
УКРАЇНСЬКИЙ 
РІК XLVL Ч. 145. Джерзі Ситі, Н. Дж., пятниця 24,го VOL. 3PUVU 

ІРИ р т и В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ 
АМЕРИКИ. IWIbHEHTB " S S n ^ S " 1 Щџо. иСр4одхҐ і llrgts Н)237. џчЩ, У, Н. СОЇМЛ Uriel 4-ІМв. 

4-0#07, THREE ftflK Ш ї^ 1 VNIT1D ЗТАТИ ЦІЛІU op AMHUCA. FiVE CENTS 

УРЯД ПОЧИНАЄ ДОЛОМОГОВІ 
РОБОТИ 

ВАШИНГТОН. — Як лише президент підписав 
конгресову ухвалу про визначення півчверта біліона 
долярів на допомогові роботи й безпосередню дО-
помогу, секретар внутрішніх справ негайно казав 
почати роботи на 690 допомогових проектах, що 
мають дати працю безробітним. 

Мається на них зужити суму 77 мілюнів 814 ти-
сяч долярів. Розміщені ці роботи по всіх стейтах, у 
тому числі 35 у Ню Йорќу і 19 у Ню Джерзі..., 

ХОЧУТЬ ЗНИЖАТИ ЗАПЛАТУ СТАЛЕВИХ 
РОБІТНИКІВ. 

НЮ ЙОРЌ, ^г Уряд підприємства „Юнайтид 
Стейтс Стіл Корпорейшен" відбув наради з урядом 
юнії „Стіл Воркерс Орґанайзинґ Коміті", що нале-
жить до Комітету Промислової Організації, в спра-
ві домагання сталевих підприємств обнизити ро-
бітничу заплату в цьому промислі. 

Промисловці кажуть, що зниження заплати ві-
дібється корисно на ціні сталі та збільшить рух у 
сталевому промислі. 
ПРЕЗИДЕНТ ЗА РОЗСЛІД РОБІТНИЧИХ УМОВИН 

В АНГЛІЇ. 
ГАЙД ПАРК (Ню т^орк). — Президент Рузвелт 

іменував комісію з 9 членів для розслідження відно-
син між фабрикантами й робітниками в Англії.- У 
комісії представлені бизнес, робітники й загальна 
публика. — 

Американську Федерацію Пращ представляє, в 
комісії Роберт Ват; Комітет Промислової' Організа-
ції, хоч був запрошений, представника не визначив. 

РОБІТНИЧА РАДА ВИЗНАЄ К. П. О. 
ДЛЯ ВАНТАЖНИКІВ. 

ВАШЩЩШН..— Краєва Рада Робітничих Від-
носин признала Комітет Промислової Організації о-
диноко управненою унією організувати корабель-
них вантажників в портах .над Тихим океаном. 

Як каже Рада, при голосуванні за Комітет за-
явилися з 12,860 голосуючих вантажників 9,557, а 
лише 3,000 за Американську Федерацію Праці. 

„ГЕНЕРАЛЬНА ЕЛЄКТРИЧНА КОРПОРАЦІЯ" 
ПОЧИНАЄ БУДОВУ НА ВИСТАВУ. .і 

НЮ ЙОРЌ. — Овен Йонґ, предсідник ради ди-
ректорів „Генеральної Електричної Корпорації", 
відкрив офіціяльно будову для приміщення багатої 
й ріжнородної вистави електричного знаряддя, що 
буде виставлене на Світовій Виставі в Ню Иорку 
1939 року.. м е п п л л 

Жіночі` організації збирають фонд $350,000 на 
виставлення так званої несектаНтської святині релі-

АМЕРЙКА БЕРЕТЬСЯ ДО МОРСЬКОГО 
ЗБРОЄННЯ. 

ВАШИНГТОН. — Фльотний департамент від-
крив конкурсові предложення від; ріжних підпри-
ємств на будову 11 воєнних кораблів. 

Кожне предложення домагається вищої запла-
ти за будову, ніж домагалися підприємства за такі 
роботи в минулому році. , 

СТРІЛЯНИНА В СУДІ. 
. ЛОС АНДЖЕЛЕС (Каліфорнія), уѓ Артур Емш 

Гансон, 38-літній фармер, прийшовши до суду в сво-
їй справі, добув захований під блюзкою револьвер і 
кількома стрілами вбив на місці двох адвокатів, що 
в його справі заступали противника. ^ 

Арештований заявив, що, коли він увійшов.до 
суду й побачив, як адвокати з собою перешіптува-
лися, він не Міг довше витримати. Він не жалує, що 
їх убив, бо, мовляв, вони вже не будуть могти ні-
кому шкодити. 

ПОПАВСЯ МІЖ ДВІ СТІНИ. 
НЮ ЙОРЌ.—Пітер ПренсифооД, ;Ю-літній хлоп-

чина, попав між дві стіни' будинків під ч. 1143 при 
43-тій вулиці в Бруклині так, що не міг ніяк ‚авідти 
добутися. Поліція вислала туди рятунковий відділ, 
котрий пробив пневматичним сверлом стіну, дві сто-
ли загрубілќи, і добув хлопця,. . . 

ПРИЗНАЮТЬ СУСПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОБОВЯЗКОМ ЦЕРКВИ. 

БЕЛОЙТ (Висконсин). — Генеральна Рада Кон-
грегаційних і Христіянських Церков признала заса-
ду, що церкви повинні брати участь у суспільній ак-
ції, розсліджуючи суспільні питання та стараючися 
їх розвязувати. , : Щ .' -
УРЯД НЕ ДАЄ ГАЗЕТІ ПИСАТИ СВОБІДНО ПРО 

ШПИГУНСЬКУ НАПНЌУ. 
НЮ ЙОРЌ.' — Федеральна прокураторія.добу-

ла у федеральнім суді заборону проти газети „Ню 
Йорќ Пост-подавати` статті Ліона Терў, спеціально-
го агента департаменту судівництва, про розсліди 
німецького шпигунства в Америці. Заборону дано 
на тій основі, що слідство тайней іще не покінчене. 
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ЯК ЗНАЙТИ ВСДУ НА ФАРМІ. 
Одітий, як який жидівський пророк, це бувший англійський преміер, Лойд 

Джордж. Направо з патиком у руках це Марія Вайлі, ворожка, котра каже, що при 
помочі скривленого ‚патика вона Потрапить знайти, воду на фармі Джорджа Вони 
справді знайшли воду, але чи це завдяки патикові пані Вайлі, не сказаноЃ Пані Лойд 
Джордж (на .тѓвій стороні) приглядається до шукання води досить недовірчиво. 

СКАРБОВИЙ ПРОЦЕС ПРО-
ТИ МЕЛОШҐГЇЬКІНЧЕНИИ. 

Федеральний уряд^що до-
магався від спадщини по мілі-
ярдері-Андру Мелоні, колиш-
нім секретарі 'скарбў, податку 
в сумі $3,000,000, погодився з 
представниками спадщини на 
заплачений суми $668,000. 

ПИВО ЗАМІСТЬ ВОДИ. 
В англійському місті Арве 

(графство Ґлостершір)` настав 
ла така посуха, що висохли 
всі джерела та криниці. Меш-

ПОХОРОН , 
т. соколовського. 

Похорон поќ. Теодора Соко-
ловського, члена У. Н. Союзу, 
відбудеться в пятнйцю, дня.. 24. 
червня, в Ню Бритен, Коми. 
Похоронні відправи відбудуть-
ся в укр. прав церкві під ч. 
54 вул. Віитер, а відправить 
їх еп. Богдан. 

ЗАЛЮБЛЕНИЙ КАПІТАН. 
Капітан німецького кораб-

ля „Гольстентор" залюбився в 
одній пасажирці і пішов за 

канцьпють замісць води пиво, н е ю , покидаючи свій корабель, 
так, що продали пива на 500 За те-відповідає він тепер пе-
відсотків більше,^ніж досі. 

ЖИДИ ПОСТРІЛЙЛИ 
КІЛЬКОХ СЕЛЯН. 

ред морським урядом' у Лю` 
беці, бо дезерція морського 
старшини підчас служби нарў-
шує карний кодекс. 

В Полюхові Ве'ликім, пере` 
мишлянського повіту, йшли НОВИЙ НЕДІЛЬНИЙ СПОРТ, 
кілька парубків дорогою в но- Паризькі машиністќи та бю-
Чі. коло 9. години вечором і,рові стенотипістки вигадали 
один з них послизнувся, бо co6j нову форму'забави на 
того дня падав пополудні неділі. Вони організують „по-
зливний дощ, та вхопився пло-;І-зди 3 танцями", що виїжджа-
та жида Гершона. Кіл у плоті ; ю т ь зранку в год. 8. на цілий 
зломився, пес зачав гавкати і д е н ь н а ^ л ь к а с о т к м .поза, Па-
і три дорослі, нежонаті сини щ и ж :і підчас їзди ввесь час 
Ґершона вибігли з хати та за- танцюють при звуках джез-
чали стріляти з v револьверів, 'бенду. 
Парубки не втікали, бо, не п̀о 
чувались ,до ніякої вини. Тоді 
жиди приступили до них, сві-
тили кожному електричною 
ліхтаркою в очі і скидали: 

ІНОДІ., И КУРКА МОЖЕ -
БУТИ НЕБЕЗПЕЧНА, 

Покусає собака .— буденне 

БАНДИТИ ЗГОРІЛИ 
ЖИВЦЕМ, 

В Сокільнќках, повіт Тар 
нобжеґ, поліція окружила двох 
грізних бандитів: 27-дітнього 
Юзефа Вйонцка і 25-літнього 
Юзефа Зайонца. Поліція о-
кружила сховок, але вхід був 
замкнений. Один поліційний 
агент дістався по драбині на 
дах дому й у ту мить його 
лострілили. Коли заклики по-
кинути сховок не помогли, по-
ліція кинула до середини сліз-
ну гранату. Бандити зачали 
відстрілюв'атись, але не усту-
пили. За хвилину бухнула гіо-
жежа. Бандити згоріли в по-
лумю. 

СМЕРТЬ ВІД ПОБИТТЯ 
ГУМОВИМИ ПАЛКАМИ. 

У Катовицях-відбудеться не-
забаром судова розправа про-
ти трьох поліцаїв. Тому кіль-
ка місяців проїжджаючий че-
рез Катовиці інж. Д. з бвр-
шави зачав у нетверезому ста-
ні регулювати ніччю рух на 
вулиці. Арештований по пя-
ному зчинив бучу. Другої дни-
ни його звільнили з арешту. 
Хворий від'ї'хав до Кракова й 
там помер по кількох днях у 
лічниЦі. Лікарі ствердили 
смерть від побиття гумовими 
палками. 

кашкети. Один з парубків спи- явище, подряпає кіт, теж не-
тав, чому їх так оглядають, і велика подія;, взагалі поготів-
тоді один з синів Ґершона "ля реєструє такі випадки лиш 
Відступив пару кроків у бік,із. привички. Та в нинішніх 
та стрілив двічі. На крик ра- жорЄтоких часах мабуть і ку-
неного збіглися, люди, прий- ри заразилися загальним' во-
шлй варти і солтис, а жиди йовничим настррєм, бо 'львів-
замкнулися в домі іншого жи- ське поготівля мусіло дати не-
да, Мошка Шора, і стріляли гайну поміч 26-літньому Ми-
майже цілу'Ніч до юрби. Кулі хайлові Бурбанові, якого... по-
літали ,̀ як на війні, і мало не калічила звичайна ф домашня 
забили солтиса. Вислідом цієї ^урка. Бурбан має розтяте ќу 
стрілянини є три тяжко` ра- рячими кігтями (лице від но 
нені: Іван Бураќ, Іван Чопойда-са до вуха. Небезпечно тепер 
ло і Михайло Бураќ. Раяо роз- уже й курей тримати. 
збр.оїв постерунок войовничих 
жидів, відібрав їм два револь-
вери і кілька, пачок набоїв. Лі-j В італійському, деннику за-
к^р у`Глинянах, д-р Крілйк, конів появився дЬкрет, на лід-
повитягав раненим кулі, а двох ставі якого до двох місяців у̂  
відвезли до шпитапю. Коло 7. сунуть з посад у і̂х нежонатих 
год. рано робітни-ки з Ляшок бурмістрів, заступників `бурмі-
Королівських і Розворян, за- стрів, комунальних радників, 
няті в Полюхові при копанні гімназійних директорів і рек-
каналів, здемолювала помеііі-'торів навіть у тамўу випадку 
щтп Гершона. . . як воші бездітні удівці 
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ГОРЕ НЕЖОНАТИМ! 

ЗАБОРОНА ЗАМОВЛЯТИ Ќ і Ѓ 
ІЕННЯ З ПРИВОДУ СМЕРТИ 

ПОЛК. 

ПОЛІЦІЯ ВРЯТУВАЛА РОБІТ 
НИКА ПЕРЕД РОЗЛЮЧЕНИ 

ми ЖІНКАМИ: 

Міська поліція у-КелЃарі, 
Алта., з бідою врятувала пе-
ред тяжким покаліченням, а 
може й смертю, 54-літнього 
робітника на допомозі, що 
зголосився до міської роботи, 
до якої Шші робітники не 9ГО-
лошуються, бо є від 6 тижнів 
на `страйку. Біля ЗО )^іцвк,-,я-
кнх чоловіки є на страйку, 
обступили згаданого робітни-
ка, скоро лиш почав працю-
вати, розпочали його .бити й 
копати та майже обдерли з 
нього одіж. До нападу, розлю-
чених жінок" на ломлячого 
страйк . робітника придивля 
лись біля 400 осіб, внаслідок' 
чог'о була перервана вулична 
ікомнуікація. Догіерва ' прибут-
тя поліції положило всьому 
Кінець. 

- ЛЬВІВ. —„Діло" (ч. 126) подає під заголовком 
„Документ часу" ^повідомлення філії „Просвіти'', 
кружка „Рідної Школи", Повітового Союзу Коопе-
ратив і філії ^Сільського Господаря", уѓсіх із Жов-
кви, в якім вони повідомляють культурно-о світні й 
економічні установи Жовківщини, що повітовий 
староста заказав замовляти богослуження, або ро-
бити якінебудь маніфестації з приводу смерти бл. 
п.-полк. Коновальця. Староста приказав згаданим 
вище установам подати це писемно до ̂ відома всіх 
наших установ у повіті. Староста заявив, що інсти-
туція, яка не пристосувалась би до цього заряджен-
ня, буде розвязана, а особи фізичні будут̂ ь покарані. 
Провід українських повітових установ Жовків`щини, ` 
подаючи це до відома, поручає в інтересі добра у-
станов пристосуватись доповищого зарядження. 

„СІЛЬСЬКИЙ ГОСПОДАР" НА ІНДЕКСІ. 
ЛЬВІВќ — „Діло" з 11. червня подає польський 

текст заборони оснувати кружок ;,Сільського Го-
сподаря" в Деревенці, повіт Жовква. Староство пи-
ше в забороні, що таке товариство „може загрожу-
вати безпеченству, спокоєві й публичному поряд-
кові". ' 

ЩЕДРО ЖЕРТВУЮТЬ.. 
ЛЬВІВ. — 3 цього, що пишеться у пресі про 

„Наро`дню Лічницю", виходить наявно, що наше '-
громадянство.зложило великі суми на потреби цеї 
інституції. Є поодинокі особи, що жертвували по 
10,000 злотих, -як радник Грицак, інжинір Дурбак. 
Аптикар Терлецькнй подарував рахунок за ліки V-
країнського Шпиталю, що виносив 1,600 злотих. 

ЯКПОЛЬЩАТЬ НАШІ ЗЕМДІ^ 
ЛЬВІВ. ^— 3 оглядЎ на те, що польська преса по-

стійно ляментує, що „польський стан посідання на 
українських землях під Польщею корчиться", в од-
нім тільки числі „Діла" подано до відома такі фак-
ти: У Копи^инцях взялися будувати „Дом Стщелец-
кі". У. комітеті будови стоїть сам староста.. У По-
етолівні, ко'пичинецького повіту, посвятили „Дом 
Людови", в( якім міститься „свєтліца Звйонзку Стше-
лєцкеґо", громадська канцелярія і „кулко рольніче". 
У Станиславові посвятили при участі воєводи ко-
оперативну товарову гуртівню „Сполем". У Скала-
ті взялися будувати "Дом Гандльови" коштом ПО 
тисяч злотих. В Ланах коло Щирця посвятили захр- х 

ронку, яку заложило Товаржиство Школи Людовей. 
У Джурові, снятинського повіту, відбулося посвя- ^ 
чення угольного каменя під Оудову „Стшелєцкєґо 
Дому". На посвяченні був староста і делегат від 
польської армії. 

ПРОТЕСТУЮТЬ! 
ЛЬВІВ. — Українська преса друкує кожного дня 

протести, що їх надсилають ріжні громади, в яких 
ті громади заявляють, що постоять-до останнього в " 
обороні „Українського Городу" у Львові. Рівночас-
но надсилають жертви на цей Город. 

{ ' ТРАДИЦІЙНА ВІДПРАВА. і 
ЛЬВІВ.—У суботу перед Зеленими Святами від-

правлено в катедральному храмі св. Юрія традиці#-
ну врочисту заупокійну Службу Божу, а по ній вдд-
правлено при гарно прибраній та засипаній хвітами -
символічній могилі з березовим хрестом панахиду. 
Були це відправи за поляглих українських борців. 
Буяй присутні між іншими: бувший начальний вожд 
Української Галицько'їЎ Армії, ген. Мирон Тарнав-
ський; бувший преміер уряду ЗУНР, президент д-р 
Ќость Левицький; і представники всіх українських 
культурно-о'світніх та економічних установ. Це`р-
ква була'виповнена вщерть. -

ЮВИЛЕЙ ГІМНАЗІЇ В ЯВОРОВІ. 
ЯВОРІВ. — Відсвятковано богослуженнями, а-

кадемією і виставою драми „Нахмарило" ЗО-яѓття 
існування рідно-шкільної гімназії в Яворові. З цеї 
нагоди видано альманах „Трицятьліття гімназі'ї Рід-
ної Школи в Яворові" заходом та ініціятивою ди-
ректора, д-ра І̀. Велигорського. ' . 

СОВЄТСЬКА АРМІЯ МАЛО ВАРТ. 
ЛОНДОН. — Велика' Британія переконана, що 

Совети не представляють собою сили, коли брати 
справу з військового боку. Кажуть, що „чистки" 
в армії знищили офіцирський корпус. Тепер-беруть 
на офіцирськҐпосади молодих кадет{в зо шкіл .і не 
дають їм з'моги набути конечного теоретичного вій-
ськового знання. 

І НЕ ХОЧУТЬ ЖИДІВ. 
L БЕРЛІН. — Пішла нова генеральна нагінка на 
жидів у Німеччині^здкрема.в Берліні. Міністер пр.о-
паґанди Ґебельс заявляє, отверто, що Німеччина не 
хоче мати в себе жидів. Каже, що можуть .собі -їх 
охотно забрати ті держави, що стають у їх.обороні. 
Сама присутність жидів у Німеччину казав -Ґебельс, 
є для німців провокацією. 

- — А 
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З КИМ, З ЧИМ І ЗА ЩО ВИСТУПИМО? 
Останній час сказати слово, чи хочемо, щоб У-

країна була заступлена на Світовій Виставі в Ню 
йорќу.1 Очевидно, що не йде тут тепер про слово 
як таке, а про діло, бо воно має заговорити, якщо 
ми маємо бути на виставі. 

Надійшла така пора, в якій мусимо остаточно 
вирішити, з чим і з ким прийдеться нам на тій ви-
ставі маніфестувати українське імя. Загал грома-
дянства вже мав нагоду нераз чути і читати про 
ріжні можливості нашої участи у Світовій Виставі. І 
переконатися, що можнаб таки дійсно гідно засту-
пити українську культуру. Значить, що. загал уже 
знає, що маємо з ким і з чим виступити. А це дуже 
важне, бо звичайно .подібні пляни розбивались го-
ловно тому, що ми не мали відповідніх сил, потріб-
них до доброго виконання певних плянів. У цьому 
випадку такі сили є. 

А чогож бракує? На те легко відповісти: гро-
шей! Ось це те „слово", на яке тепер жде Виставо-
вий Комітет. Без нього справа не буде рушена впе-
ред. Це всі знаємо. -Але як поступаємо? 

У нас так буває, що як тільки підніметься якась 
справа, то зараз маємо повно ріжних проєктодав-
ців. Значить, що коли проектуємо, то з усіх сторін 
надходять голоси. А коли потім уже намітиться плян 
праці, коли вже западе рішення, тоді — тишина. 
Так, виглядає, що в часі, коли вже не потрібно го-
ворити, а треба діяти, то все йде як з каміня. Прав-
да, знайдеться тут і там якась ідейна людина, що 
„шарпнеться", щоб іншим додати „охоти". Знай-
деться тут і там приміряє товариство, що то зав-
жди в таких випадках памятає на свій громадян-
ський обовязок. Але загал то таки дуже твердий 
на сон. Особливо, коли йде про попертя якоїсь дій-
сно культурної праці, про якесь мистецтво, про я-
кусь книжку, себто про те все, чим ми так дуже 
хотілиб себе повеличати перед іншими культурними 
народами. 

Памятаймо, що подбати, щоби була заступлена 
на' Світо'вій Виставі Україна, це також служба У-
країні й нашій визвольній справі. Такого виступу 
на виставі потребує також американська Україна. 
Треба його хочби з огляду на наше молоде поко-
ління. І з огляду на ті сотні тисяч, що з нашого 
роду, а не зачисляють себе до українського народу, 
а то у великій мірі з нашої власної вини, бо ми не 
подбали як слід за таку культурну роботу в Амери-
ці, якою можнаб ту молодь освідомлювати. 

ч Не загирюймо й тепер своєю легкодушністю і 
байдужністю дійсно важної справи. Тому, не зважа-
ючи на тя'жкі часи й інші народні п'отреби, не відтя-
гаймося вислати негайно свою жертву, щоб нею до-
помогти здійсненню культурного виступу України 
на Світовій Виставі в Ню йорќу 1939 року. 

Уже від довшого часу функ-
ціонуе десь недаЛеко від Мо-
скви якась, тайна висильна ра-
діостація. Дає вона себе чути 
bee в ночі, коло 10-тої години, 
і тоді закидўе Сталіна страш-
ними обвинуваченнями, вика-
зуючи йому всі його тяжкі 
прогріхи ,супроти „рабочого 
ќласа". 

Перед І-шим травнем цього 
року вона грозила Сталінові, 
що він мусить згинути підчас 
першо-травневої паради та що 
ніщо його не охоронить, дар-
ма, що він криється у грубих 
мурах Кремля! 

Кажутьл що перепуджений 
Сталін казав зревідувати всіх 
салдатів, що виступили на 
першо-травневу параду, чи де 
в котрого нема в кишені, або 
таки в дулі ‡люфі) кріса,' на-
бою (патрона), котрий міг би 
заѓробити цінному життю цьо-
го кавказця на престо'лі дав-
ніх московських царіві 

Але 1-ший травень проми-
нув „благополучно", замаху на 
Сталіна не було. Зате страшно, 
образливі лайки далі сиплють-, 
ся що ночі на великого (у 
своїй кровожадності) .Сталіна. 

Не можучи ̀  впасти на слід 
тої тайної висильної радіоста-
ції, Сталін^ мститься бодай на 
тих, що вислухують зо своїх 
радіоапаратів тих протисталін,-
ськнх лайок, і як кого прилов-
лять на тім страшнім „прогрі-
шенію" слухання, то зараз ви-
силаютХ"його 'гуди, куди Ма-
кар_телят не^гонить... 

Повстають ріжні здогади, 
де може знаходитися та небез-
печна радіостація. Недавно 
появилась у берлінськім часо-
писі „Анґріф" стаття знаного 
еміграційного журналіста^ Со-

може покинути мурів Кремля j їм і в тій справі приходить на 
(давньої царської палати), бо!допомогу — радіо, 
боїться атентату на своє жит-J Як̂  знаємо, Польща в'зялася 
тя, Сталін скинув вину за це на І дуже енергійно до боротьби з 
Єжова, кажучи^що він „зле комуністами і ми читаємо май 

в тій радіовій протисталінів-
ській акції беруть участь люди 
військові, які не можуть про-
стити Сталінові усунення двох 
таких визначних військових 
спеців. 

Большевицька „Чека" (ҐПУ) 
ленінградської округи' конфі-
Скуе радіовЦприймачі, зокрема 
ті, які запевняють відбір „ко-
ротких хвиль", що ними опе-
рує тайна висильна радіоста-
ція. Стверджено, що від часу, 
як розпочала свою діяльність 
та тайна протидержавна ви-
сильна стація, населення вияв-
ляє величезне зацікавлення 
радіом. 

Приймачі, що лежали багаі 

то л т̂ на складах фірм, мають 
тепер охочих покупців. А „Че-
ка" слідить за тим, хто слу-
хае (!) тієї радіостації, а крім 
того назначила нагороду 1,500 
рублів для донощиків на слу-
хачів того тайного радія. 

В погоні за тим, хто те радіо 
пускає в рух, арештувала вже 
,;Чека" пять генералів і 32 ін-
ших старшин, бо' сподівається 
всетаки впасти на слід справж-
ніх „злочинів". На''Сталіні. і, 
його крівавих помічниках дрЬ 
жить шкіра, тож і не диво, 
що так завзято ^полюють на 
тих, що при допомозі радіово-
гр апарату демаскують боль-
шевицьку банду перед „рабо-
чим класом". 

Ця тайна радіостація оголо-
сила між іншим дуже інтере-
сний комунікат , про першо-
травневе свято в Москві. Спі-
кер тої тайної стації звернувся 
до Сталіна зо словами співчут-
тя, що він-не був присутній о-
собисто підчас дефіляди на 
Червоній Площі зо страху пе-

лоневича, того самого, що на ред ‚атентатом і тому вислав 
нього перед трьома місяцями 
влаштували" були. большевики' 
бомбовий замах у Софії та 
вбили при тій нагоді його 
жінку, а сестру тяжко порани-
ли. 

Солоневич є тої думки, що 
ту радіостацію пустила в рух 
так звана права опозиційна 
група в нутрі комуністичної 
партії. Та Група користає ма-
буть ‚з допомоги військових 
кругів, бо в Росії лише вій-
сько розпоряджає такими тех-
нічними засобами, які має, як 
видно, отся висильна стація. 

Вона атакує Сталіна особли-
во за страчення.маршалів Є-
ґорова й Тухачевського, і це 

на трибуну свого двійника, ко-
валя з Грузії, Рамішвілі. Цей 
двійник мешкає постійно в 
Кремлі з.прибічною сторожею 
Сталіна. (Його бережуть, як о-
ка в голові, агенти ҐПУ (Че-
ки) і Рамішвілі виступає при 
ріжних нагодах замісць Сталі-
на. Спікер додав: „Як тебе, 
Сталіне, вбємо, то будемо по-
ќазувати твого двійника Ра-
міщвілі як- один з дивоглядів 
твого панування": Опісля спі-
кер насмівався з Єжова, на-
чальника ГПУ (Чеки), підкре-
слюючи, що „Союз визволь-
ників" добре поінформований 
про закиди Сталіна проти 
нього (Єжова). Сталін заки-

також дає додумуватися, що(нув Єжову 1-го травня, що не 

кермує справами безпеки, ко-
ли не зумів викрити досі тай-
них протисталінських орґані-
зацій". Вкінці тайна радіоста-
ція візвала своїх прихильни-. 
ків, щоб узяли найактивнішу 
участь у виборчій кампанії до 
верховних рад 11-тьох совєт-
ських републик і провели як-
н'айбільше своїх прихильників. 
Спікер додав, що вже тепер 
багато відповідальних стано-
вищ займають добре закон-
спіровані члени „Союзу виз-
вольників". Акція ще незакін-
чена`і по 'основній підготові 
„Союз визвольників" кине 
клич політичного перевороту 
в Москві. Вкінці спікер заявив, 
що члени „Союзу визвольни-
ків" є правдивими лєнінівця-
МИ. 'ч і -

Ось-так невидимо, на фи-
лях етеру, борються ггротив-
ники Сталіна з тим дивним і 
Диким диктатором. 

Радіо було від початку боль-
шевицької революції засобом 
для пропаганди большевиць-
кої фальшивої науки. Больше-
вики вишукували тоді взагалі 
всілякі нові способи, котрі ім-
понувалиб своєю новістю й о-
риґінальністю., Тоді то висила-
ли вони при допомозі радія 
свої ославлені поклики, що 
зачиналися словами „всєм! 
всєм!" І 

І „все", що мали, радіові а 
парати, слухали, а радше чули 
ті поклики, але не „все" йшли 
за ними. А тепер радіоапарату 
вживають противники Сталі 
нових звірств у тій ціли, щоб 
Сталіна здемаскувати, висмія 
ти, а. своїм прихильникам до-
дати завзяття та скріпити їх 
віру. Певна річ, що при допо-
мозі того апарату вони у від-
повідній хвилі кинуть також 
клич: „Пора! Киньтеся гро-
мадно на ваших катів і нищіть 
їх негайно й безоглядно!" Це. 
певна річ,' що тоді і ближчі 
вказівки щодо тої боротьби 
подадуть. Учують це все і Ста-
лін і його помічник Єжов, але 
вже буде запізно, бо і „Союз 
визвольників" також кине 
клич „всєм! всєм!" А тих 
„всєх" певно буде більше від 
посіпаків, Сталіна і Єжова. 

А покищо Сталін і його ор-
ганізація не схиляють свого 
закрівавленого прапору, але 
стараються і за границями 
своєї срвєтської держави приѓ 
готовляти большевицьку рево-
люцію. І цікава річ, що власне 

же щоденно про масові кому-
ністичні процеси в Польщі, в 
котрих засуджують виновни-
ків (переважно жидів" і жиді-
вок) на кари тюрми від 3 до 
12 років. Та проте комуністич-
на агітація йде далі, а то при 
допомозі радіових апаратів. 
Комуністична команда в Поль-
щі видала приказ: до кожного 
села-на українських та білору-
ських окраїнах Польщі треба 
безумовно дати по три радіо-
приймачі. 

Но, і дають... Аж дивно стає, 
коли бачимо, що селянин, я-
кий жалує дати на популяр-
ний часопис один злотий на 
місяць, раптом ні звідси ні 
звідти має в себе дорогий ра-
діовий апарат.і платить точно 

таксу, наложену; приписану 
урядом. 

А вечором СХОДЯТЬСЯ до 
нього сусіди і дальші грома-
дяни та вислухують не так о-
пери і тайга, як радше про. 
мов. Правда і це, що ті про-
мови є частинно виголошуіпікї 
по російськи, але є й виклади 
дуже чистою й гарною україн-
ською мовою. Тими апаратами 
обдаровують комуністи власне 
багатших ґаздів, щоб менше 
було підозріння, але слухати 
авдиції збирається і найбіль-
ша біднота. .А як що до чого 
прийде (бо війна за плечи-
маЛ, посипляться через етер 
дуже точні прикази, як і що 
робити. Очевидна річ, що на 
таке наші „сусідоньки" слі-
пі, а журяться тим, як розвя 
зўвати українські жіночі чи 
робітничі товариства та заби-
рати площу Сокола-Батька. 

Іван Наконечний. 

„ПРИБОРКАТИ ГАЙДАМАЦЬКУ ЗУХВАЛІСТЬ!" 
Про трагічну смерть полк. Е. 

Коновальця заговорив краків-
ський польський „Глос Наро-
ду", що є органом польської 
Католицької Акції. А заѓово-
рив про це ґр. Адам Ромер у 
статті л. з. ‚Український теро-
ризм". У ній читаємо між ін-
шим таке: ` 

„Вбивство провідника укра-
їнських терористів, Коноваль-
ця, пригадало світові існуван-

зом з ним був похований у-
країнський тероризм. Треба 
буде борикатися з ним не тіль-
ки доти, доки вНхісновуватн-
муть його ворожі заграничні 
чинники, але й доки самі не 
зрозуміємо необхідности кон-
секвентної 1 невблаганої бо-
ротьби з усяким „україн-
ством", боротьби за польщен-
ня наших кресів без недореч-
них „угодовихи ілюзій. Ні по-
літика Юзефських, ні доразові 

ня: величезної організації, яка „пацифікації"^ тільки тверда 
має на меті відірвати від Поль-
щі її південно-східні дільниці. 
Цікаве й характеристичне при 
цьому те, що люди, які вважа-
ють себе за бойовиків неза-
лежної України, спрямовують 
свою пекольну роботу не так 
проти Совєтів, що володіють 
подавляючою більшістю про-
сторів, до яких претендують 
„українці", як проти Річипо-
сполитої, в якої склад входять 
єдино ті землі, що їх замеш-
кують п'оруч поляків українці, 
землі, що належать до Поль-
щі ще з часів nepefa унією Ли-
тви і Руси. Без огляду на тб, 
на чийому удержанні був Ко-
новалень, що всіх натягав, не 
манимо себе надією, щоб ра-

народова рука зуміє прибор-
кати гайдамацьку зухвалість, 
незалежно від зовнішніх інспі-
рацій". 

Три шотляндці в церкві. 
Три побожні шотляндці рі-

шили піти до церкви. Підчас 
богослуження вислухали вони 
побожно проповіди і здавало-
ся, що вистоять до кінця в 
церкві. Та, після проповіди 
пропо'відник вийшов на цер-
кву по збірку. Оба шотляндці 
на мент сторопіли. Потім один 
землів, а два товариші винесли 
йогогз церкви. 

ПРИ ЗАКУПАХ У БЙЗНЕСАХ, ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ 
В „СВОБОДІ", НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗГАДАТИ, ІДО ВИ 

БАЧИЛИ ОГОЛОШЕННЯ В „СВОБОДІ" 

г 
О. Л у Г О В Н Й. Автор застерігав за собою всі права. 

ЗА УКРАЇНУ 
( В І Р А Б А Б Е Н К О) 

Повість Із часів революції 1 повстанської війни 
у Великій Україні. (В двох частинах). 

' Ч а с т и н а п е р ш а ' 
у 9V 
і Ми, як вірні сини ново-

повсталої Української Держа-
ви, повинні допомагати п у-
рядові в розбудові і заведенні 
ладу і порядку, перенести я`ер-
пбливо всі початкові недома-
га"ння, непорозуміння і при-
кростіі Німецькі війська )йдуть 
в Україну не як вороги її, ли-
ше як союзники, та до зорга-
нізуваня української збройної 
сѝ ли і адміністрації по краю 
військова, влада можливо бу-
де у німецьких руках. За о-

скресення Христа, нехай буде 
днем воскресення України! По-
молимося. Бог почує наші мо-
литви! 

Почався молебень. Дріжить 
повний чуття голос священи-
ка, що засилає Всевишньому 
молитви за Україну й україн-
ський нарід. Вірні на колінах 
схилили голови. Моляться: Від 
огню, війни, землетрусу, голо-1 

зріс на селі, не чув змалку 
інакшої мови, аж поки не пі-
шов до школи. З російських 
середніх шкіл духовні семина-
ріі найближче ще були звя 
зані з народом, , бо Вчилися 
там переважно селянські діти, 
або дѓти вбогих священийв 
та дяків. Все, що серед ду-
ховенства і було заможніше, 
пнялося в „пани", йшло до 
гімназій, реальних шкіл, чи 
інститутів, взагалі рвал'о вся-
кі звязки з духовним станом. 
По семинаріях ще задовго, до 
війни вже були нелегальні у-
країнські гуртки, ширилася 
нелегально українська літера-
тура, пробуджувалась націо-
нальна свідомість студентства, 
складано взяємні обітниці від-
дати своє знання й уміння для 
народу своїх батьків. Пішов-
ши у . світ, -не всі, очевидно 

'зіставалися вірними своїм о ду і пошестей боголюбну дер-' 
жавў нашу спаси, сохрани і 
помилуй! З глибоким чуттям 

станніми відомостями, німець- співає хор, нечутно шепчуть кий`̀  відділ ночував у Калачів-
ській, яких дванацять верств 
відси, а надвечір треба споді-
ватися його в нас. Лівобереж-
жя"љже заняте ними. Тож про-
шуівас, прийміть їх не як во-
рогів, а як довго очікуваних 
приятелів-союзників, що по-
можуть нашій молодій державі 
вимести московське сміття за 
границі України. Помолимося, 
парафіяни, щоби Бог дав сили 
й уміння нашим державним 
керівникам вивести державу з 
безладдя ^ і кровопролиття, 
зміцнити ЇЇ, сталевим монолі-
том^нашою армією забезпечи-
ти -п границі і ввести україн-
ський нарід вільним і рівно-
правним у коло культурних на-
родів. Нинішній день, день во-

молитви уста вірних. У всіх сучі 
блищать, іскряться дорогоцін-
ними перлами, що духове зво-
рушення витиснуло з тайни-
ків людського організму. Пер-
ли блищать, більшають, ко-
тяться по обличчях молодих, 
ховаються у зморшках старих. 
Кінч'иться `перша молитва за 
нарід і дфжаву і зноситься 
вверх рвучке, сміливе: 3 на 
ми Бог, розумійте язици і по-
коряйтеся, яко з нами Бог. І 
знов ўсі падуть на коліна, в 
надмірндму захопленні молить-
ся'священик. Він, один з пер-
ших свяіцеників у Великій У-
країн і̂, ввів молитви за держа-
ву і нарід, сам переклавши їх. 
Як і більшість селян, походив з 
козацького запорізького роду^ 

бітницям: багатша парафія, 
бажання бути на доброму ра-
хунку у начальства, побіль-
шення доходів', тощо заставля-
ли панотців заібувати мрії мо-
лодечих літ, часто заставляли 
ставати русифікаторами своїх 
батьків і братів... До того і 
вічна погроза кар за „маз'епин-
ство" відогравала без сумні-

че були й такі, що молодечи 
ми думками заполонились 
до самої смерти проводили їх 
у життя. До таких ,;білих крў-
ків" серед духовенства нале-
жав парох Тернівки. По скін-
ченні духовної семинарії він 
довго ще вчителював по се-
лах, пізнав усі селянські болі 
і бажання та оті півсвідомі на-
родні потуги до виявлення 
свого національного обличчя 
і певний сентимент до минув-
шини. - . 

Щиро віддався - чпраці над 
піднесенням селянства, вико-
ристовуючи для цього кожну 
нцгоду і вільний час. Та „на-
чальство" на те й мабуть існу-
є, щоби перешкоджувати на-
р`однім працівникам у їх намі-
рах. Почалися нагінки, забо-
рони, переводи з місця на мі-
сце... Здогадуючися, що йому 
зовсім відберуть право вчите-
лювати, висвятився в священи-
ки. На новому становищі та-
кож не мав спокою. Духовна 
влада показалася не ліпшою. 
Не давали, прожити на паро-
-хії більше року, аж нарешті, 
прибувши др Тернівки, осів на 
-стало. Допомогли селяни, що, 
пізнавши його, категорично 
відмовилися приняти іншого 

вў не маловажну ролю. -Одна- священика^ Одначе начальство 

держало його під,своїм пиль 
ним наглядом, тож своєї ді-
яльности він не міг яќ слід 
розвиќўти. Аж після револю-
ції він зміг розширити свою 
працю І вже в несповна рік 
село приняло явно українське 
обличчя, хоч здеморалізоване 
чужинецьке робітництво не-
далеких копалень параліжува-
ло його працю. А тепер, у 
церкві, він. бачив овочі дов-
голітньої клопотливої праці, 
бачив сльози парохіян у,часі 
молитви за Україну, виклика-
ні духовим зворушенням, пла-
кав і тішився сам. Дякував 
Богові, що допоміг йому про-
вести свої наміри в життя, не 
лякаючись переслідувань і. не 
гнучцсь під залізною рукою 
ч`ужого керівництва. 

Многоліття — і вся церква 
гуде многая літа відродженій 
Україні, її урядові, козацтву 
і всьому українському наро-
дові. Ще не затих останній 
відгук многоліття, а̀  хор по-
чав чюве: Боже великий, єди-
ний... знов летять чисті голо-
си, заполонюють усю церкву, 
рвуться вверх, вилітають на 
вулицю'і несуться ген далеко в 
степ,; долітають до кольон 
війсь(са в яки'хось дивовижніх 

і синявих одностро-
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шапках 
ях... 

Нарешті остання, бадьора: 
Вже воскресла Україна — і 
повні нових почувань селяни 
підходять до хреста. Ще з 
незасохлимй від сліз очима 
виходять з церкви. і..^ стають 
зніяковілі і зачудоівані. По 
дорозі до села підходить ве-
лика кольона війська. На чолі 
верхи три коменданти, за 
ними, мірно вибиваючи такт, 
машйрують чвірки. Широкі, 
мов ножі, багнети блищать і 
сріблом' переливаються в со-
няшних промінях. Два вояки 
несуть прапори: один чужий; 
невідомий, а другий... другий 
бачили селяни на українській 
школі, на будинку волосного 
уряду, на грудях учителів і 
учнів у часі свят: жовто-бла-
китний. 

— Німці! — понісся стріво-
жений шепіт. Хто де стояв, 
там і прикипів на місці. 

-т- Німці? — дивувалися де-
які бувші вояки. — Німці так 
не вбираються; щось неподіб-
но. 

— І прапор наш, жовто-
блакитний! — шептала і собі 
молодь. 

— Не диво... Адже союз,ни" 
ки... 

— Значить, нова влада! — 
страхалися кілька большеви-
зуючих. 

— Треба приймати гостей — 
говорив Іван Бабенко старості. 

— Приймемо, чим багаті. 
Кольона тимчасом уже зо-

всім підходила до села. Впа-
ла якась коротка команда. І 
полилися звуки галицької стрі-
лецької' пісні по наддг.іпрян-
ських. степах І селах: 

„Ой, видно село, широке 
село під горою. 

Ой, там ідуть стрільці, сі-
човії стрільці до бою". 

— Співають по нашому! — 
понісся шепіт між селянами. 

— А може то наші, з поло-
нених, що в Німеччині були? 
— виникав сумнів. 

З піснею „Ой, у лузі черво-
на калина" кольона вмаширу-
вала в село. Порівнялася з 
церковним майданом. Упала 
знову коротка команда і від-
діл станув недвижно, мов мур. 
Селяни зачудовано пригляда-
лися мовчки. 

— Христос воскрес, брати 
наддніпрянці! — привитав се-
лян німецький комендант. 

Хвиля ще більшого, німого 
зачудування... `̀  

— Во істину воскрес! — не-
рішучо відповіли згодом кіль-
ка голосів. 

Віра раптом кинулася до 
батька,' що стояв з Василем 
Омеляненком і старостою. 

— Тату! Василю! Цеж га-
личани!- — крикнула до них 
утішно. 

— Англичанн?! — перестра; 

шено викрикнула стояча по-
близу них бабуся. — Матінко 
Божа! Аж тепер нам усім кі-
нець прийшов! Мій небіжчик 
тато розказував, як він колись 
воював з англичанами і тур-
ками в якійсь Балаклаві та 
Севастополі. 

.— Не англичанн, бабусю, а 
галичани. Українці з Галичини! 
— з усміхом пояснив, зачув-
ши и слова, командант. — Ми 
такіж самі українці, як і ви, 
лише що ви належали до Росії, 
а лш"до Австрії. 

— То у вас і говорити вчать 
по нашому? — недовірливо 
запиталася друга бабуся. 

s ХДалі буде). J 

1 -
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МАЮТЬ ОЧІ, А НЕ БАЧАТЬ. 
Ми вичитали в скрентонській 

„Народній Волі" таку новин,-, 
ќу: „Відомий лікар душевних 
недуг, д-р Фридерик Г. Аллен, 
з Філядельфії, представив у 
рефераті на зїзді Американ-
ського Товариства Психіятрів 
свої помічення про надмірний 
націоналізм, як вік проявля-
еться тепер в Німеччині. Д-р 
Аллен каже, що такий націона-
яізм є наслідком почуття не-
певности і хворобливого ба-
жання себе зберегти. Те саме 
трапляється з надмірно бояз-
ливими і нервовими людьми, 
що через те стають жорстокі, 
нетерпимі та дуже дразливі. 
Вони бачуть безпеку тільки в 
тому, що їм ніхто не проти-
внться, і дуже хвилюються, 
коли стрінуть групу чи люди-
ну, що має інші погляди. Є це 
рух особливо мужеський і то-
му, наприклад, в Німеччині 
жінкам відобрали громадські 
права. Коли людина захворіє 
на таке збочення, то її ліку-
ють. З цілими народами труд-
но це зробити". 

на ушкодження. Біль відразу 
телеграфує нашій волі, що 
щось зле з даним органом, і 
треба його рятувати. 

Безперечно, що і страх і 
біль, фізичний чи моральний, 
це не нормальний стан. А то-
му в переноснім розумінні це 
не природній стан. Нормаль-
ний, природній стан є той, у 
котрому дана тварина не тер-
пить, не лякається, а має пов-
ний фізичний і емоційний спо-
кій. Такий спокій є нормаль-
ний і до нього кожна тварина 
прямує, хоч його на довгу ме-
ту ніколи не осягає. 

ТА ЩО РОБИТИ ВРАЗ! 
НЕБЕЗПЕКИ? 

СТІЛЬКИ „НАРОДНА ВОЛЯ", 
А ЧИ ЦЕ ВСЕ? 

Ось ту новинку „Народна 
Воля" затятулувала „Націона-
лістичний фашизм — умове 
збочення". Про цей виклад 
д-ра Аллена писали й інші га-
зети. Могла й написати „На-
родна Воля". Це зрозуміле й 
природне. Та ріжниця у тому, 
як хто пише. Коли мова про 
думки д-ра Аллена, то треба 
признати, що його спостере-
ження дуже влучні і розумні. В 
своїм докладі він між іншим 
дослівно сказав таке: „Чим 
більше загрожена якась Група, 
тим більше напруженою стає 
її націоналістична фільософія 
і тим більше тратить у ній о-
крема одиниця на своїй інди-
відуальності; а можна навіть 
сказати, що цілком з нею 
зливається". 

Отож причиною цього над-
мірного націоналізму, який, 
безперечно, є „ненормальне я-
вище", є небе'зпека, загроза з 
боку якоїсь іншої Групи, ін-
шого народу. 

який З ЦЬОГО ВИСНОВОК? 
Який же з цього зробити 

висновок?" Як зарадити цьому 
„духовому збоченню"? Зрозу-
міло, що цей ненормальний 
духовий стан, який випливає з 
якоїсь небезпеки, найкраще і 
наііпрнродніше` лікувати тим, 
Щоб усунути ту загрозу і не-
безпеку. Коли людина терпить 
з браку корму, то ЇЇ терпіння 
можна вкоротити, даючи їй 
корм. Коли терпить, бо її да-
внть черевик, то найкраще 
скинути черевик. Коли якийсь 
нарід попадає' в душевну 
крайньо-націоналістичну хво-
робу з причини якоїсь загро-
зи, то найкраще її вилікувати 
тим, щоб усунути ту загрозу. 

Це, здається, цілком зрозу-
міле і природне. 

Та виринає питання, що ма-
ють робити провідники яко-
гось народу, коли вони тої 
зверхньої загрози таки усуну-
тн не можуть? Як тоді лікува-
ти цю „масову душевну хво-
робу"? 

ІНСТИНКТОВНА ОБОРОНА. 

Але з цілою силою таки на-
пирається знов питання: що 
робити, коли той спокій ска-
ламучений, коли з боку якоїсь 
іншої тварини, чи якогось ці-
лого гурта грозить комусь не-
безпека? Не лякатися? Сви-
стати собі з неї? Ігнорувати її? 
Бути „нормальним"? Не ряту-
ватися? 

Ні, це булаб глупота. Колиб 
якійсь тварині загрожувала 
справжня небезпека, а вона 
стояла собі спокійно і не ля-, 
калась, тоді саме вона далаб 
доказ якогось духового чи е-
моційного збочення. Таке збо-
чення скоро прзбавилоб її са-
му життя. Зате нормальна, 
здорова тварина напружує 
свої почування, емоції; ' вона 
перелякується, зачинає кон-
центрувати свою волю в на-
прямі оборони. 

Правда, є такий переляк, що 
параліжує волю до оборони. 
Та проф. Аллен сам твердить, 
що той „надмірний націона-
лїзм" це такий „переляк", що 
скупчує всю національну енер-
ґію, усіх суспільних шарів, о-
бох полів, у напрямі націо-
нальної оборони. 

Можна твердити, що такий 
стан навіть для членів народу, 
що приняв у себе такий всео-
хоплюючий устрій, не є дуже 
приємний. Бо кожний волить 
користати зо свободи, кожний 
волить проявляти у більшій чи 
меншій мірі свої індивідуаль-
ні почування, уподобання. Та-
кож кожний волів би мати 
внутрішнє почуття спокою й 
уникати страху. Але, як уник-
нуди страху, коли до нього є 
повні причини? 

ВИСНОВОК ДЛЯ НАС. 

З УКРАЇНСЬКОГО життя 
В АМЕРИЦІ. 

НЮАРК, Н. ДЖ. 
Академія в память полковника 

і Коновальця. , 
В неділю, 12. червня, влашто-

вано заходами Центральної 
Ради в галі Чорноморської Сі-
чи жалібну академію в память 
трагічної смерти бл. п. полков-
ника Евѓена Коновальця. У-
ливний дощ здержав багато 
людей від участи. І тому пуб-
.рика числом не дописала, але і 
тут більше винна наша тради-
ційна байдужність. 

У вступній промові ‚пред-
сідник Петро Ковальчук, поя-
снив ціль свята. Ѓром. Іван Па-
січник виголосив з великим 
чуттям вірш М. Костишина 
„На могилу Евѓена Коноваль-
ця". Головним бесідником був 
п. Е. Ляхович. Знаючи покій: 
ного особисто, передав він у 
краснорічивій промові його 
життєпис, підкреслюючи його 
завзяття, дар орієнтації в 
скрутних обставинах та без-
межну посвяту для ідеї визво-
лення України. 

Другий бесідник, проповід-
ник Куман, підніс, що покій-
ний добре розумів огнисті 
слова Шевченка: „Вставайте, 
кайдани порвіте" і „борітеся, 
поборете!" Потім переведено 
збірку на покриття коштів і 
піснями „Ви жертвою в бою" 
та „Ще не вмерла" закінче-
но свято. 

Чорноморська Січ даром 
жертвувала на свято салю та 
прикрасила сцену прапорами. 

Е. Онищук. 
о 

чи на те, що ми не можемо 
спати тоді, коли, там, на рід-
них землях України, вороги 
винущують все, що українське, 
замикають інституції, а навіть 
починають братися до україн-
ської церкви. На першого бе-
сідника покликав о. В. Ме-
ренькова, пароха місцевої укр. 
греко-кат. церкви, який виго-
лосив вступне слово. „На рідні 
землі ‚України налізло всякої 
саранчі. Вороги загарбали їх а 
тепер кажуть, що легально ді-
стали ті землі. А це лег`альне 
забрання — крадіж. Так (гово-
рив о. В. Мереньків, додаючи 
таке: „Тепер, коли вже вини-
щили провідні одиниці, коли і 
вже порозвязували читальні І Через публичне голосування 

НЮ ЙОРЌ, мі. и. 
Картини українських артистів-
малярів у муніціяльній ‚гале 
рії образів міста Ию Норку, 

З Eut 67th Street. 
Від 1—19 че'рвня ц. р. від` 

булася ретроспективна виста-
ва образів у вище згаданій 
галєрії, в якій серед 103 арти-
стів знаходимо також назви-
ща двох наших широко ,зна-
них артистів, а саме: арт. Іва-
на Кучмака й арт. В. Панчака, 
обидвох з Ню йорќу. 

Згадана вистава картин 
складається з вибраних об-
разів з попередніх вистав, 
які відбувалися групами від 
січня ц. р. аж до травня ц. р 

УВДГАІК1ИШІЕНДІ 'ОКОЛИЦЯ!!! 

Ми знаємо добре з природи, 
шо тіло кожної тварини так 
збудоване, що воно на всякі 
небезпеки має вроджені якісь 
охорони. Важні і чутливі ОР; 
гани тіла, як мозок, серце, очі, 
є добре хоронені структурою 
тіла. Крім того кожна тварина 
має вроджений страх перед 
смертю і тому старається її у-
никнути. Чим більша небезпе-
ка, тим більша напруга страху. 
Також знаємо, що природа 
вложила в на'ше тіло тілесний 
біль; а то тому, щоб охороня-
ти наше тіло вуд ушкоджень. 
Якби того болю не було, то 
люди булиб менше дбалі за 
свої органи і наражувалиб їх J 

А тепер зробім з цього ви-
сновок для нас як нації. Д-р 
Аллен ̀ твердить, що напруже-
ний націоналізм є витвором 
певної національної загрози. 
„Народна Воля" твердить, що 
нам напруженого націоналіз-
му непотрібно.. Чи це означає, 
що нам ніяка небезпека не 
грозить?- Таж добре знаємо, 
що наш нарід є в дуже вели? 
кій небезпеці. Хіба не треба на 
ту небезпеку р'еагувати? 

Як саме реагувати? Як бо-
ротися з ворогами? Чи ховати 
голову в пісок і твердити, що 
ніякої небезпеки нема, що во-
рожі затії це уроєння? Чи мо-
же здатися тільки на ла'ску Бо-
жу і „безпечно", „спокійно", 
„нормально", „неперелякано" 
чекати, аж якась небесна сила 
спараліжує ту ворожу руку, 
що чимраз сильніше здавлює 
нашу гортанќу? 

Як є сила, то треба ту силу 
назвати по імені, щоб україн-
ський загал бодай у своїй па-
сивній молитві звертав до неї 
благально свої очі^Колиж та-
кої сили нема, а ми є'ў вели-
кій небезпеці, то як' можна 
пропагувати „політичний` спо-
кій", „політичну нормаль-
ність", а висмівати напруже-
ний націоналізм як „умове 
збочення"? 

Саме лише повна свідо-
мість „страху"`, а заразом пов-
не скупчення наших національ-
них сил можуть знівечити во-
рожі сили, що прямують до 
нашої погуби. 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА., 
Закінчення шкільного року. 
Дня 4. че^вня^ відбулося за-

кінчення-^шкільног^ року в 
школі ім. М. Шашкевйча, яку 
веде українська громада при 
вулицях 23 і Бравн. Прибули 
родичі й гості. Іспитом і ви-
ступами проводив учитель п. 
М. Пасічник. Присутні нагорб-
джували діти щирими опле-
сками, бо діти відповідали ду-
же гарно та влучно -й виказали 
гарне знання української істо-
рії. Видно, що вчитель^ доло-
жив великого труду в науку 
дітей. Виступали і танцюристи 
тої самої школи. Учили танців 
С. Депутат і Е. Задорожиа. 
Танці випали також надзви-
чайно гарно. Потім роз`дано 
повідомлення і свідоцтва. У-
ряд школи зробив іще дітям 
несподіванку з молодого гар-
моніста Н. Гальчука, що при-
гравав до танців і підчас пе-
рерви., Потім дістали діти ла-
сощі, як морозиво і тісточка. 
Думаємо, що родичі, які були 
на т і^ пописі, були дуже задо-
волені зо своєї рідної школи і 
з успіхів, які виказали їх діти. 

о 

КЛІВЛЕНД, 6. ' 
ПротестацІйне віче. 

За ініціятивою місцевих від-
ділів ОДВУ, Укр. Злуч. Орґані-
зацій влаштували в неділю, 
дня 22-го травня, в У. Н. Домі 
протестаційне віче проти оку-
пантів українських земель,va 
головно проти останніх ви-
бр'иків польського уряду. ^ 

Українські громадяни зрозу-
міли вагу протесту, бо випов-
нили салю вщерть. 

Адв. О. fe. Малицький, як го-
лова Укр. Злуч. Організацій, 
відкрив віче, покликуючи на 
секретарів Володимира Бльон-
диненка й Івана Сподаря. По-
тім зясував ціль віча, вказую-

в біл'ьш свідомих селах, коли 
розвязали чолові наші орґані-
зації, беруться до нашої церк-
ВИІ Не як священик грек.-кат. 
церкви протестую проти напа-
ду польського посіпаки на о-
собу митроцолита Шептиць-
кого, але протестую як ўкраї-
нець проти ііападу ворогів на 
українського 'церковного до-
стойника". Далі о. В. Мерень-
ків говорив про маловажність 
всяких угод, заключуваних 
провідниками # наших політич-
них пйртіи угодових на захід-
ніх землях України. Казав, uid 
нам нема що просити в ворога 
автономії, нема що шукати в 
ворога ласки, але треба зако^ 
тити рукави й боротися до о-
станньої краплі ќрови, поки не 
здобудемо свободи. 

Останнім і головним бесід-
никокм був м-р Володимир 
Душник з Ню Йорќу. 

„Ми протестуємо й будемо 
протестувати до того часу, 
поки Харків, Київ, Львів не 
будуть вільними". Ось ЇДК по-
чав свою бесіду п. В. Душник. 
Дальше зясував положення у-
країнців під ріжними окупан-
тами, щоб в той спосіб при-
сутні могли зрозуміти, що ко-
жний ворог є ворогом, хтоб 
він не був. Згадав бесідник 
про те, як в самих початках 
УВО виповіло підпольну війну 
ворогам України та як багато 
воно зробило для освідомлен-
ня мас та збудження їх проти 
ворога. Ту працю останніми 
часами продовжувала ОУН, я-
ку й далі веде. Маючи на увазі 
останні події, Польща заслу-
гує. на особливе натаврован-
ня за напад на особу митропо-
лита Шептицького, конфіска-
ту площі „Сокола-Батька", 
розвязання^ „Союзу Українок" 
та ремісничого товариства 
„Сила". 
^Бесідник не демагогічними 

окликами, але наѓйми фактами 
представив присутнім ціле у-
країнське положення, вказав 
на всі наші слабі сторони, та 
вказував на те, що вТд нікого 
нам сподіватися помочі, а тре-
ба йти пробивати ворожі лави 
та, як сказав Шевченко, „вра-
жою зл`ою кровю волю окро-
пити"...' v 

Публика. слухала бесідників 
дуже уважно, нераз утирала 
сльози, а з її очей пробивався 
вираз ненависти до ворога за 
всі ті катування та понево-
лення. 

-По промові п. В. Душника) 
заряджено збірку, яка прине-
с'ла $61.21. Ті гроші по запла-
ченні видатків, переслано на 
визвольну боротьбу. 

Згідно з ухвалою вислано 
І-резолюції до ріжних` держав, 
як також листи до митрополи-
та Шептицького,. Ватикану, 
Вашингтону і т. д. 
В. Бльондиненко, Іван Сподар, 

і секретарі віча. 

j відвідуючої лублики вибрано 
з кожної групи по одній кар-
тині, як також через вибір 
самих арт'истів вибрано ще по 
одній картині і з вибраних кар-
тин утворено згадану виставу. 

Твір п. арт. їв. Кучмака п. н. 
„Сибір" (або політичний вя-
зень-утікач із Соловќів), хоч 
невеликий розміром, то ду-
же майстерно відданий, вда-
ряє глядача композиція-дум-
кою. Глянеш на „Сиб і̂р", так 
і відчуваєш ту безмежну пу 
стиню студени, снігу і прой-
маючого до кости морозу та 
вітру. ' .̀ 

Серед сибірської заметілі в 
снігу лежить вибитий із сил 
вязень-утікач. З його винужде-
ного лиця, з його очей бє 
„страждальне благання „рятуй-
те", а сибірський вітер'свище-
мете снігом та закриває собою 
далекий горизонт, на якому 
ледве видніє похід вязнів, що 
йдуть на заслання. 
' На попередній виставі,. яка 
відбувалась у січні ц. p., арт. 
І. Кучмаќ мав кілька своїх ком-
позицій, а саме „Жнива в Укра-
їні", „Українська жінка : при 
вишиванні'', „Сибір" і багато 
інших. 

Хочу також згадати, що ар-
тист Кучмаќ має багато ком-
позицій на теми із вивзоль-
них змагань, як: „Бої У. Г. А. 
на польському і большевиць-, 
кому фронті", „Тиф" та кіль-
ка композицій із американ-
ського життя, головно види. -

Друга картина п. арт. Ђ. 
Панчака П; н. "ALL ABOARD", це 
картина, взята з життя Ню 
Йорќу. Натовп людей, що в'хо-
дять до „собвею" і виходять 
із нього. Мабуть всім спішно. 

Було би бажаним, щоби па-
нове артисти повідомляли наш 
загал про подібні вистави, де 
наше громадянство малоб змо-
гу познайомитись із творами 
наших талановитих артистів. 

Булоб також добре, щоб ар-
тисти в скорій будуччині зор-
ганізували виставу своїх тво-
рів, а я сподіваюся, що наше 
громадянство піде їм назў-
-стріч. . . 

М. Скоробогач. 

В НЕДІЛЮ, 3. ЛИПНЯ (ПЕРЕД І ' " Of JULY) 1938. P. 
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКИХ ЗЛУЧЕНИХ ТОВАРИСТВ 

МІСТА КЛІВЛЕНД 1 ОКОЛИЦІ 
: :: : відбудеться : :: : 

ВЕЛИЧАВЕ СВЯТО ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО 
ЗНАГОДИ 950. РІЧНИЦІ ОХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ. 

Найголовнішою точкою свята буде відслонення бюсту Володимира 
Великого (виробу Архнпенка), що його подарував У. Н. Союз для Укр. 
Культурного Городу в Клівленді. 

На свято запрошено: Ґовернора стейту Огайо, майора міста Клівленду, 
сенаторів і конгресменів з Огайо і багато інших високих державних 
урядників і суддів. Отсею дорогою запрошуємо представників Запомо-
гових і інших Організацій з ближчих і дальших сторін, як і церковних 
громад і поодиноких гостей. 

Українці! Нехай не бракне на тім святі представника ані одної укра-
їнської, організації. Ті, шо не можуть бути прнявні особисто, най ви-
шлють свої привіти листовно або телеграфічно. Ввесь дохід призначений 
на Український Культурний Город. 

Програма розпічнеться в 1. годині пополудні на Українській Пікніко-
ВІЙ Площі (Ukrainian Picnic Grove), HoerU Rd., off Plea.ant Valley Rd., 
Parma, Ohio. t41 ,5 ,50 

ЗА УКРАЇНСЬКІ ЗЛУЧЕНІ ТОВАРИСТВА: 
2255 W. 14th Street, Cleveland, O, 

Адв. О. E. Малнцькнй, голова; Іван Сподар, гнісар; -Григорій Стнпанмс, 
і л фін. секр.; Дмитро Шмагала, скарбник. 

УВАГА! я д р ` ЧЕСТЕР, ПАЛ - ^ а УВАГА! 
ПРИ СПІВУЧАСТИ О.Д.В.У., У.Ч.Х., СОЮЗУ УКРАЇНОК 
ТА ВСІХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИ УКР. НАРОД, ДОМІ, 

4th A WARD STS., CHESTER, PA. 
- : :: : відбудеться : :: : 

` В НЕДІЛЮ, 26. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1938. РОКУ 
в годині 3. пополудні І і 

r i S T ЖАЛІБНА АКАДЕМІЯ , C W 
в честь бл. памяти вожда О.У.Н. полковника 

Е В Ѓ Е Н А К О Н О В А Л Ь Ц Я . 
По академії 

П Р О Т Е С Т А Ц І Й Н Е В І Ч Е 
ПРОТИ МОСКВИ й ПОЛЬЩІ, ,і , 

Реферат виголосить адвокат М. ПІЗНАК з Ню Иорку і пані А. КАЦЦЬ 
з Союзу Українок. Будуть американські бесідники. 

До цього протесту завзнваємо все українське громадянство міста 
Честер і околиці. ВСТУП ВІЛЬНИЙ. 145 
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П031РЇ , СІІИКВШ, ПА., І ОКОЛИЦЯ! П031Р! 
БР. СВ. ІВАНА ХРЕСТИТЕЛЯ, ВІД. 126. У. Н. СОЮЗУ, 

: :: : влаштовує :——:: : 

^ В Е Л И Ч А В И Й П І К Н І К ^ 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 26. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1938. , 

НА ДЖОВ Б1ВЕР ФАРМІ. 
Початок у годині 1. пополудні. 

Відділ 126. У. Н. Союзу має честь запросити Братства й То-
варнства з сусідних місцевостей, як з Експорт, Форбз Ровт, Ню 

3 Александрія, Ізлянд, Ню Кенсінгток, Арнолд і інших- подальших 
1 околиць та ввесь український загал до численної участи. До танців 
З буде пригравати першорядна музика п. Ґурняка з Мекиз Раќс. 
і Будуть напнтки, зимні і гарячі, і смачні закуски. Приходіть усі! 
І 143,5 За добру забаву ручить — Комітет)' 

Ііииішііпишпшішатітіішаітитшпішітппс:шіііііііііаіпііпііімізііііііііішаіпшішііпптпіиііцпіііііііііісзі)іііи;ііішііа 

УВАГА! і з ^ БРОНКСД Й„ І ОКОЛИЦЯ! е = ^ к УВАГА! 
ЗАХОДОМ ТОВ. ЛЮБОВ, ВІД. 298. У. Н. СОЮЗУ, 

І ТОВ. „СКАЛА", ВІД. 59., 
: :: : влаштовується :-^тгг:: : 

СПІЛЬНИЙ ПІКНІК 
В НЕДІЛЮ, 26. ЧЕРВНЯ (JUNE) 193В. РОКУ 

У CHATEAU PELHAM PARK, 3250 WESTCHESTER AVE., BRONX, N. Y. 
Парк отворений від години 1. до години 10:30 вечором. 

Музика першорядна. -:: Вступ 45 центів. 
. Маємо честь запросити вас всіх чесних членів Товариств 

і Сестрицтв, місцевих і позамісцевих, на цей пікнік. Вразі 
дощу пікнік відбудеться на двох голях. За добру забаву 
ручить — Комітет. 

Дороговказ: Візьміть Лексінгтон собвсй до 125. Стейшсн, пересідай-
тс на поїзд „Пслгам Бей" І їдьте до останньої стації, звідси верніться 
пів бльока назад на праву руку, а там комітет буде на вас чекати. 

УВАГА! 

УКРАЇНЦІ МІСТА НЮ ЙОРЌУ Й ОКОЛИЦІ! 
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ` ГРОМАДА 

,334 ІСТ 14. ВУЛ„ У НЮ ЙОРЌУ 
:—`-і : : влаштовує : :: : - і̀ 

ВСТУПАЙТЕ, ЃРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

І Р ? ВЕЛИКИЙ ПІКНІК 
В НЕДІЛЮ, 26. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1938; РОІУ 

В BELVEDERE PARK (NORTH BEACH) ' 
23-50 — 94th STREET, . JACKSON HEIGHTS, L. I. 

Парк отворений від 10. год. рано. — Вступ 44) ііентів. 
На цей пікнік запрошується все дооколичне 'українське 

громадянст`во з Ню Рїорку й з околиці. Українська гоав. гро-
мада завсіди знаходила щиру піддержку, тому і на цей раз 
повитає Вас в гарному парку, Не свіжому повітрі, п‡и добір-
ній орхестрі та веселій забаві — Пікнікови'й ГромадськиА 
Комітет. 

P. S. Дороговказ до Парку на всіх вступних тікстах. 

Щ ` FU4EGTEP. Н, Й., І ОКОЛИЦІ! = Ш 
ЗАХОДАМИ О.Д.В.У. ВІДДІЛУ 20., ВІДБУДЕТЬСЯ 

ВЕЛИКА ЖАЛІБНА АКАДЕМІЯ 
в честь бл. памяти Вожда полковника ЕВЃЕНА КОНАВАЛЬЦЯ 

В НЕДІЛЮ, 26. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1938. РОКУ 
НАПАРОХІЯЛЬНІЙ ГАЛИ, 303 HUDSON AVE. ПОЧАТОК 7:30 ВЕЧОРОМ. 

Всечесний о. Турула відправить Ларастас за покійного пол. Е. Коновальця. 
Шановна Громадо! Просимо вас взяти численну участь у тім святі за Українського Вожда, котрий 

боровся не тільки за партії, але й за ввесь український народ. Тому запрошуємо організації У. Н. С : 
Бр. св. РІосафата, Тов. Запорозька Січ, Ссстрицтво Рожд. Пресв. Богородиці, Товариство св. Посафата, 
Молодечий Відділ, Сестрнцтво св. Анни, Тов. Вільні Козаки; відділ Провидіння, Бр. св. О. Ннколая. 

УВАГА: Пригадується, що вступ вільний. 
У неділю по відправі кожний може набути фотогра'фію бл. пцмятн Б. Ковальця, яка повинна зна-

ходнтись у кожній хаті. Також будеться роздавати пропамятні відзнаки за добровільними жертвами. 
145 ) , Заряд О.Д.В.Уп Від. 20. 

145 

"̀}`̀  _—'-'—-:'. y^jL 

ПОЗІР! РОЧЕСТЕР, Н. Й., І ОКОЛИЦЯ! 
ЗАХОДОМ ТОВАРИСТВА „ВІЛЬНІ КОЗАКИ' 

відбудеться перший цього літа 

ПОЗІР! 

ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК 
В НЕДІЛЮ, 26. ЧЕРВН5Ґ(ДМЕ) 1938. РОКУ 

В SEA BREEZE PARK 
На цей пікнік Товариство Вільні Козаки запрошує ввесь рочестерський ^загал' 

прийти і разом спільно забавитись при всіляких розривќах. Просимо тих, що мають 
свої авта, і тих, котрі не мають, прибути коло Укр. Нар. Дому, 831 JOSEPH AVE., В ГО-
дині 1:30 пополудні. Відти виїдемо всі разом до Парку. Пікнік відбудеться без огля-
ду на погоду. До танців буде пригравати музика М. Юркова. ` Комітет Пікніку. 

^і . . . . . . . . . . ". L й ` , і, ц и ь і : , 

2 
і 
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І ЗЛУЧЕНІ УКР. ПРАВ. ГРОМАДИ НЮАРК1БАЙОН, Н. Д К . 
: : ; : влаштовують .; '.‚і-г 

ФЕСТИН 
В НЕДІЛЮ, 3.. ЛИПНЯ (JULY) 1938. РОКУ 

НА ФАРМІ и. ФЕДІРКА ' 
WILLICK'S GROVE, NORTH STILES ST., LINDEN, N. J. 

ПРОГРАМА: 
В 1030 рана відправиться полена Сл. Божа, відслу-

жить о. д-р В. Клодницький із сусідніми прав, священи-
ками. - -̀% 

До CJL Божої будуть співати злучені хори з Нюарку 
і Баяону "під дір. И. Бўќати. 

По Сл. Божій відбудеться спільний обід біля накри-
тих столів, відтак розпіниўться промови, співи` хорів, 
укр. танки, спортові -забави тощо; ^ 

Будуть приявні визначні американці. До танців буде 
пригравати `першорядна орхестра. 
.. -.Парк буде отворений від 9. ѓод. рано до пізна вночі. 
Вступ до парку 25 uu; для дітей вільний. 

Цим запрошується усіх місцевих і дооколичних громадян при-
і бути численно На цей фестнн. Комітет докладає усіх старань, щоб, Ц^ 
і фсстнн вішав якнайкраще. — Комітет. і З 3,- і 
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ПИЛЬНИМ Д І Т Я М 

Щ' 
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МАЮТЬ РОБИТИ О МАЮТЬ РОБИТИ ДІТИ українських шкіл, 
коли скінчиться наука в школі й почнуться 
вакації? . . — -. і . 

Чи мають діти не бачити української книжки протягом 
трьох місяців вакацій І забути все, чого вони на-
вчнлися ПО українськн? . ѓ`І'. ; 

Чи мають вони, здобувши собі українську грамоту, 
вертатися назад до неграмотности? 

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. Опбві-

дання про дивний сон хлопця, що не мав 
милосердя для птиць as— 15 ц. 

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

Б. ГЕРЦ: ПРИГОДИ КАЧУРИКА. Хто з нас, ста-
рий чи мсуюдий, не тішився, бачучи на філь-
мі пригоди того бундючного качур`ика До-
налда? Цей качуриќ, про котрого йде мова 
в цій книжечці, це певно первий брат аме-
'риканця Доналда Дока . _ ^..Юц. 

‚ІЮБІНЗОН КРУЗО. Хто в Америці його не знає? 
Але чомуж.би, не дати дитині нагоду запіз-
натися з ним в українській мові? Колірові 
ілюстрації : 1 25 ц. 

КІТ У САПЯНЦЯХ. Кожному з нас оповідали каз-
ку 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 ко-
ліровими ілюстраціями) 25 ц. 

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

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

ЗАМОВЛЯЙТЕ В „СВОБОДЃ: 

"SVOBODA?V 
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 848) JERSEY CITY, N. J. 

QQQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQQCJ 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ ПОВИНЕН ЗНА-
ХОДИТИСЯ ЧАСОПИС-СВОБОДА.'!, 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В АМЕРИЦІ , 

" " І ИЧ ' . 

ИЮИОРК, нги . 
Прогульшиукраїнськнх 

матерей. 
Завдяки старанням знаного 

нам бизнеемена і примірного 
громадянина, п. М. Сурмача, 
відбулася 22. травня 1938. р. 
прогульна наших матерей. 

Вже тому два роки п. Сур? 
мач ўладив був тіроѓўльку, 'але 
вона була далеко інша від о-
станньої. Три боси, що в них 
вигідно розмістились наші ма-
тері, яких було коло '70, вча-
сним хмарним ранком вирушу-
ли в дорогу. Хмарн а̀ погода 
неначе л`якала нас, та коли ми 
опинилися за Ню йорќом, то 
перші сріблисті проміні сон-
ця освітили землю. У нас всту-
пив дух; наші жінки, співу` 
чі вже з природи, почали спі-
вати пісні. Серед зелених піль 
може й уперше понеслись у-
країнеькі лісні: їхав. стрілець, 
На порозі стояла, Бодайся ко-
ГуТ ЗНуДИВ І Т; Д . , б Є З КІНЦЯ. 

Слухаючи цих пісень, здава-
лось мені, що бачу перед со-
бою невичерпну скарбницю, 
в яку наш нарід вложив вели-
ку силу неоцінених скарбів 
духа. 

Серед тих пісень, які часто 
витискають сльози в слухача,, 
а часто поривають у вир ра-
дости, ми опинилися в Ґрейт 
Медовз, де парохом є о. Руда-
кевич, який вийшов нам назу-
стріч і ми спокійно ввійшли 
до маленької, чистої церковці. 
Там помолились мцЯ відспіва-
ли тричі „Христос воскрес". 
Опісля всіли знов до босів і 
рушили-в дорогу. 
_jjecb кодо год. 1:30 зполуд-

ня були ми в.Танерсвілі в на-
шого бизнеемена, п. Масляка, 
який має там гарно і вигідно 
ўладжену гостинницю під наз-
вою „Танерсвіл Ін". Наші жін-
ки - матері не тратили часу і 
як лиш висіли з босів та дещо 
оглянули, почали на зеленій 
леваді виводити гагілки. Не 
здавалося нікому з нас, що це 
старші жінки так співають о-
хочо і бігають, бавлячися в 
„котика і мишку", а малося` 
вражіння,.що це молоді дів-
чата, яких іще не' зломила 
журба, не похилили літа. 

В 2-гій годині покликано 
нас до обіду. Велика і гарна 
їдальня п. Масляка прибрала 
веселий настрій. Наші матері, 
ваїдаючи смажний обід, весе-
ло ѓуторили між собою, опо-
відаючи собі вражіння з по-
дорожі. При кінці обіду кіль-
ќа жінок сказали по кілька 
слів до наших' матерей Ѓа то-
му, що між нами був присут-
ній ред. п. Чиж з жінкою, то і 
він, на просьбу одної з мате-
рей, сказав кілька слів. На кі-
нець господар хати, о.̂ М с̂ляКд 

подякував матерям, що так 
численно прибули, ѓі, заінтону-
вав нашим матерям „многая 
літа". Під кінець обіду дві ма-
тері.пішли по збірку, яка. при-
несла $45.60. Присутні матері 
ухвалили Ц̀і гроші розділити 
на'дві частині: одну частину, `в 
сум і.$32.80, при'значено на Рід-
гіу Школу в старім краю, які то 
гроші вислано через Обєднан-
ня. . 

Годиться гтут згадати, що 
п. Сурмач зробив гарне діло, 

і допоміг нашим матерям гарно 
серед зеленої природи прове' 
стиїх день, а з другої сторони 
причинився мор'ально до під-
держќи такої, важної інститу-
ції, як Рідна Школа в старім 
краю. Ў 
- На кінець треба би побажа-

ти п. Сурмачеві, щоб такі про-
гульки уладжував що року, а 
я певна, що наші матері дуже 
щедро винагородять його по 
бизнесовому за його , труд та 
працю для них. 
. Серед загальної веселостй і 

співу ми пізно вечором верну-
лися додому, 'чщ . . . . 

Марія Демидчук. 

Д Е Ї С Т И С М А Ч Н О Й Д Е Ш Е В О 

В ГОС ТИ'Н НИЦІ УКР Аї Н JC ь к о го 
НАРОДНЬОГО 

217-2Ю 1СТ 6-га ВУЛИЦЯ В МІСТІ НЮ ИОРКУ, 
М О Ж Е Т Е Г А Р Н О З А Б А В И Т И С Ь 

при кожній нагоді .Вашої у нас приявности. 
Власник гостинниці, Денис Гула, радо витає свої гості. 

'ДО.ОДНОСЕЛЬЧАН ЖЕРЕБОК 
ШЛЯХОТСЬКИХ, ГҐОВ. СЌАЛАТ. 

Отсим відзиваємося в спра-
ві помочи рідному.селу в бу-
дові. Українського Народнього 
Дому, якого в нашім ріднім 
селі ще нема. Наші брати в 
ріднім селі стараються його 
поставити, але що не мають 
ігрошей, то звертаються до нас 
з'просьбою, щоб ми їм пом'ог 
ли`в їх великім ділі. 

Дорогі односельчани! Заста-
новімоя і подумаймо за своє 
рідне, село, де ми родились і 
де прожили наймолодший свій 
вік. Хай здрігнетьєя наше сер-
це і почує цей клич наших 
братів, котрі прохають у нас 
допомоги. 

Тут у Ню йорќу ми склика-
ли збори односельчан з Жере-
бок Шляхотських у справі цеї 
помочи. І вибрали комітет, ко-
трий буде працювати для цеї 
сп'рави. Ми виробили лісѓи, ко-
трі розсилаємо до всіх одно-
сельчан. Прохаємо вас не від-
казатися від жертви, рідному 
селу. По ближчі інформації 
звертайтеся до комітету. 

. ЗА КОМІТЕТ: 
Теодор Музич ќа, голова; 
Петро Чорній, секр. рек.; , 
Григорій Назаревич, секр. фін.; 
Петро Вартќі в, касієр. -.. 

{Адреса рек. секретаря: аез 
AVENUE В, NEW YORK, N. Y.) 

Вже вдоволений. % 
— О, як бачу, то ти від яко-

гось часу вже перестав наріка-
ти на свою жінку! (_ 

,— Так, відколи я довідався, 
що сіямсьќий король має їх 
аж 600, то відтоді я `зовсім за-
доволений зо сврєї долі. , 

ЇДЬТЕ НА ПРОГУЛЬКУ В 
, ГАРНУ ОКОЩЮ 

TANNERSVILLE, РА. 

КОЛИ ХОЧЕТЕ ЗРОБИТИ СОБІ ГАРНУ ПРОГУЛЬКУ 
АВТОМ РАЗОМ З РОДИНОЮ ПРИ КІНЦІ ТИЖНЯ, 

: м : то їдьте в .: ::-—-: . 

П Е Н С Ш Е Н І Й С Ь К І ГОРИ 

P0C0N0M0UNTAINS 
TANNERSVILLE Щ Tannersvile, Pa. 

ВСІ БОСИ GREYHOUND І MARTZ, ЩО ВИЇЖДЖА-
ЮТЬ З НЮ ЙОРЌУ ДО ВСІХ ВЕЛИКИХ МІСТ У СТЕЙ-
Џ НЮ ЙОРЌ, ПЕНСИЛВЕНІЯ І ДО ШІКАГО.ПЕРЕЇЖ-
ДЖАЮТЬ КОЛО САМИХ ДВЕРЕЙ TANNERSVILLE INN. 
ТУТ МОЖЕТЕ ДІСТАТИ СМАЧНІ СТРАВИ ДОМАШ-
НЬОГО ВАРЕННЯ, ЯК ТАКОЖ ДУЖЕ ВИГІДНІ КІМНА-
ТИ ДО ВИНАЙМУ НА ДНІ АБО ТИЖНІ РАЗОМ З 
ХАРЧЕМ ПО ПРИСТУПНИХ ЦІНАХ. . 

ВЛАСНИК УКРАЇНЕЦЬ 

М. М А С Л А К . 

С. В. ГОЛІНСЬКИЙ Г " и м -
Радить і робить поміри у було 

вале домів, приватних чи народ'нії 
Церков, публічних галь. ЃІНШІЃЌ: 
5. W. COUNSKI, 420 Сгв"І si 
Jrrington, Newark, N. J. 

Телефонуйте: tfUmx 3-5166. 

НЕЗВИЧАЙНА НАГОДА. Сониик -ґ 
нумерами 40 І. Чеснота горою, дУЖе 
інтересна повість, 20 ‡. Тарзан, іао-
рш про молодця, котрий вир'іс серед 
малп, 25 ‡. Дівчина, з котрою не по. 
винно женитися, лише для д^рослнх 
Хяоодів і дівчат, в українські.) мові-
коли не одержите цеї книжки у на' 
шій книгарні, ордеруйтс впрост від 
нас. Ціна $1. Пришліть на рахунок 
10 ‡ марками, а рещту заплатите, ко-
лн одержите книжку. S. KULYNYCH 
AlB.,fc.ptb..gt„. few,York City. ' 
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Д-Р ЮРІЙ ІНДРЕКВ 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р ; 

321 Е. 18tb STREET, 
bttWMB Ut.Apd ЩџЛ Avail uM 

NEW.YORK, N. T. 
Т#І, CRAMERCY 8.24Ю 

Уршдові години: рано від 10 де j 
І 12. ввечір від 6 до 8, а в неділі j 
Ь рано B)J 10 до 12 

Д . - і . пробка 

а р о м зілля 
М І Л Е Р Т О Н LAXATIVE 

Мілєртон є приємний і легкий 
ДО зажііття. 

Мілєртон дає найкращі успіхи, 
коли його вживається тільки в ко-
нечності, а' тоді заживається По-
го або зараз пере`д нічним спо-
чішком, або 'по встанню рано. 
Мілєртон ие виробляє привички. 

ОДНА ВЕЛИКА КОРОБКА 
внстанс майже на цілий місяць. 
Спеціяльна оферта читачам 
„Свободи" продовжена до 

1. вересня 1938: 
1 коробка Мілє{етону $ 75 
2 коробки „ 1.25 
3 коробки „ 1.75 
6 коробок „ 3,00 

12 коробок „ 5.50 
Питайте за зіллям Мілєртонў' у 

вашій сусідній аптнці, але по цих 
знижених пінах можете лісќпи 
Мілєртон лише в офісі Мілєртонў: 
J. S. MILLER, Inc., Dept. U., 

P. О. Box 628, Newark, N. J. 

t тштшшшшшяшшшашшшь 

ПОХОРОННІ ЗАВЕДЕННЯ I 
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МОЛИТОВНИКИ 
Віночок (у білій кавчуковій оправі, з образцем по сере-

дині. Малого формату. Для дітей) % .90 
Ангел Храннтель (в гарній чорній полотняній оправі) __ 1.35 
Помилуй нас Боже (в чорній шкіряній опрайі 1.35 
Ангел Хралитель (в гарній чорній полотняній справі) __ 1.35 
Ангел Хранитель (в білій кавчуковій оправі з образцем' 

по середині) 170 
Бог радость моя (сторін 606. В гарній мягкій чорній опр. 2 0Q 

' N " S V O B O D A , " 
81-83 GRAND ST., (P. О. Bos 346) JERSEY CITY, N. J 

ТАРЗАН ПІД ВОГНЕМ. (25) 

M H P O H J K T B X H 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИМ 

Без ріжннпі, іќ далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби тем'-
фонуйте до нас. Обслуга щяра 

І ЧЄСИЯ. — Office: 

383 MORRIS AVENUE, 
cor. Sprbgfield Ате. 

N E W A R K , N. J. 
РЬове: Еамж 3-5347 

f ПЕТРО ЯРЕЛіА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й . ПОГРЕБНИЙ 

Дикуни стискали в руках 
дрючки і були приготовані від-
перти, напад. Вони були певні, 
що це дикий звір ступає. 
Нагло Дик зупинив 'свого то-
вариша і заговорив шепотом: 
„Я боюся; я маю прочуття, 
що нас щось страшне чекає". 
Цим разом Док не сміявся зо 
свого товариша, тільки пора-
див, щоб вони оба знов ви-
дряпалися на найближче вели-
КЄ дерево. 

Вони цей плян виконали, 
стараючись притім заховувати 
можливо найбільшу тишу. 
Видряпавшись на дерево, вони 
почали обережно розгляда-
тись довкруги, стараючись рр-
бити рухи тільки тоді, коли 
повіваа хочби маленький віте-
рець,`який заглуш)'вав шелест, 
спричинений їх рухами,- Нагло 
Дик, який був попереду, ру-
хом руки вказав, що щось за-
примііив, 

-

Вдивляючись хвилину попе-
ред себе, він кивнув до Дока 
і вка;ав йому рукою місце, що 
прикувало його увагу. Серед 
листя кіль#адесять кроків пе-
ред ними було щось чорне 
завбідьшки великого кота, що 
порўпалось. Хлопці напружн-
щ зі) і. за хвилю побачили, 
що TJX звіряток було більше. 
Щойю по кількох хвилинах, 
вони, пізнали, що це були' роз-
кудоічені голови якихось лю-
дей. 

В першій хвилі хлопці вті-
шились. Бо вони ще не навчи-
лись уважати в нетрах людей 
найбільшими звірами зі всіх. 
Та по хвилі Дик завважив: 
,;Це мабуть якісь людоїди". 

` Дя заввага вистарчила, шоб їх 
ч настроїти сторожко. Хлопці 

далі почали приглядатися до 
тих дивних людей і почали за-
примічувати, що цілий їх виг-
ляд є дуже жорстокий. Така 
видно і їх вдача, думали вони 
собі. 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 Б. 7th STREET, 
NEW YORK, N. T. 

TeLt OrcbrJ 4-2Б6Д 
BRANCH OFFICE 4 CHAPEL; 

7 0 7 PROSPECT AVENW 
(cpr. E. 165 S t ) , BRONX, N. T. 

Tel. Lodlow 4.2ВЄ8. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертейкер 
заряджуе' погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

J O H N B U N K O 
Licensed Uunclertmker A Embehner 
437 E, 6th ST., NEW YORK CITY. 
DlgnHied Funerals as low as $150. 

Telephone: .Orchard 4-8088 




