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т ЦЕНТИ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ 
АМЕРИКИ. , ЮІЇЬЦЕНЩ ‚^snsnasssr І№ .Своводп" 

ВІДКРИТТЯ ШВЕДСЬКОГО -і 
ПАМЯТНИКА В АМЕРИЦІ 

ВІЛМІНҐТОН (Делав`ар).— Шведська; еміграція 
в Америці побудувала в Делаварі памятник у тім 
місці, в якому триста літ, тому шведські емігранти 
висіли перший раз на аме'риканську землю. Той..̀ па-' 
мятник мав вручити офіційно президентові Рузвел-
тові запрошений на те свято шведський престоло-
наслідник Ґуєтав Адольф. Але він зѓахорів тяжко на 
нирки, отже не зміг навіть вийти зо свого корабля. 
Цю функцію виконає 26-літній син престолонаслід-
ник̀а. Правдоподібно,, шо сам. престолонаслідник 
виголосить через радіову промову з корабля, ле^ка-
чи в ліжку. ,1 

„ДОБЛЮ ПІ Ей" ПІДНОСИТЬ ПЛАТУ^ 
ВАШИНГТОН. — Головний заряд „Доблю Пі 

Ей" оголосив, що в тринацятьох південних стейтах. 
він підносить чорноробам плату. Деякі з них зароб-
лялн по 4 доляри на тиждень. Тепер їх плата під-
скочила до 11 долярів на тиждень. Цю підвищќу за-
ряд впровадив згідно з ухваленим недавно законом 
про найменшу заробітну плату і найвищі години 
праці. 

БОРОТЬБА З КОМУНІЗМОМ У ЮНІЯХ. 
КЕМП ТЕМІМЕНТ (Пенсилвенія). — Голова ве-

ликої робітничої юнії, автомобільних робітників, Го-
мер Мартин, заявив, що його юнія виповіла безпо-
щадну війну всяким червоним елементам, які в під-
ступний спосіб нищат.ь у юніях лад і порядок. Він 
сказав, що в заряді юнії знаходяться документи від-
носно того, що комуністи при помочі неправних за-
собів, а навіть проти, виразної волі заряду юнії, ста-
ралися в ріжних місцевостях викликувати страйки і 
в той спосіб вносити, нелад в американський про-
мисл. Тими страйками вони ламали ті зобовязання, 
які юнія затягнула У відношенні до власників 1, згро-'` 
зуміло, підривала тим повагу юній. Мартин дослів-
но сказав: „Робітничий рух не може втриматися, ко-
ли при помочі власної самодисципліни і законности 
не здобуде для себе поваги'в суспільності". Згада-
на юнія належить до групи К.П.О. При тій нагоді 
Мартин також висказав побажання, щоб якнайскор-
ше між двома групами робітничих юній прийшло 
до повного порозуміння 1 згоди. 

КРИТИКУЄ „АМЕРИКАНСЬКИЙ ЛЄҐЮН". 
НЮ ЙОРЌ. — Професор університету Нортвес-

терн, Ґелерман, написав брошуру, в якій доказує, 
що організація американських ветеранів, „Америкен 
Ліджен", фактично є фашистівська. Вона ніби ще не 
є вповні фаіііистівська, говорив професор але пря-
мує до того. Професор Ґелерман закликав іншу аме-
риканську організацію, Американське Виховне Това-
риство, яке саме, тепер має свою конвенцію в Ню , 
Иорку, щоб воно зірвало всі звязки з „Америкен 
Ліджен". Голова нюйорського відділу „Америкен 
Ліджен", Джеремія Крос, довідавшись про це, ска-
зав, що ця брошура, хоч написана професором.уні-
верситету, мусить бути одною з чергових комуні-
стичних агітаційних брошур. 

ПОВОРОТ ДЕРЖАВНИХ ПІДМОГ. 
НЮ ЙОРЌ. — Власті почали перший раз дома-

гатися від людей, що розбагатіли, .щоб вони пбвер-
талй державі ті запомогові фонди, які вони .від 
держави побрали. Та рівночасно представник вла-
ди зробив заяву, що такі жадання влада ставить лиш 
таким людям, які добре .розбагатіли, а не тим, які 
лиш повернулись до нормального стану. Бо захо-
дить небезпека, що коли уряд домагатиметься від 
кожного чоловіка, Що тільки роздобув собі якусь 
трохи.ліпшу посаду, повороту побраних підмог,-то-
кожний тратитиме-охоту'шукати приватної посади 
і далі висітиме на підмозі4. 

ПРОДУКЦІЯ СТАЛІ СПИНАЄТЬСЯ ВГОРУ. 
ПГГСБУРҐ, — Останні звіти з `продукції сталі 

вказують, що пр`одукція піднеслась знов на два 
пункти й осягнула тепер 28% своєї повної висоти. 
В сталевих кругах є того переконання, що продук--
ція сталі вже „досягнула дна" і тепер буде ступнево` 
підноситись. Та всетаки не треба занадто рожево 
дивитись на зріст продукції в тім промислі, бо за 
всякою правдоподібністю він буде підноситись ду-_ 
же поволі. , 
ЦІНИ НА ПШЕНИЦЮ НЕ ДУЖЕ ПІДНОСЯТЬСЯ. 

ШІКАҐО. — Хоч ціни на деякі продукти щоден-
ної потреби значно піднеслись, то ціни на пшеницю 
двигаються вгору дуже поволі. Причиною цього є 
це, що дощі в оста'нніх кількох тижнях, як в Америці̂  
так і в Еврдпі, мали великий вцлив на поправу збіж-
жя і фахівці ще не обчислили, скільки загального 
збору можна сподіватися з надходячих жнив. Наза-
гал думають, що збіжжя в Европі, хоч поправилось, 
ТО НЄ ЗОВСІМ, І ТОМУ ЦІНИ СТуПНеВО ТаКИ будуть ПІД' 
носитись. . -
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ЯПОНСЬКА „МІСІЯ ДОБРОЇ ВфіІ" ДО НІМЕЧЧИНИ. 
Отся`^ґрупа молодих японців BH6npaeitcH до Німеччини як „місія доброї 

ВОДІІ^ЯПОНІІ, щоби „передати націстичній мрлоді . побажання японців". Образтж 
знято в китайськім місті Кіянґван, -куди вони (прибули на оглядини воєнної округи 
перед від'їздом до Німеччини. 

БОРОТЬБА ЗА ПРАЦЮ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ ПОНАД 40 РОКІВ. 

Асемблімен` Джеймс Водс-
ворт, що є головою комітету 
ЛЄҐІСЛЯТурИ HIOHOpCbKOJQ^CXe^-
ду для розсліду упередження 
супроти старших людей у про-
мислах, виступив публично 'з 
пЛяном установлення проми-
слової медичної ради, що ма-
лаб розглядати відкинення від 
праці кожної особи понад 40 
років життя. ` 

ТРАГЕДІЯ НАРЕЧЕНЃІХ. 
У Прилбичах, повіт Яворів, 

21-літній І. Ховало в суспереч-
ці зо своєю нареченою Кате-
риною Шевчик ударив її тричі 
по голові кільоґрамовим тя-
гарцем так, що Шевчиківна 
впала залита кровю. Думаю-
чи, що вбив наречену, Ховало 
скочив до криниці й утопився. 

НЕХАЙ БИ ТАК У ЯКІЙ 
УКРАЇНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ! 
В Турці над Стриєм підчас 

конференції матуральноі комі-
сії в місцевій гімназії хтось 
кинув камінь до конференцій-
ної салі, вибиваючи шиби. Від-
ломки . скла "'зранили директор 
ра ґімназії, Папулу. Правдо-
подібно — кидали невдоволені 
з матуральних іспитів. 

ПОКАРАНИЙ СТРИЖІЙ. 
, Стрижій Майќ А. в Вудбурі,! 
Онт;, був покараний у суді 
10 дол., за те, що за стрижен-
ня волосся брав лише 35 цен-
тів тоді, коли згідно з поста-
н'оврю стрижиїв у провінції 
Онтаріо, в дистрикті судбур-
ськім, мається брати за вико-
на.ння цієї роботи 50 центів і 
від голови. Майќ .признався до-
вини і заплатив кару. 

АРЕШТУВАЛИ 21 ОСІБ. 
Польська преса повідомляє: 

Свого часу зліквідовано в Стг-
н'иславівщині тайну українську 
організацію. Арештували 21 о-
сіб. Організацією проводив 

НЮ ЙОРЌ ;РОЗБУДО-
ВУЄТЬСЯІ 

Адміністрація Пуб{іичних Ро-
біт постановила почати негай-
но в. Ню Иорку.^будрву 28 
шкіл, шпиталів, Осередків здо-
ровля, мостів і тим подібних 
інших публичних робіт. На ці 
ціли визначено суму 31 міліо-
нів 328 тисяч долярів. 

ОРГАНІЗАТОР „ЩЛЯХТИ 
ЗАҐРОДОВОГ^ гад 

КЛЮЧЕМ. 
В Турці над Стриєм ареш-

тували на доручення прокура-
тури і відставили до вязниці 
в Самборі війта збірної гро-
мади в Турці, І. Яворского-
Мартича, разом з урядовцями 
тієї громади, В. Білиньским та 
Ґі Лянгом. Всім їм закидують 
надужиття і мальверзації. 

Недавно арештували теж за 
ріжні -надужиття війта і ' се-
кретаря збірної громади у 
Стрілках, А р̀енда і Лодиньско-
го. 

При цій нагоді слід відміти-
ти, що війт І. Яворский-Мар-
тич був одним із найревніших 
організа'торів т.- зв. „шляхти 
загродової" у. Турчанщині й 
у своїй „ревності" не знав про-
сто меж. 

Видно, що „шляхотська" ді-
яльність війта була менше 
шляхотна в громадськім уряді 
коли, не зважаючи на великі 
заслуги і ревність'ў „діяльно-
сті", війта п. Яна Яворского-

^'іМартича таки посадили до Іва-
нової.^ати. 

ВМЕР ВІДТВОРЕНЬ РОЛІ 
ХРИСТА. 

Відомий у цілому світі від-
творець постатті Христа у па-
сійних виставах ‚в Оберамер-
гав, Антін Ляцг, умер у 63-му 
році життя на клініці в Мінхе-
ні. Він 'грав ролю Христа у 
пасійних виставах в роках 
1900, 1910, 1922. 

ВЧИВСЯ НА РАБ1НА, А ПЕ 
РЕЙШОВ НА ХРИСТІЯНСТВО. 

Давид Копельман з Варша-
ви, що вчився на рабіна, о-

Микола Никифорчин з Іваня дружився з 38-літньою вдовою, 
Пустого,1 виселений з надвір- христіянкою М. Ковальскою. 
нянського повіту. Він стане не- в тій ціли перейшов на хри-
забаром .з товаришами перед стіянське. Тепер осів на рілі 

(судом. і своєї жінки, під Пясочним.. 

НОВИЙ „ДОМ ЛЮДОВИи 

У БРІДЩИНІ. 
В Берлині, пов. Броди, від-

булося посвячення Дому Лю-
дового, вибудованого захода-
ми Т. Ш. Л. і „місцевого" на-
селення. На цю імпрезу змобі-
лізовано довколичні „звйонз-
кі стшелєцкє", „'звйонзкі ре-
зервістів" і т. д. Підчас по-
свячення промовляв брідський 
староста м-р Ґродовскі. 

СМЕРТЬ ПІДЧАС СОНЯШНО-
ГО ЌУШЛЮ. 

21-літня Жесіка Ляберн із 
Сні Еліє на острові Джерзі 
пішла ($дного дня зо своєю 
товаришкою, шотляндкою на 
назвище Жан Еліот, над море, 
щоб ўладити собі соняшний 
купіль. Саме тоді був відплив. 
Обі положилися на надбереж-
них каменях так, що хвиля 
могла їх досягнути. Купатися 
в морі хотіли обі щойно по 
соняіинім купелі. Жесіка, яка 
нераз уже купалася в такий 
спосіб, не освідомлювала собі, 
яка їй небезпека грозить! її 
боязлива товаришка відсуну-
лась обережно трохи вище і 
примістилася на дальше поло-
женій скелі. Раптом Жан по-
чула шум хвиль припливу, що 
саме надходив, і. в тому са-
мому менті' почула жахливий 
крик своєї подруги. Жан зі-
рвалася на рівні ноги й поба-
чила ще, як v величезні й бй-
стрі хвилі припливу схопили 
товаришку, -кинул'и в море, де 
вона відразу щезла. 

На крик заляганої дівчини 
прибігло надбережне поготів 
ля, але всі негайні розшуки 
не дали ніякого сліду. За Же-
сікою Ляберн і слід застиг. 
Захланне море не віддало сво-
єї жертви і щойно кілька днів 
пізніше викинуло трупа не-
щасної дівчини на віддаленому 
терені. Жан Еліот попала в 
нервовий розстрій і зареклась 
уладжувати над морем соняш-
ні купелі. 

СХОПИЛИ 55 СЛОНІВ. 

За останніх ЗО років дозво-
лили вперше на лови на слони 
в Сіямі. У ловах брали участь 
30,000 людей і зловили 55 сло-
нів живими. 

: НОВИЙ СЕНЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 
Перед судом за боротьбу з алькоголем і освідом-

лювання гуцулів. 
СТАНИСЛАВЩ. — Теперішні українсько-прль-

ські відносини найкраще відбиває той процес, я-
кий поставив у Станиславові перед суд 22 молодих 
інтелігентних людей, 5 дівчат і 17 юнаків, що приѓ 
святились культурнО'Освітній праці серед нашого на-
роду в станиславівському і сусідніх повітах. Це са-
мі освітні організатори, вчительки, або диригенти 
хорів. Ось вони:'Микола Никифорчин, Ольга' Ко-
сарчин, Василь Цап, Анна Скородинська, Василь 
Кручковський, Степан Орляк, Дарія Папій, Василь 
Лапчинський, Богдан Антќів, Іван Михайлів, Олекса 
Пилипонько, Михайло Скорець, Ярослав Дусяк, Я-
рослав Дзиндра, Гнат Цар, Володимир Бацван, Іван 
Осадца, Ярина Солодух, Яків Романович, Ярослав 
Ференц, Михайло Стасюк, Марія Крушельницька. 

Що їм закидають? 
Польський прокуратор добачує злочин'у тому, 

що деякі з тих освітніх працівників заложили на те-
рені станиславівського воєвідства ' „Професійний 
Союз Культурно-Освітніх Працівників", хоч поправ-
Ді про ту-справу тільки дискутовайо. Далі закидає 
їм акт обвинувачення, що- вони намагалися створити 
акцію „Перетворення Гуцульщини", - якою хотіли 
ослабити впливи польського „Стоваржишення Пши-
яцюл Гуцульщизни", а піднести українського націо-
нального туха серед гуцулів. 

Як бороняться. 
Підсудні стверджують згідно, що вели таку ак-

цію, яка є дозволена законами і з нею ніколи не 
скривались, а навпаки, писали про неї в часописах. 
Суд відкинув на початку розправи всіх свідків, що 
їх поставили підсудні на свою оборону. 

ВИБУХ НА СТРІЛЕЦЬКІЙ МОГИЛІ. 
ЛЬВІВ. — „Новий Час" (ч. 128) подає, що. як 

відомо, була колись у селі Вівсю славна стрілецька 
могила, в якій поховані Українські Січові Стрільці 
(У.С.С). Оту могилу усунено на приказ польської 
влади. Було це в 1934 р. А тепер, 10 червня, неві-
домѓ люди висипали ніччю на тім самім місці ви-
соку могилу, а на ній поставили хрест з написом: 
„Хто буде розкидувати — тому, смерть!" Дня 11. 
червня поліція зігнала людей і змусила їх розкиду-
вати могилу., Коли вони почали розкидувати, став-
ся вибух. Чотирьох ранених людей відставлено до 
шпиталю в Підгайцях. 

НЕ ПЕРЕНОСЯТЬ ТІЛА ПОЛК. КОНОВАЛЬЦЯ. 
ЛЬВІВ. — Родина, яка повернулась До Львова з 

похорону полк. Њ Коновальця, подає, що вістка про 
перевезення тлінних останків полк. Коновальця до 
Берліну" неправдива. 

ЛІТАЮЧА БРИГАДА ҐПУ. 
ЛЬВІВ. — Мкбюро подає з Лондону, що появи--, 

лася вістка, що по Европі лютує осібний відділ 
ҐПУ, якому доручено виконування смертних нрису-
дів.на тих особах, що їх у Москві призначено на 
смерть. Згідно' з цією вісткою, в Москві присуджено 
на смерть також Теодора І?утенка, колишнього ер- . 
вєтського представника, що десь живе в Італії. Ан-
ґлійСька преса пише, що по виконанні бомбового 
атентату на полк. Е. Коновальця члени тієї тайної 
шайки ҐПУ „відпочивають" в одній із столиць за-
хідньої Европи, в державі, що піддержує приязні 
зносини з Совєтами". 

УТІКАЧ, ЧИ ПРОВОКАТОР? 
ПАРИЖ. — У Парижі перебуває совєтський ди-

пльомат Ф̀. Разкольніков, що служив у Софії, в Бол-
гарії, а не вернувсь до Москви, куди його поклика-
ли. Запитаний, що з ним є, відповів, що його доля 
подібна до долі Бутенка, що також не хотів вер-
таадсь. Тепер застановляються, над тим, чи це дій-
сна правда, чи може Разкольніков є тільки прово-
катором, що має наказ підійти ближче до „ворогів 
Сталіна" і наклонити їх̀ д̂ о ріжних провокацій. 

ЖУРЯТЬСЯ „ДУХОМ КОНОВАЛЬЦЯ". 
ВАРШАВА. — Польська преса обговорює стат-̂ -

тю німецької газети „Дер Дойче ін Полен", яка ви-
ходить у Польщі, а в якій писалося про „дух `Коно-
вальця", себто про його політику щодо сходу Ер-
ропи. Чосопис пише, що ту політику перебрав 
Альфред Розенберґ, себто націсти. В ній передба-
чається, що німецька держава матиме верховне ста-
новище між тими державами, що повстануть на схо-
ді Европи. Часопис, а з ним і польська преса по-
боюються, що той „дух" готов і далі залишитись. 

ЗНАЮТЬ ЗО СВОЄЇ ПРАКТИКИ. 
' ТЕШИН. — „Дзєннік Польскі" пише, що поля-

ки не визнають чеської статистики з 1930 p., бо цей 
перепис людности є шахрований, коли йде про по-
ляків. Домагаються, щоб настугіний перепис,був 
ведений під контролею польської людности і прль-

j ських комісарів, а не чеських. 
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ПРЕЗИДЕНТ В ОБОРОНІ СВОБОДИ 
СЛОВА; 

У своїй радіовій промові до населення краю пре-
зидент Рузвелт, як звичайно, порушив не лише пи-
тання біжучої політики, але й основні питання вся-
кої політики. _ % 

Коли він говорив про працю останнього кон-
ґресу, коли порушував потреби рільників, потреби 
робітників, потреби залізниць, безробітних, то по-
рушував біжучі питання. Він показував, які біжучі 
питання й наскільки розвязано, та показував, котрі 
ще зовсім, а котрі лише частинно розвязано. 

Хоч які повчальні були ці частини його промо-
ви, то багато цікавіші й повчаль'ніші були ті части-
ни, в котрих він говорив про загальні політичні пи-
тання, в котрих порушував справи, які були на часі 
й учора, як вони є нині, як вони будуть завтра. 

Одним з тих саме питань було питання свободи 
слова. Промова порушує до певної міри це питан-
ня вже сама собою. Адже тут голова виконної га-
лузи уряду забирає голос не лише про виконні, сти-
сло ўрядові справи, але й про справи, що належать 
до законодатної галузи, ба навіть до судейської. 
Здаватись би могло комусь, що право говорити про 
ці справи належиться лише голові держави та що 
„звичайні" громадяни краю мають лише право слу-
хати й мовчати. Такі думки, як відомо, панують %у 
ріжних державах світу, й у Злучених Державах теж 
роблять тепер зусилля завести такі порядки. Деякі 
партії й організації побивають людей за' свобідне 
висказування своїх поглядів, а деякі публичні у-
рядники здушують силою висказ немилих полі-
тичних думок, заслоняючись притому американ-
ським патріотизмом, американською конституцією, 
страхом за американський добробут, тощо. 

Проти таких думок президент Рузвелт виступив 
з усією рішучістю своєї вимови й свог'о становища. 
„Не може бути ніякої конституційної демократії", 
говорив він̀) „ў'такім громадянстві, що відмовляє лю-
дині свободи говорити й молитися так, як їй хочеть-
ся. Американський народ- не даються- здурити ніко-
му, хто пробує здушити особисту, свободу під по-
криш к̀ою патріотизму". 

Якщо Америка має бути вільним краєм, то му-
сить зрозуміти, що їй треба шанувати свободу ви-
слову, котрої частиною є свобода преси. Правда, 
цеї свободи часто зловживається. Бувають політи-
ки, що замісць переконувати розумово своїх слуха-
чів, промовляють' до їх упереджень, послугуються 
особистими випадами й перекручуванням фактів. Та 
на це нема іншої ради, як такі нечесні аргументи 
перед ііубличною опінією розкривати. Народ му-
сить зрозуміти, що люди, які не вживають розу-
мових аргументів, які послугуються особистими на-
падами, брехнею й людськими упередженнями, це 
звичайно люди, які не мають для доказу своїх ду-
мок чесних аргументів. ч 

Г У Ц У Л И 
Не тільки в старім краю, але 

й тут в Америці польська пре-
са розписується зчаста досить 
широко про наших гуцулів та 
представляє їх як якесь племя 
з „Малопольські", що нале-
жить до польського пня. Таке 
можна вичитати і в тих амери-
канських публікаціях, що їх 
видано при , допомозі пояь-
ських урядових чи інших „ін-
Љор'мацій". Ось тому добре 
знати дещо більше про гуцу-
лів, щоб можна давати краіці 
спростування, коли приходить-
ся відповідати на польську 
пропаганду в Америці. 

Де живуть гуцули 1 хто вони. 
І 

Гуцули живуть у східніх 
Карпатах довкола найви'щого 
пасма, Чорногори. Тепер гуцу-
ли розділені між три держави 
(Польща, Румунія, Чехосло-
ваччина). Найбільше гуцулів 
(дві третини всього племени) 
живе в Галичині, одна третина 
на Буковині та Мараморощині. 
Приблизно . всіх і гуцулів є 
150,000. У Галичині живуть у. 
Косівщині, Печеніжинщині та 
Надвірнянщині. Найбільші, гу-
цульські оселі це: Жабє, Ко-
смач і Микуличин. На Букови-
ні розселені головно у виж-
ницькім повіті, а найбільші ѓу 
цульські оселі це Довгополь, 
Путилів, Сергії. В Мараморо-
щині живуть у тисянськім і то-
рецькім повіті, а найбільша їх 
тамошня оселя, це Ясінє. 

Вчені твердять, що назва гу-
цул пішла від румунського 
слова „гуц" (опришок) і на-
ростка „уль", що додається до 
іменників, як туркул (турк-
уль — турок), нямцул (нямц-
уль-^пгімець) і ін. Гуцульщи-
на^як недоступний, гористий 
закуток між трьома держава-
вами, була довго вигідним за-
хистом для опришків, тому 
назва могла легко перейти від 
них на все племя. 

Поляки радіб доказати, що 
гуцули це не українці, бо від-
ріжняються від інших племен 
не тільки типом, характером, 
одягом, мовою, а й звичаями 
та всім побутом. Поляки й ру-
муни твердять, що гуцули це 
зовсім чуже племя, яке зукраї-
нізувалося серед українського 
населення. Та воно є навпаки. 
Гуцули це найчистіше праста-
ре українське племя, а зберег-
ло свої давні звичаї саме тому, 
що жило в недоступних горах 
і чужі впливи не мали до них 
доступу. Навпаки, українці, що 

жили н'а долах, усе підпадали 
чужим впливам, змішувалися з 
іншими народами від найдав-
ніших часів (татари, половці, 
москалі, поляки й Ін.). 

Вигляд, вдача І ноша. 

Гуцули сильно збудовані, 
гарні з' вигляду, поворотні, ви-
тревалі. Багато гуцулів є ви-
сокого росту, а низького, як 
між леками, рідко трапляєть-
ся. Не лише між жінками, а й 
між, чоловіками подивується 
дуже гарні типи, їнтеліґентно-
го виразу лиця. Тому, що те-
пер живуть дуже злиденним 
життям, через недостачу землі 
та зарібків скоро старіються, 
головно жінки. 

Гуцули недовіряють „шара-
паткам" (панам), що шукають 
лише наживи між ними. Колиж 
пізнають, що це добра люди-
на, стають незвичайно щирі, 
сердечні й гостинні, витають у 
себе прохожого в кожну пору 
дня. Вони. честилюбні тд дуже 
вразливі на зневагу, цривду, 
скорі до сцарки й. бійки, тому 
частенько процесуються. Гу-
цули дуже побожні, моляться 
не тільки встаючи та лягаючи, 
але й сідаючи до їжі, або ко-
ли вибираються кудинебудь у 
дорогу. Святкують із вели-
крю пошаною не лише великі 
свята, але й багато церковних 
(щоби громи.це,били, гадюки 
не кусали й ін.) причому викаѓ 
нують ріжні обичаї, що нага-
дують нам давню давнину. В у-
сіх тих обичаях пробиваються 
останки давньої віри з перед-
христіянських часів. 

Дуже мальовничо вигляда-
ють гуцули, коли в неділі та 
свята сходять гуртками з гір 
до церкви. їх барвисті одяги 
дуже гармонізують із білим 
сніговим тлом верхів — зимою 
і зеленим— весною чи літом. 
Ще краще виглядає весільний 
похід із музикою, головно ко-
ли побираються діти багатих 
батьків і велика частина ве-
сільної дружини їде кіньми, 
співає, стріляє з пистолів. 
Інакше виглядає похорон. По-
переду несе гуцул великий 
хрест. За, ним ідуть інші з хо-
ругвами, далі їде священик на 
коні, побіч нього йде дяк. За 
ними несуть на плечах труну з 
небіжчиком, за труною йде ро-
дина та знайомі, а замикають 
похорон трембітарі, що на да-. 
ний знак виграють на трембі-
ті сумну, одноманітну мел^о-
дію. 

Гуцульська ноша достосо-
вана зовсім до розкішної при-
роди і таксамо барвиста. Ця 
ноша легка і коротка, щоби 
зручно було перескакувати 
потоки, перелази, спинатися 
вгору, всідати на коня, керму-
вати сплавом і т. д. В одязі 
переважають барви: біла, чор-
на та червона, тому вже зда-
лека впадає в очі. Барви укла-
дані все гармонійно. Гуцули з 
уродження гордовиті, люблять 
похвалитися тим, що мають. 
Тому теж рони такі вибагливі 
в одязі, й усяких прикрасах. їх 
одежа, чи чоловіча чи жіноча, 
належала все до найдорожчих 
народніх одягів і причинилися 
чимало до їх економічної нуж-
ди. Гуцули задовжувалися 
задля одежі легкодушно у 
лихварів, а ті пускали найкра-
щі їх царинќи на ліцитацію і 
самі на них гіоселювалися, а 
гуцулів випихали чимраз далі 
В гори, із самостійних госпо-
дарів робили наймитів і сіль-
ську бідноту. 

Гуцули любили все також 
забавитись і випити в приєм-
нім товаристві. Цю слабу сто-
рону вихіснували скоро лихва-
рі та розпивали гуцулів, вико-
ристовували на всякі способи, 
поки не вчинили з них нужда-
рів. Так обідніло заможне ќо-
лись племя, а від вибуху сві-
тової війни часто навіщує Гу-
цульщину голод. 

Заняття. 

' Відповідно до теренў д̀ а під-
соння мусять уладжувати гу-
цули свій спосіб життя. Вони 
не рільники, як головна .маса 
українського селянства. У ви-
соких горах нема де вести 
рільної господарки. На тих не-
величких клаптиках землі, що 
надаються під управу, сіють 
гуцули, щоправда, та садять 
усяке збіжжя, навіть пшеницю 
та кукурудзу, та всього ' того 
так мало, що воно he має го-
сподарського значіння. Лише 
бараболя, капуста та бураки 
радяться так, що хто має за-
саджений відповідний . шмат 
землі, не потребує купувати 
до нового врожаю. Зате треба 
купувати все інше, головнож 
кукурудзу, що є головною по-
живою гуцула. Та кукурудзя`: 
на страба млява, тому гуцули 
вживають багато гострих при^ 
прав, як соли, перцю, чіснику, 
цибулі, сильної перченої го-
рівки. Тому теж приправляють 
і тютюн (бакун), якого дим 
такий гострий^ що де гуцули 
курять,, там непривичній люди-
ні тяжко висидіти. 

Головне заняття гуцулів — 

скотарство. Вони плекають і 
випасають рогату худобу, ко-
ні, вівці, продають їх і з до-
ходу удержують себе та пла-
тять `податки. Цікаві гуцуль-
ські коні, звані, гуцулќками. 
Це мала порода коня, Одначе 
для гуцулів як сотворена. Ці 
коники дуже сильні та видерж-
ливі. -Вони небоязкі, спокійні, 
а так привчені ходити по ка-
менистих стежках, що заки по-
ставлять ѓногу, пробують пер-
ule, чи не зрушиться каміаь із 
місця та не покотиться вділ. 

Коло рогатої худоби не вмі-
ли гуцули ходити так, як тре-
ба, тому не мали з неї таких 
приходів, які ` моглиб мати 
тимсамим коштом при кращій 
господарці (як напр. швай-
царці). Гуцули зовсім не буду-
вали для худоби стайні, лише 
держали її літом і зимою, в 
погоду та слоту чи метелицю 
під голим небом, або незахи-
щеним піддашем, тому то ко-
‚ро'ви давали мало молока, а за-
хідньо-европейський господар 
не держав би такої корови' й 
тиждень. Тай: раси миршавої 
була ця.худоба. В останніх 
десятках літ стали появлятися 
вже й расові корови. 

Велике значіння для гуцуль-
ського господарства мають 
вівці, бо. дають не тільки набіл 
(бриндзя^ вурда, жентиця), а й 
вовну на сердаки, штани (хо-
лошні), ліжники (коци),, шкі-
ри на кожухи та киптарі і мя-
со (на будженицю, себто ву-
дженину). 

Гуцули знамениті стрільці та 
відважні вояки. Колись попри 
бкотарство займались і ло-
вецтвом у непрохідних тоді 
гуцульських лісах. Та їх давно 
роззброїли, а ловецький закон 
зробив кінець їх ловецьким 
здібностями, таксамо, як рйбо-
ловлі риболовний закон. Ни-
ні гуцули не мають ніякої ко-
ристи з ловецтва та риболовлі. 
. Гуцули також дуже зручні 
керманичі. Врни рубають- зи-
мою ліс і обдирають кору з 
дерев, потім скочують або 
звозять приладжені ковбки 
над ріку та складають у „миґ-
ли". Коли потепліє, збивають 
дерево у сплави (дараби) і 
сплавлюють долі рікою. Кож-
ний керманич знає докладно 
ріку Від її джерела аж до мі-
сця, доки веде сплав. Він може 
вирахувати всі закрути, скелі, 
кашиці (деревляні охорони 
берегів), гуки (водопади), 
мости, 'всі підводні камені, що 
загрожують сплавам, всі міли-
ни та знає, як виминати всякі 
небезпеки. Перед війною най-

хмалися гуцули на лісові робо-
ти не дише в себе, на Гуцуль-

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

ЗА УКРАЇНУ 
( В І Р А Б А Б E t f К О ) і { 

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

. Ч а с т и н а п е р ш а 
12) 

Третього дня свят галицька та, підлітки. В Томину неділю 
частина виступила далі на схід. 
В селі потягнулись однома-
нітні дні тяжкої весняної пра-
ці. Чорні скиби чорнозему до-
вкола села стали вкриватися 
зеленню, - пообцвітали сади, 
висохла вулиця. Сміхи і співи 
молоді розлягалися ло селу 
вечорами як і колись, поперед-
німи роками до війни. Немов-
би і не було ніяких революцій 
на світі. Але пісні якісь нові, 
нечувані на запорізьких сте' 
пах. Слова з незвичайними на-
голосами, мякше якось вимов-
ляються; зустрінеться часом і 
таке слово, що' побачити його 
можна хіба в старих церков-
них книжках. Бадьорі і тужні 
мельодії. Тужні, мов доля без: 

земельного селянина, тихо сте-
лються по землі, то знов не-
сподівано бадьорим орлиним 
полетом збиваються у висо-
чінь. Це пісні далеких Карпат, 
Говерлі, бурхливого Пруту і 
Черемошу, так скоро перей-
няті від галичан моторними 
дівчатами. 

Та не тільки пісні й танці 
молоді в голові. В новозасно-
ваній Просвіті величезний рух. 
Там запопадливо працює все 
свідоме населення великого 
села. Працюють хлопці, дівча-

посвячення і відкриття, а тут 
ще стільки роботи... Від мо-
лоді не відстають і старші, 
поважні віком сільські госпо-
дарі, будують сцену. Дівчата 
увішують стіни портретами, 
вбирають їх вишитими руіф 
никами, гірляндами зелені і̀ 
ранніх квіток^ Яких тільки об-
разів тут нема! Козацькі` геть-
мани, полковники, давні укра-
їнські митрополити, письмен-
ники і діячі з усіх українських 
земель: з Слобідщини, Право-
бережжя, Галичини, Буковини 
і далекої Кубані. Тут поряд-
кує всім Віра. Тонкі дівочі 
пальці зграбно підхоплюють 
важку гірлянду, ріжноманітни-
ми визерунками укладають її 
довкола кожного образу, дру-
га̀  дівчина прибиває гірлянду 
до стіни, а ще інші швидко 
доплітають її. Кожному є ро-
бота. І маленькі діти працю-
ють: виносять стружки, тріски, 
бігають у поле по свіжі квіти. 

Під вікном Василь ‚малює 
жовтий тризуб на`синьому тлі. 
Старий Галієв із священиком 
порядкують і списують біблі-
отеку, подаровану для Про-
світи їмиж самими та вчите-
лями; кілька учителів впоряд-
ковують гардеробу — лода-

рунок селян. Що хвилі відчи-
няються двері, приходять но-
ві̀  господарі і жінки, цікаві 
подивитись, як іде робота. 
Кожне приносить із собою я-
кийсь дарунок. 

Заходить старенька бабуня 
з невеликим клуночком. 

— Комуб це тут передати?... 
Бачу, всі несуть дарунки, то 
і `я не гірша: Тут вишита со-
рочка і хустка. На смерть собі 
приготовила. Та може дасть 
Бог здоровля, то внучка ще 
другу вишиє. А вам тут може 
на щось придатися. 

— Придасться, бабуню, при-
дасться. Дякуємо! — чуло від-
повідає вчитель, впорядник 
гардеробу, приймаючи дару-
нок. 

—І Ай, як же бо гарно буде! 
Наче в церкві —- говорить ба-
буня, ` оглядаючи стіни. 

— Це наша українська цер 
ква, бабуйю. В церкві вчать 
віри в Бога та христіянської 
гідности, а тут учитимуть ві-
рй і гідности національної — 
відриваючись від роботи, від-
повідає Василь. 

— Помагай же, Боже, вам 
скоріше скінчити! — бажає 
бабуня. 

— Скінчило, бабуню! — за-
певняє Віра. — А просимо не 
забути прийти, на відкриття в 
неділю. 

— Не знати лише, чи здо-
будемо на відкриття дозвіл -†-
з сумнівом каже батько Віри, 
‚котрий щойно ввійшов. 

— Овва! А то чому? — пи-
тає Василь. 

- Я щойно від коменданта 
державної варти. Крутить 
щось... Сказав, що , відіслав 
прохання до повітового ста-
рости і воно до неділі не вер 
неться 

цю затію, бо без дозволу ста-1 пригадував, що в нього ще 
рости не допустить ^всеодно,гречка не посіяна, ні просо, 
до відкриття. Каже, що вЛн-а він покинув свою роботу і 
ших місцевостях старости но-
закривали вже існуючі Про-
світи. 

— Хібаж від чужинців мож-
на чогось ліпшого сподівати-
ся? — кинув зо сцени вчитель. 

;— Не може бути, щоб вла-
да була така короткозора — 
сумнівається Василь. 

— А може то командант вар-
ти від себе коверзує?... Не зна-' 
єте поліцаїв? — запитує свя-
щеник. 

-т- Певно. Хабара за старою 
звичкою хоче — летять голо-
си. 

— Я думаю, що це справа 
староства — озивається Галі-
єв. — Москалеві чейже неви 

марнує тут день. Поглядали 
непевно один на одного та 
кинути роботу всетакн не ва-
жилися. Тільки дівчата не під-
далися загальному настроєві 
і продовжували роботу з тим 
самим запалом і енергією. 

— Щож ви всі так похню-
пилися? — перервала кілька-
хвилеву мовчанку'Віра, бадьо-
ро обводячи всіх очима. — 
Що якийсь там староста чи 
поліцаї не дадуть дозволу на 
відкриття? Схочуть, то прий-
дуть, подивляться, д ні, то та-
кож не плакатимемо... А за 
'дозвіл і питати їх не будемо, 

j Нехай собі коверзують, а ми-
, не піддаймося. Що три полі-

гідно, щоб його п̀ овуг ставав цаї вдіють проти тисяч? Вій-
свідомим, українським 

— Командант обіцяв прийти 
подивитись нині — повідом-
ляє всіх Бабенко. 

— Нехай приходить! Якось 
може вговоримо не перешко-
джувати. Чейже і він якийсь 
українець- зроду.,,. 

— ,̀ Але помічник у нього 
жид... Без ньо'го він кроку не 
зробить' -— додає старос†а. 

— Ну, який з нього жид? — 
засміявся Василь. — Він же 
вихрестився. 

— Та нехай приходять. Да-
мо їм раду. Нас же гурт! -
запевняє Гриць. 

Та робота йшла не так уже 
охоче. Запанував непевний на-
стрій. Робити і не знати, чи 
з цієї роботи буде користь, 
знеохотить і стійку, витревалу 
людину, не то вибухаючого, 
мов соломяний вогонь, укра-
їнського степового селянина. 
Кожний fa селян приглядався 

Радив залишити Ідо своєї-роботи, надумувався, 

ська не покличуть же 
— Хто знає?! — озвалися 

кілька непевних. ` 
— Не бійтеся! Вживемо за-

ходів! Дивно булоб, колио^в 
українській державі не і вільно 
засновувати `просвітніх інсти-' 
туцій. Просвіти існували сяк-
так іще за російського цар-
ського режіму —' підбадьорю-
вав непевних Галієв. — От 
працюймо, иіоб до неділі ви` 
кінчити. Один день часу ма-
ємо. 

Лиця, селян знов повеселі-
шали. Мов стидаючись хви-
левої зневіри, селяни з по-
двійною скорістю взялися до 
роботи. Дівчата заспівали. До 
дзвінких високих голосів при-
лучйлися тенори й баси чо-
ловіків. І полилося бадьоро: 

Рей, ну, б̀раття, до зброї, 
Москву воювати, 
Москву воювати... 4 

Мов накликуючи селянство 

до боротьби з новими ворога-
ми, до боротьби зо злом і 
темрявою. 

Одначе пісня швидко урва-
лася. З папіросками в зубщх, 
гшдзвонюючи острогами, вві-
йшли дві постаті, убрані з 
голочки в широчезні „галі-
фе" і старшинські „френчі", 
командант державної варти і 
його, невідступний тілохорони-
тель та партнер у випивках 
і картах, вихрест. Оба увішані 
зброєю, мов ішли на здобут-
тя якоїсь фортеці, а не огля-
нути "будинок Просвіти... В ко-
бурах величезні револьвери-
нагани, шаблі при другому, 
боці, вихрест до того ще мав 
японський ќріс і повні набій-
ниці. Не скидаючи шапок, су-
воро обвели присутніх очима, 
мов Зевес на Олімпі підлег-
лих їм неслуханяних божків і 
богинь. Селяни. мовчки міря 
ли поліцаїв очима, відчуваю-
чи в них ворогів. ^ 

— Работаєте, значит? — по 
московськи вицідив із себе 
командант, не виймаючи па-
троски з уст. Ніхто не відпо-
відав йому. 

— Работаєте? — викрикнув 
він знову, вже злісно. 

— Таж бачите, що працює-
мо. Чого питаєте? — нехотя 
муркнув Гриць. 

— Ну, работайте... Только 
пользи із вашей работи не бу-
дет! — авторитетно заявив ко-
мандант. 

— Чому? —" впало коротке 
питання. 

— А тому, що пан повіто-
вий староста заборонив від-
криття Просвіт у повіті — 
так же по московськи ' сказав 
командант і суворо дивився, 
яке вражіння викличуть його 
слова. (Далі буде). 

Щині, а вибиралися на Мадяп. 
щину, до Босни, Семигороду 
Румунії, а навіть Росії. Та ѓу! 
цули так люблять свої гори 
що на чужині все тужать за 
ними і стараються якнайскор. 
ше до них вернутись, інакше 
попадають у ностальгію (туга 
за рідними сторонами — туск) 
і нераз накладають на 'себе 
руки. 

Почуття краси. 
Гуцули мають велике почут. 

тя краси, що проявляється в 
увьому їх побуті. Люблять, 
щоб у хаті були прикрашені 
різьбою і сволок і стіл і скри-
ня і мисник; щоб у миснику 
стояли різьблені ложки та по-
Ливані миски й тарілки з барв-
ними прикрасами; щоб на сті-
нах у світлиці або коморі ви-
сіла багато прикрашена зброя, 
кріси, пистолі, топірці, келе-
фи, ножі, далі: Порошниці, 
ташки (торбинки)', ремені. На-' 
віть такі річи як посуда: ко-
новки, дійниці, боклажки, 
шафлики, кубки або куделі й 
ін. мають прикраси, коли не 
різьблені то бодай випалюва-
ні. Деякі церкви гуцульські, 
як у Яворові, це справжні малі 
музеї гуцульського мистецтва: 
павуки, хрести, свічники, трій-
ці — прегарно різьблені. А 
вже вибагливішого одягу як 
гуцульський не стрінете в ін-
шого племени. Сорочки, кип-
тарі, кожухи, сердаки, череси, 
(ремені), букурійки (вузький 
ремінець для підвязування у 
чоловіків штанів, у жінок спід-
ниць) — все те вишиване або 
інакше прикрашене; на капе-
люхах писані (прикрашувані) 
бляхи або ґальони та трясуч-
ки; дівчата дбають дуже про 
зачіску та ўпліт (волічки, 
стяжки); кім того носять на-
чільця, ковтки, нашийники з 
металю з хрестиками та дуч-
ками, згарди (ожерелля з мо-
нет і хрестиків), ріжнобарвні 
пацьорки, ґердани, перстені. А 
-все те .не занесене, куповане, 
лише вироблюване на місці са-
мими гуцулами й гуцулками, 
предаване традиційно з поко-
ління на покоління. 

Взагалі гуцули дуже талано-
вите племя і при підтримці 
держави, колиб поосновувано 
школи (головно промисло-
ві) і взагалі при піднесенні 
добробуту вони давалиб для 
краю першорядних мистців: 
різьбарів, токарів, будівничих 
(вони и тепер, як самоуки 
будують не тільки доми та го-
сподарські будинки, а й мости, 
а навіть церкви!), шлюсарів, 
мосяжників, ѓанчарів, ткачів. 
Всі ті галузі домашнього про-
мислу розвинені у гуцулів ду-
же високо, хоч вони не відда-
ються їм постійно, Лише при-
нагідно, головно зимою. А то 
гуцули мають мистецький 
змисл, це видно не тільки з їх 
вишивок; але і з писанок, які 
вони „пишуть" перед Всли-
кодцем. 

„Бідні люди, трясуться ВІД 
холоду і гинуть з голоду" — 
сказав багач і післав їм термо-
метер.та шпички до зубів. 

і ‡ 

Нічого не можна до кінця 
передумати, все можна до кін-
ця витримати. 

о; 
Не болять у мене ті дурниці. 

які я вже "зробив, а тільки ті, 
які маю ще зробити. 

Життя для бідака саме в то-
му, що він жити не може. 

і 

Модна нині фраза: він (вона, 
вони) знає, чого хоче. 

џ 

Чи не можнаб установити 
свята для вислухування чужих 
аргументів? 

џ 

Кіт не перестає ловити ми-
ші, хоч люди винайшли ми-
шоловки. 

Полемізувати з кимось, що 
стоїть на нашому давньому 
становищі — смішне почуван-
ня, наче на вид другого чоло-
віка своєї екс-жінки. ` . 
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П Р О Т О К О Л 
з нарад головного екзекутивного комідету У. Н. Со`юзу, які 
відбулися 18-го червня 1938 року в головній канцелярії У. Н. 

Союзу під ч. 81—83 Гренд Стріт, Джерзі Ситі, Н. Дж. 
- о :— 

У нарадах взяли участь: го-
ловнин предсідник М.Муращ-
ко, заступник головного пред-
сідника Г. Герман, заступниця 
головного предсідника Марія 
Малєвич, головний рекордо-
вий секретар Д. Ѓа личин і го-
ловний фінансовий секретар-
касієр Р. Слободян. Головний 
предсідник відкрив наради в 
годині 9:30 рано та предложив 
для вирішення отсі справи: 

Купно бондів. Постановлено 
закупити такі бонди: Домінієн 
офКенеда З% за $24,500; Бо-
фало Дженерел Електрік 4V6% 
за $27,750; Вестчестер Лайт-
нінг Ко., З%% за $25,562.50; 
Федерел Нешенел Моргедж 
Асосіейшен 2% за $10,000; 
Тавншіп оф Юніон 4У2% за 
$15,075; Нюарк Сќул 4V4% за 
$25,244.03; Ситі оф Ню йорќ 
Щ'а за $100,500. 

Продаж бондів. Рішено про-
дати Юнайтед.Стейтс Трежюрі 
Нотс %Ці% за $203,125, за які 
свого часу заплачено $200,000. 

Морґеджі. Рішено уділити 
перший морґедж у сумі $4,500 
на реальність під ч. 1701—1705 
Довер Стріт, Філядельфія, Па., 
а також.постановлено інвесту-
вати $32,500 у забезпечених і 
державою запоручених морге-
джах. 

Злука У. Н. Союзу й Згоди 
Братств. У тій справі, на вне-
сення заступниці головного 
предсідника Марії Малєвич, 
поперте заступником головно-
го предсідника, Г. Германом, 
ухвалено одноголосно отсю 
резолюцію: 

„RESOLVED, that the Su-
premc Executive Committee of 
the Ukrainian National Associ-

ation, hereby approves the Agree-
ment and Plan4 of Merger and 
Reinsurance between Ukrainian 
National Association, Inc., and 
Concord of Olyphant Societies, 
directs the Supreme Recording 
Secretary to affix the seal of the 
Ukrainian Association to said 
Agreement, directs the Supreme 
Recording Secretary to request 
the Presidents of the Subordinate 
Branches to convene special 
meetings of the said Branches 
to consider said Agreement and 
Plan of Merger and Reinsurance, 
and to report the result of the 
vote taken at such meetings to 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и т т я 
В АМЕРИЦІ 
ЧЕСТЕР, ПА. 

Свято Ольги Басараб. ' 
Це свято відбулося 22. квіт-

ня заходом від. 2 Союзу Укра-
їнок Америки і від. 18 Україн-
ського Червоного Хреста. При 
панахиді, яку відправив в укр. 
прав, церкві о. О. Мицик, сто-
яли члениці СУА з лентамй, а 
від. УЧХ в уніформах. По пана-
хиді відбувся в салї концерт. 
Відкрила свято пані Ю. Лебі-
щак, предсідниця від. СУА, 
попросивши віддати пошану 
поќ. Ользі Басарабовій пов-
станням з місць. Програмою 
проводилатром. пані Анна Ур-
бан. Співав хор під проводом 
диригента Королева кількома 

мала ті слова з захопленням. 
Про виховання в українськім 
національнім дусі'говорив о. 
О. Мицик, а про обєднання на-
ших сил для праці Для Рідного 
Краю говорила пані Софія Є-
динак, голова відділу УЧХ. 
Молода бесідниця зворушила 
і старих і молодих. ‚Свято за-
кінчено відспіванням иаціо-
нального гимну по' кінцевім 
слові о. Мицика. Чистий дохід 
у сумі $10 вислано до ОбеЯ-
нання на бойову акцію, 

Катерина Бобак. 

ЛУ`ДЛОВ, МАСС. 

Чому даємо себе залякувати? 

the Supreme Recording Secretary наворотами, а також виступав 
by appropriate certeficates, di-
rects the Supreme, Recording Se-
cretary to call a Special Meeting 
of the members of the Ukrainian 
National Association, Inc., at 
81—83 Grand St., Jersey City, 

J., on the 13th day of August, а Любка Перчак на піяні. .Ре-
ферат по англійськи виголоси-
ла Степанія Міштурак. Гово-
рила про те, чому шануємо 
Ольгу Басараб. Молодь слуха-
ла реферату дуже уважно. Го-
ловний реферат виголосила 
пані Олена Штогрин з Філя-
дельфії, представивши в 'нім 
цілу велич світлої постаті Оль-
ги Басараб, а публика прин-

N. 
1938, at 12 o'clock, noon, to 
ratify said Agreement and Plan 
of Merger and Reinsurance, and 
directs the Supreme President 
and Supreme Recording Secretary 
to take such other steps as may 
be necessary and proper to carry 
the said Agreement and Plan of 
Merger and Reinsurance into 
efect, if the Agreement and Plan 
are approved as therein pro-
vided." 

На тім вичерпано програму 
нарад, і предсідник закрив 
збори в годині 12:30 вполудне. 

Пополудні того самого дня 
'відбулися перші збори пред-
ставників поодиноких спорто-
вих дружин У. Н. Союзу разом 
з членами головного екзеку-
тивного комітету У. Н. Союзу. 
Зборами проводив заступник 

жіночий хор. Деклямували: 
Варвара Урбан, Павлина Ми-
хальцевич, Степанія Кульчиць-
ка. Ева Сорока, молода пія-
ністка, грала на пяні. З дітей 
Ольга Найда грала на Скрипці, 

головного предсідника й спор-
товий реф'ерент, Г. Герман. На 
зборах обговорено й вирішено 
низку питань, що відносяться 
до ^організування спортових 
дружин і їх`"сцортОвих зма-
гань. ' 

Д. Галичий, 
головний рекордовий 

секретар. 

Недавно було в одного з на-
ших громадян родинне свято, 
на якім були свідомі українці, 
а також поляки і т. зв. „рус-
скі". І так буває у нас і на 
ріжних балях чи ювилеях, що 
маємо на них ріжних людей. 
Очевидно, що це не булоб зле, 
якби наслідком того не було 
те, що на таких українських 
сходинах бояться таки наші 
порушувати українські справи, 
щоб тим не задраснити чужих, 
зокрема тих, що мають „чер-
вону закраску". На згаданім 
родиннім святі піднесено наці-
ональну свідомість господарів. 
І цілком справедливо, бо так є. 
Та' як ѓром. Мих. Федорів хо-
тів з тої нагоди' зібрати дещо 
на визвольну боротьбу і заго-
ворив про цю справу,' то йому 
не дали продовжати бесіди. А 
саме ѓром. Федорів хотів ска` 
зати правду полякам' і „рус-
ским" з нагоди вбивства полк. 
Е. Коновальця, бо вони про це 
читають тільки у польських 
газетах, або в „У. Щ. Вістях". 
І треба` признати, що чужі го-
сті поводилися пристойно і 
хотіли почути, що скаже ѓром. 
Федорів, а не дали говорити 
свої, наші „залякані русини". 

Чи так можна поступати? На-
ші герої, як Петлюра, Голо-
вінський, Білас, Данилишин, а 
тепер полк. Коновалець гинуть 
за справу, а ми лякаємося ска-
зати про себе правду. Чи див-
но, що в Лудлові як українка 
вийде за польського хлопця, 
то відразу переходить на` 
польське? Ні. Родичі не по-
дбали, щоб ту молодь відпо-
відно виховати. Як приїхав до 
Лудлова п. Е. Ляхович, то мо-
лодь р'адо його слухала і пи-
тання ставила та була задово-
лена з відповідей. Засновано 
відділ молодих націоналістів. 
А чи старші підперли ту мо-
лодь? Ні. І це використали во-
роги-комуністи. І ќлюб молоді 
перестав існувати. Це доказ, 
що з наймитами Москви год і̀ 
брататись. Треба самим гурту` 
ватиСь і працювати. Ще додам, 
що ѓром. Федорів дуже був о-
гірчений тим випадком на ю-
вилейній гостині. Згадуючи за 
нього, виняв $2 і просив.мене 
переслати це на визвольну бо-
ротьбу: Це я й зробив, додав-
ши від себе 50 ЦІ % 

Іван Шило. 
о 

Коновальця, провадитиме у-(трий шанує своїх героїв, варт 
країнський 'нарід аж до вовної)визволення і певно здобуде 
перемоги над ворогам+f! собі волю. 

Опісля ухвалено резолюцію J Іван орлик, секр. 
і переведено збірку на виз-і 
вольну бортьбу. Зібрано $16 ``у , .— 
вислано їх на призначену ціль) 

НЕЩАСНИЙ ФЕСТИН 
(Із життя українських жінок у 80-тих pp. минулого 

століття у Львові). 
# 

В 1879 році оснували львівські українки „Това-
риство Русќих Дам",чцоб за своїми силами причи-
нятись до прикрашування львівських церков і бу-
дити замилування до рідної мови та помагати вбо-
гим дівчатам у науці. Вже в перших днях оснування 
товариства приступило до нього багато жінок і всі 
вони щиро трудилися для переведення поставлених 
собі завдань на церковнім і народнім полі. Та вже 
після затвердження статуту зчинився був роздор за-
для самої назви: чи слово „русќих" на печатці това-
риства має бути з' одним чи з двома „с". 

Тоді то у відповідь на цей роздор появилася 
стаття у „Зорі" в рубриці „З листів Юстини В." Ав-
торка пише в тому листі, що „ціль наша.є мирна і 
притім важна, тому не повинні йти за приќладом 
спорячих чоловіків, не вивішуймо на початках пар-
тійного прапору, не творім роздору!" Товариство 
має зібрати як своїх членів не лише жінок із інтелі-
ҐСНЦІЇ, а повинно зблизитись до ремісничих, торго-
вельних і передміських домів". 

- Внаслідок того роздору багато жінок виступи-
ли з членів товариства. ^ 

Комітет „Русќих Дам" улаштував був у день св. 
Івана Хрестителя фестин в городі львівської Стріль-
ниці (при вул. Курковій). Фестин був получений з 
(рантовою льотерією, а чистий дохід з розпродажу 
вступних білетів і льотерійних карт призначили на 
допомогу вбогих учениць. 

Та фестин випав дуже сумно. Попри українські 
афіші, що сповіщали про фестин, появились і поль-
ські. „Я подумала, пише авторка'згаданого вище 
листа — що з фестинў витвориться якась русько-
кольська комедія, а може ще щось гірше". 

Воно так і вийшло. 
Коли Юстина В. з родиною приступила до пер-

шого гуртка жінок, щоб купити білети — на їх у-
країнську мову'відповіли українки по польськи, на 
Дальші українські слова — знову по польськи. На 
таке Юстина В. подумала собі, може то не тут фес-
тин? Та ні тут відбувався, в городі було багато у-
країнських родин, а між ними і передових патріотів. 

Не вспіли ще сісти при столі, як обступила їх 
ресторанна служба та по польськи стала допи-
туватися чи подати пиво, вино, чи мясо? На докір, 
чому говорять по польськи, обслуга відповіла, що 
ні ресторанник ні,комітет „русќих дам" не поручили, 
ім послугуватися руською мовою. 

Засіла Юстина В. з родиною при столі і жде що 
далі буде. Побіч сиділи члени товариства та про-
давали фантові білети. „Ўрядовою1" мовою русќих 
Дам була ^айже виключно польська мова. Навіть' 
предсідниця говорила по польськи. Вона,присту-
пила до стола, де продавали білети, та спитала ко-
мітетових пань: 

— А ілє п̀ ане мацє пєнєндзи — Ми назбєралі 
чтердзєсьці Ґтши реньскіх! 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. 
.( Гарний' поступ. 

Перед кількома днями був у 
„Свободі" допис про засну-
вання відділу С. У. А. в Брідж-
порті, Па. Дійсно мала це гро-
мада і тамошні жінки не мали 
ба'гато до діла з організова-
ним життям". Заняті домашні-
ми обовязками і працею поза 
домом, не уявляли собі, що є 
ще одна повинність, яку- треба 
нам усім виповняти, а це пра-
ця громадянська. Вступаючи ̀ в 
ряди С. У". А., вони свідомі то-
го, що звертають на новий j 
шлях, беруться за нове, досі! 
незнане діло, бо починають 
розуміти вагу громадянських 
обовязків і наглядно виявля-
ють поступ у цім напрямі. 

Молодий це відділ і каса йо-
го ще дуже маленька, але коли 
було протестаційне віче в Фі-
лядельфії, то Цей відДіл при-

через Обєднання. Жертвували 
по $2: М. і Варвара Вавриків, 
І. і Тетяна Орлик; по $1: І. - і 
Теодосія Вавричук, Ф. і Іваннз 
Луців, С. Малиновська, І. і Те-
кля Мартинів, В. Мартинів, В: 
і Марія Мартинів, М. і Олена 
Мельник, 1 Петрушевич, М. і 
Марія Поглод, Валентина Рей, 
І. Тораќ, Д. Якубенко. 

Збори закінчено відспіванням 
„Ще не вмерла Україна". 

По зборах жіноцтво ; Ќлюбу 
приготовило гостину в честь 
„Дня Батька". Підчас цієї го-
стини^знов ішли спомини прз 
Батьківщину. Бувший Січовий 
Стрілець Микола Поглод роз-
повів свої спомини про пол-
ковника Евѓена Коновальця, а 
бувший сотник Української 
Народньої Республики, Дми-
тро Якубенко, згадав часи 
повстання проти віроломного 
гетьмана . Павла Скоропад-
ського. Пані Валентина Рей, 
голова Українсько-Американ-
ської Ліги, у своїй промові 
сказала, що такий нарід, ко-

КН. МИХАЙЛО РАДЗІВІЛ 
ОЖЕНИВСЯ З АНҐЛІИКОІО; 

В цивільному уряді вестмін-
стерської дільниці 'в 'Лон'доні 
відбувся шлюб 68-літнього хи. 
Михайла Радзівіла з 57-літньо-
ю вдовою по багатім лондон-
ськім ювелірі Стюарті Девсо-
ні. Пані Девсой приїха4І на 
пів години раніше від свого 
нареченого, кн. Радзівіл приї-
хав у товаристві свого секре-
таря і майбутнього пасерба. 
Після шлюбу кн. Радзівіл за-
явив представникам преси'. 
„Покищо не маємо ніяких пля-
нів. Залишимося мабуть іще 
кілька тижнів в Англії. Анґлій-
ська гостинність найкраща у 
світі. Взагалі Англія — чудова 
країна. Імовірно візьмемо пі-
зніше церковний шлюб". По-
друга кн. Радзівіла заявила: 
„Ми обоє дуже щасливі. Мае-
мо намір за кілька тижнів рб-
їхати Англію самоходом, по-
тім поїдемо до південної Фран-
ції". 

Тимчасом поміж столами зчинився великий га-
мір, почулись розпучливі слова: ,. 

— Ах, моє ренкавічкі, моє ренкавічкі!' 
Серед ( публики було кілька родин польських, слав на мої руки $5 ца КОШТИ 

які навмисно прийшли на фестин, щоби придивити- віча. Таки до сліз зворушує 
ся до руського життя. , цей гарний учинок. Ці добро-

„Ото русќі фестин!" — шептали поляки `між'душні жінки, не маючи нагоди 
собою. ` — „Цале то товажиство рускіх дам мусі j бути на вічу і почути про все, 
биць фікційне, простон бляґон. Кшичон русіні о що ДІЄТЬСЯ тепер у ріднім кра-
рускі єнз̀ ик, хцєлі би і нас змусіць до наукі свеґо єн- ю, серцем̀  відчувають кривди 
зика, а тут сам комітет рускіх дам ўжива мови поль-j нашого народу і присилають 
скей. Ото фестин русќі!" і свою лепту, щоб не бути по-

Після вильосування фантів почався властивий задУ інших- Дзй, Боже, гарних 
фестин. Авторка листа думала, що тепер виступить Дальших успіхів 
рідний хор, окремо чоловічий, окремо жіночий; ду-
мала, що почує патріотичну промову або.бодай рід-
ну деклямацію; думала, що на сцені, яку уставили 
в городі, відіграють якусь рідну виставу. Де там! 
Ні одної рідної пісні не відспівали, ні одної україн-
ської промови не виголосили, ніякої української 
вистави. 

Зате у східній частині городу, на підвищенні 
дало відоме у Львові шинкове товариство, зване 
„Тінґель-Танґ.ель", своє представлення. Насамперед 
виступив зо своїми продукціями якийсь „американ-
ський скакун" (так представився п.ублиці) в адамо-
вім строю, прикритий, лиш обмарганим і обдертим 
лахом. Він вимірив собі посеред публики стежку, 
двацять кроків довгу, а потім перебігав цю стежку і 
перескакував поверх голов деяких Ьсіб. Велика ча-
стина родин уже після перших виступів „скакуна" 
покинула фестин. , 

Тимчасом на сцені піднялася завіса і виступила 
на ній акторка „мойжешовеґо визнаня", в одязі ко-

О. Штогрин. 
о 

ЛОС ЕНДЖЕЛЕС-КАЛ. 
Жалібні збори. 

Заходом Українського Клю-
бу, 358 S. Boyle Ave., в Дос 
Анджелесі відбулися 19-го 
червня ж'алібні збори в память 
полк.'Евѓена-Коновальця, під-
ступно замордованого москов-
сько-большевицького владою. 

, На ці жалібні збори явилися 
всі ті українські люди, в ко-
трих Україна.не лише на у-
стах, але й на ді.іі; ті, в ко-
трих українська справа'стоїть 
понад особисті непорозуміння 
й урази; люди, котрі всією 
істотою відчули болючу й до-

ротенькім по пояс, на лиці червоно налякерована,рогу BTpaTV на українськім 
з діявольським усміхом. Продукувалась польсько- фроНті й котрих до самого 
жидівськими піснями і неморальними рухами підчас шпіку обурив цей НОВИЙ вар-
танцю. Сцена випала так згіршливо, що вся решта в а р с ь к и й ' І . підлий поступок 
публики з відразою відвернулася від жидівки і рим-
скорше забралася. , 

Всі говорили: „Нинішній фестин то прилюдне 
скомпромітування народньої руської ідеї, народньої 'гол'ова 
справи!" 

8-ЛІТНІЙ ХЛОПЕЦЬ ДАВ ШЛЮБ. 
і . - -

‚іХай божа благодать благословить це подрижи", 
молився цей 8-літній .проповідник, Чарлз Е. Джейнс, 
котрого родичі називають ііаймолодшим висвяченим 
проповідникам у світі, коли, він давав шлюб 'цим мо-
лодятам у Клівленді. Він станув підчас церемонії на 
крісло. Церемонія відбулася в церкві „Фор Сквер Ґо-
спел". Молодими були: Флоренсія Бринкмен та Клин-
тон Гофмен. 

ЇЇ1 QG ЗЕ DC НЕ зшс 

большевицької московської 
влади. 

На цих зборах промовляли: 
Укр. Ќлюбу, пані 

Тетяна Орлик; учитель украї-
Так то сумно закінчився наш-^шумно запові-;НОзнавства в двох американ 

дайий фестин у 1880 році 

МОЛИТОВНИКИ 

ських вечірних школах, п. 
Федір Луців; і бувший пред-
ставник канадійських україн-
ців на мировій конференції у 
Парижі, п. Іван Петрушевич. 
Бесідники підносили заслуги 
полковника Евѓена Коноваль-

Віночок (у білій кавчўковій оправі, з образцем по сере-
дині. Малого формату. Для дітей) $ .90 

Ангел Хранитель (в гарній чорній полотняній оправі) ._ 1.35 ц я у Орошений поширенн. і 
Помилуй нас Боже (в'чорній шкіряній оправі 1.351 зміцненні українського націо 
Ангел Хранитель (в гарній чорній полотняній справі) __ 1.35 ^гального 
Ангел Хранитель (в білій кавчўковій оправі з образцем 

по середині) 1 , ио ІУ к Р а , н с ь к и и н а Р ' д 

Бог радость моя (сторін 606. В гарній мягкій чорній опр. 2.00 Т а ц е й н а р і д н е т і л ь к и щ о в и ` 
Бог радость моя (стдрін 606. В білій кавчуков;й оправі т Р и ^ а в ц е^ -удар ' а л е ^ С м , л , ' 

з образцем по середині) ` _._ 2 5 0 ше и завзятіше прямує` до ме-
" S V O B O D A . " ' ТИ' в к а 3 а н о ї полковником Ев-

u и и А, . г е н о м Коновальцем. ДУХ слав-
81^3 GRAND ST., (P. О. Вож 346) JERSEY CITY, N. J, І „ о г о героя, полковника Евѓена 

й бойового духа. 
Сьогодні ворог знов ударив 

по голові. 

ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ 
ЧАР ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ? 

Є люди, що засмакувавши його, заснути не мо-
жуть, не почитавши такого оповідання. 

Між любителями детективних оповідань є такіч 
люди, як поќ. президент Вилсон, поќ. премієр Кле-
менсо, бувший премієр Лойд Джордж, президент 
Френклин Рузвелт. Хоча, життя не відмовило цим 
людям прецікавих подій, вони все таки захоплюва-
лися, згл. захоплюються, оповіданнями про те, як 
злочинець вишукує найхитріших способів, щоб ви-
конати злочин безкарно, а детектив старається впасти 
на слід цеї хитрої штучки. 

Захоплення детективними оповіданнями походить 
звідти, що втікаючому одна дорога, а гонцеві десять. 

Накладом „Бібліотеки для всіх" у Львові 
вийшла 

СЕРІЯ ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ 
найбільшого автора детективних оповідань, відомого 

англійського письменника Копана Дойля: 
ч. 1. Душогубство в Абей Грсндж. ч. 4. Чоловік з блнзною. 
ч. 2. Пестра стяжка. ч. 5. Відтятий палець. 

v ў . 
ч. 3. Захований клєйнод. ч. 6. Шість Наполеонів. 

N -' ч. 7. Танцюючі фігурки. 
Кожна книжечка цеї серії становить собою цілість. 
Кожна книжечка видана в такім вигіднім форматі, 

що н можете взяти зо собою в кишеню блюзќи й 
читати по дорозі. 

Серія з 7 книжечок всього 70 центів{. 
Замовляйте в книгарні „Свободи". 

"S V О В O'D А," 
83 GRAND ST., (P. О. BOX 346), JERSEY CITY, N. J. 

Ікдаі зв JU 3 J = І.ВЄ, 

. ш^шв^т 
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з УКРАЇНСЬКОГО ЖИЇЇВ 
В АМЕРИЦІ. ̀  

НЮ ИОРК, н. и. 

Курси української мови. 

- Курси української мовн бу-
йн організовані восени 1935 
року при Інтернаціональнім Ін-
`ституті, 341 Е. 17 вулиця, Н. 
Ц. За три роки навчання бу-
ло прочитано дванадцять та-
ких окремих'.курсів: пять по,-
чаткових, п'ять середніх, і д̂ва 
вищих курси. і 

Не дивлячись` на те, що в 
цьому році українська мова 
не була введена як предмет 
навчання дорослих в Н, И. 
(W. Р. А.), як то було в попе-
редні роки, курси успішно 
ісѓнували і в цьому році, за^ 
вдяки піддержці хору моло-
ді під керівництвом п. С. Ма-
русЄВИЧа, "CIVIC CENTER" і д р у -

гих організацій та окремих 
осіб, прихильників розвитку 
української культури. 

У біжучому. році навчання 
було 'започатковано .полуляр-
Ййй курс старого письменства, 
що доступний, студентам, які 
добре володіють мовою. 

Звичайно ми починаємо і-
сторію нашого письменства з 
кінця десятого століття, від 
часу,, приняття християнства 

зрозуміємо, чому в Україні так 
недовго панувало перекладне 
письменство. За яких 50—60 
років після приняггя христи-
янства, починає рости оріґі-
нальне письменство, і церква 
українська стає... незалежною, 
бо В 1051 році Київський Ми-
трополит баріон рже. був по-
ставлений собором і не їздив 
висвячуватись до Царгороду, 
як то робили .його попередни-
$щ. Митрополит Ларіон лишив 
нам „Слово р законі й благо-
даті", що є реліґійнсмфілософ-
ським трактатом і складено по 
всім правилам красномовства, 
його, опис могутностц й Ве-
личности київської держави 
імцон^є нам і тепер. 

Він каже:, „#валить же по-
хвальними гласи римська стра-
на Петра й Павла, Асія і Ефес 
і- Патм Івана Богослова, ИндІя 
Фому, Єгипет — Марка і всі 
країни, і міста і люде почи-
тають і славлять кожний свого 
учителя... Похвалимож і ми 
по силі нашій, малими похва-
лами — велика й дивна со-
творившого нашого учителя й 
наставника, великого кагана 
нашо землі Владимера внука 
старого Ігоря, сина же слав-
ного Святослава, що в свої 
часи владичествоваша, муже 
ством же й хоробрістьќ) про 
славились в країнах многих і 
побідами, і кр{гдостію ‚помина 

ТУРОЮ, КОЛИ; МИ СОМІ'будемо' 
поважати себе,, свою мову, й 
культуру. 

Отже хто охоту має хай Це 
з нами 'вчити українську мову, 
тим збогатити своє знання ѓ 
проторувати шлях, не на ело-
вах, а на ділі до кращого май-
бутнього. ' . . ' 

Нестор Нововірський. . 

ПРОМОВЕЦЬ, ЯКИЙ і ‚ПОМИ-
ЛИВ ПОХОРОНИ. 

то так .лрицято дум^ти, що ні^ ЮТ
1
БСЯ нині і словуть. Не в бід-

би -rpt тЦьки з . цдог$ часу, цо- щ'й бо j н е в невідомій землі 
чинарть$я, .розвитоїќ іНащфІ^дадициствували^ н о в руській, 
культури, й.мистецтва, А щрж я к„ B jA 0 M a j слишна єсть всіми 
було, в Україні Д9 №№,9$г.%ти землі".,, 
су?Дівже^то.була некультур- Т а к и м и п р ц ^ н м н С,„ИІІ 
на, дика країна? Всім BIAQMO, ' 
ЩО, ДО Ќрисѓа. мик мали, CBQJO 
особисту .поганську релігію, 
своїх брѓів,, відсіль свою ,мо-
раль звичаї,.. особистий С0ЦІ: 

яльниЙ..уклад, життя,, j . , свою 
філ.р?офію, jhĵ uii билици, кко-
ляді‡й,,. щедрівки, ‚пісні, й каз-
ки ДМ.ек̂ ) ‚нехристиянські. Рт-
же 'ђже, в то.й^.час.Україна^ма-
ла CBJOIX с^вдів,;. творців сло-
ва, ^ржавнрго й суспільного 
жиѓлі. Очевидно .дааемо,, т}о-
чинати історію `нашого, куль-
турного. жнтт̂ я з праістррД. У-
краіни, або принаймні від Ски-
фівл шд;жили. в.ў'Україні .ще 
1000 років перед Христом,. і 
яких, так . гарно . й, правдиво 
описав нам. вже славний грецьѓ 
кий історик Г.еродот (коло 
490^-409, р. до Х.)г 

Коли таЌ.з далекого мину-
лого підійдемо до розвитку 
нашого життя, то тоді буде 
ясно, що розквіт київської кня-
зівської держави був підсум-
ком тисіічелітньрї культури в 
Укр'аїні ще до Христа. 

Тож бо коли християнство 
почало поширюватись в Укра 

ми . рцису.є гЩЏі Митрополит 
Київську державу. 

.Правда, що,, не,довго про-
істнувала ця держава. І вже в 
1,186,, році: сдавний,, співець 
^.Сл^ва, ,о. Полку ‚Ігоря". яскра-
во змальовує нам Ті упадок. 

Застогнав., б о . вже і Київ 
Жалем ц‡і тўѓріо^,, uj 
ЗАЖУРИВСЯ; і Меринѓів 
Напгісд)о wxqfo".^ ... 
А іМНЯЗІ УСР.ВД; себе 
Гримало, кували, . , , 
А. погані.!руську землю 
Всюду. .рбігалн", .. -;... 1( 

,,і збирали дані, по більці 
Від, #ржного двору, і . . . 
І сипали добром руським 
По синьому морю". . . 

Молодь цікавиться мовою й 
культурним життям в Україні, 
про що свідчить те, що бага-
TP студентів приїжджає на 
курси, 3у околиць м.,Н. й., з 
Нюарку, Бруклина, Квінс і дру-
гих місцевостей досить відда-
лених'від місця осідку курсів. 
Студенти інших національно-
стей' теж вчащають на курси. 

Наколи ширші кола україн-
сьќого суспільства будуть ці-

Коли хтось приготовлює со.-
бі похороііну промову, пови-
нен у першу чергу, запевнити-
ся, чи свою прощальну промо-
ву виголошує на відповіднім 
похороні, 0о на випадок п 
милќи можуть йрго стрінути 
неприємні несподіванки. Най' 
кращим доказом є пригода, 
що її недавно пережив один 
з атенських красномовців. Пе-
ред кількома днями мусів він 
за свою помилку відповідати 
перед судом. Одного дня той 
доброволець промовець пішов 
на похорон одного з героїв 
балканської війни. Перекона` 
ний, що він іде за вдобрим по-
хороном, заііщов аж нщуір-
тилу й там виголосив промо-
ву, якої, на його превелике 
зчудування, учасники похоро-
ну не дозволили йому ДОЮ№ 
ЧИТИ. 

Він #вихваляв добрі прикме-
ти покійного, його чесність та 
дбайливість як прикладного 
батька та його геройство під-
.час війни — та виявилося, що 
він промовляв над могилою 
молодої дівчини. Похорон, на 
якімТмав`^ промовляти загорі-
лии промовець, відбувався в 
тій самій год`ині, лиш по дру 
ѓому боці цвинтаря. Всі при 
сутні на похороні дірчини сцль-
но обурились і замісць вия-
вити принагідному промовце 
ві вдячність, виявили чорну 
невдячність, бо, почастувавши 
його кількома штурханцями, 
передали поліції. v 

Ціла справа опинилася в су-
ді і покінчилася невесело для 
промовця, а саме суд, станув-
ши на становищі, що помилка 
спричинила прикрощі рідні 
покійної і що виголошена про-
мова викликала в таких умо-
винах гумористичне вражіння, 
притому ще й доволі непрй-
емне, засудив його на 10 днів 
арешту. 

Таким чином суд остудив .за-
пал принагідного промовця та 
одночасно й вилікував його 
з каригідної розгублености. 

4N4 t%i%it 
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НИЖЧІ 
Ми можемо дати значно нижчі ціни, 

б.о ми 'знизили значно свої сподівані ви-
даткн- . '" 

Наше заведення є щлковито викікчене, 
але цього не зроблено для хвальби із 
жахливими .коштами удержання. Тут ви 
іащадіть гроші — розумної 

STEPHEN j j E V W S i A k 6с S O N 
_ FUNERAL DIRECTORS _ 
77 Morri. St., JwMy City 34 E. S8 St , IUJOWI. 
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їні, то там 'уже було суспіль- кавитцсь курсами більш, як то 
ство на досигь високому куль-
турному рівні, порівнюючи з 
іншими дикими народами, що 
погинули й не лишили по собі 
Й сліда. 

При такій оцінці минулого ми 

аі 

було до цього часу, то нема 
сумніву, що українська мова-
займе належне їй місце в Ню 
йорќу серед інших мов. Бож 
'тільки. тоді другі будуть ці-
кавитись нашою мовою й куль-

I.. МІ 

О МАЮТЬ РОБИТИ ДІТИ українських шкіл, g 
коли скінчиться наука в школі й почнуться ^ 
вакації? 

igi Чи мають діти не бачити української книжки протягом' 
трьох місяців вакацій { забути все, чого вони на-
вчилися пр українськи? 

Чи мають вониі 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: 

З МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ: ПЕТРУСІВ СОН.^)пові-
Д дання про дивний сон хлопця, що не мав 

"милосердя для птиць _і 15 ц. 
МИРОН ДОЛЯ: ЗОЛОТА РИБКА. Віршована каз-

ќа про пригоди рибака, що зловив золоту 
рибку. Ілюстрації артиста А. Манастирського 10 ц, 

Б. ГЕРЦ: ПРИГОДИ КАЧУРИКА. Хто з нас, ста- -
рий чи молодий, не тішився, бачучи на філь- 7 

мі пригоди того бундючного качурика До-
налда? Цей качуриќ, про котрого йде мова -
в цій книжечці, це певно першій брат аме-
рйканця Доналда Дока 10 ц. 

РОБІНЗОН КРУЗО. Хто в Америці його не знає? ; 

Але чомуж би не дати -дитині нагоду запіз-
натися з ним в українській мові? Ќол'ірові 

. Ѓ- ілюстрації __̀  Ц , 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 найменшо'му 
кота". Як не можете цеї казки розказати 
своїй дитині, купіть їй цю книжку. (З ко-. 
ліровими ілюстраціями) 23 ц. 

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

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

В ЗАМОВЛЯЙТЕ В „СВОБОДЃ': 

- "SyOfcODAl 
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 846) JERSEY CITY, N. S. 
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OQ.OOOO OO'OOOOOOOOOOOOOOOOQtt 
1 між ними так. 

— To ти маєш дві папуги? 
— Так. Одна моя, друга мо-

єї жінки. 
— І обидві говорять? ^ ' 
— Ні, моя мовчить, бо ніко-

ли не може прийти до сл'ова. 

ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ГІРО'-
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ 
ЦІННИК книйок, -

` "SVOrooA," 
81-88 GRAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J. 

чи е життя to № І А № Ш ? 
He так дав^іо ще вільно бў-

ло фантастам, здогадуватиси, 
що на Марсі та Місяці є жит-
тя, є „люди". Сучасна наука 
розвіває наші сподівання на 
цю тему. Твердить рішучр, 
що на всіх планетах соняшної 
системи, крім Землі та Венери, 
фізичні умовний унеможлив-
люють повстання явища, зва-
ного життям. На малих плане,-
тах, як йапр. Меркур, життя 
неможливе, бо її гравітаційна 
сила є занадто слаба для вдер-
жання власної атмосфери, яка 
розпорошується у космосі 
(всесвіті). Це зчерги викликає 
недостачу води та кисня. . 

На великих планетах, таких 
як ІОпітер, який є тисячу ра-
зів більший від Землі, життя 
не існує із зовсім протилежних 
причин: гравітаційна сила Ю-
тіітера є така велика, що він 
має атмосферу дуже густу, я-
ка . внеможливлюе виділюван-
ня водня. Тому то є там атмо-
сфера, що складається, з вод-
иої тіари і деяклх Газів. Коли 
настає мороз, ця пара замер-
зає. Так то на планетах вели-
чинн Сатурна, Урана та Юпі-
тера творяться ледяні поля, 
вкритґ густою атмосферою, я-
ка тисне із силою кількох ти-
сяч Тон на квадратний центи-
метер. I тут теж годі говори-
ти про життя. 

Як відомо, ніяка планета не 
має власного засобу тепла, а 
всі мусять брати його із Сон 
ця. Ступінь теплоти кожної 
планети залежить виключно 
від віддалі від Сонця. На 
близьких до Сонця планетах, 
як Меркур, температура вйно-
сить кількасот ступнів вище' 
зера. На планетах, дуже відда-
лених від джерела світла, та 
тепла температура стає така 
низька, що, здавалось би, лід, 
у порівнянні з нею, пече. В о-
бох цих умовинах годі поду-
мати, щоб там було життя,. От-
`же виключно на планетах ве-
личини Землі або Венери у я-
кійнебудь планетарній системі 
може бути життя. Притому від 
величини та віддалі від осе-
редка укладу залеж'ить сила 
гравітації, яка управйльнює 
стан атмосфери та температу-
ри. Є ще інші, менше . важні 
чинники, яких існування є у-
мовиною життя, та найважні-
ша є якась вузька границя 
температури. . . 

Коли мова про Венеру, то ця 
планета напевно має ростинне 
життя та, мабуть, деякі, дуже 
вчасні форми звіринного 
життя. 

Питання на місці. 

Батько молодої панни: — А 
по моїй смерті моя дочка ді-
стане двіста тисяч. 

Молодець:^— Вибачте, а чи 
ўвашій родині жиють довго? 

Њ РОКИ У ПИВНИЦІ. 

Перед військовим судом v 
Ліль станув цими днями дезер. 
ТИр Дені Корон, який може 
почванитися не якиинебуд^ 
рекррдом: він прожив 23 ро-
ки в темній пивниці. 

Підчас мобілізації в 1914 о. 
покликали Корона до війська, 
одначе після битви над Мар' 
ною він утік із с'воїх частин 
і добився до Амєну, де жила 
його кохана. Дезертир замеш-
кав у темній пивниці. Він по-
заносив туди найконечніші 
меблі, там їв і спав. На свіже 
повітря виходив він доволі 
рідко і то лише ч поночі, на 
кілька хвилин. 
..Коли війна скінчилася, дс-

зертир далі не мав відваги цр-
кидати свого підземного при-
становища. І так минуло `іі 
роки. Недавно вірна подруга 
К'орона померла. Чоловік із 
пивниці опинився майже в Сх-л-
вихідному положенні! Не бў-
ло більше нікого, хто достав-
ляв би йому харчі. 

Рад-не-рад мусів він вийти 
із свого .підземного схову на 
денне світло й віддати сеОе 
в руки суду. j 

Військовий суд засудив по-
ѓо, беручи цід увагу облек-
шуючі обставини, лиш на 2 
роки вязниці. 
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М И Р О Н П Й Т В М Н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Беж ріжняці, як далеко пом 
Нюзрком. Празі потреби телс-
фонуйте до нас. Обслуга шнра 

1 ЧеСНа. W9 ОАБев: 
883 MORRIS AVENUE, 

cor. 5prinffieW Are. 
N E W A R K , N. J. 

Pbone: E4i.x 3.8347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

Та видно дикуни занюхали 
небезпеку носом. Правдопо-
дібно вони „звітрили", що 
десь у поблизу них знаходять-
ся якісь інші, можливо небез-
печні істоти. Тому, заки Пу` 
стились у дорогу, вони післа-
ли одного зпоміж. своїх людей 
на розвідини. ОбжшовШи до-
вкруги околицю,. їх висланийќ 
вернувся і повідомив,, що „хон 
у носі йому неясно, то очима 
гі(і побачив нічого". 

І 

Після цього цілий гурт ди-
кунів враз з білою дівчиноіо^ 
пустився в дорогу. Коли ди- ; 

куни переходили через стеж- ' 
ќу, що була добре освітлена 
промінями сонця, хлопці мог-

`лц наглядно переконатися, що 
дівчина таки належала до бі-
дої раси і мала всі познаки 
схопленої доиьки капітана, 
Івонни. Стискаючи` нервово ру-
ку Дика, Док промовив: „Ми 
мусимо ту діечнну. врятувати", 

„Тим урятуємо також Тарза-
на",'додав Дик. „Авжеж. Крім 
того мені серце, рветься, що 
та гарненька дівчинка мусить 
перебувати' в товаристві тих 
жорстоких^ дикунів. Хто зна,. 
що вони з-н^ю зроблять?" '-— 
говорив сумно Док. По хвилі 
надўми Дик знов додав: „А 
може вони канібали і готують 

, її собі `на обід?" „Все можли-
ве", згодився Док, „та TONjy 

_ми мусимо її чимскорше, ряту-
вати". 

По тих словах оба хлопці 
скоро -позлазили з дерева і 
тихцем подалися слідами- ди-
кунів. Зрозуміло, що вони не 
мали найменших виглядів в 
отвертій боротьбі побороти 
двацять кремезних дикунів. Та 
У випадках, коли йде про 
джентельмекство і якийсь шля-
хотннй учинок, представники 
білої раси мало думають. Го-
ловно такі представники, якн-
ми були Дик і Док. 

129 Е. 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel. Orchard 4-2S68 
BRANCH OFPICE A CHAPEL; 

707 PROSPECT AVENUI 
(eor. E. 155 3L) , BRONX, N. T. 

TcL Lodlow 4-2ввв. 
" ' I l l И Ц I ! I l l Ш 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертейкер 

зарйджуе погребами по ціні такі 
низькій,, аќ $150. Обслуга 

найкраща. 

J О Н N В U-N К О 
Licensed UundcrUker 4 Embalmer 
437 ,E. ,e th ST., NEW YORK CITY. 
Dlghifi^d Funerals.is low as Sl50. 

Telephone: Orchard 4-8088 
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