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УРЯД ПОЧИНАЄ МОДЕРНІЗУВАТИ 
API 

ВАШИНГТОН.— Вживаючи ф'ондів, визначених 
йому недавно ухвалоќ) конгресу, д'епартамент війни 
почав працю коло з.Кібдер'нІзуваННя й по'ширення 
протилетничої оборони горських побереж Злуяе-
них Держав. 

Головною обороною будуть великі рухомі t̀ a'p-
мати. Департамент 'війни плинув 34 пилќи гїрибе-
режної артилерії. 

ПРЕЗИДЕНТ ВЕРНУВСЯ ДО ВАШИНЃ†ЬгіУ. 
ГАЙД ПАРК (Ню йорќ). Щ Підписавши ще 48 

конгресових ухвал, президент покінчив свої вакації 
ѓі вернувся до Barn'riiHfтфу, щоби "звідти виго#бєити 
до населення радіову промову їґро пра'цю останньої 
сесії конгресу; . і Џ, Г. і 

ВЕЛИКІ ПАРІ̀ Й ГОЙОТЬСЯ ЗА Ж И Щ . 
ВАШИНГТОН. — Провідники Демократичної й 

Републйканської Партії почали переговори з про-
відниками Американської ЇТартії Праці в справі під-
держки цею останньою при осінніх виборах. 

ГАЗЕТА ПРОТЕСТУЄ ЦРбШ ЗДЕРЖАННЯ і 
СТА†ТЕЙ УРЯДфМ. 

НЮ ЙОРЌ. — Перед федеральним суддею Гол-
бертом почалося переслуханий 'в сїфабі добутої фе-
деральною прокураторією суДбвої заборони проти 
міщення місцевою газетою „Пост'" статѓей Ліона 
Туру, бувшого феде'рального агента, п'ро розслїди 
німецької шпигунсько'! сіти в Америці, газета каже, 
що заборона нарушує свободу преси, гарантовану 
КОНСТИТУЦІЄЮ. : - ^ ' , . ' ; 

СЛІДСТВО В СПРАВІ МОЛОЧНОГО ТРОС†У. ; 
ШІКАГО. — ІТо цілорічному розсліді спеціяль-

ними федеральними,агентами продукції й Ті`рговлі 
молоком федеральний суд віддав справу великій ла-
ві присяжних суддів, щоб' вона вирішила, що знай-
дені факти дають основу до о`бвинувачення великих 
молочарських підприємств за монопольну змову. 

СЕН. КОПЛЕНД ЛИІІІЙЬ ytfe ВДбЙІ. 
НЮ ЙТРК.—У місцевім „СурЬѓейт Ксрті" ііред-

ложено до потвердження заповіт сенатора Ройела 
Копленда. Сенатор лишив 'усю спадщину своїй жін-
ці. Вартости; спадщини н^цодано.. f.-. и., W, 
50,000 ЛЮДЕЙ НА №хА№С†ЙЧгЙМ КОНГРЕСІ 

` ;- ' ` КАНАДИ. 
КВІБЕК (Канада). — Понад 50,000 б'стб `взяло 

участь у врочистім богослуженні на Площі Авраама, 
що його відпр'авлено зприВодУ перигогб краєвогр 
Євхаристичного Конгресу Канади. 

ДОНОСИ†% ПРО БУРІ НА ПЛАНЕТАХ. 
ЛЕЙЌ ДЖЕНІВА` (Висконсин). — Оглядаючи 

фотографії небесного зводу, зняті астрояомїчнбю 
обсерватррією Довела, а предложені на^зббрай фі-
зиків шікаґовського універси`тету, вчені прийшли' 
до переконання,̂  що на njianefax Марс і Юпітер теь 

пер шаліќўть стра'шенні ^урі. ч ' -
ПОЛЬЩА ПРО СВОЮ УЧАСТЬ У СВІТОВІЙ 

ВИСТАВІ. 
НЮ ЙОРЌ. Щ Барон' Ро'п, комісар Польщі Дл'я 

Світової Зистави "в Ню 'Йорќу, зайВй'В 'на бенкеті 
польсько-американської торговельної п'алати ь гб-
те;іі Волдорф-Асторія, що польський уряд думає 
видати на цю виставу міліОн доларів. 

С†РАЙЌ У ЦИРКУ. 
СКРЕНТОН (Па.): Ц, Через страйк працівників 

у цирку братів Ринґлиягів вистави в - циркў не віД-
буваються. Обсл'уга сповняє лиш одну роботу кор-
мить звірята. і 

„ПОЗИЧИЛИ" КОРАБЛЯ. 
САН ФРАНСЮКО. — Мексиканський уряд за-

держав у пор†і Пўерто Валярта американський яхт,х 
то причалив До тог'о порту підчас лютої тропікаль-
ної бурі, по 28 днях пливаннЯ 'морем. Корабл'ем кер-
мували три( хлопці у віці від 1б до 17 лі†. Вони, ќа-
жуть, що „позичили" собі яхт з Санта Кр'уз, у̀ Ка-
-ііфорнії, й. поплйлй на Нїм на океан. 

РАВІН ЗАСУДЖЕНИЙ ЗА КРАДІЖ. 
НЮ ЙОРЌ. -^-Прис'яжні судді в місцевому стей-

товому суді признали рабіна Зейде М. Шмельнера 
та його секретарку Марію БерД винуватими крадіжў 
за те, що вони забрали від Бернарда Рудольфа 20 
тисяч долярів на якусь фантастичну ціль. Пр'исуд 
буде виданий у середу, і 

ПРОГРАВШИ ЧЕРЕЗ БІЙ, ПОКІНЧИВ ЖИТТЯ. 
ІСТ ОРЕНДЖ (Ню Джерзі).—Ча'рлз Ватіерз, 28-

літній дверник в одному апартаментовсѓму домі про-
грав на бою між Лўісом і Шмелінгом більшу суму 
грошей. Обчисливши, що сплата прогр# забере йо-
му цілий, .рік^.ралерз скочив з 10-по поверх'у й у̂  
бився. ч 

ІДЕМО ВСЕ ВПЕРЕД ВЛАСНИМИ 
і . СИЛАМИ 

СВІТОВА ВИСТАВА РОЗВИВАЄТЬСЯ. ' 
' .На виставовій площі в Ню йорќу вбивають стовп п'ід будову Генеральної 

Електричної Компанії. Напра`во: Чарлз Е. Вйлсон, відегірезидент корпорації, при-
чіпае до стовпа таблицю з написом. У середині: Овен Ионґ, голова ради дирек-
торі'в корхгорац ї̂. Наліво:' Ґровер Гвейлен, президент вйстаїової корпорації. 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
Маючи на увазі, що в липні відбудеться контроля Майна й діло'в'одства У. Н. Союзу, 

головна канцелярія мусить пригото'вити для контролі в'сі замкнення з дне'м ЗФ-го червн'я. 
Тому просимо сеіфетарІвтЧніх відділів У. Й. СОюзз^Шо ще Аосі яе Пр'и'слали нале^тостей, 
прислали їх так, щоб ці належн'ѓості пули в головній канцелярії не пізніше як 30-го че'рв-
ня перед пояуднем. 

1 - Головна канцелярія У; Н. Союзу. 
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ПРИЙДЕ ДО ЗМІНИ КАРНО-

ГО КОДЕКСУ. У 
На біжучій .сесії отавського 

парлям'ен`ту прийдуть під об"-
ради проп'оновані урядом змі-
н'и карно'го кодексу Канади 

З †фрми вййигбв, до 
ТЌ)РМИ ВІДІЙДЕ. 

З вязниці у Стоні -Мавнтен, 
Ман., звільнили Ф. Бенета, я-
ютй там відсидів 10 літ за по-
фальшування документів. Пі-

Між і'ншими наступить змі- еля звільнення з тюрми кінна 
на карної секції, що відносить-'п'оліція привела його до суд-
с'я до автомббілістів, які нару-` дї Доневона у Вінніпегу, який 
шують приписи їзди. Доносить мав вирішити, чи Бонета мож-
з Отави, що ті автомобілісти, на видати судовій владі в Злу-
які будуть заарештовані в Пя- чених Державах за ріжні зло-
ному стані, або під вплйв'д$ї ч̀ ини, які Бенет там поттов-
нарќот'иків, будуть гостріше нив перед сврїм увязненням 
карані, 'Ніж це Суло досі Згід- уВінніпеґу. Поліція Злучених 
но з існуючим законом. "^Держав закидає Бенетові зло-

Буде також внесений зако- чин морду на Мемі Турќо, з 
нотїроєкт у справі т. зв. „со- КарббнаДо, Ваш., якої тіло 
;fe'HHfl" копалень. „Соленйя'' знайшли 1^17 Roky в лісі спа-
ттолягае 'в тім, щ'о д'е'які шахраї леним. Є підозріння, що Бенеїг 
розсипують у місцях, де ніби- дівчину, знасилував, а потім 
то має бути золото.` золотий замордував, 
ѓгорошок і в той спосіб виду2 Бенет сказаа.'що він не про-
рюіоть від людей гроші при тивйтьсяг видачі його до рук 
пр'одажу уДіліб копалень. американсь'кої поліції. Після 

; полагодження ще Деяк'их фор-
мально`стей його відставлять 
до американської границі. Бе 
нетові тепер .70 літ життя-. 

Емеритований Вахмайсте^: днжНАРЬДгПЙ КОНГРЕС 
Вацлав Кіііемєньскї з БиДгощй' СТЕНОГРАФІВ У БУДА-
вже 21 літ живе без якихне-, ПЕШТТ 
будь хоробових обявів з ќу-; , Будапешті ВіібуЬся між-
^ У ^ ' Ж К т Й - Р 0 ^ `""^с схенографів. 
він у. жовтні 1916 p. n a

n P W f t ; у Конкурсї,який з ^ н а г о д и 
сьќому Фронт,. Куля пробила $УЏЬЛ взяли участь 
чѓереп і.затрималася на кЛт.. ^ з і ^ ш сГЄйвграфи і 
Цим незвичайним випадкам ^ н 6 ^ . ф , н 3 Німеч,ийн, Іта-
зацжавиВся шститут Рокефе_ ft ^ д щ и н и , 3 уваги на 
лєра в ..Америці і запросив ^ і с † ѓ я 
Кшемєньскт,г^о, щоб приїхав J J м л я - м те.ж 
.до Америки для досліди. Кше- ^ ^ о в а м и л і Ш о о б ч и . 

сляли не на підставі слів, лиш 

ЛЮДИНА З КУЛЕЮ 
В ГОЛОВІ. 

і 75 РАЗІВ ЖАЛ'А СВОЮ 
КРОВ до ПЕРЕЛИВЎ. 

В Д`е Май, у північній Фран-
ції, відзначили недавно 51-
літню жінку, вдовицю, яка в 
багатьох випадках останніх 
літ урятувала людям життя. 
За час останніх девятьох літ 
віддала вона безкорисно свою 
кров до переливу 175 разів. 
Це мабуть справжній рекорд 
скількости трансфузії і , без 
'СУМНІВУ р 'екорд ЖЄрТВЄІЗДО^ЄТй;' 

НОВИЙ СУРОГАТ ВОВНИ.' 
Один з анґлГйсь'кйќ фахових 

часописів повідомляє про но-
Вий спосіб імітування вовни, 
ц '̂м, р'азой бавовною. В цій 
ціли бововйу іте'р'ѐ йоюють д'е-
якими складника'ми штучйих 
плястичних мас, нпр. розчй-
ном: 60 чистин хочника, 100 
час†ий форм`аліни, 3 часШій 
т`уре'цького олію. Після меха 
Нічного .усунений 'надмір'у тдѓо 
розчину піддається впродовк 
де'яќОт̀ Ь чйсу насичені волокна 
бавовни Діянні квас`них ' пар 
(нпр. оцтового '̀ЌВасў), щ"дбй 
скондензувати мочнй'к із ф'бр-
мальдегідом. Опісля но вимйт-
ті й с̀гсновйім Вй'суШенні д†стає= 
мо кучеряві волокна, мяг'Кі, іцо 
виглядом і дотиком ніч%м 'не 
ріжняться від природніх і йі 
прикмети задержують навіть 
після Інтенсивного кількаразо-
Вого прання. -

ЗАМИКАЮТЬ НІМЕЦЬКІ 
ШКОЛИ НА ВОЛИНІ. 

цими днями виїздить до Аме-
рики. 

ТРИ ПАРИ ГЛУХОНІМИХ 
ЗВІНЧАЛИСЬ Е НАРАЗ. 

на підставі складів. 
Перше місце в конкурсі зай-

' няв мадяр, друге ‚теж мадяр, 
третє й четверте місце здобу-
ли ні'мці і щойно ііяте місце 

У Грудзьондзі ВідбуВЬя до- заЙгіяВ стенограф італієцьѓ` -
сить незвичайни`й шлтобнйй Об- ' М'истцем конкурсу та оДно-
ряд. `Місцевий парох побла- часно мистцем середущої Ев-
гословив рівночасно три цари.ротти став мадярський парля-
глухонімих, зайнятих у місце- ментарний стенограф д-р (У` 
вому, `фільварку. - . ілекєандер МаєрЧік. 

Шкільйа Кура†брін в Рівно-
му наказала замкнути з новим 
шкільним роком німецьку при-
Ватпу'школу В Луцгжу.^що 
існувала від 1929-го року. Цьо 
ѓб року ходить до цеї школи 
Ї90 Дітей. Крім Луцька наказа-
лн замкн'ут'и нікецькі шКбли 
в Йозефіні, Цезарині і в Дом-
-брові. Ще в 1932-му році було 
на Волині 80 німецьки`х Шкіл, 
а тепер є тільки 27. 

У^ЖГС^бД. — 3 днем 15. червня ц. p. WaKcVâ '-
ща укра'шська газета на Закар'патті, „Свб'бЬда", з'а-
чала виходити як щоденник. Досі `виходила як т`йк-
невик. В останнім числі тижневика з 7. `червня І^`Й 
р. читаємо тйКе: „гіадіємосй, щб ѓсі М'ѓи! чита'чі, як 
і все свідбме.уіфаїйс'ьке грбШд^ствд рЩсйо %ЬШ-
т'ак)т'ь Ш змїну, `иХЬ д-Ьказ^є про дальпге ск^їі'ілеШя 
наійбг'д Ук‡)аїЙсІктЗгд націЬнальїґбгд 'бтУѓайїзмў ‡ні 
иідкарпаттї, що док'азў% силу і жйтт%здатШть Ш-
шбї "йаііі'онал'ьн'бї ідеї, ^йемо в'се вгУфеЙ, власн'ими 
силами, без ніякої чужої помочі, без ні#ки^ cycfeei-
-livft'Ta нтєкцій. Цей факт і̂аеунаповн-ити сфця, всіх 
україядів на ГіідкарА^тті гврдістю і самопевністю. 
rte знищили нас за тисяч літ тут під Карпатами, не 
знищить нас і нині йіяка ворожа сила, бо ми твори-
мо все нові й додатні чини, творимо непереможне 
життя". 

ГЙМШ) ПИСАТИ ПРО ДЕМОКРАТІЮ. 
УЖГОРОД. — „Свобода" (ч. Щ мієтят% ttttf-

тю п. -$. з^син пише про демократію...". Те, на 
жаль; не багато видрукувано з того, що той „русин" 
написав^ бо сконфісковано більшу половину. А кон-
фіската зачалася там, де ‚фусин" зачав писати про 
ті нрава(, які йому належаться на. Закарпатті, що 
його забрала Чехословаччина. 

Не мОжна написати всього. 
На іншому мїсш' їіей ча'сопис Под'ає, що чеський 

ч'асо'пис „ПоЛедні Лтст" ро$писався про птлтнлеї 
жидів у ЧехослоначчШ, доказуючи, що жидш ч в 
Чех^словаччй'ні З% йа'се;ґЄИня-, а вони захопили 7^% 
в'угільни-Зс ^бйалень, Промислу і торговлі. ,,^^060^^' 
АоАає, ш?о на ПіЖкаї)натті є даіягеко гфше, але про це 
не можна писати, ̂ бо „з практики знаємо, що в Шс 
не можн'а н-аниеати всього, що чоловіќ дума є̀ І вя-
чйть fta власіті очі". 

НЕ дозволяють НА зпЩг ,МШШЧ 
ЛЬВІВ. 4 і „Діл'б" (ч. 121) 'подає по пЬльеьки 

ђїш'ення пбЛьгьКоѓо міністер'ства вну^іїігніх справ з 
ІЂ. Щвт 1938 p., якям^у дорозі рекУрѓў потбе`рдже-
йгб заобрдну Краєвоѓо Здвигу УкраїйгЄькдґо СбкиіЂ-
ства, що мав 'відбутиѓсь у Львові $4. †равня А `р. 'Та 
проте Сокіл-БатьКо пля̀ нує 'відтЗути зДвйг в осШй. 

ЗМШЙЇО†Ь Vkt^AtHtbki гШШЩА. 
ЛЬбІІВ. — ІПЬльські староства змушу'ють ук‡Уа-

ГнГські `парбхїяльні уряди виписув'ат'и українські на-
звиїца по пбльськи'. „Новий Час" (ч. V25) оголошує 
по польськи г)озпорядок старости .у Городќу Яга'й-
лонс`ькім, яким староста каже поробити, в̀ метриках 
„поправки" і змінити 'такі назвищ'а' як )гСуль'ч'їГцькйй 
на ‚.‚Кульчиикі", ‚(Пилат" на у,Пмат"-, -‚-‚Кутнии" на 
„Ќутни". І ітокликується притім на австрійський ґу-
верніяльний декрет зггеред ггонад `сбгт літі 

МАСОВА УКРАЇНСЬКА МАНІФЕСТАЦІЯ 
В ПОЧАЄВІ. 

ЛЬВІВ. -— 3 їібчаєва доносять, що на Вознесея-
ня прибуло до Почаївськрї Лаври кільканацять т#-
сяч паломників з Вол'ині, Полісся, Холмщини і Гроі-
кенцйн'й. .Прибув т'акож православний м'итр'ополит 
Діоніз з Варш'ави. Його 'по'бут став нагодою Ко 
великих релігійночгаиіойалвнйх маніфестацій укг)а-
їнського насел'ення. Прибула масово до ПочаєВа 
й у`країнська православна дітвора з ЃСремянця, Рій-
Hdfo і Сарні'в. На Зелені Свята митрополит запрдсив 
`посла Ґ̀ ре̂ ії-, ї(имона Коласа. 

МИТРОПОЛИТ ДЮ№З У ПРЕЗИДЕНТА 
ДЕРЖАЙИ. 

ВАРШАВА. — ЃЃрезидент Польщі, џ$Щ. Mbt-
ціцкі-, прйн'яв на авдієнції митрополита ДіонГза, го-
лову православної церкви у П`ольщі. АвдієнцІя тре-
вала 2 години. Митрополит представив през^денто-
ві ѓ^аблеШя npaBotJiaBHHX душ і іі'еркбвнбгб майна. 
Президент заявив, що „не дозволить на оуДьякі 
'злов'живання йевідпЬвїдальних фанатичних чинни-
ків". Про ту авдієнЦію не згайала ні сЛовоКі ні пояь-
ська преса, ні Польська Агенція Телеграфічна. Зате 
далі пбдакЗ'ть іірб нові „ревінДй'каціГ', се5то про 
дальше ѓваблення. 

кбНФіСКАТЙ. 
ЛЬВІВ. — Українські часописи світять велики-

ми білими плямами. Ціла 'ntpiB'a сгорїнка ча'сопису 
„Нове ̀ Сел'о" ^ч. 22). біла, конфіску'ють 'раз-у-раз і 
„Діло", головно за дописи ‚кореспондентів, звязані 
з убив'ством полк. Е. Коновальця. . . N 
УКРАЇНСЬКА ТАНКОВА МУЗИКА НА ПЛИТАХ.̂  

ЛЬВІВ. — Фірма І,()ДЄ6Н" ви^отбвила і'рамофо-
нові кружки, на яких уперше `награн'о українську 
т`анкову музику. Награно пісеньку-танго В. Валта-
рбВНча 'ќо слів Меріям-Лужницького „Сонце низень-
ко" †а цьогож комїіозитора до сЛїв Я: МаЬляќа і.Ча-
рівниченька'̀ '. Співав тейор В. Божйк. Грала ор-

.хестра- „Одеону". ' ' . -. 
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ВИГЛЯДИ ДЛЯ ДІТЕЙ 
У публичних школах Ню Иорку кінчиться вже ШКІЛЬНИЙ 

рік і коло 1 й чверть міліона шкільної дітвори підуть на 
літні вакації. З того числа коло 22,000 дістануть дипльоми 
з покінченої „вищої школи", на котрій тепер за законом 
кінчиться шкільний примус ' 

По інших містах, містечках ї селах краю шкільний рік 
теж або кінчиться тепер, або скінчиться, незадовго. І з цих 
Шкіл підуть на вакації міліони дітвори, а з них певно при-
наймні пів міліона покінчать „вищі школи". Станувши на 
межі шкільництва, приписаній законом, ці покінчені школярі 
стануть рівночасно перед важним питанням свого життя: 
що їх жде тепер? ..J 

В американській шКолі вони за всякою правдоподіб-
ністю не чўвали безпосередньої відповіли на це питання. 
Правдоподібно ніхто з учителів чи вчительок не завдав собі t 
труду говорити з ними за ці, може найважніші питання життя. 
Як це звичайно буває, у школі часто навчають речей, лише 
посередньо звязаних із життям, а про речі, які є основою 
всякого життя, говориться тільки мимоходом, натяками й 
далеким кодуванням. 

Діставали й ці діти такої власне посередньої науки 
досить. При науці географії, історії, математики, тощо, їм 
нераз підсували як несхитну науку речі, які мали виразне 
відношення до тих питань, котрих школа виразно - розвязу-
вати не бралась. З географії вчили про величезні багатства 
краю, підсуваючи цим, що в Америці всякому є досить місця 
на добрий прожиток. При науці історії вчили про ріжних 
великих людей Америки та про небувалі доспіхи, яких вони 
добилися 8 житті своєю пильністю, ощадністю, запопадли-
вістю, уявою, піонірською відвагою, тощо. Цим підсувалося 
молодим людям думку, що такими прикметами можна ще 
й нині добувати в світі успіх. При науці політичного устрою 
краю говорили про конституційні' гарантії свободи особи, 
забезпечення права власності! й контракту, про запевнену 
всякому волю шукати свого щастя, підсуваючи цим, що' 
цей політичний устрій запевняє всякій людині добробут при 
чесній і завзятій праці. 

З такими переконаннями виходить з американської шко-
ли дітвора. Вона вижидає від світу сповнення цих усіх обіця-
ник, які вчителі їй посередньо підсунули. Завдання вчителів 

- скінчилося з „градўацією". Що `далі буде зо школярем, що 
вийшов зо школи з дипльомом, за це ніхто не буде вже 
вчителів до відповідальності! потягати. 

Одначе4 громадянство ще далі має відповідальність, його 
відповідальність на школі не кінчиться. Можна сказати, що. 
вона аж тепер направду починається. Громадянство буде 
відповідальне перед цими молодими людьми, що тепер ви-
ходять у світ з дипльомами вчених людей, за те, чи знай-
дуть ці молоді люди світ таким, яким його малювали в шко-
лах представники громадянства: вчителі. 

УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ПОЛІССЯ 
` У ВАРШАВІ 

Ми вже нераз мали нагоду 
читати про ріжні „делегації", 
особливо „гуцульські", що то 
приїжджали з українських зе-
мель під Польщею до Варша-
ви, щоб такою поїздкою вия-
вити „привязання" до Польщі. 
Як знаємо, всі ті „делегації" є 
замовлені ріжними польськи-
ми агентурами. А кошти подо-
рожи оплачують з державного 
скарбу. Тепер настала манія 
стягати до ѓВаршави українців 
з найтемніших і Богом і людь-
ми забутих .областей, як от із 
Полісся, де, як відомо, панує 
страшна темнота і нужда. З 
того то Полісся привезено до 
Варшави тисячу малих, убо-
гих, а то й босих ' поліщуків, 
щоб їм показати польські ко-
ролівські палати і велич сто-
лиці Польщі. Кореспондент 
львівського „Діла", Р. Гучва-
нович, подає в числі цього 
часопису 3^12 червня ц. р, ре-
портаж з.Варшави, в яюмЗопи-
сує, як.ryVtio'j з-квітами, Даср-
щами і великою по'мпою ви†а-
ли тих бідних дітей; ріжні 
польські оргѓ`анізаціїѓ польські 
Журналісти і т,і всі, що займа-
ються перетяганням таких 
українських дітей на польське. 
Як ті українські діти пущі й 
дикого болота поводилися, 
що робили і яке залишили 
вражіння, про те пише згада-
ни кореспондент таке: 

. Привезли з собою запах 
поліської весни... 

Малі поліщуки задивули 
всіх усім: інтелігенцією, одя-
гом (вишивхи, полотно, лап-
ті), —ч)рієнта`ційним^ змислом, 
майже наддніпрянською вимо-
вою і... браком будьякого зди-
вування. 

Всі гадали, що малі полі-
щуки не знатимуть, як по Вар-
шаві ступити ногою, а вони, 
ГОІ го! 

Всі журналісти були ними 
захоплені, не могли вийти з 
дива: звідки в цих дітей на-
бралося стільки такту, поваги, 
товариської огляди?! 

А одна пані редакторка таки 
— як кажуть — просто з мо-
сту „вищирилася": 

— Знаєте, — сказала — ці 
діти мають більше такту й ін-
теліґенції від їхніх учителів, 
даю слово. 

Бо малі поліські українці.в 
дійсності принесли до . Варша-
ви запах болотнистої полі-

ської весни, ба, один привіз зо 
собою справжнього бузька; 
одна мала Катруся Привезла 
дику качкуТ ходила з нею на-
віть у палати; ночували себе 
дітиська` як у хаті, тільки' по 
свому балакати їм не давали; 
мусіли, себе ловити на кожно-
му слові... 

Преса ентузіязмувалася. 
Не треба казати, що ціла 

варшавська преса захоплюва-
лася малими Іванами й Федь-
ками, писала довгі репортажі, 
фейлетони, вдруковувала цілі 
колюмни. В деяких з них не 
бракувало дійсно зворушли-
вих сцен. Прочитаймо кілька 
прикладів^. 

Оце а. одної,опозиційної га-
зети.. 

„Тисяча,малих пол'шўків пі-
сля пятьох днів побуту в сто-
лиці вертається до своїх да-
леких сіл, на креси Г)ольщі; 
Цей ПОбут був ДЛЯ;" них^ сном 
з чудової казки: -та#-^сот$цйб 
їх^ приймали, стількиѓ̂ крТаси і 
незнаного оглянул`и,'. 'Сѓтільки 
ласощів напробувади... Бачили 
замок, лазєнки, леті)вйцф, 
парки й сади, авта і Трамваї, 
були в кіні,' в театрі..." 

А проурядовий щоденник: 
. „В ко'ролівських палатах ді-
ти гостювали і почували себе 
як у власній хаті. З подивом 
приглядалися до гарних Обра-
зів і меблів, великими очима 
вдивлялись у свої власні від-
битки у кольосальних дзерча-
лах, ступаючи несміливо „бо-
соніж" по. гладких дзеркаль-
них паркетах..." 

Уважливіший журналіст із 
брукової газетки вихопив ці-
каве спостереження: „Мала Лі-
дія Васютчук на запит, як ча-
сто їла білий хліб, відповіла, 
що тільки раз на рік, на Ве-
ликдень. Зворушені дівчата з 
пенсії приобіцяли посилати їм 
раз на місяць солоденькі бу-
лочки...." 

Нарешті одна з редакцій, я-
ка постійно була в контакті з 
дітьми, приняла „свої" діти у 
своїх редакційних кабінетах. 
Начальний редактор пальнув 
до малих патріотичну гучну 
промову, а діти були добре 
виховані: вислухали патріо-
тичну промову, подякували за 
гостину і в реванж — подару-
вали редакторам полотняний 
вишиваний рушник, з таким, 
написом: „Чудовий краю наш, 

не дамо тебе на поталу 
„Варшаві — поліські діти". 

Редактори повісили рушник 
на стіні і тепер щоденно від-
читують вишиваний напис і, 
покурюючи папіроси, приза-
думуються: гм,?гм, як же то 
толкувати цей напис: чудовий 
краю наш... це дамо тебе... на 
поталу... Варшаві... поліські 
діти... 

Такі малі ці поліщуцькі 
шкраби і так гарно вміють 
вишивати! 9 . 

Таким прогулькам нема кінця. 
Можна би написати `-цілу 

книжку про поліські україн-
ські діти в чужому місті, цілу 
психольоґічно - політичну сѓу-
дію; але можна теж сказати 
коротко: остання прогулька 
дітей з пинського повіту — 
неостаннія; безумовно діти ба-
гато з неї скористали; безу-
мовно зле діється, що їм да-
ють відчувати, пощо їх вла-
стиво привезли... 

і 

Здається, рік тому в одному 
польському великому- журна-
лі, або навіть у двох, а̂ може 
і трьох, дісталося орґанізато-
рам тих ріжних прогулькових 
дитячих імпрез добре на горі-
хи! Польські редактори`` без о-
биняків` писали в такому роді: 
Досить'прогульок з'ГОЛОДНИХ 
сіл. Привозатьіб^рсі д?ги на чо 
тири дні у мі$ггоу ^кормлять 
ласощами, водять'псг розкіш 
них золотих палатах, а потім 
знов завозять їх у сморід і 
бруд, на бараболю, на поліські 
темні, тихі села...' 

-Редакторам - полякам віль-
но багато більше писати ніж 
нам, українським журналістам 
отже вони нас виручили. Бо 
добре сталося, що діти знай 
шли добрих опікунів; тільки 
хай вони, ці добрі пані і па-
нове, не з'абувають дітей та-
кож тоді, коли вони поїдуть 
на болота, і хай вони не поси-
лають їм `самих чужих книжок 
і образќів; сорочка, або теплі 
чоботи, бохонець хліба — але 
не тому лише, щоб ловити на 
них душі, пані і панове! 

Ніхто їх не прощав. 
Коли малі поліщуки виїж-

джали з гостинної столиці, 
ніхто не прийшов на двірець. 
Пощо? Надивилися на них, на-
тішилися, отже хай собі малі 
їдуть до дому — з Богом! Бу-
ла місячна, тепла ніч, коли во-
ни відїжджали. 29 вагонів — 
повні дітей. Гладжу їх по го-
ловах, питаю: 

— Скільки тобі, хлопчику, 
літ? 

— Десять. 

— А як тебе звуть? 
— Василь Старчук. 
—- А що тобі, Васильку, да-

ли на дорогу: ковбасу? 
—' Ні, ковбаси мало; дали 

„Пломик" і колачів. , 
— А в хаті, в мами, є що 

їсти? , 
Василько зніяковів, спустив 

очі. 
— Та де та'м є; нема, тільки 

бульба і бараболя — зарего-
тався грубезний Федько, спер-
тий на віконну раму. Цілий ва-
ґон сміявся. 

Дівч'ата з Полісся малИ че-
пурно`заплетені кіски і все 
розповідали про своє село. 

— А Варшава? 
— Ах, Варшава гарна, дуже 

гарна... Бачили справжнього 
слона, були; в кіні,' пили содо-
ву воду, аЛе змучилися; добре, 
що вжеЛдемо... щоб швидше 
додому! 

В одному розспіваному ва-
гоні хлопчиська витягнули 
перед мене якогось малого 
хруща. -

:— Аво-во, Степан забув 
шапку! 

Треба було виривати хлогі-
чину з юрб'и, що шарпала ftp-
го на всі боки. 

— Як — Як називаєшся, 
хлопчику? 

— Степан Голосюк — відпо-
відає тихцем, а в дитячих.бла-
китних очах сльози. 

— Голосюк забув у прези-
дента шапку! — кричать дов-
круги хором його товариші. 

Голосюк дійсно забув шап-
ку в палаті президента. Зади-
вився на дзеркала й забув. О-
станнього дня малі поліщуки 
зложили делегацію і пішли на 
замок —' в десятьох, по Голо-
сюкову шапку. І принесли її 
Василькові, а тепер не дають 
йому спокою. Адютантура 
президента держала Василеву 
шапку, якби знала, що полі-
щуки навіть одної шапки не 
люблять дурно втратити. Про-
ворні хлопці! 

Перед самим відїздом поїзду 
зявився Федько Федосюк з 
гармонією: грав широченну 
поліську мельодію, вагони ви-
ривали його з рук, хотіли ма-
ти Федька і гармонію для се-

(_бе. А Федько грав, немов ста-
рий. Кількасот хлопят вигу-
кували: гей, додому! На село! 

Нарешті поїзд ‚рушив. пОЬо. 
лі, стукутливо. 

— Бувайте здорові, хлопці! 
До побачення, дівчата! 

— Добраніч! Але нас нато-
лочили, як телят!^— сміялася 
Настуня Білозор. 

Поліщуки поїхали у свої 
болота. 

УКРАЇНЕЦЬ ПЕРШИМ ВИНА-
ХІДНИКОМ ЛІЙОТАЙНУ. 

У 1880 році рознесли були 
заграничні часописи широко . 
славу нашого зеі^ляка йосифа 
Ливчака, тодішнь'огіЬЧі профс-; 
сора механіки при рільничій 
школі у Вильні. Він винай:иов 
зовсім новий спосіб друкував-., 
ня. Той спосіб випробували та 
признали практичним не л̀ЙШе-
урядові комісії в Росії, а й 
друкарське товариство у Вар-! 
шаві. 

Помисл Ливчака змінќйін? 
зовсім друкарську ґутенб'ер-
гівську систему, так, щб тскс-
ту письма не треба складати т 
поодиноких рух'омих черсїіок, 
а мали споруджувати иехаиіч-j 
но при помочі азбуки в формі 
сталевих стемплівЬ'Ч: ` : 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ' У, Н. СОЮЗУ 
КАРТЕРЕТ, Н. ВЖ. Другий міслч-

ний .мітінг цього'-'нќяня Тов. Запч-
розька Січ, від. 84Й-; 0Yfle в ^^f'-1hj' 
26. червня, в галн'ііерковиій, під чі(-
слом 641, в годині 2. пополудні-.-Мі-
тінг.мае відбутися там, де є чартер, 
але не там, де нас вигнали минулої 
НСДІЛІ, ДО бЄЙЗМЄНТу, ДС було BCbd-
ѓо 5 членів. Товариство платите л 
мітінгову галю, часом -більше, те Іі 
дол. річно. Тому ніхто не має права 
нас вигаияти. Ми не є тайна органі-
зація, щоби ми ходили 'на мітінш 
заднимн дверми, тільки фронтоппмй, 
ані ми не- злодії. — І. Ґінда, предс; 
II. Крупа, кас; Іван Маркович, сскр. 

ДІРБОРН, МІШ. Відділ 141. Що$-
домляє членів, що в літню пору `з(ю-
ри відложені до часу повідомлення, 
а місячні вкладки проситься складати 
в домі секретаря: Е. Бут'ковський. 
5015 Reuter1 St. Члени, котрі були 
суспендовані за неплачення, радо зі-
стануть приняті,- по виріџнянню за-
гального. довгу. — віан Даско, пр.; 
Е. Бутковський, секр. 

Магік дає десять вистав, ви-
черпує всі штукарства, — на 
кінці залишається йому ще 
одне; показати свій варстат, 
те, що є за заслоною. Цс о-
стання вистава. Таксамо в лі-
те.ратурі: критика кінчає. 

ПРИ ЗАКУПАХ У БИЗНЕСАХ, ЩО ОГОЛОШУтОТЬСЯ 
В „СВОБОДІ", НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗГАДАТИ, ЩО ВИ 

БАЧИЛИ ОГОЛОШЕННЯ. В „СВОБОДІ" 

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

ЗА ЎКРАЩУ 
( В І Р А Б А Б Е Н К О ) 

Повість із часів революції і повстансько? війни 
у Великій Україні. (В двох частинах). 

Ч а с т и н а п е р ш а 

X: 10) 
— Егеж, учать, бабуню, 

вчать!. — загомоніли зо стрі-
лецьких рядів. ;' і 

Побачивши, що і вояки' ро-
зуміють хрещену мову, селяни 
посмілілй. 

— А виж наші, православ-
ні? 

— А вжеж! Христіяни! В од-
ного Бога віримо! 

Неймовірні бабуні ще все по-
боювались, але молодші віком 
і чоловіки обступили стріль-
ців, змішалися в один великий І 

й' 
пробував відмовитися коман-
дант. Справді у вїзді в село 
димилася походна кухня. , 

— Який же це клопіт? — 
вставив своє староста. — Для 
нас велика честь гостити своїх 
братів із закордону. 

— У нас буде подвійне свя-
то: христіянське і народне. Пі-
сля двохсот літ наше село зу-
стрічає знову своє, українське 
військо. Таке свято не часто 
буває! — говорив-умовляв Ба-
бенко. 

натовп. Настали за'гальні при- `'`'ІЃ у вас тут, як бачимо, сві-
витання, розпитування і за-1 -л -
просини. Кожний господар за-
прошував до себе пятьох, сі 
мох, . або і десятьох вояків. 
Від чоловіків не відставали і 
господині. 

— А ми чого стоїмо?..: З хлі-
бом і сіллю повинніб зустріну-
ти таких дорогих гостей... Лю-
ди зараз усіх вояків розберуть. 

— Вибачте, пане начальнику, 
— звернувся Бабенко до ко-
манданта. — Ми німців споді-
валися; боялися, що і розмо-
витися не зуміємо, аж тут го-
сті, брати знад Дністра. Від 
усього села запрошуємо вас і 
ваших вояків на обід. 
; -+-̂ іВдячні вам дуже. У нас 
свій обід готуетьсяі 'Не будемо 
вас клопотати, святкуючи, — 

домі селяни — завважив один 
з товаришів коменданта. 

— Щеб пак, пане старшино! 
— усміхнувся староста. — Таж 
усе село — нащадки запорізь-
ких козарлюг! 

Вийшов нарешті і священик 
з дружиною, Галієв і вчителі. 
Від несподіванки пристанули 
на сходах. Доглянувши свя-
щеника, другий товариш ко-
манданта випростувався перед 
ним по військовому, ПІДІЙШОВ-
ши до рундука: і 

-— Маю шану представити-
ся, панотче: полевий духовник 
Українського Січового Стрі-
лецького Легіону Н. Н. 

— Як?! Пан старшина є пол-, 
ковим священиком?! — запи-j 

тавуздивований парох, протя 
Іуюђи руку. і 

—І Так, пднотче! Певно дивує 
вас мій військовий 0дяг..^.: 

— Трохи... -^ всміхнувся; ла-
гідно священик. — Та..; 'ви 
з Европи, ..'а я на границях 
монгольського сходу..4. Ну, ди-
во! Дуже радий пізнати вас, 
панбтче... Протоєрей Василев-
ський, — відрекомендувався 
в свою чергу. I служителі ‚двох 
віроісповідань, ' греко - право-
славного і греко-католицького, 
але сини одного народу, об-
нялися пр духовному звичаю 
і міцно поцілувалися. 

Старшини познайом'илися 
взаємно з місцевими внзнач-
нішими людьми і розійшл'ися, 
запрошені гостинними госпо-
дарями. Скоро на вулиці не 
зісталося й душі. Тільки на 
кінці села кілька обозників 
поралися ще з кіньми, кухр-
вари гасили вогонь у кухнях, 
нарікаючи на наддніпрянські 
порядки за змарнований обід. 
Але і в'они всі старалися швид-
ше . упоратися,- що хвилі за? 
здрісно поглядали на чепурні 
хати, звідки виривались у. від-
чинені вікна веселі голоси їх-
ніх товаришів, та нарікали на 
свою -кострубату долю, що 
призначила їх бути обозними... 

Та впоравшись, і вони забра-
лися до призначених-ixaTt 

Велика Україна гбстийцо 
пригортала своїх далеких ма-
лознаних їй синів J3 прйкар-
патських лісів і: полонин. 

VII О 
Світлі, радісні хвилі зустрічі 

українського села` з галиць-
ким військом замрачилися вже 
на другий день несподіваними 
вістками. Кволий уряд Цен-
тральної Ради, не міг виплута-
тися з розгардіяшу і противо-
речностей, у яких опинилася 
несформована ще Українська 
'Держава головно з йогож ви-
ни, не міг і додержувати взя-
тих на себе зобовязань перед 
союзниками. Славний зо сво-
го стратегічного переведення 
кримський похід через наслі` 
дувану від большевиків полі-
тику Центральної Ради „само-
опреділення" скінчився нічим. 
Запорізький український кор-
пус, таєшіо висланий урядом 
для окупації кримського пів-
острова, німці під загрозою 
полонення змусили залишити 
Крим усього" кілька.нацять 
верств від Севастополя, одно-
го з найкращих портів-у сві-
ті, властивої` мети походу. 

Ввес'ь Крим5 зайняли;, німецькі 
війська. -Чорнр^оревка ескад 
ра, що підня'ла бжб^біула укра-
їнськнй стяг па знак'свого пе-
реходу на ^службу `Уікраїнської 
‚Держави, знялася ji якорів і 
відпли^а до ` Новоросійська, 
коли завважила, що в Севасто-
піль вступили не українські, 
але німецькі відділи. Ця не-
вдача й агітація у військах, а 
ще більше невдалі соціялі-
'стичні експерименти довели до 
того, що праві й умірковані 
українсько-російські кола" при 
допомозі^ нових союзників пе-
ревели відомий гетьманський 
переворот. 

Вістку про переворот при-
везйно куріневі в Тернях пізно 
вечором зо штабу. Та ще ра-
но на другий день вона стала-
здобутком цілого села. Заго-
моніло знов село, заворуши-
лося. Йдучи до церкви, селя-
ни на всі ла̀ ди обговорювали 
подію... Не обійшлося і- без 
ѓпровокаційних ^вісток: знай-
шлися підюджува`чі", щ'о 'ста-
ралися переконати селян, ні-
бито галичани "хочуть відно-
вити царат і тому вибрали 
гетьмана як переходовий сту-
пінь до відновлення монархії. 
Називали, і кандидатів: або 
екс-царя Миколу ІІ-го, що в 

той час перебував з родиною 

ВСІ ДРУКАРСЬКІ РО-
БОТИ ДЛЯ ВІДДІЛІВ 
У. НАРОДНОГО СОЮЗУ 
ЗАМОВЛЯЙТЕ 

D ДРУКАРНІ „СВОБОДИ" 
"" 0 8 І - 8 3 GRAND STREET, JERSEY ОТІ, N. J. 
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у вязниці в Тобольську, або 
австрійського архикнязя Віль-
гельма Габсбурґа... Особливо 
втішився переворотом Семен 
Рудий зо своїми прихильника-
ми: 

'— А що?... Чи не на моє 
вийшло? Я вам не казав?... Де 
тепер та ваша хвалена Украї-
на?... Де земля?... Найбагат-
шого дідича, царського ґене-
рала, гетьманом вибрали. А 
чи він буде наділювати селян 
дідичівськими землями, ѓа? 
Ворона вороні оцей не видов-
бе. А ви слухали панських за 
проданців, Грицьків та Іванів, 
що дітей па панів учать! — 
злорадно викрикував Семен. 

— Правду чоловік каже — 
все так же чухався в потили-
цю Степан. , 

— А вжеж, правду. Треба 
нам руськиХ товаришів три-
матися;— притакували інші. 

Стрільці старалися вспокою-
ватй селян, зменшити вплив 
Семенових слів, та цим -ще 
більше доливали оливи до вог-
ню. 

— Ви австріяки! — летіли 
обурені голоси. — Чого вас 
принесло до нас? Ми свою 
земліо і без вас, від кого тре-
ба, оборонимо. Сиділиб у сво-
ій Австрії і в наші справи не 

ѓмішалися. 
— Хто це у вас такий ро-

зумний? Хто підучив вас? — 
перепитували стрільці. 

— Ми всі! Нас не треба вчи-
ти. Ви с̂ вій лад хочете заво-
днти в нас? Ми не потребуе-
мо! - % 

— Глядіть, дядьки! Ш.об зле 
`не скінчилося і— попереджува-
ли вояки. 

— .Що?! Погрожуєте нам? 

Ми вас не борюся. І самі фу-
дувати зброєю вміємо... И()-
пробуйте тільки! -т з затисне-
ними кулаками підступали до 
стрільців уже й ті, що ще вчо-
ра гостили їх як рідних бра-
тів, що повернулися з довгої 
відлучки. 

—г- Ворохобиться село..; І 
требаж було у такий час пере-
ворот робити? — нарікав ку-
рінний командант, коли йому 
донесли про ранішній іншіѓ 
дент. 

Після Служби Божої мусимб 
пояснити селянам ціль і при-
чини перевороту — порадив 
Бабенко. — Це заспокоїть се-
ло. 

— А колиб ухопити кількох 
тих агітаторів та прилякати-їх. 
щоб язик коротший мали? — 
спитав заступник курінного. 

— Не поможе. Ще більше 
озлобить селянство на гали-
чан. Може дійти навіть до бі-
йок. Ліпше лагідно. Зібрати 
сход, чи віче, і все пояснити. 
Або ще ліпше, у церкві. Свя-
щеник згодиться і від себе 
сказати кілька слів — підд;і-
вав думки Бабенко. 

— Ай справді. Може це вти-
хомирить селян. Не арешту-
ватиж їх, чи які екзеЛ'ЦІЇ ви-, 
конувати. 

По відправі священик попі'-
рсдив селян, щоб не.розходи-
лнся, 66 командант українсько-
го куріня бажЕ(є з ними гово-
рити. 

Шепіт одобрення пронісся ііо 
церкві. 

— Говоритиме з нами. Зн^-
чить, не. гордий. 

— Почуємо, що скаже... І 
(Далі буде). t 

- ^^—— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



СВОБОДА, СУБОТА, 25-го ЧЕРВНЯ 1938. 

X 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
ВМИТО 

ИОНҐСТАВН^ ОГАЙО. 

Івац Нановський. 

Син Стефаяа і Марії, що меш-
кають під ч. 154 вул. Гарт-
форл, Йонґставн, О., скінчив 
університет Маямі в Оксфорді, 
Огайо, в червні ц. р. з надзви-
чайними відзначеннями: John 
Nanowsky, Youngstown, Ohio, 
Bachelor of Science in Education, 
fyianli University, Oxford, Ohio, 
Major in Health and Physical 
Education, and Commercial 
Education. Activities: Kappa Phi 
Kappa — Professional Educa-
lion Fraternity, Choral Union, 
Track, Basketball, Football. 

Він уродився у йонґставні, 
О., тому 23 роќки, де'скінчив з 
почесним відзначенням вищу 
школу, „Чейні Гай Сќул". Брав 
чинну участь у житті україн-
ських молодечих організацій і 
якийсь час належав до моло-
дечого департаменту У. Н. С, 
де його батько і мати стоять 
у відділі 140, бр. св. Михайла, 
від 1916 року. 

Родичі його приїхали з ста-
росамбірського повіту тому ЗО 
літ і спершу жили в Пітсбур-
бу. а потім перенеслився до 
йонґставнў, дет живуть до ни-
ні і є власниками укр. гостин-
ниці при вул. Магонінґ. Вони 
дали сина до- університету. І 
добре зробили, бо нам' треба 
тут на еміграції багато таких 
молодих професійних сил, я-
кою тепер являється Іван На-
новськнй. 

Громадянин. 
:—0 . 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. 

Протестаційне віче. 

Д-р В. Галан своєю промо` 
вою потішив приявних, що 
наше положення не є безнадій-
не, бо коли ми будемо, солі-
дарно боротися, ‚то таки свого 
дібємось. До молоді говорила 
молоденька Галя Сивуляк і 
розказала їй про те, що тепер' 
діється в Польщу Далі ухвале-
но протестні резолюції і ви-
Слано їх копії до великих дер-
жав; Ндкінець переведено 
збірку. Жертвували по $1: Т. 
Свистун, М. Горохівська, Ю. 
Бораќ, А. Марич, П. Тарнов-
ська, П. Карпчук, М. Прорече-
ська, К. Штикула, А. ` Рудаке-
вич, О. Лотоцька, П. Лотоць-
кий, О. Савчук, Р. Карбівник, 
О. Фостик, С. Міць, П. Панама 
ренко, М. Григорець, Д. Коник, 
Г. Дмитрець, К. Чемерис, О. 
Штогрин, П. Борисевич, О. 
С‡асюк, К. Кончак, К. Чипо-
рець, В. Рутецька,. Е. Слобо-
дян, А. Сивуляк; решта дріб` 
ними. Разом $45.64. Відділ С. 
У. з Бриджпорт прислав $5. 
Разом $50.64. По виплаченні 
коштів лишилося $28.19, які 
вислано на рятунок орґаніза` 
ції. 

Тут з сумом треба згадати, 
що на; те віче прийшло дуже 
мало людей. Правда, того дня 
була спека і дехто хотів виї-
хати'собі на спочинок. Алеж у 
таких випадках треба забути 
за спочинок. Там наші брати і 
сестри караються у ворожій 
неволі. Ми мусимо їм звідсіля 
помагати, рятуватися, заки не 
запізно. 

А. Сивуляк, сеќр. віча. 
о 

ЙОНҐСТАВН, О. 

Перший День Українських 
Націоналістів. 

Перший День Українських 
Націоналістів відбувся в неді-
лю, 5. червня ц. р. в Ліберті 
Гров Парку при участі 2,000 
публики, своїх і гостей. 

На початках Дня заносилося 
на дощ і навіть почасти пере-
падував дощ і град, що нема-
ло й пошкодило. Всеж таки 
видно було, що оці хмари на 
небі не стримують людей від 
заінтересування Першим Днем 
Націоналістів. Вже в полуд-
не почали надїздити до горо-
ду гості з далеких сторін. 
Перший приїхав окружний го-
лова ОДВУ, п. Iv Попович, зо 
своїми націоналістами з Клів-
ленду, далі молоді націона-
лісти „Софт Бол тім" (грачі 
мягкого мяча) з Лорейн, 
Огайо, далі люди з Шерону зо 
своїм парохом о. Поліщуком, 
люди з Пітсбургу. З Карнеґі 

людьми пані 
со-; 

Заходом Окружної Ради Со-
юзу Українок Америки в Фі-
лядельфії відбулося 12. червня 
ц. р. протестаційне віче'. Віче Па., приїхала з 
відкрила пані О. Штогрин,'го- Ю. Кучер, що привезла з 
лова комітету, і згадала при-}бою гарну виставу украін-
тім страшну подію в Ротерда- ськйх вишивок і різьб та писа-
мі, в якій упав жертвою бл. п. нок. Приїхали також г^омадя-
полк. Е. Коновалець. А далі ни з Ботлер^ Арнолд, Ембрідж, 
згадала і про другу сумну по- Нюкесл і інших дальших і 
дію, задля якої було скликане ближчих околиць, 
протестаційне віче, а.саме, про Вже в першій пополудні на-
знущання поляків над ўкраїн- численно коло тисячі людей, 
ськнм народом. До останніх Під управою Митра Федини 
„подвигів" польської` влади відбулися змагання дружини 
належить розвязання жіночої мягкого мяча між націоналі-
організації Союзу Українок'та Лорейн `переміг Йонґставн 
припинення часописів „Жінка" Лорейн побідиліЃ йонґставн 
й „Українка". Після того пані 9-г-4. 
Штогрин попросила на голову Далі йшли спортові програ-
віча паню О. Лотоцьку, а на Ми. В бігу чоловіків виграв 
секретарок А. Сивуляк і панну периў нагороду В. Шеляк, дру-
К. Бойко. ѓу Н. Славінський. В бігу жі-

нок пеошу нагороду взяла 

пані 

Подякувавши за вибір, пані 
Лотоцька просила приявних п а н , 

на хвилю встати І мовчки від- ДРУГУ були нар.вн. 
дати честь покійному полк, бас . Темник, В біганні ддв-
Коновальцеві. Далі на першу чат перша^ була Катериня 
шу бесідницю вона покликала Пашович, в бігу хлопців ‚так 
М'. Горохівську, яка коротко, 'ван.м „шу рейс (біг босо 
але ,ц„ро розповіла п р о ї з н у шукання черевика) перший 
щяиня поляків над нашим на- був Стефан Федина. 
родом. Далі говорила пред- В тягненні шнуоа виграв 
ставниця організації „Ліги ми- йонґставн проти Шерону. В 
pv і свободи", Луіза Стай-(змаганні курення люльки (це 
д'орф, та завзивала українців! дуже смішне змагання) виграв 
коритися долі, щоб зберегти В. Сильчак. В питті соди ви-
мир. На її промову посипались, грав І. Когут. Було й більше 
запити, як ми маємо зберегати' ріжних змагань спортових 
мир, коли вороги кидають уам;ігор, та годі про всі s 

полковника Евѓена Коноваль-
ця, високо на дубі в жалібних 
стяжках і українських прапо-
рах. Офіційну програму від-
кривае привітнім' словом голо-
ва Дня, тут роджений Василь 
Середницький. Говорить ви-
разно і чисто по українськй, 
а кінчить словами: Слава 
Україні! 1ІЦ раз три рази 
„Слава" загреміло з двох тисяч 
грудей присутніх. Програму 
передано в руки М. Федини. 

Очі всіх звертаються - на 
гарну леваду. На мураві стоять 
70 пластунів і пластунок з рід-
ної^ школи при укр. прав, гро-
маді й під управою о. С. Му-
сійчука (Виконують вправи під 
Звук пісень. Вививаються руч-
дітей, то вільні то з хору-
говками, а в присутніх сльози 
радости на очах. Це програма, 
яких мало по наших громадах. 

Покликаний до слова о. Му-
-сійчук поясняє, 'чому ми в 
Йонґставні ўладили „Перший 
День Українських Націоналі-
стів". Між іншим сказав таке: 
„Ми, націоналісти, є ті, що іде-
мо за вказівкнами Шевченка, 
що кликав „борітеся, поборе-
те, вам Бог помагає"; є ті, що 
йдемо за вказівками Франка, 
який кликав:, „щастя хочеш ти 
зазнати, щастя дурно не да-
ється, тільки той мого зазнає, 
що за нього в бою бєтьояі" 
Бесідник завізвав присутніх, 
щоб хвилиною мовчанки від-
дали честь убитому полк. Е. 
Коновальцеві, голові Проводу 
ОУН. Всі зняли капелюхи і 
довкола тишина. Тільки очі 
всіх гляділи на образ покій-
ного, прибраний^ стяжками на 
дубі... Го^і було ``більше.--гово-
рити. Бесідник кінчити і знову 
всі за ним тричі повторяють 
„Слава Україні". 

Хор „Бандурист" з 40 співа-
ків і співачок, що майже всі є 
членами від. 28 ОДВУ. під о-
рудою о. Мусійчука, співає 
вязку пісень відповідних до 
торжества, як „Слава Вкраїні" 
— Гайворонського, „Гуляли" 
— Нижанківського, „Верхови-
на" — Лисенка, „Сусідка", а 
на закінчення гимн Кишакеви-
ча „Не плакати нам"... Пісні 
випали добре. 

Наступає найголовніша точ-
ка програми. Покликаний на 
естраду головний бесідник п. 
Володимир Душник, дорогий 
гість з Ню йорќу, витаний 
гучно, поясняє ситуацію в У-
країні під окупантами. Поя-
сняє боротьбу, нагінќў чу-
жих і своїх на ОУН та 
стверджує, що проте підго-
това революції тйде повним 
темпом сперед. Говорив між 
іншим таке^ „Проти нас 
борються і нас бють, бо нас 
бояться. Нас обріхують, чор-
нять, що ми „панки'", що 
гроші беремо і нічого не ро-
бимо, та ми на. ще не звертає-
мо уваги. Ми йдемо вперед не-
похитно, ми переборюємо все, 
так як переборювали' ті, що 
створили 1918 і 1919 року но-
ву історію в українській бо-
ротьбі за Соборну Украї'ну! 
Ми даємо жертви кровні і ці 
жертви є доказом, що проти 
нас вороги і платні агенти му-
сять іти лавою. Вони ці жерт-
ви берут'ь у і нас, а рівно-
часно їх бояться- Тепер ті, іщ? 
не вірять у націоналістів і їх 
провід, переконуються, що тут 
ирма ..бльофів". нема „пан-
ків", які за людський гріш жи-
-``-ть оо"кішно, а є герої. Ним 
був той, що впав тому десять 
ЃІНІЙ, полк., Коновалець". 

Підчас бесіди деякі наймити 
Москви, потихр висказували 
'`РОЄ негодування, слухаючи 
--упгіпника. Та їх втихомирюва-
мо і вони не мали тут голосу. 

визов до боротьби. З її про-
мо'ви публика не була задрво-
лена. О. Штогрин забрала го-
лос і розказала про розвязан-
ня Союзу Українок, цеї жінд-
чої організації, яка на просвіт-
нім полі- працювала над укра-
їнською жінкою. її тепер поля-
ки розвязалил ^ -". . 

Публика цим дуже любувалася 
і чулася, що вона' на першім 
того роду українськім фести-
ні. , 

Гріє со'нічко, вітрець поду-
ває з ліску, надпливає більше 
людей. Всіх очі звертаються 
до естради. Відкривається об-
раз (мальований), покійного 

о зі'р! 
=ч 

О- З 1 Р! 

Вступ 35 центів. 
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УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ ЗДВИГ 
— __—_ —__— Стейту Ню Джерзі -— — і 

: :: : відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 26. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1938. P. 
В SINGERS GROVE PARK, SPRINGFIELD, N. J. 

Парк буде отворений від години 10. рано. 
х . `, ` ПРОГРАМА ДНЯ; 

12:30 попол. Гра в „бейсбол" між спортовимн дружинами ,;Бсйсбо-
лової Ліги У. Н. Союзу": дружина "UNA Youth Club of Phila-
delphia" проти "Ukrainian Lions UNA" 'з НюЯрку1. 

2:30 попол. Програма в честь сл. п. полк. Евѓена Коновальця. 
Хорн: Хор укр. пресвитерської церкви в Нюарку під дір. проф. Ю. 

Кирнченка; Злучені хорн прав, цс рќун з Нюарку і Байону під 
Проситься всі українські організації прибути в аснсті з прапорами і в уніформах. 

ЗАМОВЛЕНІ БОСИ будуть під'їжджати в 1. год. попол. від: Укр. Нар. Дому, 181-183 Fleet St.. Jeraey City, укр. прав. 1 кат. церков в Пасей-
І '̀ у, укр. прав, церкви в Нюарку, Укр. Нар. Дому, 214 Fulton St., Eluubcth. ' 

ДОРОГОВКАЗ: 3 Пасеђќў І околиці їхати через Нюарк; з Картерет 1 околиці їхати через Елізабет. Босом з Нюарку: брати Sommerset Bus, 
з Елізабет No. 8 Bus до Springfield Center. Пересісти на сигціильний бос, який буде доїжджати до парку від 1:30 пополудні. 

АВТОМ з Нюарку: Springfield Ave. в Seven Bridges Road (продовження Spring. Ave.) одну м̀илю за'Morris Ave (Highway 24). з Джерзі 
Ситі: Highway 25а в Highway 29 на право одну милю в Springfield. З Елізабет: Highway 24 (Morris Ave.) на ліво в Springfield Center 
— одну милю до парку. , . 

ВСІ НА ЗДВИГ! — У ПАРКУ Є ВЕЛИКІ ПАВІЛЬОНИ, ДЕ МОЖНА СКРИТИСЯ ПЕРЕД ДОЩЕМ. 
ЗА УКРАЇНСЬКУ НАЦ. ОРГАНІЗАЦІЮ СТЕЙТУ НЮ ДЖЕРЗІ: , ЗА̂  ОКРУЖНУ УПРАВУ О.Д.В.У.: 

Володимир Бўќата, предсідник Лесьо Сисин, секретар. ' М. Припхай, лредсідннк Т. Рудий, секретар. 

дір. 'Я. Бўќати; Хор прав, церкви в Картерет під дір. Д. Зазвор-
ського. 

БЕСІДНИКИ: гр. В. Душник, о. д-р В. Клодницькнй, ѓр. Р. Слободян, 
проп. А. Куман, о. І. Гундяк, гр. Л. Крук (від'У.О 
Ольга Березович (від Червоного Хреста). 

Орхестра під управою проф. М. Маїка з Клнфтон, Н. Дж. 

.СС), панна 

Коновалець і багато наших 
героїв. 

Свято закінчено гимнами: у-
країнським і американським. , 

Подяку зложив о. С. Мусій-
чук, почесний предсідник 
Дня. Потім до пізної ночі при-
сутні бавилися при музиці Ми-
рослава Желіхівського, роз-
мовляли та підносили заслуги 
тих, що такий День зарядили 
і виповнили його програму. 

Фінансовий звіт буде пода-
ний опісля і є надія, що хоч і 
були великі розходи в підго-
тові того Дня, то всетаки 
чистий прихід піде в призна-
чене місце на визвольну акцію. 
Як не буде стільки грошей, як 
сподівалися, то в першій мі-
рі через безробіття, яке тут 
панує. Одначе моральна сто-
рона перемогла напевно, бо 
ми дали до пізнання, що на-
ціоналізм накликує нас не йти 
проти себе. 

Націонал 1с г. 
о-^ і 

СТЕМФОРД, КОНН. 
З Української Вищої Школи. 

Дня 21. червня ц. р. відбуло-
ся закінчення шкільного року 
в Українській Вищій:А1Іколі; в 
Стемфорді, Конн. Преосв. єп. 
К. Богачевський відправив ра-
но Службу Божу при провізо-
ричнім престолі, в ґімнастич-
ній салі. Потім.відбувся кон-
церт і роздача дипльомів у 
шкільній авдиторії. На це тор-
жество прибуло багато роди-
чів студентів, як теж інших 
гостей з ріжних місцевостей і ^ 
ріжних стейтів. Зо священиків 
взяли участь: о. канцлер Ф. 
Тарнавський, о. ігум. Е. Тео-
дорович,,о. Залітач, о. Рудаке-
вич, о. Баландюк і о. Андруш-
ків. Дипльоми одержали два-
нацять студентів, між ними у-
країнців: Готра Стефан з Че-
сапік, Мд., Качмар Володимир 
з Пітсбургу, Мартинів Іван з 
Бойон, Н. Дж.,'Медвідь Василь 
з Ню Ріорку, Олесь Володи-
мир з Філядельфії, Поґар Тео-
дор з Гейзелтон.^Па. і Шишка 
Любомир з Елизабету. Одні з 
них виїжджають на богослов-
гькі студії в Европі, інші пере-
ходять до американських уиі-
перситетів. 

ПОМІЧ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОЛЬ-
СЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. 

Польська преса звІдомляє, 
щ о ' в „Малопольскім Т-ві 
Рольнічім" 'ў, Львові відбуло-

я засідання „Комітету помочі 
Ше виступав чоловічий хор для польського наеелення й 

Бандуриста" з сольом Бог- „затродової шляхти",' загро-
дана Кіхтана. Відспівав „Гама- жених голодом у турчансько-
тію". а на оплески у.Гей, нуж.'му й ліському повіті. Треба 
хаопці до зброї"...`Тут висту-'якстій 50,000 зл. Досі зібрали 
пив голова окружної . управи j 5,000 зл. Зорганізували до-
ОДВУ з Клівленду п. Іван По-' живлювання шкільних дітей у 
пович і в гарній поомові під-, місцевостях з польським на-
креслив, щгі 'дух борців націо-1 селенням та з „загродовою" 
нальної революції є засиль- шляхтою. Рішили звернутися 
ний, щоб Яого вбити. Струя до уряду за податковими no-
бор'отьби засильна, щоб її лекшами. — Як бачимо, поміч 

Вона йде як море. І організують -тільки для поля-
Нашому населенню дасть 

ЖЕРТВИ НА УКРАЇНСЬКУ 
УЧАСТЬ У СВІТОВІЙ 

ВИСТАВІ 
Дальші жертви на участь^ у-

країнської іміграції у Світовій 
Виставі в Ню йорќу в 1939 ро-
ці зложили: 
K. П. Качмар, Ст. Пол. Міни. -.$8.00 
Анна Зборівська, Оренч, Конн. 10:00 
Товариство ім. Івана Франка, 

відділ 306 У. Н. Союзу 10.00 
Братство св. Мнхаїла, відділ 

142 У. Н. Союзу „ 15.00 
Сепан Глинянськнй : 3.00 
Онупрей Ќостюк 1.00 
Молоде Жіноче Товариство, Бо-

фало, Н. И. _ 5.00 
Товариство ім. `Івана Франка, 

відділ 93 У. Н. Союзу , 25.00 
Пилип Бснковський 5.00 
Петро Тітик І 3.00 
Дмитро Бабій ._; _̂ __ 2.00 
Йосип Кащишин : 2.00 
Анна і Михайло Прус _.., 2.00 
Пилип Сомик 1.00 
Степан Карпа 1.00 
Михайло Журба 1.00 
Товариство ім. Тараса Шевчен-

ка, відділ 52 У. Н. Союзу . . . 10.00 
Братство св. Петра й Павла, 

відділ 321 У. Н. Союзу 5.00 
Анна- Багряк 1.00 
Братство св. Івана Хрестителя, 

відділ 270 У.'Н.-Союзу 10.00 
Степан Гладкий J . .__._ 5.00 
Михайло Баран __' 2.00 
Товариство „Запорозька Січ", 

відділ 363 У. Н. Союзу 10.00 
Дальші жертви просимо 

слати на адресу: 
Р . О. Box 1014 Church S t r ee t 

Annex , 
New York, N . Y. 

Чеки й грошеві перекази 
треба виписувати на імя: 

Nicholas Muraszko , 
T r e a s u r e r . ' 

жок банкноту виставав. Коли 
торговець оглядав камізельку, 
запримітив у кишені 20-злото-
аий банкнот і незамітно засу-
нув ного глибше до кишені, 

‚щоб ученик цього на завва-
жив. Очевидно, ученик удавав, 
що цього ...не бачить. По ко-
роткім.торзі продав провор-
нин молодець камізельку за З 
зл. Колнж торговець заплатив 
і хотів вийти, ученик 'завернув 
його з дверей такими словами: 
„Чекайте, чекайте, я з камі-
зельки забув вийняти 20 зл." 

Коли ж їх забрав, торговець, я-
кий зрозумів підст.уіі ученика, 
каже: „Паничу, ви ще хочете 
вчитися? Бачу, що ви вже до-
бре вивчились і ввм більше 
науки не треба!" 

Зать у жалобі. ' 
Жінка до мужа: чВо.тодку, 

не грай на фортепіяні, адже 
нема ще тижня, як наша мама 
померла. 

— Муж:,— Я знаю і тому 
граю 'тільки на чорних кляві-
шах. 

Треба мати толову на карку. 

Бідний ученик хотів прндба-
ти хитро-мудро 2 зл. на на-
праву черевиків. Правда,: май 
20 зл. готівки, але ці гроші 
призначив на чинш за меш-
кання. Коли він роздумував, я-
ким чином придбати потрібну 
готівку, почув на вулиці голос 
„ганделеса". Не роздумуючи 
довго, він виставив крізь вік-
но стару камізельку, яка не, 
варта була навіть 50 сотиків і ' 
закликав торговця до себе. 
Перед його приходом вложив 
своїх 20 злотих до кишені'ка-
мізельки в тО(й спосіб, щоб рі-

izrfJi -ІЧ'УдцЗ-^і"лт‡п:;:::гг ѓѓг --: 

УВАГА! УКРАЇНЦІ ОКОЛИЦЬ ЛІГАЙ ВЕЛІ, ПА.!. УВѓ.ГА! 
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ Іі AJIEflTABH 

: :: : ўстроюється :—— ::— : 

ВЕЛИЧАВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ 
В №ДІЛЮ, 3. ЛИПНЯ (JULY) 193В. РОКУ 
В СЕНТРАЛ ЛАРКУ, АЛЕНТАВН, ПА. 

Перший раз „Вечерниці" Ніщинського. Славні бесід-
ники: демок^тичний ґовернор-номінат П. CHARLES 

ALVIN JONES та п. адвокат Мих. Шзкак. 
ПРОГРАМА СВЯТА: 

Пополуднева: 
1. Виступ Співацьких Тов. з. Алентавн, Па., і Картерет, Н. Дж., 

під проводом п. Івана Зазворського. 
2. Вступне слово виголосить Впр. о. Иоснф Филнма. , 
3. Продовження Концертової Програми. - і -
4. Промова Демократичного. Номіната на Ґовернора Пенсилвени 

Він. п. Chnrlci Alvin Jonet. , 
5. Виступ Українській Національних Танцюристів під проводом 

пп. Івана Бручака і Романа Бохна. 
Вечірня програма: 

6. Промова.Вп. п: адв. Михайла Пізкака з Ню Иорку. 
7. „Вечерниці" Ніщинського під акомпадіямснтом орхестрн п. Ми-

коли Грабаровича з Централії, Па., а під дирнгентурою а. 
1 Дмитра Зазворського. 
Початок пополудневої програми 2.30, а вечірньої 7:00. 

Шановні Громадяни! Причиніться Вашою приявністю до зве-
лнчання нашого свята. Заманіфестуймо перед чужими народами 
нашу силу, солідарність і культуру. Докажімо, що ми народ, 
гідний і достойний правити своєю Україно^.' Приход'ѓѓь, браття 
і) сестри, на цей Здвнч, а за Ваше повне вдоволення ручнть 
146 Комітет` Укр. Дня в Алентавн, Па. 

ПОЛЕКШІТЬ ТІ СТРАШНІ БОЛ! РЕВМАТИЗМУ 
В A R I I V А С 0 L-EM 
Полекша до 48 годин або нічого не коштує. 
Багато людей знаходять скору, блаженну потеќшу від болів і не-
внгід ревматизму, невриту, люмбаю, й сціятики в цій Чіевній рецепті, 
званій Барувакол. Часто до кількох годин болі устають; штивні, 

{%болючі суглоби й мясні стають гнучкі, так, що хорнй може знову 
радуватися життям. Не терпіть'. Не ждіть! Вишліть цю оповістку 
до ATKINS LABORATORY, 44 EAST 63rd ST.. NEW YORK CITY. 
Пішліть S1.85, або заплатіть почтарсві, як він принесе вам Ьзрупакол. 
Слідіть, чи до 48 годин лік принесе полеќшў, або зверніть иевжитнй 
лік і відберіть $1.85. ' (Svoboda) 

СПИНИТИ 
дійде до широких мас нашого ків 
народу, які стануть до бороть- поміч" тільки українське грома-
би за Україну, за яку згинув дянство. 

КІНЕЦЬ СЛАВНОГО КУЛАЧНОГО БОЮ. 

Сцена з бою Джана Луіса (направо) з Максом Шмелінгом (наліво) за сві-
товий. чемпіонат боксу. Перед хвилею завідувач `Шмелінґа кинув на арену рушник 
на знак прогри -Шмелінґа, а—„рефері``, Артур Донован схиляється, щоб його гнд-
нести. 

:— - і - і — — ^ ^ — . 



ж 

з Ш Ш в і і ) ЖИТТЯ В ЙІІЩ 
шжлго, ілл. . 

ІШк-агчгсські україпаї nptfrS-
1к оі-уо^,. Й . ‚.„і{ 

- У.`-:оївм ` Окружної Управи^ 
ОДПУ`Ш^№ Ш†ќагЬ '̀ ула'Ь:е-і 
'по святочну академію в честь 
5л. п. полк.^Е. Конбвяльця, по-
'лу̀ чеиу з про ѓестом проти всіх 

4 - ь ' 
ннків, що згинули за украіи-; 
ську державність та т о гинуть! 
і тепер за цю велику ідею, і як 
з'гинув'з'а те' вожд гн}лУ.' Е`.`Ко-
новалсць. Казав: згинув вожд; 
з' руки дикунської Москви, та 
не згинула його ідея. Навпаки 
вона ровте, дуж'чає' †а несе 
пімсту всім катам української 

'окупантів українських земель, нації. Далі бесідник закликав 
Протест і ‚академія відбулись!український нарід вступа'ѓй 
у. Вікер Гол. t j масово в ряди українських на̀ -

: Академію відк'рито піснею І ціоналістів, .бо боротьба на 
„Ім)же великий, єдиний", від-
співану хором тутешніх МолО-
дих Українських^ Націо'налі'стів 
під днрнген†урою українсько-
ѓо мнстця п. гррченка. Потім 
були деклямації та промови, 
їй ж. КуропаСь мав. вступне 
сЛово, а по нім виступив як 
головний бесідник проф. Ґра-
новський. Він підкрќеслив ва-

культу наших героїв-муче-І 

смерть і життя за українську 
державність Недалеко. Всі о-
собисті та глупі непорозумін-
ня, всякс``гіартїйництво †а ре-
лігійні. антагонізми мусять щц-
знути, уступаючи місце одній 
ідеї, одній ввлі: Ідеї Україн-
ського Націоналізму. Промов-
ця наділено рясними оплеска-
ми за його щирість та глибоку 
віру в українську націю. По 

о о о о о о о о о о о о о ооо`оооооооо о о 

пильним дітям 
w^ 7 

teu. 

ЩО МАЮТЬ РОБИТИ ДІТИ українських шкіл, 
коли скінчиться наука в школі її п'очнуться 
вакації? 

Чи мають діти не бачити української книжки ііротяТом 
трьох місяців вакацій і забути все, чо'го вони Кцр 

1 вчилися по українськи? 
Чи мають воігп, здобувши собі українську грайоту, 

вертатися назад до неграмотності!? 
ТАКИЙ Г.ИСЛІД Є КОНЕЧНИМ, ЯК РОДИЧІ 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ПОДБАЮТЬ, ЩОБИ ЦЬОМУ 

ЗАПОБІГТИ. 
ЩОБИ ДО ЦЬОГО НЕ ДОПУСТИТИ, Д А Й Т Е ДИТИНІ 
її РУКИ ЦІКАВУ УКРАЇНСЬКУ КНИЖКУ, ТАКУ, Ш 
МОД^Т^ВРіД'ькЙ^І)ПЕ†ЃуШ СОН. бпові- -

липня- про дивний сон хлопця, що не мав 
милосердя для 'пти'ць' 1_1;1_̀ „:_— 15 ц. 

.МИРОМ ДОЛЯ: ЗОЛОТА РИБКА. Віршована каз- ,. я , 
ќа. про, пригоди рибака, що зловив золоту 
рибку. Ілюстрації артиѓста А. МапасТирсьКого 

Іі. ГЕРЦ: ПРИЇОДИ КАЧУРІИКА. Хто з нас,' ста-
рий чи молодий, не тішився, бачучи на фіЛь- і -
мі` пригоди того бундючного качурика До-, 

`налда? Цей качуриќ, про котрого йде мова і . 
в цій книжечці, це певно первий брат аме-
рнкайця Доналда Дока — - - _.10ц. 

РОБІНЗОН КРУЗО. Хто в Америці Його не знає? 
Але чомуж би не Дати дитині нагоду запіз-
на'тися з ним в українській мові? Ќолірові 
ілюстрації .̀ і."` 

КІТ У САПЯНЦЯХ.'Кожному з.нас оповідали каз-
ку про старого мельника,, що, помираючи, 
говорив своїм дітям: ..„Старшому, лишаю 
млин, середущому корову, -а- найм'еншому 
кота". Як не можете н.еї казки розказати 
своїй дитині, купіть їй цю книжку. (З ко-
-ліровнміі ілюстраціями) __: __1 '____ - 25 ц. 

ЧЕРВОНА ШАПОЧКА. (Казрчка для чемних дѓ-
точок. Багато ілюстрована в кольорах) 25 ц. 

АНТІН ЛОТОЦЬКІ ІЃЃ: МАЛІ ЃЕРО!. Автор отѓо-. 
відає про те як діти доконувалн геройських 
діл (16 оповідань з ілюстр'аціями) _ь.85ц. 

ньому промовляв ѓром. Дід'иќ, 
УіаЙюючи методи мордовань 
'Українського народу моск`ов^ 
'с'ькою тираніє`ю. З черг'и "в̀й-
стутіив з короткою промовою 
ђю англійоьУй'його'син. Пре'м. 
Семочко завізвав до -жертв џа 
п'осилення в'извольної боро'ть-
би!; Збірка принесла $115." На 
гіі(гці` ще проф' Ґрйѓновс'ькиІ' 
поясн'ив -протести, . звернені 
тіро†н наигйх ворогів: Москсг-
вії, Польщі, Чехословаччиии й 
Румунії. Нашим завданням, К?- , 
зав він, є тут` на вільній зем-лі 
Вашингтона висловити своє о-
бурення проїи зѓгущань †а 
пляПо'ваного винищування у-
кратнської нації, т̀а іимсамйм 
звернути увагу культурного 
світу на ці дикунські звірства 
чинені на нашім народі. Але 
рівночасно з тим не плакати, 
заложивши руки, т'ільки послі-' 
довно, вперто та зорґанізова-
но йти до боротьби. Огііслг 
прочитав англійською мовою 
резолюції, ЯКІ ОДНОГОЛОСНО 
прилито. Резолюції мали бути 
поміщені у місцевій пресі та 
розіслані до держав, та наших 
ворогів. На закінчення публи' 
ќа в супроводі хору відспівала 
національний Гимн. 

І̀ '%; "ЃАШОАІ 
` Слід би згадати,' що грома-

дяиство трбХй не дописало1 

своєю присутністю, а то, .через 
численні імпрези й надзвичай-
но гарну нагоду. Але ті, що 
були присутні, вийшли з пов-
ним вдоволенням.. Намайбутнє 
наше чесне громадянство му-
сить зрозуміти;ЧН.0 ‚де є ед-
ність, сила і воля, там є-й за-
порука в українську іісремогу. 
Суперечки мусять щезнути, 
б'о вороги нищать нас усіх, чи 
то православних, чи греко-ка-
толнків. Тому не пора на ѓриз-
ню, а пора гострити шаблі! 

25 а. 

ЗАМОПЛЯПТЕ В „СВОБОДІ": ' ' 

"SVOBODA" 
81-83 iaftAND ST., (P. T). Йох 34В) JERSEY CITY, N. J. Ш 

На жаль. 
— Слухай, друже, хто була 

та прекрасйа жінка, з якою ти' 
вчора йшов попід руку? Маєш 
щастя... 

— На жалц, ні; то була тіль-
ки моя жінка. 

о-̂ —,— 
Огітиийст.̀  

— Хто то є оптиміст? 
- - То є людина, що має о-

станнього доляра і за нього 
купує портмонетку. 

О — ! 

Хто каже прати? 
— Що коштує ця сорочка? 
— 2 доляри. 
— Що, т̀ ака таяди"та? Раз 

випрати і до нічого. 
-— А хто вам каже її прати? 

о 
Професор. 

До славного лікаря-професо-
ра вХодить^систентка. 

— Пане професоре^ тут, є 
один чоловік^ якому в')дрізалр 
ноги4. 

Недуги кровн, шкіри, нервів, 5а 
гальну слабість 1 нервове -вітер, 
паннй, катар і хронічні болякн, 

недуги шлунка 
Й' кіішок,. УСІЛО 
роїди й інші 
відходові забу 
рення, шо сира 
вляють біль та 
недогоди, забу-
ре`пня печшки й 
сечового міху 
ра. Гострі й 
хроігічні недУ 
ги чоловіків 
жінок лікується 

І добрим і скорим успіхом. Як ма-
ете якінебудь недомагання, t 
грих не. .розумієте, поральтеся 
доиірям мене, а я вам виясню. 

Про`міні X (екс), скзамінацїя 
кровн й сечі. 

, УМІрковакІ ції ні. 
ОГЛЯДИНИ ДАРОЙ. 

Ш. L. Z1NS 
ПО East 16 St. N. Y. 

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

Іѓанн На ногах, опухлі нопі, на-
бряклі жили, болт і ноги, флсбі-
гіс (запалення жил), напухлі або 
болячі коліна чи ;:Істочкн 1 pea-
матичні -ноги ўелітно лікуємо но-
внми європейськими методами без 
операції. 

Офіс'ові години: щоде`нно від 1. 
до б ввечір, в понеділки і четвер-; 
ги від 1. до 8:30 №ечір. Нейа у0я-
довнх ѓодин 'у неділі. 
foeopHM^ уіфаїнеикрю йбвою. 

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

Близько Бродпсю. 
ЕВРОЛЕЙСЬКИЯ СПЕШЯЛІСТ. 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА 
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЬ 




