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ДОПИТУЮТЬ КОМУНІСТА 
ҐЕРСОНА ;? 

НЮ ЙОРЌ. —`.Стейтова комісія під проводом 
сенатора МекНейба допитувала комуйіста Ґерсона, 
якого президент дільниці Мангетен, Ізаакс, поста-
вив на велике суспільне становище. МекНейбо ста-
рався видобути від Ґерсона потрібні зізнання від-
иосно комуністичної діяльноети в Ню Йорќу й Аме-
риці. Але Ґерсон на всі запити давав виминаючі від-
повіді. Він казав, що комуністична партія ніби не 
хоче шляхом революції повалити американський 
устрій,'але заразом говорив, що з тими людьми, які 
(зўдуть опиратися зміні, комуністична партія абій-
деться твердо. Ґерсон хвалив Совєти і казав, що 
там ліпше як в^Америці. Казав теж, що в Совєтах 
більше свободи Ніж, Наприклад, у Джерзі Ситі під 
адміністрацією Гейґа.. 

ВИЗИВА6 ДЖЕРЗІСИТСЬКУ ПОЛІЦІЮ. 
ДЖЕРЗІ СИТІ.— Адвокат організації „Сивил 

Либерті Юніон", Ар`тур Гейз, на'перекір забороні за-
ряду міста Не виголошувати на публиЧнйх місцях 
підбурюючих промов, станів на даху свого автомо-
біля недалеко Джорнал скверу в Джерзі Ситі і вй-
голосив промову, в якій гостро критикував авто-
кратичне поступовання посадника Гейґа'. На адре-
су поліції він визйваючо говорив: „Коли тут де є 
поліція, то хай мене, арештує". Поліцаї справді бу-
ли недалеко і слухали його слів, але його не ареш-
тували, а позволили йому говорити до кінця. 

ЩЕ ОДИН ПЛЯН НА ОЖИВЛЕННЯ БИЗНЕСУ. 
ЧАРЛСТОИ (Вест Вірджінія).—Голова сталевої 

корпорації, Вейр, на зібранні стейтової Торговельної 
палати сказав,. що теперішня економічна депресія 
моглаб зникнути впродрвя{ пів рвќу- якби уряд раз 
точно сказав, чого він хоч(е від бізнесменів і потім 
тримався vTOFor-;iFaK, я тепер є, говорив ѓВейр, то 
уряд не лиш накладає сув'орі Правила на бизнес, але 
щораз зміняє їх, так, що бизне"смѐ ни не можуть при-
норовитись до обставин. Супроти того ціла енергія 
бизнесу спутана і все спить. Якби цій енергії дати 
спромогу проявитись, то відразу настав би добро-
бут. Бо в Америці є всякі основи для добробуту. 
ЗАЛІЗНИЦІ РОБІТНИКИ ГРОЗИТЬ СТРАЙКОМ. 

ВАШИНГТОН. — Залізнйчі робітники загрози-
лн, що підуть усі як один на страйк, коли компанії 
обітнуть їм плату. Та компанії таки рішилися зни-
зити їм платўі бо кажуть, що в обличчі банкрот-
ства це їх остання оборона. Група конгресменів з 
сенатором Ваґнером на чолі погрожує, що всі ті за-
лізничі компанії, які обітнуть плату, не дістануть 
державної позички. 

ЗАВОДЯТЬ У НЮ ИОРКУ НОВІ ПАРКИ. 
НЮ ЙОРЌ. — Департамент парків подав про-

ект, на `основі rfkoro східню смугу острова Манге-
тен у Ню Йорќў, що Тягнеться від мосту Вилйемс-
бург до 12-Тої вулиці, ўкрасять парком, у якім бу-
дуть ріжні спортові площі, 

АРЕШТУВАЛИ ПОСАДНИКА І ЙОГО ПОМІЧ-
НИКІВ, 

ВОТЕРБЕРІ (КонетикрТ). -— СуД видав заря-
дження, щоб арештувати вртерберського посадни-
ка Франка Гейса і його 26 співробітників, за те, що 
вони спроневірйли публичні гроші на суму м'іліон 
долярів. Серед арештованих є політикани, що нале-
жать до Демократичної і Републиканської Партії. 

НЕ ХОЧУТЬ КАРАТИ ХЛОПЦЇЙ БУКАМИ. 
ФИЧБУРҐ (Масачусетс). — Суд засудив двох 

хлопців у віці 15 і 16 літ за крадіж на вибиття бу-
ками. Цього мали доконати їх родичі Адени^ Але 
родичі відмовилися побивати своїх хлопців бука-
ми, кажучи, що це ‚-‚некультурно". ; . 

ПРЕЗИДЕНТ ВІДВІДАЄ ВИСТАЗОВУ ПЛОЩУ. 
ВАШИНГТОН. — Предсідник корпорації Світо- ; 

вої Вистави в Ню Йорќу, Ґровер Гвейлен, відвідав 
президента Рузвелта і вручив йому від корпорації 
малу памятку. Притім він зазначив, що будова па-
вільонів на площі Світової Вистави поступає вповні 
задоволяючо. Він просив президента, щоб відвідав 
виставову площу. Президент обіцяв це в ̀ найкорот-
шому часі зробити. 

ЛАНДОН НАКЛИКАЄ ДО ЦЕРКОВНОЇ ЗГОДИ.' 
БОСТОН. — Бувший кандидат на президента, 

Алфред Ландон, на церковній конференції закликав 
церкви до єдности, бо в нинішніх часах перед цер-
квою стоять великі суспільні завдання. Він сказав, 
іцо лише .хрнстіянсБке виховання може зберегти ни-
нішню суспільну свободу, а також, тільки в нинішнім 
демократичнім устрою може процвітати церква. Бо 
христіянізм виховує індивідуальні характери, з о-
кремішним почуттям, у той час, коли диктаторські 
і тоталітарні устрої'виховують.масові характери з 
КОЛЄКТИВЩЩ ПОЧУТТЯМ. .; 

А. КУРДИДИК. 
"-.-yV "Г.т1,-, 

ПРОСВІТИ АРМІЯ ІДЕ! 
` ' (Та.пісня, до якої музику ўКлав М. КОЛЕССА, мала бути відспівана на 

Всенароднім Ювилейнім ЗдвйзІ у Львові, який мав відбутися з нагоди 70-ліття 
товариства „Просвіта", а на який польська влада не дала дозволу). 

ХаЙ наШ пісня йолі і віри..','. 
Як грім на весну заг^Де, 
Що; в Завтра — соняшне1 й роЗЦВІле 
ГЃ)̂ стві†й; армія Іде! 

Над нею — Бог в благословенну 
Під нею —рівний, ясний ШлЯХ. 
Тримають твердь юніиімсні 
Просвіти злотосй`нїй ір†яг! 

Довкола 4 - села, поде^ гори . . . 
Кипить всім молодая кров 
і з нас народ могутній творить 
Просвіти зов, пророчий зові 

І -
Ставай до нас, не бійся бою! 
Гїрокл ят байдужий хай буде, f-
Як в переможний змаг`з пітьмою 
ііросшти армія Іде! 

—— РІП І Іи ІфШіШШш 

ВЕЛИКАventikA В ПОЛЬЩІ. ЧЕРЕЗ СОВЄТИ й ЕЄЇМНІНЗ, „СЕРГІЙ БЕН-ПАША .̂ 
Готові розбитись італійсько- 'І -'Сензацію."в, Рівному викли-

францўзькі VieperoBojJin. Італія кав лист, 'що його прислав з 
домагається від Франції зір- Тунісу Сергій. Іванів, нюн'і утік 
пання з Сонетами і недону- був з Рівного ще перед, бага-
(цения перевозу через свою тьома , роками. Діставши зле 
територію муніції для'' черво- свідоцтво в руки, 16-літній Іва-
ної армії в Еспайії. На те нів утік з батьківського дому 

Полі.ніу навістила небувала 
спек'а'. "Дня'Іђ. травня було в 
Варшаві 1.04 ступні Фаренгпй-
та̂  Над морем було далеко 
гарячіше. Тисячі осіб захворі-
лл. Грловцо через простуду. 

РОЗПОЧАЛАСЬ , МАНДРІВКА 
БЕЗРОБІТНИХ. . . 

і і . . % . . . . , „ _ . . ‚ s , -
Допомоѓові урядовці в Са-

скатуні мають тепер великий 
клопіт з манд'руюч'ими на схід 
і. захід безробітними, щб за-
тримуються в'тиг`^міс'ті і до-
магаються дотіомогй. Урядов-
цям_ бу-іо_ ;трИпаеучено,. що', 
мо)куть:дати- таким мандрую-
чйм безробі'ѓндм одноразову 
допомогўаў висоті, що не пе-
реВишае`Ш) центів; якщо ті 
належнтб - вилєґітимуються - і 
вдоволять, інші вимоги допо-
могового Департаменту. У Са-
скатуні трапляється тепер, що 
^тижнево . задержуються там 
д̂о 200 мандрівних безробіт-
иих і домагаються допомоги. 

ГІМНАЗІЙНА УЧЕНИЦЯ ЗА-
СТРІЛИЛА ТОВАРИШКУ НА 

'$' СТРІЛЬНИЦІ. 
Иа'.стрільниці в ` Лежайську 

над Сяном,відбувалися вправи 
відділу дівочої гімназії. Нараз 
19-літня Анна Борер вмстріли-
ла. так нещасливо, що вбила 
свою товаришку Ґ. Ґузік, яка 
стояла при щиті й записувала 
висліди. По слідстві прокура-
;гура зладила акт обвинувачен-
шгя проти Борерівної й проти 
.вчительки Кендзьорівної, яка 
Інаглядала вправи. По розправі 

Анна Кендзерська,г сторо 
жиха дому при вул. Бляхар 
сЬкій у Львові,. порядкувала чималого майна, 
одночасно в-синагозі при вул.; 
Боїмів .4. 24. При й'йиошенні і 
сміття запримітила клуночок,' 

іў якому знайшла паперовії в ѓ й д е ц ^ і й ^ , п о я в л я 
гроші і злоті в більоні. Ці гро- .„ 

Франція не годуться. -

КЛУНОЧОК З ГРІШМИ НА 
сміттю. -

й через Данціг попав до Еспа-
нії, відтам до Тунісу, Остан-
німи часами вступив Іванів до 
служби в одного арабського 
шенка, приняв іслям і як „Сер-
гій Бен-Паша'' оженився зо 
своячкою, шейка та доробився 

ЩЕ ^№ЙНЬКИГ 

Ші відібрав їй з рук один із ються „репортажі" з Гриньок, 
власників крамниці, мовляв, це шоб доказати, що „перехід на 
його. Повідомлений поліцай латинство як 'цілість це глИ-
Ізабрав знайдені гроші до ко^ бокий.і стихійний ідейний рух, 
імісаріяту, де перечислйли і шо його ніякі перешкоди не 
.'Ствердшш, що у. клуночку бў- знівечать"... „Як дуже^вмінить-
ло 360.70 зл. банкнотами і ся обличчя наших „кресів", 
10.02 зл. більоном. До комі- пише' „Варіщ Дзеннік Нар." ч. 
саріяту. зголосилося вже кіль- 100, „коли: настане там вреш-
канацять осіб, кажучи, що це т̀ і система справді „народово-
їх гроші. Зголосився теж один Ф правління. Креси вика-
жид, . кажучи, лщо зо страху жуть тоді, що є в своїй суті 
перед 'злодіями сховав свої чимо.сь зовсім інцлим, як тим, 
гроші у скритці до'скрині 3,0 з а Що їх від 20 літ настир-
сміттям. ливо вважали"...; 

ДИВНІ ДОМАГАННЯ. СЌАНДАЛ З ПАЧКУВАННЯМ 
До одно? з львівських цер- ЗОЛО†А. 

ков прийшла делегація ̀ .іполя-
ків-ґреко-католіків" та дома- Героєм ̀ , афери тіачкування 

ПОЛЬСЬКИЙ НАСТУП ЯЛ СВЯТА 
` ` ШРОСВГТЙ" (' " ` 

ЛЬВІВ. — Польська влада видала дуже гострі 
накази у справі Свята „Просвіти" у Львові, Що має 
відбутися 22. травня б. p., як і тих свят, діо Мають 
бути на провінції. Вона обмежила участь делегатів 
з.краю'на свято у Львові. Читальня, чи навіть Фі-
лія „Просвіти" не може вислати до Львова більше 
як одного делегата. Не може висилати відпоруч-
ника на те свято до Львова ніяка інша українська 
організація. У Львові заборонено всяку українську 
маніфестацію. А було плановано відбути всенарод-
ній здвиг. Усі свята „Просвіти", у Львові й на прот 
вінції, мають відбутися тільки а зачинених льокалях. 
Не вільно відбувати ніяких ііоходів. Не вільно та.-
Кож брати участи в тих святах таким товариствам 
як „Сокіл", „Луг", „Рідна Школа", „Сок)з'Українок'' 
і т. д. На святах окружних не вільно навіть оголоси-
ти в програмі імен ук'раїнських орхестр чи. хорів. 
„Діло" з 7. травня 1938 подає польською мовою,о` 
ригінальний відпис такого зарядження польської 
влади, разом з карами, яким підлягатимуть не-тіль-
ки товариства, але й особи, що не будуть повинувз-
тисл отим зарядженням. . . . і. 

ОЖИДАЮТЬ УКРАЇНЦЇВ, ЯКИХ ПОЛЬЩА 
НЕ ДОПУСКАЄ. 

ЛЬВІВ, rf- Бюлетин .„Просвіти".ЧІ 2. .виѓказує 
радість, що на К}вилейнім Святі „Просвіти", в дні 
22. травня, Рідний Край зможе повитати українців 
зо Злучених Держав, підкреслюючи,, що їх появу 
уже згори щиро вітає. . ,. . . . 

РОЗІЙШЛОСЯ 100,000 ВІДЗНАК, 
ЛЬВІВ.—Польська влада заборонила носити ю-

вилейні відзнаки „Просвіти" нечяенам, і: поробила 
інші перешкоди розпродажеві тих відзнак, Та „Проѓ, 
світа" оголошує^шіх.вже в квітні розійшлося понад. 
даГОООІовіілеиних^Щзнакг^ ^` г... 

ЗА ЩО ПЕРЕСЛІДУЮТЬ. 
ЛЬВІВ. — „Діло" (ч. 94) помістило на цілій сто-

рінці польською мовою мотиви розвязання поль-
ською владою товариства українських робітників 
„Сила" у Львові. Сказано там виразно, що це.гта-
лося тому, що товариство несло, поміч .безробітним' 
Та Що було в порозумінні щодо: цеї помочі а такими 
організаціями як „Пр.освїта", „РідИа.Школа",.„Сіль-
сьќий Господар" і „Ревізійний Союзь. Далі, що во '̂ 
но вимагало від члена, щоб він був „льояльним укра-
ЇНцем", а ще далі, що виявило симпатії митропо-
литові Шептицькому з приводу виступів проти ньо-
го посла Войцєховского. . . . . 

РОЗВЯЗУЮТЬ ФІЛІЇ СОЮЗУ УКРАЇНОК. 
ЛЬВІВ. —. Українська преса, доносить про. за-, 

ќриття кружків і філій Союзу.,У країноќ.. І так „Но-
вий Час?'; (ч. 99). подає', про закриття. філій СУ - в' 
Коломи'ї і Бучачі та дро. ревізію, філії в Бережанах і 
опечатання домівки. ' . ( . , 

ФІЛЬМ А НА ВИКІНЧЕННІ. 
ЛЬВІВ. — Вже цього літа оглядатимуть по на-

галася, шоб тамошній парох золота вартостн.- ЮО.ООО.ОООі ШИХ селах і Мр(ртах`іфІЛЬмуі;Для ДОбра і краси", на-
виголошував для них пропо- леїв з Румуни є банкир Гарлє 
віді по польськи. .Запитані, де стеану, іцо фінансував рух Ґо-!, 
вони хрестили свої- діти, від- ґи й з його лісѓи мав бути -

Бррерівну засуд`или на 6 міся-,ѓювілиг т о в костелі, та не чоловим кандидатом. Бувший' 
ців вязнйці з припиненням ви-,Іімогли виказатися, чи вони са- мінїстер Ксенія, в якого знай-1 
конання кари. Вчительку звіль- імі є. всі правдиві „греко-като- шли мішки .з золотом, це; син ! 

нили від вини й кари. 'лики". турка й. німки.; s - ; 

_ і 

ЗАЛЃЕЛІЙ ДЛЯ НІМЕЧЧИНИ. 

Д-р Ѓуго Екенер відомий німецький знавець бйльонового кермового летнйц-
тва приїхав до Америки, щоби переконати амер`иканський уряд дозволити, вивозити 
зо Злучених Держав до Німеччини газ геЛій, бо Німеччині треба ного не для воєн-
них цілей, але для вжитку підчас миру. На образќу Екенер розмовляє з американ-
ськимн газетярами. 

кручену` заходами і коштом Ревізійного Союзу У-
країнських Кооператив. Сценаристи: Р. Купчин-
ський і В. Софронів. Фільма викбнана здебільша в 
селі Семенівці̂  городенського повіту, в гарних міс-
цевих народніх одягах, з місііевими народніми зви-
чаями й рбряДами. Дві головні роліт-грають арти-
Сти Марійка Сафіянівна та Андрій Поліщук. Решта 
дієвих оєібіі що виступають у фільмі, це місцеві се-
ляни. , 

УКРАЇНСЬКА РАПСОДІЯ. 
ЛЬВІВ; —г „Новий Час" (ч. 91) містить критику 

-Р. Савицького на Українську Рапсодію, твір укра-
їнського композитора Василя Барвінськоґо, віді-
граний на симфонічнім концерті Львівської Фїльгар-
монії. Диригентом був І. Наймарк, один з найкра-
щих диригентів, знаних' у Львові. Українська Рап-
содія, як` пише Р. Савицькийд здобула собі „найбіль-
ший успіх на концерті", а „захоплена рапсодією чи-
сленна публика зробила в нагороду приявному на 
салі нашому знаменитому композиторові велику о-
ва.цію". Рапсодія була також передана через радіо. 

ПРОТИ -НАЗВ „БАСАРАБІВ І „БУКОВИНА^ 
ЧЕРНІВЦІ (Буковина). — Румунська влад'а ви-

дала розпорядок про новий адміністраційний поділ 
Румуніїѓ Зроблено це'в такий спосіб, щоби були 
усунені історичні українські назви такИх українських 

j земель як у.Васарабія" і „Буковина". Тепер вони 
І зникнуть з географічних карт. І не будуть уживані 

в урядуванні. 
НЕ ЗАБУВАЮТЬ ЗА УКРАЇНЦІВ. 

ЛОНДОН. — Українське Бюро стверджує, що 
англійська преса, коли обговорює справу Чехосло-
ваччили, згадує також; за положення українців-, ѓо1-
ловно, в Польщі й Румунії 
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У 70-ЛІТТЯ „ПРОСВІТИ" 
і Завтра, в неділю, 22-го травня, відбудеться у 

Львові Свято „Просвіти" з нагоди 70-літніх роковин 
її праці. '.. 

чЯк відомо, оте Ювилейне Свято було пляноване 
на великі розміри. Воно мало бути великою націо-
нальною маніфестацією, виявом української свідо-
мости, орґанізованости, дисципліни і поступу. І 
тому очевидно стало сіллю в очах польської влади 
і лольського громадянства. Як розуміла цЮ укра-
їнську культурну і національну маніфестацію, поль-
ська преса, видно по тім, що вона постійно нацько-
вувала польську владу проти цеї маніфестації, за-
повідаючи, що др Львова прибуде на свято „Про-
світи" пів міліона українців, з ріжних міст і сіл, щоб 
створити у Львові новий Перший Листопад 1918 
року. 

Як знаємо, на Свято „Просвіти" запрошено та-
кож українську іміграцію в Европі й інших частинах-
світу. Зокрема запрошено до участи в тім святі й 
українців зо Злучених Держав. Та нас там не буде, 
але тільки — тілом, бо польська влада не дала на-
шим відпоручникам дозволу на в'їзд до Галичини. 
Духом будемо у Львові 22-го травня не тільки ми, 
але й ті широкі народні маси, що булиб зявилися 
на тім святі, якби польська влада не заборонила тої 
програми, яку виготовили ювилейні комі'тети: 

Програма свята, як подає сама „Просвіта", буде 
„обкроєна" і „звужена", але не з вини „Просвіти" чи 
українських установ, або українського громадянства. 
Це ^справа ,— обставин, справа умов, серед яких 
живемо, й нам усім це треба розуміти". 

Так, ми добре розуміємо, що нам виясняє „Про-
світа". Навіть ідемо так далеко, що сумніваємося, 
чи в останній хвилі польська влада не заборонить 
іще й цеї „обкроеної" програми. Бо в тих обстави-
нах, в яких опинився український нарід під займан-
Цями і таке не повинно бути для нас ніякою неспо-
діванкою. Та найважніше для нас те, про що зга-
дує й „Просвіта": щоб м'и в дні 22-го травня, без 
огляду на те, чи на таке свято ворожа влада дозво-
ляє, чи ні, всі дихали „чимось одним, ўсім спільним". 

Отим „одним і спільним" треба дихнути нам і 
тут в Америці. І замісць витрачувати час, енергію, і 

Лѓротпї на гризню за „мертві", справи, а то й „мер-
тВйх" людей, узятись до скромного діла активної 
допомоги тим, що творять і розбудовують справж-
нє українське.життя в Рідному Краю і тут в Америці. 
Отже самі творім і допомагаймо тим, щ'о дійсно тво-
рять. Даваймо працю і вимагаймо її від тих, що їх 
попираемо. Дихаймо всі, як у Ріднім Краю так і тут, 
одним і спільним: служити Рідній Ідеї не словами, 
фразами, кличами, чи заповідями, і не своїм ро-
дом, чи титулом, а — тільки ділами. Тих діл му-
симо вимагати від кожного, а найбільше від тих, що 
у проводі. Діл вимагати, за діла поважати і за діла 
судити. І робити те в імя нашого одного й спільного 
Ідеалу. 

сопису „Новий Час": Доба іеть-
манату 1918 р. починаючи з пе-
ревороту 29. квітня, а кінчаючи 
виступом Директорії й абднка-
ціею гетьмана 14. грудня, є досі 
предметом живої виміни думок. 
З приводу 20-ліття гетьмансько-

_ го перевороту одержали ми 
статтю визначного громадян-

s ського діяча, члена-основника 
найбільш правої в той час Пар-
тії Хліборобів - Демократів, п. 
Віктора.Андріевсьќого, який, як 
учасник подій'Чого часу, на під-
ставі особистих переживань, і 
заобсервованих фактів зясовуе 
справжнє обличчя і зміст цеї 
доби. 

1, „Українські хлібороби, я-
кі утворили рух для забезпе-
чення принципу приватної 
власности, бачать з жалем, що, 
чіпляючися t3a `цей принцип, 
чужонаціональні елементи за-
хопили політичну владу в У-
країні в свої руки Й знов обер-
тають українську націю в раб-
ство... Московська меншість 
нині через Раду міністрів за-
хопила владу в Україні. — 
Український народ має змогу 
утворити свій національний 
діловий кабінет міністрів з е-
лєментів державних і досвід-
'чених фахівців". (З мемо-
ріялу до німецького народу 
„Українського Національно-
Державного Союзу" в Києві 
ЗО. травня 1918 року). 

2. „З тими, що повстали, в 
розрішенні СОЦІАЛЬНО - еконо-
мічнихліроблем у нас мало 
спільного -̂ - навіть більше во-
рожости, але одно нас з ни-
ми обєднує: вони оини того 
самого, що й ми, віками наці-
онально пригніченого наро-
ду... От через що вони нам 
рідніші ніж ті, що разом з 
Вами розстрілюють їх з гар-
мат та кулеметів. Вони пов-
стали проти тих, що вважа-
ють український народ не за 
націю... Ви, германські сал-
дати, скажіть щиро й отверто: 
що Ви вдома у себе зробилиб, 
колиб з одчаю Ваші батьки, 
брати й сини... повсталій за 
свої національні права?" (З 
„Протесту Всеукраїнського 
Союзу Хліборобів - Власників 
до РадиЎ салдатських депута-
тів германських військ м. Ки-
ева". 3. XII. 1918 p., Київ). 
` Оці дві цитати з історичних 

документів, які дуже точно 
характеризують стан річей в 
Україні на початку і при кінці 
гетьманування генерала Ско-
ропадського, говорять про 
нього більш проречисто, ніж 
великі томи історії, що їх у-
же написали, чи може ще ко-
лись напишуть оборонці зга-

власне оборонці особи, бо 
таких, що боронять його ре-
жім, здається, нема, хіба є 
Л'иш такі, що намагаються 
подати пояснення — причини 
того режіму, що його ніякий 
українець, котрий шанує свій 
нарід та його національні тра-
диції, не може назвати інакше, 
як ганебним. 

Власне — перша цитата по-
дає причини, які спонукали 
до повстання український на-
род, а друга — поясняє, чому 
повстав цілий народ 'без ріж-
ниці"кляс, станів, партій і по-
глядів, бож авторами обох 
документів були переважно ті 
самі елємести^), котрі 29-го 
квітня 1918 p.. настановляли 
на гетьмана генерала Скоро-
падсь,кого, або які (зрештою, 
як і ціле свідоме українське 
громадянство) на початку не 
ставилися ворожо до-нього і 
котрим („Хліборобам - Демо-
кратам") нововибраний ге+ь-
ман тоді заявив:. 

„Коли в такий момент я 
взяв владу до своїх рук, то це 
задля того, щоб збудувати У-
крнаїну, до кінця днів своїх 
бути вірним сином дорогої 
нашої Неньки і всіми силами 
боронити державні і націо-
нальні права українського на-
роду". ' 

Ціла дальша політика ґене-
рала доказала, що тоді, як і 
часто потім, він говорив не-
правду і притому неправду 
свідому. Бож є сила доќўмен4 

тальних данцх, які лідверджу-
готьг, що неукраїнцям він гово-
рив ідо інше, а саме, що він: 
„узяв владу тільки на те, щоб 
рятувати край від анархії". 

Зрештою те саме він гово-
рить і у своїх, прощальних 
словах при абдикації (14. XII, 
1918 p.): 

„Я, Гетьман Усієї України, 
на протязі семи з половиною 
місяців прикладав усіх своїх 
сил, щоб вивести край з того 
тяжкого становища, в якім 
він перебуває.- Бог не дав мені 
сил справитися із цим зав-
данням"..; 

Тут уже нема пі слова ні про 
^національні та державні пра-
ва українського народу", ні 

про обовязки супроти Неньки 
України того її сина, котрого 
годі назвати навіть шевчен-
ківським терміном` „нерозум-
ний", бо він свідомо і з роз-
мислом цілі ті 7 і пів місяця 
на українській землі і на спи-
ні свойого народу відбудову -
вав Єдину й`Неділиму Росію. 

„...Серед решти частин мнр-
гострадної Росії (підкр. моє. 
— В. А.) Україна повинна бў 
ла „відновляти давню мо-
гутність і силу всеросійської 
держави" і для „відновлення 
великої Росії" „український 
гетьман" закликає своїх під-
данців: „Зеднатися коло ньрго 
і стати на захист Україні і 
Росії", а в першу чергу, оче-
видно, тої „рідної нам Велико-
росії", про яку,так тепло він 
згадує. І 

Оці автентичні слова з сум-
ної памяти федеративної „гра-
моти Гетьмана Всієї України" 
з історичного дня 14. XI. 1918 
р. були одинокими, які він 
щиро сказав українцям за 
ввесь час свойого гетьману-
вання. Бо ціла його політика 
від самого початку аж до кін-
ця служила виключно й без-
посередньо згаданим цілям. 1 
коли тепер, по двацятьох лі-
тах, дехто намагається ство-
рити легенду про українську 
державу, творену при Павлі 
Скоропадськім, то та 'легенда 
валиться сама від себе, якіб 
основи під неї не підводило-
ся„ бо ще живуть люди, - що 
були наочними свідками і на 
своїй шкірі ту ‚‚творчість" 
випробували!... На початку 
повстання Директорія у своїм 
універсалі ставила генералові 
Скоропадському в ' в и н у 
„Злочинства проти Самостій-
ної Української Республики, 
знищення її вольностей, пере-
повнення тюрем найкращими 
синами українського народу, 
розстріл селян"... Від того й 
слова не можна відняти, хіба 
'ще додати треба булоб: 

„Глум і знущання над най-
святішими почуваннями укра-
їнського народу, нище'ння йо-
го культури та безкарне вбив-
ство його синів". 

џ) В склад „Українського Націо-
нально - Державного Союзу", що 
зорганізувався для `оборони прав у-

?раїнського народу вже в середині 
рання 1918 p., не входили ні укра-

їнські С-Д., ні С-Р-и. Членами „Со-
юзу" були партії „Хліборобів-Демо-
кратів", „Українська Трудова Пар-
тія", представники Ради ЗалЬниць і 
Почтово-ТеЛеґрафічної Спілки та 
партії „Українських Сон. Самостій-
ннків" і СгД-ів, яких за соціялістів 
ніхто ніколи не вважав. 

ська влада забороняла виста-
ву „Наталки Полтавки"^ — 
історичний факт, нечуваний 
ніколи навіть при царях"). 

l W тоді на вулицях в У-
країні вбивали українців^ (у 
Полтаві Івана Стешенка; на 
полтавській стації застрілено 
залізничника за те, що він се-
бе назвав українцем, та ще й 
самостійником. Подібний же 
факт був і в Києві) і вбивали 
безкарної 

Цеж в „українській" геть-
манській державі поважно де-
батовано, чн державнођз мо-
вою не має бути мова москов-
ська, а по міністерствах уря-
довці мусіли робити страйки 
в обороні української мови. 

Цеж у столиці України, Ки-
еві, оборонці гетьмана громи-
ли українські інституції, ни-
щили бюсти Шевченка і Фран-
ка та вивішували трьохкольо-
ровий прапор! 

Цеж той самий „Гетьман 
Всієї України", що не вважав 
Можливим бути приявним на 
панахиді по бл. памяти гетьма-
ні Івані Мазепі, в Киевіж таки 
прилюдно молився над трупа-
ми російських добровольців, і 
т. д., і т. д.!... 

Бо цеж за ті нещасливі 7 і 
пів місяця по шинках'ў столи-
ці Української Держави, в Ки-
єві, московські скоморохи 
прилюдно зо сцен та естрад 
висмівали нашу мову й наші 
національні та державні іде-
али. 

Цеж тоді в Україні масами 
ліквідували „Просвіти", пали-
ли українські книжки й пор-
трети гетьманів та в найбруд-
ніший спосіб зневажали укра-
їнський державний герб і пра-
пор ніхто інший, як тільки у-
рядовці гетьмана: представни-
ки гетьманської адміністрації! 

Цеж тоді в Україні гетьман-

- Це все факти, яких не вирі-
каються тепер навіть оборон-
ці генерала Скоропадського. 
Але всякі їхні пояснення 
тих фактів є просто смішні 
Ми, що ще живемо, що самі 
бачили й пережили ті факти 
в 1918 p., ми, яким гетьман о-
собисто давав своє гетьман-
ське. слово, яке потім ломав і 
не думав виконувати, ми ще 
можемо й тепер підтвердити 
що ніяких оправдань наведе-
ним фаќтам бути не могло; 
всіж пояснення їх —- лукаві'ї 
натягнуті. Бо дійсно щирим 
генерал Скоропадський був 
тільки у рвоїй федеративній 
грамоті. І коли тепер оту фе-
дерацію пояснюють як j акт, 
вимушений Антантою, чи теж 
зрадою Винниченка, що ще 
перед актом проголошення 
федерації вів переговори 
московськими большевиками, 
то такі пояснення тільки о 
смішують особу, яка s мала 
собою репрезентувати маєстат 
українського народу. 

Бо щож то за голова дер-
жави, коли він без протесту і 
з такою видимою охотою ре-
зиґнує з незал?жности своєї 
держави? Або, чи зрада, бун 
тівника може служити оправ 
данням,або ще гірше — спо 
нукою до зради й самого го 
лови держави?... 

Або таке ‚оправдання, що, 
мовляв: „гетьман не мав си 
ли боротися із зловживанням 
своєї адміністрації"?... 

^ ) В потребі наведені факти мо 
жў підтвердити свідками й доку-
ментальннми даними. 

ЗАГАДКОВЕ ВОРОГУВАННЯ ЦВІТІВ 
Коли глянемо на гарну ки-

тицю цвітів, то в нас збуджу-
ються почування та думки лю-
бови, приязни, товариськости 
Гарна китиця цвітів своїми 
пишними барвами пригадує 
нам більше товариство свя-
точно настроєних людей, в 
якому найбільшу увагу звер-

-тають на себе жінки в ріжно-
колірових сукнях. Та нераз 
буває таке, що багато осіб 
із того товариства взаємно,се-
б^ не терплять, ворогують між 
собою. Подібне, як виказують 
найновіші досліди, є і з цві-
тами: ріжні роди цвітів вза-
емно не терпляться, а навіть 
кидаються одні на одних. 

Ось що про це знають у 
`Японії, країні цвітів. Вязати 
китиці цвітів це в Японії вва-
жають спеціяльним мистец-
твом. Особи, що мають ч до 
діла з цвітами, чоловіки та 
жінки, мусять знати не лише 
назви цвітів і коли вони цві-
туть, а й усі місця, де і які 
роди цвітів продають. 

У Японії не вяжуть разом 
таких цвітів, із яких одні ро-
стуть на порохнявій землі, ін-
ші на піску або скелях, ще 
інші на воді. Та вже годі й 

подумати, щоб японець дав 
до китиці цвітќу, коли знає, 
що вона трійлива, хай би во-
на не знати яка гарна була. 
Японський мистець, що за'й-
маеться цвітами, мусить ро-
зумітися на їх взаємних сим-
патіях і антипатіях. Може нпр. 
сміло укладати китицю з цві-
тів верби, камелії та нарцизів, 
далі з білого сливќового цвіт-
тя, крокису, брескинь, 30Л0Т-
ня (керія), бамбусу, повійо'к, 
а клен із хризантемами; зате 
ніколи не буде мішати слив-
коврго цвіту з повійками, цві-
ти брескинь із цвітами чере--
шень, а цвіту нандіни з цві-
тами бамбусу. Також укладан-
ня `китиці цвітів відповідно 
до кольору для японця дуже 
важна річ. А саме японці при-
знають чоловічі і жіночі ко-
льори, а чоловічим належить-
ся вища ранґа. Чоловічі кольо-
ри це червоний і багряний, 
жіночі сині, білі та жовті. Ко-
лиж китиця зложена лише з 
одного роду цвітів, одначе 
ріжного кольору, тб білі цві-
ти займають найвищу рангу. 
Та признають такі винятки: 
при коситнях (лілія, іриси) 
першенство ;має багряний ко-

льор,- при камеліях червоний, 
при повійках темносиній, а 
при пишній вістарії (дуже по-
ширеній у Японії росѓині з ро-
ду повійковатих) лявендуле-
вий кольор. Щоби аж так до-
бре розумітися на цвітах, тре-
ба, самособою, вчити'ся. То̀ -
му не дивота, що в головних 
японських містах є- спеціяль-
ні вчителі від цвітів і школи 
прикрашування цвітами, . до 
яких ходить багато учеників 
і учениць. Цікаве, що `остан-
німи часами потворилися на-
віть секти' тих цвітових мист-
ців. ч,, 

Спеціялісти інших культур-
них народів досі не дуже ці-
кавилися приятелюванням і 
ворогуванням цвітів. А вза-
галі в цій ділянці ще иеодна 
загадка нерозгадана. Чому 
нпр. соняшник буде в такій 
приязні із цілою китицею 
гвоздиків, хоч оба ті роди 
цвітів; узагалі не є споріднені 
з собою? Чому все заприяз-
нюються незабудьки та фіял-
ки, одначе і ці й ті не люб-
лять конвалії? Конвалія в ки-
тиці не'терпить майже ніяких 
інших цвітів і вбиває їх за ко-
роткий час. Таке діється го-
ловно з фіялками та рожами, 
які любимо укладати з кон-
валією. Конвалія має в собі 

отрую, якою наче -збороняєілок русянки пахнівки (анто-
приступ до себе іншим цві- ксантум одоратум), дістаємо 
там. Таксамо неприступний є!гарячку, катар, пчихаємо. Ко-
(більше або менше трійливий) 
козелець. А навіть рожа, цей 
символ любови та приязни, 
не є зовсім така приятельська, 
як нам здається. Вона, що-
правда, не є трійлива та стер-
пить біля себе ріжні цвіти, 
та поставте коло неї резеду. 
Вони не стерпляться взаємно. 
За пів години вони труться 
взаємно, сплутаються: одна од-
ну старається приголомшити 
та вдушити своїми хемічними 
запашними складниками. Ко-
ли їх завчасу не розлучити, 
обі згинуть. У китайській 
провінції Нанкін плекають ду-
же пахучі рожі, яких листоч-
ки сушать і в усьому Китаю 
вживають як приправи до 
страв і напитків,, нпр. до чаю, 
до тісточок, тортів, паштетів 
і т. п. Роблять і олійок. От-
же з повищого бачимо, що 
рожа має :в собі хемічні по-
дразнюючі; складники, які в 
сполуці з іншими ростинами 
взаємно розпускаються і тоді 
можуть буЃй для себе небез-
печні. Також трави, які дае-
мо до китицв, частенько не є 
такі невинні, як здається, нпр. 
русянка пахнівка, ковила й 
ін. Коли весною вдихаємо пи-

лиж рогата худоба напасеть-
ся ковили (яка росте на пре-
ріях Північної і Південної А-
мерики), це так ослабить її, 
що паде з Ніг наче нежива. 
Індіяни роблять із цієї трави 
одурманюючий лік. 

Та часто шкоду цвітам за-
подіють не інші цвіти, а ма-
лесенькі галапаси-ґрибики, які 
обсіли било ростини. Ті га-
лапаси можуть пошкодити й 
людині, коли нпр. дитина, або 
і старший чоловік.; із привич-
ки бере до уст стебельце тра 
ви чи цвітќи. Коли уста або 
ясна припадково мають ран-
ку, то такий грибиќ дістаєть-
ся до ќрови, а навіть до `ко-
стей; щоби недопустити до 
гіршого, треба таке заражене 
ростинним галапасом місце 
негайно дати зоперувати. 

Коли вже знаємо, що ріж-
ні цвіти, зібрані в китицю, во-
рогують з собою взаємно, то 
нам мусить прийти на думку 
таке питання: „Коли цвіти так 
ворогують між собою у кити-
ці, то якжеж можуть так гар-
но рости та цвісти на леваді, 
в лісі, чи на лісовій поляні?" 
Це порівняння -буде невлучне. 
Ті цвітиг що так приязно и,ві-' себе 

тут собі на леваді, ростуть 
на грунті, який можемо на-
звати великим, невидним по 
боевнщем. Із тисяч ^исяч на 
сінь, які падуть на землю лі-
том і в осени безплянов`о, себ-
то' насіння цвітів, які між со-
бою взаємно ворогують, кіль-
чаться і сходять весною лише 
ті, які випереджують свого су-
сіда, або зачинають жити що-
йно тоді, коли їх сусіди вже 
скінчили життя. При дальшо-
му рості сильніша та зручні-' 
ша ростина отінює та пригні-
тає слабшу безпомічно. Вже 
в цій першій добі, деякі цвіти, 
так сказати, гуртуються і по-` 
водяться супроти інших обо-
ронно й ворожо. їх спілка о-
сновується головно на цьому, 

Алеж бодай настільки сили 
мав, щоб на визначні адміні- : 

страційні становища не приз- : 
начати активних членів „Срю-
за Русскаго Народа" і колиш-
ніх большевицьќих посіпак?... 
А про те, що робилося в йоѓр 
державі, він був добре поін-
формований, бо поза пресою, 
й голосними протестами в чи-
сленних меморіялах украпт-
ського громадянства ми — 
укра ї̀нські урядовці, самі його 
про те інформували й проси-' 
ли його обо`рони. Тільки... ці-
колиі не одержували від нього 
відповідні... Хто мав нещастя 
бути урядовцем при гетьмані, 
той добре знає, які перешко-
ди в роботі, . глум і знущання 
довод'илося нам терпіти, хоч-
би за те тільки, що ми уряду-
вали українською мовою. 

Кажуть: „А всеж при геть-
мані була українська держа-
ва!"„. На, те сміливо можемо 
відповісти ми, актині робіт-
ники в тій державі: 

„Так —. була держава, тіль-
ки не українська!" Нам і 
організовано'му громадянству 
8 тій „своїй" державі колиў 
позицію доводилося 'брати 
пробоєм. І не тому, як тепер 
фальшиво інформують, що се-
ред нас були революціонери й 
СОЦІАЛІСТИ. Неправда! Актив: 
них ворогів соціялізму, але 
твердих українців карали за 
їх державницьке змагання ко-
лишні члени' „Союза Русскаго 
Народа" і большевицькі посі-
nawH, які були на високих ад-
міністраційних становищах і 
над нами верховодили й зяу-
щалися. 

:Тож і не дивно, що проти 
того ганебного режіму пов-
стали всі українці без винятку 
— СОЦІАЛІСТИ й несоціялістн, 
що все військо, організоване 
гетьманом, перейшло від ?љо-
го на бік повстанців, бо в ко-
жнім сині народу обізвалась 
ображена честь цілого укра-
їнського народу, без ріжниці 
станів, кляб і партій. 

Такого ганебног'о режіму 
ще не було в нашій історії, бо 
такі попередники Павла Ско-
ропадського, як „царські хо-
лопи" Брюховецький і непря-
мий пращур генерала, гетьман 
Іван Скоропадський, могли 
бодай тим - оправдатися, що 
вони мали над собою живого 
царя й силу його організова-
ної держави. Павлрж Скоро-
падський хотів сам створити, 
воскресити з руїн „Велику Ро-
сію", щоб, свідомий історнч-
ного досвіду, нагнути ще раз 
шию свого народу в москов-
ське ярмо! , 

Тому й такий творець і ре-
ставратор гетьманської лєген-
ди, як бл. п. В. Липинськніі 
пять літ (бо аж'до 1925 року) 
не називав його імени, а вкін-
ці, створивши її наново, по 
пятьох роках мусів того іме-
ни раз навсе виректися. Бо лє-
ґенду може створити імя, осо-
ба, а не навпаки! 

Генерал Скоропадський зро-
бив ўсе від нього залежне, 
щоб скомпрометувати геть-
майсьќў ідею не тільки в У-
країні, але й серед широкого 
світу. Це його правління біль: 

ше, ніж чиє інше, могло дати 
причинў чужинцям говорити 
про у к р а ї н ц і в , що вони: 
„nondum jnaturi ad regendum". 

Бо в тій рідко сприятливій 
Для нас історичній добі й по-
літич'ній конюнктурі, коли ВІН " 
міг обєднати коло себе ўкраїн 
ський нарід, він здолав його 
обєднати проти себе! 

І `коли сьогодні на наших 
очах гетьманська ідея воскре-

що всі ті ростини РОСТУТЬ ,. 
„:_ . Hvui^ib с а е н пегенерується. ТО ПРИЧІі рівночасно і таксамо. Одній„„ ^ J ЇЇ 
п^^л. -ч - - `-,,и`"1" ни того треба шукати в н ворожій ростиш дістатися н ^ - .„ . у 

- M^iai^iLH В ВНУТРІШНІЙ СИЛ В ТИХ ШШІИХ 
їх. круг дуже тяжко і майже неможливо. Зрештою деякі` 
ростини мають цю прикмету, 
що їх насіння прийметься ли-
ше тоді, коли впаде на від-
повідну землю. Чим земля 
ріжноманітніша, тим більше 
родів ростин може рости на 
ній. Нпр. ботанік Жакар ствер-
див у, Швайцарії таку землю, 
що на одному квадратному 
метрі її росло в згоді 25 родів 
ріжних ростин густо побіч 

історичних традиціях, яких о-
статочно скомпромітувати не 
міг навіть режім генерала Ско-
ропадського. 

Віктор Андріевський. 
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ДАЙ РОЗУМОВІ ВОЛЮ -^ 
ЗАВЕДЕ В НЕВОЛЮ. 

Є в нас приповідка „дай 
серцю волю, заведе в неволю". 
Під таким заголовком є на-
віть у нас написана одна теат-
ральна пєса. Завданням цеї 
приповідки і неї песи було 
доказати, що, коли датич на-
шому серцю, нашим почуван-
ням волю, то вони нас заве-
дуть під дурного хату. Бо по-
чування, серце — це сліпі речі. 
Вони женуть людей наосліп у 
пропасть. Колиб не розум, я-
кий контролює почування і го-
ворить їм, наче маленьким ді-
тям, що можна, а чого не 
можна робити,'то ті `почуван-
н)і завелиб нас до руїни. Тому 
старі .мудрі люди вчили нас 
усе вжи'вати холодного розу-
му, який контролював би 
серце. 

ВОНО ПРАВДА, АЛЕ... 
До певної міри Це правда. 

Але всетаки не треба вважати 
цеї правди святою. Бо деколи 
воно не таќ. Деколи діється 
цілком навпаки. Деколи чут-
тя, почування, серце — вказує 
чоловікові добру дорогу, а 
розум веде чоловіка до згуби. 
Нераз чоловік виміркує собі 
своїм холодним -розумом я-
кусь річ і йому здається, що 
так добре. Але щось у його 
серці говорить йому, а' навіть 
кричить з цілої сили, що то не 
так, що зле буде, коли чоло-
вік піде за розумом. Тоді чо-
ловік спинюється, 3HOBt зду-
шуе свѓої почування, своє сер-
це і постановляє ще раз усе 
передумати холодним розу-
мом. А передумавши все хо-
лодно, знов приходить до пе-
реконання, що таки так треба 
поступати, як говорить розум. 
А серце знов кричить: „Не так, 
це зле, не роби тогоЃ' 

Чому воно не так, серце не 
вміє вияснити; бо воно німе. 
Ллє хоч воно ' німе, то не є 
сліпе, як прихильники холод-
ного розуму стараються нас 
переконати. Бо дуже часто так 
буває, що власне, холодний 
розум помилявся, а4 те бідне, 
німе серце^ що кричало нам 
цілий час „не робити того, бо 
то зле", таки мало слушність. 
Якби ми були пішли за сер-
цем, то булиб добре зробили. 
А пішли за розумом і зайшли 
в сліпу вулицю. 

„РАЦІОНАЛІЗМ". 

СВОБОДА, СУБОТА ,̀ 21-го ТРАВНЯ 1938.' 

Така наука, яка вчить зду-
шувати 'почування і серце, а 
провірюв`ати все мізком і опи-
рати все на холоднім розумі, 
наз'ивається з латинського 
„раціоналізм". А люди, що 
вірять у ту науку, називають-
ся „раціоналісти": Ті раціона-
лісти не вірять у те, чого4вони 
не вміють собі пояснити своїм 
холодним розумом. А коли 
трапляються нераз такі таєм-
ні речі, яких вони собі своїм 
розумом ніяк не можуть ПОЯ-j 
снити, то вони говорять: „Ця 
річ є нам неясна. Але колись 
вона буде ясна. Колись розум 
її проникне, а вчені при помо-
чі побільшаючих склів та ріж-
них.приладів і досвідів це ви-
яснять. Колись люди не ЗНР.Л1'' 
що таке електрика, або маґ-
нет, а нині знають. Колись?? 
речі вони вважали за чуда, а 
нині ми знаємо, що це звичай-
ні природні сили і ми навіть 
навчилися тими силами оруду-
вати. Те саме буде з усіми 
тими речами, що нам нині ви-
даються надприродніми, чу-
десними. Колись покажеться, 
що це звичайні речі". І 

РАЦІОНАЛІЗМ ПРОТИ 
РЕЛІГІЇ. 

Зрозуміл'о, що проти край-
нього раціоналізму гостро в?и-
ступає релігія. Бо релігія ста-
в'ить нам певні-речі, в які ка-
же нам беззастережно віри-
ти. Релігія каже нам прислуху-
ватись до нашого чуття, до 
нашого серця й не конче все 

проникати розумом.- Бо наш 
розум не є досконалий. Він Не 
всилі пізнати цілу правду, Ці-
ла правда міститься в нашім 
серці, в' наших почуваннях, у 
нашій душі. Але, зрозуміло, 
те серце; та душа мусить бути 
не здеморалізована, а чиста. 
Коли душа чиста, коли вона 
всеціло віддає себе в опіку 
свого Творця, то той Творець 
у кожній скрутній хвилі під-
каже душі, як поступати і шо 
робити. Не тільки підкаже, що 
робити, але додасть чолрвіко-
ві моральної сили виконати 
да̀ не рішення — в три час, ко̀ -
ли радціоналісти, які опира-
ються виключно на розумі, 
часто розсіваються в своїх 
власних розумових міркуван-
еях і через те тратять-ту ви-
тревалість. 

КРАЙНІЙ РАЦІОНАЛІЗМ. 
Зрозуміло, що тут тяжко 

сказати, чи в житті тр`еба оп`и-
ратись виключно на розумі, чи 
виключно на почуваннях. Ро-
зум це теж великий дар Бо-
жий і ним треба також кори-
стуватйсь. Та, з другого боку, 
не треба відкидати голосу на-
шого чуття, нашої душі. Між 
тими двома Поняттямц треба 
вміти задержати належне від-
ношення. Серце, цілком без 
контролі розуму, таки заведе 
нас у неволю. Але розум, ціл-
ком без серця і Ібез чуття, та-
кож заведе нас на розпуття. 

Коли ми захочемо стати ціл-: 
ковитими радіоналістами і все 
вияснювати собі розумово, то 
тоді не тільки релігія, але й 
мораль стане для нас пустою 
річчю. І честь стане пустою 
річчю. Кожний з нас тоді мог-
тиме сказати: „Що таке честь, 
що стид,-що сумління? Це пу-
сті, нерацѓЬнальні речі. Чому 
я маю стидатися чогось? То-
му, 'що' це „неморально"? Чо-
му я не маю взяти собі якоїсь 
речі, або навіть грошей мого 
товариша? Це, щоправда, буде 
крадіж, але що таке крадіж? 
Це дурне", 

ВІДСТУПНИЦТВО. 
А далі, принявши таке „ро-

зумування", що то не знає ні-
яких чуттєвих чинників, край-
ній радіоналіст доко'титься до 
того,, що і національна спра-
ва, патріотизм, вірність свому 
народові стануть нічим іншим, 
тільки „пўсѓяками". Ніби чо,-
му чоловік має бути вірний 
свому народові, ще й до того 
тоді, коли той нарід прибитий, 
потоптаний і серед нього не 
можна нічим поживитись? За-
те далеко краще можна пожи-
витися коло ворога, коли змі-
нити свою релігію і свою на-
ціональність. Але чому її т 
мінити? І в той спосіб раціо-

налісти докотяться на основі 
свого „холодного ( розумуван-
ня" також і до національного 

ПРОТОКОЛ 
L РІЧНИХ НАРАД ВИКОННОГО КОМІТЕТУ ОБЄДНАННЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В АМЕРИЦІ. 

Наради відбулися в суботу, 18-го грудня 1937 p., в Джерзі 
Ситі, Н. Дж„ в домі під ч. 83 вул. Гренд. 

ЯК РОЗУМІЮТЬ СПРАВУ 
НАШОЇ УЧАСТИ У СВІТО-

ВІЙ ВИСТАВІ. 

Я дістав письмо Внставово-
го Комітету в справі допо-
мопи українській участі у Сві-
товій Виставі в Ню Йорќу в 
1939 році. Не хочу бути остан-
нім між жертводавцями на ту 
гарну ціль. І час короткий. 
Тому годі зволікати. Ось тому 
посилаю чеком 5100 (словами: 
сто долярів) на те, щоб ми: 
могли заманіфестувати Укра-
їнське Імя й Українську Куль-

О. Ревюќ: Молодь нарікає, Адв. Пізняќ: Треба створити 
що старші занадто контролю- комітет з представників моло-
ють її та не позволяють .їй дІ і старших, який-би розгля-
висказати свобідно своїх ду- нув основніше проблему від-
мок. Треба створювати таку ношення старших до молодій 
атмосферу, щоб молодь усе навпаки та виробив плянн 
й усюди могла свобідно виго- праці. ,, -
-поритись, а тоді ми побачимо, D Михайлишин: Молодь 
Г „ и х Т Г с у в " Г я Я Д И " "К ` - " о #ЬЬПЉ відповідно 

М. Мурашко: Ми, стар'ші, До націоналістичного світогля-' т у р у н а згаданій Світовій Ви 
властиво'не' знаємо до цього Д-У- На.м пхають на силу на-
часу, чого молодь хоче. З ре- шоналізм. А в нашому понят-
ферату молоді виходить, що т ю націоналізм є рівнознач-
молодь х̀оче все сама робити, ний з фашизмом, який є імпе-
Але що властиво молодь pQ- ріялістичним, заборчим. Ми 
билаб, якби. старші дали їй повинні боротися за загально 
повну свободу ділання, не зна- людські ідеали ѓуманности, 
ти.` А ми мусимо це знати. Бо, свободи, рівности, братерства, 

якби молодь хотіла а 

ставі. 
Остаюся а шаною 

о. Василь Гривнаќ, 
парох церкви св. о. Николая 

в Сейнт Клср, Па. 

приміром, 

(Кінець буде). 

не за-..шовіністичні нацюна-
те все, що старші надбали лізми, які ріжнять між собою) 
тяжкими зусиллями, зруйнува- людей та витворюють з них 
ти, то ми на це не можемо напів звірів, 
позволити й не можемо дати' 
на це дозволу молоді. 

j Панна .Боднар: Ми хочемо 
мати змогу свобідно висказа-
ти свої погля'ди та домагання, 
щоб старші числилися з на-
шими поглядами. 

Чи жінка візьме собі що в 
голову, чи на голову, то все 
однаково коштує. 

: и 

ЯПОНСЬКА ВІЙНА В КИТАЮ. 
, Китайські жовніри у бойових ровах десь на пів-

деннім березі Жовтої Ріки, в провінції Шант.унґ.' Тут 
японські й китайські війська билися цілими тижнями. 
Японці заняли великі міста, а китайці вживають під-
їздової війни. На образќу китайці при окопнім моздірі. 

деякі. нищильні ітернаціо-
нальні сили стараються всіми 
способами насадити серед лю-
дей той крайній раціоналізм і 
в той спосіб підкопати'пбнят-
гя нації в самій основі- Бо на-
ція це в першій мірі чуттєве, 
ірраціональне поняття. Хто 
хоче пояснювати її виключно відбувся „День Українського 

той зведе її до Стрільця". На свято зійшлося 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и т т в 
В АМЕРИЦІ 

` ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. 
Стрілецьке Свято. 

В неділю, 8. траішя б. г 

„розумово 
нісенітниці. 

RADIO. 
— і .. . . . . 

НЮ ЙОРЌ, Н. Й. 
Заходом Центрального Ко-

мітету Українських Національ-
них Організацій міста Ню 
Йорќў буде передана низка 
українських пісейь через ра-
діову стацію WNYC (810 к) в 
суботу, 21. травня, від години 
6:30 до 6:45 зполудня.. Співа-
тиме Вокальний. Ансамбль М. 
Скоробогача. 

НЮ ИОРК, Н. й. 
Оперова співанка Марія Со-

кіл співатиме з радіової ста-
дії W J Z . B неділю, 22. травня Марія'Демадчук і д-р О.. Гра-
ц. p., від години 1:30 до 2-гої новський. В своїх промовах 
пополудні.. (Годину виступу,‚вони належно пошанували 

поважне число українців. Про-
грама свята бу..а бадьора. На 
гарній площі уставлено живий 
трикутник, в якого углі вете-
рани української визвольної 
війни тримали 'український і 
американський прапор. Від 
них по лінії трикутника відбі-
гали ряди стрільців і членів 
ОДВУ. В середині 'Трикутника 
творили ряди члениці Черво-
ного Хреста ОДВУ. Трикут-
н̀ик замикали члентѓ-Козацько-
го Хору Б. Вірних Українців, 
що були вбрані в гарні козаиь-
кі строї. Програмў передавано 
через голосник. Козацький 
Хор, під проводом студента 
університету Степана Савчука, 
відспівав кілька стрілецьких 
і козацьких пісень.-Головними 
бесідниками свята були пані 

С. Шумейко: Дати молоді 
цілком вільну року неможли-
во, бо молодь сама покищо не 
моглаб поставити конкретних 
домагань до старших. Вона 
хоче „бї елон" (бути сама), 
але що робилаб, якби була 
„елон", вона сама `добре не 
знає. Потрібне тільки одно: 
дати молоді справжню можли-
вість висказатися свобідно, бо 
виміна думок багато поможе. 

Адв. Кузьма: Нам треба зна-
ти, чи молодь хоче співпр.а-
цювати з нами, чи хоче ціл-
ком відділитися. Коли хоче з 
нами співпрацювати, тоді тре-
ба старшим дивитись на мо-
лрдь` її окулярами, щоб зро-
зўміти її. Було би побажа`ним, 
щоб Обєднання мало `одного 
чоловіка з молоді в канцелярії, 
який би' розглядав проблеми 
.молоді та розробляв пляни 
праці. Очевидно, такого чоло-
віка треба булоб оплатити. 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я й 
ВІД УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВ. ГРОМАДИ СВ. ВОЗНЕСЕННЯ й' 

' В НЮАРКУ, Н. ДЖ. 
Отсим подається до загального відома^ що 

В ПОНЕДІЛОК, ЗО. ТРАВНЯ, DECORATION DAY; 1938 
':—t—:: : відбудеться : ::——: 

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Е П О С В Я Ч Е Н Н Я 
НОВО ЗБУДОВАНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВ. ЦЕРКВИ СВ. 
ВОЗНЕСЕННЯ, при 675 So. 19-та вул., Нюарк, Н. ДЖ. 

ПОСВЯЧЕННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ В НАСТУПНОМУ ПОРЯДКУ: 
; В 10. ѓод. рано разпічнеться архієрейська Сл. Божа, яку нід-

служить преосв. архієпископ укр. прав, церкви Америки і Канади, 
Іван Теодорович, при співучаогн дооколичного духовенства та бу-
дуть принагідні проповіди. 

По Сі. Божій до 3. ѓод. попол. обідова пора. В 3. ѓод. роз-
лічнеться посвячення та вложення в угольний камінь памятннх до-
кументів і спису всіх фундаторів церкви, а 'відтак вмуровання 
угольного каменя. При цій нагоді будуть виголошені промови вн-
значними громадянами та амер. діячами. В часі вкладання уголь-
ного каменя делегації від укр. установ зложать відповідні до хвилі, 
привіти. 

В 5. ѓод. попол. розпічнеться спільна вечеря. В часі вечері буде 
концерт радіової німецької орхестри, виступи укр. хорів та промови, 

При посвяченні будуть присутні говернор МУР І кілька сена-
торів та інші визначні люди. 

Точні програми будуть роздані підчас свята. Це посвячення 
церкви являється українською маніфестацією міста, Нюарку і око-

`лиці, тому просимо до греміяльиої участи. 117,-
ЗА ПАРОХІЯЛЬНИИ УРЯД: 

о. д-р В. Клодницький; В. Ткач, прсдс; Д. Доля, заст.; П. Крупннць-
киіі, фін. секр.; М. Юрів, рек. секр .д і . Жуховкч, скарбник. 

СПЕЦІЯЛЬНО ДЛЯ ВИГОДИ СВОЇХ ЧИТАЧІВ 

відступництва^ 
Ми нині можемо бач`ити, як 

як бачимо, змінено). 

В КОЖНІП УЌРАІНСЬКІП ХА 
?І ПОВИНЕН $НАХОДИТИСУ 

НОВА В Е Л И К А С Е Р І В 
Е Д Ґ Ш РА'яСА БОРОВСЯ 

ОБРАЗКОВИМ 
Щ О Д Е Н Н И М Ф Е Й Л Е Т О Н О М 

стрілецтво і його ідею, яку те-
пер продовжують, бойовики 
зпід стягу ОУН.' Програму пе-
реводив ѓром. Теодор Сви-
стун. Він також на бажання 
публики відспівав пісню: Був 
собі стрілець. Стрілецьке -свя 
то лишило по собі гарне вра-
жїння н увінчалося моральним 
успіхом визвольної ідеї. 

Козак. 

ЯК МИ ПОМАГАЄШ РІДНОМУ 
КРАЄВІ 

Пропонує „СВОБОДА" 

МОНЕТУ СОЦІАЛЬНОГО 
`к`к ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ +`к 

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

ВАШОГО НУМЕРУ СОЦІЯЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
відворотниА іін.і монети передній вид монети 

Правдива 

О 

ГОДСОН, Н; й. . 
На Рідну Школу. 

А. Пристай переслав ѓчерез 

монета має в промірі 
І Ч цаля 

DAI1I власний індивідуальний нумер 
виписаний на золотистій монеті. Ви-

гляд золота гарантований. Не позо-
Обєднання $18 як „писанку на ' с , п л „ „ „ „ „ ПІПР шиття 

. vo
 J лочувана. Буде тривати ціле життя. 

Рідну Школу'. Зложили: о. J ^, 
А. Пристай $2Л5; Юстин Фе-
дин$2; по $1: В. Львівський, 
М. й Анна Кіцан; з мирування 
на Великдень $11.85. 

У додатку до цього, як згубите сво-
іо мочет`'. зиахолеиь ^ovre кинути и 
до котроїнебуть почтової скринки й 
вона буде вам відослана Краєвим Ре-
єстрацінним Бюром у Ню Йорќу, без-
платно для вас. 

ТАЃЗАН П ІД ВОГНЕМ 
На наймогутиішого мисливого африканських джунглів, 
Тарзана, полюють як на дикого звіра. Це заплата малпо-
чоловікові за те, що'захороняв приятелів у пущ! від 
жорстоких хижаків. Спершу, погорджуючи небезпеками 
свого положення, Тарзан скоро переконується 
справжню небезпеку та ставить очайдушно своє життя 
на карту. Одна з найзворушлившнх повістей про Тар-
зана..ТАРЗАН ПІД ВОГНЕМ починається в „СВОБОДІ" 

, В СЕРЕДУ, 25. ТРАВНЯ 1938 Р. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н, С0И13У 
БОСТОН, MACC Спеціальні збори 

Тов. Дружина Князя Данила, від. 
238, відбудуться у вівторок, 24. трав-
ня, в 7. годині, в цсрковніп галі, 136 
Арлінґтон ул. Проситься всіх членів, 
старших і молодіж, прийти численно. 
Будуть важні справи обговорюватн-
ся, а іме'нно дальше організування 
нашого громадянства вряди Союзу, 
роздача членам дивіденд}і, на котру 
всі тоќ довго ждали, ррганзуваиня 
спорѓової дружини з молоді при на-
шім відділі або разом з відділом 374, 
і інші важні справи. Тож обовязком 
кожного члена є прийти на ці збо-
ри і довідатися про великий поступі 
нашого Батька-Союзу. Кличте тих,; 

. іцо ще не і̀  г. Союзі. — П. Мороз, 
1 гол.; ЃІ. Всрбелнцькнй, к а с ; Н. Да- . 
вискііба, секр, ! 

В ЦІЛОМУ КРАЮ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ЦЕ ПО $1.00 
" ' П А Ќ Н Я А " УМОВИЛАСЯ З КРАЄВИМ РЕЄСТРАЦІЙНИМ БЮРОМ У 
^ О и в и Д Я НЮ ЙОРЌУ ДОСТАВЛЯТИ ЦЮ ГАРНУ ЗОЛОТИСТУ МЕ-

ДАЛЮ її ЧИТАЧАМ ПО СПЕЦЇЯЛЬНЇЙ ЦІНІ. 

іі 

З'. КУПОНОМ 
іЛИШЕза49У 

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

SVOBODA 
P.O. Box 346 

Jersey City, N. 3. 

До Адміністрації „Свободи": 
Залучаю ^9 центів, за котрі прошу прислати 

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

Ч. дому й вулиця 
Місто й стейт 
Social Security No. 

Число СОЦІАЛЬНОГО забезпечення 
Просимо писати або друкувати виразно. 

Не пропускайте ні одної цифри! НІ одної ќриски'між цифрами! 

- жшшишшишшшашяаш 



ч 
ѓі а 

- і 'п і , 

СВОБОДА, СУБОТА,' 21-го ТРАВНЯ 1938. Ч;И7. 

ПАШ Й ПАННОЧКИ! 
НаЙмодніші готові 

СУКНІ, КОСТЮМИ И 
ВЕСНЯНІ ПЛАЩІ 

дістанете в українськім 
складі 

MARIANNE 
DRESS SHOP 

М. ШКОДИНСЬКА. 
власниця 

339 EAST 14th STREET, 
NEW YORK 

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

ШлубнІ 1 больові сукні 
виконується на замовлення 

Відкрито в неділю цілий день. 

UKRAINIAN WEEKLY 
(Concluded) 

БЙЗНЄСОВЇ Нагоди 

ПОДОРОЖ д о 
СТАРОГО КРАНІ 

НОВИМИ МОТОРОВЦЯМИ 
ПІЛСУДСКІ і БАТОРИ 

НАЙБЛИЖЧІ ВІДПЛИВИ З ЦЮ 
ЙОРЌУ: 29 ТРАВНА, 9 і 22 ЧЕРВ-
НЯ, 6 і 15 ЛИПНЯ, 10 І 23 СЕРПНЯ 

Лише туристична 1 третя ќлиса. 

Голосіться до місцевих агентів 
або до: 

GDYNIA-AMERICA LINE 
$2 PEARL ST., NEW YORK, N. Y. 

РЕВМАТИЗМ ЗДЕРЖА-
! НИЙ УПРОДОВЖ 

4 8 ГОДИН. 
Новий лік ніойорського лікаря при-
носить щастя тисячам. — Проганяє 
ревматичну докучливість зо спини, 

. з суглобів і з мязів. 

ВОЛІ ПРОМИНАЮТЬ ЗВИЧАЙНО 
ПЕРШОГО ЛНЯ. — 

Отрути у вашій крові спрнчиню-
ють ревматичні болі, задеревілість та 
напухлќѓі, і не дають вам свобідно 
рухатися без докучливих болів. ІДо-
би полекшнтн свої стражд'ання, вн 
мусите увільнити свою кров від 
о І рут! Ця докторова нова медицина 
робить це швидко. Не має в-собі 
дурману — безпечна для молодих і 
старих; не чинить небезпеки серцю. 
Називається цей лік BARUVACOL і 
ви можете спробувати його на отсій 
ретельній пропозиції: витніть отеє 
оголошення і зашліть його почтою 
враз з вашим иазвншем і адресою 
до: Atkins Laboratory, 44 East 63rd 
Street, New York City. (Можете теж 
прийти особисто). Грошей не посн-
ддйте. Заплатіть почтареві $1.85 і 
кілька центів за доручення (C.O.D.), 
коли він принесе вам Баруваколь. 
Уживайте його дві доби (48 годин). 
Як не почуєте полекші, то незужн-
тий лік зверніть, а ми вам відішле-
мо ваших $1.85. ` Пощо терпіти ще 
один день "Години: 10 до 4. -

(Svoboda) 

БОЛІ НІГ 
-і'Раян на ногах, опухлі кдги, `ва-; 
бряклі жили, болячі ноѓн, флебі-
тіс (запалення жил), напухлі або 
болячі коліна Чм кісточки І pea-
матнчні ногй успішно лікуємо ко-
внмн європейськими методами без 
операції 

Офісові години: щоденно від 1 
до 6 ввечір, в понеділки і четверо 
ги від І', до 8:30 ввечір. Нема уря-
дових годин у неділі ч 

Говоримо українською мовою. 

Dr,LA.BEHLA 
3 2 0 W. SB S t , New York City 

Близько. Бродвею. 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СПІЕШЯЛТОТ' 

AMERUKS WIN PING PONG 
CHAMPIONSHIP 

In a battle to decide the champ-
ions of the Greater "New York City 
Ukrainian- Club Ping Pong Tourna-
ment, the Amentks Cluy defeated 
the Manuka Club, Wednesday, Ap-
pril 13, 1938, at the club rooms of 
the American Ukrainian Knowl-
edge Society. ' 

Mens Singles: Melvin Petruch 
(Anieruks) defeated Waiter Mo-
tiuk (Manuks) 21-17, 21-16. Men's 
Doubles: Lipka and Wm. Zaraska 
(Ameruks) defeated John Наѓріз 
and Andrew Holowitz (Manuks) 
20-22, 21-16, 21-18. Girls Singles: 
Stephanie Krandon (Manuks) de-
feated Jean Sikora (Ameruks) 21-
15, 22-20. Mixed Doubles: Stepha-
nie Krandon and Michael Miller 
(Manuks) defeated Mimi Prokop 
and Wm. Kozulak" (Ameruks) 21-
18, 21-13. Five Mao Team: Mi-
chael Lipka (Ameruks) defeated 
John Harpis (Manuks) 21-18, 21-
15; Melvin^Petruch (Ameruks) de-
feated Steve Sawula (Manuks) 21-
13, 21-10; Michael Miller Man-
uks) defeated Wm. Kozlak (Amer-
uks) 21-12, 21-13; Walter Motiuk 
(Manuks) defeated Michael Koz-
lak (Manuks) 21-18, 24-22; Wm. 
Zareska (Ameruks) defeated Mi-
chael Bellak (Manuks) 21-10, 21-
15. 

At the conclusibn of the matches 
a silver loving cup, symbolic of 
the Greater New York City U-
krainian Club .Ping'Pong Champ-
ionship was presented to the 
Ameruks Club by Walter Bacad. 

4 9 
UKRAINIAN INTER-COUNTY 
YOUTH LEAGUE ORGANIZED 

Representatives of a member of 
Ukrainian youth organizations re-
cently met in Scranton for (the pur-
pose of organizing the Ukrainian 
Inter-county Youth League. 

After a discussion on the pur-
poses of the league, the "following 
executive officers were elected: 

! Joseph Demkovicz, Scranton, presi-
dent; Myron Shpur, Wilkes-Barre, 
and Stefan Lupinetsky, vice-presi-
dents; Mary Duda, Scranton, gen-
eral secretary; Olga Shpur, Wilkes-

; Barre, and Mary Alchesih, Oly-
‚phant, assis't secretaries; Charles 
;Baruta, Nanticoke, treasurer. 

Delegates of each club repre-
' sented were elected into the Board 
of Directors as follows: Individials, 
Natalie Gnus, Joseph Sheleski; 
Young Men's Ukrainian Associa-
tion, Steve Pivarnick; Ural A. C, 
Joseph Duda; Victory Club, Wasyl 
Rudawski; St. Michael's Choral 
Club, Michael Plighka; Ukrainian 
Daughters, Jule PotochnickJ U-
krainian Youth Club, Stephanie 
Lawney; "Bandura" Chorus, Mary 
Melnyk. 

The Constitutional Committee 
consists of Mary Chomko, Oly-
phant, Joseph Sluzar, Wilkes-
Barre, and Olga Gawka, Scranton. 

A rally of all Ukrainian youth 
organizations was discussed, and 
it was decided that one will be held 

.in" each county. The first rally 
will be held in L a c k a w a n n a 
County, while the one in Luzern 
County may beheld about July 2i 

OLGA- SHPUR 
65 Brookside St. 
Wilkes-Barre, Pa. 
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NEWARK U.N.A. LIONS WIN 
PRACTICE GAME 

"The Ukrainian Lions of the Za-
porozka Sitch, Branch 371 U.N.A., 
Newark, N. J. won their first prae-
tice gaflae oh May 1, 1938 by 12 
to 5 the Bandurists of Newark be-
ing the losers. Tommy Harzula, 
of the Ukrainian Lions, struck out 
13 of the opponents and N. J. 
Jocenty made a double and three 

На продаж малий CANDY 
STORE. Українська і польська 
дільниця. З метќальні кімнати. 
Добре місце для родини. Го-
лоситись: її 7-9 
126 EAST 7th ST., NEW YORK CITY 

"Tip МИХАЙЛО ЯНКОВЙЧ4, 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ 
УрядииІ години: 

Ьід І—Сі пополудні і 'від 6—о' 
ввечір. В неділі згідно з -уМдвоіо.І 
718 SO. 17tb ST., NEWARK. N. і { 

(near Sprlngiiefci 4w^awf) 
Т#і. Еншх 3-4488. ` i f 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Л І К А Р 

ДР. ОМЕЛЯН Г Д Р Ш М 
,' ЛІКАР, ХІРУРГ І АКУШЕР̂  
8 5 3 N. 5th St. Phila, Pa. 
9 ОФІСОВІ ГОДИНИ: 

9-11 рано, 2-4 пополудні 
(5-8:30 вечером. В неділю 
за попередним ўмовленням. 

Телефон: LOM. 7981. 

Шукан)ть ^ Праці 
дет$ак$іщрри. бут 

мів таі 
старих'! шўќве Пра'ці г7 

маХ; Заплати 5Q цен-
ГНАТ НОВАК, ' .}КРОПЯ?іЯ В О Д А - # ^ О Ч Е И 

15th Ave., Newark, і N.. X W' f .†Ї{Ф ITD 

ПОХОРОННІ ЗАВЗДЩЩ 

і Сонник ? ' ^тЬ ^ T c i W $ № л М сйГиагі 
нумсрами 40% Чеснота гороќ), дуже спішиться М. іфођлГіяіодМі до очей 
інтсрсН№ ШіІІвІ'ЙИ'Тірддт Н'ій" ^ддаї,д,,^іапгИ'.-№а^К)Ваа1лдаіУііі 
рій ПОТІМОЛОДИЯ, wwMi виріс .серед не мас на. складі, не дђйтссобі вмо-
мали, %4. -Дівчима,!4.котріио1..нс'.,по; BHTH,.ttiga, іише.^іарцнтусмо ‚две-роі 
винно женитися, лише Д ^ Ь А ^ ` ^ И І 'г.РРД^Й!.Н"іЦ!.Яг25 3

 14eRSc#-'1,WI9-
мопціа,Лл.і#Нат, а украіисЦЮ мові;, . WITOUK PATENT MEDICINE,̂  
коли Hj?L рде і̂$ч?№і'.ие, іКНИЖЌН ,y Ш#; Se3..Grekani .Aw., І ^Brooklyn, ^ '-
шій кииііфаі. ордеру йте ‚tjnpoci, џ}іќ Виробляймо теќѓ -ліки^аід -задухи 
нас. ІЦиз ^‚‚', Пришліть на, р̂ хуимк W1TO! Л P)W(a l̂pM f̂:DtClNE, 
10 ^ маркамнка.,р(ешт,у1 запдатіпе, ко- у ^и ,`,—^-гл.—ь^т-—гь...,^ич. N 
лн одержите, книжку, S. KUJr,YNYĈ f, 
418-Еч etbsSt., `Нтџ York Cily. . 

singles in six trips to the plate. Of 
the Bandurists, E.' D r e s s i e r 
stretched a two base hit into a 
home-run through the errors of 
the center-fielder anti the short-
stop. - ^ 

MICHAEL POCHYNOK, 
Sec'y of Ukrainian Lions 

A TRIP t O THE CELESTIAL 
BODIES 

Oh, Sunday, April 3, 1938; a 
group .of Ameruks members and 
their guests gathered at the or-
ganizations' clubrooms' at 274 E. 
10th St., New York $ity at 3:30 
P. M. and from there proceeded to 
the Hayden Planetarium, 81st S t 
and Central Park West, N. Y. C. 

Upon entering the huge hemi-
sphere, which is the integral part 
of the Planetarium, we were halt-
ed by the accepted modernsolar 
system. This Solar System is in 
miniature with the Sun as the cen-
tral body and the heavenly planets' 
revolving on their own axis and hi 
an elliptical orbit about the Sun. 
This sound theoretical system was 
explained by Dr. Fisher of Colum-
bia University who is assisting the 
Planetarium in enlightening "The 
Earthly People," of the Heavenly 
Bodies.'Vrhe next point of interest 
Was the Panetarium Museum which 
consists of picturesr^nd exact re-
plicas of meteors, meteoritea, co-
mets, planets etc. The "finale" of 
the days entertainment was a very 
interesting lecture themed-4" ATrip 
to the Moon." During the lecture 
a projector threw the Sta,rs, Sun, 
Moon and other selestial bodies in 
their relative positions ton the huge 
hemisphere while the room was 
darkened jet ! black. To sum up 
the lecture—"The possibility of a 
rocket to the moon will be a prob-
ability in the due course of time, 
and uncontrollable element." 

Ac'good time, an enjoyable day, 
an interesting day was spent by 
all who і attended. 

РНПЛР J. KUCHMA, 
MELVIN t . PETRUCH. 

BOOKING SOFTBALL GAMES 
The Rahkm (Pa.) "Ukes" are 

booking games ііЩ хаД Ukrainian 
light softball teams of Western 
Pennsylvania. Write to: David B. 
Futryk, 213 Becong Street, Brad-
dock, Pa; - ` v 

Д P M. `МІЛШЧ с"рччи-і Старокра-
евнй лікар. 

14'2? 
^ 

W. GIRARD 
^ІЬА^ЩЦАЦ PA 

џі 
AVENUE 

Г(ОЯ 

9 JIJK^e^H^PhuHLiJeAvni^ae. є: 
нед'угщ.серця, деШіів^ (̂'олуДка, 
кишок, ігечінќн, 'нирок, ќрови, 
жил,, нервіђ, ревиатна.ч, цукрову 
хоробу і інші) й половінедуги. 

УРЯДОВІ ГОДИНИ; в' понеділок, 
середу, четвер 1 субо†у , ЇО-г2:30; 
в і в т о р о к і пятнїіцќі аѓ-8:Зо. 

‚Tplepbone: 'STTEv^ntoo 2014 

В И М М И І І Н І И И М І 

J t P ЮРІЙ АЙДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л А ЌАР?) 

321 Е. 18th StREET, 
baWmiu l i t total 2ШЛ AfMlMt, 

NEW YORK, H, T. 
Tel. GRAMERCY 8-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від 6 до 8, а в неділі 

рано від 10 до 12. 

tg: П WjfpJ?ове вичер 
пання, катар ПСДѓ^"ічні болякн 

‚недуги., шлунка 
fti.'KHUH#, Щџо-
фЏн... Й,'.,!НШІ 
відходові ‚.^бу-
рсннд.,ШО с,ара-
ђляють. біль таі 
іьќдогоди, забу-
реіжя. печінки й 
сечового-, ціху-
рз., г`острі й 
хрошчні. .НЄДУ-
ги чоловіків і 
ЖІНОК 'ЛІКУЄТЬСЯ 

з доСрнм i.fijsofiHM успіхом. Як ма-
ejev rixmeoyiv недомагання, ќо-
TpWDt-ne `роцшіете,.. порадьтеся І 
довіряй мене, а я вам.виясню. 

Проміні̂  VX;. (екс), ^ екзаміиація 
ќрови й сечі. ̀  

Умірковані ціни. 
ОГЛЯДИНИ ДАРОМ. 

DR. L. ZINS 
110 East 16 St. N. Y. 

(між 4̀ -тою Ев. і Ірвій̀ ґ Плейс) 
ГОДИНИ: від 9. рано до 8. ввечір. 
В неділі: від 9. рано до 3. сполудня. 

ЛИЩЛДЯ ПРИГАДКИ ВАМ 
КОЖНОГО ТИЖНЯ СПЕЦІАЛЬНІ ПРОДАЖІ, і ВСЕГДА СЛУШНА ЦІНА. 

С У Г Е С Т І Ї . ' 
Бондована Виска 7 літ стара ._ $1.39 лайнт 
Імпортованнй Рум __' $1.49 фіфт 
Добірна Імпортована Скач : ___J____ $2.49 фіфт 

(З дестилврні Джеймса Ода, Ѓлаз ѓо в, Скотленд) 
Олд Лоґ Кебин — 3-річна житнівка ^t,Paйn) $ .98 пайнт 

СПРАВНА ЧЕМНА ОБСЛУГА від 6. ѓод. рано до 12. вопівночі 
Зателефонуйте: С Не 1 з є я 3-9812 — або — W A t k i m 9-2382 

CHRISTOPHER WINE fc LIQUOR STORE, 

3 
НА УВАГУ ВСІМ РОЧЕСТЕРСЬКИМ 

УКРАЇНЦЯМ 

І ' JOHN С. MORGAN 
Похоронний Директор 

ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
І 720 HUDSON AVE., 

ROCHEStER, N. Y. 
(зараз коло ложарної сторожі) 

Телефон: STONE 911 
Новітнє похоронне заведення 

до вашої розпорядимостн. 
ГАРНА ПОХОРОННА 

ОБСЛУГА 
ђО ДУЖЕ ПОМІРКОВАНИХ ЦІНАХ 

Розуміємо по українськн. 

М т 
НЕМА ЗАСТУПНИКА 

48 CHRISTOPHER STREET, 
(Коло рога 8-мої вул. і 6-тої Евеннх) 

NEW YORK CITY. 
У самому серці Г'рінвіѓч Виледжу. 

Ш И Ф К А Р Т И -Ш 
на найбільші та найсісорші кораблі на всі проѓулькн і то до всіх 
країв. Виготовляємо всі документи, потрібні до подорожі — паш-
портн, Візиў пермттн, афідевіти, петиції, і тому наші пасажири не 
мають клопотів в дорозі. ' "". ` -

ДОЛЯРИ посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО ІТЕЛ6ГРАФ1ЧНО 
1 виплачуємо на останній почті під повною гарантією. ПОМАГАЄМО 
нелегальним легалізуватися відповідно до нових законів. 

ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно до тепе-
рішніх обовязуючих законів в краю. Контракти, повіювластн, акти 
даровизни, довжні скрнптн і всі інші документи. 

Продаємо ДОМИ та ріжні бизнесн по дуже приступних цінах.` 
Голосіться у всіх справах до нашого НОТАРІЯЛЬНОГО БЮРА 

йо совісні поради та ретельну обслугу. ^ ' 

S. KOWBASNIUK 
277 Е. 10th STREET, (між 1-ою 1 Евеюо A), NEW YORK, N. Y. 

ҐГ І 
7 КАРЛО ЗЄЛІНСЬКИИ, власник 

Karl Orthopaedic St, Surgical 
Appliance Corp. 

348 Firtt Avenue, New York City. 
Tel.: STuyvesant 9-4215 

Спеціяліст у виробі приборів. орто-
педичних і хірургічних: Trusses, 
abdominal supporters, elastic stock-

ings, surgical corsets, orthopaedic braces, crutches, arch-supporters, etc. 
Мешкання: 1415-04 Arlington Terrace. Jamaica, L. I.—Tel.: REpublic 9-2243-J 

Ніщо, тільки час може вдосконалити 
й закріпити посмертну обслугу; на роки 
обслуги нема заступника, ^_ 

Що ми були діяльними в нашім зван-
ню ще від 1900 року, це є річчіершоряд-
ної ваги. Організація з меншим досвідом 
не може мати під собою такого певного 
грунту. -

STEPHEN J.IEWUSIAK 6t SON 
FUNERAL DIRECTORS 

77 Horrfe St , JarMjr City 
Phont: 

LWrgea 4-8989 

мавші 

3 4 K 28 St., Bayonna 
Phone: 

Bayonne 3-0840 
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МИРОН Л И Т В І Ќ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжвнці, як далеко позі 
Нюарком. 'Враз! потреби тел# 
фонуяте до нас. Обслуга тдтм 

і ЧЄСНа.- — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Spring field Ave. 
N E W A R K , N. J. 

Phone: Eeiex 3-8347 

В КОЖШИ УКРАЇНСЬКІЙ XA-
Tl'ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

ЃТЕ†ЃЧ) ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАЛ1ІІ 
В 8RONX, BROOKJ.YN, NEW 

YQRK І ОКТЗЛИЦЯХ 
129 `Е. 7tk STREET. 
N E W YORK, N. Y. 

Tel.; Orchard 4-2S6S 
BRANCH OFFICE вќ CHAJ'El. 

70? PROSPECT AVENUE 
Uor. E. 188 St.), BRONX, N. ^ 

T.L LttdW 4-28Є8, 
-a# 

ПРИ ВЕСІЛЛЯХ 
ПРИ ПОХОРОНАХ 
ПРИ всяких 
СПЕЦІЯЛЬНИХ 

'НАГОДАХ І Л Л ^ % Љ А Л П ^ 
— зайдіть до свого — 

HOLLYWOOD FLORIST 
127 firm.St., New York City 

(bet. Ave. A St 1st Ave.) or 
Tel.: Dry Dock 4-8949 

- ` Л Л Л Л А А Л А Л Л Л Л Л ^ ^ ^ Л Л Л Л Ѓ ^ І Л Л З 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертеймо 
wn ряджу є погребами ио піні так 

шзькій, аќ $ІЯО. Обслуга 
найкраща. 

J O I 1 1 1 0 N 1 О 
Jcuuad Uundartaker Де ЕваЬаЬаег 

437 ї . ttk ST., NIW YORK CITY. 
Otiailti Рвввгаі! u l t w u Ц50. 
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Те, що Джейн не вдалося 
віднайти виходу з горіючої 
святині, могло закінчитись 
для них усіх фатально. Вогонь 
натискав з усіх сторін і хотів 
'досягнути їх своїми язиками. 
Та покищо вони відсувались, 
хоч місця вже осталось їм не-
багато. Бравн спокійно, напів 
жартівливо, замітив: „Коли не 
станеться чудо, з нас скоро 
буде печеня". 

Дим їм ўсім витискав сльо-
зи. Тарзан не ждав на чудо. 
Він'знав, що треба самому 
рятуватись. У кутку він поба-
чив двері, до яких уже доби-
рав'ся вогоНь. Він напер їх з` 
цілбї сили і Еіисадив. Крізь ці 
двері він вскочив у, темну кім-
нату. Звідти перейшов у ще 
одну кімнату. Та всі вони `були 
темні і ні одна не мала вікна. 
А він саме шукав вікна. 

Вік хотів далі бігти, але ntv-
бачив, що з іншого кінця та-
кож почав продиратися во-
гонь. З усіх сторін напирав на 
них вогонь і притискав чим-
раз більше до кута. Нагло з 
наповненої димом ю'мнати ВИА 
скочиа кавуру. Він ^ихав 
тяжко і рукою спирався на 
стіну. Видно було, що він ду-
шнться з браку свіжого по-
вітря. Тарзан заховався в кут% 

оли.. кавуру зрівнявся з 
Ііим, Тарзан вискочив до ньо-
ѓо. і,ГЬкажи, мені вИхід звід-, 
сіля", заг`оворив він прйказу-
ючо. Кавуру видивився на 
нього і вся свідомість повер-
нулась до нього. Миттю він 
сягнув по ніж. Але Тарзан то-
го не бачив, йому здавалося, 
що в обличчі цеї загальної не-
безпеки кавуру буде рятувати-
ся разом з усімн. ' 

Д^Р Є, ЧЕРНОВ " S s s r 
9 Гострі й хронічні недуги чоло-

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

NEW YORK СЃЃУ, Room 14. 
Офісові години 10—8; неділя II—2. 

Жіяма-доктор до обсяугв. 
9 Проміні X Љ флюроскоп $2.00. 

КОСИ 
Маємо австрійські серпи і 

коси з найліпшої серебристої 
стали, коса довга 32 цалі, ва-
жить поверх фунта, за одним 
поклепанням косить пару днів. 
Коса широка $2.50 з пересил-
кою. Перстень д о коси подвій-
ний 50 ц. Бабка 75 ц. Молоток 
60 ц. Брусок 25 ц. Серп з зу-
бами $1.00. 

Замовлення враз, з грішми поси-
лайте на адресу: І15-І9 

UKJIAINIAN BAZAR, 
97 AVENUE A, NEAR 6tb STREET, 

NEW YORK, N. Y. 

-




