегата в терен від села до 
сќЯв, а переконається, хто на-
ших священиків провокує. Цей 
факт певно лише усвідомить) 
населення Красної". 

1,206 УКРАЇНЦІВ ВИЕМІҐРУ-
ВАЛИ МИНУЛОГО РОКУ ДО 

! КАНАДИ. 
Еміграція до Канади мину-

лого року досягла числа 15,-
ІОЬ'осіб. У порівнянні з иопе-
редгіім роком ця еміграція 
збільшилася 29.77о .̀ Число є-, 
мігрантів з Польщі було 
1,858 осіб," в тому українців 
1,206, а поляків 632. В 1936-му 
році прибуло з Польщі, до Ка-
нади іде"^с.ібд в тому^вШ у-
країнців, ‚а)^З^і-пол^ків. Збіль-
шення еміграції ^-Польщі ,бу-
ло минулого року 33,3%. 
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ДВОГОЛОВЕ ТЕЛЯ. 
На фармі й. Райта, недале-

ко Баргед, Альта., вродилось 
недавно теля з двома голова-
мн, Має воно 4 очі і 4. вуха. 
Ссе воно одним! писко(м або о-
бома на переміну або одноча-
сно обома без жадних труд-
ношів. Теля жне зовсім нор-
мальним життям і цілком тим 
не бентежиться, що має дві 
голови. . 

АВТО, ЧИ ЗАЛІЗНИЦЯ? 
Інжннір Штравс, делегат ан-

глійського міністерства кому-
нікації, обїжджає під цю по-
ру. Европу, щоб усюди про-
слідити, як працюють заліз-
ниці та інші комунікаційні 
засоби. У розмові із співро-
бітниками французьких часо-
писів Штравс заявив, що всу-
переч загальній думці авто не 
стане грізним суперником за-
лізничих поїздів. Його засто-
сування для перевозу пасажи-
рів дуже обмежене^ Обмежена 
теж і його скорість. Най-
швидші автокари не можуть 
робити більше, як 90 км. на 
годину. Більша скорість стає 
небезпечна для гумових ко-
,ТІс. Найновіші льокомотиви 
німецьких залізниць переви-
щили на пробних виїздах ско-
рість 200 км. В Англії віддаль 
Лондон — Нюкесл переїжджа-
ють пасажирські поїзди зо 
скорістю 173 км. на годину. 
Коли всі залізниці перейдуть 
на електричну енергію і по-` 
їзди дістануть аеродинамічну 
форму, Тоді пересічну ско-
рість можна -Зуде збільшити 
на ЗО відсотків. Іншими сло 
вами, на рейках можна буде 
осягати такі скорості; які досі 
доступні тільки летунству. 

Притому вирине — на дум-
ку Штравса — тільки одна 
конечність: при величезній 
скорості поїздів.. шляхи не 
зможуть мати віражів, лиш 
будуть — по змозі — йти в 
якнайпростішій лінії. . 

НОВА ПОДОРОЖ ДО П1В-
НІЧНОГО. БІГУНА. 

Вісім англійських учених 
вибираються, у травці ц. p. nit 
проводом проф. Коха на ве-
лнуім вімецькім гидропляні 
до північного бігуна, щоб до-
слідити підбігунові. ОКОЛИЦІ 

І між північно-східнім. побереж-
жим Ґренляндії і Шпіцберґе-

)ну., Залога гидропляну буде 
складатися з двох англійських 
морських летунів, двох меха-
ніќів, ' 2 радіотелєґрафіс†ів і 
шістьох осіб обслуги. 

НЕПРИЄМНА ПРИГОДА 
ПАНКА З КРАКОВА 

У ЛЬВОВІ. 
Представник краківської фір-

ми, 54-літній магістер Каз. П. 
приїхав до Львова й задер-

Iжався автом на Акад'емічній, 
щоб заманити до авта на про 
гульку якусь даму. Багато 
пань проходило коло авта, але 
пан Каз. П. мусів довго чека-
ти, аж знайшл'ася одна 26-
літня Ядвига 3., що рішилася 
Всісти до згаданого авта й 
проїхатися поза місто. їздили 
аж десь поза Стрийський парк, 
а опісля панок відвіз даму на 
вул. Листопада. Справа не по-
палаб на сторінки' преси, як-
би не те, що незабаром зга-
даниЙ добродій стверди`в, що 
йому щезла золота шпилька 
з перлою й з брилянтиками 
з краватки. Добродій звернув-
ся до поліції, а та привела не-
забаром п.Ядвигу. Особиста 
ревізія не дала ніяких доказів, 
аж відчинили. її торбинку й 
побачили в ній помаранчу а 
в одній помаранчі вбиту 
шпильку. Проти п. ЯдвИги зла-
дИли донос до суду. 

ЗАРУЧИВСЯ КРАДЕНИМ 
ПЕРСТЕНЕМ. 

Власниця реальности й ре-
сторану А. Поврозна у Львові 
повідомила поліцію, що хтось 
покрав, у неї біжутерію. Підоз-
ріння впало на двох молодих 
бувших субльокаторів Пош-
кодованої, а це двох студен-
тів: Бол. Пікгарта, що За ним 
вислали стежні листи за.фаль-
шування й крадіж грошей' з 
пушки Ль. О. П. П., та Н. Ку-
ліковского, студента універси` 
тету, якого недавно були аре-
штували в звязку з невдалим 
замахом на Жид. Акад. Дім. 
Устійнили, що оба студенти 
крутилися в найкращому това-
ристві. Пікгарт виступав як 
Лашкевіч`-Новіцкі, дідич з 
Вильна. Він заручився у Льво-
ві з панянкою з̂ першорядної 
родини. Своїй „нареченій" 
доручив перстень, вкрадений 
у Поврозної. Тепер арештува-
Лй Пікгарта в Бильні, а Кулі-
ковского в ,Г,ородні. 

ВИВЛАСНЕННЯ .НЕВРОЖАЙ-
НИХ ЗЕМЕЛЬ. 

Комітет саскачеванської лє-
гіслятури ухвалив законопро-
єкт, що зветься „Акт Викори-
стання Землі", який дає право 
провінціяльному урядові на 
вивласнення земель, які він у-
важає за невідповідні під у-
прапу. На основі цього зако-
ну іменована урядом рада-бу-
де мати право обернути не-
врожайні землі на пасовища 
або на якусь іншу ціль, а гро-
ц'і, одержані з ужитку тих зе-
мель, ужити на поліпшення 
фарм або наводнюючі ціла. 

ШКОЛИ МУСЯТЬ ПЛАТИТИ 
ВІДПОВІДНО ДО Ш'КІЛЬ-

НОГО АКТУ. 
. Суддя дистриктового суду, і 
Бюріу видав оречення, що ал-1 
бертійськіі (Канада) щќільні 
округи мусять платити вчите- і 
лям таку платню, яка є озна- І 
чена Шкільним Актом^ а, той 
акт означив найменшу платню! 
для вчителів $840 річно. Суд-
дя, вирішив, що коли вчитель і 
згодився прм підписуванні у-

імови з тростісами вчити за 
меншу платню як ту, що виз-
начена закономў то така умо-

Іване має важности. 

КАРАЮТЬ УЖЕ ЗА ПРОДАЖУ 
КАЛЕНДАРІВ 

ЛЬВІВ. — ьДіло" (ч. 72) подає оригінальний 
польський текст „карного наказу", виданого пові-
товим старостою в Луцьку. (Волинь), яким покара-
но Макара Максимюка, селянина з Боголюбів, за 
продажу стінного календаря, виданого українським 
протиалькогольним товариством „Відродження". 
Наказ видано дня 9. березня 1938 р. 
ПЕРШЕ ПУШКІН, А ПОТІМ МОЖЕ й ШЕВЧЕНКО. 

КИЇВ. — Ідуть завзяті приготування до будови 
памятника російському поетові ПушкіновІ. ^ Києві 
вирішив уряд УССР поставити також і памятник 
Тарасові Шевченкові. Рішення задало ще 1935 року. 
Та пямятника`ще' досі нема. ". : -. 

„ЖИДИ ГЕТЬ ^ ЗІ ПОЛЬЩІ'^ 
ЛЬВІВ. — Польський часопис „Ютро Праци" 

пише в статті „Ніж у спину" про поведення жидів 
підчас останнього польсько-литовського конфлікту. 
Лише, що жиди своїм „зловіщим шварґотінням", сі-
`яли панікуда що.тепер нема вже ніякого сумніву, 
що Польща не,може рахувати на жидів. І тому до-
магається, щоб завести торговельний бойкот на жи-
дів, та відібрати їм концесії. Автор статті пише да-
лі, що тепер уже „навіть сліпі прозріли", ‚хто є жиди 
і що є жидівське „жирування на демократії, свободі 
й рівності". І тому треба скінчити з тими „кілька-
нацять жидами-лєґіошстами", що то ніби обороняли 
Польщу, бо „сьогодня є одна правда: „Жиди вон з 
Польщі". Далі автор поясняє, що у „хвостах" перед 
касами стояли в критичнім для Польщі часі не тіль-
ки ті жиди, що мали в касах гроші, але й ті жиди, 
що там грошей не мали, а стояли тому, щоби шири-
ти в Польщі паніку. І ось тому, кінчить автор, „не 
вільно толерувати }кидів ў'Пол'ьщі".' 

. „ ВЖБ.ІЯ ЦЕ ЇМ НА ЗАВАДІ,.^, . 
, . ЛЬВІВ. — „Діло" .(ч. 73) подає, що ̀ львівський 

магістрат вислав до Видавництва „Неділя" письмо, 
яким Вимагає,, щоб видавництво, зняло, до 8 днів 
свою таблицю, ̀ що є при брамі в Ринку ч. 5, бо вона 
мовляв „ошпеца оточене". Д в дійсности це.є ар-
тистично вироблена табличка з чорного шкла зо 
золотим написом. Але .має та табличка одну хибу: 
вона виписана по українськи. Попри ню мусять пе-
реходити ріжні прогульки „польських дзєці"., Гот 
це є причина, чому магістрат наказав зняти ту таб-

лицю, хоч довкола неї є повно польських і жидів-
ських табличок, що є глумом над естетикою і куль-
турою. Але т'о „цо іннего"... ? 

МОЛОДИЙ НАШ ВІРТУОЗ. 
і ЛЬВІВ. — Перед мікрофоном львівського радія 

виступав дня 7. квітня наш 15-літній піяніст-віртуоз 
Северин Ярослав,Сапрун. Грав композиції Баха, Бе-
товена і Зауера. . . . 

ЩЕ БУДУТЬ ДАЛІ ЧИСТКИ. 
МОСКВА, чж „Правда" і „Ізвєстія" заповідають, 

що „чистка" ще не скінчена, бо ще є заховані „воро-
ги народу" в промислі, й в армії. (2 відомости, що 
саме тепер,' ареЧіІТоваЙо' 7 високих'бф'іцирів. 

ЮГОСЛАВІЯ ЗАДОВОЛЕНА. 
БІЛГОРОД. — Югославські правлячі крути вдо-

волені, що вже нема Австрії. Кажуть, що таким чи-
ном скінчена вже також історія з Габсбурґами. А 
тим самим Хорвати вже не будуть числити на відір-
вання від Югославії й злуку з Австрією і Габсбурґа-
ми. І тому скорш`е по'го'дяться з сербами. 

г ЧЕРВОНІ В НЕБЕЗПЕЦІ, 
АНДАЙ (Франція). — 3 еспанського фронту 

надходять недобрі для червоної армії вісти. Війська 
ген. Франка здобули місто Тортозу і окружили-`я-
ких 20,000 жовнірів червоної армії. Для окруженИх, 
як кажуть, нема майже рятунку. `Між ними є також 
американські й англійські частини добровольців, що 
пішли помагати чер'воному еспанському урядові, 

В ПАЛЕСТИНІ БОРОТЬБА. 
ЄРУСАЛИМ. — Араби далі ведуть терористИЧ;-

ну акцію, звернену проти Жидів. З арабами розпб-
чалО англійське військо справжню війну. В остан-
ніх двох Днях вбито при сутичка'х' 62 арабів. 

ПАПА БЛАГОСЛОВИТЬ ГЕН. ФРАНКА. 
ВАТИКАН МІСТО. — Папа Пій XI. вислав сгіе-

ціяльне благословенство для ген. Франка, відпові-
даючи на його подяку за канонізацію ще одного 
еспанського святого. Папа відповів, що „пересилає 
апостольське благословенство, випливаюче з гли--
бини серця". 

ПРИБУВ З ҐДАНСЬКА. 
ІНСБРУК. — Виявилося, що як німецькі війська 

вступили на австрійську землю, щоб тим зазначити 
прилучення Австрії до Німеччини, то привіт в Інсбру-
ку відбирав від війська д-р Ґрайзер, націстични# 
президент міста Ґданська. 
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ДАЄ ПОЧЕСТЬ І ЗАРОБІТОК 
Багато наших людей є без роботи. І то довгими 

місяцями. Та є багато таких, що довгими роками 
не ма'ють постійної праці, бо мають роботу тільки 
час від часу. Значить як в одному так і в другому 
випадкові мають ті люди багато вільного часу, з я-
кйм не знають що робити. І буває ще часто так, що 
найдовше залишаються без праці такі, що вика-
зують певні спосібности, що здавалосяб люди енер-
ґійні, роботящі, підприємчиві. 

Дивлячись на таке явище з боку народньої пра-
ці, якої у нас так мало, можна припускати, що коли 
маємо так багато людей, що цілком не працюють, 
або працюють частинно, то певно маємо тепер ба-
гато народніх працівників. Отже з безробіття вла-
стиво повиннаб народня справа користати, бо без-
робітними можна виповнювати кадри тих, що їх 
бракує на ріжних ділянках народньої праці. `Та так 
не є. Безробіття ще відтягає людей від народньої 
праці, а спрямовує енергію безробітних тільки в од-
ному напрямі: шуканні за працею. До певної міри 
це є природнім явищем, бож людина повинна заро-
бити на життя для себе і своєї родини. І тому ми 
виходимо саме з цього природнього становища, ко-
ли хочемо затягнути велике число наших безробіт-
них до народньої праці, за яку будуть плачені, з 
якої можуть у многих випадках навіть робити жит-
ня, а яка то пр'аця, хоч плачена є заразом дуже по-
чесною і культурною працею, а крім того ще й па-
тріотичною. 

Легко догадатись, що маємо тут на думці в пер-
шій мірі працю для У. Н. Союзу. Бо тільки подумати: 
Чому це є так, що так багато є тепер у нас розумних 
і освічених людей без праці, а так мало запрягає 
свої сили на те, щоб заробити дещо гроша такою 
чесною ^патріотичною працею як приєднування но-
вих членів до У. Н. Союзу? Колись вважалося таку 
працю великою почестю. Кожний свідомий украї-
нець вважав своїм обовязком її виконати. І очевид-
но безінтересовно. А тепер У. Н. Союз знайшовся 
в такім щасливим положенні, що може за таку пра-
цю добре заплатити, а назагал іще є так мало тих, 
що з такої пропозиції користають. Ходять без пра-
ці, нарікають, світом нудять, і хоч розумні, а не бе-
руться за розумну і добру працю. А якеж тут ве-
величезне поле до праці! Таж в У. Н. Союзі є всьо-
го понад 31,000 членів. А деж є сотки тисяч нашої 
іміграції? Чиж це не є вдячне поле до праці, й то 
як для старших так і для тих молодших, що повні 
молодечої енергії? ` ' 

А чи не взятися тій освіченій молоді й за те, 
щоб українська книжка ввійшла в українську хату? 
В старім краю безробітна молодь бере книжки в 
мішки, на плече, і в села. Чи не можнаб щось подіб-
ного й тут зачати робити? Прецінь українські книж-
ки, й то гарні й добрі, лежать тисячами на складах, 
бо нема кому їх „розіпхати" між наших людей. А 
прецінь і тут можнаб гарно заробити. А те саме є 
і з нашими мистецькими виробами. 

ФРАНЦІЯ В ТРУДНОЩАХ 
„Гетьмани, гетьмани, якби 

то ви встали!!"... Колиб стало-
ся чудо, і старий Жорж Кле-
мансо або Реймон Поанкаре 
могли встати з своїх могил, то 
вониб не пізнали ані Европи, 
ні своєї батьківщини Фран-
ції. Поанкаре — це був той, 
що готував Францію до сві-
товбї війни, Клемансо — це 
ТОЙ, ЩО ПрИ КІНЦІ ВЄЛИКОЇ бо-
ротьби народі$ стояв на чолі 
французького .уряду і своєю 
незломною волею примусив 
навіть маловірів вірити в оста-
точну перемогу. Клємансо був 
головним діячем мирової кон-
ференції в Парижі, як пере-
краяли мапу, світа згідно з йо-
го плянами. Був це вісімде-
сятьлітній фанатик великої 
Франції, „останній якобінець", 
як про нього казали. Він умів 
любити, але більше в ньому 
було ненависти до чужих, че-
рез надмірну любов до своєї 
батьківщини Франції. Відомо, 
що послів німецької респуб-
лики, які прибули 1919 р. до 
Парижу на мирову конферен-
цію, цей несамовитий дід зу-
стрів словами: „Година роз-
плати настала"! Як факт, опо-
відають, що Клємансо, коли 
Україна підписала з Німеччи-
ною і її союзниками мир в 
Бересті, сказав: „Україна за-
служила нашої погорди, але 
прийде час, що вона діжде на-
шої пімсти". І треба зазначи-
ти, Клємансо додержав слова. 
Він всяким способом не допу-
скав, щоб українська справа 
вийшла на міжнародній фо-
рм, і піддержував ворогів У-
країни — Польщу та Росію. 

Тепер, через 10 років після 
смерти Клємансо, від Версай-
ського договору не лишилося 
нічого. Польща, яку він так 
підпирав і годував тілом і 
кровю сусідніх народів, пока-
зала повну невдячність до 
Франції і йде в спілку з Ні-
меччиною. Югославія заиобі-
гае ласки Італії та Німеччини, 
а Еспанія ген. Франка явно 
йде за віссю Рим—Берлін. Ні-
мечина та Італія показують 
значний приріст людности, а 
Франція стоїть на місці, її на-
селення не росте. Колиб не чи-
сленна еміграція — італійська 
і словянська, то французьке 
населення ужеб показувало 
зменшення. ' І 

а 
В цих обставинах цілком 

зрозуміло, чому Франція так 
дорожить миром і не ріша-
ється на рішучі кроки в між-
народній політиці. 

Крім цих популяційних 

труднощів Франції є ще труд-
нощі внутрішньої політики, я-
кі гальмують мілітарну силу 
цієї держави. Коли у Франції 
до влади прийшов уряд Блю-
ма, то були проведені деякі 
реформи на користь робітни-
ків. Був, між іншим, заведе-
ний 40-годинний тиждень пра-
ці. ВІаііці реформи капіталі` 
стична кляса відповіла зовсім 
непатрїотично: почалася ма; 

(іова втеча золота з Франції. 
Уряд мусів провести часткову 
девалювацію, але напад капі-
талістичних спекулянтів' на 
франк не спинився. Зниження 
ціни грошей викликало до-
рожнечу. Робітники мирним 
шляхом і страйками домага-
лися збільшення платні. Як 
рівняти . з положенням перед 
1936 роком, то французькі ро-
бітники тепер менше можуть 
купити за свої зарібки, ніж 
раніше. Таким чином єдиний 
здобуток робітників у Фран-
ції лишвся 40-годинний тиж-
день праці. Напружена міжна-
родня ситуація не сприяє то-
му, щоб цей здобуток був 
певний і тревалий. Фабрикан-
ти нарікають, що вони не мо-
жуть давати дешевих товарів, 
бо через скорочений час пра-
ці робітники менше виробля-
ють. Крім того чути голос во-
єнної індустрії, яка тепер має 
дуже ` велику вагу. Говорить-
ся, що при 40-годиннім тижні 
воєнна промисловість не може 
задовольнити потреб армії. 

Французький уряд є дуже за-
інтересований у тім, щоб во-
енна індустрія працювала пов-
ною парою. Тому вже. тиж-
день праці продовжено. Але 
ці заходи уряду зустрілися 
з несподіваним опором се-
ред робітництва. Голова фран-
цузьких робітничих юній Жуо 
йде назустріч побаж`анню у-
ряду, але сере`д робітників чу-
ти голоси, що не треба слу-
хати провідників і стояти на 
попередньому. :;hj2U березня 
Жуо хотів ѓозорити на вічу в 
паризькім передмісті. Монруж, 
але криком і СВЙСТТЬМ Йому не 
дали говорити. Встає питання 
— хто це робить?. Жуо— со-
ціяліст, але в французьких ю-
ніях члени також комуністи. 
‚Щоб здобути собі популяр-
ність у масах, вони виступа-
ють, як „оборонці пролєтарі-
яту" перед „соціяя-зрадника-
ми". Це — знайома картина. 
Комуністи складать відпові-
дальність за непопулярні роз-
порядки уряду на СОЦІАЛІСТІВ, 
хоч самі розуміють добре, що 
викликаючи заколот, руйну-
ють військову силу Франції — 
союзниці СССР. Ця двоїста 
гра французьких комуністів 
іде з благословення Москви. 
Хоч Сталін проголошує себе 
за „демократа", одначе стара 
звичка — руйнувати демокра-
-гичний лад,.де тільки можна, 
ўнього сидить міцно в толо-
зі. Це так як у того богослова 
Халяви з Гоголевог-о опові-
дання, що „застарою звичкою 
потяг стару підошву", що ле-
жала на лаві в шинку... 

В. Г. 

ські літописи й усе урядуван-
ня велося руською, не литов-
ською мовою. Тому в тих ча-
сах писали: 

„Польща квітнет лаціною, 
Литва квітнев рущиною. 
Без той в,Польщі не пре-

будеш, 
Без той в Литві блазнем 

будеш". 

{В Польщі ще тоді культур-
ною і урядовою мовою була 
латинська, не польська. Поль-
ську мову вважали простою). 

Таксамо й багато литов-
ських бояр, як прийняли хри-
стіянство в грецькому обряді, 
пройнялися були українською, 
чи білоруською культурою та 
стали українцями чи білоруси-
нами. Такі напр. князі Корець-
кі, Вишневецькі, Сангушки, 
Радивили й інші, це все були 
потомќи литовських князів. І 
були вони з переконання руси-
нами. Аж пізніше, вже після 

Люблинської унії перейшли 
вони' на римо-католицьку віру 
та попольщилися. : 

Через те взаємини їх із у. 
країнцями ослабли і ВІДНОВИ-
лися аж під кінець XIX. сто-
ліття, коли литовська інтелі. 
ґенція зачала зновў вертатися 
до свого народу. ЛитовсьхГ 
студенти перед світовою щ. 
нєио приїздили навіть д0 
Львова, щоб зазнайомитися: з 
українським життям і.робили 
реферати у львівській „Ака-
демічній Громаді" про життя 
та культурні змагання свого 
народу. " 

У ще тісніші взаємини ввій-
шли литовці з нашим народом 
в часі по упадку російського 
царату в краю та на еміграції. 
І тепер литовці відносяться 
приязно до нас і наших зма-
гань. Таксамо приязно відно-
сяться вони й до змагань бі-
лорусинів. В інтересі україн-
ців є вдержувати приязні від-
носини, в краю і на еміграції. 

УКРАЇНА ТА ЛИТВА 
На,ш нарід мав взаємини з 

Литвою ще в княжих часах. 
Спершу були вони ворожі. 
Литовці мали тоді ще дуже 
низьку культуру. Жили в лісах 
і часто нападали для грабунку 
на сумежні українські, землі. 
Наші князі мусіли разураз 
ходити на них війною. Най-
більше дався їм у знаки наш 
славний галицько -` волин-
ський князь Роман Мстисла-
вич. Він нищив литовців у по-
ходах, а полонених уживав до 
тяжких робіт. Тому то про 
князя Романа говорили, що 
він „Литвою оре". Вбога Лит-
ва не мала чим платити йому 
данини, то платила березови-
ми мітлами. 

За Романового сина, короля 
Данила, почалися вже приязні 
взаємини з Литвою. Сини ко-
роля Данила женилися з доч-

ками литовських князів і на-
впаки литовські князі жени-
лися з українськими князівна-
ми. Через те Литва підпала 
під вплив вищої української 
культури. Сини литовських 
князів і княжичів, що їх ма-
тері були українки, були по-
хрещені в українських церк-
вах, хоч їх батьки були ще 
погани. Навіть пізніший пол'ь-
ський король Ягайло . був 
спершу охрещений в україн-
ській церкві та мав імя Яків. 
І взагалі аж до Люблинської 
унії Литва була під україн-
сько - білоруським впливом. 
Обі ці народности вживали 
тоді одної літературної русь-
кої мови, що виробилася біль-
ше під впливом живої білору-
ської мови. В цій мові були 
списані закони т. зв. „Литов-
ський статут", литовсько-ру-

ПОЛЬСЬКИЙ С О Н ЯК „ПАЛАТА ВОВЧИСТАНУ 
(З українського гумору) І'; 

Коли брати під. увагу поль 
ський сойм і ту „охорону", 
яку в нім має український на 
рід, який Польща вважає за 
„баранів", які має зїсти, то 
найкраще це можна віддати 
тим „законом", що його ого 
лосив у своїм часі львівський 
гумористичний часопис ‚'‚Ко 
мар". Звучить він ось так: 
Закон про охорону баранів, 
виданий парляментом вовчого 

королівства, Вовчистану 

$ 1. 
Тому, що вовки нарікають 

від довшого часу на злий харч 
і обвинувачують за це бара-
нів, які у̂  відповідній, скілько-
сті не дають себе добровіль-
но пожирати — Висока Пала-
та Вовчистану рішила, взявши 
в оборону вовків та, маючи на 
увазі добро баранів, цю спра-
ву в ось такий спосіб полад-
нати: 

S 2. 
Першзавсе пригадується зай-

вий раз баранам, що їх при-
значенням є і буде на будуче 
дати себе пожирати вовкам: 
Цей відвічний звичай ось тут 
законно потверджується. 

`4 3. 
Щоби не було ніяких зло-

вживань, вовки обовязані по-
відомлювати заздалегідь ба-
ранів, скільки їх мають намір 
зїсти, а це на те, щоби бара-
ни не мали ніяких сумнівів 
щодо скількости й мали змогу 
до цього відповідно пригото-
витися. Пожирання і стрижен-

ня баранів ; відбуватиметься 
безперерќвно цілий рік,̂  З{ ви-
нятком свят. 

. $ 4. , 
Проти всяких занедбань зо 

сторони баранів, вільно ^ов-
кам вносити жалоб'и';до ќом-
петентних властей. 

$ 5. ? 
Уряд для охорони баранів 

складатиметься з вовків. Від 
рішень цього уряду нема ні-
яких відкликів і ніякі правні 
засоби проти цих рішень не 
є допускаємі. Становища- в 
цьому уряді є почесні, однак 
урядовці братимуть відповід-
ні платні, бо брати платню з 
почестю — річ приємна й від-
давна практикована. 

$ 6. 
Барани, обовязані тримати 

порядок в приміщеннях, від-
даних їм до вжитку з ласки 
вовків та відповідають за всі-
лякі ушкодження, зроблені як 
вовками, так і баранами. 

Кожний баран відповідає за 
те, коли захворіє та здохне, 
заки його зїсть вовк. -; 

%І 
Барани обовязані самі опла-

чувати сторожу, що їх пйль-
нує та уладження, що обліг-
чують вовкам пожирання ба-
ранів. Також відповідають за 
те, коли в наслідок худо†и 
або інших недомагань бара-
нячого мяса, стрінула би вов-
ків яканебудь неприємність, чи 
ухиблення. 

Я. Голубецький. 

П 0 Р 

з: 

АДИЛИ СОБІ 
(Оповідання). 

— Нема нічого злого, що 
не вийшло би на' добре.- Як 
меду нема, то не будуть пити. 
На весіллю буде менше пяних. 
Нехай пють пиво. 

В шинку Наріжного Яцко 
далі сидів при своїй фляшці, 
гадаючи, що Ганќа таки на-
дійде. Та вона не приходила, 
бо навмисно знайшла собі ро-
боту в пекарні. До шинку 
ввійшли два парубки, знайомі 
Яцка. Маючи вже досить ме-
д^ в голові і не знаючи, що 
зробити з розпочатою фляш-
кою, Яцко запросив їх, щоби 
помогли йому фляшку випо-
рожнити. Повторяти запросин 
не треба було. Парубки при 
сі лися- до Яцка і по хвилі 
фляшка була порожна. Яцко 
встав, підійшов до Наріжного, 
заплатив за мід у фляшці` і 
за мід, який брав до хати. 

—- А не забудь барилку від-
дати! — пригадував Наріж-
ний. 

В тій хвилі до шинку вбігла 
Ганќа, кажучи до Яцка: 

— Твої коні чогось то ір-
жать і кусаються. 

(6) 
— Мабуть їм вже навкучило-

ся стояти на подвірю і так 
довго дожидати мене, — ска 
зав Яцко і вийшов. 

— Добре, що той вже пі-
шов! — промовив Наріжний. 
— Він, як та 'хмара, нарядже-
на громіами. В кожній хвилі 
може блиснути і гримнути. 

Вийшовши на подвіря, Яц-
ко упорядкував помотану у-
ПрЯЖ, ВЗЯВ у руКИ ВІЖКИ І ВИ' 
вів коні на вулицю. Там сів 
на сани і коні рушили чвалом. 
Коні гнали як вітер. При тім 
іржали, пирхали і один одно-
го хапав зубами. Яцко, хоч 
не дуже тверезий, зрозумів, 
що такого розгону, на битім 
шляху сани готові не видер-
жати. Він силкувався віжками 
здержати коні. Не помагало. 

— Що нині з вами?! І— крик-
нув. —- Чи ви лихим опутані? 

Стягнув коні батогом і силь-
но сіпнув. Ті коні батога вза-
галі не любили. Тепер один 
з них став дуба і добру хви-
лю танцював на задніх ногах, 
держачися просто, як свічка 

ухах кололо. Яцко стягнув ще 
раз батогом. Коні пустилися 
вперед як божевільні. Яцко 
знав, що як сани вдарять об 
дерево або стовп, то люди 
будуть збирати його кости. 
Він пустив віжки, взяв мішок; 
випханий сіном, який лежав 
на дошці, щоби мягко було 
сидіти. Держачи його перед 
головою і грудьми, задом зсу-
нувся з саней. Як би не той 
мішок з сіном, то був би біль-
ше не встав. Так люди знай-
шли його, лежачого без тями, 
і завезли до хати. Сани лежа-
ли кусниками, розкиненими на 
дорозі аж до села. Коні з по-
розриваною упряжжю завзято 
іржали, бігаючи цо чужих ни-
вах. Люди ледви .Спіймали їх 
1 привели до Бендика. 

У Наріжного також діялося 
щось таќе^ чого люди ще не 
бачили і не чували. Свині на 

^подвірю стали страшно кви-
чати, бігати, підскакувати, ка-
чатися. 

— Наші свині танцюють і 
співають! — крикнула одна 
наймичка, вбігаючи до пе-
карні. 

Хто був у хаті, вибіг на по-
двіря, дивитися "на ту чудасію. 
Свині справді дуріли. Витяга-
ли рила до неба і квікали; 
скісно перекручували голови і 

на людей і квікали; одна од-
ній давала стусана у бік і обі 
квікали; перескакували, одна 
через одну і переганялися; од-
на втікала, друга здоганяла її 
і писком хапала за хвіст; `од-
на; підвелася на задніх ногах, 
передні сперла на колінах най-
мички. Стоячи так, наставила 
до наймички рило і хрунька-
ла. 

Наріжний не знав, що свиням 

— То бочка, котру нині ку-
пив Гарасим Навчуќ. Та вона 
була повна меду. Тепер, бачу, 
вона порожна. 

Наріжний викотив .бочку на! 

казав поступити не до Лейзо-
ра, а до Наріжного. З Ѓара 
симом приїхала його сестра. 
Побалакала з Ганќою і пішла 
до господині. Господиня і го-

дорогу, оглянув її і каже 
— ' Отся клепка заломана. 

Цею дірою виплив увесь мід. 
Я не потрібно побив мої свині. 
Вони` були пяні, бо рили в по-
тоці і пили воду з медом. 

Наріжний був цікавий, яким 
сталося. Гадаючи, що то мо- способом бочка̂  знайшлася в 
же гарячка від якоїсь хороби, 
побіг до ветеринаря. Та на 
біду ветеринар поїхав на якусь 
комісію і не було надії, щоби 
ще нині вернувся. Потерпаю-
чи, що безроги завтрішнього 
дня не дожиють, або розви-
неться якась така недуга, що 
ветеринар прикаже безроги 
повбивати і, поливши нафтою, 
закопати, Наріжний зробив їм 
смерть -таки зараз: зарізав 
шість безрогі . 

— Що то за бочка лежить 
під вашим парканом? — сии-
тав сусід Наріжного, увійшов-
ши до шинку. 

— Яка бочка, де лежить? — 
спитав Наріжний. 

— Бочка така, як всі ваші 
бочки на мід. Лежить там, де 
потіќ впливає на ваше подві-
ря. `̀-

Наріжний взяв шапку і пі-
При тім іржав так, що аж ві скоса позирали: на товаришки,! шов подивитися. 

тім місці, тай порожна. Ще 
цікавіший був, що сталося з 
Гарасимом. Він чейіке повинен 
був прийти і сказати, що куп-
лена ним бочка втекла йому. 

Наріжний приказав свому 
пастухові сідати на коня і їха-
ти до' Савчука спитати, що 
сталося з його сином. Також 
переказав^, що може дешево 
продати порізані безроги. 

Пастух `вернувся з вісттю, 
що Гарасимові нічого не ста-
лосй, та що. Яцко тяжко по-
товкся і лежить в ліжку. До 
хати приїхав без барилќи з 
медом. 

Один парубок Наріжного 
пішов шукати і барилку знай-
шов в придорожнім рові. Бу-
ла ціла і повна меду. 

Минули три тижні. Гарасим 
ще раз приїхав, бо його бать-

спрдар дали Ганці відпустку 
на цілий тиждень. Коні по неї 
Навчуќ прислав на другий 
день. 

Весілля у Навчуків було пя-
тої днини по приїзді Ганќи до 
них. J3ci заздалегідь турбува-
лися, що то буде, як на весіл-
ля прийде Яцко. Він вже ви-
дужав І не мож було сумніва-
тися, що на весілля прийде. 
В селі водилося так, що па-
рубки приходили на всякі ве-
сілля не прошені господарем, 
ні взагалі родинами молодих. 
Такого Яцка годі було випро-
сити або викинути, хоч би 
вже зачав яку бучу. Це обра-
зило би смертельно його пар-
тію і зараз були би ножі в ро-
боті. Всі знали, що він напо-
сівся на Ганќу. Неодин чув, 
як він відгрожувався: 

Нѓ Нехай до тої Ганќи при-
ступить хто! Нехай Гарасим 
бережеться! ' 

Старий Навчуќ радив, що-
би Ганќа відїхала в передо-
день весілля. Сестра Гарасима, 
підбунтована братом, вперла-
ся, що Ганќа, то найбільша її 

ти, щоби весілля, шиби і .по-
судину Навчуків, одяги і'ѓо-
лови гостей обезпечити пѐред 
всякою прикрою несподіван-
кою. 

ко надумався бочку меду таки поміч і мусить бути на весіл-
ще раз взяти. Тепер вже сам І лю. Суджений обіцяв подба-

' — Я надіюся, що він до нас 
цілком не прийде, — сказав 
Гарасим — бо в селі ще два 
весілля. У Деренка і в Мо-
тички. У Деренка одна любка 
Яцка, руда Рузька буде друж-
кою. Він мабуть піде пильну-
вати, щоби який парубок не 
причепився до Рузьки. 

Марна була надія! Між 
гістьМк Навчуків Яцко Бен-
дик був одним з перших. То-
сті ще не позасідали за сто-
лами. Стояли гуртками, .ба-
лакали, жартували, сміялися. 
В однім куті сидів Яцко. Ск-
дів сам. Ні до кого не забала? 
кав. Як хто забалакав до цьо-
го, то він тільки буркнув я-
кесь слово, або й неначе; ЙС 
чув. Лиш очима стріляв то 
сюди, то туди. Він все такий 
був, як прийшов куди з ііа-
міром бучі, як у голові обду-
мував плян бучі і як дожн-
дав нагоди, щоби вибухнуѓ"-
Господиня вже була в страху. 
Потерпала за голови своїх 
гостей, потерпала за посуди-
чу. 

{Кінець буде). 
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З РІЧНОГО ЗАСІДАННЯ 

і ГОЛОВНОГО УРЯДУ УКРАЇНЄЬКОГО ИАЃОДНОГО СОЮЗУ, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ У ДНЯХ ВІД 14-го ДО 18-го 
БЕРЕЗНЯ 1938 Р. В ДОМІЎ. Н. СОЮЗЎ ПІД Ч. 81^8а ҐРЕНД СТРІТ, ДЖЕРЗІ СИТђ Н. ДЖ. 
: J- Tj j '-" j j j ':..— 

- - Річне засідання головного у р я д у ^ Њ ^ о ю з у ''почалося 
в понеділок, 14-го березня 1938 рок}и в` годині^$Ї45Іран$. На 
зісіда{шя; явились отсі головні урядники: Мі гА^раіф^от^го-

: ілрвнии предсідник; Г. Герман, застуЙни#іголовногофредсІд-
-_ я%ка'; Марія Малєвич, заступниця головного гфедсідникй; Д. 
з Паличинг головний рекордовий секретар7; Р. Слободян,, голов-
3 Нђй. фінансовий секретар-касіер; Д. рСаиітула,' предсідник-го-
ѓ ловної контрольної комісії; д-р А. Т.?Кібзей, заступник ііред-

сідникв контрольної комісії; О. Е. Малицькйй, секретар-кон-
трольної комісії; С. .Куропась і Р..Смук^-члени-`контрольної 

}комісії; Т. Шпікула, L. Лисаќ, М. Давискиба", А.-Шумейко, І. 
лГузар; С. Слободян, О. Заиоточний,: І. Ваверчах, В: Дідиќ, 
?Юлія Баволяк і Стефанія Палівода, їояовн^ радні. г? 

По .ствердженні приявности всіх^членів'головного уряду 
У. Н. Союзу гол. предсідник відкрив засідання Ч)тсими сло-

--- ваМй^і. : '.'= - І -

н-Поважані пані й панове урядники! г :S - г .: # 

І г Делегати 19-тої конвенції, вибираючи нас головними у-
рядниками, наділили нас великим --дбвірод передаючи нам 
провід і за$яд У. Н. Союзом начотири^рокИ. я 

; Я певний, що в тих чотирьох роках- нашого урядування 
кожний з нас, як головний урядник такої, організації, що має 
членів ріжних політичних і релігійних^ ѓпереко'нань, пошанує 
своєю співпрацею те довіря і сповнить #надії, яких від,нас 
сподівалися делегати й члени нашої організації, і -

: Ми зібралися, на те, щоб здати на тім першім;, нашім річ-
. нім засіданні звіти з нашої урядової^дшльностИіПровірити 

загальний стан майна та обговорити Й вирішити всі'орѓані-
заційні справи, що вимагають одобрення.пілого головного 

`Тряду. Вітаю вас усіх, шановні урядники, 1 прошу про гіо-
трібну.співпрацю на цьому нашому першому зібранні. 

Кожного, року головний уряд на- Свойому:річному засі-
данні вшановує память покійних членів У. Н; Союзу. Тому я 
прошу вас усіх, тут приявних, і цього року пошанувати по-
кій#их членів повстанням .з місць. (Тут головці `урядники 
встають з'місць). 

Дроголощую.річне засідання відкритим з такою програ-
мою наши^ нараді ' g 

Звіт головноќ) предсідника М. Мурашка-; звіт заступника 
" гол. предодаШка̂ Ѓ. Германа;гзвіт заступниці з`ол, предсідника 

Марії Малєвич; звіт гол..рекордового секретаря Д. Галичина; 
звіт гол. фінансового секретаря-касієра. Р. "Слободяна; звіт 
головної контрольної комісії: Д. Капітула, д-pj А. Т. Кібзей, 
G. Б. Малицькйй, С. Куропась, Р. Смук; звіт, відповідального t 
редактора „Свободи" д-ра Л. Мишуги за 11 місяців; звіти го-
ловних радних: Т. Шпікули, І. Лисака, М. Давискиби, А.̀  Шу-
мейка, І. Гузара, С. Слобрдяна, О. Запоточного, І. Ваверчака, 
В. Дідика, Юлії.Баволяк, Стефанц Палівода; дискусії над зві-
тамй; внесення й ухвали. ` -Vt 
- Як ви, шановні урядники, згідні ..з 'Цією програмою,, то 

прошу її приймити, а як не є згідні, то прошу її змінити. т 

На. внесення радного М. Давискиби, поперте радним 1. 
Гузаром, принято; одноголосно преддожену, програму нарад. 

-z Заки приступимо до виконування гіринятої нами прргра-
і ми-, продовжує гол. предсідник, то насамперед я прошу був-
шого головного предсідника, а теперішнього голову, кон-
трольної 'комісії,, пана Капітулу, провести ііені приписану Со-
юзом присягу. " ‡-
U. Д. Капітула проводить гол. предеідйикові присягу, а опі-

.еля головний предсідник проводить-знов ту саму присягу 
головним урядникам. 

Провід`ў веденні зборів перебирає заст. гол. предсідни-
ка, Г. Герман, а головний предсідник здає наступний звіт: 

ЗЄІІ ГОЛОВНОГО ПРЕДЄІДНИКА М. МУРАШКА. 
‚Хвальний головний уряде! - - _ 

На шістьох чергових засіданнях у 1937 році екзекутивний 
. комітет, полагодив багато .таких організаційних справ, яких 
приготування до 19-тої конвенції вимагали і які.. конвенція 
поручила нам до виконання, як теж багато інших .важних 

- справ, яких час, життя й розвій нашої організації вимагали 
в минулому році. 

Згідно зо статутом У. Н. Союзу, всі рішення екзекутив-
_ ного комітету були проголошені в урядових протоколах у 

березні,, червні, липні, жовтні й грудні 1937 .року. Супроти 
того вважаю непотрібним у мойому звіті ще раз повторяти 
всі ті справи, бо ви всі читали ті протоколи і знаєте, які 
складні справи мав екзекутивний комітет до вирішення в ми-
нулому році. 

Одною з важних справ, які треба було полагодити в ми-
нулому році, вважаю приготування нового статуту, який 
треба було впорядкувати для конвенції; Як головний пред-
сідник, я вже на двох попередніх конвенціях працював разом 
зо статутовими комісіями над змінами статуту. Одначе ще 
ніколи не мали ми стільки праці, щр^али ми з приготуван-
ням статуту на минулу конвенцію і пб`конвенції. 
.Актуарій У. Н. Союзу, адвокатЧ статутова комісія зро-

' били л`е,-що до них належало, а я і^рекордрвий секретар му-
. сілц працювати над приготуванням статуту вечорамигв`педілі 

й е^ята, бо в. звичайні робучі дні ке. було на гте^ ч^су. В 
приготуванні Статуту треба було допильнувати того, щоб у1 

статуті не було помилок і щоб не вміщено, нічого такого^ що 
могла бич принести членам і ордаі.зашї шкоду. 

Виконали МиЬцю роботу `без ніякої окремої винагороди, 
а як ця праіія повинна бути; винагороджена^ то ви, шановні 
урядники, повинні і на цьому засіданні над тим застанови-
ТИСЯ. ""- -Г ': -:: І̀  

У звітах рекордов6гоч і фшадсового департаменту, головні 
. секретарки контрольна .комісія предложать.вам усе те, що ми 
ќВиконали, і .якийчбув загальний зріст У. Н. Союзу в членах і 
майні за минулий рік.- -. .J 

Я в мойому звіті обмежуся,;}шшє до, загальних підсумків 
‚того, що ми називаємо новим орґанізаційним бизнесом і фі-
нансовими трансакціями, які осягнено і проведено в 1937 р. 

Новий Оизнес і суспендування членів. 
Коли порівнятл ііовии бйзнес" за^г937 рік з новим бизне^ . 

сом за 193в-рік, то він представляється так: 
У 1936 році принято -:до У. ѓЧ. Союзу нових повнолітніх 

членів 2,084, що' обезлйили себе на загальну суму. $1,534,000, 
а в 1937 році принято^нових повнолітніх; членів -2,003, щ о : 
обезпечили себе на-сум^п $1,435,500. Отже вписано до У. Н. 
Союзу нових п6вноЛіт5іх '̂членів у 1937 році 81 менше̂  ніж 
вписано в. Ї937 році. ^ ^молодечому департаменті було за-' 
гального нового бизнесу в`Л937 році: $329,500, а в 1936 році 
.$326,200. . ; З І ; і 

.v Коли візьмемо під,уйагу те, .що це був крнвенційний, рік, 
у якому юрґанізація звичайно не дістав.ала стільки, .нового 
бизнесу, скільки вона "діставала в не конвенційних .роках, то 
треб а,, ствердити, що. наша організація в минулому конвенцій-, 
ному році вдержала висоту; нового бизнесу нарівні з іншими 
роками.. Одначе ні не повинно нас вдоволяти, бо У. Н. Союз _ 
повинен діставати кожного .року багато більше нових членів, 
як він дістає..ч - - - ' 
. .Порівнюючи число суспендованих членів за останні, два 

роки, вислід був? такий: У 1936 році суспендовано 2,156 пов-
нолітніх членів, а пойнято,наново лише },360. У 1937 році су-
спендовано 1,853 повнолітніх членів,; а:принято наново лише^ 
1,045, Отже.ті члени, що були суспендовані і не були приняті, 
наново, це ‚для організації iHUiaeTbCH-;BTpaToro. 

-Чому я підношу цю справу в мойому,звіті? Підношу.то^ 
. му, щоб головний уряд застановився над-цею важною для 

організації справою ІІ може ми знайдемо якийсь спосіб, що 
поможе нашій`, організації ѓЗменшити суспендування членів.' 
Во які причини не складалисяб на те, що ті суспендовані- чле-
ни не були наново приняті, то загально треба.ствердити, що 
забагато членів втрачено через суспендування в одному році. 
Ми мусимо подбати, про те, щоб У. Н. Союз мав якнайменше 
суспендованих членів, бо цього вимагає добро організації. 

Бо.нди й моргеджі. 
у В 1937 році екзекутивний комітет У. Н. СоюзуІнвестував 

у. ріжних бондах, які, ^.законно дозволені для такої організа-
ції як наша, $390,629.69. В .тому, самому році екзекутивний ко-
мітет. продав, ріжних.6ОДІДІ8 на суму $159,351.56. З продажу J 
тих.бондів було зарібку^л^ організації $2,577.81. $кзекутив-
.ний.комітет був^дуже обережВий з інвестиціями в.минулому : 
році. А то тому, що минулий рік ,̀ як. вам відомо, для інвести- і 
цій був може, більше небезпечний як 1932 рік, у якому депре-
сія була.дійшла до найвищого ступня. Маючи це на увазі, -
екзекутивний комітет.:^! 1937 році уділив 37 малих морґеджів. 
З того ЗО у забезпечених і державою запоручених моргеджах 
на суму $168,245.76,: а сім індивідуальних морґеджів на суму 
$32:250."" ; 

Власні реальності У. HJ і Союзу. 
- Ви, шановні урядники, маєте'перед .собою трчний звіт з 

приходів і оозходгв з кожної реальности. З цього бачите, що 
У. Н. Союз адмініструє 26 власних реальностей, крім Сою-
зового дому, на яких У. Н.Союз має̂  інвестованого, майна 
$1,120,329.08. . 

В 1937 році У. R Союз одержав чиншу з 
власних реальностей __ . __.ї$ї42,679.30 

... Розходи на вдержання власних реальностей ___̀  52,423.01 
Міських податків з тих реальностей заплачено 35,947.68 
У. Н. Союз одержав відсотків _—, і 54,834.88 

себто 4.89% від тої суми, яку У. Н. Союз має. інвестовану В 
‚тих перебраних реальностях, 

У. Н. Союз адмініструє теж 8 реальностей, що не є вла-
сністю Союзу, а лише під його контролею. У. Н. Союз зібрав 
чиншу з тих реальностей $28,560.12. Розходів на вдержання 
тих реальностей було $10,858.05. Міських податків заплачено 
$6,026.93. Проценту У.;;Н. Союзові.заплачено $10,872.36. З 
зібраного чиншу на тих вісьмох не Союзових реальностях, по 
заплаченні всіх розходіВі податківці проценту У. Н. Союзові 
від повного вложеного кашталу^еллачено ще. $802.78 на ра-
хунок морґеджів. Це вказує, що, як дохід з ренту не погір-
щиться в цьому році, ѓо можна^Оуде сплатити капіталу ще 
бІЛЬШе. И 4ЇГ ' 

^ 
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Про перебрані реальности на'-власність У, .Н. Союзу тре-. 
р-.,ба сказати, що продаж тих .реальностей' це для 'орґанізації 
-а- ЃОдна з найважніших проблем дог роз'бязання. Цю проблему 
v- продажу перебраних na,lbfacHieTbjpgajbH0CTeft має перед со-
р ^ о ф не лиш У, R Союзї аЗіѐ  мають?`Ц; TejKL: усі .#аеќўраційні 
б^койпанії і запомогові орга"в-заці'ь. Џ Я `џ 

ь' І У найновішому річному звіті асек#раШйнї)го ќоміщенера 
'^йюйорського стейту є^поданаі стази^ти`ка^гі(фебранйх: на вла-

сність реальностей усімя асе#уращйними" компаніями і запо-
I моговими організаціями; стейту. Коміше$ерХ виказує, що від 
f 1929 до кінця 1936 року асе^урадійні^компанії і запомогові 
^організації, управнені робити' бизнес $ йюйорському стейті," 

Міеребрали на власність реальностей на сўмўь $1,744,569,703.50. 
Отже, щоб- перепродати- реальнЬстЬна.5гаку кольосальну" 

суму, то це дуже складна й:ваЬкќа справа^ яку розвязати у 
якийсь спосіб мусять` усі ті асекўрїційні компанії і запомо-

-гові організації. . . . :"-- ; : -^^ ; ; . ^ : 
Головний уряд У; Н.-Союзу на; ђіьоміу^річному засіданні 

повинен теж застановитися-лад. практичний способом прода-
;жу реальностей, перебраних^ на. власність -̀ нашою орґаніза-
.; цією. Тому я прошу у відповіднім часі наш`их нарад обгово-
` рити цю складну проблему^ бо це. І`ія організації дуже важ-
на справа. ` 2 `` Й g ^ J і 
Відокремлення „Свободи? вЩ $'СЊ ?о?озуѓ 

Вам уже відомо, шіо'^в^фр^йі ^вІдо^^млення „Свободи" 
Џ від У. Н. Союзу 19-та ЦОшзенція, в %);авні:;Л937 ̂ року, перевела 

ухвалу, якою постан6ви^,Цщои У. Н. ,С6і5з. має перестати 
^-^рукувати, видавати і розсилати їасойіісс „Свободу, і що. 
^-відокремлення ‚‚Свободи-—від У. Й.^^юз^г.мае бути виконане 

так скоро, як Це екзек-утивнийікоштет^`Уважатиме за відпо-
ув ідне і практичне до лібреведеніяй JT'̂ -rs f : ч 

Цею резолюцією постановлено^ і̂ о^екз%кутивіний комітет 
Т-`'л управнений в імені Союзу ;винаййи%И; Друкарню,у обстанову 
, .і машини такій корпорації, язс^таажатиме за відповідну і з 

. якою може заключити Фідповддкў ^ов^контрак†) на підста-. 
- ві якого то контракту цяглс^рпо'раірярбуде друкувати й висй-

j - л а т и членам ,,Cвoђoдy'^i^ШSPIйийЃBiклi,, по означеній від 
^кожного примірника'Цда'Далвдіе постановлено.теж, що в 
уўмовах ^контрактах між^.Н."Сйю^ом і корпорацією мають 

'бути щ)роблені такі за^тережейня,сіякі екзекутивний комітет 
`уважатиме за'відповідні, на .випадок недодержання корпо-

" рацією умов. Щ џ % ., ч Џ` ` `"".. І І ^ - . 
`-^r Виконуючи конвенційну "ухвалу,' е`кзекутивний комітет, 

разом із Союзовим адвбі^трй,%^^,зій^теі щоб зо сторо-
г ни орґанізації поробити-всі-ті застереження в контрактах, 
% які конвенція мала нат 3;вазІІ Фтжбг_шѓ̀  підставі принятої кон-

венцією резолюції та Щ практичним і цравним виконанням 
екзекутивний комітет'е імені Союзу заключна з Українською 
Пресовою і Книжковоќѓ Корпорацією:: три окремі умови-кон-
тракти, І які зобовязують' обі сторони від -1-го грудня 1937 
року до 1-го липня ̀ 194І рокуі- -т Џ . 

Один контракт заключені$ на-гдЃўкування, видаванню ре-ї 
. даЃўвання і розсилання „Свободи"-й „Юкр.ейніУї Віклї", 3aV 

`що У. Н. Союз платитиме корпорації таку саму сўму4 якщ досі. 
платив адміністрації' ‚Свободи'' а^саме $3,595 .за ;;Свободу", і 
$475 за „ЮкрейніенВікЛіі' -кожно'гоі місяця, і :-- '; ' J-

Другий контракт^ заключно % на "вйнайм тій корпфаціі' 
місця, яке займає „Свобод'а'V: за що корпорація плати?ть У. 
Н Союзові суму $9,600 річно,, платною по $800 місячно. 

Третій контракт заключено на винайм цілої друкарні, 
себто маШИн і друкарських приладів,, за що корпорація має 
платити У. Н. Союзові ДО% від обороту всього загального 
бизнесу корпорації, ллатноѓо 15уго `кожного місяця. 

Найважніше у приготуванні тих умов і контрактів є̀ те, 
що імя „Свободи" й „Юкрейніен Віклі" У._Н. Союз корпора-

' ції не продав, ані не винаймйв. У̂  ѓі. Союз дав лише дозвіл 
корпорації вживати це імя, який томозвіл У. Н. Союз може 

' колинебудь відкликати, як вважати^ це за потрібне. 
Отже супроти тогб, іцо У.'ІН.^Ѓбюз заперестав видавати 

' „Свободу" і „Юкрейніен ВіклШв^І" 1-го грудня 1937 року, як 
уже сказано в наведених умойЙх?і^контрактах, У. Н. Союз те-

' пер уже не є відповіДалшийі-за нія^й акт ні присуд, вида-
' ний проти часопису „Свободу:а^^ІЮкрейніен Віклі". 

Окремо від згаданих уже контрактів, а для добра самої 
корпорації, власники корпорації заключили між собою 
окрему умову, якою вони назначили М. Мурашка, теперіш-
ньогр предсідника У. Нг СЬюзу,̀  опікуном усіх шерів корпо-
рації з правом голосування всіми шерами цієї корпорації. Ця 
умова постановляє теж, що на випадок смерти, або уступлен-
няМ". Мурашка право це переходить` на Г. Германа, теперіш-
нього заступника предсідника. Ця умова власників корпора-
ції, відносно назначення ними опікунства, кінчиться теж з 
днем 1-го липня 1941 року. 

џ 
і 

: 

-

Приходи й розходи „Свободи". 
Приходи й розходи „Свободи" я подаю в мойому звіті 

за 13 місяців, хоч я адміністрував „Свободу" лише 11 міся-
ців, себто до 1-го грудня 1937 .року. В грудні 1937 і в січні 
1,938 року були ще деякі приходи й розходи, які треба було 
викінчити, бо це були зобовязання ще старої адміністрації. 
Приходи були такі: 

Передплата від членів У. Н. Союзу $44,770.00 
Передплата від приватних людей __; ... 3,318.61 
З оголошень ___ .̂.___ 1% ;'j 6,463.98 

. 3 друкарських робіт для У. R С. 1 7,029.60 
` З приватних друкарських робіт _1 .___і 571.49 

Процент з банків _^^________ __": 374.45 
З продажу книжок _: іД`—^ -і— ^__^ 2,052.98 
З продажу Пропамятної^ниг# членам У. Н. 

Союзу ! ЏїЏ^^ -^ „ 4 ^ 2,827.12 
Зворот від У. Н. Сбюзу за світло,, чищення, 

огріття і т. д: __—, , : !___ 2,355.20 
Ріжні інші дрібні приходи —̂w— . ^ 157.06 
Готівка з 1936 року ІЗА-+ "f tfCl^.^.^ „̂  20,511.02 

Разом $90,431,51 

: 

. 
йќ 

' Розходи'були" такі: ` 1 ^ 
Платйя редакторам з̂а:. 11 місяців J_—І̂ —ѓ-Ж $10,815.75 " 
Платня поѓіќгнйк-я^г ^18,622.26^ 

І;43Ь48.% і 
, ' а-^ Г^ v г'`' -

Нілатня. робітникам „ 
іТІлатня :-; помічних і 
Џ сил в-`офісі с 

'й Щщ Платня ^к$респрнв 
дентам І v к $ .^І, ' 

я 

S#I у 

:Ї ^Ь 
С : ^Л ђ435.^)-

Падір^ дляѓ ‚^в^бодђ" J 1 + ._і__^_5: Ї7.15Л0:. І 
Друкарські- матергіяли- ^ !_t 6,859да`г' '; 
Початаѓ за йересйлку^^вободи" _̂__ ..-^^бЗ?.Йхі : 
Електрична сиі!а-5_____^ ' -^.і U772.21 о З 
КанцелярійнЬ прилади-- . ._'__'= БВ^Йб -
Асекураді^ ^-:___?і=___ і_2 гШў7 ' 

‚Купно нозих`-ластйй д̂о машин _._в п1ч33432Г." 
^Наіїрава :̀мащин д__Е .__,___ й Ф%$й^ ^ 
;:Купнр Іжнижок5^ іі- ,-- 1-5 5 рШЗІ .„-

Соіціял'ьне обезпечекня на старі літа робітників т ;̂ 834.69̂  
`Соці?л^нй обезпечення робітників на безробіття в рЩІЩ --. 
-ЗворотеЎ. Н.Сбшзові за Пропамятну Книгу _1^ 22,4743)0; $ 
`Чинш У. Н. 'Союзові : : 6̂̂ 797ѓ36̂  :-
Лєґаяьйі''вйд4Тій^ !___: Щ 2 г-вбОД)(̂  -
` Кош†иг висилки Пропамятної Книги . ___: - :̂ 483Ю7 

кий податок" ---^ ! —: . 4 ;.-ѓ;061;76 лРіжні дрібніѓ` вйдаї̀ к'и, як переклади, звороти ^ 
г -а ь %. .is;_:_—___-—:_—____________ у_^ гл,зоо.9$ І 
- : : ; ; - ѓі %Z І Ч І` % І г 1 І? Разом ; ^ 0 # 5 Ш 
ЩІ - - B-g ?І -u Г̂  ^ . - - - - . -, я а ^ ;; - -

Отже:: прнхіД" за 15сѓмісяців з переносом готівки S v; -Л ̂  Й' "4 

з ІШ р6кў-фв}---„ _____._„_;$$6,431.5f--:: 
Розхід' буй і _ _ : і _ 1 ^ _ _ _ _ .- ^_______і_і ^7(̂ 851.46 :

 2 

- І.' 
Остадохгь' ї.о^івк^.^_l:fД___ч__________________І_д$19І^8а05g 
ДейОЗитгу-Г^овій'скрііланії - ______'_ 'Г S0.00 

^ v^ 
.'- `Т- Г ` ^ _ . Д 

са" Разом . $Щ630.05 V 
З Це майно ;„GBg6^fei", шо осталося з кінцем січні 1938 

року, екзекутивний ^сомітет перенесе до адміністрйційного- І 
фонду tУ: Н. Союз^.2 ,, ; . . ' - v 

В минулому ^рбці їздив я в ріжних організаційних; слра- і 

вах. до; Е^лмайри, Н: 0„- Елизабету, Н. Дж., Філядельфії^Па., 
і Ню`йритен, Конн. Був я теж на Конгресі Ліги Української. 
Молоді.в Кўіі#лендц Огайо, і в Олифанті, Па., в справі: перего-; 

`ворів про злўќу y.'Jrfc Союзу і Згоди Братств. } Z Х.'7!- .-' 
У справі злуки-У;;Н. Союзу і Згоди Братств, як теж тех-' 

нічних, і правних вимрп такої злуки, екзекутивний комітет 
предложить вам окремий звіт у часі наших нарад. 

^Отсим кінчу'̀ мій звіт і дякую членам екзекутивного ко-
мітету, всім головним' та відділовим урядникам і членам за 
щиру співпрацю _в минулому році. ї 

-Здавши звіт,`гол, тіредсідншс перебирає провід нарад, бо 
; з ч^рги';наступає;звіт заступника гол. предсідника. 

5І ІЗВІТІЗАСТУЛНИКА ГОЛОВНОГО ПРЕДСіІгаіІ{А 
1 г. ГЕРМАНА. : ' 
тМоє урядування почалося формально на засіданні голов-

ноґр екзекутивного комітету 16-го липня 1937 р. Опісля був 
я іще на Двох засіданнях: в жовтні і листопаді. . 

Від головної канцелярії я мав припоручення провірити 
СЇіраву похоронних видатків, по поќ. членові відділу 278 в 
Вїлкс Бери, Па., і наладнати справу довгу для відділу за не-
плачені вкладки. Справу полагоджено зверненням відділові 
$77 з посмертного. . 

З припоручення головного предсідника я разом з п. Ка-
пітулою перевів контролю в секретаря 2-го відділу У. Н. Со-
юзу в Мавнт- Кармел, Па. Цей відділ не має відділової каси, 
звідки можнаб заложити вкладку за члена, що .не заплатить 
на час. З тої причини відділ спізнявся з пересилкою вкладок 
до головної канцелярії. В додатку відділ не сходиться на збо-
ри з причини місцевий обставин, і це не дає надії на кращий 
порядок і на розвій відділу. Про вислід контролі я подав 
звіт головному предсїдникові. ' Г. 

Мене покликано як головного урядника до Алентавн, 
Па., 25-го липня, де я проводив програмою „Національного 
Дня", і до Вунсокет, Р. Ай., 6-го вересня, на Конгрес Ліги 
Українських Клюбів. - . : -

У часі кампанії покликано мене на організаційні збори 
до Шамокін, Па., 17-го жовтня, а до Грейт Медове^ IT. Дж., 
28-го листопаду.: `% і;„ 

Головну увагу я звернув на Вілкс Бери й околицю, де є 
10 відділів, а з них половина не виказує активности. В ціли 
оживлення тих .відділів я скликав на день 13-го^ листопаду 
орґанізацгйні збори, і при участі ft допомозі гол. -рекордово-
го секретаря Д, Галичина і' гол. радного О. Запоточного за-
початќував постійний комітет під назвою „Окружний-Комі? 
тет Українського Народного Союау,,,^3 склад комітету вхо-
дять відділові урядники, які зміж себе вибирають управу на 
час одного року. Окружний Комітет відбуває збори и на тих 
зборах відділи здають звіти з організаційного руху й дисќу-
тують над способами організування нових членів. На порядку 
дня є справа влаштування „Союзового Дням 17-го липня, 
1938 p., полученого з атлетичними змаганнями. До ^цього 
зорганізовано дружину-„бейс-брл", що перша буде носити 
назву 4,У. Н. С'- На пердгих зборах в справі бейс^брл явило-
ся десять молодих хлопців, членів У. Н. Союзу, а по Зборах 
зголосилися ще чотири. Принято назву: „Атлетичний1 Ќлюб 
У. Н. Союзу" і вибрано тимчасовий уряд. Треба додати, що 
урядники.відділів У; Н.-С. на своїх зборах приняли цей уряд 
Атлетичного Ќлюбу з одушевленням у склад $кружного Ко-
МІТЄТу. : .. - :; _ І . І 

З моїѓх "відвідин по відділах я завважив, що там, де збори 
^відбуваються рідко, там відчувається застій і брак життя.-
Виглядає^ що те, на щс^нераз нарікалося, а саме, мітінгуван-г 
ня, дається тепер відчувати своїм браком. Правдоподібно 
причина застою лежить?йе в скількостІ, а в якості мїтінгів. 
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'X 

ІІ ; В організуванні молоді я не̂ -мав успіху, бо -вписав лиш 
-одного` молодого члена, і то аж5то#і,`сколи вдалося переко-
?лати, ріодичів-ѓпро це, Від віддіІюв^х^секретарівд. довідуюся, 
JHO й вони організують молодих..члені# #ише за^одою ро-
`дичі^. Доступ до молоді з асеку$аіЩШо-ІРт$чќи g дуже,тяж-
ЏсщЏбШ молодіж fee там, де Знахойиіѓь ^товариське життя, 
^ а ю , нлдїю,-що;спроба^з:Атлетични1і:^л1обом У4 Н. Сліри-
`Н$се^бажаний успіх у моїй околйці;сар(сііиІ йде іро ти$:, що 
ІЂЩЄ Є Членами Союзу, то я певнйй,"ш5 ЌлЯ)б багато п^ичи-
?иити‡я^о задержання їх у рядах нашої cspif нізації. 

О X 

У 1937 році: суелвдавано` г_._-__ 
.̀ відійшли Згпереступними листами 

відій^іл^ До фового роду обезпечення -.-
-і відійщліі дот інших ̀ осляс -._ : 

,` , відійшли зо -зворотом у ГОТІ'ВЦІ _' 
відійшли на безплатне продовження ___. 

1 ', " Ч. -: -̂відійшли на виплачене обезпечення і__. 
тіамфли '$ьЖ _^__^ і 

1,853: 
252" 
ЂІ 

- ш щ 
206-

я g : Q3BIT ЗАСТУПНИЦІ ГОЛОВНОЃ$ П№ДСІДНИКА 
$+з - і Д МАРИ МАЛЄВЙЧ. %Ш 
- .г І Љ$Ч це є моє перше звідомлќрня^я^к^голрвіої ўрадниці, 
as -то все:'чомусь мені здається, що1 та'Ќ ̂ йт-й ѓя вже-нераз зда-
g --вала.сама перед собою. Бо для УЗтЕ .^(уазу-не'ТІ#щияа-..мені 
.2^гі^ацювіти, не зважаючи на те, щОсЯ̂ пй{Шійй разгє5йфпо уряд-
`Џ іницфо. Для У. Н. Союзу я вже працюй з перервіми%ті$над ЗО 
І ?йт, і̀ ђераз з покійним Михайлом УгерчакоМг набігалась від 
`^сігги. до хати, щоб організувати; ноШ ЃВќділи І Нќ) Йорќу й 

5 ^о'колицЬНю Йорќу. . -"rz..ђ ђ 0; 5 Џ - .с- І -, `` г ' 
Упродовж останніх 8 років ^'тіО`і^агала'^дірґанізіаційній 

І . пра$ііТІітсбурґу й околиці. Том^ то^снрІвй.УЃН. 'Союзу не 
я є меняйякою новїстю. `.І 5 Q 1 ^ .^ ' І 3 '?'?,"" 

л У .тих кількох місяцях мойого'.уряй#анцяЗя працювала так, 
г JHK а$ені диктував мій розум і як вимагай об^етавинй:.: . 
..'. ` _ч Ютже 20-го листопаду відвідала і ^від. 306' ЕЃ Пїтсбурґу, 
^ S Х)Днач̂  на зборах було дуже мале числоѓ членів, я тому уряд-
: 3 ники відділу просили мене гірил^Ти^ійеГбЬі 39-го ітрудня 
І І `відбулися збори того відділу дрй ^е^ќкВі^^ах'й"илешр, 'Я 
5 " указалафеферат про справи $. тЕ бок)Зу^аѓ постім-рефераті 
ќ`Щ' #едась-.Довга дискусія; .- ? s - 2 'і " ^.S _-'" 7 
1 ``ї ^ ^ ч2Ьгр листопаду була я на збор^рРвід. 26S в Карнеґі, Па. 

ЦеЃѓ відділ основано недавно з с%ві ѓмолоді. На тих -зборах 
вписалось тоді 10.нових членів. Таќамо цей відділ запросив 

- -мене на 30-го січня 1938'р. на свій"ЮвЙлей, або річницю його 
рснувегння. Того дня вписалось також -J(Lнових` ч'ленів.і відділ 

„Лі Шя$?$ гарно розвивається. ` t..і- І В g І † ђ г ,` f 7 -
; І ІНа іірипоручення головної каЩЙ^рІЇ-пблагодила я 12-го 

‚^^Трудня справу Миколи Затварниі^крго.у^вІдДш 16J в. Емб-

—^ф^.^^џЛ^то^ грудня запросив мене відТ 24 в Ренќін,̀ `Па., на 
и^Й№ЦНЙЙ'Іборв.'В тій 'місцевості-` :^б^`^^5^^.^?0Лн а" 

че завдяки відділовим урядникам відділ не тратить членів. 
^Й% ^ а т и х зборах я вияснила там.`^аг^то.рщих питань у 

часі дискусії, яка велася про справи^Єйюз$.; 
.. Д?го лютого 1938 року разом з голгі)Єк.^се^Еѓгарем п. Га-

личином полагодили ми справу по^^памя^^іуці ї Павліпі' 
Џ:Чуу4д. Ц у у ^ і с р а к с , Па. ^ ^ J ^ " : J 

20-Рв лют̂ ог(і відвідала я від. 296'в Арнолд, Па.'ЯЦМ^від- ,„ 
„.є дЛ#і^ЧіелІікий, і хоч та місці^^г:%йаг?1ѓіщ#^^п^р'^^^^ 

поважнЩ-^Ткнена безробіттям, то ^завдяки секретареві 'Ка-
линовсьтому^Та запопадливості інших` урядників цей відділ 
не ..стратив afii одного члена. ^$^'$%ЇЖ-' 

А. ІВ ї й -рррамаді є багато свідомиІ#^йШць, тому дискусії 
`̂в і̂гім відділі були дуже цікаві й оживлені. Також мушу за-
значитиу-̀  що й жіноцтво там є свіЙомТшеі =- бо' ̂ багато з них 
прийшли на збори. Того самого днѓй^основане: там молоде-
чий відділ. Wty$$ 

Крім того була я покликана на'^І^за^даіїня екзекутиви 
У. Н. Союзу, а це на 15-го липня іШШРЃжо'втня', де пблаго-
джено багато ріжних справ, яких я. не буду,.- дичисляти, бо 

w;^:t^ :l - :v . і` '; , Разом 2,574ѓ 
Віднявши 2,574 `зід Ш.ЗЗІ, дістанемо загальне число 

повнолітніх ^ленівійсінцем"грудня 1937 року ____ 22,777 
Повнолітні ЗмениІсТуд^.обезпечені в таких ќлясах: 

З кінцем грудня^Ші ^.абуле ул^нів-.у старім роді обез-
печення .I-i^iiL^_C_2_5-l:i^iii^^ —^— 

'В обезпеченнГ.платнЗм ЦОѓсйе^ті %вкладками до 70 ро-
ь ќу життя ̂ ix^jr,_'__'_T_S-l;---.r4 -— 

В обезпеченнг пЛатгіім)гіо смерті з вкладками впродовж 
20 років _^__^_^__;jL-^-L--- — 1,939 `-: 

В обезпеченні платнім за життя'з вкладками впродовж 
20 років ^ ^ Щ ^ Д Щ Ш ѓ І —-— 1,077 

В новім обезпеченні на ціле життя Для нових членів __ 3,844 
В новім обезпеченні;на Шяеіжитт^ для старих членів __ 14,749 
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про них ви читали в протоколах, поміщених у нашім часопи-
сі „Свобода". ЩЩ ^.:0Щ 

Вражіння, яке я винесла з моїх поїздок, є ріжні, Декотрі 
відділи, що мають свідоміших урядників, розвиваються кра-

` ще," інші — гірше. Притім.я завваж̂ йЙвГ. що тисячі нашої ді-
твори належать до чужих асекураційТ?ч'о часом діти деяких 
„патріотів". 

І Щь Тому треба ще багато витревалости, енергії і тої впер-
тости втѓравного агента, щоб вписа%иѓ̂ гі діти в ряди `ўкраїни 

ЏяШ$ї о^нізації, У. Н. Союзу. ' ^ . 

1 ЗШТ ГОЛОВНОГО РЕКОРДОЙОГО СЕІІРЕТАРЯ 
Д. ГАЛИЧИНА ЗА 1937 РІК. 

%ь$Я$шк 1937-мий рік був конвенційним рокомі У цьому році від-
булася 19-та конвенція У. Н. Союзу., Зла дую про конвенцію 

г на самойу початку мого звіту, бо в^снеі%Йо^`и на увазі ііей 
факт, щџ треба відповідно до цьоМ^ро#ЙяІати й Союзову 

L працю ^Л93Г році. %ЃЙ 
Љ .'-:- . 

Істеѓрія нашої організації'виказў^,`ШсГ в конвенційних ро-
W ках буває звичайно застій в організаційній праці. Цей застій 

не муситьтревати цілий рік, але ̂ тлеває.він майже певно кіль-
Ь$ўр#ифліСЎП#Ь перед конвенцією і кілька по ко"нй̀енЦії. До ‚цього 
- "застоЮ;?причиняютьс5І у великій мірі непорозуміння^ йегоду-
'̂?'̂ вдння Йротести в справі вибору делегатів, а опісЛ#вибори 

вже нарамій конвенції, де не всі, -
i^e^isypH^H,, можуть бути вибрані. 

Я к ^ ж закінчили ми минулий 
І#}#їраця Щаа виказана в тому році? 

числа щодо руху членів, які я тут v 

`%. .'-v. -

пєі;кандидатамй-;їіа ріж-

.̂ ЙДТ. . РУХ ЧЛЕНІВ ЗА 

конвенційний рік? Яка 
^ Џй,де дадуть нам 

ю 

#ІЌ. vv. 

3 початком січня 1937 р. було пові^тні^^'еіі ів 21,919 
У 1937 році: принято нових — 1 - ^ ‡ ^ ^ ^ : , ^ 2,003 Щ$ 

-: 

принято наново j 
принято з переступи 
принято зо старого 
принято з інших КЛЯС 

‚Ў$Ж — "1,045 
листай‡р^ .,___. 244 

ння __ 51 
89 

к . ї^і^ГйЯеткзяи ш^т -̂ 25,351 

" kM Разом 22,777 
;_-' - - щџщ% Щ?%Щ$ Щ - `: ` 

Повища табеля' виказує,., що-впродовж 1937 року приѓ 
нято 2,003 яовнх^ првнрлітщх членів. Отже в тому числі є 
1,273 таких членів, "щос були 'зорганізовані як нові члени, і 
730 таких членівѓ-Що: п.е5Є;Пнсалнся з мо`лодечого де парта.--,, 
менту; Крім, руђ)цкщ ройўк:^членів Йам треба-звернути пиль-.; 
ну увагу щб на дві' fojfi; рубрики: з цовищої табелі, які е_ 
дуже важні. Це рубз)ика щодо "членів наново пойнятихч су-' 
спендованих. Ми .'завважуємо;, що впродовж. 1937 року сў"-̂  

'.спендовано 1,853 І ^ щ І а йатомісць принято наново тільки"` 
1,045. Ріжниця між т̂̂ МЃі :д5ома числами виносить 808, зна-
чить. було 808 таки^'ДленшЗіЙо.були суспендовані, а не при-
няті наново. Цяі-ріжнйця дає ѓнам також відповідь на те, чо-^ 
му зріст загально`го чийа. Ййенів не був такий, як би він по-

ч винен бути, коли! бр^ти 'Зі ід і̀ў вагу? що зорганізовано 1,27^3 
нових членів,, а ,перегіиоан.о."до "старших 730. Бо. хоч нових і ` 
переписаних членівїул'б разом-2,003, то загальне число^пов-^ 
нолітніх членів зросло йльки^-на 858, коли мати на увазі, що^ 
зкінцем 1936 рок^булогЂЄІх повнолітніх членів 21,919, а зкін^:^ 
цем 1937 року 22J77. ; :j т Л.:;Г : f 

Як я вже`зга^да%^вдрШЬвж Ш 7 року було 808 такй}бу 
членів, що були суспендовані, а не приняті наново. Це булй^і 
такі членик '201 членів мають іще резерву на своїх грамотах,щ 
293 члени лишили оргаиізацію^ло році їх „переходу з МО-^І 
лодечого `департаменту до старших," коли то вийшов їх б е з ^ 
платний ^Йк, а решта — це члени^які забрали позички на^: 

ПОВНУ суйў1; резерви, а опісля були^суспендбвані, або- також^. 
`ЩяЩ членіі-, `що вступили до орга^ації впродовж останніх 

Отже^ті 8(?8:Цле̂ #в̂  що були Суспендовані, а не приняті 
Іво, СЙ^ИЧИЙИ`ЛЙ те, що Союз неѓ міг зрости в членах так^і †Шї#џ це повищіО;бути-.;Відповідно;дЬ тої пр'аці, яку виказали 

впродовж:М937^року-^йоодинокі організатори, урядники йЃ 
члени. І власне` с̀успей'за членів це тепер найбільше лихо ор-̂ г 
ганізації. З одно† сто"рони ми маємо такі відділи, які приєд-^, 
нують нових членів, які постійно'зростають у силу, а тим-^ 
самим будують цілу організацію, а з другої сторони є такі̂ Ь 
відділи,'які не тільки що не приєднують зовсім нових чле-
нів, але ще й постійно тратять тих, що вже мають. Доходить, 
до того, що деякі відділи суспендують нараз і кількадесять 
членів. Дійшло вже _до ТОГОІ що деякі відділи стратили че-
рез суспензу до 50 тасотків свого членства. Коли перелля-
нути реєстр суспендованих^ членів,что побачимо, що найбіль-"^ 
ше членів суспендуютьЃ самоті відділи, які майже ніколи не 
приєднують нових членів.-^ђвиходить таке, що деякі урядни-
ки й члени докладають уѓш зусиліі працюють із усіх сил;, 
щоб діставати нових членів щоби будувати силу Союзову,, 
? по другій стороні^лЗ мавмо таких урядників і членів, які. 
не виказують ніяко^чфаці;. маємо такі відділи, які, суспен-
дуючи десятки 'членЩіунераз одним замахом, нівечать доро-
боќ тих відділів, ща^Зсягали цей доробок важкою працею; 
І ТЯЖКИМ ТруДОМ, g '. . Щ,;: 

Ясним і зрозумілим є, шо якась частина членів `мусить^ 
бути суспендована. Без цього не можна обійтися при найЧп 
кращих стараннях. Але всеж таки можна багато- зарадити в, 
цьому; а саме, старалися зменшити суспензу. Очевидно, вина 
за суспензу спадає у-першій мірі на того члена, який є суспен^ 
дований. Бо колиб.член затплатив начас свою вкладку, то 
відділ не суспендував би й діколи не міѓ би його суспенду-
вати: Та чйслімбя з тим фактом, що якийсь член не заплатить^ 
вкладки. На те МОЖУТЬ складатися ріжні причини. Дотичний 
член може бути байдужий і занедбує `платити вкладки. Він^ 
може знах'одитись у такому положеннН що справді не може, 
заплатити вкладќи, дбо він може обрахувати свій t`буджетч-
так що в ньому нема^місця на заплату обезпечення, хоч. ўІ-
тому самому чар в тому буджеті є місце на видатки менше 
важних річей. Або того члена міг хтось інший перем о вити 
взяти обезпечення в іншій запомоговій організації ;чи асе-
кураційній компаніїг^"Вкінці, член може.хотіти лишити оое-
печення й орранізайі^) через якгсь йеііорозумшня, невдово-^ 
лення, несвідомість.?-'^ 

^ Такі й інші причини можуть складатися на суспензу чле-
на: Ѓтепер іде про те, чи зо сторони того відділу, до^якого 
цей член належить, робле'но якінеђудь старання; щоб усу-
нути ті' яричинй суспензи. Йде ''проќ те, чи урядник _відділу, 
говорив з дотичним членом перед йо†р.суспензою. Чи дов^ 
дувався тіро причину суспензй,_ чи старався переконати члел 
на, чому він повинен. Далі платити, ^и пробув'ав'.ВИЯСНИШ,-
та представити членові вагу його обезгґечення та - коиечтс^ 
задержання ftoi^Sggjfppa^^ к0Н" 



І,тактом, переконуванням і докладним виясненням справи 
можнаб усунути багато з тих причин, які доводять до су-

дСпензи. У такий спосіб можна би певне зменшити суспензу 
"членів на половину. Але тут потрібно праці; тут треба пе-
реконувати нераз такого членна таксамо, начеб ми мали пе-
`ред собою нового кандидата на члена. І коли мати на увазі 
те велике число суспендованих членів ўпродовж тільки од-
ного року, то бачимо, як дуж'е потрібно нашої праці саме в 
цьому напрямі. І колиб ми справді зйернули пильнішў увагу 
на ту лрацю, то.певним є, що ми не.малиб по деяких відді-
лах десятків суспендованих членівг Що успіх нашої органі-

`заційної праці за минулий рік. був ќн.далеко видніший. 
- Асекураційні компанії дрисвячуютьіуже багато, своєї ува-

І ѓй збереженню- старого бизнесу, себто задержанню ,щ при о-
безпеченні тих членів, що вже мають асекураційні поліси. 
Асекураційні компанії звертають `на. цього роду `бизнес не 
^іеншу увагу, як на зовсім новий бизнес, це'є, придбання но-
вих членів. Дґенти тих компанійѓ працюють над збереженням 
старого бизнесу таксамо, як над, придбанням нового. Ці дві 
ділянки асекураційної праці є в них';- невідлучні, однаково 
#ажні. Ці дві ділянки мусять себе доповняти, бо інакше асе-
ісурацїйннй бизнес 'нііфля не^міѓ би бути- усгашний. Бо для 
ловного успіху потрібно^ щоби праця поступала рівночасно 
Ђ двох напрямках: у збереженнні. старого % збільшенні нового 
бизнесу. . % 

Отак і ми повинні дивитись на нашу: працю в У. Н. Со-
юзі. Нам треба конечно виказати ту `працю також у, двох 
напрямках: у задержаннГтих-Лленівг4цо,вжє маємо, й у при-
єднуванні невих членів. Нам треба присвятити багато праці 
й уваги обом ділянкам в однаковій мірі, бо тільки тоді У. 
,Н. Союз зможе успішно розвиватись та зростати в силу. 
---- Рух членів молодечого департаменту за 1037 рік. 
З початком січня 1937 року було ї$сис дітей 8,416 
У 1937.році: принято. нових _ І І ^ _ 5 _ . ? ; ._,_. 811 

‚.‚.принят.о наново - х-л____2__- _. 299 
. принято з^перестіпіими^листами __ 62 

^ принято ЗДНШИХ"КІЯС _-— ар 

-х' -
У 1937 році: суспендовано —_—______ ,________ :̂; 

відійшли з пере,ступнцми листами ' 
, ^відійшли до повнолітніх членів 

Відійшли до інших кляс _______ 
відійшли -на безплатне продовження у 
відійшли на виплачене обезпечення 
-відійшли зо зворотом у готівці 

Е ПОМерЛИ _Г-

24 

Разом .9,612 
686 

67 
730 

. 24 
7 
1 

45 
13 

-..- щ :. Разом 1,573 
^Віднявши 1,573 від 9,612, дістанемо "загальне число ді-

тей з кінцем грудня :1937 року^_^_"_і__ _;:___ 8,039 
Діти були обезпечені "в таких ќлясах: 

ђУ-клясі L молодечого департаменту- 5,695 
; У клясі П. молодечого департаменту ;g 1,744 

У клясі ІІІ. молодечого департаменту-___ 600 

ііі, 
Разом 8,039 

L 

одо .повищого руху членів молодечого департаменту, 
то тут можна подати такі самі завваги, які я вже подав при 
русі повнолітніх членів. Бо й тут бачимо, що коли порівняти 

-число суспендованих дітей з числом дітей принятих наново, 
.то було 387 таких дітей, які були суспендовані, а не приня-
ті наново. Ця власне суспенза спричинила те, що членство 
молодечого департаменту зменшилося впродовж 1937 року на 
377 дітей. Бо хоч у. 1937 році приєднано 811 нових дітей-
члснів, то натомісць 730 дітей відійшли до старших членів. 
Отже новими дітьми-членами ми, могли заповнити тільки ту 

-прогалину, яка повстала в молсЙечому департаменті чере`з 
; перехід дітей до старших, а̂ зже т`ої прогалини, що повстала 
- через суспензу, не було чим закрити, і 

У табелі, яка виказує, скільки діт`ей було обезпечених у 
поодиноких ќлясах, ми завважуємо, що. в клясі III. було обез-

. печених600 дітей'. Як відомо, У.'Н. Союз видає у клясі III. 
грамоту 16-літнього вивінування. Згадую про це "обезпечен-
ня тому, бо хоч ця кляса ввійшла в життя вже два роки то -̀
му, то одначе вона; як показується, є ще дуже мало поши-
рена й розповсюднена, не зважаючи на те, що грамота в цій 
клясі відповідає всім вимогам дешевого, модерного та під 

‚кожним оглядом для члена корисного обезпечення. Тому ор-
ґанізатори, приєднуючи`дітей до У. Н. Союзу, повинні набу-

` дуче звернути пильнішў вагу на цю клясу обезпечення та 
пропагувати п більше, ніж це досі було. 

Загальний рух членів повнолітніх і дітей за 1937 рік. 
ч 3. кінцем 1936 року було в У. Н. Союзі обезпечених повно-

‚літніх членів і дітей разом 30,335, а з кінцем грудня 1937 ро-
ку це число виносило 30 816. Тимсамим загальне число всіх 
членів збільшилося на 481 членів. Крім тих 30,816 повноправ-
иих членів, які були обезпечені на загальну суму $21,830,305 

. наша організація мала ще окремо 965 повнолітніх членів і 
дітей, які є на безплатному продовженні, або на виплачено-
му обезпеценні і які є обезпечені на суму $595,824.80. 

Спитаємо тепер, котрі відділи причинились до зросту 
членства, котрі відділи виказали працю для У. Н. Союзу та 
яка це була праця. Тут подаю відділи, а рівночасно число 
членів, приєднане поодинокими відділами: І так, відділ 291 

‚приєднав 254 членів; в)д. 204 — 120 членів; від. 292 — 62 
членів; від. 183 — 57 членів; від. 361 — 40 членів; від. 319 — 
^ -оолВ; В І Д ^ 3 3 ЗЃ 31 членів; від. 102 і-264 по ЗО членів; від. 

-94 і 280 по 29 членів; від,,238 — 27 членів; від. 143 — 26 
^ІШВДоо ,Дч 141^ 2 5 членів; від. 63 ђ341 по 23 членів; від. 

-125 і^ЗЗ по 22 членів; вїд. 221 ^- Щ членів; від. 338 — 19 
членів; від. 252 і 369 по 18 членів; від. 57, 141, 164 і 22? по 

17 членів; від. 22, 29, 43, 254 і 259 по 16 членів; від. 230 і 301 
по 15 членів; від. 105, 175, 247, 333 і 400 по 14 членів; від. 
251 — 13 членів; від. 90 і 276 по 12 членів; від. 59, 112, 165, 
268, 312, 330, 343 і 39Qino 11 членів; від. 11, 54, 2.03, 335 і 
346 ло 10 членів;:163, 2ЙЗ, 325 і 371 по 9 членів; 58, 130, 136, 
192,'210, 22% 28^293, Щ і 375 по 8 членів; від. 7, 30, 34, 45, 
85, 118, 146,-161,-167, ї†ї, 219, 260, 270, 277, 313 і 348 по 7 
членів; 31, 75, 77;' І20,Іа155і 212, 267, 282, 304, 383 і 388 по 
6 членів; 25,-,47, 76, 86,Й6, .97, 99, 104, 106, 115, 123, 142,:182, 
200, 284, 287; 334^364, №З ^385 по 5 членів; 5, 121, 1 $ , 173, 
206, 217, 27_, 370 і 37.2 ПСР4 членів; 2, 8, 9, 10, 14; 38,. 37, 
42, 44, 48; 61, 62; 64, бЂ, 6Й, 70, 80, 87, 92, 95, 98, 1516,-178, = 
186, 191, 198, 226, 232,^37^,239, 240, 253, 271, 275, '283, 336, ;"_ 
337, 358, 362 і 363 п'о З^лерів; 13, 15, 20, 73, 84, 91, 103, 122, ` -
126, 137, 145І f58_ i;60jJ66^168, 169, 177, 179, 180, 196, 201, . 
213, 224, 234 ,̀ 235, 238, $56^ 295, 296, 298, 300, 302, 309, 310 , -
316, 317, 823", 324, 332,'р44,- 349, 357, 359 і 374 по 2 членів; 
1, З, 4." 6, 21, 24, 27jf 32, 39, 51, 52, 55, 71, 72, 82, 83, : 1 
88, 100; 109, И0, 116,Яі7,:-124, 127, 134, 138, 151, 152,- 153, ^ 
162, 172, Ш 185, 187ЛЯ88,- 193; 202, 207, 236, 242,, 265, .257,.? 
258, 262, 278, 285, 286,Ш89; 299, 305, 306, 308, 311, 321, 326, " Ч 
328, 3423 345, 350, 376, 384 і;396 по 1 членові. - ? - ^ :: 

; : ' - `` '' . - - ` ` і 
Отже з повищого зЬідсімлення показується, що разом бу-

ло 270 таких відділів, ?дцо виказали впродовж року меншу 
або більшу працю._КОЛІІ телер брати.під#вагу, що У. ІН. Со-
юз з кінцем 1937 рюку^аќусіх відділів 390, то значить,, що : 
було 1?0 ^такнќ відділнз,. т'і впродовж року не .приєдна'ли 
навіть-^дного члена, йкже"ж це пояснити, що' в р^ѓЩзації 
могло йўти аж І20; тайих^відділів, що не приєднали; ані по 

г одному; членові ?^Коли^Ьізьмемо на увагу, що в-однім'відділі 
;'є^іл;ьки трьох,урядаида, то. це значить, що 360 відділовихў 
'радників не дістали за?))ік усі разом ані одного г.̀ нл.енаг. Можна. : 
складати винў на депресію, безробіття, на мале, число на-
шої іміграції в деякихімісцевостях, можна складати вину на 
все, що тільки можливо придумати, всетаки не можна знай-
ти оправдання на те, S доо 360 урядників не моѓли дістати 
одного члена. На те м )жна знайти тільки одну відповідь, а 
саме, що всі ті урядники відносилися до справи,організуван- . 
ня нових членів т'ак байдуже, що вони не тільки що не про-
бували нічого зробити^ тому напрямі, але навіть не завдали 
собі труду, щоби бодай подумати про ту справу. Бо коли в 
них булаб принаймні `̀ ІіумКа про потребу організування но-
вих членів; колиб вони хотіли виказати бодай крихітку доб : 

, рої волі й охоти до праці, тоді не можна би було й припусти^ 
тид щоб на,.120 відділіќ не було можливим дістати ані` одного 
члена. Тут уже не можйа шукати вини в обставинах, але тіль-

. ки в себе самих. У ті^` випадку.ми самі є собі найбільшими 
ворогами. Бо, не дістаючи нових членів, а до того суспен-
дуючи ще й тих, що; вже є членами, ми підкопуємо свій 
власний дорібок, нищимо свою власну ‚дотеперішню працю 
не тільки на полі Союзовому, але також на полі нашого всьо-
го громадянського життя. 

Подаючи цю заввйгу, я тільки бажаю, щоб вона знай-
шла належний відгомін серед тих соток ўряднйків,'-_ц$ цілко-

- вито занедбали організаційну, працю, та щоб вони старались 
набудуче направити і бодай у деякій.мірі надробити те, що 
досі не було зроблене. 

Рух щодо, нисда відділів. 
Зпочатком 1937 року було всіх відділів 385. Упродовж ро-

ку зорганізовано наступні відділи: Тов.ім. Івана Ґонти, .від. 
222 У. И. Союзу у Вест Пулман, Ілл.; Тов. Українська Молодіж, 
від. 233 У. Н. Союзу ВіЛорейн, О.; Бр. св. Івана. Хрестителя, 
від. 313 У. Н. СоюзуіЬ Смітвіл, Па.; Тов. ім. Юліяна Голо-
вінського, від. 341 У. ЙЌ. Союзу в Віндзор, Онт., Канада; Сестр. 
Молоді жінки св. .АННИІ від. 343 У. Н. Союзу в Рочестер, Н. 
Й.; Тов. Молода Україна, від. 346 У. Н. Союзу в Ґері, Інд.; 
Тов. ім. Ольги Басараб, від. 348 У. Н. Союзу в ІЙонгставн, О. 

Упродовж року перевели злуку ртсі відділи: від. 222 
злучився з від. 156 в.і^4естер, Па., а від. 341 злучився з від. 
364 у Клівленд, О. Н 

Отже зкінцем 1937 року було всіх відділів 390. 
Листування з відділами, протоколи, статут і поїздки в орѓа-

нізаційних справах. -
Маючи на увазі, ‚що майже вв^сь бнзнес нашої організа-

ції полагоджується листуванням з урядниками поодиноких 
відділів, то, очевидно, листування було найважнішою і най-
більшою ділянкою праці впродовж року. Крім листування я 

. ^також. проголошував в офіційним органі У. Н. Союзу .рух 
‚членів за кожний місяць, протоколи з нарад головного екзе-. 
кутивного комітету У. Н. Союзу з 19 і 20 березня,'3 і 5 
.червня, 16 дшіня, -І5 жовтня і 4 грудня, та всі важніші ухва-^ 
ли. У тому році була конвенція, отже треба було також про-
голосити й конвенційний протокол. 

При цій нагоді згадаю про новий статут У. Н. Союзу та 
про те, що в його виготовленні я доложив дуже багато часу 
та праці. От„ наприклад, саму тільки коректу треба було ро-
бити сім разгіЕг. А вже й не говорю про виготовлювання, змі-
ну та перерібку майже всіх параграфів статуту, яку то пра-
цю я виконував з ro.vl предсідником і актуарієм У. Н. Союзу. 

Упродовж року, а головно впродовж останніх трьох мі-
сяців, я бував на ювилейних святах відділів і на організацій-
них зборах відділів, на яких було заступлених разом 88 від-
ділів. Ці збори чи то ювилейні свята були в таких місце-
востях: Ѓодеон, Н. VL, ;Ютіка, Н. Й., Клівленд, О.,. Шікаго, 
Ілл., Дітройт, Міш., Віндзор, Онт., Менвіл, Р. Ай., Перт 
Амбой, Н. Дж., Плейафілд, Н. Дж., Філядельфія, Па., Мілвіл, 
Н. Дж., Вілмінггон, Дел., Вілкс Бери, Па., Олифант, Па. і Ню 
Брітен, Конн. 38 

Скажу, що ці поїздки були корисні. Майже всі ці мі- . 
сцевості, що я тут вичислив, достарчили найбільше нових 
членів. Урядники й організатори, які обіцювали дістати но-
вих членів, таки їх дістали. І тим організаторам та урядни-
кам, які ревно виконали'свої чобовЯзки, належиться-дійсне 
признання та щира дяка-"від отсього річного засідання го-

' ловного уряду У. Н. Союзу. 

-. 
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НАБІЖУЧІТЕМИ 
СВОБОДА, СЕРЕДА, 2Q.ro КВІТНЯ 1938. 

КНЯГИНЯ ОЛЬГА У ЦАРГОРОДІ 
ЗУБ ЗА ЗУБ. 

Кілька тижнів тому в` Ню 
Йорќу вбив 16-літній хлоп`' 
чина свою пару літ від ньо 
ѓо таршу любку. Любка була! 
вагітня, а молоді люди не мо-
гли пібратися. Тому й рішили-
ся покінчити зо собою. Він 
дівчину вбив, а на самргуб-
ство в нього не стало „нерву".і 

Родичі вбитої ДОСІ П0В0ДИ-
лися в таких справах усе од-
наково: вони зявлялися на 
суд, іяоб домагатися пімсти. 

Та коли хто ждав тепер від 
родичів убитої дівчини такої 
поведінки, то був сильно роз-
чарований. Батько дівчини ви-
ступив у радіовій промові з 
закликом дарувати життя мо-
лодому вбивникові. 

ПІМСТИ ЧИ ПРОЩЕННЯ? 

Зо слів батька видно, що 
він добре передумав, що він 
говорить, бо він подає на 
своє становище докладно об-
думані мотиви: 

‚.Лише думка, що те, що я 
маю сказати, може помогти 
мі.ііонам інши'х батьків і ма-

Ігорева вдова Ольга була 
першою українською княгинею 
христіянкою. Хоч Ігор був по-
ганин і хижий воївник, він не 
переслідував інших редігій і 
за його часів багато' україн-
Ців перейшло на християнську 
віру. Византія (Царгород) усе 
дбала про те, щоби навернути 
на христіянство якнайбільше 
поган між народами кавказь-
кими, чорноморськими й інши-
ми сусідніми, тож н̂е буде 
дивне, що й багато^.українців 
перейшли на христіяйство при 
оживлених і безупинних вза-
еминах із нею за Ігоревих ча-
сів. Крім того треба памятати, 
що христіянство давало наго-
`ду грекам злагіднити спосіб 
життя варварських 

й інше та щойно` тоді можна 
було Ользі виступити на бе-
ріг. Довго ще довелось жда-
ти Ользі, заки допустили її 
до палати. Константан VII. 
ПорфГрогеніт ріжнився від ін-
ших володарів тим, що дуже 
любив тихе родинне життя і 
науку. Придержувався теж ду-
же всіх двірських звичаїв 
Східньої Римської Держави, 
яких нібито {треба було дер-
жатися для-г Док'азу^ цісарської 
поваги. Цей Константан напи-
сав окремий: $вір иДе церемо-
.нііс авле БіЗа'нт". В цїй^книж-
ці Константнії ось так описує 
приняття української- княгині 
Ольги: ', 

„В середу, 9. вересня, Оль-
народів, ѓа зявилася в палаті, а за нею 

дати їх під грецький вплив 
Із усього, що грецька циві-

лізащя мала в собі найкращо-
го, користали греки, щоб при-
тягнути до себе поган. Бони 
показували послам поганських 
князів усі найкращі будинки, 
що були в столиці. Опрова-
джували українських гостей 
„спатарії", себто провідники. 
Вели `їх, на Форум Августа, 
площу перед цісарською па-
латою, прикрашеау славними 
колюмнами, на ѓіподром, де 
подивляли цісарську трибуну, 

терся, привела мене сюди сьо- J ^ T S ^ ^ S ^ 
годня. Ви всі знаєте, як моя -
дочка вмерла. Ніхто з вас не 
може знати жалю,, який це 
принесло моїй жінці й мйні. 
Але мені здається, що вище 
від мого особистого жалю 

ську змієну колюмну, золото-
го коня і Лізіпового Геракля, 
калєдонського дика, крицево-
СО орла, що кігтями розди-
рає вужа, амазонку, що пра-
вою рукою здержує їздця на 
коні Й багато інших різьб. Го-

стоїть мій обовязок старатися І ловнож цісарську палату, з її 
запобігти тому, щоби такі) по 
дії ще раз траплялися. 

„Моя жінка й я не почуває-
мо ніякої ворожнечі до вбив-
ника дочки, його вчинок був 

T S S ^ S K ^ грець-,слідОМ і ш л и п землячкиГзнат: 1 щ е сильніше під-ні `українські боярині, посли 
українських князів, її власні 
дружинники й українські го-
сті. Тут зараз княгиню зупи-
нили на цьому місці, де зви-
чайно льоготет (канцлер) ви-
питував чужинних послів, я-
ким дозволено станути перед 
цісарем. Тутже й Ольга впер-
ше побачила цісаря, що си-
дів на престолі, а довкола ньо-
го стояли придворні службо-
вики. Відси довгим рядом кім-
нат провели Ольгу до Авґусте-
ону і тут дозволено їй сісти 
на хвилину. Звідси знову по-
провадили и д̀о Юстиніянової 
палати до цісаревої. В цій па-
латі було підвищення, покри-
те багровою м'атерією, а на 
ньому поставлений „престіл 
цісаря Теофіля- і золоте си-
дження .̀ На престолі сиділа 
сама цісарева, а на сидженні 
и невістка, жінка молодого 
цісаря Романа. З обох боків 

на І. В тих часах слава того 
римсько - німецького цісаря 
(936—973)" певно "була дійшла 
до берегів Дніпра. В 951. ро 
ці, як оповідають західні лі 
тоцисці, посли української кня 
гині Олени (христіянське імя 
Ольги) приїхали до цісаря 
Отона, щоб вислав в Україну 
єпископа та священиків. Отон 
пїслав в Україну черця Адаль 
берта, та він скоро вернувся. 
Погани прогнали Адальберта, 
а декЬго з людей, що були 
з. ним, повбивали. Ця вістка 
трохи неясна. Може Дльга, як 
посилала послів,-мала; на меті 
щось політичне,, а дещо ре 
лігійне, а Отон Зараз же хо-
тів скорйстатй-з того та на-
силу навертати українців на 
католицизм. Як би йому вда-
лося було злучити Україну ре-
ліґійно з Німеччиною, то пі-
сля того можна було споді-
ватися, що поширить німець-
кий вплив на словян на Сході 
таксамо, як Це сталося зо 
словянами на Заході. 

розкішними теремами, престіл стояли службовиќй цісаревої, 
цісаря Константина. Коли знат-!а далі по черзі знатне жіноц-
ні чужинні гості знайшлися пе- тво. Зараз же знатний службо-
ред лицем цісаря та цісаревої,'вик привитав Ольгу замісць 

малися серед звуків музики гиню до окремої кімнати і тут 
два штучні золоті льВи, що знову дозволили сісти, а ці-

учинком невинности й незнан- бУл и побіч престолу.") Льви сарева відійшла до своїх кім-
гляділи грізно та ревіли і зйо- нат. Як лише прийшов тут та-ня. Ми хочемо, щоби він не вў клалися. Штучні птахи, що кож цісар із дітьми та вну-був караний. Більше терпіння сиділи недалеко престс)лу накамй, то покликали і княгиню 

не змінить ситуації й не при- золотому плятані, 
верне нам дочки. Нам 
еться, що це буде} багато кра-
ще, як цей хлопець дістане 
нагоду поправити умовини по-

вдаряли і ‚вже тут дозволили сісти по-
ада-; крилами та співали. Ціле де-(руч цісаря та ѓуторити до 

рево засіяне було самоцвіта- схочу, 
ми. Цісарський престіл був 
так ўладжений, що міг в од-
ній хвилині піднятись аж під 

житочним життям і виповнити стелю, а 

Або пречудна церква св. Co-
в наших серцях місце, що 
там лишилося порожне через 
смерть нашої' дочки. 

„А кожному батькові й ма-
тері, що мене тепер слухають, 
я скажу: Заведіть між собою.Р0ДСЬК01 ЦеРКВЇ?-
й своїми дітьми такі відноси-І-Не тяжко зрозуміти. 

уже в, інших ризах 
вінцем на голові. 

„Тогож дня у Юстиніяновій 
палаті був святочний обід. 
Обі володарки сиділи на тих в ньому сидів цісар w " ' ?`"'`"`"^"`". `—^"-: „ "'" 

:их ризах із. золотим ж е м,с1^ях ' я к і в Р а н і ^ Я к ли" ше ввели українських княгинь 
то вони, зараз низенько вкло-
нилйсь, а сама княгиня тільки 

фи, що блестіла ріжнобарвни- г о л о в о ю КИВНула. Княгиню по-
ми мозаїками, церква св. ` -о - ; с а д и л и в}ддалік в і д престолу, 
фп у Києві, це зразок дарго- з а т и м столом, де сиділо най-

ни, що діти прийдуть до вас багато 

- .'старше візантійське жіноцтво 
чому (т. зв. зости). Ввесь час, як 

тих "уќраїнців.` .що обідали, співаки співали пісні, 
^приїздили, до Царгородў, чи що були зложені в честь ці-

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В АМЕРИЦІ 
АКРОН, О. 

Відчит про Рідний Край. 
За старанням Українського 

Громадянського Ќлюбу заго-
стив у нашу громаду делегат 
з рідного краю, -̀JM. Дудра. 
Хоч нині велике 'безробіття, 
то на відчит зійшлося чимало 
українців. На жаль, не прий-
шли ті, що звуть себе „руски-
ми". 

Відчит молодого делегата 
був дуже цікавий. Згадка про 
Рідний Край неодному вити-
снула сльози з очей. Бесідник 
говорив не тільки про Велику 
Україну, але також про захід-
ньо-українські землі, вклЮча-
ючи Лемківщину. Він говорив 
про 70-літній ювилей т-ва 
„Просвіта", про минулу істо-
рію України, про козацтво; а 
далі перейшов на ті течії в 
нашій суспільності, що стри-
мують освідомлення ўкраїн-
сьќого народу. До тих течій 
належить москвофільство і 

жити жертву на поміч Лем-
ківщині й на видатки, лолуче-
ні з відчитом, пішли між при-
сутніх Н. Шквара, К. Цепко, 
М. Петруха і Н. Савулата аіб-
раліу $39.10, з чого дали де-
лєґатові $28.35, а решту на ін-
ш'і розходи. Жертвували: У-
країнський Ѓром. Ќлюб $6.75, 
від. 259 У. Н. Союзу $5; І. 
Цепко $2; по $1: М. Філяс, М. 
Петруха, І. Трин, М. Іван-
цьо, М. ) Судомир, Л 

В Е С Н А 
Весна чудова знов загостила, 
Чарои любовн світ оповила. 
Зелень і квіти землю вкривають, 
ІІт.нчкн похвальні гимни співають. 
Блакитне небо хмарками вкрите, 
Ах, як чудово! Хочеться жити! 
Плугатар ниву скибами криє 
і набудуче плян укладає. 
Він у ту ниву насіння сіє, 
Обильне жниво — його надія. 
Ож тут на сході стає поява:. 

КРІЗА В ЯПОНІЇ. 
Через невдачі японської 

армії в Китаю прийшло до 
парляментарної крізи в Япо` 
нії. Пішли навіть чутки, що 
премієр князь Фумікарі Коное 
має резигнувати, щоби дати 
можливість обняти уряд 
скрайним мілітаристам. Пока-
зується, що покищо князь 
остає далі при кермі прав-
ління. 

большевизм, який є теж од` 
ною з форм москвофільства. 
Далі бесідник- обширно обго-
ворював теперішній стан на-
шого народу під польською 
займанщиною, та казав, t що 
польські тюрми нині ^іере.пов` 
нені українською .Ьаѓг)хіотич-
ною молоддю. За те так звані 
„поржондні русіні" дістають 
від польської влади всякі під-
держки на будову своїх чита-
лень і „людових" домів, куди 
вони надсилають багато поль-
ських книжок. 

Та, не звертаючи уваги на 
москвофільство і польські пе-
решкод, український, нарід 
на ЛемківЩині таки прозріває 
і починає добре розуміти, що 
свободний розвій, щастя і до-
бробут може здибати тільки 
у своїй соборній незалежній 
Українській Державі. 

На зазив предсідника відчи-
ту, ѓром. О. Цепка, щоб зло-

Г різ на, понура, . страшна, кріваваі 
CaxaD- ' к р о к зд к Р о к о м в ж с надлітає, 

У` Мечем огненним повйря крає, 
нецький, Т. Баран, М. Бала, Н. А сміх у неї страшний, лукавий, 
Шкйяпа R UVIK К ПРПКП Н а " гРУЛях. напис яскравий, шквара, в. пулќ, к. цепко, я в1йна!.. _ каже Все ^уду братн 
М. Ґеряк, О. Цепко; по 50 ц.: І своє жниво прийду збирати. 
У ПРГНЃП С АНТПНШМ` М АЙ- 3 О М Н О Ю прийдуть мої посестри, д . _ ц е п к о , с . АНТОНЮК, m. AH- Г о л о д х о л е р у б у д у т ь в а м н с с т н 

ТОЌЮЌ, М. Набережна, А. Цеп- Сонце свѓѓити вам перестане 
ко, М. Говдун, М. Іванїцька, Г. 1 цаР"В0 смеРти T0^ настане-
Лесьняк, Т. Мураль, С. Явор-
ський, К`. Цепко, Т. Сташ-
ків, І. Козак, А. Сироїд, 
Д. Міскало, Н. Савула, 
Г. Мончак, І. Мончак, В. 
Сенюк, В. Поливка, С. Дудра, 
Т. Маційовський; дрібними 
$2.35. Василь Пулќ, секр. 

Катерина Маланмукова. 

Зайвий труд. і 
— Чи ти обкраяв яблуко з 

лупини, заки ти. його зїв? 
— Так, мамочко. 
— А де лупина? 
— Я зїв її окремо. 

УКРАЇНСЬКА ФІЛЬМОВА СПІЛКА "UKRAHLM CORPORATION" 
в Ню Ріорку отсим подає до відома Українського Громадянства, що в про-
дукції нової фільми „МАРУСЯ" корпорація зробила такий поступ: 
Вже знято на фільму: 1) Співи хору професора Олександра Кошнця, 

2)'Музику професора Романа Придаткевича, 
3) Сольові співи головних артистів, 
4) Зфотографовано в стейті - Вермонт та в +ію 

-.: Джерзі гру аіітнстів в зимових сценах. . 
Також збудовано старокраєве українське село в стейті Ню Джерзі. 

; ' В тому селі серед хат, оточених гарними садками, приступаємо 18-го 
цього квітня до фільмовання` весняних сцен. 

Більша частина роботи зроблена коштами фундаторів спілки, які до 
цього часу зложили на продукцію фільми поверх $12,000. 

Однак, для закінчення фільми „МАРУСЯ", ще потрібні значні кошти, 
а тому, щоби прискорити продукцію, — Корпорацій постановила випу; 
стити на продаж 400 шерїп на суму. $10,000. - .. .. - J. 

Серед українського`` громадянстеаѓ поширені 'чутки, ‚"Що ‚фундатори 
корпорації не хотять пустити до ўчас†и в 'сѓѓільці нових -людей. На ділЛ 
є як раз противне. Заряд Спілки, бажаючи притягнути до участи в Кор-
порації як найширші круги українського громадянства, постановив вц-
пустити шери по доступній кожному ціні, а саме: по 25 долярів, як за 
„комон", так і за ^ірефер" шер. „Префер" шери приносять 7 процентів 
РІЧНО! 

Українське Громадянство купуючи уділи нашої корпорації, може 
спричинитися до скоршого та кращого виробу фільми „МАРУСЯ" та до 
розбудови нової української промнсловости, в якій багато нашої моЛоді 
зможе знайти собі працю, а український загал моральне вдоволення. 

Шери можна купувати на сплати. —. Перша рата $10 за шер. 
„Украфільм Корпорейшен'" зачартерована в стейті Ню Порк дня 4. 

жовтня 1937. з капіталом $60,000, порівно поділеним на- „префер" і 
„комон" шери. Корпорація є цілком бнзнесове підприємство, яке має на 
цілі розбудувати нову галузь української промнсловости, шо має перед 
собою велику фінансову будучність, а рівночасно послужить і пропа-

`ганді української #улђтурн. Коли матеріяльні засоби дозволять, то корпо-
рація має на меті'випустити фільму „МАРУСЯ" також а англійській' мові. 

Всіх тих, що хотілиб купити шери або право висвітлювати фільму 
„Маруся", просимо звертатися до нашої студії по адресі: 

UKRAFILM CORPORATION, 747 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. 
Teephone: ALgonquin 4 .9641. 

В склад Уряду "Ukrafilm Corporation" входять такі особи: Іван Пе-
тровський, предсідник; Микола Данильченко, фін. секретар; Іван Стадних, 
капбннк, Ілля Білий, секретар і директори: Микола Максимович та Іван 
Палега. В Ню Йорќу, Н. Ѓі., дня 16. квітня 1933. 

нещастям, з яким приходить-
ся ставати тепер"‚наМр.̂  ЛЦ 

Не треба додавати,.що колі-

усе, як вони будуть у клопо-^то я к Kyn uj f ч и Н а службу до сарського дому, а двірські тан 
ті. Най вони.чують, що вони цісарських військ, манило цюристи танцювали та звесе-
иожуть ждати від вас спів- грецьке` христіянство й освіта ляли тих, щт) обідали. Дру-І 
чуття й розуміння яких вони і вони приймали христіянбьку гий обід дали у Золотій Па-
не МОЖУТЬ' знайти ніде інде ВІРУ- К о л и ж вернулися в Укра- латі; там обідали люди з Оль-
не можуть знайти ніде іще -н у р а д и л и й І Н Ш И І І перейти жиного почоту — її небіж, 
в світі. Кажіть ‚їм звірятися. ХрИСТіЯНСЬку віру. Опові- священик Григорій, перекла-
вам, вірити вам. Як ви це зро-І д а н н я послів і гостей про ба-, дач, посли Святослава й ін-
бите, то вам не прийдеться гацтва та чудеса грецької сто- ших князів, а також україн-
ставати око в око з таким'лиці,,дарунки, які вони приво- ські купці. Всім роздавали по-

зили додому, викликали і в дарунки: золоті та срібні гро-
інших бажання побачити це ші. По обіді цісарська родина 
чудове місто. Траплялись уже з княгинею Ольгою перейшла 
й давно приклади, що якийсь до іншої кімнатѓ і там часту-

п варварський князь, як забажав вали ріжними ;.ласощами, щ# 
не слово цього батька йде в, и ^ ^ ^0 'їхав до Цар- приносили на полумисках, при-
розріз з досі принятими для городу. Тут ставляв його до крашених самоцвітами. На та-

хресту сам цісар, а бояр і їх кому полумиску принесли Оль-
жінок знатніші (Грецькі дер- зі 500 міліярезій, шістьом бо-
жавні. муж і̀. Звідси вони всі яриням подарув'али по 20, а 
верталися додому з багатими 18 по 8 міліярезій кожній, 
дарунками, а часом і з титу- „Українців 18. жовтня запро-
лом патриція і зараз же ста-сили на другий бенкет до Зо-
ли перетягати інших на нову лотої Палати, де був і сам ці-
віру. Для прикладу можна хо-іСар. Тогож дня українську кня-
чаб згадати двох болгарських гиню приймали в Палаті св. 
князів, що приїхали з Тавриди Павла, а тут була цісарева з 
до Царгородў хреститись — о-! дітьми та невісткою. І цим 
дин за цісаря Юстиніяна Ь, разом Ользі дали 'В дарунку 
другий за Іраклія. Першого 200 міліярезій, а також і u 
вбили погани за те, що він жіноцтву кілька сотень", 
дуже був прихильний для Хри-. ось і'все, що оповідає Кон-
стової віри. . істантин Порфірогеніт про по-

Точно невідомо, чи княгиня був Ольги у Царгороді. Зда-
Ольга стала христіянкою ще еться, княгиня Ольга не дуже 
в Києві а поїхала до Царго- вдоволилася цісарським при-
`поду лише на прощу та- щоб`няттям, бо повинна була від-
олеожати благословення Від чути всю пиху візантійського 

V- - _ : - ‚ n ^ n i u a w H P ' . t m a n v ц џ ѓ і л а ПЙПЄЙТИ ВСІ СТУП-

таких ситуацій правилами по 
ведінки. 

Отже цікаво `знати: 
правила кращі? 

МАТІРНЯ ЛЮБОВ. 

котрі 

Справа цих молодих лю с̂ей 
та їх родичів заторќўе дещо 
справу матірньої й батьків-
ської любови. Ще виразніше 
зачіпає цю справу пригода 
звісного в цілому _світі філь-
мового актора Джекія Куґена. 
Цей 23-літній чоловік, зажа-
Дав від своєї матери,; щоби 
вона віддала йому 4 міліонів 
Долярів, що їх` Джекі заробив 
малою дитиною, виступаючи 
в фільмових представленнях. 

Мати, котра недавно ejAaaJ 

лася вдруге по смерті Дже-
кового батька, заявила єино-
ві. що вона йому ні цента не 
Дасть з 4 міліонів долярів, ним 
зароблених, а не дасть просто 
тому, бо вона має правої ш 
гроші задержати, а дрбрО"ВІ̂ ь 
но йому їх віддавати їй не 
хочеться. 

Каже відома фейлетоністка 
Дороті Донбар Бромлі, що 
Джекі Куген раз на все-розг 
чарований щодо матірньої лю-
бови. 'і Г 

А яку лекцію з події має на-
вчнтися громадянство? 

патріярха, а від Цісаря я ќўне- уряду, мўала перейти v всі ступ-
будь ласку, чи вона, як ті бол^, ні двірських церемоній. Цими 
гаЬські князі, бажала хрести- -церемоніями‚візантійський двір 
тись v Царгороді. Цікаве лиг казав -зрозуміти, . як ѓдалеко 

" J ' Г у-к_. _ л . „ ' ‚ ' v n . , ПЛІ` „ . „ ‚ . - ‚ ^ і i . i i n r u t n i ПІ нЃе те що з Ольгою їхав до стояла княгіиня північних „вар-
Царгоізоду і священик Григр- в.арських" народів^ід тих, що 
пій Напевнож відомо, що Оль-. жили у МШІШІЛЗ; Візантії. Да-
?а їздила до Царгородў в'957. рунќи, що складались із двох 
попі 3 нею був великий по- або трьох десятків червінців, 
їот а також і посли від ки-( не могли також вдоволити 
ївського й інших князів. княгині Ольги,, бо вона сама! 

С т і л ь к и човни, що ними привезла дорожчі та ліпші. А Я к п^кгя і її люди ввій- з такими самими церемоніями, 
С я І З ? ї ^ й ИгГ^раз пЬ-'як оповідає тойже Порф.ро-
шли у оолотии ѓі , к і вшановували послів я-
W ^ i S S ^ S S m ^ m ^ ^ арабського еміра не князя Ігоря. Оглянули княйів і ̂ ^ я я к и п п е р е д при ї3дом В: 

ЧИ ВИ ВЖЕ КУПИЛИ 
ШИНКУ, КОВБАСУ Я ІНШІ ПОТРІБНІ 

ВУДЖЕНИНИ НА СВЯТА? 

^ р і щ і ш т - - —'-. 
^ Пі всі чуда спорудили з чи-

стого золота за ЦІсаря ТеофЬія,- а 
цісар Михайло ПІ. казав ^Ш-ђ 
і зужив золото на іншу шль. Золо-
тих львів заступили крицевими, fio-
золочуваннми. 

ні'ж І Џ 
і її людям. Це все бў- ^ вали більше червінців, 

ло відоме українцям. ^ 
'З цим мабуть і є у звязку А 

посольство, що його посилала в 

ПОПУЛЯРНІСТЬ ФІРМИ МІЖ СВОЇМИ Й ЧУЖИМИ 
ПОВНЕ ВДОВОЛЕННЯ її ПОКУПЦІВ, 

Щ її ПОСТІЙНИЙ ЗРІСТ ЧЕРЕЗ 15 ЛІТ 
;1 ГОВСІРЯТЬ ЗД СЕБЕ. 

Ф І Л І Ї п. С Т А С Ш : ГОЛОВНИЙ СКЛЕП І ФАБРИКА П. С Т А С Ш : 

124 First Avenue 
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ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ 

ВУНСАКЕТ, Р. Ай . 

На політичних мзнів. 

Союз Українок від. 29 ім.^Ольпі 
Кобнлянської вшанував цього року` 
річницю смсрти української гсрой-
кн Ольгн Басарабової рефератом, 
відчитаннм на зборах.-З тої нагоди 
ухвалено також - вислати $р` на по-
ліпічних вязнів. Гроші вислано через 
Обеднання на призначену ціль. 

Антоннна Яцишин. 

fv 
Нв-п11р6свгту". -̀

На Шевченківськім концерті в Ко-
гоз переведено збірку, "яка прине-
сла $27.59. На панахиді зібран'6 $5.75. 
Разом $33.34. Розходу було $10.15. 
Лишнлося $23.19, які вислано через 
Обеднання на т-во „Просвіта" у 
Львові. Жертвували по $1: о. М. 
і І псяк, Т. 1 рацонь, П. Гавришенко, 
О. Лесняк. Рі. Дзямба, II. Біліиський, 
В. Жмуд В. ЛюблянецькиЙ, В. Мада-
раш; по 50 ц.: пані Лисяк, А. Ґеля, 
і. Ядлош, Н. Заблоцький, С. Палка, 
А. Мазуриќ, П. Ґуреш, О. Коник, 
Е. Сташко, пані Мадараш, Марія 
Шаршонович, П. Ракочій, В. Коник, 
Ю. Гончарнк, Параскевія Жмуд, Ме-
ланія -Дерлиця, Марія Кушнір, М. 
Галашин; дрібними $8.59. 

. о 

ЕЛІЗАБЕТ, Н. ДЖ. 

На Народній Дім у селі Полонна. 

Нижче підписаний комітет допо-
могн будові Народні.оі о Дому в 
селі Полонна,- ішв. Скліќ, зібрав такі 
жертви на згаданий Дім . Від. 'О. О. 
Л в Елізабет, Н. Дж., $15; по $10: 
від. 1. О. О. Л. в Ню Иорку, І. Га-
лущак, Т. Щерба, С. Базор; по $5: 
Жіночий Ќлюб в Елізабет, С. Ца-
линськнй, Центральний Комітет в 
Елізабет, Дочки України в Елізабет; 
по $З: о. Й. Чаплннськнй, М. Стн-
ранка, II. Остапчук; по $2: І. Са-
хар, парохія св. Володимира в К.ті-
заоот, А . Масляний; по $1: М. Су-
хорський, А. Пнрожак, П. Гоцко, А. 
Воротила, М. Ядловськнй, М. Баран, 
К. Боднарчик, В. Пакош, Юлія Жар-
ська; решта дрібними. Разом $103.60, 
які вислано через Обеднання на при-
значеиу ціль. 

Заразом взиваємо всіх інших на-
шнх односельчан, щоб по своїх мі-
сцевостях творили такі допомогові 
комітети і переводили, де тільки 
можна, збірки. Бо ціль, на яку пі-
дуть ці збірки, дуже гарна й корн-
сна. В згаданому Народньому Домі 
буде приміщена читальня „Просві-
тн" й усі інші українські громадські 
у киши н. 

За 'комітет допомоги: Тнмко Щер-
ба, Іван Галу так, Семен Базар. 

Г 1 О : 

І 

ЕЛКТОН, МД. 

З, исілля на інвалідів. 
На весіллі в ѓром. Іллі Бориса, 

коли він віддавав свою доньку, зі-
брані юсті не забули і про старий 
край та зібрали між собою $10.65 
на українських інвалідів. Зложили 
по $1:. молоді Диворки, І. Борис, Ті 
Марущак, Й. Скочиннс, Г. Косов-
ськнй, Г. Товк; по 50 ц.: М. Білон, 
П. Баран, П. Бавуляк, М. Лиховнт; 
дрібними 52.65. Разом $10.65, які пс-
реслано через Обеднання на призна-
чену ціль. 

Псть. 

Обережний. 
Ціперзон їде до Америки. 

Перед знайомим звірюеться зі 
своїх побоювань. 

— А що буде, як корабель 
затопиться? Адже все може 
в дорозі трапитися. 

— Не бійся! — успокоює 
йрго знайомий. — Корабель 
так Швидко не тоне, автім є 
ще рятункові човни. 
- '— То, як ти думаєш? Може 
відразу пбїхатиб ' до Амери-

іни т^ і гь$й^ковйм^вн і зй? 
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ГАРНИЙ ВІТЧИМ. 

Артур Л. Бернстейн, що був 
колись бизнесовим менадже-
ром молодого фільмового 
актора, Джекія Ќўѓєна, оже-
нився з матірю актора, як йо-
го батько згинув в автомо-
більнім випадку. Через своє 
подружжя Бернстейн разом з 
матірю Джекія прийшов у по-
сідання маєтку актора, ко-
трий хлопчина заробив своєю 
грою, а котрий, кажуть, вино-
сить 4 міліони долярів. Тепер 
Джекі Куґен домагається від 
матері й вітчима зложення 
звіту з заряду маєтком. Берн-
стейн казав наелектризувати 
брами своєї палати в Бер-
бенку, в Каліфо'рнії, щоби не 
пустити нікому доручити собі 
позов. Позов усе таки дору-
чено. 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В АМЕРИЦІ 

Ф 
ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ. 

Свято в честь Ольги Басараб. 
Наша громада торжествен-

но відсвяткувала ІЗ березня 
ц. р. 14-ту річницю трагічної 
смерти українськиї геройки 
Ольги Басараб. Свято влашту-
валн новозорґанізовані відді-
ли, чч. 20 і 21, Українського 
Червоного Хреста ОДВУ. Це 
перший раз в історії нашої 
громади, що самі українські 
жінки влаштували це свято 
виключно власним старанням. 

Того дня в церкві о. Й. 
Чаплииський відправив - ггана-
хиду за бл. п. Ольгу Басараб. 
Члениці згаданих двох відді-
лів У. Ч. X., а також Дочки 
України і члени 65 відділу 
ОДВУ взяли в тій панахиді 
організовану участь. О. Чап-
линськин виголосив проповідь, 
в якій пояснив хто була бль-
га Басарабова, та серед яких 
обставин її замучено. Рівно` 
часно о. Чаплииський зак^и-
кав, щоб жінки організували-
ся і організованим' шляхом 
працювѓали для визвольної ідеї. 

Вечором того дня відбувся 
в Українськім Народнім Домі 

під управою п. М. Ядловсько-` 
го відспівав гимн Українсько-
ѓо Червоного Хреста, Далі па-
ні- Горін, опредсідниця 201-го 
відділу У. Ч, X. короткою про-
мовою отвор"ила свято. Вона 
також проводила концерто-
вою програмою. Знов хор гар-
но відспівав дві патріотичні 
пісні. Панна Кусий з Джерзі 
Ситі виголосила в англійській 
мові добре обдуману промо-
ву., Бесідниця пояснювала ро-
дженіЙ тут'українській моло^ 
ді, хто "Дула Басарабова, та 
Ч$ЛУА ми шануємо ЇЇ память. 
Вона--за кликала тутешню мо-
лодь ставати в ряди; націона-
лістів і продовжати ту працю, 
за яку, згинула- Басарабова. 

Тріо — Марія, Оля і Віра 
Ґелй з Джерзі Ситі — `від-
співали дуже гарно кілька у-
країнських і американських 
композицій. Серед них „На 
могилу Ольги Басараб" і „Ой 
три `шляхи". Святоч'ну промо-
ву виголосила головна орга-
нізаторка Червоного Хреста 
пані Степанія Галичин з Джер-
зі Ситі. Бесідниця наперед 
згадала про всецілу відданість 
геройки. Військовій Організа-
ції, а потім сказала,' з яким 
героїзмом вона померла, за-
мордовано польською поліці-
єю.. Та хоч як її катували, то 
проте Ольга Басарабова не 
зрадила нікого. 

Бесідниця далі говорила, 
що Український Червоний 
Хрест ОДВУ в Америці ста-
рається перебрати на себе гу-
манітарну сторінку нашої ви-
звольної боро'тьби, та стара-
ється придбати фонди для тих 
українських політичних вязнів, 
які, подібно як Ольга Баса-
рабова, нині караються по 
польських тюрмах. 

Друга частина програми ви-
пала також дуже добре. Хор 
„Боян" відспівав кілька пі-
сень укладу п. М. Гайворон-
ського, а ученик місцевої у-
країнської школи, Франко Ба-
лик, віддеклямував з чуттям 
„Замучили її". Пбтро Федірко 
і Іван Юзефик, оба молодень-
кі хлопці з Міндон, відіграли 
на гармонії кілька українських 
пісень. В дальшій програмі 
забрав слово Іван Клок і ви-
сказав` радість, що місцеве! 
патріотичне жіноцтво взялося; 
до активної громадської npa-j 
ці і відразу стануло на шлях, 
який хоч може і тернистий, 
але веде певно до відроджен-1' 
ня української держави. Цей 
шлях, це шлях українського 
націоналізму. 

Хор „Боян" під управою п. 
Ядловського знов відспівав 
кілька пісень укладу проф. 
Кошиця. А учениця парохіяль-
ної школи, Марія Небора, від-
деклймувала з чуттям „Моги-
ла Ольги Басараб. Богдан Бу-
чак, організатор МУН,' вигб-
лосив коротку, 'але ядерну 
промову і завзивав молодь до 

рядах українських націоналі: 
стій. 

Виконавців програми наго̀ ^ 
роджувано рясними, щирими 
оплесками. 

Переведено збірку на поміч 
політичним вязням. Зложили 
по $1: А. Горін, М. Федчишин, 
А. Жилка, Е. Сташко, Е. Во-
робель, А.- Слободян, С. Га-
лйчин, Р. Слободян, Мі Ґалі-
нович, А. Рудкевич, Д. Гобер, 
Т. Чичіль, І. Клок, К. ГІілат; 
по 50 ц.: пані В. Бўќата. Дріб-
пимїГ$^Вб. З'відзнак і тикетів 
WM^KoW$9d.3l, По відп 
численні' видатків і $5' на мі-
'̂цеву церкву, вислано $40 че-

рез Централю ОДВУ на по-
літинних вязнів і залишено в 
касі обох відділів по $15.23. 

Свято закінчено відспіван-
ням національного гимну „Ще 
не вмерла Україна". 

Іван Клок. 

Ч. 91. 

Заќўкўріпився. 
— Що тобі? 4orjo ти такий 

розжалоблений? 
— Так! Вже раз буде кінець! 
— Який- кінець? Що? 
— Я візвав цього драба, I-

васька, на двобій; на пістолі 
й ` буде вже раз кінець. Або 
я його убю, або він мене, але 
На кожний випадок буде од-
ного драба менше на світі! 

о 

З дощу під скап. 
Один молодий чоловік ста-

рався за руку гарної і при тім 
вибагливої дівчини. Його ма-
ти казала: 

— Ти, сину, мусиш ' багато 
працювати, якщо хочеш здо-
бути її. 

А батько додав: 
— А ще багато більше, як 

уже здобудеш! 
ТТ——0 

Дібране подружжя. 
— Як тобі ведеться в по-

дружжі? ' 
Акторкаѓ Як у театрі: одна 

сцена за другою. . 

свя†бч^й^оШерт;"Хор^оШТОйно?Ч$омаіЄ#а)ї ^ р а ц ^ $ і 

У^АС.'УСЌ ЗНАЙДЕТЕ 

І Ш І ПРОДУКТИ 
НАЙВИЩОЇ ЯКОСТИ 

НАША СВ'ІЖА И ДИМЛЕНА 
ШИНКА, КОВБАСИ, УКРАЇН-
СЬЮ РУСЬКІ,. ПОЛЬСЬКІ, 
УСЕ СВІЖІ. МЯСО ПРЕРІЖ-

НИХ РОДІВ БЕЗДОГАННЕ. 
Приймаємо замовлення на іт-

рення або печення мяса на 
весілля й інші забави. 

A.LUKASEY 
, 200 AUE. И В ^ . 
V C6R. laflhi'STAEET 

NEW УОЌК CITY1 

, ; ЦОСПІІЦНИМИ ПДРОГІУІЛВА^Ш: 

BREMEN EUROPE 
Поспішу поїзди при'пароплавах „Бремен" І 
‚ІЕврогіѓѓ`, в Бременгавен, запевняють вигідну 

подорож до старого домашнього міста. 
Або подорожуйте на џокулярних поспішних" пароплавах 

COLUMBUS 

ЗВІЙКИ (РОЛЬКИ) НА 
знижено до пів ціни. 

Замовте собі на 
В Е Л И К О Д Н І СВЯТА' 

(Лише ц Сурмі можна набути). 
86 XpHctoc Воснрес зо словами і ь . 
8о Согласно (Воскрссна) 
84 В сильній надії, церковна 
8 і О Богородице (церковна) 
82 Пречистая Діво (церковна) 59 

50. 
50,. 
50.. 
59.. 
50,. 81 Назарета (церковна) 

W О, .хтоа хто Нньолая любить 50 
НАРОДНІ ПІСНІ: 

?8 Козак відїжджае ^ 
78 Сонце низенько _ . : ` ѓ;:, 

HANS А і DEUTSCH1 AND 
HAMBURG ' NEW YORK 

Знамениті заЛізнйчі получевни 8 Бремену до Гамбуога. 

Ми допоможемо вам роздобути гостинні й 
іміграційні візи, для ващих європейських 

свояків. 
Ближчих інформаціЃї уцічть вам ваш місц. - агент аб# 

Ш HAMBURG-AMERICAN LINE Ш 
Ш^ NORTH GERMAN LLOYD Ж 

5 7 BROADWAY, NEW YORK 

77 Ой ти, дівчино - . 
76 Ой 

50 „ 
50. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ 
НА ВЕЛИКОДНІ С В Я Т А -

КУПУЙТЕ ШИНКИ, КРАЯНІ Й ШАНІ КОВБАСИ, 
к и ш к и ; ІНШІ МАСНІ ВИРОБИ -
. . , В ДОБРЕ ВІДОМОГО № Ш 

У полі Три кирниченкийо" 
74 ОЙ, ходила дівчина . іл" 
72 Сй, Тверше мій, верше кп" 
70 Пќня про Петлюру . so" 
66 Марш Садовського"";.. `г" `^`` 
53 Поправинн (весіллй) _ . . ` S " 
51 Українське весілля ч. II vi" 
50 Українське весілля ч. 1. (п'` 
46 Біду собі купила ; . . . " ` ` 50" 
45 Гречаники — _ _ . " 50" 
44 Йевуха 50" 
40 Галичшша; О, Україно 50 
39 Ой, видно село (стрілецька) 5ft" 
35 Заповіт Т. Шевченка . . . . 50" 
33 ЛюбовЦ (вальц зо словами) 50" 
30 Там за тихни за Дунаєм . . so" 
19 Не пора, не пора 50" 
2 За Тебе, Україно -ІГ'5о" 

Хто бере 10 звійок, одну додаємо 
даром. Хто візьме всі 28, дамо за 
11 долярів. (Наша пересилка). За-
мовлення посилайте на адресу: 9о 

S U R M A 
BOOK A MUSIC CO., 

317 Б. 14th ST., NEW YORK, N. Y. 

166 AVENUE Bf NEW YORK Ш 
ВИРОБЛЯЄ ВСІ І Ш І ПРОДУКТИ ЛИШЕ ПЕРШОЇ ЯКОСТИ, 

ПРОДАВ АО УМІРКОВШХ Щ Ш . !І 
`ЛЃЇ+ЛЛ^^ЃЃЬЃіѓ++Ѓ++ЛЃ+ЃЬЛѓЧН 

ТАК! ПИСАНКИ! 
НА ^АРУНКИ СВОЇМ 1 ЧУЖИМ 

вже можна дістати 
с^сг) І ТО ЙАЙКРАЩІ УКРАЇНСЬКІ ВЕЛИ-
g}g} ЌОДНІ ПИСАНКИ 
SDSD розписані й розмальовані найкращими 
SQrt} артнстками-писарками. 
SQ5S ' п и с а н к а L -— W центів 
^ Q ^ J Пів тузина писанок $3.00. t 
^ч^ч В ціну вже вчислспо кошти виснлки іі асе-
г"й"г ќўрацію посилки. 
S S ‚Замовляйте: 
SDSD " S V O B O D A , " 
SDSS 8 1 - 8 ? Grwid S t , Jeraey City, N. J. 

Д-Р C ЧЕРНОВ Е Г 2 Г 
Щ Гострі й хронічні недуги ЧОЛО-

віків І жінок — Шкіра й кров. 
223 SECOND AVE., cor. 14th ST. 

NEW YORK CITY, Room 14. 
Офісові години TO—8; неділя U—2. 

Жінка-доктор до обслуги. 
іѓ Проміні X вс флюроскоп $2.00. 

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР,; 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР І 

321 Е. 18th STREET, 
betwMQ let iad Sad Аѓгамі, 

NEW YORK, N. T. 
Tel. GRA1IERCY B-2410. 

Урядові години: рано від 10 до ! 
12. ввечір від б до 8, а в неділі { 

рано від 10 до 12. 
i n m t H t — И І І І І І И І Й 

`ГХ: 
МИРОН литвин 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжниці, як далеко пом 
Нюарком. ВразІ потреби тел-
фонуйте до нас. Обслуга щяра 

І чесна. — Office і 
383 MORRIS AVENUE, 

ЄОГ. Springfield Ате. 

N E W A R K , N. J. 
Phone: E n o l 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 

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

Tel.: Orchard 4-2568 
'ЃІ — — — — — 
BRANCH OFFICE ft CHAPEL; 

707 PROSPECT AVENUE 
(eor. E. 155 St . ) , BRONX, N. Y. 

Tel. Ludiow 4-2568. 

Lk 
Ш 

Коли збожеволілий князь 
пустився ` в сторону Джейн. 
щоб її схопити, вона миттю 
відскочила на бік. Але князь 
далі гнався за нею. Кімнати не 
була дуже велика. Остаточно 
Дж^йн знайшлася у вуглі кім-
натн. Простягнувши руки і ви` 
крививши дико своє обличчя 
Сборов вже був певний, ЩО к 
зловив..Втім з іншої кімнати 
роздався голос Анети: „Пані, 
відчиніть". 

Запановуючи над своїм 
страхом Джейн відповіла: 
„Не тепер, Ането, не тепер. Ти 
будь тепер там; де ти є, аж 
'промине небезпека". „А що 
вам грозить, пані Джейн?", 
допитувалась Анета. Та Джейн 
не мала часу на це відповіда-
ти. ` Збожеволілий маняк вже 
був близько неї. В томуж мб-
менті зявивя на порозі грубий 
чорний невільник. Сборов зу-
пинився і впялив в нього очі. 

В темно освітленій келії, з 
диванною окрасою на голові 
цей чорний невільник викли-
кав в Сборова привид. ІЙому 
видалося, що це його жінка. 
Він закрив ліктем очі і почав 
верещати: „Ні, ні, Кетті. Ли-
ши менеч Я не" можу йти з то-
бою. Остав мейе, я тобі ка-
жу остав м^не". З тими слова-
ми він обернувся і вискочив 
через вікно на двір. 

Зі двору попри його крик 
чути було наперед стукіт його 
тіла об землю, а далі гарчін-
ня леопардів. Ще далі рбздав-
ся ще один страшенний крик 
Сборова, а потім ‚все втихло. 
Тільки врядигодн гарчали ще 
леопарди зараз таки недалеко 
вікна. Ясним було, що сталось. 
В келії запанувала тишипа. Всі 
думали про долю Сборова. Та ' 
чи краща була доля Джейн і 
Анети? 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Українській УвдертеАкер 
заряджуе погребами по аіяі так 

низькій, як -$150. Обслуга 
наПкраша. 

J O H N B U N K O 
Licensed Uamiertaker Љ ЕшЬлІшвг 
437 Ж. 5tb ST., NEW YORK CITY. 
Dignified runerali и low w $150. 

Ttlepkonet Orcluri 4-S0S8 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ XA-
Tt ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

-s-""-"-с--'—^ 


