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ВАШИНГТОН. - - Після кількамісячної, перерви 
в конгресі знов при ходить., на чергу нарад справа 
довготи- годин праці і найнижчої заробітної -платні. 
Конгресовий комітет праці вніс на наради конгресу 
.іаконопроєкт, па основі,якдпо. усталеноб по. всіх 
стентах і в усіх галузях промислу, включаюннлфаР" 
мерстврі довгрту Р.9$Учого тижня .на 44 години, а 
найменшу заробітну платню;на 26,,центів за грдину, 
Впродовж трьох літ робучий тиждень МйДрся$ вко-
ротити до 40 годин, а найменшу заплату ‚.піднести до 
40 центів за годину. Цей законопроект ,м.ае ті недог 
магання, що для північних етейтів, в.ЯКИХ життя 
значно дорожче, ця основа te за низька. . Зі)рвуж 
для полудневих етейтів: за висока. Проєктрдавш 
назначували, Щр в останніх місяцях слідний великий 
застій в бизнесі, а вслід за тим багато компаній 
обтцнають‚заробітну платню своїм працівникам. Ко-
ли загал і буде менціе заробляти, $о, він тим, менше 
буде витрачувати, а це з че'рги буде викликувати 
іце більший застій^ ѓокрили вр^п. . 

ЛАНДОН ЗНОВ ЗАБИРАІВ ГОЛОС 
ТОІІІКА (Канзас). — Альфред Ландон, канди-

дат на президента в останніх президентських в#бо-
рах, виголосив промову,, в якій сказав, що нинішня 
політика уряду д'оведе край до. банкроцтва. Це не-
можливо на право і на ліво витрачўђати тисячі мі-
ліонів долярш не маючи на них ніякого покриття, 
говорив він. КРЛИ уряд кожний раз, як тільки по-
явиться бизнесовий застій, буде цей застій латати ; 
позиченими грішми., Т0 мусить при'йти час, коли 
уряд не матиме де позичати гроші і тоді огосить 
банкроцтво. Тоді наступить інфляція, а враз з нею 
велике економічне потрясення, яке не знати чим МР-
же закінчити^Щ^^^ . ,..,.....`..'. ,_ ^ . .̂  ., .. 

ПОВЕРХНЯ НД (?ОНЦІ ВИБУХАЄ. 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. — При помочи далековидних 

фільмових апаратів 'астрономи відфотографували 
дивне явище на сонці. Певна частина поверхні сон-' 
ця немов вибухла і створила на поверхні ніби стовп 
куряви на 6Q0 тися миль високий. Після цього ця 
„курява" почала спадати ‚назад на ‚поверхню сонця. 
Це явище зовсім виразно з4рекордовано на філь-
мовцх тасьмах. 

СТРАШНИЙ ВИБУХ В КОПАЛЬНІ. 
ҐРУНДІ (В"ірджінія). — В одній з місцевих ко-

палень вугля наступив вибух, внаслідок якого згину-
ло на місци девять осіб, а з 50 іще не знати що ста-
лося. Всі `вони під землею. Внаслідок вибуху по? 
встав в копальні вогонь.' 

ОБНИЖУЮТЬ МЕДАЛЬНИЙ ЧИНШ. 
НЮ ІфІ?К. — З достовірних джерел подають, 

що внаслідок; певних технічних уліпшень, помешкан-
ня в мешкальних домах, в Квінс і Ред Гук, 'які плянує 
побудувати цього року місто, будуть дешевші, ніж 
це передтим обчисляли, рдна кімната буде виноси-
ти менше ніж пять долярів місячно. 

ДУХОВИЙ НАСТРІЙ ЗМІНЮЄ ОБЛИЧЧЯ. 
НЮ ЙОРЌ. — На зборах академії медицини Д-р 

Лжелиф дав доклад, в якому сказав, що люди вна-
слідок якоїсь душевної напруги змінюють риси сво-
го обличчя, а навіть цілої, постави. Душевна, цапру-
га, або душевна боротьба проти своєї природи 
часто викликає ріжні тілесні Недуги, говорив він. 
І Іині дуже часто трапляється серед жінок, що ВРНИ 
не задоволені своїм полом і хотіли би бути чолові-
ками. Ця підсвідома боротьба зо своїм полом ви-
кликує в жінок незадоволення, опоганює їх обличчя 
і вкінці викликає в них наперед неврастенію, а далі і 
тілесні недуги, гово'рив, д-р Джелиф. 

ЗАКЛИКАЮТЬ БОРОТИСЯ ЗА СВОБОДУ ПРЕСИ. 
ВАШИНГТОН. — Збори американського това-

риства газетних видавців ухвалили боротися завзя-
то за свободу слова, а передівсім за свободу преси. 
Американська суспільність мусить знати, що свобо-
да преси, це не є тільки справа самих видавців, тіль-
кй цілої суспільности. Та рівночасно з тим збори 
ухвалили задержувати високу мораль газет, не на-
дуживати свободи; бо якраз нечесне поступовзння 
деяких газетярів підкопує цю свободу преси в са-
мих основах. 

БАТђЌИ ХОНУТЬ НАЗАД ПЯТЕРНЯТА. 
ОТАРА (Канада), -г Родичі Ліонських аятер-

нят заскаржили до суду ‚теперішних їх опікунів за 
зворот дітей назад під опіку родичів. Д-р Дафо, 
який піклується пятернятами від їх уродження, за-
ядив, що тепер, коли иятернята мають зложених 
600,000 дрл.:'деякі люди виявили велику жадобу їх 
мати назад в себе. 

і- ШУКАЮТЬ СХОРОНИЩА. 
PUwj через частўа почртачиів 

під з^язку з .іц,оя;іістичною комаф 
;юіо р Варсельон(, льоялістичні 
И.овкіри Нщвіяьнг -прихильники, 
числом 6.000, ''перейшли в ПЦрИ-
нейвьнил fppjuf мщщсько'фргиь 
ИУЗь"цу границю. H4 обра?ку`жоч' 
гірк спускаються по боці гори, 

'Г`; ` 

ПОВІДОМЛЕННЯ У СПРАВІ ДИВІДЕНДИ 
ЮТСИМ ПОДАЄМО ДО ВІДОМА ВСЌ( ЧЛЕНІђ І ЧЛЕНИЦЬ, ЩО ЧЕКИ 

НА НАЛЕЖНУ ДИВ(ДЕНДУ БУДУТЬ ВИС)ЛАНІ Џ ТРАВНІ, Г О Л Р Ч Н А , ^АИ-
ЦРЛЯРІЯ ВАЖАЧА ВИСЛАТИ ВСІ ^ЕКИ ЩЕ ЦђОГО МІСЯЦЯ, ТА ПОКАЗА-
ЛОСЬ, ЩО ВИПИСУВАННЯ 10,100 ЧЕКІВ ;ЗАБЕРЕ БІЛЬШЕ ЧАСУ ЯК МИ 
ДУМАЛИ. ТОМУ ВЛАСНЕ ВСІ ЧЕКИ БУфПГЬ ВИСЛАНІ В НАСТУПНОМУ 
МІСЯЦІ. І . ... .і 

ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯЎ. Н^СОК)ЗУ. 

ЩОВ"ІІЄТАТИ пр^да;ког 
РИСТУВЛЛИСЯ ФАЛЬШИВИ-

МИ ПОСВІДКАМИ. 

Перед варшавським окруж-
ним судом станула цікава 
група підсудних: Збігмєв Hf-
іВяровскі, ЗиГмунт Петшак і 9 
безробітних, бба перші під-
судні виставляли безробітним 
посвідки фірм, нќі вже дарно 
перестали існувати. У Нєвя-
ровского знайшли блянкети й 
печатки злімвідованих фірм. 
О0з підсудні видавали безро-
бітним посвідки даром або за 
50 сот. На підставі таких по-
свідок безробітні ^діставали з 
фонду праці працќі при замі-
танні сцігу на вулицях міста-
Оба перші' підсукйі оправду-
валися, що вони помагали 
безробітнім. Безробітні оправ-
дувалися, що нужда принево-
лила їх підступом здобувати 
працю. З уваги на те, що оба 
перші підсудні взяли в кіль-
кох випадках малі оплати, суд 
засудив їх на рік вязниці. Без-
робітних, які з посвідок кори-
стали, суд засудив на 6 міся-
ців вязниці з припиненням, 
кари. 

PCTQHUI BTIKAJOTb ІЗ 
СИБІРУ. 

В ортанніх днях вернулося 
до Таліна із Сибіру багато е-
стонських родин, які перед 20 
роками виїхали зо своєї бать-
ківднини. Одначе тепер на Си. 
бірі так} 5ажкі ўморини жит-
тя, що естонці масово, покидз-
ють Смбір1 '?' вертзються до 
родинного краю. Оповідають, 
що в 'останньому.' чагі з цен : 
тральної Росії лвлселили рсіх 
естонських комуністів на Си-
бір, де вони Працюють при 
лісних роботах. Жінки j рот 
дини естонських комуністів 
перебувають у̀ ;̀ Туркестані. 

КАТАСТРОФА НІМЕЦЬКОЃ^ 
ТРАКТОРА. 

У Радштаді (Австрія) роз-
бився німецький артилєрій-
ськцй трактор. Сім вояків зги-
нули на місці, џ кілька е-тяж-
ко ранених. 

ДОМАГАЄТЬСЯ:' УНЕВАЖ-
НЕННЯ УЧИТЕЛЬСЬКОГО 

КОНТРАКТУ. 

Адвокат В. Ќлемент Бентлі 
(Канада) в імені й . В. Ѓрента 
зо щќільного дистрикту вніс 
домагання перед дистрикто-
рим суддею Кравфордом, щоб 
уневажнцв контракт згадано-
го вчителя з Стівенсон щкіль-
ним дистриктом тому, що на 
ОСНОРІ підписаного контракту 
рчитель мав дістаратц менше, 
ЯК це постановляє шкільний 
акт. Згаданого вчителя зго-
джено За $600 річно, тимчзсом 
шкільний закон приписує, що 
найменша платня рчителя має 
виносити $840 річно. Крім 
Цього шкільний з'акон по-
становляє, що коли шкіль-
нцй дистрикт не є в стані пла` 
тити $840 на рік, то на пла-
чення меншої платні вчителе-
ві мусить одержати спеціяль-
ний дозвіл від департаменту 
освіти. В згаданім випадку та^ 
кого дозволу не одержано, 
тому адвокат позиваючої сто-
рони домагається не лиш уне-
важнення вчительського ќон-
тракту, і але теж звороту вчи-
телеві $240 недоплачених 
грошей. 

УСУНУЛИ НОТАРІВ, ІДО НЕ 
вміють по румунськи. 
В румунському урядовому 

деннику законів -проголосили 
декрет, що ним припинили в 
діяльності всіх нотарів, що не 
володіють точно в слові й пи-
сьмі румунською мовою. Ви-
конання цього декрету прове-
де окрема комісія міністер-
стра справедллвости. 

ТРАГІЧНА СМЕРТЬ ХЛОПЦЯ. 

У селі Рабя, холмського по-
віту, синок одного з господа-
рів, виходячи зо школи, спо-
тикнувся і впав так нещасно, 
що держаний у ріці ніж до 
ручних робіт'вбився йому ѓли-
боко в голову. Хлопець неза-
барои помер. 

ПЯНИИ СКАРБОВИЙ УРЯ-
ДОВЕЦЬ ЗАСТРІЛИВ 

ТОВАРИША. 

В ресторані Е. Друкера у 
Львові забавлялися два ПР-
даткові ` урядовці, 30-лІтній 
Вцторд Тодт і його ровесник, 
Ян Давіскіба. Коли вже оба 
трохи більше напилися горів-
ки, зачали стріляти з револь-
вера до стіни й жарівок. Пя-
ний Тодт стрілив притім так 
незручно, що зранив кулею р 
груди Давіскібу. Перевезений 
до лічниці Давіскіба. незаба? 
ром помер. Тодта арешту-
вали. 

БРИТІИСЬКА КОЛЮМБІЯ НЕ 
ХОЧЕ СХІДНЬОЇ ЕЛІІЃРАЦІІ. 

Т. Д: Патуло, премїєр Бри-
тцш Коломбії, на однім з пуб-
ЛИУНИХ мітінгів у Вікторії ри-
словив бажання, щоб отав-
ський уряд не давав у буду-
чности ніяких 'ДОЗВОЛІВ для 
рїзду до Канади оріенталь-
НИМ расам, а головно китай-
цям і ціпонцям. Крім того Па-
туло домагався, -щоб Домінія 
депортувала всіх ніпонців ї 
китайців, які прибули до Бри-
тійеької Коломбії нелегально. 
Преміер Бритиш Коломбії 
твердив, що китайське насе-
лення в тій провінції змен-
шується, бо уряд не пускає 
китайських жінок до Канади. 
Зате ніпонське ^населення . в 
Бритиш Колимбії росте, боиіг 
понці мають право снрораг 
джу_вати до себе свої ѓіжінки,ІЃ 

ЧИСТКА СЕРЕД СОВЄТ-
СЬКИХ ДИПЛЬОМАТІВ. 
„Народні Новщи" прдають, 

що з Праги відкличуть до 
Москви совєтського пресоро-
го аташе Кона, якого боль-
шевики підозрівають у троць-
кізмі. У Празі був Кон теж 
представником ќомінтерну. 
До Москви мають відкликати 
посла Александровського, я-
кий перебуває тепер у Бука-
решті, де ліквідує аферу Бу-
тенка. 

: ЗАБИ-
р ю т ь ПЛОЩУ „СОКОЛА-БІТЬКА" 

ЛЬВІВ. — Українська преса подала до відома 
громадянства жахливу новину: польська влада по-
вгдоми`ла „Ц'ентробанк'', табулярного власника „У-
^раїнського Грродуи у Львові, відомого під попу-
лярним іменем „Площа Сокола-Батька", що вивлас-
нює цю площу і забирає її для військових цілей. За-
рядження оперто на польськім законі про „оборону 
держави". 

Мов грім з неба. 
Українські газети знайшлися'у тяжкім клопоті, 

бо треба було вишукати такі слова, які перепусти-
лдб польська цензура, а в яких всетаки можнаб да-
ти вияв хоч частинному обуренню, з якиадікітрінуло-
ся отеє нахабне зарядження серед загалу україн-
ського населення. Зарядження було для всіх такою 
новиною, про. яку нікому навіть не могла ̂ снитися. 

Власність цілого народу. 
„Центробанк" є тільки формальним власником 

„Українського Городу", бо фактичним власником і 
посідачем площі є руханкове-спортове Товариство 
Сокіл-Батько у Львові. І це останнє товариство 
внесло протест і заявило, що в дійсности власником 
площі є ввесь український нарід, і то цей,.що є.на 
рідних землях як і на іміграції, бо як в краю так і 
на іміграції зложено великі жертви на викуп „Укра-
їнського Городу". Є це одинока площа у Львові, я-
кою може користуватись українська молодь. В про-
.тесті зазначено, далі, що її вживано завжди тільки 
для легальних цілей і покористувались нею тільки 
легальні українські установи.. . ,.. 

Справа скінчена — нема відклику, 
ч ' Українська делегація, що складалася з пред-
ставників, що ведуть угодову політику, удалася до 
віцеміністра` військових справ ген. Литвиновича й 
представила йому, що український нарід не може 
згодитися на те, щоби йому видирано „Украш-
ський Город"у-набутий жертвами цмрго українсько-
го народу. На те польський генерал відповів, що 
справа перерішена, що від цього рішення нема ніяко-
го відкличу, та що площу забирає польське військо. 

ВІДКРИТО УКРАЇНСЬКИЙ ШПИТАЛЬ. 
ЛЬВІВ. — В неділю дня 10. квітня відкрито ціл-

ковито викінчений та внутрі ўладжений Український 
Шпиталь ім. митр; Шептицького. Свято відбулося 
скромно, без голосної реклями. Акту посвячення до-
конав єп. Бучко, що виголосив також принагідну 
промову, в якій в імени Митрополита привитав Т-во 
„Народня Лічниця", лікарів і ввесь український на-
рід оцим великим осягненням та поблагословив йо-
го. Президент В. Децикевич висловив радість, що 
здійснилася мрія великого українського патріота 
поќ. д-ра І. Куровця, що був ІНІЦІАТОРОМ' цього шпиѓ-' 
талю. Присутним на святі роздано ПропамЯтну 
книжку Українського Шпиталю. 

'І ЖЄРТВИ НА ШЦА̂ ІІДЩ зросли , : , , џ 
ги ЛЬВІВ, -н- Відбулися загальні збори Українськ#-
го Товариства. Допомоги Інвалідам. 3^ ЗВІТУ видно, 
що в І937 році число зголошених у Товаристві ін-
валідів дійшло до 2,016 осіб- 3 грошевої допомоги 
користали в 1937 році загалом 713 інвалідів. Далі 
стверджено, що зросла жертвенність на допомогу 
.інвалідам. Іміграція зложила для інвалідів у тому 
році 78,097.55 зол. Збільшена допомога дала спро-
могу виплатити інвалідам більші ренти і підмоги. 
Головою товариства вибрано наново Д`ра Івана 
Гижу. 

ЦРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 
ЛЬВІВ. — Кореспондент „Діла" (ч. 79) пише, 

що поляки влаштовують тепер на Холмщині віча і 
ріжні „шопки",-щоб задемонструвати, що це поль-
ський край. В резолюціях лають православне духо-
венство Холмщини за те, що вживає української 
мови. І домагаються від польського уряду, щоби в 
Холмщині були: 1) польські православні священики; 
2) щоб у православних церквах проповідувано пояь^ 
ською мовою; 3) та щоб навчання православної рЄ4-
ліґії відбувалося по польськи. Треба скінчити, кри-
чали „стшельци" в Замосцю, з „руско-українскіми 
вивротовцамі-і патлатимі попамі". ' . 

ІДЕ, АЛЕ НІЧОГО НЕ ЏДІЄ. 
ВАРШАВА. — Православна митрополія, що іде 

у всім на руку польському урядові, вишле єпископа 
Симона на терен Холмщини, щоби провірив насту-
пи польського елементу на українське православне 
населення. Єпископ Симон це той, що відповіда-
ючи на привіт українського населення в Грубешів-
щині, говорив — по польськи. Кажуть, що саме 
польська мова православних владик скріпила лати-
нізацію і польщення українського православного 
населення. 
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ПРЕЗИДЕНТ "ДОЧКАМ 
РЕВОЛЮЦІЇ" 

Президент Рузвелт виголосив на конгре'сі „До-
чок Американської Революції" промову, яку там 
треба було вже давно виголосити. , ` 

Організація „Дочки Американської Революції" 
повстала в 1890. ‚році й проголосила як свої ціли: 
„продовжувати память духа тих чоловіків і жінок, 
що добилися самостійности для Ам'ерики; розвива-
ти, піддержувати й поширяти інституції американ-
ської свободи; скріпляти справжній патріотизм і 
любов до к'раю; і помагати людству здобувати всі 
блага свободи". 
5 3 таких початків з часом виросла організація, 
котра в не одному відходила від цеї благородної 
програми. Передовсім, членство організації обме-
жено до тих жінок, між котрих предками хочби о-
дин помагав при добуттю американської незалеж-
ности. Отже від загалу американського громадян-
ства відділено спеціальну клясу, нібито спеціально 
покликану щирити засади американського патріо-
тизму. Як можна догадатися, від цього був лише 
один крок до погляду на всіх людей, що не мають 
права належати до цеї організації, як непатріотів. 
Як усяка організація, так і Дочки Американської Ре-
волюції проявили тенденцію виходити позад межі 
діяльности, 'встановленої статутом; через те, що в 
проводі ор`ганізації стояли все люди багаті, то й 
організація вживала слави американського супра-
патріотизму для охорони інтересів багачів. 

Якраз на останнім своїм „конгресі" ці Дочки А-
мериканської Революції виступили з рядом резолю-
цій, в 'котрих осуджували просто всі заходи прези-
дента Руздеелта давати допомогу жертвам депресії. 
Потім вони запросили президента Злучених Держав 
говорити їм привіт. Говорили такі привіти Дочкам 
усі президенти, звичайні, пусті, беззмістовні при-
віти. Рузвелт був першим президентом, що при-
гадав Дочкам, щоби вони не відділялися від іміґран-
тів, бо вони` всі є потомками іміґрантів. Пригадав 
теж, щоби вони не чванилися походженням від ре-
волюціонерів, а рівночасно виступали проти всякої 
революційности. Якщо вони справді хочуть про-
довжувати духа американських революціонерів, то 
вони повинні виступати шпроти „фашистівського 
ярма", як це робили їх предки. 

Президент пригадав Дочкам, що він має пра-
во говорити'до них як рівний, бо його предки 
на 4 чи 5 поколінь назад уже були в Америці, отже 
його не можна вважати іміґрантом. Одначе, .під-
черкнув президент, що у цьому він не бачить ніякої 
спеціальної заслуги для себе, чим він рівночасно 
сказав, що не можна теж уважати за догану чоло-
вікові, що перший зо свого роду прийшов до Аме-
рики. 

Президентові Рузвелтові належиться дяка від 
американського громадянства за його відважні сло-
ва правди цим вузкоглядним паням, що пробують 
.визискувати припадок свого походж'ення від вели-
ких:-: патріотів для вузких клясови`х інтересів.. 

УКРАЇНСЬКА МУЗИКА 
Й СВІТОВА ВИСТАВА 

І. 
Чим ближчий'реченець Сві-

тової Вистави в Ню Н#орку, 
тим важнішим стає питання, я-
ку ролю повинна відіграти у-
країнська музика в загальній 
участи українців та їхнього 
мистецтва' в цій виставі. Таке 
питання мусить виринути пе-
ред кожнім, хто цікавиться у-
частю нашого народу у все-
світній виставі взагалі; таке 
питання мусить виринути пе-
рсд кожнім, кому дороге наше 
мистецтво. Та в першу чергу 
це питання ролі української 
музики в світовій, виставі в 
Ню Норку мусять поставити 
й порушити ці, яких ціллю 
життя є своїми творами та 
своєю діяльністю промощува-
ти шлях українській музиці: 
ми, українські музики. Бо Сві-
това Вистава'це велика, оди-
нока в свому роді нагода, ко-
ли ми не тільки можемо -4- й 
мусимо! — показати „чим на-
ша хата багата", чале це наго-
да, яка для дальшого просу-
нення нашої музики, для 
ближчого гіознайомлення ч з 
нею широкого світу а то й для 
здобуття для (неї почесного 
місця і розголосу, може бути 
безпримірною і вирішальною. 

В якомуж стані, в якій ста-
дії розвитку знаходиться те-
пер наша музика взагалі? 

В музичному мистецтві від-
ріжняємо, загально беручи, 
дві основні групи: музику на-
родню і музику артистичну."') 
Музика народня це та, яка 
повстає в народі самочинно, 
яка є витвором питомих, ха-
рактеристичних звичаїв і ри-
сів даного народу; музика на-
родня це гей-би дзеркало, в 
якому відбивається і душа на-
роду і його історія, але усе це 
з точки погляду народнього 
побуту. Авторів народньої 
музики, народніх пісень, не 
знаємо; ці пісні повставали на 
протязі століть, деякі сягають 
ще й тогочасних часів. Авто-
ром народніх пісень — ввесь 
нарід за ввесь час свого існу-
вання у сяк-так зорганізова-

(рій формі „народу". 
Ми, українці, маємо чудову 

й багату народню пісню. Мали 
ми те або й маємо знамени-
тих знатоків народньої пісні 

") Наші фахівці в ділянці музнч-
ної термінольогії покищо ще не 
знайшли відповідної української 
назви, яка вповні відповідала бн о-
риґіиальній, а саме „Ќуистмюзік". 
Тому покищо мусимо вживати наз-
ви „музика артистична". 

— Лисенко, Леонтович, Ко-
шиць. Це вони, прибравши цю 
нашу народню пісню у форму 
хорового твору, чи пак „об-
рібки" для хору, зуміли` здо-
бути нашій народній пісні ве-
личезний успіх скрізь, де вона 
залунала. 

Відповідно до питомих при-
знак того чи іншого народу, 
відповідно до його способу 
життя, його історичного роз-
витку, впливів із зовні і т. і., 
народня музика у р'іжних на-
родів в ріжний спосіб прояв-
ляється. Коли напр. на Мадяр-
щині вона є у великій мірі 
музикою інструментальною (т. 
зв „циганські" орхестри}, в 
Італії сполукою музики во-
кальної і інструментальної 
(спів при супроводі мандолі-
ни) то у нас українців наша 
народня музика є музикою 
чисто вокальною, себто музи-
кою для співу. Тому й не диво, 
що досі, згл. до недавна, на-
шу народню музику світ знав 
лише у формі хорів, і то хорів 
„а капелля", себто без інстру-
ментального супроводу, бо та-
ка форма найбільш зближена 
до первісного, оригінального 
стану нашої народньої музи-
ки. 

Народня музика — це вели-
кий скарб в культурі кожного 
народу. Але так, як народній 
побут, який би він і не був ці-
кавий і гарний, як народній 
одяг чи обичай це тільки ча-
стина культури кожнього на-
роду (дарма, що частина дуже 
важлива, бо первісна, ембріо-
нальна, з якої витворилися 
пізніші й дальші), так і народ-
ня пісня в музичній культурі 
народу тільки її частина і 
тільки її частина і тільки одна 
її ділянка. 

Те, що репрезентує індиві-
дуальну творчість народу, те, 
що є виявом його життєздат-
ности, спроможности і посту-
пу в кожньому часі у ділянці 
музичної культури — це його 
артистична музика. Під цею 
назвою розуміємо творчість 
окремих осіб, наділених та-
лантом до композиції, відпо-
відно освічених в ділянці сво-
єї композиторської професії. 
Творці-композитори це поруч 
поетів, малярів і скульпторів 
— представники культури на-
роду і його мистецтва, тої 
культури і того мистецтва, я-
KHXV 'корті сягають аж до; 
Мистецтва народнього. Чим 
скоріше якийсь нарід зумів 
витворити з джерел свого на-

роднього мистецтва своє ар- ко перший зрозумів і відчув 
тистичне мистецтво, чим ско-вагу оригінальної творчости 

для культури народу і він пер-
ший, дарма, що сам — най-

ріше появилися в ньому ш 
творці, яких талант дав їм 
можливість створити ориґі-
нальне мистецтво, тим більша 
і вища культура й мистецтво, 
даного народу. Доказом цьо-
г о — Німеччина, Франція чи 
Італія, країни, в яких оригі-
нальна, не народня, музика 
почалася у власному :середо-
вищі, а в останніх двох роках 
розвинулась так,-що завоюва-
ла ввесь світ. Німці Бах, Мо-
царт,' Бетговен, Ваґнер, Р, 
Штравс. французи;Рамо, Бер-, 
ліо, ДеЙ(ссі, італійці Скарлят-
ті, Доніцетті, Верді — вони й 
багато інших вславили своїми 
творами імя своєї батьківщи-
ни і її культуру не менше, як 
це зробили в ділянці поезії 
такий Шілєр, Верлен чи Дан-
те, або в історично-політич-
ному. житті цих народів — 
Наполеон, Бісмарк чи Мусолі-
ні. 

У словянських народів ори-
ґінальна музична творчість, 
музика артистична, почалася 
куди пізніше, бо щойно в ми-
нулому, девятнацятому століт-
ті. Завдяки кращим або, -на 
всякий випадок, іншим полі-
тичним обставинам (а вони 
все грають неабияку ролю в 
інтелектуальному, культурно-
му житті народа і незвичайно 
впливають ііії Це життя) такі 
словянські народи ``як чехи, 
росіяни й поляки рже в. другій 
половині минулого століття 
здобули великі осяги на полі 
артистичної музики і завдяки 
таким музичним геніям, як 
Шопен, завдяки таким ґені-
яльно талановитим творцям як 
Гайковський чи Мусоргський, 
Сметана' чи Дворжак, вони 
змогли вже здобути собі трів-
ке місце в історії всесвітньої 
музичної культури, А й на 
сьогодні одна з перших й го : 

ловних місць у ній займають, 
завдяки Ігореві Стравінсько-
му — росіяни. 

Ми українці, найдовше не 
знали в себе іншої музики 
крім народньої й найпізніше 
вступили, на шлях оригіналь-
ної, артистичної музичної 
творчости. Микола Лисенко 
був цим, котрий перший у нас 
її започаткував. І хоча він -"-
як це звичайно буває, коли 
приходиться бути першим, що 
вступає на зовсім Нову, недо-
торкнену ще ділянку — не дав 
ще в ділянці оригінальної му-
зики вповні досконалих, ре-
презентативних творів, які 
могли були рівнятися з ін-

більший знаток і обожатель 
народньої пісні, зрозумів, що 
її основна вага 1 роля у ниніш-
ніх, новітніх часах, .це бути 
джерелом і натхненням, з якб-
го повинна вилитися І зроди-
тис$г — артистична .1 .ориґі-
нальна українська музика. 
Щойно повоєнні часи прино-
сять у нас рішучу зміну, тдри-
носять нам могутній — в по-
рівнянні`з минулим — розквіт 
нашої оригінальної, артистич-
ної музики. Майже одночасно 
появляється як в Галичині так 
і на Наддніпрянщині низка ви-
сокоталановитих композито-
рів, котрі кінчать найвищі му-
зичні студії у най`кращих суча-
сних музичних творців` Евро-
пи та музику й музичну твор-
чсть вибирають своєю життє-
вою професією. Вперше появ-
ляється у нас — після світо-
вої війни;— відразу ціла група 
професійних, високоосвічених 
та непересічно талановитих 
музик, котрі цілковито посвя-
чуються оригінальній музич-
ній творчости. Завдяки їм у 
нас вперше повстала поважна 
інструментальна музична літе-
ратура, вперше появилися, ве-
ликі твори найважніших, най-

головніших музичних ділянок, 
а;саме в ділянці симфонічної 
та драматично-театральної, о-
перової й балетової музики. 

Та найважніше не те, що та-
кі твори взагалі є — але, що; 
поміж ^ими є вже й такі, з я-
кими ми сміло можемо пока-: 

затися перед світом і які вжеї -
гідно можуть репрерентувати 
оригінальну українську музич-
ну творчість найповажнішого 
формату. 

Авторові цих рядків судило--
ся — як дирйґентоф — бути 
першим, який виконўвав^тЗѓяірі 
шість із цих наших !}найкра-
щих симфонічних тв'орів. Опі-. 
еля, на протязі кількох літу 
прийшлося й виводити їх на 
осуд суворої західньо-евро-
пейської фахової критикиі 
і тамтешньої музикальної пубг 
лики. Я мав теж нагоду пізнав, 
ти майже усі без виїмку сим-
‚фонічні та оперові й балетові. 
твори наших композиторів, як 
галицьких так і наддніпрян: 
ських. І тому на підставі най-, 
кращого, бо безпосереднього 
досвіду м,ожу сказати: ми ма-
емо вже нашу власну, оригі-
нальну симфонічни'й оііерову 
творчість, таку, як сміливо мо-
жемо вже показави світові! 

Антін Рудницький.. . 
'. . (Кінец^ б)(де). 

' — 
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ПРОЦЕС ПЕРЕМІНИ В ВИСОКОМУ 
ШКІЛЬНИЦТВІ СХІДНЬОТ УКРАЇНИ 

(Допис з Берліна). 

Під таким наголовком виго-
лосила п. Осипина Бурггард, 
бувша доцентќа Інституту Бу-
дівництва в Києві, під кінець 
лютого ц. р. доклад німець-
кою мовою в Українськім На-
уковім Інституті в Берліні. 

Прелєґентка ,як наочний 
свідок совєтської дійсности в 
Східній Україні зясувала жа-
люгідний стан українського 
високого шкільництва. Цькує 
вання агентами ГЛУ україн-
ського професорського персі-
налу, безконечна зміна про-
грам навчання по все новим 
рецептам з Москви, недоста-
ча відповідного приміщення і 
мандрівка Інститутів з домівки 

З'о домівки, брак наукової лі-
гратури — такий в головних 

нарисах зміст докладу. 
Перед „небезпекою" україн-

світової музичної літератури, 'сьќого націоналізму серед мо-
то все таки його значіння як лоді, головно освіченої хоро-
основоположника нашої ар- ниться комуна в цей спосіб, 
тистичної музики, а тим са- що насилає до високих шкіл 
мим і нашої музичної культу- лишень -„певний елемент", 
ри, для нас величезне. Лисен-,себто всіляких слухняних пар-

ГОРОХ З ШУСТОМ 
(Великодні терефенькиХ. 

На мазурах. 
Єден учитель в старім краю 

оповідав мі раз таку гісторий-
ку зо свойой учительской ка-
риери: 

Раз якоси загнали мене на 
посаду аж на Мазури, до та-
кого сева, што г нім „дідко 
добраніч гварит". 

Вшитќо би биво байка, лем 
тога бесіда дававася мі в зна-
ки, — бо. ви знате, які з ме-
не мазур. Вчивємся, бо невро-
ко% той бесіди за пару років, 
але навчився тілько, што кіт 
напвакав. Деси раз мі тота бе-
сіда не хватавася говови, і роб 
з ньом што кцеш?! — тріском 
не `підріжеш єй! 

Зараз по великодних сьва-
тах мава бити в моїй школі 
„показова лекція". З цівого 
повіту посходивася учительска 
бранж ,̂.̀ ач з: нима сам іншпек-

^ тор. Зќщлися, жеби посвуха-
ти, яіс'я`вчўтоту дітвору. 

Мой, мой, не ктілибисте 
бити товди в моїй cjcopi. Мо-
же з яких пятьдесят очи смот-
рится на каждич ваш рух, й у-

важат на кажде ваше слово. 
Душа втеква мі деси до са-

мих пят, а може й дагде даль-
ше, як зме входили до кляси. 
На переді йду я, за мнагв пан 
іншпектор, а зо заду решта у-
чителів. 

Отваряються двері, діти 
встают й кричат хором: „Хри-
стус змартвих встал!" 

А най ця двері припрут, — 
думам собі — што ту їм одпо-
вісти?! 

То значит ніби по нашому 
‚Христос воскрес", але як ся 
одповідат на тото по мазур-
ски? Повім „Воїстину во-
скрес", — не зрозуміє німота, 
або, недай Боже, (най ся таке 
в вашім обисцю не водит!), 
узнают за, „нєльояльнеґо", бо 
в них о то не штука, й капут 
по учителюваню, треба буде 
йѓти на зелену пашу. 

Інспектор чекат в двер'ях, 
учителі вітріщили на мня очи, 
а на мене тяк би дахто .горя-
чи кріп ляв. 

Нарешті одповідам на валь-
паль: ‚Добже зробіті" 

Ци добрім зробив, жем так 
повів, не міг єм одразу знати. 
Але гумор зараз ся мі попсув, 
бо іншпекторови чогоси впа-
ли окуляри з носа. 

Аж по науці, як ся іншпек-
тор замкнув зо мнов в шти-
рьох сьцінах, то аж товди до-
глупавемся, жем злі повів. 

А най то качка копне, ,по-
відам Вам, надоївося мі од 
того часу учителюваня!! 
Паска велика, паска красная... 

Як єм бив ищи в старім кра-
ю, то мі оповідали наши е-
міґранти, же при вході до Га-
мерики є така велика, малюва-
на брама, што єй отворят 
красна, тіжек малювана панна. 
:. ^Днвне ся мї тото видававо, 
алем вірив. ‡Аж як ня самого 
-якаси нечиста сива ту при-
несва,-Той СЯ переконав, же 
ня дурили. 

Не лем, же малюваной бра-
ми ніт, але навет малюваних 
яєц на Великден ніт. 

Вирихтувалисте ня, — сяду 
тай думам собі, як прихидит 
Великден.-вивелисте ня під 
дурного хижу, але'на другі раз 
юж не здурите мене! 

В -краю, як бив Великден, 
то кажди знав за нього. 

ПамятаЦ до гнеска, й ниґда 
не забуду тоту втіху й ра-

діст, што йшла в парі з Ве-
ликодньом. 

Памятам, як зме малювали 
яйця, а часом навет масво й 
сир, жеби краще виглядали. 

Потім зме оберали шкаруп-
лини з яєц, клализме їх до го-
рячой води й милизме ноги, 
жеби ся нам не обертали од 
бодача й тернини. 

Потім мама пеква паски. А 
жеби били велики й красни, 
жеби „коцур попід скору, не 
вдарив", то ляпкава нас опа-
том по голові. . Моя говова 
бива найтвердша, то по ній 
найбільше ляскаво. 

А як няньо несли на плечах 
паску до церкви, таку велику 
як млиньске колесо, а ќя ся 
часом паска вирвава з пвахви 
й п`окотивася дово берегом, а 
мц сьмдялисЯг то зас зме обір-
вали, кади попаво. 

Налравду, били то весеви, 
щасливи дни; А ту што?! 

Та што ту й бесідувати? 
Што Гамерика, а што старий 
край?! Де можна Гамерику 
рівнати до старого краю? 

Як єм достав опатом по го-
вові, том знав, же то Велик-
ден, а ту што, як познати, ко-
ли Великден? 

Або яйця?! — Што то за 
потіха з тих яєць на Велик-
ден, як ви їх каждого дня ма-

те, кілько кцете ? Де вам ся 
хоче мити в шкаруплиню но-
ги, як ту бодача ани терня 
ніт, жеби собі калічити ноги? 

І нашто товди яєць?! 
Або Великодня?! 

МА деж син?!" 
Мализме колиси такого єго-

мосьця, што все штуком лю-
ди брав. 

Як биво в церкви зимно, то 
повідав, же в пеклі страшенне 
морозя,, жебися люде бояли 
й не грішили, а як биво горя-
чо, то повідав, же там така 
горячќа, што най матка босќа 
хоронит нас крещених од нєй. 

Як пришва великодна пят-
ниця, єґомосьць вишов в чор-
них ризах на;-амвону, з кре-
стом в руках, завинеїіим в чор-
ну киреюЕ й зачинат казаня: 

— В імя.^отца,... і святого 
духа, амінь.' 

— Што за мара, — думают 
собі люде, — чом він „сина" 
опустив?! — Певні зас взявся 
на якису штуку. 

Єґомосьць "хвилину СТОЇТ 
тихо, водиточами по людях! 

— А деж син? — зьвідуєся 
раптом. 

—- Што за чудасия? — ду. 
мит собі кажди. — Як я можу 
знати, де син, як ти ЄҐОМОСЬЦЬ, 
і не знаш ?! 

В церкві зас тихо, якби ма-

KOM сіяв. 
Єґомо.сьц сьмотриться гріз-

но по людях, якби чекав на 
одповід. 

Раптом зриват з креста ки-
рею, показує його людям, н 
каже: 

— Ту син, на кресті! Приби-
листе його ту своїми гріхами! 

И як зачав розповідати лю-
дям громовив говосом, як о-
ни гріхами прибивают Сина 
Божого до креста, то й вели-
кодної паски одхотівося їм. 

Софрон Бриндзя. 

тій ступайків, які під інтелвк-
туальним оглядом є тупо^і-
ними й обмеженими. Процент 
жидів та .москалів між профе-
сорами та студентами переви-
щає далеко відсоток автохто: 
"ц^в-укр'аїнців. Студенти Жи-
вуть зі стипендій. Стипендії 
низькі й мешканеві обстави-
ни погані, тому` студенти жи-
вуть незавидно. А 

В широкій дискусії падали 
численні запити зі сторони у-
країнців, як теж і приявних 
німців. Цих запитів-було так: 
багато і вони були такі ріж-
нородні,' що прелєґентка не 
була в силі дати вичерпуючих 
вияснень. Прелєґентка прожи-
вала ввесь час лише у Києві і 
була тісно звязана фаховйю 
науковою працею. Тому на на-
шу думку не могла виробити 
собі ясного погляду на цілісгв` 
українського життя. Мабуть ч 
цеї причини переважали в її 
докладі трохи за- чорні картіѓ 
ни. Такий полудневий тсмпс: 
раментний нарід, як ўкраїн?-
ський не дасть зіпхати себе до 
пасивного знаряддя та в міру 
можности готов станути до 
реакції! Приявні нагородили 
прелєґентку гучними оплеска-
ми. '. 

(сп.) 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 

Найліпшою жінкою треба 
вважати цю, яка вміє дітям 
заступати помершого батька 
(Гете). 

Мало є'людей, яких не хви-
лювала би втрата або зиск. 
(Теоґніс). 

К о ж н и й носить помилки 
ближнього у торбі перед со-
бою, тому їх бачить, а свої 
носить на плечах, тому їх- не 
бачить, "зате інші бачать їх 
— (Рікерт). 

Смерти не '̂треба боятися, 
бо як довго ми є, так довго 
н нема. Колиж вона прийде, 
тоді нас уже не буде, тому 
ніколи з нею н^ можемо стрї-
нутися. — (Епікур). 

Членкиня Пишете, ЩО ТО-
в краю польська цензура за-
бороняє друкувати україн-
ські вірші, а в Америці сво-
бода. Виходить, що Вам ста-
лася кривда, що.не помішено 
тут у свобідній країні Ваших: 

віршів у „Свободі". Ні. Вам 
не сталася кривда. Ми заоша-
дили Вам і собі гострих і не-
приємних слів критики, з яко-
ю булиб стрінулися-Ви і ми, 
якщоб були видрукували Ва-
піі вірші. I ще' одно: ручимр 
Вам, що польський цензо'р 
певно був би дав дозвіл на 
Друкування таких віршів, як. 
Ви нам їх надіслала, бо був 
би радий з того, що ми не 
тільки, що не вміємо писати 
віршів, але й не розуміємо, я' 
кою має бути справжня пое̂  
зія. Віримо, що Ви мали доб-
РУ волю послужити добрій 
справі, себто допомогти на-
шим інвалідам. Але доброї во-

Ілі тут замало. 
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Г: 

З №№О ЗАСІДАННЯ ' Г 
ГОЛОВНОГО УРЯДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ У ДНЯХ ВІД І^гр ДО ї^го 

БЕРЕЗНЯ 19^8 Р. В ДОЙІІ У: Н. `СОЮЗУ ПІД 4.-81^83 ҐРДНД СГРПУ ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 
- ..: 

- Ч ЇДріАічрння звіту д-ра Л^Шш$ѓи, ві иповідального 
й:'і ^ . редактора $№ђімп``)г 

нальної ідеї, яку ця газета заступала;^Зга#ўю fravrs, бо.в та-
_кЏл `положенні була „Свобода^ в кмнувштіКЄ вона в. нім 
.і'дЬ пе^вноїі̂ ііри .щіе й тепер. Тїомў, ащіо -М ѓідеї,-що їх голо-
лсйт^ іЬзаступає Свобода",; мають #йти j_- процвітати.; далі 
"Шмь українців в Америці, .і якщо рфкв?т тих, ідей` Єгпотріб-
.дйий AW життя і розвою У. Н. Союзў і̀ ТО: оіе ви дно, що' це є 

природну що й з боку У. Н. Союзуї і його членства мусить 
ѓбути дана така "допомога, яка умр#йивил?їб' „Свободі" ви-
: конання її завдань. І я певен, що такаі допомога, давана „Сво-
боді", Ус Н. Союзові оплатиться бизиесово. Вона ѓтакож до-

. помо_же У.. Н. Союзові вдержатись на провіднім становищі, 
а це"знаядть, що `̀при помочі „Свободи" У" Н. Союз могти-

і ме.Далі.Оддавати українській справі Ьелшсў^прислугу,, стоячи 
. , йа сторожі чистоти Української Ідеї'ft мобілГзуючи всі еили 

. іміграції- для закріплення нашого національного стану цосі-
д$ння в зАмери ці йздобуття волі Рідному' Краєві. 

- .`Кінчу тим; не може і не повинна бути нікрли мо^и, про 
5 якусь ідейну розлуку між У. Н. Союзом ij „Свободою" та 
'ЦіЮїфЄЙщен Віклі". І не можнд думати; `Џо патріотичному й 

ідейному, а це давати заразом фінансової допомоги на те, 
щоб_поставити „Свободу" j „Юкрейніен Віклі" на можливу 
найвищім становищі та згуртувати $іля них наші найкр$їці 
й найідейніщі сили. Памятаймо, що. вдержанням, поширенням 
і поліпшенням „Свободи" і ‚ДОкрейніен Віклі" зм і̂цняємо У. 
Н. Союз " українську ідею в Америці, а це є найважніше на-
ше завдання. й 

По скінченні звіту відповідального ^редактора з че̂ рги 
наступили- звіти головних радних..- Ц . ^ 

звіт головного РАдногдл^дашуда, 
Шановні головні урядники У. Н. СоЗОзу! 

На 19-тій головній конвенції У. Н. Союзу у Вашингтоні 
мені припала честь обняти знов уряд головного, радного. 
За те-довіря я. складаю усім делегатам і делегаткам щиру, 
подяку, а яг як у минулих,чотирьох роках, так і тепер буду 

. старатися ще більше працювати для добра, й розвою доро-
гої мені організації, У. Н. Союзу, V 

Прнйжче^ подаю короткий звіт з моєї ^діяльності! як 
головного радного впродовж 1937 року. 

Завдяки добрій співпраці урядникіг і членів відділів 
у моїй окрузі не заходила потреба і я не аіав ніякого при-
поручення`з головної канцелярії У. :-Н."Союзу впродовж Ді-

; лого року,, щоб іти. до котрогонебудь .відділу полагоджу-
вати. якісь-там непорозуміння, як це було, колись. 

На запрошення відділового УрДду був я приявний в 
квітні-. 1937 Р- на ювилейному святі від. г25. На тім святі 
зложив я щирий приріт і ‚побажання в шені головного уряду 
У. Н. Союзу для відділу, і закликав^ у2і;члениці цього від-
ділу організувати молодь у ряди У. Н. Союзу. 

Ще в 1936 році бував я на заборах відділів; 216 й 243 
і заохочував урядників і членів згаданих відділів, щоб вони 
постаралися створити мрлодечий відділ у своїй околиці. І 
дійсно, моя просьба сповнилась, бої'; ЗО 'квітня 1937 р. по-
встар молодечий відділ 222 при помолі всіх свідомих Со-
юзовш'в у Вест Пулман.` Організатором цього відділу був 
секретар від. 243, М. Білиќ, і член, тоќрвідділу та бувший 
делегат, ЃІ. Шемердяк, а також помагав "нредсідник відділу, 

..: І: Лаѓола. По зорґанізованні, відділ не.:Пвюявлявчактивности 
й не збільшувався новими членами, а тому я вважав моїм 

- обовязком поїхати до секретаря цього; %іолодрчого відділу, 
- h Бїлика, й помогти йому .зорґанШу^тН.;бЙьщеѓчленів. Був 
; я тамѓ; два рази і разом із секретаре^ молодечого відділу 

зоріані$урав. 10 нових членів. Правда, цей; відділ не є ще 
великий числом, а причина та, що маємо: нову депресію. Та 
я віріо,: що коли депресія покінчйться, 'то буде інакше. Хоч 
на. Зе.ст Пулман є мале число українців, то вони є свідомі 
й тому молодечий відділ напевно зросте в силў й буде мати 
найменше 100 членів. : . ' ; , 

На.^запрошення відділового уряду' був я приявний 26 
вересня 1937 року на 18-літнім ювилею від. 216. З приводу 
цього ювилею зложив я привіт і побажання від головного 
уряду У. Н. Союзу для відділу. ТакоЖ закликав я всіх до 
активности й праці для добра свого відділу й У. Н. Союзу. 

-А найбільше говорив я та апелював, у-'справі організування 
молоді в ряди батька Союзу. f -..-

Дня 21-го жовтня 1937 року:̂ бўв`̀ `я приявний на орга-
нізаційних зборах, на які були зібрались- урядники й члени 
відділів У. Н. Союзу з Шікаґо й: околиці. Головним рефе-
рентрм на тих зборах був гол. рекордовий секретар п. Д. 
Галичин; 

На запрошення відділового іряду був я .приявний 24 
жовтня 1937 року, на 25-літнім ювилею і "посвяченні прапо-

- рів від. 100 в Ѓері, Інд..Там я зложив привіт в імені УГН. 
Союзу і закликав організувати ‚мйлрдц ^.зокрема створити-

,:-'МОЛІЏЄНХІ$ ВІДДІЛ. ^ ;: ' 3 л 

`у'Љ Маю `честь бути предсідникрм:'. комітету всіх відділів 
. ;^.'`Н-!^оюзу в Щікаго й околиціоЗквданням дьрг.6 комітету 

є 'збирання фондів на будову чи^к$пнр^Дбму Ў.' Н. Союзу 
в Шікаѓо. В минулому році комітйт%лаціггував Другий День . 

І 

' У. Н. Союзу; На той День зійшлося поверх дві Т№ЯЩ ^№Д^й 
— Союзовців та свідомих громадян міста іШкага й рко-
лиці. Чистий прихід з" Дня ниносив $531. Комітет уже маі 

І, пррерх $1,000 на тш згадаііу.-;Ьшьі Д. дьоѓр року, 17 липня, 
влащтрвуємр Третійѓ День У; `Н: Союзу й ми певні, що цей 
випаде добре, бо молоді Союзовці, члени-. молодечого від. 
22, ВЖе ТЄИЄр .ПраДЮЮТЬ-Над -ВИВЄДЄННЙМі$ІДРРВІДНОЇ спор-
тової програми. Ними є М. Козаќ і Й. Притула. 

На запрошення тов; ім: Л І̀ Шевченка, від. 335 У; Н. Со-
юзу, у.Вест Гарве^, :Ілл., був я присутній на відкритті На-

.роднього Дому 7 лйстоцаду .1937 чр. У моїй промові за-
кликав я всіх громадян міста Вест Гарвей до єдноети й 
спільної праці в їх власній ..новойабутій домівці.. Також за-
кликав я всіх присутніх, щоб організували нових; членів 
ДО У. Н. СОЮЗў. ,:- .-- ' ,: -̀ - П Ч 

Упродовис йлькрхч останніх ^місяців я зорганізував 32 
нових членів до^віддіяів 22, 221, 222 Ў. Н. Союзу. 

...ДрИ кржйій НДгоді я старався і-буду старати'ся про добро 
#. розвиток У. Н. Соючзу таберегти його честь і славу.. 

ЗШТ ГОЛЬЙгІОГО РАДІИ0ГО ГгЯИСАКА, 
Упродовж минулого` ррќу, а саме, від І9-тої конвенції до 

кінця грудня 1937 року, я""не мав ніяких важніших.нрипору-
чень з головної канцрелярії Ц. Н.^Союзу до виконання, а то-
му мій звіт є короткий. ч ^ `- " `-' 

По. крнвенції, яка відбулась у травні, я не скликав збо-
.рів.мі.сцерих урядників-і членів, ..бо `вважав, `що конвенційні 
наради, всякі зміни 8 ухвали були поміщені та вияснені на 

- сторінках нашого офіційного орґану, „Свободи", таїѓ до-
кладно, що не було ‚потреби скликати окремі збориста ви-
-яснювати на них. іще раз ті самі ̂ справи- Ќрік того делегати 

- здавали звіти про конвенційні наради4-по своїх відділах, а-
- тимєамим члени могли бути, добре поінформовані про кож-

ну справу. 
‚Упродовж року я діставав багато запитів від відділових 

урядників і поодиноких членів у ріжних організаційних спра-
BaXj отже на ті всі запити є старався давати належні відпові-
ді та вияснення. .. '" 

. Щодо. організурання нових членів, то ця праця не пішла 
: ‚так дрбре як я бажар би;. Правда, в нашій околиці не було 

втрати з членах, а. був. навіть, малець#йй приріст, та це, оче-
.,,.видно, не може нас; задоводити. Тому я.постараюсь у біжу-
:, Ярму.році та, долржу всйс_сйл, щоб у. цьому році дістати 
, ѓільще нових членів, до Ў; Н; Союзу. ( ! 

.;. Як член і урядник, я` брав живу; участь у.народніх. свя-
.; тах та, в.икористовував^кожну нагоду, щоб поширити .ідею 

У̂  Н, Союзу. 

звіт годіоадрго.РАДіного м. ДДВИСЩБИ. 
,Де.дєгати 19-трї конвенції У. Н. Сокізу, яка відбулась у 

. Заш.инґтоні в травні J.937 року, вибрали мене головним'рад-
. ним У. Н. Сою$угІ? нагоди отсьоѓ'о першого річного засідан-

ня голов.ного уряду ян складаю всім делєгата'м щиру подяку 
. з$ те дбвіря,. яким вРНи. мене наділили, вибираючи мене до 

головного уряду, й. прцрі^аю. вірно сповняти обрвязки' го-
ловного радног^_та працювати для розвою У. Н- Союзу.;. 

У. Ш Союз .був ЗіляЗийіЄс зввжди дорогий,; відколи я 
став його членом. ^уІуии?Ісвято перекрнаний, щб' н?ма кра-
щої й соліднішої ук^ї^ської установи від У- Н. І Союзу, я 
працював для нього`та приєднував-нових членів у.тім оозу-
мінні, що такою працею: роблю добро тим членам, а рівно-

` часно й добро українській іміграції, якій У. Н. Союз віддав 
чимало' прислуг. Г^ЯІІ -і ! ^ 

Ставши головним радним, я взявся ще до живішої пра-
ці в користь У. Нг: Союзу Я відвідав кілька відділів та по-
лагодив важні ор`ганізаційні справи в користь членства й . 
організації. Бував ..я `по деяких відділах і три рази, як на-
приклад у відділі І%%Ђ ТОНТОН, Масс, де один раз я говорив 
на пікніку про У. Нї-Союз, другий раз на ювилейному святі 
того відділу, а третій. paS .для полагодженн‡ непорозумінь. 
За кожним разок ^представляв присутнім вірний образ У. 
Н- Союзу, його'силйі тревалости, певности,. його великої 
праці в користь цілої нашої іміграці'ї, а також нашого наро-
ду на рідних землях. ' 

При нагоді, коли-я тільки бачився з урядниками околич-
них відділів, я завжди старався говорити про справи У. Н. 
Союзу та заохочувати людей до праці. . ' 

Я відвідав кілька разів молодечий відділ 224 в. Сейлем, 
Масс. Говорився- там у червні на святі націоналістів, в грудні 
на Листопадовому святі, й в обох тих випадках я забирав 
по святочнім рефераті також окреме слово про У.'Н. Сою?. 

На припоручення гол.- рекордового секретаря я відвідав 
від. 73 У. Н. Союзу в Провіденс, Р. Ай. Там були неп о ро- . 
зуміння, які тягнуллся ще зиеред конвенції іп^воду^ вибору ' 
делєґата. Ці непоррз.умійня?були спричинилй^$елику ворож-
нечу й незгоду у^відділц'так, ;ицо на кожђизР^іряч'них. збо-
pax нриходилб др^сварки; Отже імені вдалося Авреконати у- j 
рядник'в і членів того вьдділу,'Цію таке поступування лрино-
еить велику шкоду не -їількй Щ И. іСоюзоВіц алеН їм самим, 
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ѓ т а що для добра організації, вони ТІОВИННІ забути минуле,-
І закинути ворожнечу й сѓтати гбсі-соіфнЗр. д о `праці для У. Н. 
1 Союзу. Стверджую 3 ВДОВОДЕйІіЯМ^ЩО р̂ЯДНИКИ й члени 

'лриняли мою пораду та ^рдарекли:пЗїа^юваз:и. .надалі в згоді 
та` щиро. „ ; ^ S ." . г - v і .: 

; У часі кампанії за приєднування^ невйх; членів у жовтні, 
g листопаді й грудні я зорганізував-2Q ніовйх^членів до, місце-
2 вого відділу 238. і й jjj .: ' і Ц; -я 

Отеє короткий перебіг моєї, праці за Ї9$7 рік. А коли 
? мова про 1938 рік,, то .-я _прир_ік`5юІ щР^й^у -"цьом'у році буду 
U працювати так, що'б моя^ праця9викйаяа1й `пр'инесла добрий 
^ВИСЛІД У. Н; СОЮЗОВІ. 

v.- -`ї. Т 'J? 

REPORT OF A34THONY SHTJMDE^KOillfeMBER OF THE BOARD 
OF ADVISORS O^ THE SUFREME ASSEMBLY OOF THE 

UKRAINIAN NATION A t ASSOCIATION. 

As one of the younger generaJion ^f ^ТЛгаіпіап-Americans, I 
have centered most of my activities 'as^member of the Board of 
Advisors of the Supreme Assembly of thfc Ukrainiaa National Asso-
ciation chiefly among this younger generation, with-whom my con-
tacts are closest. g ^: -; ; % .. S " 

At the very outset I realized^ tttat 4he task of organizing youth 
into Vthe U.N.A. would of necessity-be. a^low process, and that it 
wquld have to be preceded by. a good;^dealjpf preliminary work, of 
the kind that would demonstrate to ihe ^outh the value of the 

r- ІШ^А. to them and their future development-This preliminary work 
took me all around, within my own locality of Newark ana vicinity, 
as well as through some parts of New York State, as well as down 
in south New Jersey and even.in PMbdelnJ^a^or;the youth from 

^.these various Sections is drawing closely .together now, so it is only 
natural th.it 1 visit them and they visit-`тдЩ-The.affairs in which we 
meet are chiefly social and cultural^aCSthey afford a really fine 
Opportunity to spread knowledge . ‚^E^^g^ ;N.A. among the young 
people, and to explain to tben^^^a j apSe and informal manner 
the advantages membersiuli^ffi^:#Si:- ,U.N?A. has. for them and for 
their organized life. It was wi^h'^Bfe^e of preliminary work then, 
that I have chiefly engaged туяеЗррЩіу. my election to office at the 
Washington Convention. 1 "believe ` ІЏІ -Work hjis notTbeen in vain, 
a"hd that within the hear future I shall Ш: abler to enroll within the 
ranks of our organization .ia goodly number, of -young member. 

My confidence here rests upon the fact thai our young people 
are beginning to take a greater interest in our fraternal orders than 
ever before within the span of my experience. This I especially per-
ceived at the Ukrainian-American Youth Rally held recently in New-
ark under the auspices of the Ukrainian Youths League of North 
America. There our young people, gathered^ Sjom various Eastern 
States agreed that fraternal orders, chief among them the U.N.A., 
are the strongest foundation.`^рѓ-Щ^^адгА^йійісап life, and that 
upon this foundation our youth; should '̂ build this life further. As 
Chairman of the committee.which arranged and conducted this rally, 
I was approached by quite' a number- of -youn^be.Ojple with various 

'‚questions about the U.N. A., which plainly, aj^red- -their, interest in 
our organization. These que^tionsi ^however; had a special signi-
ficance for me. Theyjma4e me realize that it:,would be very benefi-
cial for the U.N.A. if it would arrange regional youth rallies devoted 
entirely to the U.N.A. itself. This has never been done before any-
Where. The U.N.A. would do well to -take the 'initiative here. Such 
a rally could consist of several talks on the subject of the Associa-
tion itself, followed by a general discussion in which many of our 

j youth's questions pertaining to-the association would be answered. In 
! this manner many of their doubts would be cleared away, and they 

would sooner join the U.N.A. Of course, as an added inducement to 
make the young people come to such a U.N.A. youth rally, some so-
cial affairs should also be arranged, to follow after the business ses-
sions of the rally. At such social'affairs a great deal can be done for 
the benefit of the U.N.A. that cannot be done at the business sessions. 
All in all, I am firmly convinced that U.N.A. youth rallies, held in 
various parts of the country, would do a great deal in making our 

і young-people conscious pfi jthe. . ШГ;А. and in having them join it. 
So confident I am of tWs;ihaFon my own initiative, as member of 
the Supreme Assembly, I have already begun to make arrangements 
ш preparation for such a U.N.A. Youth Rally, which is be held in the 
near future somewheres within my locality. With the proper co-
operation on the part of the Ukrainian :National Association itself, I 
believe this rally will help to sweU its membership to an appreciable 
degree. ` 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО І. ГУЗАРА. 

Високоповажані головні ўрядниќй! ; І 
На 19-тій конвенції, що відбулася, в -травні минулого ро-

ку, вибрано мене другий-раз головним радним У. Н. Союзу. 
Живучи в Ню йорќу, отже найближче від головної кан-

целяріі, мені не приходилось полагоджувати багато справ, 
бо місцеві урядники й члени звертались звичайно зо всіми 
справами впрост до головної канцелярії. Таксамо не -мав 'я 

- багато припоручень від головної канцелярії полагоджувати 
. якісь справи, а як мав які, то старався^ їх` виконати скоро й 

^корисно для членів і У. Н. Союзу. 'і ї 
На запрошення від. 204. У. Н. Союзу, був я присутній і 

говорив відповідну промову на посвяченні"прапорів` цього 
відділу. Святр відбулося 27 липня Ї937 р. У. своїй промові 
я говорив про значіння У. `Н: Союзу; а головно про потребу 
збільшування його все новими й новими рядами членів. Між 

5 іншим я зазначив, що урядники кожного відділу повинні 
- старатися.сщоб їх відділ був на і першому місці щодо праці 
- Союзової -#ќ щодо числа .членів, а тому урядники й члени 

відділу ^04, яки'й тепер є другим найбільшим Союзовим від-
g ділом^ npjffiHHi доложити всіх старань, щоби перевищити 
5; числом `відділ^бі, який є на першому місці щодо числа чле-
7 вів. Будучи гіредсідником: того відділу, якийХ є тепер най-

більший, я радо повитав би змагання іншого відділу виби-

ти'еьфа^перще^місиїе, та зЧдругої сторони я таксамо^б^ду рогг 
бити_все мо^ливе,ццоб не дати собі забрати те nepiiife; місі$еЯ" 
На тшссвя'ѓ‡ були'-чп$ияв$и також інші головні урядники,, ас 
саме^АІ Му^аІшкоЗі Д. Йаличин. . "̀  .,. -. 

Дня І6-хоссерйия^19^ р. скликав я в порозумінні; з; гол^ 
екзекутивним "jcoMiretpM ^збори всіх відділів Ню -Иорку`" ви 
справі пере$Ргання^другоІо' морґеджу на Народнімѓ Домі`в 
Ню HQJ}KJ. "Бо;. У. ЗѓІ. Союз був готовий дати перший ‚-'мо'р̂ і 
геДжГнќ Цей`.-,^, я5сщо мгсцеві відділи булиб зложили! вШтіо-4 

`ЂІ дну сўад н̀а виќрі друк) го морґеджу й у такий cnojcict пе̂ 'Ѓ 
ребралиб^цей дімйна власність Союзовйх відділ^в.БУ'тій 
самій..сп^ві.скликів_-я__дрўгі збори на 23-го вересня,.!ra:jfe. 
ці збори 4іе^б^ли усщЩ$іі%бо деякі відділи були п'роти такої 
провозищї.5 На ^)6t)xg зборах були присутні члени екзекут^^-
ви, а це М. `і^рі.Шк"ск Д'.Ѓаличин і Р. Слободян. . ^ " і 

оловною'п^реііік(^ою в організуванні молодг є браќ 
відпбвїдйих^ народнїхг ч̂ і союзовйх домів. І хоч Соіоз є^фа-. 
дий^уЙлїїтй MOprei}f на 'лім, який є Союзовий і який н$іе^: 

жавхбтг Жо ̂ злучепих^віаділів У. Н. Союзу в дотичній міздеі 
РОСТІ, .т`о--покищо -Ііаііо місцевостей користають із -це'і HgfO=; 
ди. А не^фрисгають..томў, що відділи не хотять переводити 
злуки,г не хотять спільно братися'до будови ВІДПОВІДНИХ 

; д о м ^ г g г ЩЏ `щ .і; jp. :
( .^ і к я 

Дня.. 16-го 3V0BTHH; 1^37 p. дістав я припорученняавід 
' гол. рікордовоќо секретаря піти на звичайні місячні збори 

від. 2R) Ђ спрай кампанії за приєднування нових'членів. На 
. тих .зборах -я- говЂйиу про справу організування ‚'членшг- а . 

опісля ті" ^о.угій дйску(?Щ;яка вивязалася у тій справі^ вибра-" 
но-на мійГ,зазив. поетЩного організатора відділу,^чдена 6 . " 
Плескуна. FIjfHicyTHi члени прирекли, що до місяця Дістануть 
по одному .членові; - к . - - - і ? 

'Я також працював для свого відділу 361 та `приєднував` 
до нього нових членів. Отеє була моя праця за 1937ірж. 

'- ' і ' ` - ' І ' r f - ' S I 

ЗВІТ ГОЛОЕЙНбГО РАДНОГО С. СЛОБОДЯНА. 
` ` ' — ̀  - -- -

Поважані головні урядники У. Н. Союзу! 
Мені приходиться здавати звіт з моєї діяльности філя-

дель(Ьійської окруси й околиці. Моє звідомлення коротке, 
бо обіймає мою діяльність тільки від конвенції до кінця ро-
ку. Звіт про діяльність за першу частину року був обнятий 
конвенційним звітом. :'; `‡ 

Я мав. припоручені головною канцелярією` кілька справ 
до полагодження j полагодив ті всі справи в мирний, спо-
сіб і для добра У. Н. Союзу. 

-'- У від: .47 У. Н;г Союзу було непорозуміння з причини ви-
бору делегата. На лрипрручення гол. предсідника я їздив на 
збори відділу й переконався, що вибір був правний, а непо-
розуміння повстало через особисті справи. Мені вдалося пе-
реконати члениці, щоб вони залишили особисті тюрахунки 
та взялися до спільної праці. "": 

На припоручення гол. рек. секретаря полагодив я спра-
ву у від. 105, де відділові урядники були суспендували правно 
вибраного.-делегата. Цю справу полагоджено вдоволяючо. 

На припор)'чЄння го'л, предсідника й у порозумінні зо 
шкільним комітетом на Савт Сайд у Філядельфії я̀ скликав 
кілька.зборів у справѓ зорґанізування ќлюбу з місцевих гро-
мадян та в сп'раві винайму чи перебрання тим клюбом чи 
цілою громадою того Народнього Дому, який У. Н. Союз 
перебрав був свого часу за перший моргедж. Тепер ця гро-
мада . на" Савт Сайді є зорганізована й уже винаймує цей 
дім, а є надія, що може в короткому часі громаді вдасться 
відкупити дім на власність. "... ̀ -' -

У від. 331 У. № С о ю з у було непорозуміння зприводу ви-
плати недужому членові підмоги з місцевої каси хорих. 
Отже на припоручеііні: гол. предсідника я поїхав до Мілвіл, 
Н. Дж., на збори тотопвідділу й полагодив справу в мирний 
Спосіб та вдоволяючо 5іля обох сторін, то є, члена w відділу. 

На запрошення відділових урядників від. 362 .з Брістол, 
Па., був я присутній на ювилейнім святі того відділу та ви-
голбсив там промову про У. Н. Союз. Таксамо був я при-
явний на 25-літнім ювилею від. 339 у ФілядельфГі, Па. ' 

+ На запрошення від. 307 у Віліямставні, Н. Дж., я був 
разом з п. Шумейком на організаційних зборах того, відділу. 
На зборах було споре число молоді, до якої пром`овляв п. 
Шумейко по анґлійськи. Я говорив про ті користи,- які дає 
членство в У.-Н. Союзі молодим людям. На зборах вибрано 
комітет, який `мав занятися створенням окремого молодечого 
відділу. 

В осени 1937 рся= скликав окружні збори відділових у-
рядників з Філядельфії й околиці. На тих зборах були за-
ступлені урядники 25 відділів. Про справи Союзу говорили 
гол. предсідник М. Мурашко й гол. секрета'р Д. Галичин. При' 
явні урядники мали нагоду переконатися, яку неправду шь.. 
ширюють деякі одиницЬта якими то героями вони себе пред-
ставляють при помочі Червоних товаришів, які тільки чига-
ють на те, щоб розбивати наші організації. V.-' 

На запрошення ур^ників філядельфійських відділів був 
я на їх зборах. На тихрзборах обговорювано справу, органі--
зування молоді до У. f-fe Союзу, а також справу влаштування 
Союзового Дня, з якоп$ ^охід мав би піти на започаткуван-
гія фонду'для закупна З^арми, на якій можна би булоівлаш-
товувати в літі пікнікиій інші забави. 

Упродовж року я ш?ав участь в ріжних святах та тмпре--
рах і кори ст'а в;; з кожЩо'^ нагоди, деб можна було сказати 
слово.про справи У^НгСоюзу.. J J-::-

Щиро дякуюі місцд^им членам і урядникам за співпра-
цю та за те'іпопертя, S яким я завжди стрічавсь у полаго-
джуванні ріжних Союзовйх справ. 

tz 

о Яч 

V 
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І зйт головного РАДнофрлзлгіоточнота 
- 9t. здаю звіт зо своєї діяльності властиво ‡.ІЛБКЙ за три 

.;- місяці, то є жовтень, листопад і їр$денѓ 1937 р. Бо"хоч ме-
+ не вибрано головним., радним у 'фавн$, то сталося таке, що 
Щ я тяжко занедужав і кілька місяѓців нролежав. Коли тільки 
І #єні б.уло лекше, то я зараз взявся щ Озюзовф .праці. У 
і нашій- місцевості ця праця досить занедбана, й̂  тепер треба 

І докладаѓти добрих зусиль, щоб надробити -те, чого не зроб-
Џ яенр в минулих роках. - ^` 3 ? 
І S - ВважЌаючи, що справа приєднування '̂ новйх члені в до У. Н. 
^ iojoay-jsr перша й найважніша, я звернув усю свою увагу 
V іласне ;на ту ділянку праці. І хоч^ яїк я уже згадав, .не. було 
^ в мейе -'з. причини недуги багатб-чЗѓсу-нГа ту"працю^- бо до-
:! ^Терва ЯР міг її почати в жовтні, т5 $се.таќи в тих трьох міся-' 
g ііях. мей вдалося осягнути деякі успіхи. А ноч_ав я працю са-

`2 рСгйй $ІДЃ себе. Бо я вважаю, що коли иисхонема; заохочувати 
^ Зі взивал`и інших урядників організуват'и нових членів^о на-
to Іамперед 'ми самі повинні дати їм; пршсліаді-як треба робити. 
З Р т е лишені вдалося зорганізувати^ віро до вЖ короткого часу 
І l34;,HgB#X .членів. :". с J ї '_.' _ g 
s ' S g Мсш ^організаційна праця по‡яг.аЛа ^також 'у тім, що—я 
:g ѓпереговорював і заохочував урядників місцевих" і "околичних 

віддеіѓв до'праці над приєднуванню gjнових членів. Я-також 
с ?відві#гував околичні відділи, Як, нагфиклад^ від. .43у. Сімсоні, 
ђ ЏщќўоЏ Олифанті і два відділи й' ТЃейлорЦ Па. -Урядники де- v 
:^;ятогх-ўвідділів обіцяли мені, що. вони- візьмуться до праці. 
^^-Стікаючи за цею працею поодиноких відділів, скажу, що 
-'-- д#ек`тїльки три відділи виказали дійсну роботу, хоч у Скрен-

TOHL й околиці є црнад 15 відділів. Отже секретарі відділів 
123, 280-і 86 дістали певне чистої нових членів.: В `останніх 
часах завважую також рухливу роботу у від. 144. 

Я̀ не мав від головної канцелярії ніяких припоручень до 
виконання. На запрошення заступника-, головного предсідни-
ка був я на організаційних зборах ^ЗДлкс Бери, Па., на яких 
промовляв гол. секретар Д. Галичий. `Щ.також забирав там . 
слово в справі приєднування нових членів. 

- В порозумінні з гол. секретарем Д. Галичином і заст. 
гол. предсідника Г. Германом я скликав організаційні збори 
в Скрентоні з урядників місцевих і околичних відділів. На 

- тих зборах промовляли оба члени -екзекутиви, а саме, Г. Гер-
-ман і Ді Галичин, та давали вия.снення.в ріжних організацій-
иих справах. ` - ` 

Отеє був вислід моєї праці за цей короткий час, іцо я 
був ўсилі` робити. Сподіваюся, що набудуче зможу ще біль-
ше "зробити для нашої, всім нам дорогої організації, ‚У. Н. 
Союзу..; . Џ 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО І. ВАВЕРЧАКА. 

j Mig. звіт недовгий, бо про деяку працю, як}; я виконав у 
першій"тюлови'ні 1937 року, я "вже згадував у моїм звіті, який 
я зложив на.конвенції. Отже тепер здаю звіт з тої праці, яку 
я виконував від конвенції до кінця 1937 року. 

І. таќ, 13-го липня я скликав збори урядників відділів 
155, 104 і 168 в справі злуки тих відділів, бо всі вони є в одній 
місцевості, а саме, в Перт Амбой, Н. Дж. 

На 19-го липня я скликав уже загальні збори тих трьох 
відділів, на котрі я запросив головного секретаря Д .̀ Гали-
чина на бесідника в справі злуки.` Гол. секретар обговорив 
ті всі користі, які може дати злука, т`а давав пояснення в 
ріжних організаційних справах. Я також, промовляв у справі 
злуки. .-- ;' %. _ 

На мої руки була прислана скарга члена від. 176 з Шіка-
ґа, Ілл. Я цю скаргу відіслав до гол; предсідника, а членові 
М.' Вархоликові відписав, що скарги треба висилати до го-
ловної канцелярії. -: -

В моїй місцевості була співпраця ї гармонія по відділах, 
- отже коли я відвідував' виділи, то Вхџ було не для полаго-

дження якихось непорозумінь, а тільки на те, щоб заохотити 
їх до праці щодо організування нових членів. Я також і са-
мий`'працював над приєднуванням нових членів та старався 

-при кожній нагоді ширити" пропаганду про добре-імя нашої 
організації. j ^ J 

Згадаю ще про ювилей від. Т55, який 'був влаштований 
26 вересня 1937 р. Маючи на увазі що я е предсідником то-
го відділу, я доложив старань, щоб цей ювилей випав якнай- -̀
краще. На ювилею промовляли член`и екзекутиви,-; а саме, оба 
секретарі: Д. Галичин і Р. Слободян. 

Всякі припоручення, які я мав^від головної канцелярії, 
я старався виконати' так, щоб' це аиЗѓрдило ;на користь У. Н. 
Союз'у.-""- ШѓЯЃ` 

ЗВІТ ГОЛОВНОГО РАДНОГО В. ДІДЙКА. 
І Високоповажані головні урядники Ц^її. Союзу! . 

Урядуючи як головний радний^від минулої конвенції, я 
іие не мав багато часу, щоб виказати відповідну працю, та 
всетаки навіть у цім `короткім часІ^ я -старався зробити все 

3 5 Можливе, щоб тільки збільшити ряди`чУ. Н. Союзу новими 
- членами. Я працював над приєднуванням нових членів у своїй 
^ місцевості, а також старався поширити Союзову роботу и 
.;:; на Канаду. Почав я ту роботу з місцевості Віндзор, Онт. По 

кількох 'відвідинах я піднайшов Щіїгкіпькбх людей, що зро-
: - - зуміли ціль У. Н. Союзу й постановили оснувати відділ У. 
2 Н.-0оЬзу. Дня 22 жовтня 1937 р$И Ш и к а в там загальні збо-
Г -̂ ри всТххтих, що цікавились У. H^tdl63QM. На ^бори прибув 
^ так^ж'-'гол, секретар Д. Галичин^Цйй.'був приїхав тоді до 
^Х Дітройту в організаційних спрайа^Ж. Н. Союзу. Отже го-
-Р ловний секретар виголосив обшй"рнаш і вичерпний реферат 

про У. Н. Союз, про його ролю,'Я`КўІ він відіграв у розбудові 
життя української імігоац:ї в Амедаці, Ja про.те значіння і 
ролю, яку він може мати в житті української іміграції в Ка-

наді, якщо та іміграція обєднає-$ьея під його прапором. По 
рефераті наступила річевд дискусія та ріжні питання про У. 

j_ Н. Союз, і збори закінчилися тим, що ще того самого ве- ч 
чора основано там в^діѓіл У. Н. ііСоюзу, ч. 341, ім. Ю. Голо-^ 
вінського. ЦеІй відд†л ^гарно $йзвивається та збільшуєтьсШ щ 

.новими членами, а я. часто його відвідую. Крім цього я по'- ^ 
робив заходи, щоб '-оснувати відділи У. Н. Союзу також і 
по інших місцевостях Канади.^ надіюся, що впродовж 1938 
року мені вдасться дещо;-більше зробити в цьому напрямі. 

ИГодо Союзових відділів у;.- Дітройті, .то скажу, що ті ; 
відділи зробили добрий поступ у 1937 році. Цей поступ :е . 
видний і з того числа нових членів, що вони приєднали в 
1937 році, а також з того.; що всі чотири відділи працюють 

- рука" в рукўу всіх Союзових і громадянських справах. Ство-
рений Центральний Комітет Союзових відділів доконав саме 
в 1937 році велике діло, `бо збудував величавий Народній .:1 

Дім. Цей дім помагає тепер ним в організуванні нових, чле-
нів, а головно молоді, яка вже має де зійтись, гуртуватись 
та плекати товариське "життя. Я доложив багато труду в 
цьому комітеті Союзових відділів, помагаючи йому завер-

- шити діло, будови Народнього Дому. У всіх Союзових 
справах я тісно- с'півпрацював з гол. контрольором, д-ром 

' А . Т. Кібзе`ємт . 
На цьом^ кінчу свій звіт. 

ЗВІТ ГОЛОВНОЇ РАДНОЇ ЮЛІЇ БАВОЛЯК. 

Мій звіт буде короткий. Від минулої конвенції я не мала` 
ніяких припоручень з головно'Сканцелярії, щоби полагодити ., 
якінебудь справи. Та всетаки я брала живу участь в органі-
заційній праці в.своїй-місцевості^й в'околиці. Ріжні причини-

' складалися на те, що -фудно було діставати нових членів, та ; 
я. сподіваюся, що в ць'ому ..році зможу розвинути більшу ді- -
яльність у цьому напрямі. Щ. дістати трохи більше нових 
членів. - S І ' ' ІЩ .. 

Будучи секретаркоюгвідіілу вже довгі літа, я докладаю 
старань,' щоб удержати Олениці при відділі, а також збіль-
шити відділ новими членицями. 

Як головна радна У̂. Н. Союзу, я давала відповіді й по-
яснення в справах організації всім тим членам і урядникам, 
які до мене відносились,-і взагалі я старалась працювати для, -
добра нашої організації. .-^ .-

ЗВІТ ГОЛОВНОЇ РАДНОЇ СТЕФАНЙ ПАЛІВОДИ. 

Поважані пані й панове! 
Моє звідомлення буде коротке, бо за тих кілька міся-? 

ців, відколи я стала головною радною, я мала заледви наго^ 
ду'розпізнатися зо -всіми товариствами в моїй околиці, а 
зокрема з молодку з ЯКОКУ Я працюю. 

З головної канцелярії я мала одно припоручення, а саме, -
бути на зборах молодечого відділу 291. Це припоручення я . 
виконала, була на зборах-іѓ промовляла до молоді. ў - . 

Я брала участь у святі посвячення прапорів бр. св. Петра 
й Павла, відЃ 102 У. Н. Союзу, й також виголосила на тому 
святі відповідну промову англійською мовою до молоді, by-

` ла я також присутня на тих зборах, які скликувано в нашій-
громаді на те, щоб заохотити відділових урядників і членів 
до активнішої працГ над організуванням нових членів, а го-
ловно молоді до У. Н. Союзу. Взагалі я брала участь у всіх 
тих Союзових імпрезах, на які була.запрошена поодиноки-
ми відділами. Також .‚була на зїзді Ліги української амери-
канської молоді. . 

У своїм відділі я приєднала кілька члениць і дітей. Усім 
членам що до мене ВІДНОСИЛИСЯ в організаційних справах, 
я давала належні поясненняіта при кожній нагоді старалася ; 
працювати для добра_У^Н. gora3}g ^ 

На тім вичерпаноїзііти %сіх головних урядників і голов-
ний предсідник закриІ_Збори в годині 5 ввечір. 

-Я'Г %^ , 

ДРУГИЙ ДЕНЬ РІЧНОГО ЗАСІДАННЯ. 

Заступниця гол, іфедсідника,. Марія Малєвич, відкрила 
наоади'в годині 9:15 рано й згідно з програмою нарад пред-` 
ложила на порядок дня: дискусії над звітами головних уряд-
ників. 

Першою була дискусія шад звітом гол. предсідника До 
дискусії над цим звітом зголосилися: С. Слсгбодяи, С. Куро^ 
пась,' Д. Капітула, І. Лисаќ і Р. Смук, 

Радний С. Слободян: ЩШ відомо, що від. 324 У. Н Ссь 
ЮЗУ відносився до головного екзекутивного комітету У. Н. 
СогауТсправі позички на Народній Дім у Філадельфії, що 
є положений на вул. 23 і Бравн. С)тже чому У. Н. Союз від, 
мовив уділити моргедж на цей дім? 

Гол поедсідник: Це правда, що згаданий відділ писав 
до У Н Сою?У в справі моргеджў. Будучи у Філяделфи на 
ювилею ЩЩ відділу, я Ьереговорювм' исправу УД-ення 
мопгеджу з урядниками від. 324, і представив їм, на яких у 
vnZl V Н Союз може уділити моргедж ча цей дім. Опісля 
яМОдВовХідУавсНя, Ш І і Ш в І Ш І ^ S S 

юзу уділити цей моргедж. . 
дати цей моргедж, і нам було дивно, чому це таќрѓталося. 

Коиг'рольор С. Куропась заритўе, чому г м . д а а д т к 
вгадував у 'своїм звіте про 6 зас.дань r 0 T O B , H " r

n ^ ^ K ^ 0 i 
ного комітету,-а застуЯник срл. предс.дника згадував у своїм 
звіті тільки про три. s.-
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Гол предсідник зазначує, що його звіт обіймає діяль-
ність за ці^ий рік, а звіт заступника гол. предсідника відно-
ситься тільки до часу від 1-го липня„дф 31-го грудня 1937 р. 
Крім цього ми маємо таку умову, іца коли є до полаго-
дження менше важні справи, тоді такі справи можуть вирі-

` шити три члени гол. екзекутивного комітету. 
Предсідник контр. комісії Д.`Капітула ставить та̀ кі пи-

тання: 
Чому замінено дотеперішній спосіб огрівання дому У. 

Н. Союзу під. ч. 81-^83 Гренд Стріт, Джерзі Ситі, Н. Дж., з 
‚твердого вугля.на опадовий олій? 

Чому головний екзекутивний комітет робить обнижќу 
інвестицій на реальностямЎ. Н. Союзу, не питаючися на'віть 

fcl контрдльної. крмісЩ або головного урзду? 
.Гол^Р^ДСіДник відповідає, iiiQ, в; справі заміни способу 

: огрівання дому й в справі обнижќи інвестицій на р$а,льно-
стях головний: екзекутивний комітет кермувався ті'льки до{5-
ром організації. Спосіб огрівання дому за'мінено тому, що 

І -організація заощаджує на. цій з ї̂нд кількасот доларів річно. 
Бо хоч олій коштує дорожче ніж вуголь, то за те до огрі-

..вання дому олієм^ не треба держати окремого ро'бітника, й 
-власне ця обставина причиняється до заощадження грошей. 

Щодо абнижки інвестицій на деяких реальностях, то го-
ловний екзекутивний комітет поступав.у тій справі так, як 
поступають асекураційні компанії чи інші запомогові орґа-
нізації, які обнижують інвестований капітал у таких реаль-
ностях, які не приносять відповідних відсотків. Солідний і 

. певний спосіб ведення бизнесУ вимагає цього, щоб на реаль-
ності, які не приносять відповідних відсотків, подавати таку 

‚‚.діну, яка відпорідалаб теперішній- дійсній вартості Дотичної 
jfi реальности. А це власне можна осягнути обнижкою інвесто-

- чаного капіталу в Цих реальностях. Отже головний екзеку-
- ; тивний комітет, перевів у: 1937 році.;обнижку капіталу на де-

я^их реальностях, а на цьому засіданні нам треба буде за-
^ - становитись, як поступати в щц сарані набудуче. 

І Предсідник конт,р. комісії Д."К$іітула. равважує, що, на 
його думку, не треба було зміняти-способу огрівання дому 
з вугля на опаловий олій, бо та^им учинком відібралося пра-
цю `принаймні одному робітникові в Пенсильвенії. Тому на-
будуче, коли екзекутивний комітет матиме р'ішати подібні 
справи, а зокрема, коли це потягає за собою більший вида-

- ТРК, то насамперед треба засягнути опінії головного уряду 
..або ̂ контрольно'Ѓ ‚коадгсії. Також запитує, як треба розуміти 
..діар: 32 статуту У.. Н. Союзу. -

Гол предсідник: Коли буде таке бажання зо сторони 
головного уряду чи зо сторони контрольної комісії, щоб 
екзекутивний .комітет заржѓав одінії у вище поданих справах, 
то ми радо до того застосуємося. Щодо пар. 32 статуту У. 
Н. Союзу, то він постановляє, що головний уряд має. викон-
ну власть, але як головний уряд не засідає, то ту власть ма-
ють тростіси організації, себто головний Екзекутивний ко-
мітет. Про це постановляє пар. 44 статуту. 

Радна Юлія Баволяк запитує, скільки коштувало встав-
лення печі для огрівання дому олієм. На те відповідає гол 
предсідник, що видатки виносили $675. 

' Контрольор Р. Смук запитує; І) Чи екзекутивний комі-
тет застановлявля над тим, щоб' зробити переоцінку бодай 

:.тих реальностей, які, хоч може недавно перебрані на влас-
ність, алетзате моргеджі були уділені на них 10 до 15 років 
тому. 2) Чи екзекутивний комітет робить які старання, що-
ои продати ті реальности, які не оплачуються. 3) Що зроб-
дено̂  в справі виконання конвенційного проекту щодо спор-
ту. 4) Як представляється справа злуки запомогових орга-
щза.щй . ^ ; F 

Гол. предсідник; Ми не робили переоцінки реальностей 
. .бо-вважали, що це не конче потрібне. З'такою переоцінкою 

були би получені досить великі кошти, а вона нам багато не 
‚‚помоглаб, бо ми самі добре знаємо, як стоїмо. Деякі реаль-
.ності можнаб і зараз Продати з. зиском,'а на деяких треба 

всі реальності, то стан їх 
добрий, як зважити, що інвестовані у тих реальностях гроші 
принесли нам у 1937 році майже 5 відсотківЃ' 

і - -Ми наробили дорі ніякиіГокремих старань щодо про-
дажу реальностей, а коли головний ўряд ухвалить набудуче 
відповідну постанову в тій справі; ло. екзекутивний комітет 
доложить старань, щоб її виконати.^ X 

Справу .спорту, а таксам'р справу злуки буде реферу 
вати гол. рек. секретар у відповідному часі, а саме коли в 

‚.наших нарадах приступимо до точки ухвал і внесень. 
Радний ї.#Ваверчак; Мені жалувався один член від 104 

що він заслав скаргу в справі підмоги для хорого члена до 
гол. предсідника, одначе не отримав ніякої відповіди Гол 

; лредадник стверджує крлією листа, що він дав відповідь 
.‚ДОТИЧНОМУ ЧЛЄНО^І На ЙОГО Скаргу. ШАііивіДЬ 

' г п ^ ! ! Г Й о 1 Л " С а К Ш№ Щ0$ ^ 0 Л ' ПреДСІДНИК ВИЯСНИВ 
док^аднц, в який спосіб екзекутивний комітет виконав кон-

. венціину ухвалу щодо відокремлення „Свободи" від У. Н. 
` v. оюзу.. 

' „„ ^РЛ" "Р?^сідник заявляє, що на те питання можна знайти 
докладну відпов.дь у його звіті, який він у ч о р " о ж и в 
тут на засланні. Коли є ще якісь неясні, точки, то він радо 

г. х^вияснить. Але найкраще буде, каже гол. предсідник коли 
ми. покличемо на. засідання адвоката У. Н Єоюзу.'а він 

fР
30ХЄ

НпаМПпУ^' УМ0ВИ, Та д а с т ђ п а т Р і б н і вияснення Так L„P=?,Л 0 , Поќлиќвний адвокат М. Пізнак прочитав усі )мори. та контракти, які він виготовляв у справі переведення 
,pif vTuKrH P e H w f t H 0^ y - X B W щ о д о відокремлення ‚‚Свободи" 

: за^ти 1:Й%ур;й й і ,Р П , с"я д а 8 а в џітят на етарлені Ф 
У цій справі вивязалась оживлена дискусія, v-якій за-

бирали споро, майже всі головні урядники. . 
Радний І. Гузар заявляє, що для такої важної справи 

як відокремлення „Свободи" від У. Н. Союзу треба біло' 
. скликати .спеціяльне засідання головного Ж СаРмий екз^ 

кутпвиий.комтет не повинен був: рЗщати це1Усп^ви 

Гол. предсідник; Цю справу вирішила ще конвенція, а . 
екзекутивний комітет тільки виконав її рішення. Отже не 
було ніякої потреби скликати спеціяльне засідання голов-
Н.0Г0 ‚уряду, коли конвенційна ухвала виразно постановляла, 
що цю справу має перевести, екзекутивний комітет. 

Радний. М. Давискиба; Вислухавши змісту умов, прочи-
таних Союзовим адфк^тйм, та маючи його вияснення щодо 
кожної точки тих умов, треба ствердити, щр екзекутивний . 
комітет виконав. конвенційгіу ухвалу так, як цього'вимагав 
добро У. Н. Союзу. s г - ., ;; 
s, Контрольори й адвокати О. Е. Малицький і-Р^Смўк- ` 

заявляють, що вони-перестудіювали дуже точно всі 'ум 0 в и 

й контракти, заключенМаіж У. Н. Союзом та Українською _ 
Пресовою ї Книжковоќ^ Спілкою, а тому можуть ствердити, ^ 
що в усіх тих умо^ах ̂ інтерес У. Н. Союзу і його членів є Я 
вповні збережений^і Тому: треба дати екзекутивному комі^ -g 
тетові повне призн^ння^ за таке вміле й добре переведенню 
цеї справи. І ? v ' _ ; = ' 

На тім вичерпано дискусію над звітом головного пред-
сідника Мг МурашЙа и .на внесення контрольора;0.;;Е: Ма^ -
лицького, яоперте ірадними В. Дідиком і М. ДавиСкибою ,̀ 
принято його звіт так, як він був зложений, та уділено йому 
вотум довіря одноголосно через повстання з місць. 

. Гол. шрейсідцин. перебирає провід, царад, бо наступною -
..точкокд була Дй?нўпя над звітами заступника й заступниці; 
головного предсідцика. `І - f-

'На рнесеиня предсідннка контр. комісії Д. Капітули, по-
ііерте конт:ро і̂ьором Р.-Смуком і радним І. Лисаком^ ^риня-
то без дискхсії.звіт заступника головного предсідникаѓЃ. 
Ѓермана та ўділено йому одноголосно вотум довірюѓ через 
повстання з місць, ж 

Опісля радний С. Слободян ставить внесення, щоби безў 
дискусії приняти також звіт заступниці головного предсідни- -
ќаЎ Марії Малєвич, та уділити їй вотум довіря. Це Ђнесення, 
поперте радною С†ефанією Палі водою і контрольором С. 

. Куропасем, цриняли всі головні урядники через повстання 
з місць. 

Гол. предсідник закрив наради другого дня в годині 
.5:15У ввечір. Ц ' и ' 

ТРЕТІЙ ДЕНЬ РІЧНОГО ЗАСІДАННЯ. 
Наради почались у годині 9:30 рано. Відкривши збори, 

. гол. . предсідник проголосив, що першою точкою нарад 
буде дискусія над звітом головного рекордового секретаря, 
Д. Галичина. В дискусії над тим звітом забирають слово: 
С. Слободян, Марія Малєвич, І.. Лисаќ, Д. Капітула, І. Гузар, 
Т." Шпїкула, В. Дідйк, М. Давискиба, А. Шумейко й Ѓ, Герман. 

`Радний С. Слободян завважує, що коли грек: ч секретар 
висилає відозви, -закдики чи які інші важні повідомлення 
до відділів, .то те все дістають секретарі відділів, а інші 
урядники чи члени дуже часто навіть нічого не знають про 
те. Тому було би вказаним назначити завжди на відозві, 
що така, рідозва і#ає бути прочитана на зборах відділу. Та-
кож запитує, скільки неграмотних членів звільнено вже від 
передплати „Свободи" та .яку платню, побирають. організа-
тори.. . : - _ ќ . 

Гол. рек. секретар: Згідно зо статутом, головна канце-
лярія повинна вй(здаЧи й завжди висилає всі звідомлення 
до секретаря відділу. Таксамо, згідно зо статутом, секретар 
відділу є обовязаний відчитувати на зборах відділу ті всі 
урядові звідомлення, які він отримує від головної - канцеля-
рії. Колиж знайдеться такий секретар відділу, що не відчитує 
отриманих звідомлень, то такому секретареві не поможе 
й те, колиб на відозві було зазначено, що її треба прочи-
тати. Бо хто ухиляється від виконання своїх обовязків, то 
він завжди знайде^ причину й підставу на те,- щоб не вико-
нати наложеного на нього обовязку. 

Дорі звільнено від передплати „Свободи" 346 негра-
мотних членів, не вчисляючи^тут роджену молодь. Бо число 
тої молоді, що її звільнено від передплату „Свободи", є 
далеко `більше. 

‚Організатори j ^ . Н. Союзу не побирають ніякої лостій-
ної платні. їх винагорода залежна від того, яке число нових 
членів вони приєднають. 

Предсідник контр: комісії Д. Капітула додає д'о завва-
ги радного С. Слободяна в справі висилки відозв, -що най-
краіце булоб висилати з головної канцелярії відозву і її 
копію до відділу, вимагаючи підпису цеї копії ва'ми уряд-
никами відділу на доказ,, що вони її читали, а опісля, та ко-
пія мала би бути звернена до головної канцелярі'їЎ ` х 

Заступниця гол. предсідника Марія Малєвич: Слѓдќуючи 
за рухом 'членів у поодиноких відділах? я завважила, що 
від. 291 У..‚Н. Союзу, який був приєднав поважне число но-
вих членів, опісля стратив з них досить багато. Питаюсь, 

-чи організатор.дістав нагороду за тих членів, які по зорга-
нізуванні вже" так скоро були суспендовані? 

Гол. рек. секретар відповідає, що коли якийсь відділ 
упродовж короткого часу дістане велике числю нових чле-
нів, то все треба ч`ислити на те, що якась мала частина з 
них відпаде. Бо новий аплікант доперва по упливі якогось 
часу зживається з організацією, призвичаюється до своїх 
обовязків та стає певнішим членом. Треба одначе стверди-
ти, що У. Н. Союз не виплатив організаторові від. 291 ніякої 
нагороди за тих ^сіх нових членів, що перед роком член-
ства були суспендовані. Тимсамим організація не мала ні-
якої втрати на цій суспензі. 

Радний J. Лисаќ запитує, чи організаційна поїздка рек. 
секретаря до ДО і ќага й ^їтройту була корисна. 

Гол. рек. секретар: Я бажав би, щоб кожна моя по-
їздка була така успішна^ якою була власне ця поїздка до 
Щікага й Дітройту. Зазначу, що відділові урядники з тих 
міст виконали вповні свій обовязок щодо приєднування но-
вих членів у цій останній кампанії. Вбни зробили те вре, 
що були-прирекли на організаційних зборах. 1 коли ми в 
Кількох минулих місядях мали прибуток у членах, то до 
цього прибутку причинились у значній мірі саме відділи, з 
Вестів. ц 

зшя‡ і -^Дальше буде). 

T-V-
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ЕФЕМЕРИДИ. 
Ефемериди це такі комахи, 

що родяться рано, а вечором 
того самого дня вмірають. Ця 
назва є старогрецького похо-
дження і вона дослівно озна-
чає „по однім дні". 

Але назва ефемеридів при-
нялася в нинішній'міжнародній 
літературі та журналістиці в 
нереноснім значінню. її ужи-
вають . на означення всяких 
організацій, комітетів, партій, 
газет і видавництв, які скоро 
ви ростуть і по коротенькому 
часі свого існування завмира-
ють. Так немов ті комахи‡ що 
народилися рано, а вечором 

ких вона підготовляє фізично, 
умово і чуттєво своїх членів. 
Цілість тих завдань зветься 
„ідеольоґією". Як довго дана 
організ'ація знає виразно до 
чого вона прямує, а її про-
відники знають виразно, яки-
ми способами здобути по-
ставлену ціль, то так довго 
така організація мав п'отріб-
ний опал, яким може горіти. 
Як її завдання'кінчаться, або 
до її проводу дісталися^'такі 
провідники,: що не знають до-
бре якими способами ті за-
вдання осягати, то той духо-
вий опал кінчиться, а̀  орґані-
зація погасає, як той соломя-
ний вогонь. 

ПРИКЛАДИ. ' 
Найкращим прикладом та-

ких довготревалих організа-
вже згинули. В нашій щоден-'дій можуть бути релігійні за-
иій 'мові ми `називаємо також"кони, наприклад закон васи-
такі `організації і рухи, що 
тільки забуяють і скоро про-
падають, заяснівши „соломя-
ни.ч вогнем". Бо так, як с6 : 
ломяний вогонь запалає ясним 
світлом на короткий час, але 
зараз же погасне, бо пального 
матеріялу в соломі мало, так 

ліян, єзуїтів, францішканів` і 
т. п. Кожний з них знає пре-

I красно свої завдання в .су-
спільнім житті. їх головним 
завданням є закріпляти Хри-
стову науку. Вони вщіплюють 
у своїх вірних певні моральні 
переконання і засади. 'Кожний 

само ті орґаніазції, чиг рухи,І^ен‚організації, мусить добре 
скоро заникають, бо брак у j визнаватися в тих моральних 
них ідеольогічного опалу. 

В НАС ТАКИХ ЕФЕМЕРИД 
БАГАТО. 

засадах, а також мусить добре 
знати, як їх передати іншим. 
Заки. організація допустить 
такого члена до місійної ро-

‚боти, вона наперед загарто-
Таких організацій, що то в у е ЙОГО самого і вбиває в 

немов лісові гриби по дощі нього всі ті засади, які' бодай 
виростають, але також не жи-!в м а л ій частині він міг би пе-
вуть довше, як лісовий гриб !р е д а т и іншим. 
— є, на жаль, дуже багато, j Подібне діється з іншими 
Ось тут виросла якась нова організаціями, без огляду на 
організація, там якийсь комі- Тс} ч и вони релігійні, еконо-
тет, там якийсь відділ органі- ^ ц ^ політичні, гуманітарні'і 
зації й т. д. Можнаб тільки т.`` д . Всі вони мусять знати 
радіти з цього. Мовляв, укра- ЧОго хочуть і мусять мати ви-
їнці такий нарід, що вміє ор- роблені методи і способи, як 
ганізуватися. Та що з того, прямувати До того, чого хо-
коли багато з тих організацій чуть, 
і комітетів це тільки ефемери ' 
ди, що рано родяться, а вечо-
ром вмірають. Це соломяний 
вогонь, який на хвилю забли 

ІДЕОЛОГІЧНІ КЛИЧІ. 
Кожна ідеольогія має ко-

роткі кличі, в яких є скупчб-

сталося і махають знеохочено 
рукою. 

СТАЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

сне і погасне. А погаснувши ний певний глибший зміст. Ті 
часто полишає за собою попіл'короткі кличі є потрібні на те, 
і дим, який виїдає очі. Часто' щоб ними захоплювати загал, 
така організація, вміраючн,'вбиваючи їх загалові у память. 
лишає за собою несмак і де- Але, ,як сказано, ті кличі му-
моралізацію. Бо всяка невдача сять мати глибший зміст. Кож-
викликає в нас самих недо- на організація повинна1 свою 
віря до себе і почуття нездат- ідеольогію завершувати кли-
ности. Люди питаються, що чами, а не від них починати 

і на них кінчити. Короткі кли-
чі це немов наліпка на якійсь 
посудині, виповненій змістом. 
Коли якась організація обме-
жується тільки до загальних 

Коли ми подивимося на ор- кличів, а не говорить точно, 
ганізації інших культурних на- що ті кличі означають, то во-
родів, то побачимо, що в них на подібна до того чоловіка, 
не так. Певно, і там є якийсь який наліплює на якісь посу-
відсоток таких організацій, що дини наліпки, не дбаючи, чи є 
їх можна порівняти до ефеме- в них який змісту 
рид, але відносно їх не ба-! Такі організації, які не ма-
гато. Більш'ість їх організацій ють точної, глибокої, науково 
це такі,, що живуть довго. Чи- розробленої ідеОльоґії, тільки 
мало .вони мають таких, що задоволяються кличами, дов-
існують не десятки літ, але го не потревають. Вони зви-
навіть цілі століття. Ті орґа-'чайно гинуть, як ті ефемери-
нізації нераз зі старости по- ди, проживши короткий час. 
рослі мохом. Але їх основи є Бо нарід довго самими корот-
з граніту і вони мужньо опи^к'ими кличами і задоволятися 
раються 'ріжним суспільним,не буде. Загал поволіше ду-
потрясенням, ріжним ідеольо-
гічним наступам інших орга-
нізацій чи рухів. Вони вже пе-
режили віки і тому дають ґа-
рантію, що вони ще в буду-
чому пережиють віки. Під кри-
лами такої організації члени 

має від провідників, це прав-
да. Але він таки думає. Зпо-
чатку він буде вповні задо-
волятися наліпками на посу-
динах, але далі таки захоче 
змісту. А не знайшовши його 
він знеохотиться і покине та-

ВІДЕНЃЏ В БЕРЛІНІ. 
Зараз по прилученню Австрії до Німеччини вибралася прогулька з 2,000 ав-

стрійців на відвідини до Берліна. Вони парадували з.залізничої стації вулицями 
Берліна. -

З українського життя в Америці 
КЛІВЛЕНД, о . 

Відозва в справі допомоги 
Українському Культурному 

Городові. 
Українські Злучені Орґані-

зації міста Клівленду й око-
лиць вислали дскі більших у-
країнських громаділисти й об-
рази погрудь Т. Т. Шевченка 
й Івана Франка з проханням 
влаштувати в своїх громадах 
збірки на 'Український Куль-
турний Город у місті Клізлен-
ді. 

Може дехто скаже, що це 
справа клівлендців і „хай во-
ни собі самі будують цей го-
род". Та коли ми ближче при-
глянемося ` до тої справи, то 
побачимо, що воно не є так. 
Першзавсе Український Куль-
турний Город" як і культурні 
городи інших націй, є куль-, 
турним репрезентантом. У на-
шім випадку є репрезентантом 
культури українського народу, 
а не тільки українців в місті 
Клівленді. Колиб він мав ре-
презентувати культуру - укра-
їнців міста Клівленду, то ми 
ставилиб памятник людям, я-
кі найбільше заслужилися для 
місцевої кольонії на полі куль-
тури, а не ставили би памят-
ників Шевченка, Франка, або 
Володимира Великого. Далі, 
памятаймо й на те, що кожний 
з тих творів представляє со-
бою ще й неоцінену мистець-
ку вартісць. Цеж твори слав-
ного на цілий світ мистця О-
лександра Архипенка, якого 
подивляє ввесь світ як вели-
кого артиста. ̀  

голошували п р о п о в і д і по 
польсьќи. Що наш нарід нині 
осрідомлений національно і 
знає, хто він є, це в першій мі-
рі велика заслуга „Просвіти". 
Т-во „Просвіта" було товчком 
до засновування інших това-
риств, як „Сільський Госпо-
дар", Центросоюз, Рідна Шко-
ла й інші, Бесідник закликав, 
щоб ми не тільки святкували 
ювилеї ^.Просвіти", але також 
помагали ширити книжки, ви-
давані „Просвітою". 

Дальше забра`в слово Q. Е. 
Королишин і говорив, що нам 
самим також треба просвіча-
тись, а передівсім треба звер-
тати увагу на національне вд-
ховання наших .дітей. Бесід-
ник говорив, що в кожній ха-
ті повинна бути історія Укра-
їни, Кобзар Шевченка й інші 
корисні українські книжки 
Вкінці бесідник заликав при-
явних до збіри на „Просвіту". 
Більшими дарами зложено 
$24, а дрібними $б. Разом 
$30.17. Вступ на це свято був 
вільний і комітет рішив гіо-
крити всі кошти зо своєї каси. 
А всі жертви в сумі $ЗО виш-
леться на призначену ціль. 

Як на теперішні тяжкі часи, 
то `та сума на нашу громаду 
є немала. Крім того наша гро-
мада зложила гарні жертви 
лри інших нагодах. За неспов-
на пів року наші товариства 
і . громадяни, що гуртуються 
при укр. прав, церкві, зложи-
ли у формі коляди і ріжних 
збірок $270. 

Треба зазначити, що в на-
шій громаді є ще одна укра-

Багато громад не можуть :: ' г "" ` т ^"— j -
атниіѓіи ш с ь к а церковна громада, але ставити подібних памятників 

і городів, бо це потягає за во-на .Ч0МУСЬ н е проявляє та 
собою величезні ќЖити. Ко- коі діяльности, -яку повиннаб 

По збірці на ювилею „Про-либ не держава, яка до кож- :``^„`'гшкр, "" ,— "--' 
ного вложеного нами в г о світи говорили ще: Іван Ѓось, 
род доляра докладає девять, Я ю в Л и с я к - " а н! М а Р , я М а л є " 
і колиб не місто, яке присвя-і ?.ич'г п а н ' М?Р'Я Хандогова, 
тило частину парку на ці го- М- Скрабут і Іван Новаков-
роди, то ми також не моглиб с ь к и и- Н а .заюччення хор від-
узятися за це велике діло. . `Щ^аГ?"`` ^ 

Теодор Грицик. 
о ' 

почуваються спокійно, певно, І Ку організацію. Вона потахне 
безпечно, немов д'итина в о 
біймах матери. Члени можуть 
вцілости віддатися тій орґа-
нізації, бо вони знають, що за 
рік чи два не прийдеться їм 
покидати її і шукати схоро-
нища десь3біля іншої орґані-
зації. Такі :довготрев`алі орґа-
нізації можуть виховувати ста-
лі, тверді, незмінливі характе-
ри. Бо ціла духова атмосфера 
в такій організації є стала, 
довготревала, успокоююча. 

ЧОМУ ВОНИ СТАЛІ І д о в г о -
ТРЕВАЛІ? 

Та виринає питання, чому 
одні організації сталі і довго-
тревалі, а другі коротко жи-
вучі немов ті ефемериди? 

Причина лежить в ідеольо-
гії тої організації. Кожна ор-
ґанзація мусить мати виразні 
завдання перед собою, до я-

як соломяний вогонь. 

ЛИСТУВАННЯ РЕДИКІЏЇ 
Безжурний. — Це не спо-

гад, бо нема в нім нічого о-
собистого, звязаного з Вели-
коднем. Нема того, що Ви пе-
режили, що сталося. А саме 
те булоб цікавим. А про при-
роду, весну квіти, радість і 
любов, нове життя і обнову 
-^- було повно в статтях, вір-
шах і фейлетоні. 

Л. Км Нюарк, Н. Дж. —- Про-
читайте собі при нагоді до-
пис К. Багрія в „Народній Во-
лі", а переконаєтеся, що шко-
да витрачувати час на такі зві-
ти як Ваш про „Віче оборон-
ців". Ваш^ аргументи слушні, 
але вони нічого, не поможуть. 
Тих людей і могила не ви-
‚простуе. 

Як бачимо, то справа Укра-
їнського Культурного Городу 
не є справою одної громади, 
чи одної околиці, а справою 
всіх українців в Америці. 

Ми віримо, що громади пі-
дуть нам назустріч, склада'ю-
чи свої, хочби й малі жертви. 

Український Культурний Го-
род у Клівленді вже не є мрі-
єю, а дійсністю. Погруддя і 
статуї готові, а тепер присту-
паємо до викінчення самого 
городу. Тому поміч є тепер 
дуже пожадана. Жертви про-
симо слати на адресу голови 
Укр. Злуч. Орѓ.: О. Е. Малиць-
кий, ,802 Society for' Savings 
Bldg., Cleveland, Ohio. 

В. Бльондиненко, прес, реф 
о 

ЕМБРИДЖ, ПА. 
іЮвилей „Просвіти". 

Заходами J їімрх злучених 
товариств і̀ сукр. прав, церкви 
відбувся в неділю^ Ї0 квітня 
ц. p., 70-літній ювилей львів-
ського т-ва „Просвіта". Свя-
то відкрив голова злучених 
товариств, М. Фук, короткою 
промовою, в якій пояснив ціль 
цього свята. Потім виступив 
церковний хор під управою о. 
Е. Королишина і відспівав три 
пісні: „Живи, Україно", „Над 

^
ічкою беріжком" і „Вечір 
отім був реферат, -який ви-

голосив р ѐд. М. Хандога. В 
рефераті бесідник представив 
цілу історію т-ва „Просвіта". 
Він згадав'про ті часи, коли 
то ще перед Маркіяном Шаш-
кевичем навіть наші священи-
ки в українських церквах ви-

Антона Когута. Відспівав він 
кілька 'пекраснб оброблених 
українських пісень. 

Деклямація знаної вже мо-
лоденької деклЯматорки Ма-
рійки Попович зробила дуже 
миле вражіння. Говорила з 
чуттям, чистою українською 
мовою 

Запрошений бесідник п.' Во-
лодимир Бўќата виголосив ѓо-
ловну промову. Появу п. В. 
Бўќати присутні повитали ря-
сними оплесками, бо знали йо-
го ще малим хлопцем тут у 
Клівленді. Почав говорити 
англійською мовою до молоді. 
Розповів про українське полі-
тичне положення перед світо-
вою війною. Казав, що світо-
ва війна помогла переродити 
українську душу, зробити з .у-
країнця рівноправного чоло-
віка, який не плаче, як ко-
лись плакав, а знає, що йому 
належиться, йде з затисненим 
кулаком до державних народів 
і впоминається рівноправно-
сти. Прокинувся той ласкавий 
„мужик", підніс лохилу голо-
ву гордо вгору й почав диви-
гися сміло наперед себе. Бе-
сідник згадав про Крути, про 
стрільців та про великі пере-
живання нашого народу. По-
тім перейшов до теперішніх 
подій і до самих героїв. Го-
ворив з молодечим запалом. 
Для старших переповів про-
мову по українськи з деяки-
ми додатками. Бесіда п. Бука-
ти виявила, що маємо в нім 
одного з чолових молодих to-
боронців наших, прав на аме-
риканській землі. 

До збірки говорив п. Шма-
гала, Поќлиќўвався на попе-
редніх бесідників, які поясни-
ли більш^ докладно терпіння 
українського народу. Присутні 
зложили на салі $79.47. 

Молоді дівчата з Іст Сайд, 
в гарних українських костю-
мах.відспівали кілька^ пісень. 
Хор знову відспівав низку пі-
сень. Кінцеве слово забрав іще 
раз місцевий голова. 

Збірки, які переведено в 
церкві й на святі, вислано до 
центральної управи ОДВУ. 

І Жертвували по $1: о. В. Ме-
ренків, О. Бўќата, Д. Шмагала, 

Дня 20 лютого б. р. клів- й. Хміль, Ковалець, Н. Страп, 
лендська громада величаво М. Мельник, А. Щепко, п-ні 
святкувала Свято Героїв. Гро- Хміль, І. Ільків, С. Котович 
мадянство . зійшлося масово Анас. Притуляк, В. Цвірчак, 
віддати честь тіням тих героїв, Попіль, Т. Бобечко, Д. Сти-
які не жаліли свого життя і равський, В. Кокоць, М. Ко-
йшли сміло пробивати шлях лодій, І. Бзіль, О. Кульчицька, 
до волі українського народу. А. Декан, І. Дідун, А. Когут, 
Свято почалося панахидою в В. Жук, Г. Силаќ, М. Гоїк; по 
церкві св. Петра й Павла, де в 50 ц.: Т. Грицей, М. Олексиќ, 
одностроях члени відділів ОД- й. Керик, М. Маковський, Т. 
ВЎ, МУН і жіночого відділу Павлина, пані Бзіль, П. Свери-
стояли на позір. да, С. Іванчук, П. Пацула, І. 

Концертом проводив голова Буран, В. Форемний, М. Ко-
місцевого відділу ОДВУ, Іван тут, С. Пацула, А. Котович, М. 
Попович. Вступне слово ви- Кукіз. І. ПеЛеньо, М. Писар-
голсив о. В. Мереньків. Гово- І'ик, М. Бурко, С. Мельник, І. 
рив, що нація без- героїв не є Филипів П. Полівчак, М. Крав-
гідною називати себе нацією, чук, К. Попович пані .Тимчй-
бо не має вона тих святощів, на,- Дз. Мицик, П.гДерійкова, 
з яких молоде покоління мо- решта дрібними-
же брати примір, а старше 
духового корму, якого так ба-
гато потребує поневолена на-
ція. Герої- для такої нації як 
Україна являються святощами, 
які піддержують нас на думці, 
додають відваги та своїми ді-
лами вказують, як треба лю-
бити свій рідний край і рідний 
нарід. Жити для себе кожний 
потрапить, але жити для на-
роду дехто тільки потрапить. 
Промова о. В. Меренькова по-
трясла кожного присутного до 
глибини серця. 

Дальше співав хор укр. гре-
ко-кат. це^кви св. `Петра й 
Павла під диригентурою п. 

КЛІВЛЕНД, ОГАЙО. 
Свято Героїв. . 

ферат „Політичний світогляд 
Шевченка". Бесідник вказав на 
Шевченка як на батька укра-
їнського націоналізму, опира-
ючи свої слова на „золотих 
думках" поета. Далі бесідник 

зробила на присутніх сильне 
вражіння, яке ніколи не дасть-
ся забути. Це одна довга кар-
тина з життя молодих націо-
налістів по ворожих -тюрмах. 
Жертви зложили: по . Ь дол.: 

згадав про чотири, так харак- д-р Мищуга, П. Курко, ^Павл 
теристичні, заклики'Шевченка,ІСолецька, М. ЛехіцьЌа,:И.' Па-
які тїепер є в нас на часі: Бо-'гиняк, М. Чикало, М.; Андру-
ротьба, Любов, Згода, Наука, {сяк, Д. Ѓринчук, П. Драпяк, п. 

Після реферату Діточа У-Локоть, К. Ярошевич, М. Кур-
країнська Школа виступила'ди'на, П. Пшедзімірський, П. 
зі своєю програмою, під про-!Косар. По $2: Н.Н. Решта дріб-

ними. Чистий дохід вислано 
до центральної управи' ОДВУ 
на політичних вязнів. 

М-шович. 

Коли людина сама стоїть вИ-і 
соко, а інші не можуть діста-" 
гися до неї, то як не хоче са-
ма остатися, мусить сама до 
них зійти. (Шоиенгавер). 

Люди нелегко пізнають се-
бе взаїмно, навіть при най-
кращій охоті, а крім того до-
лучується все зла воля, яка 
все псує. (Гете). 

водом учениці Катерини Ко 
зій. Вище згадана виголосила 
реферат про життя Шевченка 
для дітей. Діточа п'рограма 
складалася зі співів та декля-
мацій. 

р .Святочну промову виголо-
сив д-р Л. Мишуга. Бесідник 
згадав про ту епоху, в якій 
зявився Шевченко . в Україні 
та .про те, про що тоді дума-
ли провідники українського 
народу. Казав, що кріпацтво 
і колишні славні часи України, 
це були два головні джерела 

ІтворчостИ поета. Опісля бе-
сідник спімнув про горячу 
любов Шевченка до України, 
про його різкі виступи сулро-
ти царя, та його накликуван-
ня до всеукраїнської револю-
ції. Наступною точкою про̀ -
грами була промова п. Івана 
Білинського, в. якій прелєгент, 
згадавши про політичне зѓа 
слання Шевченка, навів низку 
фактів з' життя політичних 
вязнів по ворожих тюрмах, я , u- м 
ќі йдучи за прикладом поета, І "ром. Н. і М. І айворонські 
ставили інтерес Нації вище зложили замісць святочних 
власного життя.. При кінці,1 желань $5 як писанку на Рідну 
згадавши про страшні відно- ШКОЛУ. 
сини в яких вони проживають,):. ' о 
закликав зібраних до зложен-ІвииЧ""ввв"^вири 'ИввИ : 
ня жертв на ПОЛІТИЧНИХ ВЯЗ- УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ 
нів. Перепроваджена збірка1 ВИСТАВОВЕ ТОВАРИСТВО 
принесла $38.57. Відтак хор повідомляє, що його адреса в така: 
відспівав „Завіщання" Шев. UKRAINIAN AMERICAN EXPOSITION 
ченка і „Думи мої Думи": 
Кінцеве слово виголосив п. 

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ 

ФОРЕСТ ГИЛС, Н. й. 
Писанка на Рідну ‚Школу. 

Хорнат. Свято закінчено гим-
ном „Ще не вмерла Україна". 

Назагал свято випало дуже 
добре. Хор як слід вивязав-
ся із свойого завдання, як 
рівнож діти зо своєї діточої 
програми. Діточий реферат 
Катерини Козій був великою 
несподіванкою для зібраних. 
Знаменита інтерпретація слів і 
свобода рухів вповні .виказа-. 
ли великий талант, який зда-
лося би ширше розвинути. 
Реферат п. В. Дармоця був 
старанно опрацьований і вмі-
ло виголошений. У бесідника 
проявляється горячий темпе-
рамент, так знаменний у сту-
дентської молоді на З.У.З., та 
хист до красомговства. Д-р j 23 
Мишуга дав нам у своїй npo-(SS 

ASS'N., Inc., 
P. Q. BOX 1014, 

CHURCH STREET ANNEX, 
NEW YORK, N. Y. 

Усякі листи й грошеві посилки 
треба слати на повиту адресу, а 
че:ш й почтові перекази виписувати 
на імя: , 

NICHOLAS MURASZKO, Тѓемпѓеѓ. 

SB З НАГОДИ SS 
ВЕЛИКОДНІХ с в я т 

SD СКЛАДАЄ ВСЬОМУ SD 
У К Р А Ї Н С Ь К О М У 

ГРОМАДЯНСТВУ 
ЩИРЕ 

„ХРИСТДС ВОСКРЕСГ' 
СЕМЕН ПАЛАМАР 

мові жмут цінностей, які ви- gj} продає фарми, доми, rpocep-fS 
являлись у Шевченка. Промо- сп ні- салюни й всякі інші інте- ^ 
пп Ќ І , Л Л ;,-.,N .„.,;.,-.,,, ітГппйп реси. — Винаймае самоходи ж 
ва була переплітана історич- ^ " т вес1лля й gs ^ ^ ^ ^ 
НИМИ ПОДІЯМИ, ЩО ПРОМОВЛЯ-^ 5 3 6 EAST" gib STREET, g } ли до розуму і серця! Пром'о 

tsa NEW YORK CITY SD ва п. І. Білинського, виголо` 
іиена з повним драматизмом, SDSDSDSDSDSSDSDS^SS^ 

"" WEST1NGH0USE ш 

ОКРИТЌУ 
НА МАСО 

ТУ 
НОВУ 

В. Бльондиненко. 

ГАРТФОРД, КОНН. 
Свято Шенченка. 

Заходом усіх місцевих то-
вариств та організацій відбу-
лося дня 10. квітня „Свято 
Шевченка". 

Програму розпочав" голова 
У. Г. А. Ќлюбу п. Хорнат, 
отвираючи свято. Хор під у-
правою дяковчителя п. По-
хмурського відспівав „Запо-
віт" Шевченка „Живи Украї-
но" і „На смерть". Опісля Ва-
силь Дармоць виголосив ре-

Це новина! Сенза-
ційнаіі Великий 
крок уперед до 
безпечного пере-
ховування мяса. 
Нова Вестинггаів-
зова СКРИТКА на 

І МЯСО, спеціяльно 
придумана на те, 
шоб держати мясо 
свіжим г смачним 
цілим'и днями. 
Щільна порцеля-
нова конструкція 
задержує природні 
соки й аромати. 
Змістить 10 фунтів 
мяса. Огляньте цей 
винахід на оща-
дження грошей, і-
ще сьогодня! 

ВИПРОБУВАНА 
В КУХНЯХ! 

ОЩАДИТЕ БІЛЬШЕ" 
ГРОШЕЙ С 

ВЕСТИНҐГАВЗОМ; 
МОДЕЛЬ Н D S 32 

$119.75 
Інші моделі по - витих 

цінах. 

ЩАДИТЬ ПОЖИВУ, ЩАДИТЬ ЧАС; 
ЩАДИТЬ ГРОШІ 

Купіть від Сурми 

S U R M A 
BOOK a MUSIC CO. : 

3 1 4 F. 14 th ST. W-C і-ою й 2 ^ Евенк,), NEW YORK 

ВИПРОБУВАНА в КУХННХ х о л о д і м WESTINGHOUSE 
СЛУХАЙТЕ РАДІОПРОГРАМУ СУРМИ КОЖНОЇ СУБОТИ 

в годині 4. пополудні, W В N X, 1350 клс , 



і%.:. 

як ми тикнемо одною 
КРАЄВІ 

' - f r?s 
- ЕЛІЗАБЕТ, Н. ДЖ. 

На просиітпі ціди Лемківщини. 

Від. 2 О. О. Л. в Елізабсті в часі 
коляди з'брав жертвќ на просвітні 
цілії Лемківщннн. КОЛЯДОЮ зишипсм 
Іван Галущак, Тимко Щерба. Васнль 
Вамиќ, Іван Семко, Андрій Смнт. 
Зложили: В. і Левчик $З; по $2: А. 
Смкт, І. Галущак, о. П. Чаплннськнй, 
С. ЗадорецькиЙ; по' $1: В. Ьаияк, 
Т. Щерба, Т. Федот (мол.), В. Ґре-
ґа, М. Фецуда, М. Сухорський, А. 
Олекса,`-К. Качуряк, О. Носінка, А. 
Полнвчак, Г. Нолепа, М. Нроцак, М. 
ЯДЛОВСЬКІІЙ, Т.. Луняќ, Р; К'лсчко. 
Р. Слободян, С. Дончак, Н. Марич, 
Р. Ябдонськнй, Маѓдзлина Куцмнда, 
Я. КрасновськнЙ, Я. Лещак, А. Гіо-
лянськнй, Ю. Бойко, Н. Каліноиич; 
решта дрібними. Разом $44. З за-
бави в жовтні 1937 р. чистого до-
году було $ Ш 5 . В касі було $6.60. 
Разом усього $112.75. З того на 
просвітні Цілі) Лемківщннн вислано 
до головної управи О. О. Л. $44 з 
призначенням $20 для Олекси Га.ту-
щака, котрий є иа вигнанні в Уру-
гваю; на Народній Л і м у селі По-
лянн Суровичні, Пов. Сяніќ, $15; на 
Народній Дім у селі Полонію, пов. 
Сяніќ, $15. На оба Народні Доми 
гроші передано місцевим комітетам. 
Тепер пересилаємо. - через Обєднан-
ня $10 'на пресовий фонд часопису 
‚‚ЛемкоГ-у Львові. В касі ще оста-
еть'ся $28.75. 

Тому, що -ворожа влада робить 
великі перешкоди в заснуванні укра-
їнськнх читалень і Народніх Домів, 
а також тому, що мала свідомість 
серед наших людей є причиною, що 
наші люди відносно мало читають 
українські книжки й газети, наш від-, 
діл 'ухвалив на зборах, що кожний 
член, має. зібрати відомості про своє 
рідне село в' старім к`раю: чи в ньо-
му вже є читальнії і як вона роз-
вішається. Коли є читальня, то наш 
відділ звідсіля буде їй надсилати 
книжки, а також передплачувати 
ріжні українські часописи. А коли 

гИСМа. то треба бодай зібрати назви-
ща TWX наших селян, які вміють пи-
сатк і їм також переплачувати ча-
сопнсн . та і висилати книжки, що ці-
каинліи") їх. себто книжки про іос-
подарство, годівлю худоби, дробу 
як закладати кооперативи. При тім 
усім ті книжки усвідомлювалиб їх`† 
у національних справах та говорн-
лнб їм, хто вони є. Бо українці иа 
Лсмківшнні з браку української лі-
тературн є загрожсні ріжною мо-
сковською агітацією, білою чи чер-
воною. ` Освідомляючи ось так на-
ших лемків в українькому дусі,-ми 
тим зробимо велику культурн`у і на-
ціона.іьну місію в тій частині укра-
їнської землі. Таку поміч ми змо-
жемо дійсно назвати „обороною Лсм-
ківщини". 

. Михайло Сухорський. 
о 

4 і .'- і 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. 

З гостини на народну ціль. 

, В суботу, 19 березня ц. p., відбу-
лася гостина в честь п. Теодора Сви-
туиа, який по довголітніх трудах 
о і рима в. американське громадянство. 
На гостину зійшлось поважне число 
його приятелів. В часі третини прн-
явмі тості зложили на визвольну бо-
ротьбу $23. Прр здобуття громадян-
сіва п.. Свистуном американська прс-
са подала ширшу вістку. 

ЛІ. Ворончак. . 
г—о 

БОСТОН, МАСС. 

На поміч Тон. „Сокіл" в Зборові. 

- Серед українських іміграитів в 
Америці завівся такий гарний зви-
чдй,. що вони помаі.іх)гь матеріяль-
мо ріжиим інституціям в рідних се-
лах, з яких вийшли, а перслівсім 
помагають будовам Народніх Домів 
Внаслідок тої помочі сотки ўкраїн-
ських сіл .побудували свої Народні 
Доми, в яких наші брати скупчу-
ють і розвивають своє - громадське 
життя. 
і І ми, виходці зборівського повіту, 
поступили так само. Ѓром. Н. Гала 
тнй діставѓ' 'зі 'свбйбго 'рідного' міста 
Зборбва прохання помочі Товариству 
„Сокіл". В тій цілн .разом з інши-
ми громадянами з того повіту, ство-
рнь він комітет помочі. В той комі 
теѓ увійшли'-'крім нього II. Бодиар 
і'лЦ- Дввискнба. - . . . . 

Н. Галатин дав від себе дуже до-
бриіі приклад.. Він на згадану ціль 
жертвував гарне дзеркальце власної 
роботи, з котрого прийшло $25. Крім 
того дав готівкою $10. Д. Кульма 
також жертвував $ІД По -$І: П. 
Боднар, П. Мороз, Д. Сілінський, К. 
Сідзінський, А. Роговська. Враз з 
дрібними датками зібрано $52, котрі 
переслано иа вище згадану ціль. 

'Можна тут додати, що` ѓром. Га-
латнн, який любить музику, аўмін 
зорганізувати при укр. Пр'ав, церкві 
орхсстру зі самих молодих, родже-
ннх тут хлопців і дівчат. Більша по-
ловина з них є членами У. Н. Сою-
зу. Також, ѓром. Гаданні є старий 
і активний Союзовець, який ніколи 
не відмовляється від ніякої народ-
ньої роботи. Та орхестра, хоч існує 
короткий час, то проте вже так під-
готована, що бере участь у ріжних 
виступах. 

II. Мороз. 
—,——-о (Ц-

НЮ ftOPK, с и . 
Коляда на визвольну боротьбу. 

Одннацятнй відділ ОДВУ в Ню 
Норку ходив колядувати на вн-
звольну боротьбу. Перша група: Я. 
Гутак, Л. Фединяк, В. Семенншин, 
І. Ко'бан. Зложили по $З: С. Повлик, 
B. Вислоцькнй, І. Кобан; по $2: В. 
Ґлют, В. Мнронюк, Д. Гутак, Л. Фе-
дцняк, В. Федорко, М. Лоя, П. Сло-
бодян, Я. Гутак В. Семенншин, К. 
Миронюк; по $1: П. Кальброн, 11. 
Вітковнч, ДІ Гураль, Н. Фединяк', .П. 
Зятнк, С. Сокман, ѓр. Пастух, П. За-
дорожннй, П. Свистун Е. Александср, 
І. Фединяк, С. Мельник, І. Франко, В. 
Борчак; по 50 ц.: І. Дацьо, Я Рід. 

На святочній забаві в ѓр. Фури-
кін зібрав Василь Беднарчнк. Зло-
жили по $ І : , В . Беднарчнќ, В. Фу-
рик, Т. Фурнк, А. Фурнк, ѓр. Лат-
нер. Петро Свистун передав збірку 
$5. Разом- $53. 

Друга група. Колядували: С. Фраіі-
ко, М. Мельник, В. Хоміцькнй, Р. 
Красновська, А: Яцишнн." Зложили: 
C. Ковбаснюќ $5; по $2: II. Стасюк, 

ВІДДИХАЙ НОСОМ! 
гіг. 

лішніх відтинках віддиховаго 
каналу, І тоді незалежно від 
того,, т о саме дає перещкоду 
в носі — чи цс,-гіпертрофія 
(переріст) носовцх конх, чи 

Знана для лікарів річ, що 
дуже,багато людей віддихакугь 
неправильно й таким чином 
частенько ,. приносять шкоду 
свому зд9ровлю., Не беремо 
тут під увагу тих усіх цеща-
сних, т. зв. інвалідів віддихан-
ня, що їм ріжнородці недуги 
й деформації носової щицр 
затамували природній відди-
ховиц шлях. і. вони з конеч-
ностн віддихають устамйї але 

чемсЩгЗайнятися тими чи- Щ`-Ь:?е в$$і`Упає
о

 п 

'^Шмт^рџимк АтьмнМьШ№тефг, За, 
що"4? несв^вмости, або не-
дбальства забуваютц про те, 
що до віддихання призначений , 
передусім ніс і - і вдих#ютьІХ,^Р Шрмдюють дюдИПу 

поляни СУРОВИЧНІ, повіт 
СЯНІЌ. 

Ми, .нижнє -і нІАпис.ан.ий Ко-
^ітет, Будоан, НаРРДМЬФ?0 Д о ` 

скрив.існня носової пцрегоро^'^у ^ ПрД?нах ‚Сурцвичних, 
ди,: чіи переріст третього ‚м^г І^ІДЗНЙ^ос'ь Др Йас (В,, дале, 
далика. ^ .одержуємо Л$$ЬІ wiuWWrfaM$WH ЦїМІІ 0 

людини,. що:.постійно, рідди;' ` — ' 
хае устами. В неї n,ocT!HHoj.aj 

І передусім, ўночі̂  відчинений) 
упае : її катар ;,і 

Т№ `' іде 
цЩа. низка Дужр прикрих об-
явів і компуііка.цій, що інколи 

'не тільки фізично, а#е.й пси-

повітря крізь уста, щоправда 
ближчим, але шкідливим шля-
хом. 

Щоб точно зрозуміти ролю, 
що її відграе ніс у процесі 
віддихання людини, слід по-
знайомитися трохи з його бу-
ДОВОЇО та природнімќ функ-
ціями. 

Всц . поверхня q6px симе-
тричних носових ямин висте-
лена пухкою слизницею, що 
заходить у всі щілини й ио-
кривае всі носові конхи. (муш-
лі). Ця носова слизнися має 
своє окреме призначення при-; 

п;шВТ,аСоц"к,.І.`:іаАУ"клСо,Мй5::.ото8лювати втягнене ніздря-' 
гне; по $І: М. Сербинськнй, М. ми ПОВІТрЯ ДО д а л ь ш о ї ЙОГО 
Блнзнак, В. Федориќ, П. Дракоф, . . ;:. 
Бражник, С. Луців, В. ВНШНЬОВСЬКИЙ; м а н д р і в к и ВІДДИХОВИМИ ШЛЯ-
в. Березоиськйй, Ф. Гарфінксль, Д. хами. Передусім очищує вона 
Дишуќ. М. Жук, Я. Корнат, 10. Ярс-
ма, М. Ляховнч, І. Бунько, Д. Пав-
іик. В. Макарчук, Г. Калннович, Р. 
Красновська, Ю. Кокура, 1. Петраш, 
В. Бораќ, А. Бораќ, С. Франко; по 
50 ц.: В. Босий; О. Курчій, пані Ґол-
да і Н. Н. 75 ц. Разом $45.25. 

Третя група. Колядували: П. Свіш-
чак, Я. Пшик, И. Соболь, П. Гнатів, 
Я. Уднч. Зложили по $2: - Я. Пшик, 
Н. Соболь; по $1: П. Свинчак, В. 
Федориќ, II. Боровськнй, І. Бісьола, 
І. Доскоч, І. Солтис, Ф. Стефанів, 
і. Лотоцький, ' 1. Лисечко, І. Бабн-
нсць, Я. Удич, М. Мельник; по 50 
ц.: А. Вісякнй, І. Собков, Вітовнч; 
Й. Островськнй ЗО ц.; І. Соткар 25 
ц. Разом $18.05.- -` -

Четверта група. Колядували: А. 
Яцишнн, М. Яцншин, А. Шугай, С. 
Кутала. Зложили: `А. Сухоцька $З; 
І. Нонічковськнй $2; по $1: А. Яци-
пінії, М. Яцишнн, А. Садівник, А. 
Шугав, С. Ќўйшла, С. Хоміцький, 
А. Антонович, А. Семанчук. Разом 
$13. 

Загальна сума з коляди $129.30. 
Члени 11 від. ОДВУ зложили на 

визвольну боротьбу по $2: И. Со-
боль, П. Стахів; not $1: Д . ` Найднн, 
К. Боднарчук. С. Грабовськи(І. І. Ко-
бан, Я. Пшик, М. Яцишнн, А. Яци-
шин, И. Чепіль, К. Чепіль, С. Мель-
снк (ст.), В. Ґельнер. З ПУШКИ Анна 
Шугай $1.48. Разом $16.48. 

Загальна сума на визвольну бо-
ротьбу $145.78. Вислано через 0 6 -
еднання. 

ЧИ ВИ НЕРВОВІ? 
І Знайдете полеќшў на нерви, зво-

рушення й неспокій, заживаючи 
K Y L O 

Sedat ive Tea C o m p o u n d 
зроблене з -зілля, коріння, кори б ягід. 

75 центів пачка. 
Маємо на складі всякого роду 

лічиичі зілля. 
S-KYLO LABORATORIES 

105 — 3rd Ave., New York City. 
И К - (Рік пскои.-шмя 1857.) 

Добрий син. 
— Єдавчику, ти ..не йдеш 

нині бавитися, надвір? 
— Ні, мамусю, я мушу сьо-

годні помагати таткові при 
моїх задачах. 

повітря від пороху та всіх 
нечистих домішок,1 що задер-
жуються на слизниці носа, не-
наче на якому фільтрі, крім 
того неначе справний кальо-
рифер огріває вона те повітря 
до температури організму. І 
так очищене та огріте повітря 
мандрує аж до легенів і нема 
страху, щоб воно їм зашко-
дило. 

Та в - носі маємо ще один 
важливий орган, — змисл за-
паху, — що в пору сиґналі-
зує нам небезпеку й остерігає 
перед шкідливими домішками 
повітря. 

На тій основі легко зрозу-
міти, скільки шкоди можна 
собі наробити, коли при зви-
чайному віддиханні поминає-
мо цей природній фільтер і 
контрольну стацію, що ними 
являється ліс. 

Коли вдихаємо повітря у-
стами, всі шкідливі чинники, 
що про них ми згадали, а са-
ме: порох, невідповідна тем-
і)ература повітря й т. і. за-
дразнюють горлянку, дишицю 
й легені, р'облять їх менш від-
порними й частенько є нри-
чиною всяких простуд, ката-
рів і т. п. 

Дуже часто виступають у 
людей хоробові перешкоди 
для віддихання носом. Ще пів 
біди,, к,оли це звичайний не-
жит тноса, який хутко проми-
нає й.:усе вертається знову 
до норми. 

Та нещастя, коли такі пере-

іа р(п`ацн^ому, 
ива-

$`засада, що всі пс;рещкр,дн 
в віддиханні носом.тре^а,ХуіТ-
ко усувати й̂ .не дрпустцти,до 
занедбань. Коли неувагу для 
тих справ . у старших, людей 
можна назвати недбальством, 
то така недбалість у дітей є 
просто гріх. 
1 Бож.дуже часто від такого 

дрібного долягання у дітей, 
що , нн,м є переріст третього 
мі ѓдали ќа, — який легко JQ-; 
перацією усунути, -^ прихо-
дить до важких забурень у; 
сього, ррганізмуп ЩО^ПЯЯ?НР 
відбиваються на 
який саме росте`"т‡ 
ється 

Тзліда, апатична дитина з за-
паденим огруддям і деяким 
загамованням психічного роз-
вою, постійний ‚предмет скарг 
ѓ`невдоволення вчителів, — це 
звичайний наслідок несвідомо-
сти, або недбальства батьків. 

Автім така дитина рідко хо-
дить до школи. Часті катари 
та „простуди", 30Q запалення 
вуха не дозволяють на пра-
вильну науку. 

Лќїди -8 постійно затканим 
носом І Й це дуже нещасні о-
диниці, прикрі для себе й о-
круження. 

Всякі недуги носа треба.е-
нергійно та хутко лікувати, 
щоб не , проволікати справи. 
Навіть застарілі справи мож-
на ще, довести до поправи, 
хоч здегенерованої слизниці 
вже не направиш 

Здорова людина, що бажає 
заховати своє здоровля та ра 
дість життя, мусить завжди 
памятати гасло: „Віддихай но 
сом!" 

. .В надії, що-Ви .не іідмрцнте^ 
нам ‚своєї помочі, : пере.сцлає-
мо-.Вам щнрмй братерський 
привіт та укрдїнське гаразд. 

. Комітет Будови. 

Знаменитий лі'ц, 
— Знаєш, д-р Мішанинќа є 

знаменитим лікарем. За неці` 
лий тиждень вилікував він па-
ню Стрибунцеву з нервової 
недуги. 

— Як він міг її так швидко 
вилікувати? 

— Не знаєш? То я тобі ска-
жу: він заявив їй, що нервова 
недуга є першим обявом ста-
рости. 

В КОЖЦЩ УКР-АЇНСЬКІИ ХА-
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС. ..СПОПОЛА" 

КРЛЦЦЬ. „Відзиваємось ,до Вас, 
як,до хвщ Щт, W$ може 
й н^ ‚Рідни^ ‚о^н^к^р^тів пр 
кррвнМ-1ЗДсти,.'і;бр.а.ТІв.-членів 
ОАШЌ спільної української щ-
дийіѓ. N ,г.(.ДГ'-,.„ f?^; 
Ѓ^Ќ^ли. -ця в^дод^а і}ђр.бет̂ с}т' 
к'г̂ зь, .тзк...далй ` простори, 
крізь, широке. море;, та опи-
ни?ь.ся м}ж чВами,.4рРРгі Р О т 

AWMUib-,ryMffiMtTJbi,^..f}K4^i;a03By 
своїх братів, крайній нпід зет 
леноверхого Бескида, з цеї 
так. далеко на захід висуненої 
^України. 

Дорогі Родимці! Тому пару 
літ заснували ми в нашому 
селі читальню „Просвіта", На-
разі, задля браку власної до-
мівки, примістили ми^її в до-
мі місцевого дяка. Та від са-
мого початку томила нас гад-
ка про будову" своєГ`вітіїСндТї 
домівки, в якій можна булоб 
розвинути спра.вж,нє. просвітнє 
життя. З, причини крізи це 
МОГЛИ МИ 'Самі; ВЗЯВСЬ. ДО UBOv 
го діла, 'і'-тому віднеслись з 
проханням 'о поміч.до наших 
односельчан в Америці. Відоз-
ва наща, знайіцла свій відгук, 
бо засновано в Цлизабет, Н. 
Дж., комітет, який взявся е-
нергічно до праці та переслав 
нам $270 на будову цеї домів-
ки, По одержанні цього дару 
взялись ми негайно до, будови 
дому та допровадили, його 
вже під дах, критий дахівкою. 

‚На докіцчення потрібно нам 
ще''багато `готів'ки, якої ми`са-
мі не годні роздобути. Тому 
звертаємось до рас, Дорогі 
Родимці, з горячою просьбр-
ю допомогти нам у завершенні 
діла. ' 

Віримо, шо ^сім щирим, сві-
домим українцям лежить гли-
боко на серці добро свойого 
народу, що всі розуміють та 
підтверджують ділами слова 
нашого ґенія. Шевченка: „06-
німітеж, брати мої, -найме'ншо-
го брата, нехай мати усміх-
неться, заплакана мати". То-
му не сумніваємось, що цо-
дасьте нам помічну руку. 

Знайте, Дорогі Родимці, що 
Ваша лепта, хочби найменша, 
ПрИЧИНИ"ІЬСЯ ДО ррзбуДОВИ ђЄ-
ликого діла, бо збудить з ві-
ковічного сну прибитий го-
рем та віковою неволею на-
род. 

'Імена же'ртводавців будуть 
записані зоіготнмй буквами в 
нашій пропамятній книзі, а бу-
дучі покоління будуть з вдяч-
ністіо згадувати ^ас. ` 

Б^ЛЬОНИ,^ ЩАСТЯ. 
В Парижі відбулося перед 

кількома днями весілля бага-
того власника корабельного 
підприємства з иродавачкою у 
великім магазині, кторія цьо-
го подружжя ‚незвичайно ро-
мантична. і 

. Марседіна ;'- X, . залишилася 
СИрОТрК} ЗО СВЧ)ЄІО'ІВОСЬМИЛІТ-

ною сестрич'кЬю. ІВона дістала 
місце, тірода^ачкиі у згаданому 
вже^'магазині і. ледаи повязу-
вала кінці, щоб забезпечити 
сяк-так існування, собі.і сестрі. 
Якось одного дня сказала в.о-
на жартом до своєї сестри 
таке: . , . , . . 

-л- Якби я; зустріла якогось 
багатого чоловіка, і якого. по-
любилаб, нам жилосяб тоді 
куди краще, як тепер. 

Ці слова запали глибоко в 
душу молоденької ..дівчинки. 
Коли одного— дня - Марселіна 
принесла при нагоді з магазн-

чинка написала своїм дитячим 
письмом ось-таку записку: 

„Моя сестра Марселіна ду-
же га'рна ft добра дівчина. Во-
на хоче вийти замуж за бага-
того чоловіка, якого моглаб 
полюбити, і вона працює ' у 
великому магазині при такій 
і такій вулиці". І тут подала 
вона назву фірми. , . 

Цю записку привязала' вона 
до бальоцика і пустила в по-
вітря. Випадок так хотів, що 
бальоник упав на площу Зго-
дн, просто під ноги власника 
багатого кррабельНого під-
Приєм^тва, який, приїхав за 
справами до Парижа^ 

Цей дитячий лист зробив 
на нього величезне вражжня 
Він, .людина забобонна, влрив 
у призначення, долѓ ^просто' з 
площі Згрди пішов під подану 
адресу, де_ містився магазин, У 
якому працювала Марселіна 
Він познайомився з нею; 4е 

кажучи їй ні словенка про 
знайдений л'ист і' бальоичнк 
Знайомство перетворилося 
згодом у любов і саме ‚тепер 
відбулос'ь у Париж; вінчання 
молрдрї рари, якої сватом був 
звичайнісінький кольоровий 
повітѓряний, бальончик. 

Пех. 
— Я знайшов учора в трам-

ваю 20-злотовий банкнот. На 
мій запит, хто загубив ці гро-
ші, ніхто не зголосився і я 
тоді поділився грішми з кон-
дуктором. 

— О, то ти мав учора ш,а-
сливий.день! 
"- — На жаль, ні...' Бо коли я 
вернувся додому, запримітив, 
що то я сам загубив був той 
банкно`т. 
?gt;-''^-v-rvih^;V:ir 
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МІНІІЯ — ЛОбрИЙ ЛІС — ВОДИ ДО 11.111-
вання й ловлі риби. Прекрасне міст-
на літні вакації — новий великий дім 
иа 8 KqmjaT —- зимііа (і гарячи і..',,,',., 
— ќўпильня — електрика всюди '-
асі вигоди, іірупій дім з .'і коми,, і . 
електрикою, і інші будівлі. 10 ќправ, 
2 ялівки, 1 бугай, 1 кінь, кури, і уси" 
качки. Фарма положена і) оселі, щ.і 
має на.родню й вищу школу. В селі 
багато фабрик. Всі дороги, стсйтпві. 
добрі, проходять(шопри фарму. М.мну 
ийодаїн, скоро і- то по низькій ціні 
зпрнчнни слабого здоровля й іюіре-
би спеціального лікування. 94-6 

KUZMA SUSECK, 
Р. О. Box 12, Centrd Vainge, Com, 

канввт'-ниткн до ви-
шиванпя D. М. С. і 
стемповані річи. Пн 
стемповані річи. 

UKRAINIAN BAZAAR, 
97 АУЕМЯЃД, NEW YORK, N. Y. 
P ""I " f "" I l l " -

В30РИ 

д-р є, M s r 
Џ Гострд; й хронічні недуги чоло-

. віків } жінок — Шкіра й кров. 
223 SECOND AVE., сеѓ. 14tb ST., 

NEW YORK CITY, Room 14. 
Офісові години 10—8; неділя 11—2, 

‚Жінка-доктор до обслуги. 
Џ Проміні X St. флюроскоп $2.00. 

УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
Х І Р У Р Г 1 А К У Ш Е Р 

321 Е. 18th STREET, 
bctwMA 1st and 2nd Атгапм, 

NEW YORK, N. T. 
Tot QRA1IERCY 8-2410. . 

І Урядові години: рано віх 10 до 
12, в вечір від 6 до 8, а в неділі 

рано від Ю до 12. 

В О Л О Д И М И Р БОНЌО 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЃ РИБНИК 

Запинається похоронами 
в БОСТОНІ, МАСС^ І ОКОЛИЦІ. 

Обслуга CKqpti і чесна 

І W A L T E R V . B O Y K O 
40 ^EVERETT STREET, 

BOSTON, MASS. 
Telephone: Capitol 5461. 

МЙРОН Я 1 Т В І Н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ 

Без ріжннці, як далеко вои 
НіЬарком. Бразі потреби теи-
фонуйте до нас. Обслуга.: вира 

і чесна, '— Office: 
. 383 MORRIS AVE^aJE, 

ear. Springfield Ave. 
N E W A R K, N. J. 

Pfaone: Емеж 3-5347 


