
P40 да 'ЖАНЕ$РО. — Бразилійські фашиети, 
шані „інтег-ралі^тдіш^, правували зробити держав-
иий переворот і силою захопити владу. Вони-ие-
рехилили ца свій бік кілька частин війська, а ТАКОЖ 
самі узброїдись і в числі ̀  кількох соток пробували 
обсадити державні будинки, в яерші# мірі резидш-
щю президента Віаргаса. Але Варгае, хоч немає ко=-
ло себе більшої' охорони^ бо його сторож`у інтегра-
іісти роззброі'ли, сам аз револьвером у руці оборо-
ияв палату,!аж доки не прибула поміч. Президент 
Вар гас, який кілька місяців тому став фактичним 
диктатором Вразили ѓ навіть перевів зміну конети-
ТуНІЇ{1 уПОДІбнЮІОЧИ U ДчуІЖЄ ДО. фаШНСТ№ЄЬКОЇ; 'Яќ 
фактично не-.був-сам фашистом, а навпаки, побору-
пап інтеграяісгів. і навіть розвязав недавню їх орга-
иілаиію. Говорять, то іцтеґраліетів піддержувала 
Німеччина і навіть у часі арешту в домах інтегралі-
гтій познаходжувано вимило зброї німецького Пи-
робу. -`'- "' — 

„ЖІНОЧА РЕВОЛЮЦІЯ" ПРОД,ОВЖАЄТЬСЯ. 
НЮ ЙОРЌ. — Дві жінки з Соферн, Н..йм 'які 

пару тижнів тому розпочали „жіночу революцію", 
як протест проти теперішніх витрат уряду держав-
них грошей, продовжують свою роботу. Одна з 
них перенесла свою роботу до Вашингтону-і-там 
працює серед конгресменів і сенаторів, а друга далі 
працює на місці. Вона сказала, що вкупі з їх діяль-
иістю вони дістали кілька тисяч листів від жінокў 
45 стейтах. У тих листах жінки нераз розкривають 
жахливі ртчи. Одна безробітна жінка з Ню Йорќу 
точно описала, як то вона вдалася з# державною 
підмогою, а урядниця в бюрі̀  допомоги зажадала 
під НЄТ,"ГЦОФЂОНІЕЃ %ступила-до одної організації, ‡а -----
організація- як опісля показалося, була комуністич-
на. Коли зга`дана жінка з докором вимовила це у} 
рядџи ці,- остання вдарила жінку по лиці. Таких вИ-
падків' є більше. Тому згадані дві жінки „револю-
цїонерки'7 головно пані Голсвит, тепер задумують 
творити по ріжних місцевостях „жіночі гурти",'ЯКІ 
будуть такі справи провірювати і додавати їх до ві-
дома там, де треба. f 

РОЗУМНИЙ плян дќня. 
НЮ ЙОРЌ. — Нюйорський головний ярокура-

тор Томае ДкЯ заявив, т о він `незабаром створить 
товариство правничої поради й Оборон# для вбо- j 
гих людей. Бо багато вбогих людей Не ьшоть змо-
ги заплатити за добру правничу пораду і часто ста-
ють жертвами адвокатських партачів, з яких мало 
користи, а багато видатків. Плян Дюія полягає в тог-
му, що він ХіОче створити таку добродійну організа-
цію, до якої належалиб найкращі адвокати і ті ад-
иокати зобовязалисяб три чи чотиѓри рази на рак `л 
обороняти задурно справу якогось убогого чолові-
ка. Подібно, як це роблять нині лікарі, які задармо : 

працюють у деяких годинах по шпиталях. ДІОІ ска-
:̂ ав, що тому,' що` злочинні- справи є цепопдатні, 90 
відсотків кр^щих адвокатів не хочуть'у тих спѓравах 
брати участи, а концентрують свою увагу на цйвіль-
иі справи. 

ПОВІТРЯНІ МАНЕВРИ. 
НЮ РЮРК — У шістьох стейтах, положених 

над Атлянтійським океаном, від кількох днів відбу-
иаються-повітряні маневри. Бойові 'літаки ріжцої 
величини перелітають з місця на місце й атакують 
ўроєного вороґа. Також земні оборонні частини бе-
руть у тихманеврах'участь і „обороняють'"сушу від 
ўроєних ворожих літаків. ̂  

ВАГНЄР ПЕРЕДБАЧА6 ЗАТЇРН)ЕННЯ СВОГО 
" - ' ` ЗАК(ЖУ. ' ' 1 

ьАТдаНТИК СИТІ. — Сенатор Вагнер, промов-
ч ляючн на ќконвенції юнії кравецьких робітників, ска-
`зав, що нема;.що сподіватись повалення його- закону, 
па основі якого регулюється відносини праці між 
робітниками і працедавцями. А навпаки, треба сио-
діватися, що наступить іще більше затіоненНя. 8аг-
иер накдшкан, ідоб робітники боролися за те, щоб 
їх відносини з працедавцями регулювало законодав-
ство. 

ЦН МИР НА РОБІТНИЧЕ ФРОНТІ? 
НЮ ЙОРЌ. — У своїй промові в Нюйорському 

Університеті пані Перкїнс, секретарка праці, сказала, 
Іцо ріжниці між двома галузями організованого ро-
бітничого руху, себто між Американською Федера-
Цією Пращ і Комітетом' Промислової ОрґаНізащі, 
цього року є менші ніж минулого року. Вона перед-
бачає щі.0 небавом ті ріжниці зовсім вирівняються і 

` - прийде знов до злиття тих двох .галузей. 

КОРОЛЬ АЛЬбАШЃ ^ ЖІНКОЮ. 
і^ороль Зоѓ, прибраний у всі військові д^орації, з ново родружено^ цсіикою, 

^̂ адя̂ м:̂ iкoю^ графянкою Ґеральдіною Апоні, підпас весільної церемонії в Тірані. Десідцні 
церемонії 6VwTH тальки цивільн., себто не було ііеїковнаї щ ремонії, бо король є музулма--
нии, а к`оролева като.іичка. і JP-' 

W W H P ^ W I U I I U I І ч л и і і ИІІ 

ЛК PWREP Х,ОЧЕ ДУТИ 
О.КРЄМОЮ ДРОВШг 

гшею. 
Вже від^довшого часу тро-

мадс^кі чиннмкн я"Діс'Ривері 

В6ИВ НЕВИДІКУвАЛЬНО-
ХЖОРОГО ЄАТЬКА. ---

У Підгайиях 17-літній Мнх. 
Загородннй убив ніччю каме-
не,м свого 65-літнього- батька 

СМЙР, 

ведуть камдааію за відділен- j Юрка за те, що батько був не-
ня ті'єї розлогової и баі'атої вилікувально-хворий'-тіа -умі. 
та те слабо "Заселшоїг крйї"^Цаѓородйш`в ареіи^ігаті;`-:"^Ісмертіи^-іюсте^,^--4Ч^ 

по иереслуханні чпільнили. 

ЯЦМАЗИірТ ОФАЛЬДЬУВАВ 

МИ,-ІВІД Алберти й Бритій-
ської Колумбії ;га за ‚створ єн-
ня із Піс Риверу, Юкону іл 
Т(Єренів Щвнічно-Західніх Тс- - , . , 
риторій окремої дровищії Н^А'ДНИЧУ КНИЖЕЧКУ ЩО, 
Кампанія має уедіх, .особљи-: ' ,_ ' . '.„ ., л 
до тому, що фактичію Д(с !

г Ш т К ' з и м ^ Џ Ѓ`Щ 
Ривер дає багато грои.еіі Щ%Ю '^ч с и

г т ЩЩВЦШЬ л - Ґ- . . . . г̂імназаі v Љвовк син вищого скарбниці обох jjpoBiHuiju. і - - " ' _„ ... урядойцц, в своїй щадничіи ояцаче мало користдє, напр. ' Г^ГГ^? " ^ ^ д , . . ' Ф ішмжечіџ з 2 зл. додисав циф-наить не має порядної KO,WV- І _Ч . ^-—г '̀̀ і - . і .. ру 52 і. ним робом дістав cv-нікадіа, залізиичоі чи звичай- ' л_п 0
Г ^ ^ . . ' . ` му 452 зл. За якидсі) час ущ-

ІШХ ШЛМХЛП. і . ' -„ ` . .„ Іказист зложлв .іще`на киижеч-`Кампанія дійшла до.верш- . -^^^ ^ - п- о івк`і зл. і знову до нього до-ка. коли до ЃДо Рдверу при-. р ` ? S л , . ... інисав інифру 52, так, що мав була відома домшдяльна дсо-̀  ' ^ ^ ' . _л- ^ -. . _. . разом `на. книжечщ. aQ4 -зл- З АИС-І-Я Роведа в справах домі- - - Щ 0 . . ..ЦЄІ суми вибрав тдлькџ 3 зл., ИІЯЛЬНО - дровшщяльних вза- -. ' „ ., _ " _ л а щойно за якийсь час хотів ємин. У Піс Ривері відбулися 'г л, -
пп. v л ч ^у. ‚м. . w л ^л5ратв цілу VCVMV. Урядодп.е-чисдеиш вща, на яких поста-` . ' ` г . г 

. ,ві видалася поведінка хлопця мовлено домагатися від домі- . . „ 
. . підозрілою и він вислав кни-

НІЯДЬНОГ.О УРЯДУ СТвОрИТИ вАС .. і 

^M^W, W'^J - r^viv жечку до Bapuiaecidcoj центра-і 
рнберську провінцію.- У.МОТИ- і .-- . . - - . — ' 
1 ' ` v . . - ІЛД, щоб провірити п автентич-
воване домагання в тій сира-; . ' ^ . -

. .. _ т іпість. Тут і виявилася вся 
ві 'представила комісії Р о в е ' !Ил авда -
ла Пісривсрська Торгівельна j ' 
Палата. -' `̀  -
' Ця спргва н̀е нова для до-
мініяльиого уряду. Він уже 
дару місяців ‚застановляється 
над- так зв. рсальокацією 
^розмежуванням) провінці-
яльнйх 'І кордонів на Канад-
ському Північному Заході. 

С№СЕРвА^ОРНІ НА ПІП-
ЧВАЙІ. : 

На вершку Під-Івана, 70 км. 
від RopoxTHj „Діга Охро-
ии Монѐ пл.чей Паньства" 
побудувала мстеорольогічно-
астрономічну ` обсерваторіќв 
ПІольсЬ)Кі газети розписую'ться 
ІІ.Н'ИГЮІКО,- як багато труднощів 
мали -перемоѓга дри будові 

ічеї' обсср?іаторі-ї. Отже виве?"-
10-літня Андстасія Купниць--Іян ЯОО той ̀ будівельног'о матс^ 

ГРАНАТА РОЗІРВАЛА 
! ДИТИНУ: 

ЖІНКА, ЩО ПЕРЕД С%ЕР 
ТЮ СКАЗАЛА ПРАВДУ. 
Перед кількома 'місяцями 

трапилася в Торіно (Італія) 
така подія: . Жінка одного з̀ 
мешканців згаданого міста 
заявила свомУ чоловікові на 

вже давно, ще кілька літ лі-

ка в -Тернополі бавилася 
8-літньою сестричкодо` і 6-л.іт^ 
иім братчиком. Підчас заба` 
ви:зиайш.^а вона у лідвалинах 
пивнииі -німецьку ручну rpa-.j 
цату 'з запа,льннком. Дитина 
стала маніпулювати і снричи; 

аила вибукі який убив й' на 
місці та важко поранив її,се-^ 
стру. 

ПОВІСИВСЯ ЗО СТРАХУ 
ПЕРЕД РОДИЧАМИ; 

В Басівці коло Львова до -̀
вісився 

`Ф.іялу на гору, висрку 2,022 м: 
Сама льорнета -містилася В 33 
окрин,ьках;̀ - -̂ нух-; найтяжча 
еажила 050 чаг. -будинок ` обѓ) 
сереаторії має̀  43 чломіщеиь з 
57 вікнами. В поверховій ВСІ 
ЖІ ДІД ВеЛИКОЮ КОПУЛОЮ СТО' 
ЇТ(і, НОВЃГІЦІЙ астрограф, це є 
аьормета; призначена до .знѝ!-
мок неба. :, 

РАБ1Н УТОНУВ. 

еля шлюбу, зрадила його з 
одним із знайомих. Тоді муж І 
настоював, щоб вона подала і 
йому' теж назвище зводилќа.' 
Одначе жінка була в тому 
випадку незвичайно дискрет-; 
на і щойно по довгих дрось-! 
бах сказала, що зводникові 
було імя Маріо. ' І 
'Лікарі були тоді нерекона-
ігі, що її недуга смертельна і 
зовсім із тим не скривалися. 
Та хоч вони заповідали,1 що 
хора не " дожиє ранку, рап-
том недужій покращало і во- J 
на замісць піти на той світ, 
почала вертатися до здо-! 
ровля. 

Колиж вона вже цілком џо-! 

дужала, муж не міг затаїти в 
собі довше заздрощів І вМт ; 
ступив до суду з розводовоір І 
скаргою. R мотивах подав 
він, що був би простив жінці' 
її промах, якби вона була по-
дала - йому назви ще зводника j 
Притому заявив він, що `не! 
може довше жити з . жінкою, j 
бо його томить і до боже-! 
відля доводить думка, хто є 
тим Марсом.- -

`Якщо справа видіаде не.ко-
рнсно для невірної жіяки, то 
вона буде грізною пересторо-. 
гою для 'щііщх,, ew бодай леї -
^ д смертю схотять прнзна-1 
тисм Своїм чоловікам до оро-
грїзгівГ- ' 

УБИВСТВО У ЄЯЗНИЦІ. і 
` . t - . ..,. , :.'. Щ ```- і-`.і 
У дрогобицькій' . вязниці 

. ' 4 - `` ` І тражі.іася така подія: У вяз-
н.ичній келії сидів 28-літній 
Тзеодор Слаби .з - Ряшева,' за-
сўджений на 10 літ. Зо Сла-
бим сидів ўвій самій келії 26-
літній Антін Ѓбанківський із 

УНД0" РОЗПОЧАЛО АКЩЮ"ЗЇ 
АВТОНОМІЮ Щ А щ с д д а 

ЗЕМЕЛЬ ' 
ВАРША8А. — Юнайтед Прес доносить з Варша-

ви, що українська найбільша політична партія Уѓ. 
країнське Національно Демократичне Обєдцання 
(УНДО-)̀ , розпочала кампанію за те, чцоб-здобути 
автономію для всіќ тих земель під Польщею, що 
маюуь українську .-більшість. Лреслва Агенція` подає 
далі, що та с̀ права розіграсться^на найѓближчім за-
сіданні польського сонмуг що радитиме в Вагшіаві в 
червні. г it... 

`ЧЬСШНРІ УЧСТИИ про ЧЕСЬ^У ПОЛІТИКУ 
` ! . . і ! СУПРОТИ УКРАЩДШ. ;' -

- ' ' ` і - - - - 'У}1 ф і'`11-'-
УЖГОРОД, -т-' „Українське Слово" нодає, ЦІО 

празький часопис „Чеекословенска Релублііка" (ч. 
25в) помістив статтю померлого чеського вченого 
Дпра Ярослава Бідла цро Закарпаття. Він пише, що 
набуття Закарпаття принесло Чехословйччині госяо -̂
дарєькі й політичні користі. Але якщо МіЄ.звелоб 
^ехословаччину до „політики виќористовуваиня,-
Закариаття, то в такім разі Закарпаття'сталоб дру-
г;ою Босною й Герцеговіною. І ібулоб нещастям, як-
биЧехословаччина хотіла йти слідом Австрії, що 
витворювала штучну мову в Босні й Герцеговині, й 
витворювала на Закарпатті ‚̂ окремий карпаторус-
кяй нарід". : . 

Український рух не хвилевий j це дочасний. 
Якоі'ж. політики треба ЧехослбваччинГ держа-

тись на Закарпатті? На те відцовідає чеський уче-
ний так: „Це зможе пізнати передбачливий політик 
уже по малі й лісля того, як зумі^ відгадати силу 
української народньої думки. Хто Дійде до пізцан-
ня, що український народній g%x Uf-Jte хвилева, ані 
дбч'асна'струя, але щ'о їгає н"езнищильне' ќоршц^л`о 
напевно знатиме, що робити". 
МОСКВОФІЛЬСТвО — МАДЯРОНСЬКА МАСќА. 

МЎ}ІАЧ}В' (Закарпаття). — Магістраѓ міста Му-
качева, 'якого начальником є відомий москвофіл 
Андрій Попович, розіслав залитник у справі оборон-
ного вихов;ання, згідно з вимогою закону про обо-
рону краю: Залитник виготовлений тільки чеською 
й мадярською мовою. 'Дописувач „Українського 
Слова" пише з цього приводу таке: „Мщ українці, 
що џо че.ськи добре не .̀ вміємо, мусимо йти'з-тим 
аркушем або до чехів, або аж до``ііад^рів, та лрО -̀
сцТи'їх, тдоб нам здпитник виповнили".. А при Кін-
ці'питає ось так: „Коли стане вже ця ‚колишня ст.о-
ЛЙЦЙ` князя. ЇСорятовича і цей колишній осередок 
нащої культу'ри'знову нашим українсь'ќким містом?" 

„ІАНЄЧИЩЕНО" МОСКОВСЬКУ МОВУ 
^ Туц В УКРАЩГ. - і - і ` 

^МОС'КВА. — йде наступ на совєтську Академію 
‚Наук. Домагаються, щоб усунути старих уч'ених і 
заступити їх молодими. Ўряд тш, ш-о Академія 
Наук розсліджує ріжні „екзотичні" мови, а не дбає 
про те, щоб очистити московську мову в Україні й 
Білорусі, де вона „занечищена" ріжинми „поль-
ськимц-виразами".! ' і і ti, ' і {-і л і 
БУДУТЬ БОРОТИСЬ ТІЛЬКИ ЗА СВОЇ ІНТЕРЕСИ. 

ВАРШАВА. — Юнайтед Прес подає, що в яоль-
ськім . міністерстві заграничних справ кажуть, Що 
Польща буде керуватись у своїй заграничнѓй полі-
тиці своїми' власними і̀нт.ерасдми. Це відло^ідь"ца 
з,адит Франції, чи Польща піде з неіо -боронити Че-
хословаччину на випадок, якби Німеччина захотіла 
цей край розбивати-.' -

НЕМА МЕНШ№, УСІ РШНД, 
ПРАГА: — Чехо.сіоваччина в'исуває новий про-

єкт пОлагоди питання на.цїоцальних^меншин. Вона 
пропонує установлення у себе Циституадмиого Су-
ду, до якого міг би відкликатись кожний громадя-
ниц, коли він відчуває, що не зазнає відповідної о-
піки з боку існуючих законів. Цей суд' дістав би 
спеціяльні права, на підставі яких він д^Йв -би'яро' 
те, щоб кожний громадянин мав у державі рівні 
права, без огляду на те, якою він говоргіть мобою, 
яку визнає релігію і до якої себе зачисляє націо-
нальности. Отже таким чином зникла{) держйва з 
„одною національністю", а булаб держава зміша-
ними народами. Далі булиб дані гарантії' кожному 
народові, себто дотеперішнім т. зв.: меншинам, на 
повний розвиток його культури. Всі ті ^меншини" 
тепер зник,тиб як меншини. Кожний мав б'и право 
вчитися своєю рідною мовою. Але заразом ‚були би 
дороблені заходи,ђщоб і „меншина" не була дикта-
торкою. Це останнє звернене у Чехословаччині про-
ти нацїстів у Судетах. Ось тим проектом думає Че-
хословаччина зеднати собі симпатії світу,--головно 
Великої Британії, бо про поміч ̀ тоГостанньої їй н̀ аи-
Йїльше йде. 



НОВЕ З ВОЛИНІ І З ГАЛИЧИНИ 
Перед кількома місяцями з малою перервою, а найбіль-

ЧИ РОЗКРУТИТЬ? 
Франція сказала Польщі тверде слово. Таке, 

що коли над ним застановляємося, то нагадується 
наш Котляревський зо своїм: Крутенькую загадку 
нашим ти задав панам! 

Польська" ̀ заѓранйчна політика, як відомо, ufe 
одне велике крутійство, себто та штука, на якій во-
на^удує своє „моцарство". Вона хотілаб з одного 
боку бути в близьких стосунках з гітлерівською Ні-
меччиною й фашистівською Італією, а з другого і з 
Францією. Хотілаб винищити українців на україн-
ських землях під Польщею, а рівночасно дурити ве-
лиКу частину наддніпрянської іміграції, а то й йа-
ших „угодовців", `що їй залежить на тім, щоб там,, 
над Дніпром була Українська Держава. Та' крутій-' 
ство з українцями не є для неї тепер актуальне .̀ То-
мдарно в неї не болить, бо в проводі Польщі є люди 
беідциршого політичного світогляду. Це Карієро-
вичї'без моральних принципів, дрібні люди, щотіа-' 
трїотичними вигуками і безпринципністю та неуц-
твом заступають ту м у д р і с т ь і чесноту, якої 
треба, щоб можна було вдержати такий державний 
зліпок, яким є Польща. Ось тому Польща не 
розплутує українського п и т а н н я , а тільки ще 
більше його заплутує. Та, як сказано, це в неї те-
пер не болить. А подумати про те, що це крутій-
ство з українцями кінець-кінцем таки заведе Поль-
щу до гробу, нема кому. До цього Польща навіть 
не є'спосібна, бо в ній нема реально думаючих лю-
дей, себто нема таких, що моглиб цю справу не тїль-
ки розуміти, але заразом малиб відвагу те, що є 
для Польщі конечне, здійснити. 

Та цілком інакше мається справа з іншим кру-
тійствОм Польщі. Бо ось саме тепер, як доносить 
американська преса, французький міністер загра-
ничних справ зажадав від Польщі виразної відпові-
ди на те, `по чиїй вона стане стороні у випадку ні-
меіљ^французького' (конфлікту - Д л. цей конфлікт 
м о ^ . вибухнути кожного часу через ЧехослОваччиЃ 
нў"."̂ Отже 'Франція" рішилася да†й `Чехословаччині 
поміч на випадок, якби Німеччина х`отіла піти проти 
неї війною, чи там забажалаб забрати ту частину 
Чехословаччини, в якій живуть судетські німці. І то-
му вона тепер хотілаб знати, чи в такім випадку пі-
де Польща з нею, чи з Німеччиною. Іншими слова-
мй, чи піде також війною проти Німеччини, а в обо-
роні Чехословаччини, разом з Францією, як своєю 
союзницею. 

` Згадуючи про той запит, поставлений Франці-
єю Польщі, американський кореспондент ице ви-
яснюе, що „Польща тепер хитається на плоті". За-
місць держатися Франції, яка її вже раз вирятувала, 
коли совєтська армія йшла на Варшаву, вона тепер 
не'знає, що робити і „хитається" між Францією і Ні-
меччиною. Так каже американський кореспондет. А 
ми додамо, що вона дійсно хитається, але не тому, 
що сидить „на п'лоті",.а тому, що ввесь час — ви-. 
CHmJgiiojBiTpf. Ось тому для неї сінргуація є іj$^n,e. 
далі трка: крути, верти, а вмерти треба. Ш ` 
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сказав; польський преміер 
Складковскі, що старости мо-
жуть застосовувати в пооди-
ноких повітах Державні зако-
ни відповідно до спеціяльних 
обставин, j#iо там панують. 
Іншими словами, він потвер-
див публично стару поль-
ськочиляхотську засаду, що 
‚^‚^льсде, як ќто хце". 

Фсь ті старости і воєводи 
ще . передтим виконували 
пильно той старопольський 
припис, а по такій публично 
проголошеній засаді . свого 
премієра ще основніше дали 
собі духа, тай й досі собі да-
ють. 

До таких вірних визнавців 
цієї засади належав і волин-
ський воєвода Юзевскі, що то 
його недавно перенесли до 
Лодзі. Він був колись, за у-
країнської державносте, на-
віть міністром при уряді Цен-
тральної Ради в Києві, але це 
ані руш не вибило йому 8 ѓа-; 
ЛОВИ `ІГОЇ ГОЛВНОЇ ПОЛЬСЬКОѓЇ 

†з`асади` в публи`чних справах: 
„Як ќто хце". 

Отже він „хцял", себто BO-' 
лодіђ, чна Волині. немов:, 
справжній турецький паша, 
старого типу. 

Але паша му'сить мати яки-
хось помічників, аґів, чи як 
вони ті ' „ефенді" звались, 
отже і Юзевскі постарався 
про них. Були це такі над-
дніпрянські втікачі, для ко-
трих кожна служба була доб-
ра, лцоб 'лише давала шматок 
не дуже сухого joii6a. 

Між ними був першим Петя 
Певний, котрий передтим був 
коректором чи адміністрато-
ром ' російського часопису 
„За Свобду", що виходив у 
Варшаві. 

Цей зорганізував Юзев-
сќому' цілу шайку помічни-
ків —і а^все з наддніпрянських 
утікачів? ifuto боялися X вида-
лення з Польщі, або втрати 
вже одержаного громадян-
стваі -

Юзевскі вбив собі в голо-
ву, що треба основувати такі 
товариства; де були би „под 
едним дахем" і поляки й у-
країнці. Але з цього нічого 
не вийшло. Отже він передо-
всім нищив уже існуючі укра-
їнські товариства і не допу-
скав до основування нових, і 
в той спосіб сотворив так 
званий сокальський кордон. 
Взагалі його ціллю було: не 
допустити „українського ду-
ха" з Галичини, отже й орґа-
нізацій, яких централя знахо-
диться у Львові^;;-- {Ж;, 

Так він ґаздувавЌЃ, років, І -

шим його здобутком було ві-
дірвання українських коопе-
ратив північно-західніх зе-
мель від Українського Реві-
зійного Союзу Кооператив у 
Львові, ‚ліквідація його ін-
спекторату в Луцьку і пГдпо 
рядкуваяня тих наших коопе-
ратив, що втрималися при 
житті, польським ревізійним 
союзам. І так на Поліссі є ли-
ше польські хліборобські ко-
оператцви,; на` Холмщині ' — 
сільсько-господарські орґані-
зації з допущенням денеде у-
країнських (своїм членським 
складом) кооператив; на Во-
лині, що найвище стоїть сво-
єю національною свідомістю, 
проголошено відступ від за-
гальної системи під спеціяль-
ною назвою „мішаних'' орґа-
нізацій. Та' в дійсності крім 
сцеціяльно створеної коопе-
ративної організації „Гурт" 
з її мішаними „районівками" 
ніяких мішаних організацій 

21 на Волині нема. ' 'Під назвою 
„мішаних" насаджують тут 

'І чисто польські сільсько - го-
сподарські організації загаль-
но-державного - характеру з 
'централями 'у Варшаві.' 'Кіль-
кадесять читалень „Просвіти" 
давно вж^І Юзевскі розвязав 
і наш HapW лишився без сво-
їх просвітніх організацій і то-
му комуністична агітація, 
тайно-підпольна, розвиваеть-
ся знаменито. 

При парцеляції декотрих 
панських'v ̂ -маєтків допустив 
Юзевскі ;частинно і наших се-
лян, і це, як і допущення до 
мандатів `кількох „своїх" по-
слів і сенаторів, розлютило 
страшно }буіїіуючих на Воли-
ні вшечполя'кіз. Уже перед 
двома роками прийшло було 
до великих селянських роз-
рухів, придушених силою, та 
$ кількадесятьма (очевидно 
зіслопськими) мерцями. Але 
преса мусіла мовчати про 
це, а Юзевскі гуляв да-
лі. Але цього року вшех-
поляки з ^ В. О. П. (Вой-
сковей" бброни Пограні-
ча) ' взялися До; насильного 
перетягання і православних на 
латинство — як ось у Ѓринь-
ках. Та Юзевскі, добачуючи 
в тім велику небезпеку і для 
Польщі, критикував таке по-
ведення. Це підкосило його, 
бо насильники знайшли по-
пертя аж, у Варшаві. Досить, 
що Юзевского перенесено до 
Лодзі,.також як воєводу, а̀ 
тамошнього воєводу, Гавке-
Новака, післано на Волинь. 

Вшехполяки страшно і цим 
утішились. Але не зажурили-

ся тим українці. Вій же зни-
щив всі існуючі українські 
організації, а нових не допу-
скав. Він знищив українське 
шкільництво, що його поча-
ли впроваджувати ще підчас 
війни' „Українські Січові 
Стрільці", (його підлизні ка-
жуть, що є ще десь на Воли-
ні 4 українські школи, але' де, 
не 'зраджують тої тайни. 

Тепер прийшов на його 
місце Гавке-Новак, що про 
волинські відносини поняття 
не має. Це він буде навертати 
`православних на ^вкалрлцків". 

Таке діється на'Волині. А 
тимчасом і Галичина має свої 
цікаві події. Знаєте вже і в 
Америці про золрчівський 
процес за напад на двір у 
Белзці. Отже оборонці обви-
нувачених стверджують рішу-
чо, що то були хлопці ідейні 
і патріоти, і що лише з браку 
досвіду взялися до такого 
способу. Оборнцд є тбї дум 
ки, що винуватці" діла'ли 
власну руку. 

Та на золочівськім процесі 
не скінчилось. У Иьому звіль-
нено від вини юнака Ґабу; а-
ле тепер розпочато проти 
нього доходження в новій 
справі. Поліція ‚довідалася,' 
що, він ‚укривається у кравця 
Павла Купчика, і тому досвіта-
зайшла до йогб- хати. Габа 
сховався на під, а' 'я'к ж'а'ндарм 
Ян Бісійек подався сходами 
на під, дістав від когось кулю 
в груди й упав трупом під 
двері кімнати, так, що зата-
расував двері від кімнати, і 
тому' другий жандарм, що 
був у ній,. не міг вибігти до 
сіней. Тимчасом Габа пере-
дер стріху і втік. Поляки вла-
штували Шсінекові парадний 
похорон,і, вертаючися з по-
хорону, напали зорґанізрва-
но на українські інституції і 
наробили величезної шкоди. 

На другий день був посол 
Целевич із секретарем у тер-
нопільського воєводи та 
представив, що поліція . на-
вмисно поховалась підчас 
того нападу на українські ін-
ституції й українських грома-
дян, щоб їх не боронити. Во-
євода `не дав відповіди, а 
людність Золочівіцнии взя-
лася до самооборони. I ось 
так в Ожидові, Олесьќў і в 
інших громадах влаштова-
но погром на польських 
„Стшельцуф". У цілім краю 
всі українські товариства і 
кооперативи ўзброюються те-
пер у сокири, вили і ѓралі, бо 
на них „вафенпасу" не треба. 
Будуть отже боронитися, 
згідно з кличем, що в „Поль-
сце, як ќто хце". Та преса муг 
сить про це все мовчати 

ВАТИКАН І НІМЕЧЧИНА 
Прилучення Австрії до Ні-

меччини зробило цілий пере-
ворот у настроях католиць-
кого деховенства цієї країни. 
Донедавна австрійське ќато-
лицьке духовенство було го-
ловною підпорою влади Шу-
шніґа, останнього премієра 
самостійної Австрії. Ще від р. 
1920 христіянсько - суспільна 
партія під проводом пралата 
Зайпеля вела політику ав-
стрійської республіки. З при-
ходом Гітлєра до влади в Ні-
меччині австрійські католики 
дуже насторожилися супроти 
німецького націонал-соціяліз-
му, бо бачили, що Гітлер хо-
че підпорядкувати церкву по-
ліциці своєї партії. В Австрії 
нераз доходило до крівавих 
сутичок між. прихильниками 
Гітлєра; Jta а.ветрі^ькок), .Вла-
дою.' - Мтолицьке ` духовен-
Ство все було на боці австрій-
ського уряду проти гітлєриз-
му, маючи на те піддержку 
папи. 

Тому вістка з Австрії після 
прилучення до Німеччини, 
що віденський кардинал Інні-
дер і інші єпископи Австрії 
склали заяви льояльности до 
нової влади, викликала між 
католицькими чинниками ріж-
нйх країн велике здивування 
і занепокоєння. Бож відомо, 
в якій тяжкій бортьбі пере-
буває католицька церква під 
режімом Гітлєра. Націонал-
соціялізм- не хоче визнавати 
права католицького духовен 
ства на виховання молоді. Па-
па осудив нове поганство та 
інші напрями в Німеччині, во-
рожі католицькій церкві і 
христіянському світоглядові. 
Зокрема поборює католиць-
ка церква німецький расизм, ський орган „Оссерваторе Ро-
що визнає одні народи за ви- мано". А після цього карди-
щі, а інші за нижчі. Цьому ќа- нал Інніцер заявив, що він 
толицька церква протиста- вірить у добру волю німець-
вить слова Святого Письма кого уряду, який має дати у-
про міЖнародність і всесвіт- ступки католицькій церкві, 
ність христіянства, бо для Але в папській столиці та-
христіЯнства — „нема грека кої певности не мають. 

ди будуть оцінювати, як акт 
провидіння, як діло самого 
Бога? Але й цю згадку про 
Боже провидіння Рим міг би 
ще лишити без уваги, колиб 
у посланні австрійських єпи-
скОпів не було ще інших, не-
безпечних з католицького по-
ѓляду думок і виразjp. Насам-
перед це словаДос'лання про 
годос. , ќрови, ^зме книга одно-
го з ідеол^оґів гітлєризму — 
Альфреда Розенберга — ба-
гато говорить про „голос кро-
ви" і про чистоту раси („Міт 
20. століття"). Цю книгу ка-
толицька церква заборонила 
для вірних. Самий вираз — 
„голос ќрови" належить до у-
люблених у гітлерівській по-
літичній літературі. Тому то, 
коли австрійські єпископи за-
говорйли „гітлерівською мо-
вою", це знайшло неприхиль-
ний відгу'к у Римі. Ще більше 
здивування в церковних кру-
гах настало з тої причини, що 
кардинал Інніцер в однім сво-
їм листі замісць звичайного 
поздоровлення — „слава Icy-
су Христу" вжив іншого, а са-
ме — „гайль Гітлєр". Немале 
огірченця на австрійський є-
пископат було у Ватикані ще 
й тому, що після Виступу Ін-
ніцера в світі могло бути та-
ке вражіння, що за ним сто-
їть папа. 

Та виступ Ватикану розвіяв 
сумніви щодо цього. Безпе-
речно, католицька церква ду-
же здібна до того, щоби при-
стосуватися до обставин; не-
дармаж папа має найдавнішу 
європейську дипльоматію. А-
ле в своїх догмах, в основах 
віри, Ватикан є непохитний. 
Про це заговорив ватикан-

ані жида", а всі вони рівні 
перед Богом, коли належать 
до Христової церќви. 

Австрійський католицький 
єпископат перейшов, на пог-
ляд Риму, межі дозволеного, 
коли в свойому посланні: до 
австрійського народу про у-
часть у плебісциті зазначив, 
що злуку Австрії з Німеччи-
ною вчинило- „Боже прови-
діння". Бо кожний член като-
лицької церкви може після 
цього проголошення поста-

Г. М. 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЩТ 
Марія Ракочій,' Балтімор, 

Мд̂ ^— Найкраще зробите, ко-
ли самі напишете до „Народ-
ної Волі'' в справі пропаганди 
за українську участь у Світо-
вій Виставі. 

Ю. Ґ., Бруклин, Н. Й. — Чи 
то Ваш оригінальний вірш, 
чи відписаний? Напишіть нам 
дещо більше -про себе, коли і 

вити питання: чи буде на ко-І звідки приїхали, чим займа-
ристь релігії і церкві, колиілирь і що тут ‚робите. Або 

Юрій Горовенко. Ікожний політичний успіх лю-' відвідайте нашу редакцію. 
,1 

Антін Чсхов. 

ВИГРАЛИ НА гЧ-

Іван Дмитрович — людина 
середнього стану, що видавав 
яких 1,20Д рублів річно на 
життя, а зовсім зо своєї долі 
задоволений — раз після чаю; 
сів собі з часописом "на -ка-
напі. 

— Ага,'я забула поглянути 
— відзивається жінка,' спряту-
ючи зі стола.'—`Поглянь но 
тамі чи в табеля виграних? 

— А так, є — відповідає чо-
ловік. -^ .Та твій льос застаз-
лений, певно вже пропав? 

— О, ні. У вівторок я запла-
тила відсотіф. 

— їйѓ яке'.ч^сііо? v 

^ ' ^ ^ Г ї а р ^ ' і о б а ч и м о . . ; 
9499NI ;Я6ГО' 

Дмитрович не вірив у ніякі 
льотерії, тому напевно навіть 
і не шукав би. Та тепер, от так 
собі, тому, що не мав нічого 
ліпшого до `роботи, відчіпно-
го' пересунув пальцем по ряд-
ках чисел. А тут, наче за кару 
За його недовірчивість, зараз 
кинулося йому в очі число 

`9499! І вже не дивився навіть 
яке число, опустив н'араз газе-
ту на коліна; йому зроб'илося 
дивно приємно. 

— Марусю! є 9499І — озваз-
ся глухо. . -

Жінка, як побачила його 
Схвилювання, зрозуміла.УДо цс 
не жарти. "-ч- -

Так, так! Налравду el ' 

— А яке число? 
— Ах, так, правда... Ще чи-

сло^ Та зажди... Ні... Таж серія 
та сама.„Розумієш... 

Дмитрович поглядає на жін-
ку, всміхається придурковато, 
як дитина, що бачить іграш-
ку. Жі̀ нка також усміхається. 
Обоє вдоволені, що справдив 
лише серію, а не спішиться 
йому із справдженням числя. 
Таж то приємно обдурюватися 
надією! 

—- Серія вийшла — обзива-
ється вкінці чоловік — отже є 
можливість виграти. Щоп^ав-
да, лише можливість, та все є. 

— Нічого, всеж поглянь... 
— Зараз... Ніколи не може 

бути запізно на розчарування. 
Четвертий4 рядок згори, от :се 
виграв сімдесять пять тисяч! 
Гарні гроші. А що, як там наше 
число 26? Що? Зараз... Що то 
буде, як ми справді виграли? 

I сміються обоє, довго мовч-
ки дивляться на себе. Можли-
вість такого щастя задурмани-
ла їх. Не здавали собі, справи, 
що вони зроблять із такими 
великими грішми. Кожне з 
них мало перед очима лише 
числа — 9499 і 75,000! Думали 
лише про числа, а не про са-
ме щастя, що вже було так не-
далеко. . . 

Дмитрович не випускає ґазе-
ти з рук, ходить по хаті; ко-
лиж охолонув із 'першого вра-

Зкіння, .буяє уявою. 
— Щож — питається'— ко-

ли ми справді виграли? Таж 
ЦЄ" ПОВНИЙ П е р е в о р о т , ': ЗОВСІМ 
гіове життя. Льос твій; й колиб 
він так був цій, я зараз купив 
би трохи ґрунту, за яких, ска-
жімо, 25,000... Далі 10,000 при-
значив би я на одноразові ви-
датки, себто на подорож, ноне 
уладження, сплату довѓів і т. 
д., а решту, 40,000, дав би я.до 
банку на процент. 

— Так, село, дуже добре —̀̀  
притакує ^кінка. 

— Бо, поперше, що тоді в'же 
не треба би виїздити на літн і-
ще, а подруге, все звідси кап-
не якийсь невеличкий дохід. 

І вже перед очима пересува-
ються ріжні образи, а один від 
o#HgrcL миліший, поетичні-
шииі^ЗІ на. кожному бачить 
себе і .сихого і спокійного та 
здорвого; тепло йому навіть 
горячдІіОсь підїв собі знаме-
нитого студенцю,, лежить на 
горячому піску десь над рікою 
або в тіні липи. Спека. А діти 
бавляться невподалеки, копа-
ють у піску, ловлять хрущі... 
Миленько собі.дрімає, про ні-
що не думає, щасливий, 'що 
вже не потребує йти до бюра 
ні сьогодні, ні завтра, ні позав-
тра. Колиж йому наприкриться 
так лежати, то йде на луку до 
сінокосів, або до лісу на гри-
би, або, вкінці, дивиться, я'к 
рибалки невід запускають. А 
після `заходу сонця, бере руш-
ник і мило тай гайда купатися. 
У водіж рибки, з,елені водяні 
ростини... Після купелі чайок 
зо сметанкою та смачненький 

хлібець із маслом. Вкінці вечо-
ром прогулька або карти. 
— Так, варто купитиб село — 

каже жінка', а з очей видно, 

ходити. Прийшло йому ВКІНЦІ 
на думку: Д що буде,' коли жі-
ночці справді захочеться ра-
зом їхати? Подорожувати при-

що і и думки линуть десь да- ємно, та коли їхати самому, а-
леко, в країну мрій.` j6o теж у товаристві веселої 

Чоловік бачить дощисту, хо- jжінки, свобідної, а не такої 
лодну осінь, з бабським лі-
том... Треба собі трохи похо-
дити понад рікою, або по са-
ді, а потім, щоб розігрітися, 
випити собі порядну чарочку 
горівочки, перекусити солоним 
рќоќком а0Очквашеним огірком 
та знову попити. Потім поло-
житися на. канапі, переглядати 
якийсь іл`юстрований журнал, 
вкінці розіпняти камізельку, 
накрити Аице газетою та 
xpppf.K( . 

Після бабиного літа почина-
ються слоти; Цілими днями та 
ночами ллють дощі, плачуть 
безлисті . дерева, завивають 
вогкї,тхолодні вітри. Пси, коні, 
кури—все це мокре, якесь 
перепуджене; похнюпило го-
лови. Нема' де забавитися, з 
хати в таку пору годі й за по-
ріг, цілісенькї: дні лише сиди 
серед чотирьбх стін і тужно 
визирай кріз`ь вікно. Сќука. 

Тут Дмитрович зупинивоя Та 
дивиться на жінку. 

— Знаєш що, Марусю,, вар-
таб може за границю. 

v І вже думає, що добре може 
булоб переїхатися до півден-
ної Франції; до Італії, або... 
Індії. 

— А так ̀ -— притакує жінка 
— конче за границю. Лише 
погляньно, яке число? 

— Чекай, чекай іще.і 
І задуманий знову Ьочинає 

ляю собі, хай лише гроші ді 
стане в свої руки, зараз їх по 
бабськи сховає, на шість зам-
ків замкне. Буде хова`ти пере-
ді мною... А своїм сестричкам 
кишені понапихає, меніж у-
сього відмовлятиме... 
` Прийшли йому на думку 
свояки. Всі ті тіточки, вуйки, 
брати, хай тільки дізнаються, 
що він виграв, зараз ўпадуть 
як гайвороння та давай про-
стягати руку, солоденько всмі-
хатися та підхліблюватися. Це 
осоружні, нужденні сотворін-
ня. Давати їм — просять іще, 
— а відмовити, будуть відкл-
зувати, бчорнювати. 

І коли давгііше були йому 
всі рівнодушні, тепер уже їх 
ненавидить,та гадюками HD )-
зиває. Був лютий та малоЩо 
не радів би з и нещастя 

— Не розуміється — Д WI 
подбав, глянуВТЙГ: на__жінку. — на грошевих справах, тому 
— Бож, поправд^чде її, а не вона теж скупа. Колиж так 

справді виграла би, ну, то мо-

яка.все лише думає та гово-
рить про дім. А скільки то ще 
зітхань і нарікань, коли прий-
деться видати якийнебудь 
цент. Тут уявив собі совою 
жінку в вагоні, привалену 
ріжними куферками, вузли-
ками, кошами та пачками, що 
все жаліється на перевтому та 
біль голови або на занадто вг-
ликі видатки. А на кожній 
стації вибігай то по воду^ то 
по закуски... Зат'е гідного обі-
ду не зїсть, бо це вже для `неї 
задорого 

:— Прийшлос^^аяівг^сі'с 
відатися з сотнка — 

мій льосяА навіщо їй заграни-
ця? Що вона там побачить? 
Пересидить ў готелі тай мене 
ще схоче при собі держати на-
че на припоні. Знаю я, знаю. 

Тут уперше запримітив, що 
жінка вже зовсім немолода ѓа 
що здалека чути від неї кух-
ню. Він жеж молодий, здоро-
вий і кремезний, міг би навіть 
удруге оженитися. 

— Це ніби дрібничка, що-
правда — думає — та навіщо 
вона їхала би? Чи вона це зр'о-
зуміє? А напевно їхала би! 
Прочуваю. Для неїж чи Неа-
полк чи Київ.̂ — усе одно. Ли-
ше перешкоджувалаб мені... Я 

же далаб менѓяку сотку, а ре-
шта під ключ.. 

І вже не з усмішкою, а таки 
з ненавистю споглядає на неї. 
Вона також дивиться на нього 
з ненавистю та сердитістю, 
бож і вона має свої пляни' 
свої обрахунки тай також да-
ла полонити себе любим, ро-
жевим мріям. А добре розумі-
ла чоловіка, відгадувала його 
думки та згори вже знала, хто 
перший простягнув би руку по 
її гроші. 

— Воно дуже легко — дума-

Чоловік вичитав це з її очей 
і в ньому закипіла ненависть. 
Тому то, щоб жінці дошкули-
ти, нараз заглянув у табелю та 
святочно промовив: 

— Серія 9499, ч. 46! Отже 
не 26! 

і 

Разом із сподіваннями чіро-
пала й ненависть. Обом на-
раз здавалася тепер їх хатина 
і тісна, і темна, і низька, а ве-
чір занадто довгий та скуч-
ний. А вечеря, від якої щойно 
встали, зовсім їх не наситила, 
а начеб їм десь станула в 
горлі. 

,— До чорта! — починає на-
рікати чоловік. — Куди лише 
обернутися, всюди повно під 
ногами паперів і ріжного сміт-
тя, навіть якась лушпа. Тут 
хіба ні'кбдіѓ ' н е -замітають. 
Лрийдеться і#їкати з1 1 хати. 
Найкраще підуП І повішуся ня 
першій-ліпшій гиляціі. 

ЛИСТУВАННН РЕДДКЩЇ 
ш 

В. Л., ДІрборн, Міш. — За-
питайте там кого з наших ад-
вокатів, а він дасть Вам від-
повідь, яка буде згідна з за-
конами стейту Мішіґен. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
.... _, ЦЮ ИОРК, Н. й.-Місячні збори 

ла собі — на чужий рахунок ` - "Д'"'стер", від. 361. відбуді-ться 
укладати собі пляни. Та нічопбі суботу- ,4- травня, в годині 8. ве--^ .._^_„,.„. j^„„„w шч.(„... „ jiwiaAaiM tuui плини, ja Н1ЧОГЙ ..- J J , . n- ,t,ao""' " " " " " " "- "" 

був би залежний від неі.̂  Уяв- не цоможе йому! Обійдеться!'^!Рдм'костЙшіи0ИІ' 217'19 УЯ` 
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„МАРУСЯ" 
(Новина з нашої фільмової 

індустрії). 

Десятки років минають, як 
ми покинули Рідний Край, 

^свою Україну, та наші спого-
ди все кружляють навколо на-
шого села, батьківської хати 
її ТОГО рІДНОГО ОТОЧеННЯ, KOv 
тре тепер "нам здається таким 
безжурним і іМШіивим. Роки 
проходять,' а обр'ази-минуло-
ѓо встають перед нами, як 
живі. Тутешні умови здаються 
нам чужими, X щоб уприем-
н'ити наше життя тут, старае` 
мося прикрасити й`ого чимсь 
своїм, що привезли з Рідного 
Краю. 

Українські страви нам усе 
здаються смачнішими від ту-
тешніх. І кожна госпотиня 
знає, що найбільше признан-
ня дістане за них, особливо 
від старших людей. 

Українські вишивки, кили-
мн, писанки, деревляні внро-
бн майже в кожній нашій ха-
ті ішажаються нам найбільшу 
дорогою й рідною прикрасою. 

Українські танці займають 
найпочесніше місце. на наших 
забавах. .-. 

Як би там не закликала мо-
лерна музика. до американ-. 
сьќого танцю, тр НІКОЛИ він не 
дорівняє тому рухові на ба-
ліо, коли під звуки коломий-
ки й козачка танцюють усі: і 
молодь і старші. 

Багато можна сказати і про 
пісню. Пісня — душа нашого 
народу! ЇЇ ми завше співаємо: 
і при праці, і на забавах. Не 
пропускаємо нагоди почути 
її на концертах, радіо, плитах. 
А незабаром почуємо її в пре-
красному виконанні співаків 
хору професора Кошиця в у-, 
країнськін фільмі „Маруся", 
котру, як знаємо вже, вироб-. 
ляє Українська Фільмова Ко`р-
порація („Украфільм Корпо-
рейшен") у Ню-,Йорку. 

Здається це- все, `що можемо 
ми, українці, плекати в тутеш-
ніх умовах на чужині. 

Та „Українська Фільмова 
Корпорація" Ћ Ню Иорку пі-
шла ще далі. Щоб як найкра-
ше виробити нову фільму 
„Маруся", недалеко Ню йор-
ку збудовано справжнє укра-
їнське село:^ біленькі хатки 
під соломяною стріхою, жов-
то помащені призьби навколо, 
плетені, огорожі, ^ворота, пе-
релази, журавель коло керни-
ці, справжня українська цер-
ква, сади навколо, що саме 
тепер у псиному цвіті. Все це 
переносить вас у тому селі 
далеко поза океан у рідну 
свою сторону. Серце радісно 
хвилюється, коли бачиш, як' 
досконало виходять деякі по-
одинокі. сцени й зазначуються 
на фільмі „Маруся". В тому 
рідному оточенні вони діла-
ють на нас своєю грою, змі-
стом історії фільми й техні-
кою. 

Справжня українська дівоча 
краса в ролі „Марусі", яку ви-
коиує роджена тут українка 
Стефанія Мельник, чарує нас 
своєю природністю і ширі-
стю в передачі характеру на-
чюї веселої й добро'ї селян-
ської дівчини. Поруч з нею 
Ларина (грає панна Стефанія 
Доня з Канади) —тип сумної 
чесної, працьовитої дівчини-
українки; весела Галя й інші 
добірні красні дівчата творять 
дуже ' гарний український 
гурт,' який буде чарувати нас. 
Л наші" 'парубки: ніжний 
Гриць, паякийсПотап, веселий 
Дмитро й' сильний темний 
дух Хома, представлені в пі-
Дібраних особах (Гриця грає 
Микола Стегницький, По†апа 
— Микола Новак, Дмитра — 
Михайло Скоробогач і Хому 
— Петро Чорнюк).^Вони зача-
ровують своєю грою й тво-
рять вкупі з дівчатами неза-
бутні сцени з українського 
побутового життя. А в обра-
зах Христового -Різдва, як то 
святкується в нас у старому 
краю, представлені колядки 
Дітей: хлопчиків і дівчаток', 
Святий Вечір у хатах і коля-
Аи зо звіздою — все це на-
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повняе радістю, що фіЛьма)Я 
буде така, як ми розуміємо ̀ і 
хочемо для добра українсько-
го риени. 

Весело працюють артисти 
молодь фільми „Маруся", 
пильно прислухуються до за 
ўважень проф. Кошиця й по 
мічників режисера, артиста І. 
Кучмака та інж. А. Кістя, щоб 
надати чисто український ха-
рактер фільмі. Працюють усі 
директори „Украфільм Кор-
порейшен", докладаючи всіх 
своїх сил і грошей. 

„Українським Голивудом' 
назвала українська' корпорація 
це фільмове `село. „'Україн-
ським Голивудом" називають 
його залюбки артисти й мо-
лодь. Великі надії й пляни по 
кладають на фільмову про-
дукцію, й коли ми, українці, 
щиро підтримаємо її, є вигля' 
ди на дуже світлу будучність 

-А С. Подолянка. 

ПОКЛІН НАЙБІЛЬШІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТЦІ-

РЕВОЛЮЦІОНЕРЩ! 

Заходами `УПРАВИ ЧЕРВОНОГО 
ХРЕСТА О.Д.В.У. влаштовується 
в НЕДІЛЮ, 15 ТРАВНЯ 1938. 
точно в годині 8-мій вечором 

З УКРАШСЬКОГО життя 
В АМЕРИЦІ. 

ЙОНГСТАВН, О. 
Українські писанки. 

Наші писанки чудові й ми 
повинні давати їх на вистави, 
де тільки можемо. Ось у нас є 
пані Ева Білиќ, яка кожного 
року пише багато писанок. 
Цього року роздала їх по иу-
бличних вищих школах. Пи-
шаються вони і в „Інтернеше-
нал, Інститют", де всі ними лю-
буються і подивляють та ве-
личають їх красу. 

ПАСЕЙК, Н. ДЖ. 
Українська молодь 

при роботі. 
Заходом І-шої сотні Україн-

ських Січових Стрільців у Ню-
арку зорганізовано в Пасейку 
ІІ-гу сотню У. С. С. Вписалося 
коло ЗО молодих хлопців і 
старші також приступають. 
Ціллю цеї організації є плека-
ти між молоддю українського 
духа й ідеї наших славних У. 
С. 'С', ̀ що проливали ' Кров за 
Вільну Україну. 

За короткий час справлено 
уніформи У. С. С. Молодь їх 
полюбила, бо це уніформи 
бувпіого нашого війська, і за-
любки вступає в ряди орґані-
зації У. С. С. Молоді стрільці 
приходять точно на збори, 
вчаться вправ, вщіплюють 'у 
собі гарт . українського духа, 
щоб колись стати в ряди тих, 
що захочуть докінчити діло 
наших N колишніх . Січових 
Стрільців. 

II. сотня У. С. С. просить 
отсею дорогою всю нашу мо-
іодь вступити в ряди цеї ор-
і'анізації на славу Україні. 

За команду II. сотні У. С. С. 
з Пасейку: 

Петро Харко, сотник. 

"̀%ч ЗЮВШШЖХЗШМШШСіии 

УКРАЇНЦІ ФІЛАДЕЛЬФІЇ І ОКОЛИЦІ! 

святочний 
ЕРТ-АКАДЕМІК)І 

Е С Т Ь Л Е С І У К Р А Ї Н К И 
в STUYVESANT HIGH SCHOOL у 
НЮ ИОРКУ, 15-та вул. ліжі-шою 
й 2-гою Ев. Добірна, програма: 
Відриття свята: п. Марія .̀ Демнд-
чук. Промови: л. Стефанія Гали-
чнн (по ўкр.) і п. Ольга Задо-
рецька (по англ.). Хор: Молодечий 
під ‚лров. Степана Марусевнча. 
Сольо-спів: п. Марія Гребенецька. 
Сольо-скрипка: п. Емілія Ревюќ. 
Леклямації: паннн Люба Сцібайло, 
Ірина Близнак, Ева Білиќ, Евгенія 
Илощанська, Ольга Березович. При 
фортепіяні: п. рльга Грнцей-Ля--
ховнч. Вступ вільний! 

ПЕРШИЙ ВЕЛИЧАВИЙ ЗДВИГ 
У. Н. СОЮЗУ В ФІЛЯДЕЛЬФІЇ 

:—L—:': : відбудеться .,: :: : 

в НЕДІЛЮ, 29. ТРАВНЯ 1938 
, 3 NEW CENTRAL РАЌК 

ЗАХОДОМ УСІХ ВІДДІЛІ 

љ %І ялі 

IB У. Н. СОЮЗУ З ФІЛЯДЕЛЬФІЇ ТА ПРИ СПІВУЧАСЇИ BOBbf-
ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ З ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОКРУГА В ЧИСЛІ 27. 

В ріжноманітну програму Здвигў ввійдуть промови місцевих і позамісцевих бесідників, гра в мяч 
І молодечих дружин, змагання в бігу і багато інших несподіванок. 

Українці м. Філадельфії І околиці! Це перший раз в історії нашої громадіѓ виступлять злучені члени 
. І найбільшої української організації, щоби засвідчити перед Вами дотеперішні успіхи те положити під-
1 валини до дальшої прощ ,̀ бо ввесь дохід зі Здвигў призначений на закупно Українського Города. в Філя-
I дельфії для нашої молоді! Тож ждемо Вас усіх на площі 29. травня, точно в ѓод. 1. пополудні. — Комітет. 
1 Як їхати: Карою № 47 до, кінця лінії. Автом до 6500 N. Second St. 110,6,22 
а 
рлішшшшшшіпшинішшшшшшшшшшіііошшіііюішішіштшшішвдшімншіііішгішшшиіт 

ПОЗІРЃ Щ І УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДЯНИ! = ^ S v ПОЗІР 
` . КОМІСІЯ ЗАЛІЗНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ СКЛИКАЄ 

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВІЧЕ-ЗБОРИ 
В СПРАВІ ЗАЛІЗНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ і 

ДНЯ 15. ТРАВНЯ (SUNDAY, MAY 15.) 1938' 
в 2:30 пополудні 

НА ВЕЛИКІЙ САЛІ У. Н. ДОМУ, 
217-219 EAST 6th STREET, NEW YORK, N. Y. 

ПОЗІР! І ПАСЕЙК, Я. ДЖ.. І ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР! 
УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ, H-ra СОТНЯ в П А С Е Й К У 

: :; : влаштовує : :: ; 

ПЕРШИЙ В Е Л И К И Й ВАЛЬ 
В НЕДІЛЮ, 15. ТРАВНЯ ( M Y ) 1938. 

В УКРАЇНСЬКІЙ ГАЛИ УКР. ПРАВОСЛ. ЦЕРКВИ, 
47 HOPE AVENUE, PASSAIC, N. J. 

Початок у 7. годині. ; 'і 'ftw'v Вступ 35 центів. 
На програмі є виступ товариств, промови і прис'яга всіх 

членів У.С.С. II. Сотні. Просимо своєю участю звеличати наше 
торжество. Опісля ВАЛЬ до пізної ночі. по 

Старшина II. Сотні У.С.С. в Пасейку. 
Петро Харко, сотник. 

}ЗАПРОСИНИ -xa. 
I ВЕЛИКИЙ ВЕСНЯНИЙ 
$РАДІО БАЛЬ-КОНЦЕРТІ 
іЌ (П Е Р.Ш И Й Р А 3) '#і 

I I CENTRALOPERA HOUSEM 
$І 205 Е. 67 Street, (bet. 2-3rd Aves9) New York, N. Y. Ії 

1 ' В НЕДІЛЮ, ДНЯ 15 . ТРАВНЯ (MAY) 1938 
І 
W і 

ЇЙ 

Початок Балю в годині 4. пополудні. — Початок Концерту в годині 8. ввечір. 
Вступ 50 центів. — Діти 25 центів. 

КОНЦЕРТОВА ПРОГРАМА: 

Щ 
Відкриття Концерту — панна Юлія Кусий. 

2. ПРИВІТ по англійськії — п. Стефан Ярема, 
адвокат-асемблнмен. 

3. Панни Олена Сівак і Тессі Кеган виконають; 
мілітарний танець під звуки укр. маршу. 

4. Панна Ольга Каришнн — спів. 
- Це є {Цмий з ряду Радіо-Баль і Концерт Сурми. Цей раз найбільший. Буде що видіти І де заба-

- витися. Всіх запрошується, старших і молодших. — Дохід з Балю на утримання Української Радіо-Про-
І І І громи в буднім дні. - НЕ ЗАБУДЬТЕ ЦЕ В НАСТУПНУ НЕДІЛЮ. - РАДЮ-БАЛЕВИИ КОМІТЕТ. 

. ; а#а а#а .%. - -: -. .%. ., 

5. Попис дгтей-співаків при мікрофоні. 
6. СЕСТРИ ШИМАНСЬКІ („Шай Систерс") з 

Філядельфи. 
7. Капітан Микола Говп, майстер церемоній і 

віртуоз-гармоніст, виконає на сцені обїздку 
зі своєю гармонією довкола світу. 

і% 
# І# 

w 
' і ї ї 

a i f . VfJa аі 

ПОЗІР! ПАСЕЙК, Н. ДЖ.. І ОКОЛИЦЯ! -ПОЗІР! 
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 

ДРУГОЇ СОТНІ В ПАСЕЙКУ, Н. Д Ж . 
' : :: : влаштовується : :: : 

П Е Р Ш У С Т Р І Л Е Ц Ь К У З А Б А В У . 

Б А Л Ь 
В НЕДІЛЮ, 15. ТРАВНЯ (MAY) 1938. 

НА ГАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ, 
. 47 Говп Евеню в Пасейку, Н. Дж. 

Початок 7. год. точно. :: : Вступ 35 центів. 
Перед болем ново зорганізована Сотня прийме присягу по сірілецьг 

кому'звичаю. До участи запрошується- І-шу Сотню Укра`їнських..Січових 
‚Стрільців .з Нюарку, Н. Дж. в- уніформах, Сотні Чорном.` Січей, і всі 
українські національні організації з Па'сеђќў, Н. Дж.; і околиць: По при-
сязі забава до пізної ночі при добірній музиці j ‚добрім буфеті. п о 

Старіші'й П-гої Сотні. 

СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВИГОДИ СВОЇХ ЧИТАЧІВ 
— ' ' — . — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

І Пропонує „СВОБОДА" 

МОНЕТУ СОЦІАЛЬНОГО 
іѓ`ќ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ `к`к 

(SOCIAL SECURITY COIN) 
Є ПЕ ПОСТІЙНИЙ, ТРИВАЛИЙ, КРАСНИЙ, ЗОЛОТИСТИЙ РЕЄСТР 

ВАШОГО НУМЕРУ СОЦІЯЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
передній вид монети відворотний вид монети 

Правдива монета має в промірі 
154 на. і я 

ОАШ власний індивідуальний нумер 
виписаний на золотистій монеті. Ви-

гляд золота гарантований. Не позо-
лочувана. Буде тривати ціле' життя. 

В ЦІЛОМУ КРАЮ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ЦЕ ПО $1.00 т
и 

?? УМОВИЛАСЯ З КРАЄВИМ РЕЄСТРАЦІЙНИМ Б K##M Ў 
НЮ ЙОРЌУ ДОСТАВЛЯТИ ЦЮ ГАРНУ ЗОЛОТИСТУ MEff' 

Ў додатку до цього, як згубите CBOj-
ю монету, знаходець може кинути її 
до котроїнебуть ПОЧТОВОЇ скринки Й 
вона буде вам відослана Краевим Ре-
естраційним Бюром у Ню Йорќу, без-
платно для вас. 

"СВОБОДА 
ДАЛЮ.П ЧИТАЧАМ ПО СПЕЦІАЛЬНІЙ ЦІНІ 

З КУПОНОМ 
іЛИШЕза49^ 

ДІВЧАТА й ПАРУБКИ ЗБІРАЮТЬСЯ ЙТИ НА ХОВЗАНКУ ЗА СЕЛО. 
Д м и т р о : Грицю! Іди з намиі Чекаємо! 
М а р у с я : Грицю!... ' . . 

(Сцена з нової української фільми „Маруся", що пподукує „Ьіффільм Кор-
рорейшен" у Ню йорќу, 1938 p.). 

Витніть цей купон і пі-
шліть з 49 цнт. до: 

SVOBODA 
Р. О. Box 346 

Jersey City, N. J. 

До Адміністрації „Свободи": 
Залучаю 49^центів, за котрі прошу прислати 

мені мою монету (описану вище, вже оплачену).; 

ЇМђ .. 

Ч. дому й вулиця 
Місто й стейт . . . 

Social Security No. 
Число СОЦІАЛЬНОГО забезпечення 

Ппосимо писати або друкувати виразно. 



СВОБОДА, ПЯТНШ^^^ѓЬТУАВИЯЧ^Зб.^ ' 3:іщ 

ПРОТОКОЛ 
Џ РІЧНИХ НАРАД ВИКОННОГО КОМЃЃЕТУ ОБЄДНАННЯ 

.?- УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В АМЕРИЦІ. 

Наради відбулися в суботу, 18йѓо грудня Ш37 p., в Джерзі 
Щ ' ``ШЬ Н. Дж-v в домі Ш ч. W пулі Ѓрейд. ' і' ' 

А' ` V ч - — — (5) 
4. Моральний закоџ. 

У четвертій частині згаданої, 
вище дсонференЦЦ ўчдснщси го-. 
форили ' про питання 'придер-
ікувашія л№ного морального 

^Одеќсу. 
а ў 
Щ У ційуісправі .вже було де-; 
Ш""іа ^сказане -досі, `бо справу 

оралі не можна зовсім щдді-
‚̂йити від інших людських від-
йосин. Справа моралі для лю-
іде#, що стикаються з двома 
культурами, досить трудна. їм 
Звичайно, яриходиться вибира-
‡и; котре коротке культурне 
наставлення краще. Як люди-
на це робить, то вона підно-
.ситься на вищий щабель куль-
уури; як наробить, то паде 
н`а"'нижчни. 

чої моралі друге покоління у-
фаїнської іміграції не інакше 
зід загалу американського 
громадїрства, але чи де меж-
на вважати` за слушне виправ-
цання ? Чи тому вже не треба 
проти цього4виступати? 

5. Перебирання суспільних 
відповідальносте)!. 

зад ЩЯІв І Я. Я№ 
th-:'i `-гтгЧ 1—и. ' " " " ` 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. Місячні збори 
Бр. -се. ііасндія, від.- 339, відбуду ть-
ся в суботу, 14. травня, в млінні 7. 
вечером, в домі Укр Громади, 3322 
Н. Лавренс -улі Проситься, всіх чле-
нів прніігн на збори, бо маємо бп-
гато важних -справ до вирішення. Та-
кож на снх зборах мається вибрати 
комітет до пікніку. Проситься ` прин-
џн і вирівнати свої вкладки. — І. Со-
рока, Мак.у лредс; 1. Сорока, Mux., 
кас; О. Діорка, секр. 

фіЛЯДЕДБФНД, ПА. Місячні збори 
ТОРІ ІМЧ Дм. ђітоваького, від. 375, 
відбудуться а недідіо, ,15. травня, я 
ѓод. . 12:30 пополудні, в домі У. А. 
Д`орожан 847 Н. Франкліні ул. Поза-
як маємо важні справи. до полаго-
д}кення,,.обовязком кожного члена Щ 
бути'Ай зборах точно, на час. — Уряд. 

ЩШ, fl. ДО., 1 Ш Ш Щ = ^ Е 
' УКРАЇНСЬКА ПРАВ. ГРОМАДА ВЛАШТОВУЄ СВЯТО 

iSfiOPV ШДДДІН8 У. †і. (Ш№ЗУ "і1 t ар ещ 

ц. і и д е й до пращ 

ДЕНЬ МАТЕРЙ 
В НЕДІЛЌІ, % ТРАВНА (MAY) 1938. 

Б УКР. Ц Е Р К . ЃАЛЙ, 6 7 5 S O . 19tb STREET, NEWARK, N . j . 
Початок у ѓод. 7.1 ввечір. ——;——' Вступ 25 денч і̀в. 

П Р О Г Р А М А ' С В Я Т А ;тМТт!РИ-:Дгги укр. прав, џџолџ в ід іграюсь qpetf' 
ставлення „СВЯТО МАТЕРИ", сцен, ОбгЛгз в `2.' д іях Марі ї ' Козоріс-БарК-
-Аякової'—- W: ї ї Бў ќв ті}.1 Відтак промови, хорові спіни, соля, д у е т и , 
декламації та ріжні несподіваний для матерей. Головну святочну п р о м в -
-fry виголосить о; д - р 'В . Клодйицький. .и 
9 ЗДО ч я с л е н д о ї учаЬтиь запрошується також батьків, б о з це'ѓ негоди 
в і д б у д е т ь с я також святочна р о д и н н а гостина. '— JKOMJTEJ, 
Щтшшштттт^шштяшттшшшшщщшЛтшШіШшштфтЛвшіітт 

ЇМ) 

"Ѓ'МИ.1. 

Де знаходиться друге поко-
ЛІІЕІНЯ української іміграції? 

Кажуть, наприклад, що лю-
диѓна; яка віддається спортові, 
Навчається в теќ званого „слор-
{МЉого1 духа" („спортсмен-
ЇАЙП", „спо"ртинг спцрит"). Во-
‡$- мовляв, набирається „сенс 
оІф джбстис'', „фер плей". На-
tm перша генерація спортом 
Майже зовсім не займалася. 
jRpyrt покоління займається 
яіим багато. Отже чи набралося 
ВОНО СПОрТСМЄНСЬКОГО': Ду.ХЯ, 
Іѓйачу Т'т я справедливости й 
{щушности? 
ьі-:- - у . 

На одному конгресі молоді 
виступав бесідник з закидом 
ЛЙ)'."Обєднаняя, Що воно фаши-
етівська організація. Чи наде-
ІКЙТЬ справа Обєднання до 
конгресу молоді? Чому про це; 
говориться в звіті уряду? Чо-
мў не дається комусь з Обєд-
яЛння нагоди заявитися в спра-
йѓ$акиду? Чому не скажеться 
притому, що на одному з 
ВрДавніх річних засідань уря-
-ду̀  Обєднання говорено про 
фашизм і його осуджувано? 
Ідо не говорить молодь часто 
ПІН) демократію з ріжними ‚‚у-
мовими застереженнями''? 

, Чи є це слушно, коли на мо-
додечім конгресі виступає бе-
сідн.нк із закликом, що аме-
рнканців треба дурити в полі-
тиці, щоб добитися „прнзнан-
Wfr („рекогнишен") для укра-
ДЩШ? 

Чи це політично морально, 
коли з молодого покоління 
людина йде при одних вибо-
‚рах як засадничий ворог Та-
мані Голу, а при других, вибо-
^аі4: як її кандидат? Чи пови-
нен молодий кандидат говори-
ѓи перед виборами, що він у 
-стеіітовій лєґіслятурі буде по-
гйіРѓати українську справу, ко-
Ли він самий перед виборця-
ми` польського й московсько-
го роду закриває своє україи-
ське походження й лредстав-

Молодь другого покоління 
нашої іміграції часто гово 
рить, що перше покоління не 
пускає її до суспільної відпо-
вїдальности. Чи правда це? Як 
правда, то що молодь на це 
робить? 

Не беруся про це рішати, 
але спитаюся: як поводиться 
молодь, коли ‚старше поколів-! 
ня її до відповідальности до-і 
ПУСТИТЬ? 

Чи не належить часто мо-
лодь до організацій на конто 
батьків? Як батько платить, 
—т належить, як' батько пере-
стане 'платити, — виступає. 

Чи не має молодь цього` 
загального звичаю на зборах^ 
проти фальшивих-, чи шкідлн-і 
вих проектів #не виступати, 
навіть за них" голосувати, а 
починати кампанію проти них 
аж по зборах?. . 

Чи не виголошують ‚молоді 
люди реферати, пропонують 
заради, а потім, за ними самі 
не йдуть? Чи не бувають такі 
випадки, щО ті самі люди раз 
нападають на інші- організації 
за недемократичність, а потім 
витають монархіста ? 

Чи признає молодь свободу 
слова? Чи признає вона й са-
мій собі й старшому поколін-
ню свободу висказати свої 
погляди? Чи використала мо-
лодь свобідніші відносини а-
мериканського життя на те, 
щоб навчитися краще парля-
ментарного поступ овання? Чи 
використовує вона це краще 
знання на те, щоб наші збори 
краще велися під оглядом 
; і і) рл нм ентарн ости ? 

З другого боку знову, чи 
признає наша молодь право 
критики суспільної праці й ді 
яльности? Чи не проявляє на 
ша молодь занадто великої 
чутливости? Себто, чи не по-
водиться вона так, начеб мог 
ла займатися суспільною пра 
нею лише під умовою, що її 
будуть усе гладити, хвалити, 
що ніхто ніколи навіть одно 
го закиду хочби найбільшу 
конструктивної критики не 
піднесе? і Чому ж ця молодь 
знеохочується від усякої кри 
тики? І звідки береться не, ЩО 
ця сама молодь, з одного бо 
ќу така ніжношкіра, як рак у 
порі лінення, а при інших на-

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. Звичайні збо-
рн Тов. „Любов" від. 45, відбудуть-

! ся а леділю, 15. травня, в. годині 2. 
лополудні, в домі У. А. Горожан, 847 
Н. Фрейќліні. ул. Просимо членів, 
щоб громадио зШиілись на час. Важаі 
‚іюл і і' приходять. . Треба . обгоаорнтд 
справи, щоб опісля не було зажа -̂
лень. Також отрігмають члени днві-
іенду котру прислав Союз для члс-
нів. Кожний член' нехай прі?буде на 
час. Хто би мав кандидата в члени 
яросимо привести, щоби -вписати д о 
Союзу, бо тілько в організації є хм-
ла. Прнходіть усі начас! — В. Стри-
ковськнй, предс; А. Гарасим, у кас^ 
Т. Малиќ, секр. 

ВЕСТ ІСТОН, ПА. Місячні збори 
Тон. ім. Баѓдана Хмельницького, віч. 
137, відбудудься џ. неділю, 15. травня, 
в: годині 2. .џодолудаі, а. гали паро-
хіяльній. Проситься всіх членів прн-
бутн, ( іолѓ важні справи до пола 
і одження. Таксамо просимо довгую-
чнх ціоби прийшли і вирівпали свої 
довгн бо лпроіувндм разі буді'ть 
суспендовані. — Ф. Саґатнй, предс.; 
Ми Підгайннй, кас; Ст. Колодруб, 
секр. '-

Чи не має серед - молоді 
звички нарушувати людську 
честфѓ проголошувати ріжних: 
людей червоними, чи фаши-
стам г̂, поширювати преріжні 
сил ітќи ?`-Чи дається иападе-
ним 'йюдям нагоду боронити 
свою 'честь? -

Можливо, що щодо публич-
` ш 

ляе себе просто словянином?-j ѓодах удає з себе „твердо ва-
рених" циніків, яких у житті ніщо не може здивувати? 
Звідки береться це, ЩО з одно-
го боку закидують старому 
цоколі нию, що не дає ніякої 
критики, а з другого бокуто 
го,' що важиться критикувати, 
вважають за непримирноѓо во 
рога? . - . і ' v, 

ХДалі ^уде). 

п (ЃЗѓ І Pt Щ^ 
УКР^СЬКА НАЦІОНАЛЬНА СТЕИТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

А ї ^ ( ЄтаЯТУ 41Ю ДЖЕРЗІ повідомляє, що 

.——:: : відбудуться -. -::: : - п р 

В НЕДІЛЮ, 15. ТРАВНЯ (MAY) 1939. 
в 2. годині пополудні 

0 ГАЛІ УКР. НАРОД. ДОМУ, 181 -X83 FLEET ST., JERSEY CITY, N. J. 
Проситься всі організації, парохії, товариства, сестрицтва цілого 

стейту вислати своїх делегатів, бо є дуже важні справи. п о 
м и . ч. . . . . . . З А . УКР.. HALL ОРГ. СГЕИТУ НЮ ДЖЕРЗІ: 

В. Бўќата, предсідник Лесьо Снснн, секретар 

ISIIIIIIIIIIIIillllllllllillllllllllllllilllltlHlltltlllilllffilllilllllllllllllllllllllllllllliil 
"ЩїЏ ; Е Г ` ШШІИ, Я. Й.! ^ ; ЩИ І 

З НАГОД№ 25кШТНЬОГО ЮВИЛЕЮ ТОВАРИСТВА Ш 
„ П Р О С В І Т А " м_ . ^ S 

: :: : уладнується . .. . ^ _ 

: В Е Л И Ч А В И Й 1 
БЕНКЕТ 

в Ш Т У , 14. ТРАВНЯ ( M Y ) 1938. j і 
. . ДІД Я МУ GRAISD^ 5TREET, #ROOICLYN, N. Y. Щ 
Початок в годині 8. ввечір. — Вступ $1.00 від' особи. 5Н 

. . . Добірний обід з налитками..По.вечері будуть танці E-S 
до пізної ночі. Отож запрошуємо як з` Бруклина так і = 

. з-околиці всіх знайомих; котрі прибудуть, то спільно Іѓ` 
і весело проведуть цей вечір з нами. по 5'̂  

.За добру забаву ручить — Комітет. й 
ммтті№штттііітіштімммжт 

` ЧЕСТЕР, ПА. Збори Бр. Сош. №. 
Духа, від. 23% відбудуться в неді-
лю, 15. травня, в годині 2. попо{ї., 
в У. Й. Домі Просіѓться членів явн-
тися конечно і на означений .час — 
Уряд. ' j; 

БРУКЛИН, Н. И. Тов. Дністер, від. 
З ЇХ),' попід ом ляе і всіх своїх місцевих 
і позам ісцевнх членів, що їх обовяз-
ком явитися на збори які відбудуть-
ся в суботу, 14. травня 1938., в ѓод. 
8. вечером точно, при 724 Леопард 
ул. Пригадується членам, щоб пото-
.му не нарікали, бо на рік 1938 по-
ступиться після статут. Є важні сира-
ви до вирішення. Таксамо прнгаду-
еться членам, щоби припровадили 
нових членів до Тов., як і до У. Н. 
С о ю з у ^ а к о ж вписуйте свої діти до 
У, НЃсо^озу. — В. Вейгрннович, 
прс%іс.; С. Пелехатий, кас; М. Бьть-
ский, секр ^ ^ ^ ^ 

№ЎКЛИН, Н. И. Звичайні збори 
Тов. Запорозька Січ, від. 325, відбу-
дуться в суботу, 14. травня, в годині 
7:30 ввечір, в церковній гали, при 
160 Н. 5. ул. Проситься членів прнй-
ти і принести свої вкладки, як до 
Тов. так і до У.,Н. Союзу. В .квітні 
зборів не було, то багато членів 
задовжнлося. Нац. Дім уже на укін-
ченню, по уже не буде більше пе-
оешкод зі зборами. — І. Ма`лиќ, пр.; 
М. Ќостів, кас; П. Малнцькнй, секр. 

ЛІНДЕН, Н. ДЖ. Звичайні збори 
Тов. ім. Івана франка, від. 306 від 

: .будуіься в суботу, 14. травня 1938. 
і ооку, ,в годині 7:30 ввечір в домі 

,П. С. Берези. 1314 Розел ул.. Обо-
иязко.м ‚кожного члена і члениці па 

'цих зборах явитися, бо ці збори 
мають набрати більш громадського 
характеру як, отепер. Ці збори при 

‚падають `в. 14. річницю заложення 
Тов. t iv. Івана'Франка, віа. 306 'У. Ш 
Союзу. Як збоку вороги цегб То` 
івариства старалися це Товариство 
розбити, і то зараз у початках зо-
ложення, однак невжеш, Товариство 
просить вас приходіть і приведіть 
зі собою нових членів і то якнайбіль 
ше число, щоби товариство 'не тіль 
кіі 20 членів, але 10 рази по 20, 
щоби зросло, а то все залежить на 
нас самих. Горніться під покров на-
ЦІІІІ (і Батька, а він завше вам обіт-

ФЄ і с.іези з ваших, очей. Маєте все 
тепер, в Союзі так, як у других ор-
гаиізаиіях, дивіденди,, запомогу (ко-
трі Друі і а ссќу рації не дають) ТОЖ 
ле можливо 'сказати, що воно не 
так, як в інших. Тбж до праці, а 
влучностн сила. Пригадується чле-
нам, щоби постаралися виконати, то 
що було` ухвалено на минулих збо-
рџх, щоби раз був у нас порядок. — 
С Береза, лредс; А. АидріЙцїв, кас; 
В. Моссора, секр., 54 Beagon St., 
Newark, N. J. - t-

НЮАРК, H. ДЖ. Місячні збори 
Тов; ом. М. іГрушевсьќого, від: 219, 
відбудуться в суботу,- 14і травня, в 
год. 7. ввечір, а гали укр.` правос. 
церкви, 615 С^вт 19 ул. Просимо всіх 
членів лрибутн на збори, бо є важ-
ні справи до полагодження. — Т. 
Боднар, предс; М. Соколовський, 
кас; А. Мудровський, секр. 

БРОНКС, Н. И. Місячні збори То-
варнства Згода, від. 210, відбудуться 
в неділю, 15. травня, в годині 2. по-
.полудні, в тімса.мім місці, де все ВІД-
буваються. Просимо- прибути на о-
значений час і вирівнати свої иа-
лежитосгн. — Т. Давидів;''предс; В. 
Баковський, кас; ` І.Франко, секр. 

'Д)МВРЗ!.„СИТ1, Н. ДЖ. Місячні 
зборіс .7рвгі Укр. Січ, від. 170, відбу-
дуться в недітю, 15. травня, ь годині 
6. вечером, в У. Н. Домі, 181 Фліт 
ул. На ті збори обовязком кождого 
члена і відділового урядника прибу-
ти, бо є важні справи до внрішен-
ня і поясн'ення а то для добра. Апе-
люемо до членства -виповнити свій 
членський обовязок з тими залеглл-
мн вктадќами до У. Н. Союзу і до 
Товариства, бо ті член кнотрі довжні 
по три, чотири місяці, як. не запла-
тять свого і довгу, будуть суспендо-
вані Рівнож ярипомннаеться плати-
ти вкладки точніше за свої діти, бо 
Молодечий Департамент своєї каси 
на покриття залеглнх вкладок до У. 
Н. Союзу не має. Незабуваймо, що 
нашим обовязком є привести зна-
комих, щоб вписати в члени У. Н. С. 
— Ю. Пнсаровський, предс; О. Ло-
гин, кас; T. .Наконечний, фін. секр. 
У важних справах прошу звернутись 
на адресу відділового секретаря: 
T. Nakoneczny, 16 Sanford PI., Jersey 
City, N. 3. 

№ІЃҐ%иЛ'Х' VVDAlrHnk" ПЛАЇ 

ситьст чяенів, щоб явилися А п я а - л о школи. Прошу зголошувагнся „а 
тили свої .задеглі алвддкн. ііо шоб адресу: 08,ю,і2' 
потом`у не вуло нарікань, як котрого, ^ ХНЕОШЖ STEFURA, 
З ЧЛеНІВ СУСИЄНДУЄТЬСЯ. М' і ? " К ' і і - ї а u с . і 
иредс; В. Чегщець.киД, мас; П. Тур- 138 ‚Mow. S tr^t , Лишеѓ, Сну, N. j . 
чин, секр. j --—", 

ОЛНФАНТ, ПА- Місячні збори Б р . , ^ 
св. Кирила й Методів, від. 86., від-f 
будуться в неділю, 15. травня, варав 
по. Сл. Божій, де аввчайнр. Дросить-
ся %віх членів б)ти прнявнимн на 
дих зборах. Також напоминаегься 
довгуючих членів, ‚щоб ирийшлн й 
вирівняли довгн за себе і за дітей. 
— П. Саламаха, секр. 

'СОЮ^ УКРАЇѓНОК ВЛАШТОВУЄ 

В Н Е Д Щ 15. ТРАВНЯ (MAY) Ж 
в УКРАінсіііам НАРОДНІМ доМі; 

35 W. 19tb STREET, BAY6NNE, N. J. 
Початок у 3. ѓод. вояолудні. Встул' 2І$` центів. 
`І В `програму Свята Матери входять хоровіГІпѓсйі,и(іі6лй; 
дуеТи, деклямації, промови та ріжні несподіванки для матб-
рЄЙ. ГОЛОВНУ СвЯТОЧНу ПрОМОВу В И Г О Л О С И Т Ь ^ . `Іігр Г-Џї К й О Д " 
ннцький. Цим заярошуеться до численної участи:є В. ллџџ 
1 Комітет. 

— 1 , _г ; і;,,-'—-іѓ. 

ДЖЕРЗИ СІТИ. Н Д Ж . Місячні 
збори Тов. Дарахівщнна, від. 275, 
відбудуться в суботу', 14. травня, в 
годині R. вечером, у церковній гали, 
Грін та CVCHK ул. Проситься явн-
и к ь на зборах, бо є важні сяра-
вн до полагодження. Довгуючі чде-
нн повинні вирівнатн свої залегло-
стн, бо Апротнвнім разі будуть сус-
нендоваиі. — С. Ґнбак, рек. секр. 

1ПШ mm, N. дж„ і орЩ` " Ш 
і . и ч м м п п efij НЯНІ , І І І І І Ц І І І І " Не Іѓ і 

ЗАХОДАМИ 3. СОТНІ ОРҐАНІЗАДІЇ ЧОРНОМО?СЬКОІ ! 

:! 
СІЧИ В НК)АРК^, Н. ДЖ. 

ВІДІГРАЄТЬСЯ комедія в 3 . д іяќ І 
яг` ЖОНАТИЯ Ч 0 Р Т Щ 

В №ДІЛѓО,'15. ТРАВНЯ Ш 
В С І Ч О В І Й С А Л І , 

2 2 9 SPRINQFJELD AVENUE, NEWARK, fJ. J. 
Початоќму ґдаяі 6:30^ ввечір. — `Встугі 40' центів. 

Шановні Громадяни! Запрошуємо Вас -прийти численно на цю 
комедію „Жонатий Чорт". Комедія дуже смішна, і он будете зрн-
вати боки -зо сміху. Згадану комедію відіграють найкращі арти-
стнчні сили з Нќі-Порќу, як: пані Рузя Красновська, Павліна Кінаш, 
Стефа Якимів, М. Перчншин, Ст. Лтамансць, В. Хоміцькнй. Іірнхо-
діть усі громадио, бо за певне вдоволення ручитв':-' ' т ю 

Команда 'З. Сотні в Нюарку, Н. Дж. -

ДЖЕРЗІ СИТі, Н. ДЖ. Місячний 
мітіцѓ, Бр. св. .О. іінколая, від. 4, 
відбудеться`- у вівторок, 17. травня, 
в годині 7:30 вечером, під ч. 264 
Варен 'ул. Напомииаегься дрвгуючнх 
‚членів прийти і виповнити свої дов-
ги, 'б̂ о в противнім разі будуть су-
спендовані. -Проситься всіх членів 
прийти на сей мітінг, бо кождий 
член дістане дивіденду. Проситься не 
присилати дітей, але самому прийти. 
— Н. Пупчик, предс; В. Черепака, 
кас; В. Глива, секр. 

., ПОЗІР! 
'в4-АКР0АА ^АЯМА 32 мплі відЦю 

Лорку, 7-комнатнийдім, інші будив, 
кн, 2 коні, 13 коров. 5 чи 6 я.ііиок 
свині, гуси, качки, ирактпр і ІЦЩ.І 
госиодарська машинерія й иаряддя, 
все за ціну лише $6,500, платні иід-
повідно до умови. 

ГАЗОЛІНОВА СТАЦІЯ, бар.-) „ 
ѓрил на головнім тракті між Нќі 
Йорќом і Філядельфіею, широкнп. 
фронт, $7.000, платні відповідно д() 
}'МОВИ. 

ТРИ-ФАМІ.ГШадИИ ДІМ зо салу. 
ном у Патсрсоні, Н. Дж. Першої кля-
си стан, всі модерні уліпшення. 
$7,000, вдаѓні відповідно до умови. 

Маємо теж і інші знамениті оказо. 
ві продажі малих і великих фарм, 
газолінових стаціи, міських пропер' 
тів. По чесну обслугу вдавайтеся до 
нас, а не .пожалуєте. . 

THOMAS TRADING CO., 
104 Раиаіс St. , . Putaic, N. J. 

ШІКАҐО, ІЛЛ. Звичайні місячні 
збори. Бр.` св. О. Николая, від. 166, 
цідбудутіьсв в неділю, 22. травня, в 
годині 12. вполудне, зараз по Сдуж-
бі Божій, в гали церковній при 
Оќлі'й і ѓай ул. Прнсутцісіь кож-
лого члена є конечна. Тому, що наш 
секретар фінансовий Іван Дацьків 
розпрощався з тим світом дня 3. 
травня і був похований .6. травня 
1938, відбудуться вибори нового сек-
рснаря. На поминаємо довгуючих џпс-

м нів прийти і по можностн аирівмю-
и вати залеглі довгн, бо впротивнім 
џ разі будуть суспендовані. `Просимо 
N всіх членів, що як би хто знав за 
Н якого українця, ` або яку українку, 

що бажали бн вступити до У. Н. 
М Союзу, то просимо приведіть зі со-
Н бою на збори. Дуже радо прийме-

мо, старшого, чи молодшого. — Н. 
^ Ґуль, предс; Г. Дацьків, кас 
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B R O N X , N. У, 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА 

675 EAST- 183rd STREET ' 

В 8 0 N X, N, У, 
ЦЕРКОВ СВ. ВОСКРЕСЕННЯ 

BRONX, N. 'Y. ^ 

Зяпроигує українців з Бронќе, Ню йорќу і околиці на -

m m m w дах. щ ш ВОЖУ І ‚Д)ЛЬНЕ БВЯЧВШ" 
АРХІЄРЕЙСЬКУ СЛУЖБУ БОЖУ відправить Преосвя-

щений Воѓдам, Єпископ У.П.Ц.А. при асисті духовенства. 
СвЯТОЧНД ГОСТИНА відбудеться зараз по св. Службі 

Божій'в`"церковній 'салі!'До участи в повищім торжестві за-
прош-ує всіх українців — Церковний Комітет. , ю8, ю 

В 

№ІІІШІЦ^ІІШІІІЩІШн^ЮШІ!1іі1ШІІВіигіІІЩ 
1 УВАГА! 6 Щ С , І у СКШНЦИ ' ШГД! 1 
В ТОВАРИСТВЧ) ЛЮБОВ, ВІД. 298 У. Н. СОЮЗУ Щ 
; -і ' ? ` :- -::-^-: 'влггштбвує :`- ::- :-. : = 
І П Р Е Д С Т А В Л Е Н Н Я Й Б І Л Ь І 
на " А ' ' Ш 
^ Буде поставлена комедія в 2. діях П. М. Бораковського Щ 

' ЯК ЖІНКИ МОРОЧУТЬ 
1 ЧОЛОВІКІВ 
^ќАртисти: пані А. Мельниченко, А. ЃТроїцька, Е. орон- f 
Щ вальз, П. Прохорович, Е. Музика; Л. Петренько 
1 В СУБОТУ, 14. ТРДВНЯ (MAY) 1938. 
Ц 1013 EAST TREMONT AVENUE, BRprJX, N. Y. 
Ш Початок в 8. годині вђечір. — Вступ 45 центів. S 
Щ Музика першорядна, а буфет під зарядом Комітету. Щ 
l̂lllKSIlllS!IIISIIIISIIIIS3lll!S}IIIISItIIS2l!IIISIIIISailÎ IlisBffl 

- ^ — 1 І — ^— —— -— ' " " - - ' ------`- `І: .-.. -І ̀  `-`-.,-"чї-і 

шттштттшлшттштттшттттттвтшт 
J УВАГАІ '— 'УКРАЇНСЬКІ- ЖІНКИ! 

Заходом Центр. Комітету СУЛ. 
в Дітройт відбудеться 

Р А Н О Н О В И Й З І З Д 
В ДНЯХ І4. J 15. ТРАВНЯ Ц. Р. 

(Субота І-НеДІЛЯ), В СаЛІ "Internat ional 
Center", 2431 Е. Grand Blvd. 

В суботу, о годині 10. рано, відбу-
дуться наради делегаток, на яких 
можуть бути присутніми і членкнні 
Союзу Українок Америки. В неділю, 
о годині 2:30 пополч відбудеться 
„Жіноче Віче", на якому будуть про-
мовлятн місцеві і позамісцеві член-
кмні Союзу Українок Америки. По 
вічу відбудеться спільна вечера. 

Вступ ня Віче вільний. 
ТомЎ прохається все українське 

жіноцтво міста Дѓгройту та околиці 
взяти якнайбільшу участь в цьому 
вічу. Ні 'одна українка не сміє оми-
нути цієї рідкої нагоди, щоби почу-
ти як самі жін`ки обговорювати та 
рішатимуть про справи близькі все-
му українському жіноцтву. 

Д пробка 

а р о м зілля 
МІЯЕРІОН LAXATIVE 

Мілертон є приємний j легкий 
д о зажнття. 

Мілертон д а є , найкращі успіхи, 
КОДИ ЙОГО .ВЖИВаеТЬСЯ ТІЛЬКИ В Ќїї-
нечності , а тод і заживається По-
го а б о зараз п е р е д нічним спо-
чинком, а б о по . встанню рамо. 
Мілертон не виробляв привнчкн. 

О Д Н А ВЕЛИКА КОРОБКА 
вистане м а й ж е на цілий місяць. 
Спеціяльна оферта читачам 
„Свободи'' продовжена до 

1. вересне 1938: 
1 к о р о б к а М і л е р т о н ў $ 75 
2 к о р о б к и , ' „ 1.25 
3 коробки „ " 1.75 
6 коробок и ^.._ 3,00 

12 коробок „ - _". ЬЮ 
Питайте за зіллям Мілертонў у 

вашій сусідній аптиці, але по цих 
знижених цінах можете дістати 
Мілертон лише в офісі Мілертонў: 
J. S. MILLER, Inc., Dept. U., 

P. О. 8ок 628, Newark, N. J. 

RANI Й 1МНИ0ЧКШ 
Наймодніші готові 

СУКНІ, КОСТЮМИ И 
ВЕСНЯНІ П Л А Щ І 

д і с т а н е т е ' в українськім і 
складі 

MARIANNE 
vms SHOP 

М. ШКОДИНСЬКА, . 
власниця 

339 EAST 14th STREET, 
NEW YORK 

між 2-гою і 1-шою †їв. 
ВЕЛИКИЙ ВИБІР 

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ 
Шлубні і бальові сукні 
виконується`^ замовлення 

Відкрито в неділю цілий день: 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ ТОВАРИСТВА, УВАГА! 
Ц е перший раз за трнцять літ існування нашої фірми влаштовуємо 

ПРОДАЖ АМЕРИКАНСЬКИХ ШОВКОВИХ ПРАПОРІВ. 
Ці прапори екранні й пошиті по знавецькн з справжнього пра-

порового шовку, згідно зо специфікаціями' американського уряду. 
У цінах вже зарахована вся виправа, як: 2Н цаля широкі щиро 

шовкові золотнсто-жовті френшгі; пара чисто шовкових-золотисто-
жовтнх кутасів зо шнуром; справжній дубовий держак, з двох 
частин, з подвійною шрубою у вставці; орел з солідного позолоче-
ного бронзу, 6 цалів завширшки; пояс до ношетж прапору 1 не-
промокальне покривало, а ця ціна виносить: ' 
ЗА ПРАПОР ВЕЛИЧИНИ 4 і одна третя СТОПИ ЧЕРЕЗ 5 і пів 

(регулямінова величина американської армії) ' :_„.$45Л0 
Як хочете прапору іншої величини, то спитайте за нашу спе-

ціяльну оцінку. ' 
ПамятаЙте, що .не всі американські прапори однакові щодо 

якостн й роботи. . ж -
Наші прапори гарантовані так, щ о колірн на них не полиняють 

іт0іїлЖ ЇАМО^НТЗАЙЗ!1" оферта ^ ^ f 4epeS 
Eagle Regalia Company 

298 Broadway New York, N. Щ 
ВИРІБ ВІДЗНАК, ЛЕНТ, БРАТСЬКИХ ПЕРСТЕН1В, ПЕЧАТОК І Т. 1. 

С В. ГОЛІНСЬКИЙ, регістрова-
ннй архитект. 

Радить і робить ѓіомгрн у будо-
вах домів, приватних чн народних, 
церков, лубличннх галь. Пишіть-
S. W. GOUNSK1, 420 Grove St., 
Irrington, Neyrtrk, N. J. 

Телефонуйте: Euex 3-5166. 

M I P O H ЯИТВИН 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжннці, ax далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби телі-
фонуйте до нас Обслуга шаря 

і ЧЄСНа. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

c o r . Springfield Ате. 
N E W A R K , N. J. 

Pbone: Zuwc 3-5347 

ПЕ†РО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЖИТТЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛІТ "40. 
Мужчинам, шо стратили силу, лік St. 
Leons No. 1. за $З. Жінкам, пригноб-
леним, лік додасть -вам енергії, $1. 

Жінки вразі здержання, 
спізнення або болів мі-
сячного періоду, горо-
шнни $2. Без ріжннці, 
якого ліку ви потребу-
ете, ми вам зробимо. 
Кожний наш лік гаран-
товаинй. Надежнтість 
присилати почтовим пе-
реказом: пересилку ми 

самі оплачуємо. Писати до нас з пов-
"нм довіряй: на відповідь залучити 
марку. Адресувати, так: 58 

S-ST. LEONS INSTITUTE, 
309 — Sth Ave^ New York City 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

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

Tel.: Orchard 4-2568 
Я Н і н і а я і в е і м е ш и а і в в а ' ^ 

BRANCH OFFICE Jb СНАГЖЬ 
70T PROSPJECT AVENUE 

(еог. E. 155 St . ) , BRONX, N. T. 
TeL Lodlow 4-2568. 

" — — 1 'ТТТІШІМІВЮДІШВД. 

Д-Р ЮРІЙ ЩРВИШ 
УКРАШСЬКИЙ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г і ' А К У Ш Е Р 

321 Е. 18th STREET, 
between let ead 2ad Атааам, 

WEW yORJK, N. T. 
f ' L GRAMERCY B-M1B. 

Урядові roxHHH: paao від 10 до 
12. ввечір від 6 до 8, а в вадіжі 

- ряяо вів Ю JR) И . -

и и ш и і і і і і і і і і т т і 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Украівськнй Умдертейаер І 
ааряджуе погребамя во ціні таї 

визькій, як $150. Обслуга 
найкрашд. 

J O H N B U N K O 
LfcvuW Undertaker А ЕжЬеІемг 
437 В. f tb ST., NEW YORK CITY. 
OlfstfaB Peaerali ei lew м flS: 
.-^u Ті‡† џќщџе jDrcfr#m 4-WW 


