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ЗАКОНОПРОЄК† ГОДИН ПРАЩ 
І ПЛАТИ ПЕРЕЙШОВ 

ВАШИНГТОН. — Після коротких дебат палата 
представників і сенат переголосували законопро-
ект найвищих годин праці і найнижчої плати. За 
той проект побивалися деякі круги вже від двох літ. 
у ріжних формах діставався він на наради то пала-
ти представників то сенату і коли переходив у пер-
шій інстанції, то провалювався в другій. Щойно те-
пер у значно зміненій формі, приготованій спеціяль-
ною комісією, зложеною з конгресменів і сенаторів, 
переголосовано його тут і там. Тепер він іще.По-
требує підпису президента і стане законом. Підпис 
президента вже запевнений. Той законопроект, на 
думку його прихильників, ^матиме великий вплив на 
добробут Америки. Але його вороги твердять, що 
він відчиняє.двері до економічної диктатури. 

„ДОБЛЮ hi ЕРГ КУПУЄ УБРАННЯ 
ДЛЯ БЕЗРОБІТНИХ. 

ВАШИНГТОН. — Заряд „Доблю Пі Ей" перший 
раз рішився закупити у складах кравців убрання для 
безробітних на суму десять міліонів долярів. Рішив-
ся на цей крок заряд тоді,'коли предсідник кравець-
кої юнії, Гилмен, представив йому, що через те не 
лиш безробітні дістануть убрання, але також від-
пружаться кравецькі склади ѓтисячі кравецьких ро-
бітників підуть знов до праці. 
ГЕИҐ РАДИТЬ СЛАТИ „ЧЕРВОНИХ" І „ФАШИ-

СТ1В" ДО КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ТАБОРІВ. 
НЮАРК. — На кількагодиннім судовім переслу-

ханні в справі заборони свободи слова в Джерзі Ситі 
посадник того міста, Френк Гейґ, твердив, що він не 
забороняє нікому свободи слова, хто вживає тої 
свободи для добра. суспільности. Він відбирає ту 
свободу тільки тим^що її надуживають і підкопу-' 
ють суспільний лад і порядок. Далі ГеЙґ подавав 
раду, щоб усіх американських громадян,:які зара-
жені червоною переворотною наукою, вислати на 
Аляску, а тих, що не є амер'иканськими громадяна-
ми, відіслати до їх краю. Те саме радив робити з 
фашистами і націстами. . џі 
УХВАЛИЛИ ПРОБІРКУ РОБОТИ ЗАПОМОГОВИХ 

БЮР. 
НЮ ЙОРЌ. — Міська рада Ню Йорќу ухвалила ' 

більшістю голосів перевести слідство над роботою 
запомогових бюр у тому місті. Слідство малоб 
скупчитиєя над такими питаннями: Чи Ті бюра 
справно в и к о н у ю т ь свою 'роботу?' Чи нема 
забагато у р я д о в ц і в ? . Чи ті урядовці не 
побирають часом завеликих платень? Чи не ви-
трачують грошей на непотрібні речі? Чи не роб-
лять часом ріжниць, виплачуючи людям запомоги? 
Чи не змушують часом людей вступати до так зва-
ного „робітничого союзу", котрий, як відомо, є в 
комуністичних руках? і т.: п. Передбачають, що те 
рішення міської ради посадник Ля Гвардія запере- -
чить і до слідства-Не допустить,. .., . 

АНГЛІЯ І ФРАНЦІЯ НЕ ПЛАТЯТЬ ДОВЃІВ. 
ВАШИНГТОН.— На передодні чергового речен-

ця, коли то Англія і Франція мали-сплачувати рати ( 
тих довѓів, які затягнули в часі війни, англійський і 
французький амбасадор зголосили заяву перед а-
мериканським урядом, що їх ур'яди тих довѓів по-
кищо платити;не можуть, але при найближчій ко-
рисній нагоді вони готові розпочати переговори в 
ціли управильнення цієї справи. - . j .' 
ПРЕЗИДЕНТ ЗАПЕРЕЧУЄ ІНФЛЯЦІЙНІ НАМІРИ. 

ВАШИНГТОН. — На пресовій конференції пре-
зидент Рузвелт заперечив, начебто уряд задумував 
у короткому ч а̀сі знов обнизитй доляра до 50% йо-
го первісної вартости. Вістки про обниЖку доляра 
прийшли з закордону і внаслідок тих вісток за гра-
ницею вартість доляра вже трошки обнизилась, а то 
тому, що багато людей і'банків позбуваються аме-
риканської валюти і замінюють її. на якусь іншу. 

ПРИТРИМАЛИ ДВІ ЖШКИ В СПРАВІ 
ШПИГУНСТВА. 

НЮ ЙОРЌ. — На розпорядок прокуратора Гар-
Дія притримано дві жінки німецького походження 
як свідків у справі німецької шпигунської афери на 
терені Злучених Держав Америки. Поліція бЬялася, 
ш.0 ті жінки, які правдоподібно самі не є вмішані в 
ту шпигунську аферу, але знають про неї чимало рі-
чей, моглиб утекти до Німеччини так, як інші свідки 
повтікали. ( 

ВЧЕНИЙ ПОПОВНИВ САМОГУБСТВО. 
САН ФРАНСІСКО.—Професор астрономії, свого 

часу президент Каліфорнійського університету, д-р 
Вилйем Кемпбел, скочив з вікна третього поверху і 
забився. В своїм прощальнім листі д о жінки він ду-
же перепрошує її за той учинок, але каже, що тому, 
шо він вже майже зовсім осліп на обоє очей, мусить 
відійти, щоб не стати їй тягаром. 

МИСТЕЦТВО ДЛЯ СВІТОВОЇ ВИСТАВИ. 
Федеральний уряд розписав 'був свого часу кон-

курс на дві стату'ї для федерального будинку на Сві-
товій Виставі в Ню Йорќу в 1939. році. За найкращий 
проект визначено нагороду в сумі 10,000 долярів. 

-Дістав її Гарі Пул Кемден, 38-літній різьбар з Пар"-' 
керсбурґу, Вест Вірджінія, за групу „Єдністц" (наліво). 
Луіс^лоІбодкін з Ню Йорќу дістав другу нагороду за 
етатую ЛІЇІКОЛна (направо). ' . -̀ -

НАРОДНІЙ ПРАЦІВНИК. 
В селі Данильчу, повіт Рога-

тин, помер 73-літній Дмитро 
Гривнаќ, що був відомий зо 
своєї праці на народній ниві: 
в читальні, коонеративі й 
Сільськім Господарі. Один йо-
ѓо син є українським право-
славним священиком у Канаді, 
другий був послом до сойму, 
а третій є кооператором. -

СТРАШНІ ЗЛОЧИНИ БОЖЕ-
. ВІЛЬНОГО.' 

Ь 27-літнІй норвезький - -селя-
нин у місцевості Валєре коло 
шведського кордону вбив сво-
гсгбатька. Опісля важко' зра-
нив жандарма і шофера амбу-
лянсу, які хотіли його .обез-
владнити разом із сусідами. З 
черги побіг до, ха†й свого 
приятеля, якому' відрубав го-
лову та вбив іще двох жандар-
мів і лікаря, які хотіли нало-
жити на нього кафтан. Тому 
селяни мусіли застрілити бо-
жевільного злочинця. 

ЗА СФАЛЬШУВАННЯ 
ПІДПИСУ. 

Перед трибуналом окружно-
го суду в Ряшев^ відбулася 
розправа проти Яна Ковальца, 
сільського листаря з Раніжева, 
пов.' Кольбушова. Прокуратор 
притягнув його до відпові-
дальности за присвоєння 4.27 
зл. і за сфальшування 'підпи-
су на почтовім переказі. Три-
бунал засудив Ковальца на 
півтора року безоглядної вяз-
ниці. , ,' .,. 

ВУІІИК НА ЦЕРКОВНІЙ 
ВЕЖІ. 

В місцевості Шлявб у Німеч-
чині щ часі реставраційних ро-
чбіт викрили на вежі тамош-
ньрї церкви... пасіку^ Пчоли 
від невідомо кількох літ зро-
били собі з недоступного для 
нікого вершка вежі — вулик. 
Тепер, коли цей „вулик" вгд-
крили, вибрали з нього коло 
3,000 кґ. меду. 

ВІДКРИЛИ СТАТУЮ З РИМ-
СЬКИХ ЧАСІВ. 

Підчас цьогорічного, дово-
лі низького стану води в Ре-
ні відкрили на поверхні тієї 
ріки якусь білу точку. Заці-
кавлені тим пасажири з чов-
нів підплили до місця, в яко-
му побачили цю ясну точку, 
і переконалися, що це части-
на мармурової статуї. Коли 
статую` добули з води, ізняви-
лося, що це незвичайно цінна 
памятка, статуя Венери із ста-
ро-римських часів. Припад-
цбпо відкритої Венери не у-
шкодив навіть „зуб часу". 

ГРІМ УБИЕИЗ ОСІБ. 

ЖАХЛИВА КАРТИНА СМЕР-
ТИ ПІД пльотинбю. 
На бульварі Арого в Пари_-

жі виконали перед кількома 
днями присуд смерти на сй-
новбивнику Мўазі. Він роз-
вівся. зо своєю жінкою Lcxo-
пив у неї власного малоліт-
нього сина й .домагався від 
жінки викупу. Не ` добивши-
ся грошей, Муаз у звірський 
спосіб убив хлопчину. Усі по-
дробиці того жахливого зло-
чину вияснилися щойно зго-
дом, після того, як суд нри-
сяжних з'асудив ^ злочинног'о 
батька па смерѓь. Сцену вбив-
ства підглянули бул'и припад-
ково інші діти, які саме під 
ту пору бавилися надворі. 

Коли Муаза розбудили й 
повідомили, що прохання про 
помилування відкинули, він 
почав дико верещати й ви-
риватися з̂  рук ката та його 
помічників. Повних 18 хви` 
лин минуло, заки його одяг-
нули, заки священик прочи-
тав молитви і заки виконали 
всі формальності. Муаз кри-
чав і обкидав проклонами та 
лайками прокуратора, вязнич-
ну управу, поліцаїв... 

—Я невинний! Не хочу; щоб 
мені відрубували голову!..^ 
Всі ви банда вбивників і зло-
чинців! — кричав він.' 

В б-тій год. рано Муазові 
дали випити склянку руму. 
Потім його посадили на в'із 
засудженців між священиком 
та оборонцем Райманом Жу-
бером. Коли віз завернув нп 
бульвар Араґо, засуджений 
почав знову просити: 

— Не хочу, не хочу!... За-
вяжіть мені очі. џ Інакше я не 
вийду з авта. 

Тоді адвокат вийняв із ки-
шені хусточку й `завязав за-
судженому очі. 

Кілька хвилин пізніше засу-
дженому відрубала ґільотина 
голову. 

АЛБЕРТІНСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ 
ОДЕРЖАЛИ НАГОРОДИ 

ПУЛІЦЕРА. 
Албертійські журналісти о-

держали нагороди Пуліцера 
за боротьбу за свободу сло-
ва, а головйо за свободу пре-
си, яка минулої осени була по-
важно загрожена законопроек-

зо J,TOM, ухваленим^ албертійською 
Над Португалією лютував в 

останньому часі буревій 
зливним дощем. У місцевостП л%ґіслятурого, а непідпйсаним 
Біляфранко грім ударив у гурт. заступником Губернатора Бо-
13 людей і важко зранив 10 веном. N Цей закон звався 
зпоміж них: У полудневій г„Закон про'контролю преси". 
Португалії згинули в останніх 
днях теж три особи. 

„-Едмонтон Джорнал"`- одер-
жав' як нагороду бронзову та-
рілку з образќом і з написом 
„За провід у боротьбі за сво-
боду преси В Алберті". Пять 
Інших йлбертійських щоден-
ників і 90 тижневиків одержа-
ли вирізьблені `цертифікати за 
ї'хній опір проти спроби ал-
бертійського суспільно-креди 
тового уряду наложити на-
мордник на пресу. 

або ро-

ОСТАННЯ ФАЙКА, 
У Кральовськім Ѓрадці (Че-

хія) трапилася недавно не-
звичайНо дивна, притому тра-
ґічна подія. Справді небуден-
ною смертю згинув 51-літній 
робітник Осип Сметана- 'Сме-
тана мав здавналривичќу, що 
коли він їхав на своїм колесі, 
залюбки курив'свою коротку' Нагороди роздав 
файку. Коли востаннє він вер- зіслав президент Колюмбій-
тався колесом із праці, .заќў-'ськото університету Николас 
ривши люЛьку, його увагу від-1 Ботлер. Це перший 'раз тра-
вернув старт літака. Хвилин- пилося, що нагороди Пуліце-
ка неуваги викликала ката-jpa роздано особам поза гра-
строфу, бо колесо стратило ницями Злучених Держав, 
раптом рівновагўі вїхало пов-‚Члени нагородової ради Пулі-
ним розгоном на копицю ка-(цера слідили два роки поло-
міння. Сметана злетів із ко-(ження в Алберті і рішили пе-
леса, впав на каміння і вбив реломити традицію та- роздати 
собі при тім' люльку в рот.' нагороди поза границями 
Нікотина з файки викликала Злучених Держав як признан-
затроєння ќрови і Сметана по- ня для албертійських журна-
мер у 'міській лічниці- негайно І лісѓів за поразку албертій-
після переведеної операції. сьќого пресового закону. 

JJ 
ПРО ВБИВСТВО ІІ0ЛК. Е. К0Й0-
ВАЛЬЦЯ ЗА ЧАСОПИСОМ "ДІЛО 

Що стверджує „Івнінґ Стандард". 
Згадуючи цро вбивство полк. Евѓена Коноваль-

ця ‚Двнінґ Стандард" стверджує, що після акції на 
терені Польщі полк. Коновалець зосередив увагу на 
совєтську Україну і від'двох років намагався виќли-
кати там повстання. Тому ШУ звернуло на нього 
увагу та зорганізувало' замах у Ротердамі 

Хто був Коновалець — на думку Варшави. 
Варшавський урядовий часопис „АБЦ" підкрес-

лює у своїй вступній статті, затитулованій „Хто був 
Коновалець", що` полк. Коновалець вів свою власну 
політику, яка змагала до того, щоб створити неза-
лежну українську державу з арх. Вільгельмом Габс-
бургом на престолі (?!), що він вів протипольську 
роботу та був творцем „Української Військової Ор-
Ганізації". ^ " 

^ Видумки „ІКЦ". 
А краківський „Ілюстровани Курієр Цoдзєнни,, 

намагається пускати між польське громадянство 
свої „інформації". В першу чергу стверджує, щоби 
бути у тій справі дуже обережним, бо може то не 
згинув полк. Коновалець. Пише, що то певно де-
яким чинникам залежить на-тім, щоб законспірував 
ти його особу, особливо тепер, коли „українсь`кі те-
рористи почали посилену діяльність". Далі пише 
цей часопис про те, що полк. Коновалець, -вернув-
шися „з Канади; де збирав фонди на боротьбу з 
Польщею", почав шукати союзників і зачав вести 
переговори з комінтернбм. Каже, що дуже можли-
во, що це українські націоналісти разом з комуні^ 
стами можуть використовувати ротердамський ін-
цидент, щоб замаскувати Коновальця. І дивується 
„ІКЦ", що „Діло", яке „відхрещувалося-від Коно-
в'альця", подало вістку про його „здогадну смерть" 
навіть на першій сторінці. -; 

Що це за газета? 
Щоб мати поняття, яка це газета отой „ІКЦ", 

вистарчить додати, що разом з тими інформаціями, 
про які вище згадано, цей часопис подає, що тесть 
Коновальця, адвокат д-р Степан Федак, звернувся до 
дирекції поліції в Ротердамі за потвердженнями 
вістки про вбивство. Та, як відомо, д-р Степан Фе-
дак уже лежить у гробі два роки. 
у . ^ Під трьома назвищами. 

Голяндська поліція має точний опис чекіста Ва-
люха, що виступав під назвищами Дісімов і Петро-

уніч та говорить по українськи, російсьќи, французь-
ки і німецьки. „Українські Вісти" подають, що це 
мабуть, той, що працював у комсомолі КПЗУ в pp. 
1926—1928. Відсидівши вязничну карўу Польщі, вй-
їхав до СССР і там став підчас боротьби між шум-
кістами і прихильниками Москви по боці Москви, в 
жонатий з жидівкою-комуністкою з Перемишля. 

Підготовляв ширшу акцію. 
`Виленське „Слово" подає, що полк. Коновалець 

в організуванні терористично-конспіраційної акШЇ не 
обмежувався до України під Совєтамй, але то'ркнув-
йя східніх окраїн Совєтів. 'Часопис звязуе акцію 
Полк. Коновальця з акцією на Далекім Сході, з ви̂ -
Даванням часопису „Вільна Україна" у Харбіні талз 
видаванням брошур українською, японською та ки-
тайською мовою про українські самостійницькі зма-
гання. Пише, що він також вів пропаганду на-те? 
рені совєтської армії Бліхера, яка складається у 40% 
з українців. 

' Мав звязки з УССР. 
Варшавський „Наш ПшеґльонД" подає, що 

полк. Коновалець Приняв пакет у Ротердамі, бо пеб-
но думав, що в.нім є важні документи з Великої У-
країни, бо він удержував звязки з Україною під Со-
вєтами від кількох років. .. 

Заупокійне богослуження. 
Родина полк. Е. Коновальця оголосила, що за-

упокійне богослуження за душу бл. п. полк. Евѓена 
Коновальця відправиться 4. червня в храмі св. Юра. 

Є БАГАТО НЕПРАВДИ! 
ПАРИЖ. — Націоналістична Пресова Служба 

оголошує вияснення, в якім звертає увагу, що в ін-
формаціях, подаваних чужинними агенціями, є ба-
гато неправди'. Наприклад, пишеться в них, що пол-
ковникові Коновальцеві передано в пакеті гроші т̀а 
конфекти, а це неправда. Бо в пакетах передавали 
звязкові зразки тої націоналістичної літератури, що 
'їх поширюють націоналістичні організації. 

ЧИСТКА В ЖИДІВСЬКІЙ РЕСПУБЛИЦІ. 
МОСКВА. — Прийшла черга на жидівську рес-

публику Біробіджан. Розпочато там перший раз 
чистку і розстріляно 17 осіб за „шпигунство і сабо-
тажі". й`, -;4v' ч, 

СТРАШНА ПОВІНЬ. 
ШАНГАЙ. — Китай навістила повінь, якої там 

іще не бувало. Уже пишуть, що потонуло яких ІЗД-
000 осіб. Де були села j міста, там тепер-^- озера. 
МІЛіони людей осталися без хліба і притулку. 

_х„ ШВШШЙШШ^Ш ---.-:--..- ^ ` „ -.' Ч - . - У — 
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В ХТО І ЯК ІНФОРМУЄ 

СИЛА ІДЕЇ 
Чому властиво перемагає 

тепер політика' Німеччини ? 
Чому Гітлер іде від перемоги 
до перемоги? Бо ступневе ска-
сування всіх докучливих для 
Німеччини економічних, тернў 
торіяльних і політичних пара-
графів версайського миру, 
скасування контрибуції, при-
верне'ння повної суверенности 

чина ту віру 'стратила. ОДні, 
буржуазні партії, вірили в 
‚демократичний поступ" і 
мир, який загоїть усі рани вій-
ли. Другіў ‚СОЦІАЛІСТИ, вірили в 
еволюцію в напрямку соціялі-
стичної, утопії, в щастя без ці-
саря і князів, а одні і другі ві-
рули , в ласку перемож-
ціві Запобігали її, думали, що 

на своїх землях, нарешті за у д а в а т и м у т ь б а р а„ців, то 
няття району Сари й А в с т р і ї ' ^ _ _ f ^ _ 4 ^ ?„ ..л „„„„_ 
— це , таки великі політичні Сталася трагічна подія, якою є вбивство полк. 

Евѓена Коновальця.. Кожний з нас хотів би якнай-
скорше знати про неї всю правду. І ми також. Тим-
більше, що ми в'сі свідомі того, що кожний Зи читачів 

' глядить кожного дня за новими вістями у цій справі, 
бажаючи виробити собі свій власний погляд. Та 
наші інформації, як бачимо, є все ще дуже скупі, 
хоч передаємо все; що знаємо. А коли ми передали 
недавно жмут відомостей, надісланих з Европи, то 
передали дійсно те, що прийшло, здаючи собі до-
бре справу з усієї відповідальности за того роду ін-
формування. І саме тому свідомо передаємо мате-
ріял у такім виді, як він до нас надходить. Ми та-
кож добре застановлялися над тими першими віст-
камй, що їх передавала американська -преса. Як ми 
їх читали, нам стало відразу ясно, що бал'амутство, 
чи проволока з виявленням ̀ імени могли бути тіль-
ки наслідками веденого поліцією слідства. Що саме 
мала голяндська поліція на думці, що так довго не 
виявила` правдивого імени, ми не знали, але дога-
дувалися, яка тому причина, бо в подібних випад-
ках'дюліція завжди поступає однаково. 

Як відомо, ми дістали з українських джерел за-
певнення, що полк. Коновалець упав жертвою мо-
сковських агентів. І те також передали до відома 
загалу. Автім і голяндська поліція також була і є 
того самого переконання. Пишучи тіро це вбивство 
у наших вступних статтях, ми також виявили і наше 
власне переконання, щО Полк. Коновальця вбила ру-
ќа червоної Москви. Бо навіть ті відомості, які досі 
зібрано, так нас переконують. А як дійшло до цьо-
го, що та червона рука зуміла підійти до полк. Ко-
новальця, чи до націоналістичного українського ру-, 
ху, це вже дальша справа. Саме вона потребує даль-
шого вияснення. І хочеться вірити, що згодом ви- ІДле фа̀кт є фактом: Птлєр ту 

ідею німцям,, дав і надхнув 
нею поверх шістьдесять мілі-
онів німців—у границях „рай-
ху" і поза ним. Він привернув 
німцям, розбавленим економіч-
но, територіяльно' І,'ГОЛОВНО, 
морально по війні, віру в се-
бе як у.великий народ. При-
вернув почуття національної 
гордостн. Привернув почуття 
своєї расової вищости над ін-
ш'ими „меншвартними" наро-
да.ми. Він указав пальцем на 
марксизм як ґанґрену, яка то-
чила національний організм 
народу, і вказав, як цю ґан-
ґрену Треба нищити. Він наре-
шті, що було мабуть найго-
ловніше, привернув німецьким 
масам віру у власні сили. Бо 
повалена по 1918 році Німеч-

здобутки, які приводять у 
здивування як приятелів так і 
ворогів націонал-соціялістич-
ного режіму. 

Всі сушать собі голову, звід-
ки той режім бере силу ста'в-
ляти чоло Европі, а то й.̀ світо-
ві. 

Одні оповідають про.чудову 
організацію німецької армії, 
другі про німецьку дисциплі-
ну, треті про сприятливі об-
ставини, четверті про слабість 
Европи і демократії і т. п. А-
ле суть не в тім. Не в тім.п^и-
чина дивного успіху, нім‡цькрї 
політики. Властива причина 
таки в с'илі ідеї'. Кожний нарід 
тільки тоді може доко.натй ,ве-
ликих чинів, колИ ним, прово-
дйтьі'велика ідея.' Але велика 
ідея це не щось, чого можна 
навчитися в школі; не щось, у 
чім.можна переконати розумо-
вими аргументами. Велика 
ідея — це віра в післанництво 
народу, віра, яку її основниќй 
сугерують масам. 

Таку ідею виносив у своїм 
серці на вигнанні, у вояцьких 
окопах, у тюрмі — Адольф 
Гітлєр. Можна ставитися до 
тої ідеї, як хто хоче. Можна її 
хвалити 'і можна її ненавидіти. 

жеж впоїв їм'віру в те, ЩО во-
ни мають силу ті відносини 
змінити. 

Тоді наступив у Німеччині 
повільно духовий перелом. 
Нація —-опль'ована, сплюгав-
лена, закута в кайдани ганеб-
ноѓо миру — піднесла; голову, 
заняла грізну ‚поставу і поба-
чила, що ті, перед якими не-
давно тремтіла, коли була 
слаба, з респектом усуваються 
йа бік, коли побачили, що во-
на сильна і сильною бути хоче, 

ТоДі саме наступило „чу-
до" гітлерівської політики. 
Тоді наступили її успіхи. Тоді 
Німеччина зайняла те поло-
ження, яке займає хге`пер. І не 
завдяки своїй армії, ні дисци-
пліні, ні чому іншому, лише 
завдяки свіжому подмухові 
нової, окрилюючої ідеї, яка 
привернула їм віру в себе, ві-
ру в свою силу і бажання'зма-
гатись, або вмерти. 

Коли у нас хто порушує та-
кі справи, то з'араз знаходять-

французький вовк їх не заче-
пить, не зачеплять і інші дріб-
ніші., щакалі. Вірили, що 
згорблені хребти заскарблять 
їм пощаду сильних... ( 

Це була найгірша утопія, я-
ка л'иш могла бути! Це був со-
лодкий яд, яким труїлися німці, 
сходячи на європейськім кон-
тиненті на третій плян, уступа-
ючн дорогу бутним перемож-
цям, а навіть- нахабним боль- ся такі, що "кричать, що поши 
шевикам, які зрадою її зух-
вальством `більше добилися 
від великих держав, ніж вер-
сайська Німеччина потульні-
стю і вірністю принятим зобо-
`вязанням. Безглуздість тѓі кого 
положений добавив' Гітлєр і 
рішив зломити його. Він вла-
сне.відкрив землякам очі . на 
ненормальність такого поло-
ження. Він показав, що не сла-г 
61, а лише сильні стають рів-
новартні І рівноправні, і він 

рюється між нами „птлє-
ризм", „фашизм" і т. п. Та ми 
пишемо про те тому, що в нас 
не доцінюють значіння ідеї й 
ідеольоґії. Доцінюють лише 
значіння „реальних здобут-
ків". Хай отже на прикладі 
німців повчаться скептики! 
Хай зрозуміють, що нема та-
кого пониження, з якого не 
моглаб вивести народ сила ве-
ликої ідеї і віра в своє право 
і в свою силу. 

йде на верх уся правда. 
Очевидно, що ті, що є на собачій службі Мо-

скви, роблять тепер усе можливе, щоб внести у ту 
трагедію якнайбільше заколоту. А зокрема йде їм 
про те, щоб звільнити тут Москву, щоб припуска-
ти всі можливості вбивства полк. Коновальця, але 
тільки такі, які вважають це вбивство лише ділом 
самих справжніх українських націоналістів. Що та-
ке представлення трагедії є потрібне Москві, це ясне. 
Що на таке пускаються московські сѓўпайки від У. 
Щ. Вістей, це таксоќ природне, бож вони наймлені 
до такої собачої служби. Але що в однім ряді з`ни-
ми станув гетьманський провідник в Америці, Олек-
сандер Шаповал, зо своїм часописом „Наш Стяг" — 
це вже окреме діло. Що й він так дуже поспішився 
зо своїми „здогадами", такими самими, що їх мають 
московські червоні агенти, це вже справа, яка по-
виннаб застановити навіть і, гетьманців, якщо в них 
є̀  справжні українські почування. Бож в обличчі тра-
ґедії в Ротердамі можна, хоч підождати зо „здо-
гадами", які досі виходили — з Москви. 

ДРІБНА УКРАЇНСЬКА 
ШЛЯХТА 

Здавегі-давна живуть на Під-
карпатті,'головно' в Переми-
щині, Турчанщині, Самбірщи-
ні, Стрийщині та Станиславів-
щині, а дальше на Волині в де-
яких околицях і на Поліссі на-
щадки княжих бояр, т. зв. 
др'ібна шл'яхта. Жили вони со-
бі спокійно, працювати на рі-
лі, як і решта нашого селян` 
ства, мали в себе читальні 
„Просвіти" чи „Рідні Школи" 
і кооперативи, наскільки їм у-
даЛося- заяожити (знаємо: на 
Волині і на Поліссі це неабия-
ка штука!) і були добрими у-
країнськими громадянами. 

Аж нараз, здивовані, довіду-
ються вони від деяких Панів, 
що почали їздити по шляхот-
ських селах, що вони не мають 
нічого спільного з „хлоп-
ським" українським наро`дом, 

що вони поляки з діда прадіда, 
нащадки польських шляхот-
ських осадників, тільки зукраї-
нізовані греко-католицькими 
священиками, що вони все буі 

ли і повинні бути польськими 
патріотами, оборонцями поль-
ськости на „кресах''. І пішла в 
тому напрямі шалена' агітація 
при помочі всіх засобів: окре-
мої газетки для .^‚шляхти з.а-
гродовей" („Побудка"), шля-
хотських віч, на яких плели 
нашим шляхтичам теревені 
про їхню польськість, хоч вр-
ни були і є греко-католиками 
та ані слова по польськй не 
вміли сказати, безліч обіця-
нок про ріжні матеріяльні по-
лекші; мовляв, дістанете поле 
на сплати, а може... хто зна... і 
задармо, дістанете по`зички, 
ваші діти вдержуватимемо 

задармо в школах і т. д., і т. д. 
Знайшлися між шляхтичами і 
такі, що дали себе обвозити 
по ріжних містах у Польщі. 

Вслід за тим знайшлись і та-
кі, що дали себе втягнути до 
новоутворено,! шляхетської 
організації: „Звйонзку шляхти 
заґродовей". Повстають по 
наших селах „ґнязда шляхец-
кє", відбуваються зїзди і ши-
рять між нашими селянами ба-
ламУтство. 

Українська дрібна шляхта 
це нащадки славних княжих 
дружинників і бояр, це нащад-
ки тих, що зо своїми князями 
рядили могутн'ьою галицько-
волинською державою: Зубо-
жіли, але зберегли свою гор-
дість, сврю віру, своє гаряче 
привязання до рідного народу. 
Це наше твердження вповні 
`підтверджує' польський істо 
рик Алєксандер Яблоновскі, я-
кий пише ` в своїй книжці 
„Зьрудла дзєйове" на` ст. 350 
таке: Дрібна шляхта червоно-
руська з давніх бояру повста-
ла". „Насамперед і передовсім 
роди і доми, що вживають' 
гербового знаку „Сас", без ви-
нятку Хіба сама Русь" — пи-
ше дальше цей сам історик. 
„Зараз по нім щодо сили і чи-
сла ідуть ті, що носять герб 
„Корчаќ", майже всі роди пер-
вісна Русь. Виключно також, 
хоч не в такому розгалуженні, 
тільки старорусьќкі. роди ма-
ють герби Кедрея, Салава, Го-
лобок. Решта родів старору 
сьцого походження, хто зна чи 
не ціла друга половина, а мо 
же і більша частина поприбн-
рала собі преріжні готові вже 
герби' польські, беручи до та-
ких своїх гербів і польські 
назви, вже втерті". 

Варто црицьому зазначити, 
що твердження, начеб то всі 
назвища на „цький" і „ський 
польські — неправдиве. Той 
сам історик Яблоновскі лише, 
що „звичай прибирати назви-

гща на „ський" і „цький" сягає 
на Русі в глибоку давнину. Під 
червоно-руським письмом з р 
1353 підписуються кирилицею 
в той спосіб не тільки старо-
сти тодішньої Руси, Ота Пі 
лецький, але й декотрі свідки з 
бояр, як Харко Бибельський, 
Ґренко Кринецький, Богданко 
Воятицький і т. д. 

Йруге твердження шляхрт 
ських „дзялачув", начебто 
дрібна українська шляхта (бо 
що. вона українська, - це най-
краще потверджує польський 
історик Яблоновскі, та не тіль 
ки він один, але й іншГ, як Ло 
зіньскі й інші) завжди була 
оборонцем польськости 
польськими патріотами, теж з 

г 
О. Л у г о в н й. Автор застерігав за собою всі права. 

- ЗА УКРАЇНУ 
Ці ( В І Р А ЂАЉ Е Н К р ) ' 

Повість із часів `революції і повстанської війни 
у Великій Україні. (В двох частинах). 

Ч а с т и н а п є р ш а 
3) 

— Тож то і є, щоб жити всім 
добре' було — повільно каже 
Іван. — Та ви самі, Степане, 
нарікаєте, що мусите працю-
вати, і то працювати не в се-
бе, а в наймах, у кольоністів, 
у дідичів. І бачите:, всі земле-
власники й промисловці ви-
ключно майже самі москалі та 
поляки. Навіть у копальнях 
московські робітники дістають 
ліпші і більше платні роботи, 
а, хахлові, як нас звуть, дають 
найчорнішу роботу за неща-
сливих пару злотих`') денно. 
= -^ Та воно так — игкроба-
еться Степан у потилицю. — 
Але з# оту Україну ще воюва-
тр треба, а я вже досить на-
бідувався на німецькому фрон-
ті... Та й московські товариші 
йдуть війною прот'и дідичів 
та фабрикантів; там, влада з 
селян та. робітників... Стане і 
нам лекше жити. 

— Не сиділиж і інші по за-
пічках, коли ви воювали. Та 
тоді ми воювали за москалів 
і Росію, не за своє право. Чи 
ви не бажалиб„ щоб в Україні 
повстали українські школи, 
щоб.українську мову ніхто не 
смів звати мовою мужицькою, 
хлопською, щоб кожний селя-

І! ?1 ЗіЙШІ и, 5. копійок, 

нин міг дістати подостатком 
землі і спокійно на ній пра-
цювати, а не вічно слухати 
лайок ріжних економів на по-
міщицьки^ ланах? 

— Хто того не хотів би? 
— Кого ви слухаєте, люди? 

— раптом викрикує тип у во-
яцькому убранні, Рудий Се-
мен. — Чоловік забив собі в 
голову оту дурну Україну, а 
ви слухаєте, роти пороззяв-
лявши.." Що нам за користь 
з української мови, зо школи, 
коли за отою Україною самі 
пани тягнуть? Хіба ми з оти-
ми, як він каже москалями, не 
в одних окопах сиділи, не з 
одного котелка їли, не одні 
воші нас кусали? Га?.„ Ка-
жіть, відповідайте? Цю саму 
Україну німі видумали, щоб 
лекше нас дурити. Ніякої са-
мостійної України нам jne по-
трібно, але наша робоче-селян-
ська влада, ось що! Тоді і для 
бідних людей краще, життя на-
стане! 

— Так говорять лише мо-
сковські большевики —і спо-
кійно завйажив Іван, ідучи. 

— А большевики хібаж не 
такі самі люди як і ти, ч̀и я? 
— визвірився Рудий. — Коли 
так говорять большевики, то 
і я большевик. Я за робоче-

селянську владу, я за проліта-
ріят, я за те, щоб і вам, запа-
мороченим, лекше рќилося. -

— Ось як! — засміявся Іван. 
— Ну,, не журися нами, Ceite-
не. Ми зуміємо і.самі за себе 
в̀ потребі постояти, б е з ; т і ^ І 
помочи і твоїх товаришів з 
Москви. л ' $Щ№ 
" — Подивися на себе лише 
— додав і Гриць. — Як ти 
господарюєш на свойому го-
сподарстві? Вічно висиджуєш 
лавки у Брегмана за самого-
ном. Поможи спершу самому 
собі, а тоді вже і нам, запа-
мороченим, помагатимеш; по-
кажеш, як то лекше жити на 
світі,.. 

— Та- він уже і показує 
насміщливо заговорили інші. 
— Ми їдемо в поле до праці, 
а він працює за фляшкою з 
самогоном. Чейже сидіти за 
фляшкою лекше, ніж ходити 
за плугом чи боронами. 

— А може чоловік і правду 
каже — чухається повільно 
Степан. — Бо ніби нам хіба, 
не всеоднб, чй'"чужий, чи наш 
пан буде. їздитй;на;нашій шиї? 
Коли Україна 'з'а 'панами, то 
Бог з неіа;,з такою Україною. 
Бо буде` ще гірше. Адже ка^ 
жуть, що своя рука найболю-
чіше бє. 

Семена мов -хто медом по-
мастив, так утішився, зачувши 
слова Степана: 

— Правильно кажеш, това-
риіііу. МИ, значить, пролетарі 
всіх країв всеодно як рідні 
брати. Пани і куркулі скрізь 
нас гноблять, ссуть нашу кров. 
Тільки в Росії настала влада 
пролітаріяту, а Україна по-
трібна лише панам та ось та-
ким куркулям — ^показуючи 
на Івана та Гриця,. горланив 
Семен, т Долой панів і Укра-

їну! Правильно, говорю? 
звертався далі до селян, не-
певний, чи ті знову не будуть 
насміхатися з нього та чи 
jĉ LM-часом не переплутав чого. 
і .Селяни знизували -плечами, 
безрадно розводячи руками, 
та отверто стати по' тій чи 
другій стороні не важилися. 
Взагалі трудно зрозуміти ду-
шу нашого селянина, труДно 
довідатись про його симпатії, 
-чи погляди. А ще в такий не-
певний час, коли ніхто не знав, 
чий верх буде в найближчих 
днях... Воно добре булоб, як-
би -то так можна, щоби була 
Україна, щоб навіть найвище 
начальство говорило по му-
жицьки, та вчили по свому і 
дітей у школах; алеж і друге 
добре: колиб усі пани і під-
панки забралися під усі вітри, 
щоб земельки можна було ді-
стати подостатком, скільки ду-
ша забагне, щоб усі рівні бу-
ли: рі панів, ні мужиків. Ну, 
як же- тут ставати на' якусь 
сторону? Та ще й провадиться 
війна!.Невідомо.'"чия буде вла-
да... Бути укр`аїнцем — боль-
щевики битимуть; бути боль-
шевиком —. битимуть україн-
ці. Просто ні в кут, ні в двері. 
Так міркували селяни, а на 
Семенові докази відповідали 
виминаючо: . . 

т— Та... Наше діло — сто-
рона. Мужицьке діло хліб сі-
яти та податки платити. Яка 
влада буде над нами, такої 
будемо і слухати. Червоні, чи 
українці не пороблять нас па-
намиг ані не скинуть з мужи-
ків!... Нехай собі бються. На-
ша хата з краю... 

Іван сміявся з нерішучости 
селян, з їх, так би сказати, 
„невтральности" між двома 
групами: національною і ін-, 

тернаціональною. Та гарячий 
Гриць, хоч Іван і см^кав його 
за рукав схаменутись', таки не 
витримав, щоб не відповісти 
на^еменові докази: 

f— Ех, ти, посмітюху мо-
сковський! То тобі недогода, 
що в Україні даватиме розпо-
рядки українська влада, а не 
жид Троцький? Чи тобі не ві-
домо, що в Україні україн-
ських панів майже нема, пони-
щила їх іще царська москов-
ська влада? Ти скрізь горла-
нив, жалувався, що не маєш 
землі, бо пропив усю. А тепер 
сподіваєшся, що тобі аж боль-
шевики дадуть землю? А Цен-
тральна Рада хіба не видала 
розпорядку наділення землею 
безземельних і малоземель-
них? Та тобі земля, наділе-
на українською владою, не 
смакує? Таж тобі скільки- хо-
чеш землі дай, то всеодно 
пропєш і будеш дивитися, де 

ітропріяців. Іди, приводи сво 
їх большевиків сюди! —‚гнів 
но звернувся далі до Семеца. 
— Та памятай, чоловіче: сухо 
з того не вийдеш!.. Відважся 
тільки! „ 

Семен перестрашився був 
зразу, що Гриць схопить йо-
го і гіічне бити. Назадгузь 
мовчки відступав від нього. Та 
коли побач(ив, що Гриць га-
мує себе, набрав знову відва 
'ги до суперечки. 

— Ти мені не погрожуй! Я 
не з.такими до дала мав, та й 
не боявся. На хронті, з ґер-
манцями! А вас, дурних ха-
хліт, і десятьох не злякаюся! 
— випалив задиркувато. 

— Що? Ти мене й. одного 
боїшся, .— підступаючи до Се-
мена повільно сказав Гриць. 
— Ану, понюхай но, чим пах-
не! — і підніс здоровий кулак 
під самий ніс Семенові. — Та 

ґрунту фаліўфве. Дрібна: 
шляхта, як про це пише поль-
ський історик Лозіньскі, була 
завжди гарячим оборонцем 
православної віри; зпоміж неї 
виходили дуже заслужені для 
церкви і нації люди, як Плете-
нецький, архимандрит Печер-
ської Лаври, як Захарін Копи-
стенський, Йов Борецький 
безліч священиків і єпископів. 
Вона дуже часто ще перед 
повстанням Хмельницького 
брала якнайактивнішу участь 
в, обороні української нації, 
врешті беручи чинну і числен-
ну участь у повстанні Хмель-
ницького. ‚‚Відіграла в мім (у 
п о в с т а н н і Хмельницького) 
сумну ролю — пише поль-
ський історик Лозіньскі — 
дрібна шляхта галицька, бо на 
чолі хлопських „банд" стріча-
ємо Голинських, Учерницьких, 
Жураківських, Березовських, 
Княгиницьких, Дрогомирець-
ких, Татомирів і т. д. А в реє-
страх війська запорозького 
були всі майже ймена дрібної 
шляхти. Були там Бачинські, 
Балицькі, Бережницькі, Білин-
ські, Чайковські, Голинські, 
Городинські, Городиські, Гер-
мановські, Гомов(іькі, Явор-
ські,. Княѓиницькї, Колодин-
ські, Креховецькі, Лиханські, 
Лозинські, Машковські, Ме-
динські, Манастирські, Підвн-
соцькі, Терлецькі, Винницькі, 
Волковицькі, Жураківські, Бо-
ровські, БзовсЬкІ, Чернівські, 
Ганські, Гог,олевські, Рудниць-
кі, Тури і т. д., і т. д. 

Варто також згадати, що ду-
же завзятим помічником пол-
ковника Виговського був сот-
ник пан Костюшко з С#ричк, 
що належав до місцевого пра-
вославного роду, з якого вин-
шов сто літ пізніше польський 
національний герой. Крім того 
в реєстрах козацького війська 
знаходились аж шість Володи-
йовських, з яких одного опі 
еля Сєнкевич у своїй повісті 
зробив героєм своєї повісти. 

За участь у повстанні Хмель-
ницького сконфісковано доб-
ра багатьом дрібним шляхти-
чам, як наприклад Березов-
ським, Грабовеціким, Учер-
ницьким і безліч іншим. 

А в дальшому житті україн-
ської нації чиж не зпоміж 
дрібної шляхти виходили осві-̀ `̀  
домники й пробудники в Га-
личині?х ' 

І чиж сьогодні, коли най-
більшим шляхотством є не 
герби, Не шляхотне походжен-
ня, але шляхотний характер, 
чесність і гарячий патріотизм, 
дрібна шляхта малаб зловити-, 
ся на солодкі слова й обіцянки 
та в цей спосіб зламати пред-
ківські заповіти? 

Н! Ніколи! Шляхта останеть-
ся назавжди вірна заповітам 
своїх предків І традиціям. А ті 
заповіти І традиція звучать: 
ВІРНІСТЬ СВОЇЙ НАШІ І 
ЦЕРКВІ. — („Нове Село"). 

' , Корчаќ. 

г своїм московським товари-
що заховане погано... А тих, шам скажи, що наш 
що працюють на землі, відда-
ють їй увесь свій час, звеш 
куркулями? Ѓа! Ти, барахоль-
щику жидівський! 

ѓ— Та ти не дуже! — збе-
ленів Семен. — Ти. знаєш, що 
я на фронті був, кров проли-
вав, мені належиться пошана; 
а ти смієш мене лаяти? Ѓа? 
Заждіть, заждіть, прийде на 
вас загибіль!... Нехай но при-
йдуть товариші!... Поганѓ кур-
кульська! ДумаєтеЃ що я вас 
боюся?! За мною правда! 

— Ох, який мені оборонець 
правди знайшовся... Чи потяг-
нути щось чуже також нале-
жить`до виявів ̀ твоєї правди? 
— зневажливо спитався Ізан. 
. — А певно! — відповів за 
Семена Гриць. —і Цеж не кра-
діж, а пй бЬ'льшевицькІи; еќс-

селян-
ський кулак не такий уже сла-
бий, як їм здається! Нехай 
оберігаються нас зачіпати! 

Але Семен не чув його о-
станніх слів. Під `загальний 
сміх та, гулюкання селян він 
дременув до своєї опущеної 
хати. Поволі розходилися по 
селу і селяни. 

На заході знову загреміло, 
часто, вривано... f 

(Дальше буде). 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 

Сиракюз, Н. Й. —- До жерт-
водавців на „Народню Лічни-
цю" додати: ѓром, Двораків-
ський з Обурн, Н. Й., $З. ` - Й 

Не терпить крику. 
N 

Вона веде перший раз своє 
авто. Недалеко перед нею біг 
кінь. 

— Стій, стій! — кричить 
Степан. . 

Але вона вдала, що його не 
чує і в найближчій секунді 
прийшло до катастрофи. 

— Чому ти мене не слухала? 
— питається потім Степан, 
пан. 

— Бо я не люблю, коли 
хтось до мене кричить. 

о 

Німий? і, 
Молодий чоловік , сидить 

довго в міськім городі на лав-
ці біля незнайомої дівчини. 
По довшій мовчанці молода 
красуня встає і збирається 
відходити. Він зривається і 
кличе: 

— Пані, ваша рукавичка! 
Дівчина відвертається й го-

ворить урадувана: 
— Отже ви таки справді не 

німийі... 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС-ПСВОБОДА". _ 
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ч. Шї СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 16-го ЧЕРВНЯ 1938. З 
З РУХУ ТО ВІДДІЛАХ 

у ; н. СОЮЗУ 
СТ. ДЖОЗЕФ, МО. 

Ювилей 355 від. У. Н. С, 

В неділю, 1. травня ц. p., 
т-во „Запорозька Січ", відділ 
355 У. Н. С, святкувало 25-
літніії ювилей свого існування. 
На свято прибули майже -'всі 
члени, а також багато гостей. 
Свято розпочалося- забавою, 
по якій відділовий секретар, 
що був тостмайстром, попро-
снв до слова теперішнього 
відділового предсідника, Сте-
пана Юркевича. Ѓром. Юрке-
вич був колись, іще в 1931 р. 
першим касієром відділу і 
причинився багато до засНу-
ваішя від. У. Н. С. в нашій мі-
сцевості. В своїй промові він 
згадав про 25-літню працю на-
того відділу і сказав, яка ве-
лика ріжниця є між колишні-
мн грамотами У Н. С. і ниніш-
німи. Нині наш Союз може ви-
плачувати гарні дивіденди. 
Ми повинні бути горді, що 
власними силами створили та-
ку організацію, та повинні до 
неї горнутись, говорив бесід-
ник. Він закликав головно мо-
лодь, щоб вступала до нашої 
організації та йшла слідами 
своїх батьків-піонірів. 

Далі забрав знов слово сек-
ретар відділу та сказав, що 
хоче відчитати листа від'голов-
ного уряду У. '`Н. С. Секре-
тар зазначив, що члени відді-
лу сподівали'ся бодай раз на 
25 літ мати в себе одного з 
головних урядників, та внаслі-
док великих коштів і получе-
ної з тим утрати часу голов-
ннй урядник не міг прибути. В 
листі гол. секретар Галичин 
перепрашае членів за непри-
буття, а цілий головний уряд 
У. Н. С. висказує відділові з 
нагоди ювилею привіт і поба-
жання. Привіт присутні'приня- І 
ли оплесками. 

В дальшій програмі секре-
тар відчитав імена тих пер-
шнх місцевих піонірів, що 
закладали відділ у Ст. Джо-
зеф, Мізурі, а "також" подав 
загальний фінансовий звіт. 
Назагал відділ пересічно мав 
від 20 до 50 членів. Всі 
члени заплатили впродовж 25 Ь 
літ до головної каси понад 
$3,000, а всього обороту4 мав 
відділ $5,000. З головної ќа- fcj-4 
си члени дотепер дістали вже М 
назад' у формі ріжних обезгіе- М 
чень та запомог $1,700. Крім М 
того відділ виплатив поважні ђЯ 

СТЕМФОРД, КОНН. вчальний святочний реферат і 
Ювилей 350 відділу У. Н. С. гіоклнкав найстаршого піоніра 

Х^ня 5. червня ц. р. брат-
ство св. Михайла, відділ 350 
У. Н. Союзу, відсвяткувало 
25-літній ювилей свого існу-
вання. На свято був запроше-
ний головний рекордовий се-
кретар Дмитро Галичин як 
представник У. Н. Союзу. Бу-
ли запрошені також відділи з 
околичних місцевостей, а саме: 
відділ 84 з Савтпорт, Конн., 
від. 8 з йонкерс, Н. Щ,, від. 6 з 
Гейстінг, Й'. И., від. 250 і 108 
від. „Провидіння". 

Свято відбулося 

братства, Василя Бріяна, до 
продовжування програми свят 
та. В. Бріян попросив до сло-
ва свого співробітника в орг"-
нізування братства, В. Тирча-
ка, котрий у кількох словах ви-
сказав свою велику радість з 
приводу цього, що діждався в 
своїй організації 25-літнього.І 
ювилею, та прочитав від був-
шого члена 350 відділу та 
бувшого головного секретара 
У. Н. С, І. Каштанюка, привіт-
ну телеграму. Далі теперішній 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

секретар відділу, Ілько Михай-
пополудні л и щ и н , прочитав звіт діяльно-

на фармі Кореня! Всі гості і с т и братства за 25 літ. Брат-
представники засіли до столів с т в о м а е в к а с і $2 .0 0 0- А за ці-
під відкритим небом. Предс. 
Василь Карий . відкрив свято 
короткою промовою. Святоч-
ну промову виголосив Д. Га-
личин. На вступі своєї промо-
ви бесідник згадав про траґіч-
ну смерть .замордованого вож-
да українських націоналістів, 

лий час свого існування ви-
платило хорим членам запо-
ми. Ѓазом $30.65. 

Дальше голова свята, . Ва-
силь Бріян, покликав чергових 
бесідників, .представників мі-
сцевих та^количних братств і 
товариств. Кінцеву промову 

полковника Евѓена- Коноваль-1м а в відділовий касієр Василь 
ця, і попросив присутніх пов-і а щ У к ' я к и й т е ж з а к л и к а в 
стайням з місць ушанувати 
хвилевою мовчанкою його па-
мять. Зараз по тім відспіва-
но український національний 
гимн. 

В дальшій промові бесідник 
передав привіт від головної 
канцелярії У. R . Союзу для 
350 відділу в день його юви-
лею. В своїй півторагодинній 
промові бесідник точно зясу-
вав, що собою представляє У. 
Н. Союз, і то не лиш для на-
шої еміграції в Злучених Дер-
жавах Америки, але й для' Ка-
нади та Рідного Краю. Накі-
нець бесідник бажав 350-му 
відділові відмолодитись, а т.# 
тому, що він має 59 старих 
членів, а тільки четверо дітей. 
' Предс. Карий подякував бе-

сідникові за такий цінний і по-

зібраних зложити жертви на 
визвольну боротьбу,, замісць 
вінка на могилу покійного 
полк. ` Коновальця. Зібрані 
гроші, в чумі $30.65, передано 
через ѓром. Галичина до Об-і 
єднання з призначенням на 
визвольну боротьбу. 

Зложили по ЏІ: В. 'Карий, 
Д. Галичин, І. Михайлишин, В. 
Бріян, В. Мурза, Н. Мазур, І. 
Романич, Н. Стефанів, Н. Хо-
мів.` І. Кайда, І. Кріса, П. Гара-
симів, М. Фатюк, обоє Пань-
кови, Т. Пастушаќ, Т. Врат, І. 
Зільонка, Н. Квибчак, Н . Д у т -
ків, Н. Бідний, Н. Адамчук, Нч 
Н., В. Блащук; решта дрібни-
ми. Раом $30.65. 

ПРОТЕСТУЙМО, АЛЕ ВСІ 
НАРАЗ. 

Останні потрясаючі події 
на наших рідних землях зму-
шують нас до скріплення бо-
ротьби з нашими наїзниками. 
З тої нагоди українська преса 
в Америці вже заповнена зази-
вами до протестів і віч. Та, на 
мою думку, хиба тих протеста-
ційних віч у тому, що ми вла-
штовуємо їх не разом, не од-
ного дня. Наша акц'ія роздроб-
лена і хрч ми ніби щось роби-
мо, то та робота не робить 
великого вражіння. 

Наша робота виклнкалаб 
добре вражіння, якби'ми за-
протестували так, як ірляндці. 
Вони раз, коли влаштовували 
такі протести, то до Вашйнґ-
тону заслали одного дня аж 
десять троків таких протестів. 
Попробуймо й ми. раз так за-
протестувати і вислати в дані 
місця коли вже не десять тро-
ків протестів, то бодай один. 
На мою думку, таким днем 
протесту повинен бути день 4. 
липня. А до нього заклик по-
винно видати Обєднання в по 

З УКРАЇНСЬКОГО життя 
В АМЕРИЦІ 

РОЧЕСТЕР, Н. И. . 

Ювилей У. Н. Дому. 

В неділю, 29. травня, відбу-
лося в нас свято, влаштоване 
в честь першої річниці іс'ну-
вання місцевого Українського 
Народнього Дому. # Вступне 
слово виголосив С. Герега, я-
кий подав короткий нарис 
історії T-ва „Вільні Козаки", 
яке то товариство найбільше 
причинилось до збудування 
цього Дому. Потім був виступ 
молодечого хору під управою 
молодої Софії 'Дорохтей. Хор 
був убраний у гарні народні 
строї. Він відспівав з чуттям 
кілька - українських пісень. 
Далі'чарувала публику наша 
солістка К. Гнатќів, після чого 
А. Парўта і С. Петрів удало 
відспівали дует. Святочний ре-
ферат виголосив Д. Братусь. 
Він підкреслив, що за один 
рік свого існування У. Н.,Дім 
значно поступив у своїй на-
родній роботі. В ньому тепер 
приміщується молодечий хор, 
школа української мови для 

позмінні ч іншкми_ ооганіза- Д , Т Є Й - Ш к о л а т а н Ч і в . яку про-розумінні з ‚іншими організа- в а д И Т Ь В - к -й 
ціями й українською пресою "- ш п , ш , 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС ‚СВОБОДА". 
‡Ф+ЛрФФФ+фф‡ФОФфффффі ' # N T ^ ^ S # # ' # ^ # S # ^ ^ ^ S # ' # ^ S # S # ^ # ^ # ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ # ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ 

УРЯД ТОВАРИСТВА ДНІСТЕР, ВІД. 361 У. Н. СОЮЗУ 
ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ ЧЛЕНІВ, ЩОБИ ПРИЙШЛИ 

В НЕДІЛЮ, 19. ЧЕРВНЯ ( Ж ) 1S38, РОКУ 
ДО У. Н. ДОМУ В ЃОД. 9:30 РАНО 

відтак всі разом підемо на 

ВГЧДЇ ІБНУ ПАНАХИДУ =̂ =Ь' 
до української ѓр. кат. церкви при 7. ўлиці в Ню Йорќу. 

Д. Костишин. 138 
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суми на ріжні народні ціли, го-
ловно на місцеву церкву. По 
тім звіті секретар закликав 
ііриявйих до дальшої охочої 
праці у відділі й звертався до 
них, щоби приєднували все но-
в'их членів для відділу, голов-
но, щоб втягал'и1 підростаючу 
молодь. 

Чергове слово забрав Ф. Со-
лоничний, місцевий касієр, ко-
трий 'побажав відділові даль-
шого гарн№о розвою і теж 
закликав присутніх,' щоб всту-
пали в члени У. Н. Союзу, бо 
Союз дає такі добрі грамоти, 
як котранебудь найкраща чу-
жинецька компанія. Дальше 
забирали голос члени: Петро 
Рак, Юрко Мізин і Василь Си-
найко. Петро Рак підчеркнув, 
що честь і слава тим першим 
українським піонірам, які тво-
рили У. Н. Союз, а Юрко Мі-
зин навів кілька сгіоминів зо 
свого життя, як то він 25 років 
тому з іншими піоиірами хо-
див від хати до хати та шукав 
членів, щоб заложити в тій 
місцевості відділ У. Н. С. 

З нагоди цьоґю ювилею у-
хвалено вислати з каси това-
риства на інвалідів $5. Відсш-
ванням українського гимну 
формально закінчено ' свято, 
але забава продовжувалася до . 
иізної ночи. . 

П. Занько, секретар.; 

І І І 1 І І 
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ХТО ПОПИРАЄ БИЗНЕСИ, 

ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ в 

„СВОБОДІ", ТОЙ попи-

РАЄ „СВОБОДУ"." 

ПИЛЬНИМ ДІТЯМ 
ЎНАГОРОДУ 

ЩО МАЮТЬ РОБИТИ ДІТИ українських шкіл, bat 
коли скінчиться наука .в школі й почнуться Щ 

j вакації? М 
Чи мають діти не бачити української книжки протягом 
f . трьох місяців вакацій і забути все, чого вони на-

вчилися по українськії? 
Чи мають вони, здобувши собі українську грамоту, 

вертатися назад ̀ до неграмотності!? 
. ТАКИЙ ВИСЛІД Є КОНЕЧНИМ, ЯК РОДИЧІ 

ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ПОДБАЮТЬ, ЩОБИ ЦЬОМУ 
ЗАПОБІГТИ. 

ЩОБИ ДО ЦЬОГО НЕ ДОПУСТИТИ, ДАЙТЕ ДИТИНІ 
В РУКИ ЦІКАВУ УКРАЇНСЬКУ КНИЖКУ, ТАКУ, ЯК: 
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ: ПЕТРУСІВ СОН. Опові-

дання про дивний сон хлопця, що не мав 
милосердя ДЛЯ ПТИЦЬ : 15 ц. 

МИРОН ДОЛЯ: ЗОЛОТА РИБКА. Віршована каз-
ка про пригоди рибака, що зловив золоту 
рибку, ілюстрації артиста А. Манастирського 10 ц. 

Б. ГЕРЦ: ПРИГОДИ КАЧУРИКА. Хто з нас, стд-
рий чи молодий, не тішився, бачучи на філь-
мі пригоди того бундючного качурика До- , 
налда? Цей качуриќ, про котрого й'де мова 
в цій книжечці, це певно первий брат аме- ( 4 
риканця Доналда Дока. 10 ц. 

РОБІНЗОН КРУЗО. Хто в Америці його не знає? 
Але, чомуж би не дати дитині нагоду запіз-

` натися з ним в українській мові? Колірові, 
ілюстрації yJ 25 ц. 

КІТ У САПЯНЦЯХ. Кожному з нас оповідали каз- , 
ќу. про старого мельника, що, помираючи, 
говорив своїм дітям: „Старшому лишаю 
млин, середущому корову, а найменшому 
кота". Як не можете цеї казки розказати 
своїй дитині', купіть їй цю книжку. (З ќо-
ліровими ілюстраціями) — _ 25 ц. 

ЧЕРВОНА ШАПОЧКА. (Казочка для чемних ді- І 
точок. Багато ілюстрована в кольорах) 25 ц. 

АНТІН ЛОТрЦЬКИЙ: МАЛІ ГЕРОЇ. Автор опо-
відає про те, як діти доконували геройських 
діл (16 оповідань з ілюстраціями) .85 ц. 

, Та, протестуючи, ми повинні 
звертати також увагу на те, 
проти ког'о протестуємо і як 
протестуємо. Інакше ми по-
винні протестувати проти од-
ного окуп`анта, а інакше проти 
другого. Наприклад, проти 
Польщі наш протест повинен 
мати іншу форму. Бо що ми 
нині опинилися під польською 
владою, то в тому завинила у 
великій мірі антанта. Тому і 
протести, відповідно зложені, 
треба слати до тих держав, що 
входили колись у склад антан-
ти. Інакше треба протестувати 
проти Москви, бо вона власни-
ми розбишацькими силами за-
хопила українські землі. Тро-
хи відмінно треба також про-
тестувати проти Румунії, коли 
ми ті протести влаштуємо ро-
зумно, а до того всі. в 'один 
день, то вони принесуть нашо-
му народові користь. ` . 1 

йосиф Крупка. 
, Гемтремк, Міш. 

ЗАМОВЛЯЙТЕ В „СВОБОДЃ'ѓ ' , 

"SVOBODA" 
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY СЃЃУ, N. 3. 
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ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
БРОНКС, Н. И. Піврічні збори 

Тов. Любов, від. 298., відбудуться 
в пятннцю, 17. червня, в 3. годині 
вечором, під ч. 1013 Іст Трімонт 
Евсню. Проситься контрольну ко-
місію прибути, обрахувати "касові 
книжки і здати справоздання за иів-
року. Так само проситься усіх чле-
нів і членнць прибути на ці збори, 
бо маємо вибрати комітет до робо-
ти на пікнік. Так само прнпомнна-
ється довгуючнм членам і члиницям, 
щоби прийшли і вирівняли свій довг, 
бо в противнім разі будуть суспен-
довані. — М. Федосик, предс; В. 
Швед, кас; РІ. Сндор, секр. 

КОГОС, Н. Я. Мітінґ Бр. св; Ап. 
Петра й Павла, від. 57., відбудеться 
в суботу, 18. червня, в РОДИНІ 6. ве-
чором, в парохіяльиій гали, 198 Огь 
tarlo St. На порядку нарад пікнік і 
інші важні справи. Не явившийся 
член' заплатить кару 50 и., а уряд-
ник І.дол. — Т. Маліґловка, предс; 
І. Коба, секр.; Д. Мричко, кас. 

ПРОВІДЕНС, Н. АИ. Піврічні збори 
відділу 73. відбудуться в неділю, 19. 
червня, в 1. годині. Обовязком кож-
ного Члена бути на зборах, бо є 
важні сдірави до вирішення. — Від-
діловий уряд. 

ОЛИФАНТ, ПА. Місячні збори Бр. 
св. Кирила й Методія, від. 86., від-
будуться в неділю, 19. червня, зараз 
по Слу'жб Божій, де звичайно. На 
ці збори проситься всіх членів, чн-
сленно явитися, бо маємо важну 
справу рішати. Довгуючі члени зво-
лять виповнити свою залеглісѓь, бо 
контрольна комісія забере книжки 
до контролювання і на наступних 
зборах буде по імені читати кожного 
хто скільки довгўе. — Від. урядќ 

НЮ КЕНСІгІГТОнГПА. Мѓѓінѓ Бр. 
св. Мнхаїла, від. 296., відбудеться в 
неділю, 19. червня, в '2 . годині. На 
той мітіцг кожний член мае прийти 
і запла`тити свій довг, бо більше се 

В дальшій програмі два 
хлопці, 1 Романќів і А. Флін-
чук, гарно відіграли на гармо-
ніях пару композицій. Присут-
ні нагородили їх рясними о-
плесками. С. Сидор і М. Гав-
риляк відспівали в супроводі 
гітари кілька пісень. їх виступ 
зробив гарне вражіння. Гарний 
був також виступ танцюристів 
в українських строях під про-
водом В. Куція. Промову ан-
ґлійською мовою виголосила 
молода Анна Кравець і згадала 
в ній коротко' про історію у-
країнської іміграції. Накінець 
С. Ґереґа подякував присутнім 
за участь і тим. закінчено 
свято. 

В. ІванцІв. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 
. НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

НОВИЙ ІМІҐРАНТ. ч , ' 
Він не хотів їхати до Америки, але його зловили 

в китайській провінції Шешван, недалеко Тибету, вса-
дили до клітки й повезли в Америку силоміць. Цей 
чужинець це невеликий медвідь, що його називають-. . 
великаном пандою. Живе він звичайно в лісах середу 6 ^ 
ньої Азії. Цей примірник буде жити в звіринці в Ню 
Йорќу. Приїхав він до Сан Франсіско кораблем, а 
звідти їхав до Ню йорќу літаком. 

^тП1ШПН!ІііПІІПП1ІН!іаііІІШІППаіП!!ІІі!ПІПіПІИі!ІІІ!ПШІИІІ1ІІіа!ІІПП1!ІІіа!!ШІ1!ІШПИ1ІП1ІІ1ІіаіШІ1ШШП)1іии 

І ПОЗІР! ШЕНАНДОА, ПА.! = Ш ` 
БРАТСТВО СВ. ВОЛОДИМИРА, ВІД. 98 У. Н. СОЮЗУ 

: -—:: : влаштовує- : :: : 

Величавий Пікнік 
В НЕДІЛЮ, 19. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1938. РОКУ 

НА Р Е В Е Р О Н 
Початок у годині 12 вполудне. — Вступ 25 центів. 

Братство св. Володимира, від. 98 У. Н. Союзу, має 
честь запросити всі околичні Братства, Товариства і 
ввесь загал до численної участи. До танців буде при-
гравати першорядна орхестра. Приходіть усі, а Ко'мітет. 

а ручить за добру забаву. ізв 
Ріигіншіпотшішпіаіщииііппііііпнііііаііпііініишпііпішаіптііішиііііііііііііпіітшішашішіішпіііііііптппіііііі 

М. Костишин. 

Дрімав степ розлогий 'в зиму холодную, 
Неначе в спочинок снігами прикривсь, 
Забув весну гожу, красу чарівную. 
Лиш дуб стояв гордо й неначе дививсь. 

Хоч буря осінна зжовклий лист зірвала, 
Занесла далеко в глибокі яри, 
То дуб мов сміявся, як v краса спадала, 
Кремезні гиляки спинав догори. 

s А ' 
Часом і морози шаліли тріскучі, 
Та й іней патлато гиляки вкривав 
I вітри зловіщо свистали пекучі 
Та й гойдали дубом, — він лиш скр'еготав. 
Мов кпив з них байдуже і з тої хвилини, 
Що Холодом хтіла приспати до сну, 

Та й силу забрати, неначе в дитини, 
Щоб згинув забутим в зиму холодну. 

Та сонце ласкаво зза хмар поглянуло, 
Довкруги просторий яснів небосклін, 
Степ пустий широкий воно зустрінуло 
І дуба', що гордо лиш гойдався він. 

Кремезні гиляки високо . сторчали, 
Мов ждали приходу ніжної весно; 
З снігу шумні води в `світи відпливали, 
Зиму с мутних хвилях понесли вони. 

А тут вже химерно весна' усміхалась, 
В блакит підіймався жайворонка спів. 
Степом ген далеко краса розливалась, 
А з нею знов гордо дуб зазеленів. 

УВАГА! Щ І КЛІВЛЕНД, ЙЕЙКВУД І ОКОЛИЦЯ! ^ : УВАГА! 
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКО! ПРАВОСЛ. ДІЄЦЕ31Ї В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ 

Влаштовується перше ювилейне свято 950-лІття 

ОХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ 
ТОРЖЕСТВО ВІДБУДЕТЬСЯ В НЕДІЛЮ, 19. ЧЕРВНЯ 1938., 

В ЦЕРКВІ, СВ.,ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 2280 ВЕСТ 11. ВУЛ. У КЛІВЛЕНДІ, ОГАЙО 
ПРОГРАМА СВЯТА: 

В СУБОТУ, в годині 6:10 ввечір, на двірці пригнітання священством їх Високопреосвятеного Владики Лоана 
Теодоровнча. — В 7. годині соборна вечірня 1 св. сповідь. 

В НЕДІЛЮ на 19 червня: в годині 8 рано збір Брадтв, Сестрицтв і Товариств при церкві св. Володимира Г 
прнвнтання Владики. — В годині 9. рано АРХИРЕЙСЬКА СЛУЖБА БОЖА при співучасти священства 
округи Штсбурга і дооколнчних священиків. На Службі Божій будуть співати злучені хори з Арнолд, Па.; 

% Енбрідж, Па.; Пітсбург, Па.; Ионґставн, О.; і Клівленд, О. — під управою Всч. о. Г. Павловського. По Служ-
бі Божій буде обхід довкола „блоку", причім буде знято „мувіс" на памятку свята. 

ПОПОЛУДНІ на ФАРМІ #ИДЯ, Walling'. Grove on Welling'. R r . A Broadview Hu. буде СВЯТОЧНИЙ КОНЦЕРТ 
і ЗАБАВА. 

` На це так величаве Торжество запрошується всіх українців, як місцевих так і позамісцевнх, щоб прнй-
шли і ђшанували так рідкий історичний Ювилей. (Вразі непогоди концерт і забава відбудуться в Українськім 
Домі на 14. вулиці). ' 138 Святочний Комітет. 

кретар` .не буде ходити по хатах ко-І V... ‚-..`-Ч'І`':-.-. -'.''?- .. ' ' . ' . „ І. 
notn-vnn-ru Кожний член має заплаП йіДІМ^ии'МММіаішІ,І^'І'І1ІІІІ1!ІР'!1І"'ІІ1''апІПШ'ІпаіпшшІШШІ1ІІІ1І"Ш!ІІ1ІІІГ леќгувати. . . , 
тнти до 25. кожного місяця. Як ие 
заплатить до 25 ,̂ то буде суспендо-
ваиий. Маємо теж інші справи до 
полагодження. — І. Балабан, гірсдс; 
В. КаліковськнЙ, секр. 

І ПОЗІР! АКРОН, ОГАЙО, ! ОКОЛИЦЯ! = ш 

S САВТ ПЛЕЙНФІЛД, Н. ДЖ. Спеці-
яльний мітінґ відділу 312. відбудеть-
ся в суботу, 18v червня, в годині 8. 
вечором, в парохіяльнім доім. Про-
аіться прийти ‚точно начас, бо' є ба-
гато справ до полагодженн)і. — Се-
кретар. 

БРУКЛИН, Н. Я . Піврічний мітінґ 
Тов. ім. Богдана Хмельницького підіЦ 
покр. Пресв. Тройці, від. 158., від- І 
будеться в суботу, 18. червня, в цер- Щ 
ковній гали, в 7:30 вечором. Просить-ts 
ся членів прибути, бо є важні спра-{і 
ви. Коли член отримає посткартку.ія 
а не прийде на збори, лостулнться J1 
з ним згідно зо статутом. — Ю. Щ 

‚Павчак, предс; 1л. 
Сенюта, рек. секр. 

иВВВННВ 

Паѓўт, кас; Д.Ц 

БРАТСТВО ,СОЩ. СВ. ДУХА, ВІД. 295. У. Н. СОЮЗУ 
: :: : влаштовує : ::——: . -. 

Перший Веснянний ПІКНІК 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 26. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1938. 

НА КЛІВЛЕНДСЬКІЯ ПЛЯТФОРМ1 (ST. PETER A PAUL PICNIC GROUNDS) 
PLEASANT VALLEY AND HOERTZ RD. 

Route from Akron. W. Market St. Rt. 18 to Rt. 176 Straight through to PlefcMnt Valley Rd. 
Вступ 25 центів. 

Згадане Бр. запрошує на цей пікнік усіх околичних українців. Там буде можна за-
_ бавитися з приємністю від рана аж. до пізної ночі. Буде пригравати добірна орхестра 
І'пі`д управою Н. Козопаса. За добру обслугу ручить —Комітет. 138,44 

ІІоошішшшппщгааіюшшиштпюшшііпаяшішшпшшшіпшюшіішшшшопніііишшшшга)ш вшШшШкщ 
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,ьм і НАСЛІДКИ ДОЩУ. 
Зли'вні'дощі в полудневих стейтах. наробили великої шкоди й були причи-

йок5''пр^р'іжни.іх нещаст'ь. Коло міста Горїн,' у, стейті Мізурі, води підмили залізни-
чу^дЬрбгуДчерез uty розбився пасажирсь^и поїзд 'залізниці Мізурі Пасифик. Ма-
йіййаі'.'ft ошіў в'лет'іла, в ріку й машиніст ўто пився. Люди, що зібралися добувати 
ль-окоио†Яву`З" в`оди, оглядають ТТ; як' це` робити. ч̀ , 

ГІГ `Ђ$у 
ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 

.(1(111 _ U u 

ДЕРРИ, ПА. Піврічні збори Бр. св. 
Івана Хрестителя, від. Ш., иідбу-
дуться в леділю, ;19. червня, в го-
днні 2. пополудні, в̀ домі, де звн-
чайно. На ці зборні проситься всіх 
членів численно прибути на .час,,при-
пнсаний урядом. Буде звіт.відділовії^ 
уряліш.ііі. а також звіті контроль-
ної комісії за минулих 6 місяців. Тож 
відділові урядники закликають- усіх 
своїх членів прибути на ці піврічні 
збори і вислухати звіту з приходів 
і розходів за цей ‚час. Напомннаєть-

!ся усіх членів, котрГ довгують біль-
ПЛЕЙНФІЛД, Н. ДЖ. Місячні збо- ше, як два місяці, щобн зводили 

рн Тов. їм. Івана Франка, від. 372., пр'ийти на збори і по змозі внрів-
відбуда'ться в пятницю, 17. червня, няли свої' вкладки, бо в противінм 
в"годині 8. внечір. Проситься, щобн разі будуть суспендовані. Котрий 

БАЛОН, Н. ДЖ. Піврічний мітінг 
Тов. їм. Тараса 'Шевченка, від. 281.. 
відбудеться 17,. червня, в, годині 8. 
вечором, в У- п. Домі, 33-35 Вест 
19. вул. Просимо всіх членів прибути 
на означений ;час, бо Маємо багат`о 
справ до полагодження. — їв. Дов-
гань, предс; М. Чмир, кас; Л. Ба-
чинський. сскр. 

всі члени і члениці прибули на час. 
бо є 'важні справи до полагодження. 
Не явившийся член залаптигь кару 
згідно з ухвалою. — В. Ярема, пр.; 
В. Рсновець, кас; Д. Семенюк, секр. 

ЙОНКЕРС, Н. И. Мітінг Тов. По-
дільська Січ, від. 8., відбудеться в 
ііягнііціо. 17. червня, в юдині 7:36 
ввечір, в галі Укр. Гор. Ќлюбу. 13 
WishinKton St. Проситься довгуючих 
членів вирівняти свої належитрсти. 
Будемо принимати нових членів до 
Тов. і У. Н. Союзу без вступ'ного. — 
Н.,Чолій, ‚предс; В.іМандзій, секр. 

'ФіЛЯДЛЬФІЯ, ПА. Місячні збори 
ТЬџ. Єдність, від.-463., відбудуться J 
шіішііікі. 17. червня, в ќлюбі Горо-
ж'а'н, 847 Н. Френклин ул. Початок 
точно в ѓод. 8. вечором. — Уряд. 

І 

ђЕСТ ІСТОН, ПА. Піврічні збори 
Тов. ім. Богдана Хмельницького, від. 
137., відбудуться в неділю, 19. черв-
ня̂  в 2. годині пополудні, в гали 
парохіяльній. ОбовязкоМ кожного 
члена прибути на ті збори, бо бу-
дуть важні справи до вирішення. Кон-
трольна комісія здасть звіт, за 6 мі-
сЯців. Проситься довгуючих членів 
вирівняти свої довги. бо в против-
нім разі будуть суспендовані. — Ф. 
Саѓатий, предс; М. Підгайний, кас; 
Ст. Колодруб, секр. 

ДЕРБИ, КОНН. Звичайний мітінг 
Тов. Запорозька Січ, від. 23., відбу-
деться в неділю, 19. червня, пополуд-
ні, на фармі Ф. Співака, Sodom Lane, 
у Derby,. Conn. По цім буде забава 
на свіжому повітрі. Ухвалено прн-
нимати членів до відділу без вступ-
ного, то є.від 16 до 25 літ, на протяг 
3. місяців: червень, липень і серпеЃѓђ. 
Отсим просимо всіх членів прийти 
на означений час тай припровадити 
своїх дорослих дітей. — T. Захаре-
вич, предс; С. Шуран, кас; їв. чБін-
ковськнй, секр. 

.и-і 1— 
ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ПА. МІСЯЧНІ зобри 

Бр. св. Юрія, від. `239., відбудуться 

член приєднає новою члена отримає 
нагороду від У. Н. Союзу.. — Дмн-
тро Хохла, предс; РІоснф Биланнч, 
секр. . 

ВІЛКС-БЕРРІ, ПА. Піврічні зборіѓ 
Бр. св.' О. Николая, від. 99., відбу-
дуться в неділю. 19. червня, зараз 
по Сл. Божій, в церковній гали. Обо-
вязком кожною члена- бути прнсут-
ним на зборах, бо є важні справи 
до полагодження. Також напомина-
ється довгуючих членів, щоби за-
платили свою 'місячну вкладку, бо 
в противнім разі будуть сусИендова-
ні. —І .Уряд. 

в суботу, 18. червня, від год. 6. до 8. 
ввечір. Тому, що в цей вечір відбу-
д;'еться свято американської констк-
tynftLfe якому бере участь наша 
молодь,' прохаємо всіх членів прнй-
ти на збори вчасно. Вільні вступні 
тікети на Свято Конституції одер-
жать усі члени на зборах'даром. — !ќарИовнч, рек. секр 
Уряд. 

ПАСЕЛК, Н. ДЖ. Піврічні збори 
Тов. ім. Тараса Шевченка, від. 42ц 
відбудуться в неділю. 19. червня, в 
год. 2. пополудні, в льокалн У. Н. 
Дому, 237 Hope Ave. На цих зборах 
буде звіт контрольної комісії за ми-
нулою півроку та деякі важні справи 
до вирішен'ня. Тому обовязком всіх 
членів є бути прнсугннмн на цих 
зборах. — Петро Головачуќ, фін. 
секр, -

ИОНҐСТАВН, О. Піврічні збори 
Бр. св. Арх. Мнхаїла, від. 140., від-
будуться дня 19. червня, в годині 1. 
пополудні, в гали, де звичайно. Бу-
де справоздання урядників і контро-
лі за б місяців і є ще більше справ 
до полагодження. Напомннається дов-
гуючнх членів внрівнатм свої за-
леглі вкладки. Проситься всіх членів 
і членній, прибути на означений час. 
— Стефан Роган, предс; Михайло 
Когут, кас; Василь Тсрлсцькнй, секр. 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. Місячні 
збори Тов. Укр. Січ. від. 170., від-
будут^ся в неділю, 19. Червня, в ю-
дині 2. пополудні, в У. Н. Домі,. 181 
Фліт ул. ‚Кожний член і відділовий 
урядник повинен прибути. Котрі ше 
не отримали свої'х чеків як дивіденду 
з У. Н. Союзу, то на мі гінѓў секре-
тар їм їх дасть. Прошу вирівняти 
свої залеглі вкладки до У. Н. Сою-
зу і до Тов. Січи, щоби перед пів-
річнимн рахунками було, декше до 
замкнення книжок контрольною., ко-
місіею і щоби не суспендовувати 
членів. Рівнож- прнпоминаємо пла: 
тнтн точніше за - свої діти вкладки 
до У. Н. Союзу. Прошу привести 
з собою знайомих, щоби можна 
було їх вписати в члени У. Н. Сою -̀
зў, бо це найкраща українська за-
помогова організація. Бразі важних 
справ прошу негайно повідомити'фі-
нансового секретаря на адресу: Т. 
Nakoneczny, 16 Sanford PI., Jersey 
City, N. J. 

МАГАНОИ СИТІ, ПА, Піврічний 
мітінг Тов. Запорозька Січ. від. 305., 
відбудеться в неділю. 19. червня, за-
раз по Службі Божій. Просінься 
усіх членів прийти на означений час 
бо контроля буде здавати справоз-
даиня з доходів і розходів. - Напоми-
нається членів,- щобн всі зійшлися, 
бо треба буде дуже усіх членів'за-
для того, що треба буде ухвалити 
запомогу на світову виставу, яка від-
убдеться в Ню Иорку у 1939. р. 
Довгуючих членів повідомляється, 
щоби прийшли., і'вирівняли свої за-
лсглостП, бо в противнім разі бу-
дуть суспендовані, шобн потім не 
нарікали на урядників, бо' наша ќа 
са не^^хвснлі більше платити. — 
М.Лснтощ. сскр. 

ГБЙЗЛЕТОН, ПА. Звичайні збори 
Бр. св, Арх. Мнхаїла, івід. 85., вщбу-
дуться в неділю, 19. червня, в 1. ю-
днні пополудні, в Юніон Гал. Дов-
гуючі члени мають вирівняти свій 
довг. Треба буде зложити . якусь 
вкладку на Український Павільон. J - В. .Шипула, предс; Лї. Поливка, 
кас; р. Ќостюк, секр. ' 

НЮ ЙОРЌ, Н. й. Місячні збори 
Бр. св. Володимира, від. 130., від-
будуться в суботу, 18. червня, в ю-
дині 8. ввечір, в У. Н. Домі, 217 
кт 6. вул. Обовязком кожною чле-
на явитись на означений час. Доа-
і ўнічим членам пригадуємо, щоб вн-
рівняли свої залсглости. — Антін 

ЕТіІЗАБЕТ, НГДЖ. Піврічні збори 
Сестр. Любов, від. 37., відбудуться 
в пятницю.. 17. червня, в годині 7:30 
вечором, в̀ У. Н: Домі. Я4-216 Фул-
тон ул. Проситься членнць прийти' 
точно начас Контро.тьорн і секре-
тарка здад^ь справоздання за 6 мі-
сяців. Маємо теж інші справи. Дов-
гуючі мають вирівняти свій довг, 
бо інакше будуть, суспендовані. Но-
вих члениць принимаемо без' вступ-
ного і до Сестрнцтва і до У. Н 
Союзу..— А. Пограннчна, предс. 
А. Огар, кас; Е. Кардаш, секр. 

БУВАЄТЕ в РЕСТОРАНІ 
АБО САЛУН1, 

прн склянці піша, вина або 
горівці? — Домагайтесь, щоби 

ч грали 

УКРАЇНСЬКІ РЕКОРДИ 
Коли там не мають, подайте їм-
нашу адресу: J і2в-9 

S U R M A 
317 Е. 14 ST., NEW YORK 

Пишіть по наш катальог. 

ДО ОДНОСђЛЬЧАМ шЕгеиці, 
ПОВ. Б4БРКА. 

В нижче поданому листі- нд-
ші земляки пишуть, що при-
стулають до будови Народ-
нього Дому в селі Вербиця, 
пов. Бібрка, і просять нас ма-
теріяльної помочи. 

Ось той лист: $ 
t Дорогий. Земляче! 

ЛНст Ваш додай нам охоти 
і відваги до дальшої ѓграці. Ми 
бачимо, шо рідна кров таки 
все відізветься. За щирі Ваші 
дотеперішні сло в̀а ' щНро дй-
куємо та хочемо Вас Далі ін-
формувати про нашу будову 
Йародньогр- Дому. Отже спра-
ва представляється' так: Пло-
щу під 'будову маємо серед 
села. Будова ще не зачата, 
бо досі ми містилися зо сво-
їмй устано'вами в стйрім домі, 
який йам влада відібрала ще 
в 1930 р. за старанням нашого 
дідича та перемінила, його на 
;,дом Громадскі", мовляв, тб-
му, що він був побудований 
На гро'мадській площі. А тепер 
ми змушені силою цього фак-
ту будувати новий, багато 
більший дім, у ЯКІМ містиди-
ся"б такі установи: І)-читДЙЬ' 
ня „Просвіти", 2) споживча 
кооггератив'а „HaftW'^^ `Ќй 
операїива щадничо?кредитова 
„Самопоміч", 4) Сільський 
Господар, 5) Сок)з Українок. 

Як той дім буде виглядати, 
самі ще не можемо знати, бо 
Не знаємо, йку суму грошей 
зберемо. Менш-більш переди 
бачаємо зібрати коло 8,000 
злотих. Збірку ' переводимо. 
Сподіваємося і числим'о на 6а-
шу поміч, до якої Ви, як це 
бачимо з Вашого листа, по-
`ставилися прихильно і щиро. 
Якщо Вам буде потрібно ще 
ширших інформаційно проси-
мо звернутись до нас, а ми 
з'о щирим'братнім серцем бў 
Демо з Вами листуватись. Мо-
же Наш лист буде Вам неці-
кавий; то просимо вибачити 
Ми звертаємося до своїх зем 
Ляків так, як звертаються ін-
ші наші села. Бажаємо Вашій 
‚‚трійці", яку Ви подали (М. 
Катала, Т. Наконечний, М. Ле-
Єів), усьо`го найкращого в 
дальшій праці. Дай, Боже, щоб 
Ви незадовго прибули до нас 
та оглядали свої рідйі села. 
Жертви Ваші помістимо в ча-
сописі „Новий Час" та „Наш 
Прапор" і пришлемо Вам до 
перегляду. Остаємося з прав-
дивою пошаною, 

За комітет: Ілько Василюќ, 
голова; О. Подоляк, секретар. 

Нашим обовязком з Амери-
ки дати їм якнайбільшу по-
міч. Добровільні жертви мож-
на слати або на мою адресу, 
або впрост до комітету будо-
ви У. Н. Дому в Вербиці, поч-
та Ходорів, пов.- Бібрка. 
" ` Т. ‚Наконечний, 

16 Sanford Place, Ururr Citr, N.tJ. 

=ES 
-ОЩАДІТЬ 50% КУПУЙТЕ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

Р В Е Ш 
F U R N I T U R E 

$ И ( К М О О Ц $ 
Ь F А С ТОВ Y 

СПЕШЯЛЬНА ЛЮКСУСОВА .ОБСТАНОВА ДЛЯ 
З КОМНАТ ДЛЯ МОЛОДИХ ЖІНОК $198.00. 

ОГЛЯНЬТЕ НАШУ ^ПОВЕРХОВУ ВИСТАВУ ПРЕГАРНОЇ ОБСТА-
ПРИНЕСІТЬ ЦЕ ОІ̀ ОЛОШЕННЯ, А ДІСТАНЕТЕ НОВИ 

ОПУСЃУ. — Оферта лише на обмежений час 
. 185-187 CANAL STREET, NEW YORK CITY 

CORNER MOTT STREET. — НА ПОВЕРСІ. 
, . Тел.; CAnel ,6-2454—24S8 3 

ОПОВІДАНЬ? 
Є люди, що засмакувавши його, заснути не мо-

жуть, не поігитавши †акого оповідання. 
Між любителями детективних "оповідань є і такі 

люди, йЌ їюк. президент Вилсоіі, поќ. премієр Клє-
меисо, бувший премієр Ло`йд Джордж,. президент 
Фреиклнн Рузвелт. Хоча життя не відмовило цим 
людям прецікавих подій, вони все таки захоплюва-
лися, згл. захоплюються, оповіданнями про те, як 
злочинець вишукує найхитріших способів, щоб ви-
Кона†и злочин безкарно, а детектив старається впасти 
на слід йеї хитрої штучки. 

' Захо'плення дете`ктивними опбвіданнямй походить 
^звіДтй, що втікаючому одна дорога, а гонЦеаЧ десйть. 

Накладом „Бібліотеки для всіх" у Львові 
вийшла 

СЕРІЯ ОПОВІДАНЬ 
найбільшого автора детективних оповідань, відомого 

англійського письменника Конала' Дойля: 
ч. і. Душогубство в Абсй Ґрендж. ч. 4. Чоловік з близною. 
ч. 2; Пестра стяжка. ч. 5. Відтятий палець, 
ч. 3. Захований кдєйнод. ч. 6. Шість Наполеонів. 

ч. 7. Твниюючі фігурки. 
Кожна книжечка цеї серії становить собою цілість. 

. ' Кожна книжечка видана в такім вигіднім форматі, 
що її можете взяти зо собою в кишеню блюзќи й 
читати по" дорозі. 

Серія з 7 книжечок всього 70 центів! 
Замовляйте в книгарні ,;Свободи". 

"SVOBODA," 
83 GRAND ST., (Р, f}. ЬО}І. 84в), JEftSEY CITY, N, і. 

ПОМАГАЙТЕ НИРКАМ негайно! 
Вживайте зілля иа скору поміч! Як 
ваші нирки або міхур не функціџйў. 
ють правильно і мусите часто всіа-
вати вночі, маєте біль у ногах, синьо 
під очима, за'вороти й болі іолови, 
як вам запўхають суглоби або чуегс 
пекучі болі в сечових проводах, знай-
детс скору полеќшў, вживаючи Dufrj 
Compound, Зільної Гербатн ч. 66. 
Спробуйте її негайної Купіть пачсчку 
ще нині! 75 цнт. l̂Ioчтo^a оплата до-
датково 10 цнт. Питайте свою аимі-
каря або пишіть: S. Kylo Laboratories, 
105 — 3rd Ave., New York City. 

М1ХАЛ Й, ЌПОЛОСЌІ 
ОрЕЗПБЧЕННЯ І НЕРУХОМОСТИ 

(REAL ESTATE) 
Публнчннй нотар. . . . МонІ ордери. 
Корабельні карти. . . . Европейські 

справи. "' 
52 JONES STREET, NEWARK, N. J. 

Tel.: Mitchell 2-9394 

awaoatW4iBaaax4xx 
Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙК0 

УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР 

321 Е. 18th STREET, 
between l i t Bjad 2nd А`гавам, 

NEW YORKb N. T. 
Tel. GRAUERCY 5-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від б До 8, а в велілі 

рано А1д 10'до 12. 

1:1 ПОХОРОННІ ЗАВЕДЕННЯ З 
ріІІІІІІШІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІШ 

1 1 М І Д МАЄ ТД, ЯК ЙОГО ВСЕ ЇСТИ. І 
ЧОМУЖ mm ЗАВШЕ ТІ САМІ СТРАВИ? Џ 

Коли можна просто кожногоNдня в місяці зготовити І:^ 
іншу, а притому смачну страву? , S j 

Кожна господиня може дістати сугестії з куховарських Щ 
Щг+ книжок, з̀^ котрих дві найпопулярніші; = 
I I 1) ДОМАШНА КУХНЯ або: ЯК ВАРИТИ І ПЕКТИ. Ц 
І ; (Єтарокрайова, зладила Леонтина Лучаківскка. До 9 
Ір кожного примірника додається старокрайові ваги 
Щ й міри, передані американськими). 
Щ 2) УКРАШСЬКО-АНҐЛІЙСЬКА КУХАРКА. , 
L і Котранебудь з них коштує 75 центів. 
Ш % ОБІ РАЗОМ $1.25. 

Замовляйте в: іі 
"SVOBODA" 

p.R О. Box S46 - Jersey City, N. J. 
ІІШІІІШІШІШІІІІІІІІІІШ ш 




