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ТРИРТМ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ 
АМЕРИКИ. ІНПЬЦЕНЩ,̂ ІЖяйЖш, . в л л й и . т - к л і і ^ . ч і . в 1HREEGEHTS Р^ЧЙЙЬЕ?" ПЕВНІ 44)607. Of AMERICA. 

УЛИВНІ ДОЩ† НА СХОДІ ПРИЧИНОЮ 
ПОВЕНЕЙ 

ОЛБАНІ (Ню йорќ) ; —Уливні дощі, що наві-
стили понад тисячу миль побережжя Атлянтику в 
суботу, спричинили в багатьох місцях поважні вили-
ви рік і потоків. 

Маєткові шкоди обчисляють на сотки тисяч до-
лярів. Досі начислено, що жертвою повени впали 
8 осіб. 

На залізниці Ню Йорќ Сентрал коло Йонкерсу, 
Ню Йорќ, обвалилась` на залізничу дорогу земля, 
підмулена хмароломом. На переїжджаючому поїзді 
було 15 осіб, ранених цим обвалом. ' 

Поважно потерпіли стейти Мейн і Масачусетс. 
У стейті Конетикот упав.осліплений дощем літак 
американської фльот.и. Згинули пільот і два паса-
жири. 

Через недільну погоду води рік почали опадати. 
ЛІТАК ВЛЕТІВ У іЮРБУ НА ПАРАДІ. 

БОТОТА (Кольомбія, Південна Америка. — 
Підчас військової паради впав військовий літак на 
гущу зібраних людей. Згинули на місці 34 особи, 
а 150 інших були ранені. `Припускають, що з ранених 
декотрі помруть та що число вбитих остаточно ви-
несе понад 50Г 

Причиною випадку було те, що виконуючи 
акробатичні вивороти в повітрі, летун зачепив кри-
лом літака за степеницю. 50,000 осіб бачили випадок. 
Президент републики малощо не впав жертвою ви-
падку. ' 

ЗАМЃШІ ПРАВИБОРИ д о К О Н Ґ Р Е С У : 
ФОРТ ВОРТ (Тексас) — При виборах у 20. кон-

ґресовому дистрикті повалено Морія Мейверика, ві- , 
домого приятеля президента Рузвелта й політики 
„нового розділу". 

Мейверик `звісний не лише в стейті, але й поза 
СТЄЙТОМ; 

УТОПИВСЯ МОРЯК З ВОЄННОГО КОРАБЛЯ; 
НЮ ЙОРК. — 3 воєнного корабля „Ферфакс", 

що стоїть тепер На якорі на ріці Гудсон коло 59, ву-
лиці, впав у воду Пол Ериќ Ґранді, 27-літній поміч-
ник головного електротехніка, і втопився.. -
АМЕРИКАНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРАЦІ КРИТИКУЄ 

УРЯД. 
ВАШИНГТОН. — В останньому числі свого ор-

ґану „Федерейшенист", Американська Федерація 
Праці закидає Краєвій Раді Робітничих Відносин, що 
вона мішається у внутрішні справи Федерації й під-
держує Комітет Просмилової Організації. Часопис 
каже, що така поведінка урядового бюра противить-
ся духові закону про робітничі відносини. 

ДЕРЖАВА ВІДСТУПИЛА ВІД УЧАСТИ -
В СВІТОВІЙ ВИСТАВІ; 

САН САЛЬВАДОР; — Міністер фінансів Сальва-
дору заявив, що ця держава не буде брати участи 
в світовій виставі в Ню Йорќу, зате буде брати у-
часть у виставі в Сан Франсіско, бо Сан Франсіско 
купує 80 процентів кави Сальвадору, 

НА РЯТУНОК ЖІНКАМ. 
ВАШИНГТОН. — Мері Андерсон, директорка 

жіночого бюра при Департаменті Праці, предложи-
ла Франсис Пекринс, секретарці праці,, проект до-
помоги жіноцтву, котрий розробляє докладно плян 
грошевих підмог для хорих і немічних жінок та 
плян шукання праці для тих, що можуть працювати, 
головно для тих, що їм минуло .вже 40 літ. І- .'.,. 

КОМУНІСТИ ЗАЛИЦЯЮТЬСЯ ДО ЦЕРКВИ. 
НЌУ ЙОРК. — О. Робе^)т Вудс, один із свяще-

нйків римо-католицької катедри-св. Патрика, виявив 
підчас проповіди, що кожни# священик при цій-ќа† 
тедрі дістав від комуністичної партії лист, у котрім 
партія пробує переконувати, що римо-католицькій 
церкві й комуністичній партії нічого сваритися та' 
що вони повинні бути братніми союзниками. Про1 

повідник назвав комуністів фальшивими пророками, 
фальшивими приятелями та вовками в овечій шкірі. 

СВЯТКУЮТЬ ПАМЯТЬ ВИЗВОЛЬНИКА 
ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. . 

НЮ ЙОРК. — По всіх просто краях'Середущої 
й Полудневої Америки святковано останньої неділі 
ўродини Сімона Болівара Визвольника; Він підняв 
був в американських кольоніях Еспанії повстання 
проти Еспанії та довів до створення з них самостій-
них републик. 

Святкували річницю й тут. У святі взяли участь 
представники.американського уряду та офіціяльні 
представники уряду Мексика, Кольомбії й Венесуелі. 

ПРАЦІ КОЛО СВІТОВОЇ ВИСТАВИ, 
НЮ ЙОРК. — Заряд виставової корпорації по-

твердив плян збудування на. виставовій площі „ди-
тячого світу". Коштом^ міліона долярів мається збу-
дувати.на площі 7 акрів вистави й забави для дітей. 

ТУРКИ ЗАЙМАіЮТЦАЛЕКСАНДРЕТУ. 
По світовій війні забрано від Туреччини санджак Александрету, па-

сок території здовж Середземного моря від Сирії до Туреччини, і під-
дано його під французький мандат. Недавно тому Туреччина зажадала, 
щоб санджакові надати автономію і дати в нь'ому концесії Туреччині. За 
ці концесії Туреччина стала союзницею Франції. На світлині турки вбива-
ють баранів на свято. В місто входять турецькі війська. 

.і 
ПТЛЄР ЎДЕКОРУВАВ 

УКРАЇНЦЯ. 
За заслуги при -організації 

міжнародньої ловецької виста-
ви у Берліні відзначив Гітлєр 
відомого українського лікаря, 
доцента букарештейського у-
ніверситету, д-ра Івана Фили-
повича з Чернівців, ордером 
„Німецький Орел". 

V . Д v 
' МОЛОДИЙ БАНДИТ. 
У Вінніпегу стався випадок, 

який вказує на здичіння оби-
чаїв між молоденьким поко-
дінням у тому місті. Одного 

ЗАБОРОНИЛИ ЗАЛОЖИТЙ 
ФІЛІЮ Т-ВА ЇМ. ЛЕСІ УКРА-

ІНКИ В КРЕМЯНЦІ. 
Кремянецьке староство не 

приняло до відома „зе взглєи-
ду на безпєченьство публіч-
не" зголошения 'упра'ви Т-ва 
ім. Лесі Українки в Луцьку 
про заложення філії Т-ва в 
Кремянці, де знаходиться у-

ЗМІНИ В КРИМІНАЛЬНІМ 
КОДЕКСІ КАНАДИ. 

Домініяльний парлямент у-
хвалив на теперішній своїй се-
сії деякі зміни в кримінальнім, 
кодексі. І так, спис усіх ре-
вольверів і пістолетів, що зна-
ходяться їв посіданні канадій-
ських громадян, буде відтепер 
відбуватися кожних 5 років 

крашська гімназія, що її утрй-івід б я д о л и п н я к За 
МУЄ Т-во. ' . ' 

J І дуже невважну и легкодушну БОРОТЬБА З ВЕНЕРИЧНИ-
МИ НЕДУГАМИ. 

' Д-р Ф. В. Джексон, заст.уп-
ник міністра здоровля при 

вечора, в семій годині, до про- манітобськім уряді, заявивша 
даючого часописи 12-літнього ДНЯХі щ 0 н а найближчій сесії 
Мориса Гарднйра приступив провінціяльної леґіслятури 
трошки старший від нього буде внесений ‚законопроект; 
хлопець і заявив Ґарднерові, на підставі якого всі новожен-
що він знає вісім людей, які щ мусять перед вінчанням 
хотілиб купити від хлопця та- піддаватися під лікарські 
зети. Ґарднер. бажаючи заро- оглядини на ствердження, чи 
бити кілька центів, пішов з'і вони не є заражені венерични-
невідомим молодцем аж до 'м и недугами. Притім д-р 
будинку збіжевої біржі при Джексон заявив, що 'в самій 
вулиці. Ломбард. Там незна- тіЛЬки Манітобі що року за-
ний молодий бандит схопив непадають на одну з венерич-
хлопця за руку, заволік його них недуг 1,-600 осіб. З того 
на- беріг ріки і силою вирвав багато випадків сифілісу. Ста-
від Ґарднера'В готівці $1.10 і ТИстика виказує, говорив д-р 
вісім трамваевих білетів. При- дЖЄксон, що шість відсотків 
тім молодий бандит грозив y c j x пацієнтів, лікуваних . у 
хлопцеві, що його кине до рі- шпиталях публичним КОШТОМ; 
КИІ коли він буде противитись м а ю т ь у СВОЇЙ Кр0ві заразќи 
або кричати. 'сифіліеа. Про це хорі часто 

;. ,1 .навіть самі не знають. У мані-
СМЕРТЬ НА ГЛАДКІЙ тобських клініках кожного 

ДОРОЗІ.. (тижня лікують тисячу паціен-
... . . ` тів, хорих на венеричні неду-

На, одній з вулиць Ьукареш- р и в т і м о ч е в и д н о зараховані 
ту, свіжо скропленій водою, т а к . п а ц і е н т и , я к і в і д в і д у ю т ь 
перекинувсь автобус. 3Г И"УВ-ш п и т а л і щ 0 т и ж н я . Половина 
сотник румунської армії ЧеР- ^ н а р і ж н і в и ч н і х 0 . 
невський, який стояв оподал.к рекрутуються з осіб v 
на хіднику. 5 осіб зпоМ.ж па- - в і ц . в і д 1 3 д о 3 0 р о к і в . Н а з а . 
сажирів^ автобусу важко ране- ^ д о ш п и т а л і в д і с т а ю т ь с я 

НІ. шість відсотків пацієнтів, які 
колись мали венеричну неду-

ЗАЛІЗНИДЯ І ЗЕЛЕНІ СВЯТА. 
ѓу і тої недуги або взагалі не 

Першого дня Зелених Свят!лікували, або лікували недо-
на стадії Запитів під Львовом статочно. З публичних подат-
па и"ц ц v. : кв на тих пацієнтів видаєть-
касіер не хотів продати білє-("1и "^ ^пппп піинп 
тів до Львова багатьом лашим,ся_в Манітобі $оО.ООО річно. 

та заскору їзду автами по го-
стинцях і дорогах підвищено 
на два роки вязниці або $1,000 
кари, або на обі кари разоц. 
Також можна буде відібрати 
керманичеві авта, що їздить 
невважно або заскоро, право 
їзди автом на три роки% Ці всі 
кари можуть бути ‚наложені, 
хоч' через невважну або заско-
ру їзду не спричинено нікому 
ніякої шкоди. Також додано 
до домініяльного кодексу 
клявзулю, що накл'адає два 
роки вязниці на того, що кра-
де росѓини, овочі та городо-
вини з чужих земель. 

РЕДУКЦІЯ УКРАЇНЦІВ. 
У звязку з наѓшќого на у-

країнців, яку. ведутц деякі „на-
родові" кола, що зарав 'по у-
ступленні воєводи Юзевскоѓо 
почали складати сп'иси україн-
ців, яких треба повикидати з 
ріжних посад, міський уряд 
Луцька виповів працю трьом 
українцям - інжинірам, що` 
зрештою були контрактовими 
службовиками. Самі поляки 
признають, що українці скрізь 
і всюди дуже, добре, працю-
ютьі Навіть ковельський ста-
роста, що не грішить сенти-
ментом до українців, якось 
сказав, що українці — це най-
кращі робітники. Але, річ я 
сна, справа не в найкращих 
робітниках,'а В тому, щоб не 
було українців. 

„ПОЛЬСЬКА ГЕРБАТА". 

і і ; і селянкам, мовляв:' У шпиталях, говорив д-р Один з варшавських бота-
То певно на Яновскі цме'н-' Джексон, є велике число хо- Н І К І В виплекав гостину, що — 

т'арж^Ютро!" Наші селяни му`рих осіб, яких хороби є на- здається - може в дечому 
сіли йти пішк'и до Львова. Чи слідками невилікувальних ве- заступити справжній чай. При-
це в інтересі залізниці відзви-.неричних недуг. `Держава ви-' в і з чаю вимагає багато де-; 
чаювати людей від неї і чи до дає на` таких людей величезні віз, а спроба заступити чан 
компетенції залізничих уря-;суми грошей.. Через венеричні 
Довців належить розгляд при-jхороби велике число осіб за-
чини подорожі громадян?! 'неггадае на ріжні недуги серця. 

мятою — не вдалася. Чи прий 
меться ця „польська гербата", 
побачимо. 

УСПОКОШЯ НА ДАЛЕКОМУ СХОДІ 
ТОКЙО. —Японська офіційна агенція доносить, 

що японський уряд, на днях запропонує совєтсько-
му урядові сторення комісії, в склад якої входили 
би представники Японії, Совєтів і Манчука. Та ко-
місія малаб розглянути недавнє стертя японських 
відділів з совєтськими, а також усі. інші сутички, 
що ча,сто появляються на совєтсько-манчуцькій Гра-
ниці. Загальний настрій у Японії спокійний і є таке 
переконання, що до війни між Совєтами і Японією 
в найближчій будуччині не прийде і що Совєти по-
годяться на пропозицію Японії. Совєтська влада на 
Далекому Сході вже згодилася видати двох япон-
ських пре'дставників, які були вислані на советський 
бік у ціли переговорів, а яких совєтська влада за-
тримала. 

АНҐЛІЙСЬЌО-ФРАНЦУЗЬКИЙ ЄОЮЗ. 
ПАРИЖ. — Англійський міністер війни, Fop Бе-

ліша, який тепер перебуває в Парижі, заявив, що 
внаслідок англійсько-французького союзу два краї 
немовби знайшлись під одним прапором, а їх армії 
під кермою одного військового штабуѓ 

ЃТАЛІЯ ДАЛІ ПРОПАГУЄ „РАСОВІСТЬ". 
РИМ. — Всупереч пер`еконанням деяких кругів, 

що Італія тільки часово.висунула свокграсову по-
літику, щоб у той спосіб відстрашити німецьких 
жидів від в'їзду до Італії; італійські часописи, то-
ловно „Джорналє д'Італія", далі пропагують расо-
ву політику, звернену головно проти жидів. Редак-
тор цеї газети, Вірджініо- Ґайдаг якого загально вва-
жають „голосником Мусолінія", написав статтю, в 
якій закидає жидам, що вони своєю роботою стя-
гають упадок на народи і їх держави. Наперед-вони 
даний нарід підкопують морально. Дірвавшись до 
влади в данім краю, вони нищать йогсь при помочі 
всіх засобів. Та стаття кінчиться словами, взятими 
з амѓериканського жидівського журналу, „Ди Аме-
рикен Гібру Ревю", з 3 червня,ц. p., в якім говорить-
ся: „В цій нищильній політиці американське жидів-
ство здоротись духову і політичну коаліцію трьох 
синів Ізраеля: Літвінова, Блюма і Тор Белішу". 

ЛЮДИНА В БОРОТЬБІ З ПРИРОДОЮ. 
ЖЕНЕВА. — Ціла Европа з запертим Віддихом 

очікує вістки, що сталося з чотирма альпіністами, 
які хотіли доконати неможливого і хотіли видря-
патися^на скалу, високу поверх одної милі,1`ццо її 
один бік спадає прямовисно, майже як стіна. ІСаме 
з того прямовисного боку ті альпіністи хотіли ви-
дряпатись на сам вершок, вбиваючи в щілини скали 
залізні цвяхи й привязуючи себе шнурами до них. 
Вони зробили вже були в той спосіб коло 6,000 стіп 
і залишилось їм іще було всього лиш кількасот стіп. 
Та на верхах гір вибухла мряка, мороз і буря. Вона 
поховала їх, і не знати, що з ними .сталося. Знавці 
говорять, що вони від морозу там померзнуть. Та 
є такі, що маютЬ надію, що вони і ту перешкоду 
поборють. , 

ЕСПАНСЬКГ НАЦІОНАЛІСТИ В НАСТУПІ. 
ТЕРЕУЛЬ (Еспанія). — Армія ґен. Франка пе-

рейшла в наступ на західньому фронті і захопила 
важце містечко Кастуера. Притім вона захопила; о-
колиці, багаті в ріжні мінера`ли. На інших фронтах 
націоналісти також роблять поступи вперед. Вони 
здобули в останніх днях поверх 3,000 квадратових 
миль території. 

НІМЕЦЬКИЙ ГЕНЕРАЛ ОСТЕРІГАЄ ЧЕХІВ. 
БЕРЛІН. — Німецький генерал фон Мецш на-

дрўкував статтю, в якій остерігає чехів, щоб вони 
занехали-свій союз із Совєтами, бо це готово на-
нести їм клопоту. Він підкреслив, що великі дер-
жави; включаючи Англію і Францію, не дуже хочуть 
викликати світову війн}', щоб оборонити Чехосло-
ваччину. А Совєти під оглядом мілітарним не ба-
гато варт. - . ` -

БРИТІИСЬКА ПРЕСА ВІДНОСИТЬСЯ ЛЕГКО 
ДО НІМЦІВ. г? 

, ЛОНДОН. — Вся англійська преса перестала 
атакувати німців. Навпаки, слідно в ній охолодження 
у відношенні до 4exJB. Передові часописи навіть да-
ють пораду чехам, щоб вони приняли всі пропозиції 
німців .Дехто думає, що англійська преса приняла 
цей тон на передодні важних подій, які стануться 
В СереДуЩІЙ ЕврОПІ. ; 
ЖИДІВСЬКИЙ РАБІН ТОРГУЄ НАРКОТИКАМИ. 

ПАРИЖ. — Французька іполіція арештувала ра-
біна Ізаака Ляйфера з Бруклина, який` займався тим, 
що пересилав до Америки в святих жидівських., 
книжках наркотики. Переплетникові, який приготов-
ляв-йому спеціяльні {шижќові оправи, рабін гово-
рив, що він у тих книжках спроваджує до Америки 

j „пісок зо святої землі". 

А 
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СВОБОДА ДРУКОВАНОГО СЛОВА 
Сталася в Ню Йорќу подія, що в драматичний 

спосіб зясувала громадянству основи політичної си-
стеми Америки й поставила її в` різкому противен-
стві-до інших систем. 

Соціялістична Робітнича Партія видала брошур-
ку, в котрій „розкривається" Джана Л. Луіса, голо-
ву Комітету Промислової Організації, представля-
ючи його як юнійного рекетіра, фальшивого робіт-
ничого провідника й знаряддя капіталістів для бо-
ротьби проти робітників. 

Цю брошурку продавали по вулицях Ню Йорќу 
агенти цеї партії. Одного з-них арештовано за те, 
що, мовляв, він продавав брошурки без дозволу по-
ліції. Коли його поставлено за це на суд, міський 
суддя відкинув обвинувачення, заявляючи,.що до-
магатися від людини дозволу на продаж друкова-
ного слова значило би стільки, що відбирати люди-
ні конституційні г а р а н т і ї свободи друкованого 
слова. 

Газети приплеснули цьому рішенню судді, до-
бачуючи в ньому видно й оборону свободи преси. 
Деякі газети ПОЗВОЛИЛИ собі притому напасти на 
Джана Л. Луіса як на людину, що була особисто 
заінтересована в обмеженні конституційної гарантії 
свободи друкованого слова. 

Тимчасом Джан Л. Лўіс, дізнавшися про рішен-
ня судді, видав публичну заяву, в котрій теж заявив-
ся за судове рішення: „Я радий, що дальший про-
даж цеї брошурки не буде мати дальших обмежень. 
Американський народ має право поширяти й читати 
розбіжні погляди, без огляду на те, як ці погляди 
упереджені й викривлені. Рішення судді є розумне 
й годиться з нашими найкращими традиціями. Я 
сподіваювя} що члени Комітету Промислової Ор-
ґанізації будуть мати стільки свободи поширяти 
свої летючки й продавати публікації Комітету Про-
мислової Організації, скільки свободи Комітет при-
знає своїм ворогам". 

Заява Луіса замітна передовсім тим, що тут чо-
ловік виступає в обороні засади, хоч виконування 
цеї засади в даному випадку приносить шкоду йому 

'самому. Заява ще замітніша тим, що Лўіс виразно 
признає свободу поширяти друковане слово, хоч-
би в ньому були погляди упереджені або пере-
кручені. ЯК' звісно, ті, що обмежують свободу слова, 
власне заслоняються тим, що колиб людям дати не-
обмежену свободу публікувати свої погляди, то` 
публіковани би брехні й забобони. Тому, мовляв, 
для охорони публики перед такими фальшивими 
поглядами треба обмеження свободи друкованого 
слова. В основі цього погляду лежить переконан-
ня, що людина своїм свобідним розумом не потра-
пить розріжнити брехні від правди. Тому вона по-
требує поліцая, що має їй сказати, де правда, а де 
неправда. 

Американська система виходить із заложення, 
що й звичайна людина, коли їй предложити брехні 
й правду, потрапить визнатися в шравді, а навіть, 
якби не потрапила визнатися в одному або другому 
випадку, то вже самі спроби визнатися виробляють 
у ній цю здібність щораз більше і щораз більше 
зменшують можливість одурення. 

о.с. 

К Р И М 
Питання наших окраїн ду-{над цілою Україною. Той мо-

же дражливе. Тут хочу звер- же робити з нею, що хоче, ро-
нути увагу не на східні, ні на бити десанти, бльокувати І т, 
західні наші окраїни, а на пів-
денні. Цю справу, справу. Кри-
му, у нас дуже мало порушу-
ють. Донедавна її навіть не 
вважали у нас такою важною. 
Але наші противники вважали 
її за таку і відповідно до тої 
своєї гадки про неї поступали. 

Насамперед Москва. Здобу-
вала вона Крим для свого 
царства на спілку з Україною. 
Властиво українці перші пока-
зали їй туди шлях: походи ко-
шового Сірка, гетьмана Са-
мойловича, потім Мазепи. По 
тих, розчищених українськими 
вояками стежках, сунула на 
Крим Москва, щоб за Катери-
ни завоювати його остаточно. 
Але, завоювавши, вона зроби-
ла його своєю провінцією. І 
тому, коли в 1917 р. зачали за-
рисовуватися контури неза-
лежної української держави, 
ціла московська державна 
думка, всі політичні партії 
зареклямували Крим для Росії. 
Вислідом того була анексія 
Криму і ного втілення до СС-
СР, властиво до РСФСР, до 
російської федераційної ре-
публики, всупереч усяким ґео-
ґрафічним і іншим оглядам, я-
ні наказувалиб втілення Кри-
му до Ўкраїни. Важність Кри-
му прекрасно оцінили і німці 
в 1918 p., і тому, коли україн-
ська бригада Натієва маширу-
вала на півострів, щоб зєднати 
його з українською республи-
кою, німці, висуваючи наперед 
турків, наклали своє „вето". 
Натієв мусів завернутись, а 
з Криму створено автономну 
державку під зверхністю Ні-
меччини. . 

п. Ясна річ, що на щось по-
дібне ні одна держава лозво-
лити не може; не може по-
зволити й українська держава, 
яка скорше чи пізніше над 
Чорним морем повстане. Са-̀  
мостійницькі забаганки ќрим-
ців це ніщо інше, як заба-
ганки, диктовані якоюсь інт 
шою силою, ворожою Україні; 
в інтересах Криму відділятися 
від України нема ніякого сѐ н-
су. . 

Та не тільки Москва; є ще 
й друга сила, яка, на, всякий 
випадок, хотіла би бачити 
Крим „самостійним", себто 
під чиєюсь зверхністю, лише 
не українською. Таку думку 
м. і. пропагує' інтенсивно 
польська преса, і то саме та, 
що вдає з себе страшну при-
хильницю самостійної Украї-
ни (над Дніпром), напр. 
„Мисль Польска",, „Бюлєтинь 
Польско-Україньскі" й інші. 
Вразі потреби завше, вони 
знаходять якихось варшав-
ських крнм ці в, що „проте-
стують" проти „українського 
імперіялізму" і домагаються 
самостійности Криму... Цій 

-О 
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Ч. 171. 

Недоречність такої розвязки 
питання бє в очі. Крим переду-
сім ніколи не був самостійним. 
Давніше був під зверхністю 
Отоманської Порти, під звер-
хністю султанів. Потім фак-
тнчно зданий на ласку і нела-
ску кошових отаманів Запо-
розької Січи, то під владою 
Москви чи Німеччини, але са-
мостійннм' він не був. Тому, 
коли він мусить уже входити 
в склад якоїсь держави, то, 
ясна річ, що тільки в склад 
держави української, 3V якою 
звязаний Географічно, а у ве-
лнкій мірі етнографічно (укра-
їнська кольонізація). І нареш-
ті найважніше: хто посідає 
кримські порти, той командує 

і 

групі польської громадської 
думки йде, у випадку Криму, 
про те, що й -у випадку так 
званої „Козакії", штучного 
конгльомерату', земель коло 
Дбну, видуманого спеціяльно 
на те, щоби ззаду шахувати 
евентуальну самостійну Украї-
ну. Ось для того самого` ви-
ду'мано і „самостійність Кри-
мў" цією пресою і тими ґру-
пами. Історики тої групи радо 
розводяться над історичними 
споминами, як то колись, під 
Ґрунвальдом, „руські полки" і 
татарська .кіннота помогли 
рятувати кордони Річи Поспо-
литої проти, „кжйжаків". Для 
цього і тепер `здаласяб Украї-
на, „сфедерована" з Польщею, 
і кримські татари на поміч, а-
ле „самостійні", незалежні від 
України... 

Ідея „незалежности" Криму 
для українців є ідея цілком не-
приємлива. В усіх публіка'ціях 
ми мусимо відпирати цю ідею 
як недопусќальний замах на 
інтеґральність нашої території. 
Кримцям Україна напевно 
ніякої кривди не зробить. Але 
не може позволити, щоби, 
прикриваючись „правами на-
ції на самоозначення", якась 
чужа сила, хотіла, з допомо-
гою Криму, мати в своїй ласці 
і -незалежну Україну. Подібні 
претенсії тим менше оправда-
ні, що в Ќримі є лише 25— 
ЗО% татар. ;-

грекоткатолицька, вкінц^на формальному, принципі, яі 

О С Т А Н Н І Й А К Т 
(Стаття львівського „Діла" з 9. липня` ц. р. про договір між 

Польщею та Ватиканом у справі поуиіятських 
церковних земель). 

Сойм саме ратифікував до-
говір між Польщею й Апо-
стольською Столицею, яким 
Рим за 2 чи 2V'j. міліона зл. від-
ступає польському урядові ні-
бито всвоє право до земель і 
майна, що колись належали до 
Греко-Католицької Церкви та 
українського населення, яке 
творило цЮ Церкву. Польський 
уряд цим договором хоче: 1) 
начеб залєґалізувати те, що 
фактично сталося з бувшими 
уніятськими церквами та 3eVi-
лями; 2) найдешевшим кош 
том набути для себе право 
власности на землі православ-
них, колись уніятських церков. 
Найцікавіше, що справжній 
власник тих ' земель — а 
ним є без сумніву україн-
ський нарід і та уніятська цер-
ковна організація, яку він тво-

говору. Сторони, що догово-
рюються між собою, наче не 
знають, хто є цим дійсним та 
правним власником колишніх 
уніятських, нині православних 
церковних земель. Тому легко 
дійшло в них до порозуміння. 

Трансакція, яку переводять 
між собою Польща й Ватикан, 
сповидно Має вигляд формаль-
но-правного акту. Лише'біда в 
тому, що прицьому обидві 
сторони оперують правними 
фікціями, а̀  не правно - реаль 
ними фактами. 

Землі, що є предметом тран-
сакції, в історичній дійсності 
належали до автохтонного у 
країнського населення та до 
тієї церковної організації) яку 
цей нарід творив. Байдуже, що 
ця церковна організація в хб-
ді історії змінювалась, а са'ме 

тім 
знову православна. Церковні 
землі чейже належали до жн-
внх людей, що творили дану 
церковну організацію, а ті жи-
ві люди — завжди' та незмінно 
належали до одного і того са-
мого українського народу. Це 
є дійсне, вічне в історії, і цього 
факту не оминути ніякими со-
фістичними правними формул-
ками. 

Але як і стати на чисто прав-
ний ґрунт, то чейже вихідними 
точками, що визначували 

іправний стан цих церковних 
'земель, треба признати пе-
редовсім ІХ-тий і Х-тий том 
р о с і й с ь к и х з аконів, я-
кі признавали за Православною 
Церквою право до земель, що 
були в її посіданні до світової 
війни, а ті закони й досі не 
втратили своєї обовязуючої 
сили. Другим рішальним мен-
том є польська конституція, 
що признає за Православною 
Церквою право власности до 
її майна, притому таке саме, я-
ке має, скажім, і римо-като-
лицький костел. Третій, хоч 
нерішальний, зате цікавий мо 
мент той, що при цій трансак-
ції зігноровано зовсім Право 
славну Церкву, яка чейже існує 
Адже в цих 12,000 га,, які ста 
ли предметом торгу, є тисячі 
гектарів землі і десятки цер 
ков, які дотовано в XIV. 
XV. т., або перед війною без 
сумніву за гроші православ 
них, коли ще унії не було. Чі 
й вони є „поунійні" добра? 

Очевидно держава завжди 
має право застосувати вивла-
снення церковних чи костель-
них земельў'Але тоді вона обо 
вязана власникові заплатити 
за вивласнений обєкт по його 
фактичній ціні. І нічого прості-
шого не було, як приноровити 
цю процедуру і до українських 
земель. Можна було їх забра 
ти, але треба було за них за 
платити. Кому? Очевидно, то 
му, хто фактично й правно був 
і є власником цих земель. А 
ним є одиноко та виключно у-
країнський нарід і та церковна 
організація, що її він у дано-
му менті творить, себто Пра-
вославна Церква. Досі уряд за-
брав від Православної Церкви 
округло 73 тисячі ѓа. землі. 
Якби вартість одного гектара 
землі оцінити тільки на тисячу 
злотих, то це творнлоб суму 
73 міліонів злотих. Очевидно, 
вигідніше було заплатити 2 ji 
пів міліона, ніж 73. 

Чомуж Рим згодився на таќу 
невеличку суму? Ватикан свою 
претенсію до церковних укра-

рить, не бере участи в акті до-! первісно була православна, по- їнських земель базував тільки 

^ ^ 
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ЗА УКРАЇНУ 
;ц ( В І Р А Б А Б Е Н К О ) 
'ж Повість із часів революції і повстанської війни 

у Великій Україні. (В двох частинах). 
Ч а с т и н а д р у г а 
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Хай живе радянська влада! Хай 
живуть вожди революції! Хай 
живе третій 'комуністичний ін-
тернаціонал! Ура, товариші! — 
несподівано закінчив комісар 
збитими аг†Ѓаційними ̂ річення-
ми свою промову. 

Та селяни 'похнюплено мов` 
чали. Червоноармійці ` заспіва-
`ли Інтернаціонал, як то завж-
ди буває на радянських мітін-
гах. У часі співу частина зі-
браних сиділа і це викликало 
обурення в комісаря. 

- І - Ви щож, хахли чортові! 
—^Цизвірився на присутніх. — 
Не%наете хіба, що інтернацо-
налу треба вислухати стоячи? 
Під арешт захотілося? гай 

— Таж ми не` знали, що то 
таке співається, — винувато 
відповідали селяни. 

— Так отже знайте, що ін-
тернаціоналу. треба слухати 
стоячи. Вважайте набудуче! -г-
гостро прикрикнув комісар. — 
А тепер до .вибору голови і 
секретаря зборів. Ну, головою 
буду я — говорив він далі, не 
даючи селянам прийти до сло-
ва. — А на секретаря покли-
чу товариша Єпимахова. То-
вариш Єпимахов, прошу заня-
ти місце. ^ 

На сцену вийшов червоно-
армієц^і засів до стола. Наче 
Щ пересто'рогу селянам .:бба 

виняли револьвери, погралися 
ними і положили коло папе-
рів. Зачудовані і зніяковілі се-
ляни приглядалися до тієї про-
цедури у гробовій мовчанці; 
лише червоноармійці перегля-
далися насмішливо, значучо 
підморгуючи в сторону селян. 
Комісар обвів усіх суворим зо-
ром і заговорив знову: 

староста. — Ми намітили своїх 
кандидатів. Жид у нас один у 
селі, а ви його намітили на 
голову ревќомў. Когож він ре-
презентуватиме? Хіба свою ро-
дину. 

— Та н ви призначуєте двох 
кандидатів своїх, селян —`за-
скрипів голос комісаря. 

— Яке значіння матимуть 
два селяни проти трьох чу-
жинців? Більшість усе буде 
по їхній стороні — озвався 
Бабенко з гурту. 

— А хто то там такий му-
дрий? —.̀ злобно кинув комі-
cap. — Підійди но сюди; я хо-
чу бачити твоє обличчя., 

Бабенко підійшов. Сруль на-
хиливсь і став щось нашіпту-
вати червоноармійцям. Ті згід-

„ — Так отже на голову ревко-
му кандидує товариш Бреґман, 
ваш односельчанин. Хто про-
ти? Підніміть руку! 

Селяни сиділи непорушно. 
— Вибраний через акляма-

ЦІЮ! певним голосом по-твердив комісар, і продовжу-
вав тим же тоном: — На за-
ступника голови кандидує то-
вариш Колотілкин, ось цей' — 
показав рукою на президію. — 
Хто проти?... Вибраний через 
аклямацію вже навіть не чекаючи, чи хто 'З селян не 
підніме руки, потверджував 
вибір призначених ним же кан 
дидатів. — На секретаря — 
товариш Єпимахов. Хто прс-
ти?... Вибраний через акляма-
ціюі А тепер призначіть двох 
своїх кандидатш-селян. Тіль-

ша` справа... Не виконаємо ні снуть у селі, перевести арешти 
одного на шкоду селу і селян-
ству. ; . 

Президія не сподів'алася та-
кого звороту справи, щоб 
кілька відважних набралися 
сміливости перечити їй, бойко-
тувати кандидатів і самі ви-
борй. Та вжити сили не по-
сміла. Комісар іще попробу-
вав селян умовляти: 

— Не будьте дітьми, грома-
дяни. Я не вірю, щоб усі зі-
брані були проти виставлених 

найбільш неблагонадійних, за 
вказівками Рудого і Бреґма-
на, а тоді залякане селянство 
піддасться його волі. І знову 
став перешіптуватись зо сво-
їми помічниками. 

А селяни спокійно виходи-
ли, проводжені ненависними 
поглядами червоноармійців. 
Мовчали, бо не бажали розмо-
вами викликувати вовка з лі-
су, стягати на себе підозріння 
в неблагонадійності. Та в ду-

ливо потакнули головами. 
— Ці оба завзяті петлюрів-'ки не куркулів і не неньколюб-

ці, неньколюбці, товаришу ко- ців. Ну,' призначуйте! — за-
- Отже приступаємо до ви-)місар — потиху пояснив Єпи- кінчив наказуючим тоном, 

бору ревќомў. Намічені нами махов^ — Мц не беремо ніякої уча 
отсі кандидати: на голову рев-
кому товариш Бреґман; його 
заступником товариш Колотіл-
кин; секретарем товариш Є-, 
пимахов, секретар зборів. Двох, 
членів ревќомў можете при-
значити своїх незаможніх се-
лян. Тільки попереджую: ані 
один куркуль не повинен про-
йти у ревќом і' 

Селяни стали перешіптува-
тись та виявляти своє невдо-
волення боялися. Вигляд 0-
зброєних червоноармйців при-
глушував їхнє обурення. Ко-
місар скочив з місця: 

— Ну? Чого там перешіпту-
єтеся? Невдоволені?! — за-
кричав на селян. — Говоріть, 
чого хочете? Ну, ось хоч ви, 
скажіть! — указав на старо-
сту. —т Ви, здається, тут ота-
маном є... Говоріть! 

— Селяни невдоволені з ќан-
дидатів ^виступив наперед 

— Петлюрівці?... Знайдем на 
них місце... А покищо не тре 
ба іритувати селян... може до 
розрухів прийти — відповів 
комісар також потиху. — В 
ночі мо'жемо захопити всіх 
неблагонадійних. —. А далі 
знов звернувся до селян: 

— Отже ви невдоволені з 
кандидатів, ѓа? Ну, ми вашої 
згоди і не' доходитимем... Але 
вибори всеж таки переведено! 
— заговорив погрозливо. — 
І нехай хто попробує не по-
дати голосу на наших кандн-
датів! Цим він'виявить своє 
невдоволення з радянської вла-
ди, і вона знайде йому певне 
місце... 

Селяни не відповідали на 
погрози. Бабенко хотів був 
щось сказати, та комісар не 
дав йому прийти до словам Су-
воро блискаючи очима, заго-
ворив скороговіркою: 

сти у. цих виборах. Призначуй-
те далі своїх кандидатів, мо-
скалів чи жидів — заговорив 
Бабенко. 

Комісар скипів; поскакува-
ла з місць і вся „президія . 

— Даќ ето чтоже, товариші, 
бунтувать задумалі?! — виско-
чив Колотілкин. — Ми імєєм 
тут силу і не вам бороться с 
нами. 

— Не бунтувати — відповів 
староста.` — Тільки селяни хо-
чуть вибрати свою владу, се-
лянську й українську, а не мо-
скалів із жидом. Коли ви при-
значили самі себе кандидата-
ми, то і вибирайте себе самі. 
Селяни не подадуть за вас го-
лосу. Призначуйте і решту 
своїх червоноармійців; ми зна-
тимемо, що в нас не виборна 
влада, а окупаційна, призначе-
на москалями. Чи 'будемо ви 

військовою владою кандида- Ші к о ж н и и присягався проти 
тів. Це певно цих кілька за сТ а в и т и с ь . новій, нахабній вла-
горілих неньќолюбців. Я мав Д1' щ о ш б и т о н е с л а сои'яльне 
би тѓраво ареш'тувати їх і від-f в " ? в о л е н . н я працюючих, а в 

Дійсності % накидала на село 
свою важку руку із скрівавле-
иими лазурями, бажала рядити 
селянським життям. Адже їхні 
сини воюють з отою самою 

конувати п розпорядки, це ін- Постановив, коли вже 'всі по 

ставити, куди слід, але свбго 
права не вжию. Отямтеся. Не-
вже ви всі проти наших ^ан-
дидатів? Ану, попробуємо. 
Хто проти вибраного ревќомў, 
підніміть руки. Не бійтеся, ка-
ри за це не буде — запропо-
нував селянам. 

— Всі... Всі проти!, Влада 
має бути наша, селянська! — 
загули на перебій зібрані і 
-піднялися вверх сотки рук. 

Одноголосно — процідив 
зіритований комісар.—У тако-
мў разі вибори відкладаємо на 
кілька днів пізніше, а покищо 
розходіться спокійно по до-
мах. 

Комісар радо вжив би був' 
сили. Не- вагавсяб навіть роз-
стрілити кількох свідоміших, 
та боявся. В селі станув зде-
комплєтований курінь, не біль-
ше двісті червоноармійців, а 
саме село свідоме, та й не без 
зброї. Несподіваним нападом 
могло-розігнати курінь на всі 
чотири сторони, о'голосити 
досить слабому ' большевиць-
кому фронтові війну в заоіл-
лю. 'Надумував, що має діяти. 

владою вже кілька місяців. 
По відході селян комісар за-

порядив строге поготівля, на-
казавши в строгій таємниці бу-
тн готовими на нічну випра-
ву, а тимчасом обходитися з 
селянами якнайделікатніше, 
щоби приспати їхню чуйність. 
Червоноармійці розійшлися 
передавати сотням розпоря-
дження. Пішов і комісар з не-
вибраним ревкомом до това-
риша Сруля Бреґмана. Той бід-
кався, переконував комісаря, 
що він так і знав, що з тих 
виборів нічого не вийде. Тре-
ба було ревќом призначити, 
зіставити йому `охоро'ну зо 
трицять червоноармійців, а то-
ді радянська влада міцно за-
гніздиласяб у селі. Семен зо 
свого боку нашіптував Коло-
тілкинові і Єпимаховў. Ті кру-
тили головами і відмовляли 
зрезиґновано: 

—.-Нда... Народєц... Ето тє-
бє, братец, нє тьомная Расєя!'" 

(Дальше буде^. 

саме на тому, що колись укра-
їнці цих земель творили Гр.-
Кат. Церкву. З того титу. 
лу у хвилині, коли ця колиш-
ня Греко-Католицька Церквц 
перетворилась На іншу церков-
ну орґанізацію, , Ватикан МІР 
зголосити своє тіраво, хай би 
й чисто формальне до відшко-
дування. І він це зробив та 
відшкодування від царського 
російського уряду дістав пов-
ністю. Через те тепер вдруге 
домагатись відшкодування вла-
стиво не було вже підстав тим-
більшс, що латинські, костели ' 
на Холмщині й Підляшші фак 
тично таки заволоділи знач-
ною пайкою церковних земель 
і очевидно не дали за цю зем-
лю ані сотика. З тих причин 
Ватикан властиво не міг доро-
житись при заключуванні тран-
сакції: кожн а̀ сума, яку годнв-
ся йому заплатити польський 
уряд, була для Ватиканў начеб 
дарунком від польського уря-
ду, точніше сказати це була 
заплата за прислугу, яку Вати-
кан зробив польському урядо-. 
ві. Адже завдяки договорові з 
Римом витворилась омана лє-
ґалізації того стану, що пов-
став був при помочі доконаних 
фактів. І за цю саме прислугу, 
а не за право власности, Вати-
кан казав собі заплатити. 

Може з фінансового погляду 
це і добра трансакція. Але з 
інших, передовсім релігійних 
міркувань вона не представля-
єтьс`я дуже світло та є щонай-
менше ризиковна. Насамперед 
теперішнім договором не мо-
же захоплюватися Греко-Като-
лицька Церква. Вона не тільки 
безпосередньо сама не дістала 
того, що колись творило її 
майно,' але й бачить, що коли-
шня приналежність до Греко-
Католицької Церкви стала 
причиною нещастя для її бра-
тів, православних українців, та 
Привела до великого зменшен-
ня національного українського 
майна. Греко-католики з сумом 
і прикрістю далі відчувають, 
як відкидають самий східній 
обряд, боЖ' колишні греко-ка-
толицькі святині переробили 
тут і там на латинські костели, 
або їх просто руйнують і па-
лять, замісць того, щоб їх з пі-
єтизмом зберігати. А все це 
разом узяте ще й Компромітує 
та підважує саму велику ідею 
зєдинення христіянських цер-
ков: західньо-католицької та 
східньо-православної. 

Адже не тільки православні 
українці, але й увесь право-
славний`світ ніколи не забуде 
трго, яку ролю відіграв Вати-
кан в акції позбавлювання у 
країнського православного на-
селеннй його вікових прав де 
церковної землі. Це роля спіль-
ника, завдяки якому ціла спра-
ва виглядає так, неначебто все 
було в порядку і нікому не ста-
лась ніяка кривда. Нічого каза-
ти, що така роля понизить 
авторитет римо-католицького 
костела в очах усіх тих, що хо-
тілиб у церковній організації 
бачити забороло найвищих ці-
лей. А вже понад усякий сум 
нів тепрішній договір Ватика-
ну з польським урядом гіере-
креслить великі пляни на 
зєднання з Римом усього Схо-
ду Европи. 

Не можна не відмітити ще й 
того, що нова трансакція Рн-
му проходить у. своєрідній 
атмосфері, яка витворилась у 
Польщі на національно-релі-
ґійному фронті. Цю своєрід-
ність творить відома „місіо 
нарська" праця військово-полі-
ційних чинників у прикордон-
них повітах Волині. А ще біль-
ше — висилка православних 
священиків та масове закрн-
вання, розбірка і палення пра-
вославних, колись уніятських 
церков на Холмщині. Ця атмо-
сфера кидає на договір Риму з 
Польщею таке понуре світло^ 
що, гадаємо, його Рим не міг 
собі бажати.` 

В шк`олі. 
— Як твій брат має пять яб-

лук, а ти забереш йому три, 
який буде вислід? 

Сварка. .___ ^ _ J 
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З Д Н Я 
ВАКАЦІЙНІ НАСТРОЇ. 

Говорив кілька тижнів тому 
один громадянин до другого: 
„Тішуся, що незадовго жінка 
поїде собі на фарму. Трохи і я 
при тім відпочину. Правда, на 
фарму я не поїду, тільки буду 
далі в місті, але ніхто мені не 
буде говорити, що маю роби-
ти, куди йти. Ніхто мені не бу-
де туркати над головою. Нага-
Лаю собі старі, „кавалерські" 
часи, коли то ми разом з хлоп-
ЦЯМІІ забавлялися нераз і до 
пізна вночі. Нераз' випили і за-
кусилИі нераз заграли в карти. 
Бувало йду серед півночі, або й 
по півночі, додому й не журю-
ся, то треба буде перед кимсь 
оправдуватись. Роби, брате, 
те, то хочеш"... 

Він на хвилю задумався і до-
дав: „А тепер не те. Правда, 
моя жінка дуже добра, ретель-
на. чесна. Вона добра господи-
ня.' Та й звик я до неї надобре. 
Але всетаки хочеться нераз на-
гадати старі часи й робити те, 
чого забажається". 

На згадку „кавалерських ча-
сів" і той другий громадянин 
зарухався. Видно було, що те-
ма і для нього цікава. „А 
вжеж", потакнув він. „Чолові-
кові іноді таки хочеться зажи-
ти повної волі й робити те і 
друге без страху, що має жан-
дарма над собою". Висказав-
шн на адресу своєї жінки та-
кож кілька компліментів, мов-
ляв, „вона добра і статочна го-
сподиня", аба ті громадяни рі-
шили „дати собі духа", як жін-
ки поїдуть на фарму. „Погуля-
емо трохи", промовили вони 
до себе й, усміхаючись, задо-
волено розійшлися. 

що було джерелом їх щастя, й 
не можуть відзискати цього 
назад? 

Воно не булоб може таке 
прикре, якби чоловік знав, що 
втратив щось дороге не з вла-
сної вини. „Щож, я робив усе, 
що міг, але не помогло", може 
сказати собі в тому випадку 
чоловік. Але'що скаже та лю-
дина, яка вперто, сліпо, необ-
думаю підкопувала сама 
своє щастя, сама нищила ного 
й сама позбувалась тої речі, 
особи, чи цілого комплексу 
обставин, які робили її щаслн-
вою? У такому випадку втрата 
є далеко болючіша,4бо тоді на 
кожному кроці якийсь третій 
голос у чоловіці все повто-
ряє: „Ти дурень, дурень". 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
У ВІЧНУ ПАМЯТЬ ТОВАРІ 

ШЕВІ, ЧЛЕНОВІ УКРАШ-
СЬКОГО УНІВЕРСИТЕТ-
СЬКОГО ТОВАРИСТВА. 

Дня 21. червня.ц. 
щався з цим 

визвольних змагань. І йшов 
радо, непримушено, не зважа-
ючи на слабе здоровля, почу-
ваючи, що він сповняє обовя-
зок, що до цього кличе йо-
го національна честь і любов 
до України. За його почином 
основано в Колюмбійськім у-

I ніверситеті курс української 
р. попро-1 мови. Тут він постарався про 

світом по ко-1 виставу української культури 
роткій, а тяжкій недузі Теодор й мистецтва. В бібліотеці Ко-

З РУХУ ПО ВІДДІЛАХ 
- У. Н. СОЮЗУ 

Соколовський, студент теольо 
ѓїї в Гартфорді, Конн. Заско-
ро пішло на вічний спочинок 
виснажене злиднями й недо-

люмбійського університету по-
лищив кілька власних книжок 
англійською й українською 
мовою, щоб інші' хоч припад-

ШЗНАЙМО ОКРУЖЕННЯ. 
Вже старі грецькі фільософи 

говорили, що найбільшою 
штукою на світі є пізнати себе 
самого. Далеко лекше пізнати 
помилки іншого чоловіка, ніж 
свої власні. Нераз видно мов 
на долоні, як якийсь чоловік 
поповнює велику дурницю і 
жене себе до катастрофи. Не 
поможуть остороги ІНШОГО 40-
ловіка. 

Та найбільше кумедним є те. 
коли той, що остерігає, рівно-
часно сам робить дурницю і її 
не бачить. 

стачами молоде тіло, хоч завкќом прочитали про „мою У-
зятий та витревалий дух рвав- країну й любого Шевченка", 
ся до життя, до боротьби за котрого твори знав дуже доб-
кращу майбутність. Перестало t ре та дорожив ними як доро-
битися серце, що так любило j гим скарбом. Цікавився най-
Україну й бажало їй служити меншою ділянкою праці укра-
тут на іміграції серед своїх і Іїнської іміграції, Українського 

Народного Союзу й вірив у 
його силу та незломний труд 
у змаганнях за волю краю й 
кращу майбутність української 
іміграції. 

І цього молодого каменяѓ 
ра, що кував собі долю, та хо-

чу)ких. Не стало молодого во-
їна, що поборов усі життєві 
труднощі, та не мав сили о-
пертися смерті. Голод і хо-
лод, мозольна умова й фізич-
на праця, безнастанна журба 
підкопали здоровля й відби-
рали останки сил, хоч покій-'тів розбити скалу байдужно 

ЖІНКИ НА ФАРМІ. 
За кілька тижнів ті два гро-

мадяни знов зійшлися. їх об-
личчя сяли радістю. „Чи ваша 
вже поїхала?" — питає один. 
‚.Ага, вчора, а ваша?" „Моя та-
кож". „Добре. А де тепер?" 

Порадившись трохи, вони рі-
шилн піти до салуну і випити 
по склянці пива. Зайшли до сс-
редннн, сіли біля столика і ста-
ли пити гіиво та одушевлятися 
„свободою". По салуні веш`ва-
лися ріжні типи. Деякі з них 
пули з пияними червонимик#б-
личчями. Один з них Підійшов 
до столика, при якім сиділи 
два наші статочні громадяни, і 
по пяному захрипів: „Лисен, 
боді, вудзю тріт мі ту` є 
лрннк?" „Ќоман, ќоман", від-
повів один з наших гброма-
дян. відтручуючи пяни-
цю. Замовили собі наші „сво-
бодолюбці" ще по СКЛЯНЦІ. 
'.Чомуж би НІ? Жінок не-
ма, не треба перед ніким о-
правдуватись, де був і ̀ що ро-
бив. Та тут якийсь пяний 
..бо.ч" підніс вгору склянку і, 
виголошуючи тост, вилив пиво 
на голову одному з наших 
громадян. Той зірвався на но 
ги. Але що було з пяницею 
робити? Докінчивши пиво 
вони вийшли. 

А коли зголодніли, пішли 
шукати ресторану, щоб щось 
перекусити. І там ̀ вони знай-
шли подібні відносини до тих, 
то були в „салуні": чужі, 
брудні типи, несмачний харч. 
Повештавшись так по вулиці, 
(вертались додому. Та дім був 
порожнин; жінка була на фар-
мі. 

За кілька днів „свобода" на-
іиич громадянам почала на-
брндати. Чухаючи потилицю, 
вони почали рахувати дні, ко-
ли жінки назад повсрнутсья. 

ТАКЕ ЖИТТЯ. 
Таке ціле наше життя! Люди 

часто самі не знають, чого хо-
чуть, і що дає їм задоволення 
та робить їх щасливими. Що-
йно коли вони це втратят`ь, пр-
чинають цінити те, що мал'и 
"ередтим. Та у випадку „жін-
кй на вакаціях" вони можуть 
відзискати те,, що втратили. А-
ле. що робити у випадку, коли 
люди раз навсе стратили те, 

БДЖОЛЯРСТВО У СТАРО-
ВИНІ. 

Образ першого вулия знай-
шли зображений на камяній 
плиті в Альбусірі в Єгипті, 
що походить приблизно з 
2,600 року перед Христом. Ці-
лі образи з життя бджолярів 
знайшли на мистецьких релі-
фах у гробі в єгипетському 
місті Теби, якого вік оціню-
ють на 600 літ перед Христом. 
Вулиї, зображені там, це ши-
рокі вальці, покладені один на 
одному прямовисно, в кількох 
верствах. Та найцікавіше в то-
му те, що зовсім такі самі ву-
лиї подибуємо в Єгипті (нпр. 
в околиці Люксору) і сього-
дні. Плекають і таку породу 
бджіл і вживають такого са-
мол̀ о бджолярського прилад-
дя, як тому 4500 літ. 

Обережні ШОТЛАНДЦІ. 
Два молоді шотляндці сіда-

ють до автобусу. На одному 
перестанќу всідає молода, 
гарна дівчина. 

— Дивися, що за гарна дів-
чинка — каже один з них. — 
Як думаєш: варто до неї заго-
ворити? у 

— Очевидно — каже дру-
гий — але зачекаймо, аж. во-
на заплатить саме за себе бі-
лєт. 

ний не давався й бадьоро ста-
вив чоло всім життєвим не-
достачам. Він бажав учитись і 
самостійно пробил`и собі шлях 
життєвий, бо вірив у силуана-
уки, в те, що просвіта й знан 
ня — це конечність життєва, 
кол^ хто хоче заняти якене-
будь становище й вести кори-
сну працю на народнім полі у 
вихованні американсько-укра-
їнського покоління. Все й усю-
ди покійник памятав, що він 
українець. Був гордий зо сво-
го походження й отверто до 
нього признавався перед чу-
жинцями, коли це було вказа-
не. Приходячи на виклади в 
університеті у вишиваній со-
рочці, він тим часто давав по-
чин до дискусій про україн-
ський нарід, будив тим заінте 
ресування серед американ 
ських студентів, а то й профе 
сорів. А через спокійну, ввіч 

сти и оспалости серед родже-
них тут українців, не стало. 
Помер вірний син України, 
що готов був життя- віддати 
за її долю. Заплакала також 
і церква; що стратила ідейно-
го провідника, котрий бажав 
вести роджену тут американ-
сько-українську молодь до 
світла правди й знання. 

Чи 'намарне пішли його 
труди, надії, сподівання? Ні! 
Ми, члени Українського Уні-
верситетського Товариства, 
в яких імені це пишу, буде 
мо памятати, хто був Теодор 
Соколовський; ми леліятиме-
мо ідею, що зорею світила в 
житті цього трудящого, пиль-
ного студента, багатого духом 
Українця, що помер тілом, але 
остався живий духом. 

Прийми від нас, Дорогий 
Товаришу, отсих кілька слів, а 
замісць` вінка на могилу, шо 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. 
Звідомлення Злучених Відділів 

У. Н. Союзу. 
На чергових зборах Злуче-

них Відділів У. Н. С. 21. серп-
ня ц. р. вирішено такі справи: 

1) Союзове Свято (24. ли-
стопаду). 

Виконуючи ухвалу зборів, 
екзекутива наняла салю на 
свято У. Н. С, яке відбудеться 
в День Подяки, 24. листопаду 
Ц. р. 

В дискусії над програмою 
решено влаштувати' це свято в 
двох частинах: 1) концерт, по-
лучений зо святочним принят-
тям нових членів У. Н. С. 2) За-
бава з танцями. 

Екзекутиві доручено вигото-
вити програму концерту та по-
робити всі потрібні кроки для 
переведення свята. . 

Увесь дохід призначено на 
закупно Українського Городу в 
Філядельфії. 

2) Український Город у Фі-
лядельфії. 

Предсідник Злучених Відді-
лів,.д-р В. Ґалан, повідомив, 
що ввесь прибуток із Союзо-. 
вогб Здвиґу є зложений в бан-
ку з призначенням на закупно 
Городу. 

Справа закупна Городу по-
ступила вперед, бо вже наміче-
но догідне місце та створено 
тимчасовий комітет усіх орга-
нізацій. Цей комітет має зіб-
рати всі потрібні інформації 
відносно купна та скликати 
збори всіх організацій Філя-
дельфії в осени. 

В довшій таідуже основній 

ЗАХОДОМ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ: ч. 112, 260 И 358, 
В КЛІВЛЕНДІ, ОГАЙО ' 

: :: : відбудуться : :: ; 

, В НЕДІЛЮ, 3 1 . ЛИПНЯ' (JULY) 1938. 
в год. 11. перед полуднем 

В ШКІЛЬНІЙ ГАЛИ, 2280 ВЕСТ 7. ВУЛ. 

НАДЗВИЧАЙНІ СОЮЗОВІ ЗБОРИ 
на котрі зволять прибути безумовно всі дорослі члениці, 
а`,саме від 16. року життя і вище, та принести зо собою 
союзові грамоти. 

На збори прибуде організатор п. Василь Загаєвичм Чле-
ниці мають право забрати зо собою на ці'збори свої зна`йомі 
й'приятельки враз з ріднею, а довідаються щось дуже важ-
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ЗА СОЮЗОВІ.ЗБОРИ: 
К. Ґабрівська, секр. від. 112; К. Кокоць, секр. від. 260; С. ПаЛІ-
вода, секр. і гол. радна, від. 358; й п. Різун, делегатка від?4`12.' ` 

місію (д-р В. Ґалан, М. Ри-
бак і М. Головатий) для ви-
роблення нового одностайного 
статуту хорих. Рівночасно до-j 
ручується статутовій комісії 
влаштувати курс секретарсько-

ПОЖИТОК ІЗ ГРОМІВ 
І БЛИСКАВОК 

Люди у пошуканці нових 
сил природи, як̀ им могли би 

го діловодства, й коли можли- приказати працювати на себе, 
во, ввести одностайне діло- не забули робити проби, щоб 
водство в усіх відділах філя- запрягти енергію громів і 
дельфійської округи 

. 5) На порядку нарад наступ-
них зборів ставити точку орґа-
нізації на перше місце. 

6) Урядники відділів філя-
дельфійської округи, котрі 
бажають говорити на радіо, 

блискавок до людського яр-
ма. Проби ці — покищо — не 
можуть похвалитись успіха-
ми. Та не треба забувати, що 
сама природа, без помочі 
людського приладдя, вихісно-
вує енергію атмосферичної 
елєктричности із користю для 

повинн. виготовити свою про- л ю д е й - А с а м е б л и с к а в к а п р и . 
мову та заслати до голови 
Злучених Відділів (W. Gallan, 
П34 Atwood Rd., Phila., Pa.,), 
а він призначить час (кожної 
суботи між год. 2—3 поп. ста-
ції W. D. A. S.). 

4) Молодечий Ќлюб У. Н. С. 
Дикусію над Молодечим 

мушує азот, який є у повітрі, 
лучиться .з киснем. Азотову 
сполуку, що з того повстає, 
сполікує дощ, вона спадає на 
землю та гноїть її, бо — як 
відомо — така хемічна сполу-
ка це дуже добрий гній для 
рілі. У фабриках штучних 
погноїв наслідують спосіб, у 

Клюбом пернесено до других І я к и й т а к і сполуки витвррює 
нарад — зогляду на пізню по- буря громами та блискавками, 
ру. Д-р В. Ґалан повідомив Одначе фабрики, щоб витво-
приявних, що Молодечий'рити штучні погної, мусять 

дискусії всі приявні урядники і К л ю б п і д п р о в о д о м молодого І працювати електрикою, за я-
делєгати висказувалися за по- д . Слободяна розвивається j ќу дорого платить, а буря дає 

;,!дуже гарно. Бейзболова дру- азотові погної даром. І тих 
погноїв природа продукує у підносили його велику мораль- ж и н а н е т . л ь к и закупила -ўні 

ну й культурну вартість у ви- ф о р м и , п р и л а д И і а л е м а є н а 

хованні нашої молоді. 
Збори затвердили вибір.тим 

ІНСТИТУЦІЮ, котру Ти я 0 " ^ Дотеперішню працю. б а д а т и щ П0Вну піддерж-1 ""- 3) Організаційні справи. І 

ливў вдачу, слухняність та :ТСПЄР пишається в зелені, пе-
і ресилаємо СКРОІМИУ лепту в трудячість ставав приятелем h . ь ` - - І часового комітету та приняли „_. „ , и п п ' nriQI1^ '- „ СУМІ $5 на Рілну Школу, себто! - - ю т ь широку працю — студентів і вчителів в Колюм- і . і -,„,.. u шм... 

бійськім і Гардфордськім уні-
верситеті. Тим способом мав 
змогу ще більше розказати, 
„хто ми й чиї ми діти". Іноді 
лишав американцям на спомин 
писанки, вишивані рушники, а ції puru ЦСОрМСОТЦІО і вперед між філядельфійськими 
то й ляльки, прибрані в на-! ' " ' " " " utuulfltr І НІ і 'відділами. Предсідник згадав 
родній стрій, щоб тою доро- Вік риби можна і пізнати теж, що якась інтернаціональ-
гою залишити у них живу, не- подібно, як пізнаймо вік дере- на большевицька організація 

так любив і бажав піддержу 
вати. 

Марія Лехицька. 

своїх „лябораторіях" багато, 
віть готівку в своїй касі. На і бо яких 200 міліярдів фунтів 
осінь і зиму вони підготовля-1 річно (на всйі землі). Так то 

нам І кожна буря заощаджує хлібо-
робові гарні гроші, які інакт 

KV. Збори закінчено в най-
Навязуючи до продовження к р а щ о м у 'порозумінні та сві-

каипаіпі в приєднуванні нових д о м о с т і щ о в и р і ш е н 0 д у ж , : 
членів, д-р В. Ґалан зазначив, б а г а т о орґанізаційних справ, 
! ! ' ' "п !і і т ! г а Р н п та тим покладено основи до 

зєдинення всіх філядельфій-

ше мусів би видати на штучні 
погної. 

ч и т ЗНАЄТЕ 
ЧАР ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ? 

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

Між любителями детективних оповідань є такі 
люди, як поќ. президент Вилсон, поќ. премієр Клє-
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, яќ 
злочинець вишукує найхитріших способів, щоб ви-
конати злочин безкарно, а детектив старається впасти 
на слід цеї хитрої штучки. 

Захоплення детективними оповіданнями походить 
І звідти, що втікаючому одна дорога, а гонц'еві десять. 

Я Накладом „Бібліотеки для всіх" у Львові 
————— ВИИШЛЗ ' 

СЕРІЯ ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ 
ч. 1. Душогубство в Абей Гренаж. 
ч. 2. Пестра .стяжка. 
ч. 3. Захований клейнод. 

затерту згадку про українське ва. Бо таксамо як дерево ді- веде велику пропаганду серед 
мистецтво. стає нову верству на свому наших людей і деколи заманює 

Часто ходив а то і їздив з п т ' Т а к т с ж и а лусках риби до себе людей, які відомі нам 
відчитамн по ріжних амери- ию `року, приростає одна нова як свідомі українці. С. Слобо-
канс̂ ьких церк'вах, товари- верства. Одначе ті верстви на дян, гол. радний У. Н. С, по-; 
ствах, школах, приватних до- рибячих лусках такі тонесень- дав деякі дати з господарки 
мах, щоб розголосити ўкраїн- к , ' u t o бачити їх можемо ли- ріжних інтернаціональних ін- j 
ське імя і збудити симпатію ш е кР'Зь мікроскоп. Зрахову- ституцій та згадав про причи-! 
та краще -зрозуміння наших в а л и т а к ' верстви і ствердили, ни непорозумінь у відділах. 

.._ : що риби належать до звірят,' В дискусії забирали голос: 
що живуть дуже довго. Так пп. Рибак, Головатий, Гвіздь, 
напр. подибували вже коропи Горохівський, Пеленський, Co-
ст'олітні і старші. ` Ірока, Стриковський та Лезняк, 

Риби не лише перевищають,;3 її вислідом були отсі ухвали: 
пересічно беру`іи, сухопутні1 1) У. Н. Союз це найбільша 
звірята довговічністю, а ріж- і наймодерніша українська ор 
няться від них також тим, що ганізація, яка дає найбільші 
в риб нема старости, коли ці- моральні і матеріяльні користі, 
єю назвою- називати буде- дозволені законами стейтів та 
мо не поважний вік, а знемоч- обосновані на практиці усіх 
ніння, яке приходить із літа великих асекураційних компа-
ми. Столітній короп не вияв- ній. 
ляє ніяких познак старечого 2) У принятті нових членів 
знемочніння. Мязні його треба звертати ув'агу, що У. Н. 
сильні, як і в молодого коропа, Союз це українська організа-
тканки не тверднуть, короп, т'я й обовязком кожного сві-
хоч старий, є жвавий Л сві- домого українця належати до 
жий, як і молодий його то- своєї організації. Приналеж-
вариш. Ба, риби хоч уже до- ність до` інтернаціонально-
жили гарного віку, не пере- большевицьких організацій % 
стають рости. Так напр. кам- ніякому разі не можна получи-
бала,'яка стає „зрілою", себто ти зі свудомим українством, 
полово розвиненою, на 6 або 7 3) Урядники філядельфій-
році життя, як доживе 25 літ, ських Союзових відділів вва-
є двічі така довга, а пять ра- жають своїм обовязком осте-
зів тяжча, ніж коли має 7 літ регти наш загал перед прима-

Все промовляє за тим, що ною дешевого життєвого обез-
риби не вимирають ніколи зо печення, — бо колись прий-
старости, а гинуть або наслід- деться їм дорого за це „деше-
ком недуги або наслідком не- ве" обезпечення заплатити, 
щасливого випадку, за який і 4) Великою перешкодою в 
у воді не тяжко, бо більшість приєднуванні нов'их членів є 
риб, це мясоїдні хижаки, або, непорозуміння у відділах. При-
яажучи по людськи — розби- чиною тих непорозумінь є: а) 
шаки, а рибяча держава не самі урядники, б) велике чи 
має гіоліції, яка спокійних сло хорих, в) погане книгове 
громадян берегла би від напа- діловодство, та г) невідповід-
сників. ` Колиб не ті випадки на обслуга членів, 
та не недуги, хто зна, чи рп І Щоб зарадити цьому, збо-
би не були би безсмертні. ри покликають статутову кр 

ських українців в найбільшій 
нашій організацій'Ў. Н. Союзі. 

Управа Злучених Відділів 
У. Н. С. у Філядельфії. 

Заковика. 

— Дорогий, ти купив мені 
куховарську книжку, але я не 
МОЖУ з неї користати... 

—' Чому? 
— Бо там усі приписи на 

шість осіб, а нас лише двоє. 

п 
найбільшого автора детективних оповідань, відомого 

англійського письменника Конана Дойля: ' 
ч. 4. Чоловік з близною. 
ч. 5. Відтятий палець, 
ч. в. Шість Наполеонів. 

ч. 7. Танцюючі фігугжн. 
Кожна книжечка цеї серії становить собою цілість 
Кожна книжечка видана в такім вигіднім форматі, }— 

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

Серія з 7 книжечок всього 70 центів! 
Замовляйте в кйигарні „Свободи". 

"S V О В О D А," 
S$ GRAND ST., (P. О. BOX 846), JERSEY CITY, N. J. 

ЗАХДР БЕРКУТ 
славна повість Івана Франка, це не романтична історїя 
зо замерќлих днів, які читають люди, що хочуть уті-
кати від важкої сучасности. .Це повість для людей, 
що в книжках шукають нової сили до життєвої бо-
ротьби 

Це історична повість у найкращому розумінню 
цього слова, себто повість, яка розяснює нам сучасне 
життя, показуючи нам з того життя в зеркалі `мину-
лого те, чого ми не зрозуміли би', якби нам показати 
в зеркалі сучасного. 

Ось для прикладу кілька життєвих 
прлнл, зясованих цсю великою повістю 
великого майстра пера: 

Нехай і так, що ми нещасливі, але 
для чого мусимо ми бути зрадниками 
свого краю? 

Навіть люди, шо тужать за порядками 
без. князів . і влади,'мусять для боротьби 
проти спільного ворога, дружитися й вста-
новляти владу. 

Хто хоче, щоби інші станули за нього, 
той мусить станўѓи за інших. 

Коли дві віри борються зо собою, важ-
шшою від кожної з них є пошана для 
людніш іншої віри. 

Люди, що для КЛАСОВИХ інтересів зра-
джують рідний край, на- ділі зраджують 
інтереси своєї клясн. 

Отсі правди це десень великої повісти Івана Фран-
ка під наголовком 

ЗАХАР БЕРКУТ 
а канвою, ла котрій письменник виткав ці правди, 
служить прецікавий історичний мент в минулому 
українського народу, коли на наші Бескиди напали 
дикі монголи, щоби пограбувати^ маєтки, закріпо-
стити л'юдей й запанувати над краєм во віки. 

У ЗАХАРІ БЕРКУТІ Іван Франко говорить не 
лише як письменник, але й як громадянин. Тут він 
не лише читача забавляє, але й освічує його, навчає 
й виховує. 

ЗАХАР БЕРКУТ, Історична повість Івана Франка, 
в твердій оправі — $1.50. 

Замовляйте в Книгарні „Свободи" 

"SV0B0DA" 
Р. О. Box 346 Jersey City, N. J. 

l""-4WV" і^я,.. tM V- . 



rift "С`ббЂЩк', ЂІ$ТдРбКГЖ-го''ЛИПНЯ І938. ШЗіШ 

ВИПЛЕКАВ ГАРНУ КУКУРУДЗУ. 
Д. П. Флин, машиніст з Тулси, в стейті 0-

клагома, посадив собі кукурудзу на своїм подві-
рю. Виросла кукурудза на 14 стіп заввишки. Ка-

`жуть, що це найвища кукурудза в цілім стейті. 

Нереальне. 
Він: — Якби ти мала до вибору: міліонера, яко-

го не любиш — вбогого юнака, якого любиш; ко-
го би ти вибрала? 

` Вона: — Не завертай мені голови нереальними 
прикладами. 

Він: — Нереальними? Як то? 
Вона: — Бо де є такий міліонер, якого я могла 

би не'любити? '̀ 

НОВІ ТЕАТРАЛЬНІ КНИЖКИ З КРАЮ! 
ЗАМОВЛЯЙТЕ СЬОГОДНІ! 

Бабські Забобони, комедія у 4 відслонах (5 муж. 2 . 
жен.), ^ 25'ц. 

Берім біду за роги, велика збірка веселих сценок, пі-
сень-куплєтів, розмов та одноособових і збірних 
самоговірок, на веселий вечір 45 ц. 

Вигадливий бурсак, комедійка для молоді в 2-ох діях, 
з часів Хмельниччини (2 женщини, 4 мужчин, дів-
чата, хлопці) 25 ц. 

Козачка, пєса на 4 дії, (10 мужчин, 3 жешцин, гурт) 30 ц. 
Ой видно село, драма на 3 дії, з недавнього минулого 

(6 мужчин, 3 женщини, гурт) 35 ц. 
Село на сцені, збірка монольогів, діяльоґів, співів і пред-

ставленя, які надаються для влаштовування; рсвії, 
" " вечерннці, товариські зібрання тощо 30 ц. 
Ой три шляхи широкії, драма з. сучасного, життя в 4-ох 

діях, 8 муж., 5. жен. ^ !— і ЗО ц. 
Садок вишневий коло хати, пєса на одну дію, на підставі 

молодечого життя Тараса Шевченка. 2 муж., 1 жін-
ка, 6 дітей 25 ц. 

Інсценізації вибраних творів Тараса Шевченка з 15 об-
џ разками, укладу сцени та 6 піснями в нотах 40 ц. 
Козацький рік, пєса на 3 дії в 5 відслонах, 5 муж., 4. жен. ЗО ц. 
Київ наш, історична драма на 5 дій з часу боїв україн-1 ` сьќого війська з большевиками, 8 муж., 2 жен. 30 ц. 
Інститутка, інсценізація на 6 картин з оповідання Марка 

Вовчка. 10 жен., 2 муж. __ . 35 ц. 
Слава Кобзареві, сценічна картина, присвячена памяти 

Тараса Шевченка, з додатком 7 пісень на Свято 
Шевченка, - І __.._..: . 25 ц. 
На кредит і на С. О. D. не висилаємо. Замовлення виси-

лайте на адресу: . t 

"SVOBODA" ` 
У. О. Box 346 Jersey City, N. Ч. 

ЯК МИ ПОМ№АЄМО РІДНОМУ 
Ќ№І-

КЛІВЛЕНД, О, 

На визвольну боротьбу. 

Дуже відрадним'е явище, коли сві-
домі українці прн всяких оказіях не 
забувають за Рідний Край і стара-
ються зібрати на його потреби якусь 
жертву. 

Так поступили також гості на ве-
сіллі Іллі Гоя і панни Аннн Лихви, 
яке відбулося 19. червня ц. р. На ба-
жания молодого Павло Головчак по-
просив присутніх гостей, щоб зложи-
ли жертву на визвольну боротьбу. 
Хоч гостей не було багато, бо ве-
сілля відбувалося вдома, проте вони 
зложили $13.20, які переслано через 
Обеднання на згадану ціль. Зложили 
по $1: І. Гой, П. Головчак, Г. Куп-
чсвнч, II. Всрбннський, Т. Ссндеґа, 
Ф. Коростнкський, пані Ковал'ь, пані 
Сайко, К. Оннсик, пані Лихва; С 
В. Палівода' 50 ц.; по 35 ц.: А. Ко-
валь, Д. Палівода, О. Оннсик; по 25 
ц.: А. Сербай, В. Лихва, І. Якнмів, 
В. Свірчак, О. Ціхоцькнй, С. Лихва. 
Збіркою занялися: Марія Ціхоцька 
і Павло Головчак. 

Марія Ціхоцька. 
—І о—!— 

ІІ1ІКАГО (САВТ САЙД), ІЛЛ. 

На вювольну боротьбу. 

З нагоди 25-літнього подружого 
життя приятелі громадян В. Сатанів 
ўладили їм несподіванку в неділю, 
10. ЛИПНЯ. Ц е буЛО Т. ЗВ. СрІ'}НС не-
сілля. Гості побажали ювилятам про-
жити других 25 літ і святкувати „зо-
лотс весілля'. 1 не забули також про 
Рідний Край. Згадали за вбивство'бл. 
п. Е. Коновальця і на зазнв найстар-
шого віком українського націоналі-
ста в Шікаго, п. В. Савчина, зложено 
такі жертви на визвольну боротьбу: 
А. Олешко $4; по 1: В. Савчин, В. 
Саі'ан, Ю. Кріль, І. Побуцький, В. 
Ггврншко, М. Урбан, В. Ко^ерепа. 
І. Тарандій, Д. Кошіль, Т. Пелех, 
М. Маґзяк, П. Жовнірчак, Н. Ѓуме` 
няк, Демко, М. Кѓт, В. Шемердяк 
по 50 и.: Подоляк (молод.), Д. Ѓа` 
раснм, В. Федор.` Разом $20.50. Гроші 
вислано до централі О.Д-В.У. 

І. Побуцький. 

Риза` і . Н. Кордиќ; Кокольськнй 
50 центів. Разом з дрібними датка-
мн зібрано ` $133.07. По заплачснні 
розходів гроші вислагіо через цен-
тральну управу ОДВУ на внзводь-
ний фонд. 

М. Риза, секр. 
— о - -

БОФАЛО, Н. й . 

З хрестин не'визвольну боротьбу. 

Дня 12 червня ц. р. в домі ѓром. 
THMKOBHMJB відбувся обід з . нагоди 
хрещення їх енна Е. Володимира; В 
домі зібралися запрошені знайомі. 
Підчас обіду велися бесіди про слра-
ви українського народу, про У. Н. 
Союз, якби йоѓр ще поважнішим і 
значнішим зробити. Бо хрещеник є 
також.членом У.' Н. Союзу, молоде 
чого відділу. Згадано також імя бл. 
п. полк. Е. Коновальця. У звязку з 
тою справою забрав голос Дмитро 
Стефанюк 1 в своїй бесіді `представив 
присутнім діла і заслуги нашого пол. 
Коновал`ьця для, визволення Укра-
їнн. Присутні вшанували нам ять полк, 
Коновальця повстанням з місць і 
постановили зложити жертву на під-
тримку організації визвольної бо-
ротьбн. По відспіванні національ-
ного гнмну прнступлено до збірки. 
Жертвували по $2: Сохан, ТнмковиЧ; 
по-$І: о. Ф. Бонн, Сенќів, Стефанюк, 
Вітрових, Дубас, Володка, Кілин; 
Сукмановський 50 ц. Жертви в сумі 
$11.50 відіслано до Обеднання. 

Дмитро Стефанюк. 
... -Or-1—г- -

ДИСКУСІЯ' Щ ; п и ш н и м 
№ Ў Р А Ц І Ї ЗДОРОВЛЯ 

гальноі 
служби, яка тут існує, 

ШІКАГО, ІЛЛ. 

- На визвольну боротьбу. 

Підчас академії в честь бл. академії в честь 
полк. Евѓена Коновальця і на про-
тестаційнім вічу, яке відбулося в не-
ділю, 19. червня, зібрано такі жер-
твн: Юл. Куць $10, д-р Іван Смук 
$5, Янншнн $4, І. Когут $З, а по $2: 
I. Кушнір, А. Олснець, І. Вищуќ, М. 
Мандзяк, І. Брудний, С. Куропась, Д. 
Островськнй, II. Васнльовськнй, В. 
Тнмчук, Н. Гуцул і РІ. Яворськнй; 
по $1: II. Дідиќ, М. Яворськнй, Р. 
ПопаМгж, І. Роїќ, К. Гавлічииський, 
II. Жоинірчак, М. Гірняк, Н. Воль-
ховсцький, Г. Шавалюк, І. Граб, Д. 
Попадюќ, С. Зелінка, РнбиЙ, С. Смук, 
І. ДякуН, X. Крук, А. Глух, В. Любас, 
М. Леськів, пані Боднарчук, С. Пле̂ -
тяк, Стронськнй, Кіняк, Гаврнлюк, 
Р. Сидориќ, І. Курко, Н. Клнкун, 
А. Мадзяк, А. Грнцнк, І. Полола. 
Тнмець, Н. Мелешко, В. Великий, І. 
Миленький, Г. Семочко, В. Дубиќ, 
А. Крупяннк, М. СемкІв, Г. Сенів, 
К. Яремцьо, Ю. Маринів, В. Саґан. 
Д. Кулнняк, І. Пінило, М. Савчин, І. 
Осідач, о. П. Ковальчнк, Н. Пашко, 
А. Яремій, В. Дід'нк, І. Стефанюк, 
Дубас, Е. Команншин, Т. Шпікула, 
Т. Мсішірськнй, А. Панькевич, Д. 
Забіяк, М. Огниста, А. Боднарчук, 
И. Коцовськнй, Н. Мотлюк, Н. Ннко-
лншин, проф. О. Грановевкнй-, 

НЮ ЯОРК, н. и . 

На викуп дому JIect ^ЃЯѓиїнжи. 

На понищу ціль ЗЛОЖИЛИ відділи 
УЧХ ОДВУ: від. 1 у Ню" Норку $5, 
від. 2 в Джерзі Ситі, Н. Дж., $5; 
від. 6 у Иасейку. Н. Дж., $5; від. 
14 у Дітройті, Міш., $5; Стефанія 
Галичий $5; від. 171 У. Н. Союзу в 
Джерзі Ситі, Н. Дж., $З; у Ню Иор-
ку: Анна Середа $2, по $1: Катерина 
Коблан, Юстнна Левицька, Марія 
Блйзиак, Стефанія Галнчин, Марія 
Гук, Павлина Жуковська, Е. Ляхо 
вич, Станислава Гурнн, П. Задорець-
кнй, І. Марусевич, В. Душник, Л 
Мишўѓа, Я. Гаврилќо, Катерина Бер-
ків, Ліна Бриковнч, Анна Бурдига, 
Д. Си.твеськнй, Марія Клнмншнн, М. 
і К. Кий, пані Дичко, Н. Н., В. Ва 
лігунда, Марія Демидчук; по 50 `ц.: 
Марія Левицька, Марія Табака, А 
Багрииовська, А. Васнлнк, Микола 
Берќів, X. Кнзан, М, Педуліч, М.Терп-
ливнй, К. Прилуцький, К. Пелешок, 
Марія Баран. і 

З нацоди академії Лесі Українки 
зібрано в Ню Иорку з продажу від-
знак прн укр. кат. церкві $15.26, а 
а пролажу відзнак- при укр. прав, 
церкві $16.20. 

Управа УЧХ ОДВУ. 

ҐАРФІЛД, Н. ДЖ. 

На визвольну боротьбу. 

Ѓром. Ссмко і Марія Бакуненко, в 
смутку поховали 9 липня ц. р. свого 
12-літнього сина Павла. З тої нагоди 
по похороні відбулося прйняття, на 
якім гості зібрали $15 на визвольну 
боротьбу. Гроші вислано через Об-
єднання. 

Свого часу сенатор Ваґнер з 
Ню йорќу вніс резолюцію за 
те, щоби перевести пробні 
студії над питанням- асекурації 
здоровля, що'булоб додатком 
до системи СОЦІАЛЬНОГО обез-
печення.' Це` привело до за-

дискусії медичної 
спри-

чинило гострий поділ' опінії 
серед законодавців, соціольо-
гів та лікарів,-

На початку цього року На-
родній Інститут Здоровля при 
Бюрі Публичного Здоровля 
Злучених Держав опублікував 
вислід дослідів'про число т'яж-
ких недуг серед робітничого 
населення та про меди'чну о-
піку на підставі економічного 
стану. Це дало потрібну осно-
ву на предложення пропози-
ції' за асекурацію здоровля 
для населення з малими дохо-
дами. 

Досліди, зроблені в осени 
1935 р. і зимою 1936 року, ви^ 
казали такі факти: 

1. Пересічного дня зимою 
загально 6,000,000 чоловіків, 
ж і̂нок і дітей позбавлені сил 
до праці, не можуть іти. до 
школи або`зести яку іншу ді-
яльність через хворобу або не-
щасливий. випадок. f' 

2. Яких 2,500,000 людей, або 
42 відсотки; з вище згаданого 
числа терплять через хроніч-
ні недуги: 1,500,000'з пересту-
ди, інфлюенци або запалення 
легенів, 500,000 через неща 
сливі випадки,- а решта черйз 
тяжкі недуги шлунка, печінки 
та запалення сліпої кишки. 

3. Коли загальну річну втра 
ту часу через недуги розложи 
ти на ціле населення краю, то' 
на кожну особу, без' ріжниці 
віку і пола, припадає пере-
січно по десять днів річно. 

Висліджено, що найвища 
скаля безсилля через недуги 
буває серед родин з малими 
доходами, а також, виказано, 
що недостаточне харчування, 
лихе мешкання, небезпечна 
компетиція та нестійність рин-

„Затяжна" недуга. 
— Як там Славко зо своєю 

ґрипою? 
— Ну, він ще посидить собі 

якийсь час у лічниці. 
— Невже? Так сказав лікар? 
— Це ні, ...але я бачив його 

М. доглядачку! 

ќу праці були головно відпо-
відальні за це положення; " 

Спеціяльно високу' екалАЬ 
недуг, подибано серед родин 
на-допомозі, бо майже 60 від-
сотків вищу, ніж серед-родин 
з річними доходами $3,000 і 
більше.. 

Дослід виказує, що медич`на 
опіка є невистарчальна. Maft-
же половина груп з малими 
доходами живе по малих гро-
мадах і сільських округах; де 
ќ'дуже мало,або Й -зовсім йе-
ма шпиталів. Одначе навіть 
по великих містах- дешева чи 
безплатна медична: опіка не 
вистарчає для заспокоєння 
потреб тих, котрих не стати 
На приватну лікарську опіку'. 

Справу народньої асекурації 
здоровля д-р Томас Паран, го-
лова Служби здоровла ЗЛ^че-
них Держав, вияснює! так:. ' 

,JAK дійшли до такої точќи 
розвою громадянства, коли 
цілий загал, убогі та багаті, 
починає правќо домагатись 
хоч найменшої охорони свого 
здоровля. Наші пляни для та-
кої- охорони здоровля муся'ть 
спиратись на засадах рівности 
для здорового породу,, пле-
кання здоровля, здержування 
недуг, безсилля і вчасної смер-
ти. Питання здоровля стає в 
ряди інших основних прйнцй-
лів, а саме: свободи слова,'ві-
ри, зібрань та голосування. 
Хто не має доступу до здо-
ровля, той не' всйлі виконува-
ти своїх обовязків, ані кори-
стуватись правами громадян-

іства". 
Сенатор Роберт ВагнСр зо-

бражує федеральну асекурацію 
здоровля як „останній соцї-
яльний фронт". Вигспостері-
гає, що коли незаможні діста-
ють тепер публичну допомо-
гу, то міліони людей з малй-
ми прибутками не мають нія-
кої охорони здоровля. 

Противники4 федеральної а-
секурації здоровля не запере-
чують недостачі лікарської 
опіки, але противляться „со-
ціялізації медицини", б'о, мов-
ляв, це понижить медичний рі-
вень через уряд як посереднй-
ка між хорим і лікарем. Вони 
побоюються, що таке викону-

вання медичних завдань ;щЄо. 
хотить` найкращих медиків до 
Іальшої професійної праці 
Якщо уряд займеться справа̂  
ми медицини, платитиме ліка-
рам,- а від публики буде сти-
гати податки на кошти, ТОДІ Ц 

результаті буде лікарськії 0-
піка найгір`шого сорту. 

Американські медичні това-' 
риства взагалі критично став-
ляться до плянів асекурації 
здоровля. Вони вказують на о-
хорону груп t забезпеку ро.' 
динам шпитальної та медичної 
ўслуги, які тепер має середня 
кляса у більшості американ-
ських міст, і Закликають, щоб 
достаточна медична опіка для 
незаможних була вдержувана 
місцевими, стейтовими і фсдс-
ральними фондами, а хворий 
щоб мав вільну руку у виборі 
Лікаря. Вони дальше підчсрку. 
ють важність охоронних ліків, 
котрі тепер загально заисд. 
бано, і" рекомендують, щоб 
з'більшити публйчні фонди на 
Медичну освіту і досліди для 
підвищення медичного СТУПНЯ. 

` ' ФЛІС. 

шшшачшшмяшшншшшянашаш 
П Р И Я Т Е Л І . 

Ми переконалися, що як тільки хтось 
має з нами до діла, зараз стається одним 
з наших багатьох приятелів. 

Це діється тому, що ми; обслугуємо 
людей уже довгі роки і' завеѓди старае-
мося, щоби зєднати собі якнайбільше 
приятелів серед усіх тих, котрим ми 
даємо ўслугу. 

‚ . . . ` . , ivv . . . . . ^. 

STEPHEN J.IEWOSIAK dSrSON 
. - 1FUNERAJL DIRECTORS . _ 

Д-Р ШРШ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Ґ 'І АКУШЕР 

321 JE. 18tfa STREET, 
between l i t and 2nd Avenuci, 

^EW YORK, N. Y. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. 

.Урядові години: рано від 10 до 
12. Ввсчір від б до 8, а в неділі 

рано'від" fD до 12. 

і ПОХОРОННІ ЗАВЕДЕННЯ І 
і 

77 MorrU ЗЬ, Jera#x City 
РЬопві 

4-S98t 
Pfebnet 

Bayonne 3-0540 

ИИРОН литвин 
j УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 
Без ріжниці, як далеко пом 
Нюарком. Бразі потреби имс 

;.фонуйте до . нас. Обслуга шнра 
- "І Чесна. — Office: 

383 MORRIS AVENUE, 
cor. Springfield Ave. 

N E W A RK, N. J. 
Phone: Essex 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

120 E. 7lh STREET, 
NEW YORK, N. У. 

TeLt Orcbmri 4^2S0S 
BRANCH OFFICE А СНАГЕІ.-

707 FROSPECT AVENUK 
{тоѓ. E IBB St.) , BRONX. N. T 

Т А Ludlow 4-2B68. 

„Слухай, Івонно", промовив 
поважно Дик: „Я сам не про-
буватиму втікати. На тім кі-
нець. Як я можу сам утікати, а 
тебе лишати позаду?" — про-
мовив він майже зо сльозами п 
очах-' Дівчина поглянула на 
нього немов востаннє і собі 
заплакала. Своєю впертістю 
Дик виголосив собі засуд смер-
ти. Але що було робити?. Зро-
зуміння чести у 'хлопця було 
сильніше від життя. 

Дик мало сподівався, що 
Док зможе їм помогти. Та все-
таки його серце підказувало 
йому, що Док не опустить їх і 
що зробить усе, що тільки в 
його силі,-щоб їх визволити. 
Але чи сила його була велика? 
Це був абсурд навіть надіяти-
ся чогось подібного. Та одна 
була правда: Док не опускав 
їх;'ін слідкував за ними і че-
кав найменшої нагоди, щоб їм 
помогти. 

Хоч він був і на волі, то був 
може менше щасливий, ніж 
Івонна і Дйк. Бо що йому зйо-
го життя, коли його товариш і 
біла, дівчина були в руках ди-
кунів? їм грозила смерть, а цс 
було гірше, ніж би йому само-
му грозила. Коли він не лучйв-
ся'разом зо своїми товариша-
ми, іцоб разом з ними ділити 
долю, то виключно тому, ЩО 
надіявся з волі їм помогти. 

А Тарзан?... Цей могутній 
пан нетрів ще ніколи не почу-
вався таким немічним, як те-
пер.' Правда, на хвилю його 
серце зраділо І з можливости 
втекти в нетри, але фактично 
тепер йому ще`більійа'йебез-
пека- грозила, ніж колинебудь 
передтим. Зрадливий сторож 
видобув револьвер і, міряючи 
в нього, почав натягати язи-
чок. Револьвер наперед видав 
маленький шелест, а потім 
грімкий стріл. 

I B A H Б У Н Ь К О 
Новий УнраїнськяА УндертсАксР 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

J O H N B U N K O 
Lieenfed Unndertaker Љ Embslcac-

.437 E. 5tb ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funertli м low u $150. 

Telephone: Orchird 4-8088 

І Згодиться. 
' — Ваш плян добрим, але чи 

ваша жінка згодиться на ньо-
го? 

І 
— Напевно, тільки скажіть 

j їй, що я не годжуся. 


