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ТРИ ЦЕНТИ В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ 
АМЕРИКИ. 

п а т и II CUT}D ЗА ГРАНИЦЕЮ ЗЛУЧЕНИХ 
11(1 IU Ц І . Ш і и ДЕРЖАВ АМЕРИКИ 

Тел. „Свободи": BErgen 4-0237. 
4-0807. 

Тел. У. Н. Соіозу: BErgen 4-1016. THREE GENTS IN THE U N n t b STATES 
OF AMERICA. FIVE OEHTS ELSEWHERE. 

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОД-
НОГО СОЮЗУ В Е Л И З А Ш І 
ЕЛИЗАБЕТ (Ню Джерзі). — В неділю, 7 серпня 

ц. p., влаштовано тут перший День Українського 
Народного Союзуг Врочистість відбулася в Ліндені, 
Н. Дж. Не зважаючи на те, що погода була загроз-
лива, а навіть перепав дрібний дощ, День пройшов 
успішно. Було присутніх коло 1,000 людей.. 

Свято в'ідкрив предсідник Злучених Відділів У. 
Н. Союзу, П. Сѓашків, і передав провід Дня голов-
HOMV фінансовому секретареві-касієрові, Р.-Слобо-
дянові, котрий виголосив коротку річеву бесіду. 

Промовляли теж головний радний п. Іван Вавер-
чак з Перт Амбою, Н. Дж., і предсідник стейтової 
організації, п. В. Бўќата. 

Хор співацького тов. „Боян", під проводом п. 
М. Ядловського, відспівав кілька пісень. Дуже при-
емне вражіння зробив на присутніх виступ танцю-
ристів в українських строях в числі 35, що танцю-
вали українські танці під проводом молодого сою-
зовця, І. Романовича. 
„УКРАЇНСЬКИЙ ПОСТУПОВИЙ ЌЛЮБ" ПОСВЯ-

' ЧУЄ ВРОЧИСТО ПРАПОРИ. 
КЕНИЛВОРТ (Ню Джерзі). — У гарно прила-

дженім гайку Петрилова влаштував Український 
ПОСТУПОВИЙ Ќлюб, відділ 70 У. Н. Союзу в Джерзі 
Ситі; Ню Джерзі, в неділю, 7 серпня, 36-літній юви-
лей, врочисте посвячення прапорів та пікнік. 

Не зважаючи на невиразну погоду, свято відді-
лу СТЯГНУЛО поважне число гостей. Врочистого по-
свячення" доконав о. Володимир Лотович, парох у-
країнської католицької церкви в Джерзі Ситі, виго-
лошуючи притому відповідну промову. Керував 
святом п. Григорій Євусяк, контрольор відділу. 

Микола Мурашко, предсідник У. Н. Союзу, у 
своїй пр`омовідатав відділ в імені головного уряду 
У. Н. Союзу. Бесідник підняв як спільність між а-
мериканським і українським прапором.боротьбу за 
волю. Пошанування для прапору серед української, 
іміграції є доказом, що український дух серед у-
країнської іміграції не завмер, але жиє й запалює 
до боротьби за кращу долю всього украї'нського 
народу. За волю Америки впало багато людей, і 
українці знають, щр-впаде теж багато жертв, заки 
`український прапор буде повівати свобідно в золо-
товерхім Києві, свобідній столиці свобідноі Укра-
їни. Бесідник вказав на важку працю урядників 
і членів, на великі заслуги організації для допомо-
ги вдовам і сиротам та показував, що це все було 
можливе завдяки існуванню У. Н. Союзу. Реєстри 
відділу в головній канцелярії показують, що У. Н. 
Союз виплатив для родин членів відділу посмертно-
них на 'суму $28,133.39; а ті померлі члени відділу 
вплатили до Союзу $5,018.36. Ці цифри є виразним 
доказом, що У. Н. Союз виконує супроти членів свої 
зобовязання. Від відділу промовляв урядник відділу, 
п. Іван Щур. 
„ТОВАРИСТВО ЇМ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО" 

В НЮАРКУ СВЯТКУЄ ЮВИЛЕЙ. 
ПИЛСАЙД (Ню Джерзі). — Товариство їм. Ми-

хайла Гру шевського, відділ 219. У. Н. Союзу вНю-
арку, Н. Дж., відсвяткувало врочисто свій 20-літній 
ювилей фестинам і посвяченням прапорів у місце-
вім парку Гилсайд Ґров. 

В 11-тій годині рано о. д-р В. Клодницький від-
правив полеву Службу Божу. Співали обєднаиі хори 
українських православних церков у Нюарку й Байо-
ні під диригентурою п. Й. Бўќати. По спільному о-
біді 'відбулося "врочисте .посвячення прапорів, ко-
трого доконали: о. д-р В. Клодницький, парох укра-
їнської православної церкви в Нюарку, та Л. Весо-
ловський, парох української православної церкви в 
Ню Йорќу. Оба священики витали потім прапори 
відповідними промовами. В імені головного уряду 
У. Н. Союзу витав свято Дмитро Галичин, головний 
рекордовий секретар У. Н. Союзу, вказуючи на зна-
чіння прапорів як символів живої ідеї й живої об-
єднуючої акції. Далі промовляли: Омелян Ревюќ 
витав відділ в, імені щоденника „Свободи", п. ІваН 
Лисаќ, головний радний У. Н. Союзу, М. Близнак, 
секретар від. У. Н. Союзу 204. та Володимир Бўќата, 
предсідник Організації стейту Ню Джерзі. 
УКРАЇНСЬКІ ДІЯЧІ ЖЕРТВОЮ АВТОМОБІЛЬНОГО 

ВИПАДКУ. 
БРИДЖПОРТ (Конетикот). — Українські гро-

мадяни й громадянки з Ню йорќу: Володимир Чер-
ватюк, заступник голови ЦУ ОДВУ; Евстахій Кри-
вень, скарбник ЦУ ОДВУ; Василь Сцібайло^ голова 
10. відділу Одву; Евгенія Сцібайло, фінансова хе-
кретарка 10. відділу ОДВУ; Евгенія Площавська і 
Василь Іваниќ, секретар 10. відділу ОДВУ у Ню йор-
ку впали по дорозі на „День Української Жінки" в 
стейті Конетикот минулої неділі жертвою тюважно-
го автомобільного випадку. В. Череватюк і Евгенію 
Сцібайло в критичному стані відвезено до шпиталю 
в Бриджгіо'рті, інші дізнали поважних потовчень. 

ВІЙНА В КИТАЮ. 
У поході на Ганков, тимчасову столицю Китаю, японські війська збудували хит-

кий перехід на цій річц`і, котрої води піднялися від вод ріки Янґце. Японська команда 
каже, що Китайці зірвали гаті ріки Янґце, щоб залляти околицю й здержати наступ 
японців. 

ПОЖЕЖІ В ПЕРЕМИЩИШ 
І РУДЕЧЧИНІ. 

В останніх днях було кіль-
ка пожеж по селах переми-
ського повіту. І так, у Библі 
згоріли будинки Михайла Пс-
тровича. Шкода сягає понад 
1,000 зл. У Дубецьќў'згоріли 
будинки В. Кустрн. Шкода ся-
гае понад 5,000 зл. У Шсити-
цях, пов. Рудќи, згоріли бу-
динки Михайла Макара і 
трьох сусідів з живим та мер-
твим інвентарем. Причина ио-
жеиі невідома. 

ЖІНКА ВРЯТУВАЛА ЖИТТЯ 
ІДУЧИМ ДРЕЗИНОЮ. 

Залізннчою дрезиною вср-
талася до Стрия комісія виді-
лу доріг: інж. Шельц і Оскар. 
Дрезину вів моторничий Юр-
чик. Між Гаями Вижними й 
Рихтичами `Ірў`ії заѓвважили 
якусь жінку, що давала знаки, 
щоб забратися з рейок. Рей-
ками наближався особовий 
поїзд зо Стрия. їдучі внскочи-
ли з дрезини й утекли набік. 
Поїзд розбив дрезину. Врято-
вані обдарували свою спаси-
тельку- квотою 25 зл. за уря-
тусання життя. -

КАРА ЗА КРАДІЖ АВТА. 
За крадіж авта міністра 

справедливости паризький суд 
вимірив' злодієві Карлові Ґі-
зеле найвищу кару. Покара-
ний зорганізував своє під-
приємство дуже зручно, від-
кривиги в шістьох містах 
Франції свої філії, в яких пе-
репродував крадені самохо-
ди. З тією мстою подавав до 
преси оголошення того змі-
сту, що високий кольоніяль-
ний урядовець, призначений 
до Індокитаю,, мусить негайно 
продати новокуплене авто. О-
дин з найзручніших успіхів 
цього злодія від самоходів 
розглядав саме тепер паризь-
кий суд. Пзеля вкрав перед 
міністерством . справедливо-
сти новісенький самохід міні-
стра справедливости Кампон-
кі і відпродав його три дні 
пізніше президентові апеля-
ційного суду в Марсей, Воре-
нові. За цю мандрівку само-
ходу міністра справедливости, 
що викликала велике зацікав-
лення між французььќими су-
довими колами, вимірив па-
ризький 'суд найбищу кару. 

ВІДКРИЛИ НОВІ КАТА-
КОМБИ., 

Нові катакомби в Римі в о-
колиці вія Апія відкрила иап-
ська археольогіуиа 'комісія. 
В катакомбах відкрили нові 
гроби з написами латинською 
і грецькою мовою. Здогаду-
ються, що катакомби похо-
дять з другої половини IV. ві-
ку. Дослідами нововідкритих 
катакомб запилася сѓгсціяльна 
комісія. 

НЕЧУВАНІ ВІДНОСИНИ 
В ПАРКАХ. 

Большевицька преса помі-
шує листи читачів з жалоба-
ми на нечувані відносини в 
московських парках і горо-
дах, у яких нема лавок. Вечо-
ром у парках та городах нема 
світла -і̀  тому діються в них 
нечувані неморальні історії, 
не згадуючи про всякі гра-
бункові напади на прохожих 
і поодиноких міліціянтів. 

АРЕШТУВАЛИ ВБИВНИКА 
t ВЛАСНИКА РЕСТОРАНУ. 

Поліція у Станиславові а-
рештувала 37-літнЬого М. 
Ковалюка, який признався до 
вбивства Богдана Демянчука, 
власника ресторану в Надвір-
ній. При вбивникові знайшла 
поліція пограбовані предме-
ти і 507.10 зл. Убивник був 
два тижні в Надвірній і захо-
див до ресторану Демянчука. 

ЛІҐА ПРОТИ ЗАКОХАНИХ. 

Одна ліга ірляндського мі-
ста Лондондері прийшла до 
висновку, т о деякі громадя-
нй міста ведуть неморальне 
життя.. Є це „Ліга для мо-
ральНого розвитку" (як у 
старій німецькій фарсі Ар-
нольда і Баха „Еспанська му-
ха") і вона рішила, що треба 
заборонити закоханим зустрі 
ча†йся потайки. Отже: не 
вільно ходити на прохід до 
місяця, ані нишком (а при-
людно) цілуватися. Не вільно 
ходити без ціли вночі на про-
хід, навіть по оживленій ву-
лиці Карлайд. Молодим гіа-
рам взагалі не вільно показу-
ватися на вулиці, бо за ними 
стежать таємні агенти — чле-
ни згаданої Ліги, які мають 
„дижури", поділивши місто 
на ріжні відтинки, і 

ЗДАВАВ ІСПИТ „У ЗАСТУП-
СТВГ. 

Станиславівська поліція за-
арештувала 24-літньОго Тео-
філя Ґловацкого, який зда-
вав іспит у гімназії за своїх 
товаришів, уживаючи фаль-
шивнх легітимації"!. 

ДОКУМЕНТ, ЩО НЕ ДІЙ-
ШОВ ДО ЛЮДСТВА. 

Один з перших морських 
листів та одночасно один з 
найцікавіших ніколи не дій-
шов до людства. Він звідом-
ляв про відкриття Америки і 
вислав його Христофор Ко-
люмб. У поворотній до-
розі, після відкриття но-
вої землі, Колюмба 14-го 
лютого 1493 року заскочи-
ла буря. Побоюючися, щоб 
його корабель не пішов на 
дно, він написав листа до ко-
роля Еспанії, повідомляючи 
його про свої відкриття. Лист, 
написаний на пергамені, вло-
жив Колюмб до невеличкої 
бочки та кинув у море. На 
другий день буря втихла і 
Колюмб щасливо добився до 
берегів Еспанії. Якби він був 
загинув, про його відкриття 
Америки світ був би не знав, 
бо бочівки з його листом і 
досі не виловили. 

ДЕРЕВО ЗАМІСЦВ ВЕИ-
ЗИНИ. 

З Москви виїхало 12 ван-
тажних самоходів, яких мото-
ри порушують не бейзиною`, 
але деревом. Траса, довжини 
10,650 км., веде з Москви до 
Ленінграду —- Мінська — Ки-
єва і до Москви. Цю трасу 
'самоходи мають пе`реїхати за 
60 днів. На Цілій трасі ула-
джено відповідні склади з де-
ревом, кожний самохід може 
забрати запас палива на 100 

(км. Метою цього рейду ви-
пробувати вантажні самоходи, 
що їх мотори порушують де-
ревом, бо продукція бензини 
на потреби вантажних само-
ходів ие вистачає. Слід зазна-
чити, що хліборобство зужи-
ває майже 2^3 загальної про-
дукції бензини. Справу пере-
ходу з бензини на дерево поя-
снюють теж мілітарними огля-
дами, -бо на випадок війни 
бензина необхідна для вій-
ська. 

З ПОНУРИХ ТАЙН ПОЛЬСЬКИХ 
ТЮРЕМ 

ВАРШАВА. — В польському соймі вніс україн-
ськйй посол д-р С. Біляк інтерпеляцію в справі за-
гадкової смерти українського політичного вязня, 
Володимира Нидзи. Ця інтерпеляція є такого змі-
стў: В карній вязниці у Равічу помер нагло 11 лип-
ня ц. р. по'літичний вязень Володимир Нидза, 24- ' 
літній студент Львівської політехніки, який відеи-
джував кару за участь у нападі на консулят СССР у 
Львові. Батько Нидзи дістав повідомлення з тюрми, 
що його син повісився. Він негайно прибув до тюр-
Показалося, що труп не мав ніде знаків на шиї від 
повішення. Також інші вязні говорили, що день пе-
вішення. Також і нші вязні говорили, ЩО День пе-
редтйм він весело розмовляв з ними й нічим не на-
тякав на самогубство. Навпаки, говорив про вихід з 
тюрми. Також він пару днів передтим написав до 
родичів листа, в Якім ні словом не зраджував яко-
гось душевного пригноблення. Супроти.цього, по-
сол Біляк домагався в імені батька Нидзи уря"до-
вого доход)ќеуня в справі цеї загадкової Смерти. 

ПОБОРЮЮТЬ УКРАЇНСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ 
УСТАНОВИ. 

КАТОВИЦІ (Польща). — Катовицьке „Стова-
жишене польс'кіх купцуф хшесціян" видало такий 
комунікат: „Стоважишенє Купцуф Хшесціян", Като-
виці, 15 червня 1938. В справі фірми Маслосоюз. Всім 
членам наших стоваришень з бранжі набїлової, хар-
чевих товарів і т. п. звертаємо увагу, що молочар-
ська кооператива ,,Маслосоюз" є українського по-
ходження і зорганізована на тутешнім терені для 
деяких згори передуманих політичних і господар-
єьких цілей. У звязку з тим слід заперестати доко-
нування закупів у фірмі „Маслосоюз", а піддержу-
вати чисто польські молочарські організації, як 
напр. „Малопольскі Звйонзек Млєчарскі", що має 
свій відділ у Катовицях, при вул. Словацького 36, я-
кого вироби в нічому не уступають виробам україн-
Ського „Маслосоюзў". За управу: С. Чапдіньскі." 

Управа „Маслосоюзў" всесла до суду скаргу за 
безпідставне очорнювання, але українські часописи 
вискизують малі надії, що це щонебудь поможе. 
СОВЄТСЬКО-ЯПОНСЬКА БОРОТЬБА НЕ ВГАВАЄ. 

МОСКВА. — Хоч соцєтсько-японські дипльома-
ти стараються довести за всяку ціну до порозумін-
ня, а навіть преса, одна і друга, не підсичує воєн-
них настроїв, то проте на совєтсько-корейській гра-
ниці ведуться завзяті бої. Совєтські комунікати го-
ворять, що їх відділи в силі одної пішої дивізії й 
відповідного числа тяжкої артилерії, повзів і літа-
ків ПішЛи наступом на японські позиції і, розбивши 
японців, „вичистили" з них совєтську територію. 
Літві.нов заявив, що Совєти є готові до війни, коли 
собі цього Японія бажає. 

ТОКЙО. — Японські комунікати також ствер-
джують завзяті бої в околицях Ченкуфенґ, в яких 
по обох боках брили участь більші сили, але рішучо 
заперечує, начебто совєтські війська захопили ці 
узгіря. Вони говорять, що, наступаючи на япо`н-
ські позиції, совєтські відділи мали великі втрати. 
Дотепер японці унешкідливили 50 совєтських пов-
зів і зістрілили кількадесять літаків. Совєтські лі-
таки бомбардували кореанські села, залізничі ста-
ції і мости. Але шкоди, як твердять японські кому-
нікати, заподіяли мало. 

ОФЕгїЗИ^Я ЕСПАНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. 
САРАГОСА. — Війська ген. Франка пішли на-

ступом на позиції червоних і здобули великі успіхи. 
В деяких місцях червоні в переполоху втікають. До-
тепер націоналісти знищили коло 12,000 червоних 
військ. Вони є'приперті до ріки Ебро і не в силі 
відступати, бо націоналісти понищили летунськими 
бомбами мости, а також з літаків унеможливлюють 
відворот. - : 

ЧЃРГОЌА КРІВАВА КУПІЛЬ У СОВЄТАХ. 
МОСКВА. — Совєтські часописи стверджують, 

що в столиці Азербайджану, Баку, відкрито сепара-
тистичний заговір, яким хотіли повалити совєтську 
Владу і створити самостійну Азербейджанську ре-
публику. В заговір були замішані високі урядовці. 
Внаслідок того, пишуть совєтські газети, 14 осіб за-
суджено на смерть. Совєтська „Орджонікідзка Прав-
да" також доносить, що в орджонікідзкій провінції 
поставлено перед суд хлопця за те, що своїм не-
дба"льством запалив на фармі безрог вогонь, внаслі-
док якого згоріло 73 безроги. Хлопця засуджено на 
розстріл. 

ПОЛЬЩА РЕПЕТУЄ. 
ВАРШАВА. — Польська преса піднесла велику 

протичеську пропаганду, на взір тої, що її перево-
дять німці,- за те, що чеські літаки запускаються 
кілька миль за польську границю.- Дехто є того пе-
реконання, що у випадку німецького маршу на Че-
хію Польща також хотілаб захопити частину Чехо-
Словаччини. . ` 
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"МУР НШРАЛЬНОСТИ" 
У своїй телеграмі до „Ню Йорќ Таймеў" з Лон-

дрну подає журналіст Авгур, відомий зо свої'х стат-
тей про міжд'ержавне положення, цікаві причинки 
до питання війни й миру в Европі. 

На його думку, в Европі наростає сила невтраль-
них держав, що не хочуть нової загальної війни. Ця 
війна передовсім розіграласяб між Німеччиною и 
Росією, отже ці держави передовсім звертають свої 
зусилля на те, щоб запобігти зударенню Німеччини 
й.Росії. Думають вони зробити це через витворен-
ня почерез континент Европи невтрального валу, 
себто ланцюха держав, які годяться на невтральну 
політику й стараються спільними, ̀ силами'заставити 
Німеччину й Росію здержатися від війни. 

Здавалось би, що цей плян не має поважних 
виглядів, бо хоч за нього певно заявилась би Фран-
ція й Англія, то проти нього стоялиб дві найбільші 
держави на європейськім континенті: Росія й Німеч-
чина. Та Авґур каже, що чим далі, тим цей „мур 
невтральности" стає сильніший. Нині до нього на-
лежать уже: на заході Бельгія й Голяндія, на пів-
ночі скандинавські краї'— Швеція, Норвегія й Да-
Нія; балтійські краї — Фінляндія, Естонія, Литва, 
Латвія; Польща; далі „мала антанта" — Чехосло-
ваччина, Румунія й Югославія; накінець інші бал-
каські держави -^ Болгарія, Греція й Туреччина; й 
очевидно Швайцарія. 

Є це назагал малі держави; лише Польща має 
понад ЗО міліонів душ населення. Одначе всі вони 
мають поважну силу — територіяльну, маєткову й 
військову. І при спільній політиці вони мусілиб за-
важити на долі Европі та на вирішенні питання: чи 
має бути війна між Німеччиною й Росією.. Каже 
Авґур, що в Англії починають на цей вал невтраль-
ности звертати щораз більше уваги. 

У політичній грі між Німеччиною й цими дер-
жавами грає нині ролю рівноваги Італія, себто Му-
соліні. Якби він прихилився до політики „невтраль-
ного валу", то Німеччина й Росія були би певно де-
фінітивно відділені від себе. На думку Авґура, Му-
соліні вже проявляв інколи бажання нахилитися в 
тому напрямку, але покищо він цього ще не може 
зробити, доки не покінчиться еспанська афера й не 
утвердиться назавжди англійсько-італійське поро-
зуміння. 

Чи закріпиться цей „вал невтральности", це за-
лежатиме в значній мірі ще, й від посунень Німеч-
чини. Адже Німеччина певно бачить, як наростає 
ця сила, що могла би її відділити від Росії. І якщо 
Німеччина справді бажає добитися до українського 
чорнозему й українських мінералів, то вона певно 
попробує пробити цей „мур невтральности" та про-
терти собі почерез нього дорогу на схід. І вона ма-
буть попробує валити цей мур, заки він іще сильно 
затвердне. 
' 

т 
. Громадянська війна в Еспа-
нії поплутала багато карт у 
політичній грі європейських 
держав. Захитала рівновагу 
на Середземнім морю, спро-
вадила на Піринейський` піво-
стрів Італію, а на Середземне 
море Росію. Це є той факт, 
що нас особливо цікавить. Ро-
сійські кораблі зо зброєю, 
збіжжям і муніцією перепли-
вали Дарданелі і спішили до 
Валенсії й Барсельони, щоб 
заважити на терезах, де важи-
лася доля західньої Европи і 
доля Середземного моря. . '̀ 

Це було грізне memento не 
лише для Італії,- але й для Ве-
ликої Британії. Середземне 

вў воєнно-морськ'ої бази над 
Чорним морем; здається в 
Констанці. Тими посуненнями 
Англія забезпечила собі по-
міч 20-міліонової країни у ви-
падку реалізації російських 
претенсій на Середземнім мо-
рю і випадову браму на Чор-
нім морю. 

Останні відомості показу-
ють, що Англія вибрала собі 
ще одного партнера в евенту-
альнім спорі з Росією: Туреч-
чину. Туреччина отримала 5 мі-
ліонів турецьких фунтів по-
зички від Англії на будову 
воєнних кораблів. Крім того 
має розбудувати для Туреч-
чини во%я`ітт`і' порт у Ча-

море — це така важна арте- талджі, знову над Чорним мо-
рія для Великої Британії, так рем. Тимсамдм ‚Велика Бри-
сильно вже загрожена імпе-
ріялістичною африканською 
політикою Італії Мусолінія, 
що садити собі на карк на тім 
морю ще нового противника, 
Росію, це був завеликий люк-
сус для Лондону. Треба було 
щось робити, щоб стримати 
російського противника на 
Середземнім морю, поблизу'! рю 
Кипру, Єгипту і Палестини. 

танія втягнула другу чорно-
морську 'державу` в орбіту сво-
єї антиросійської політики і з 
допомогою їх стала твердою 
ногою на Чорнім морю, звідки 
може кожної хвилини шахува-
тн Росію, Крлиб тій прийшла 
ідея ' перешкодити політиці 
Лондону на Середземнім мо-

I `Англія зробила. Передусім 
вона звернула увагу на Руму-
нію. Вона дістала право на ви-
віз румунської нафти, що під-
час війни дуже важне. Дальше 
на експльоатацію інших під-
земних багацтв. Нарешті дала 
Румунії позичку на розбудо-

Політика цієї останньої і по-
літцка Чорного моря —звяза-
HL VУкраїна в тій комбінації 
набирає особливого значіння... 
Щоб лиш українці зуміли те 
значіння зрозуміти і ввійти 
як активний протиросійський 
чинник 
ко наближаєт`ься. 

таються до хати. 
Диких бджіл, як в ѓнших 

краях по лісах, на степї нема, 
навіть бджіл, що живуть у 
землі. Підсоння тут заприкре,. 
загаряче і захолодне, а охоро-
ни й поживи замало, щоб 
могли вижити. Тому, що нема 
дерев і води, що мало є запа-
шних ї сочистих ростин, не 
плекають майже ніде домаш-
ніх бджіл. В Одесі є кілька 
бджолярів, та їх бджоли зби-
рають пожиток лише із садів. 
Лише в урожайній Дністровій 
долині процвітає пасічництво. 
В околицях, що межують із 
степами, в лісистій Україні, на 
Поділлі, де захист дають лі-
си, а багато рік допомагають, 
що навіть і літом у долинах 
є вогкість і цвітуть цвіти, па-
с`ічництво стоїть дуже високо, 
б тих околицях майже кож-
ний мужик має пасіку, а на-
віть кріпаки часто мають І по 
300 пнів і більше. Там навіть 
І на найменших` базарах мід 
можна купувати сотнарами, 
бо українці й козаки дуже 
його люблять, а як мають го-
стей, то їдять ложками. Звід-
там теж приходить увесь мід, 
який в Одесі навантажують на 
кораблі; звідтам теж походить 
багато воску, який перероб-
люють на свічки для росій-
ських церков. 

у розѓривќу, яка хут-

УКРАЇНСЬКИЙ СТЕП ТОМУ СТО ЛІГ 
(3) 

Та треба зважити й те, що 
степи ще рідко заселені людь-
ми і культура ще не дуже пе-` 
решкоджує звірятам. Тому ті 
роди звірні, які легко живуть 
у непривітливому степу, мно-
жаться тут дуже, головно з 
весною, коли все зелене; ве-
село тут тим звірятам, які все 
живуть у степах, а приман-
дровують тоді на степи чужі 
звірі, які в літню спеку пере-
носяться назад у довколичні 
простори або й далекі краї. 
На весну бачимо на степах і 
таких птахів, як вірли, супи, 
яструби, дрохви, великими 
стадами, качки, гуси та пелі-
кани заповняють очерети. В 
траві увихаються всюди заяці 
та вовки. Жайворонки, чайки, 
дрозди, голуби є всюди, а на-
віть комах показуються великі 

маси: мотилі, хоч розмірно не-
багато цвітів; жуки, хоч роз-
мірно невел'икі Череди худоби, 
а в погані роки сарана. 

На весну все на степах, на-
віть домашня худоба, напів 
дичіє; коні табунами, воли 
стадами, вівці чередами — все 
шукає вільного степу, навіть 
собаки. Суки втікають із міст 
і сіл, випорпують собѓ у сте-
пу яму, приводять тут на' свіг 
Щенята, далеко від людей, на 
че вовки. Ті, на степу зродже-
ні песята, в літі зовсім дикі, 
бояться людей і не даються 
зловити. А зимою, коли від 
хуртовини все присмирніє, 
голод і холод присмирить на-
віть дичину, ѓ навіть вовка го 
нить у село, тоді щойно зди-
чілі собаки пригадують собі 
своїх давніх господарів і вер-

Із усіх звірів, які живуть у 
степах, найшляхотніший є 
кінь,' а найпожиточніша для 
людини — рогата худоба. 
Коні діляться на три роди: 
домашні, коні для стадний і 
напів дикі табуни. Домашні 
коні (для роботи) це щоденні 
товариші людей, їх трудів і 
праці. Поміщики (шляхта) 
і німецькі кольоністи у степах 
держать коней# дуже багато: 
для виїзду на прогульки, для 
їзди верхи, для роботи на рі-
лі, для транспорту товарів і 
т. д. Та козацький і болгар-
ський мужик має все лиш од.^ 
ного коня, якого вживає до 
недалекої дороги, коли не хо-
че запрягати волів або двох 
коней. 

Коні в стаднинах є найріж-
кіц'их англійських; арабських 
і німецьких рас. 

Що інше є коні, які живуть 
напів дико табунами. Поміщи-
ки, які тут мають безмежні 
простори землі, управляти 
можуть її лише дуже мало, бо 
мають замало робучих рук. 
Вони держать, і держали від 
непамятних часів череди о-
вець, стада рогатої худоби та 
табуни легконогих коней, які 
пасуться на степах, що й так 
стояли би без ужитку. 

Задля того вистараються я-
кесь число кобил і оґерів, для 
розплоду, табунів, і висилають 
із пастухами на степи. Лоша-
та ростуть усе зо Старими, аж 
поки їх ' не розмножиться 
стільки;- скільки поміщицька 
посілість може виживити, 
щоб не зашкодити решті го-
сподарства. Це' число сягає 
від сто до тисячі. Із табуна 
беруть до роботи на госпо 
дарці 4—б-літніх коней, або 
продають на місці мандрівним 
покупцям, або висилають на 
базар. Це неправда, начеб та-, 
ќі коні на степах жили цілком 
вільнб, без догляду. Табунщи1 

ки (пастух'и) мусять пильну-
вати, щоб коні не заблукали-
ся, мусять їх берегти перед 
конокрадами й охороняти 
від коней поле й город інших 
людей. Ці табунщики це сво-
єрідні діти степу і нема їм 
подібних у цілій Европі, хіба 
в пампасах Південної Амери-
ки тамошні пастухи трохи по-
хожі на своїх степових бра-
тів. 

А табунщик мусить мати не-
абияке здоровля, щоб такса-
мо бути веселим у 20-ступне-
вій студені, як і в привітну ве-
сняну погоду, як і в двомісяч-
ну посуху, коли сонце й роз-
печена земля жарить наче піч. 
До такої служби треба леге-
нів, що однаково легко пере-
носять нічний холод і денну 
спеку і недостачу води. 

Пастухи овець і рогатої ху-
доби живуть на возах, увесь 
час на мандрівці, везуть із со-
бою вози, з якими то тут то 
там зупиняються на короткий 
час. Такої вигоди не може 
мати табунщик. Він усе му-
сить їхати верхи; неспокійн 
коні ні хвилини не дають йо-
му відпочити. Він як день л`ак 
ніч на коні; це не лише його 
стіл, а і його ліжко, і ті люди 
набирають подиву гідної вмі-
лости все полагоджувати на 
коні. Коли інші люди найра-
діше шукають відпочинку, та-
бунщнк його не знає. В ночі, 
коли коні йдуть найдалі й па-
суться, він мусить вганяти до-
вкола стада та накликати 
Тоді теж найбільше грозить 
небезпека від вовків, злодіїв, 
хуртовини. Коли падуть дощі 
та лютує буря, йому ще тяж-
че ніж коням, бо коні можуть 
відвернутися від вітру, а він 
мусить стояти лицем проти 
вітру, і щоб здержувати стадо, 
яке в негоду наосліп пуска-
ється вглибину степу. Тоді 
мусить він бути меткіший ніж 
коні. 

Звичайно носять табунщи-

ки штани з лошачої або те-
лячоі шкіри, волосом наверх, 
іі такуж куртку. Підперізують-
ся ременем три й чотири рази, 
а на ремені мають попричіп-
лювані ріжні дрібниці, як ку-
сники металю, бурштину, мо-
нети і т. і. А 'ЩО вони теж 
сповняють ролю ветеринарів, 
то при оемені мають теж ріж-
не хірургічне приладдя та лі-
ки, отже подобають на шама-
нів ї чарівників. На голові, як 
і в усіх українців, висока, чор-
на баранкова шапка. По верха 
закидають іще свиту.з бурої 
овечої вовни. Свита має ка-
пішои, який закриває голову і 
лице, а має отвори лише на-о-
чі, ніс і уста. Коли погода, ка-
пішон звисає на плечах і тоді 
теж сповняє ролю кишені. В 
руці держить табунщик ' га-
рапник, три сяжнѓ довгий ба-
тіг із кортким бичівном, крім 
того має шнур, 15—20 ліктів 
довгий, на якого одному кінш 
причіплене кільце, щоб можна 
було перетягати крізь нього 
другий кінець шнура. Коли хо-
че зловити якого коня, то на-
виває один кінець шнура на 
рамя, робить ` петлю, кидає 
на коня, якого собі вибрав, а 
ніколи не хибить, притягає 
трохи коня до себе, потім 
сильно шарпне і вже кінь ле-
жить на землі. Гарапник, щоб 
удержувати табун у порядку; 
петля, щоб ловити коня, і 
вкінці палюга (дрючок) для 
оборни — це й уся зброя до-
брого табунщика. Ця палюга 
звичайно 3—4 стопи велика, 
зпереду з залізним закінчен-
ням, привішена до сідла. З 
тією палюгою біжить він.ко-
ням на поміч, коли вони самі 
не можуть оборонитися. Від-
повідно до потреби бє тією 
палицею або кидає нею зда-
лека так влучно, що залізним 
кінцем пробє вовкові голову, 
наче тирольський стрілець 
кулею із рушниці. 

(Дальше буде). 

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

ЗАЎКРАЇНУ 
( В І Р А Б А Б Е Н К О ) 

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

. Ч а с т и н а д р ў ' ѓ ' а 

= = = = 47) . 
— Комісар большевицький! 

Повісити гада! — падали о-
крнки. Кілька селян, затиснув-

# ши кулаки^ наближувалися до 
Рудого. 

— Тихо! — приказав Василь. 
— самосуду робити нікому не 
дозволю. 

.Селяни всетаки поривалися 
до Рудого. Він скулився, наче 
загнаний у пастку звір, але 

` йе оборонявся. Але, почувши 
слова Василя, трохи осмілів. 

— Панове! —- оправдувався 
боязко. — Каюся! Я вірив, що 
й большевнків правда, служив 
їм щиро... Але переконався, 

— божився Семен. 
— Чоловіче! — заговорив 

Василь. — За твої попередні 
злочини ти заслужив бути по-
вішеним. Але міг не такі кро-
вожадні, як твої бувші пани. 
Даємо тобі нагоду доказати, 
що 'ти дійсно покаявся. Щож, 
часом, буває, що й найбіль-
ший злочи`нець кається і стає 
доброю й корисною людиною. 
Тож іди й не гріши більше... 
А завтра я поговорю з тобою. 

Семен ШВИДКО змився з о-
чей. 

Гнів селян поволі ущух. Де 
які кричали, та на безборон-

що то. остання зволоч... Я ного не піднималися якосьру-
втік від них... Знаю, що тяж-)ки... Буває так, що і. до най-
ко згрішив. Винуватий перед гіршого ворога людина не мо-
вами... Хочете — карайте! Але же відчувати ненависти; що-
кажу вам: як я досі вірно слу-, найбільше — погорду й оги-
Жив тій'голоті, так тепер вір- ду. 
но служитиму своїм. Сам же,' — А всетаки без нагляду 
прийшов до вас... Ось вам йогоб не варт пускати!... Мо-
хрест! — гарячково хрестився.'же. .він; надісланий большеви-

— А може тебе підіслали? ками підглянути, що тут ро-
г^ гостро запитав Томиленко. биться, та й назад утече — 

— Та-пропадай вони пропа-1 перестерігали Василя, 
домі Я знати їх більше не хо-І .— Не бійтеся! В тому вже 
чу! — вирікався Рудий. — А моя голов'а — заспокоював 
коли не вірите, щож... бийте. Василь. — Дамо йому нагоду... 
Я завинив. А ні, то він не втече від нас! 

— Та покиньте його! Може. Василь міркував, що колиб 
Я справді він хоче покаятись. Рудий., дійсно був підісланий — Цей дядько дуже"підо-

усь вам хрест святий!'большевяками, то він певно)зрілий — ходячи з кутка в 

постарається розвідати про їх 
пляни, силу тощо і пробуде 
в селі бодай кілька днів. На 
всякий випадок наказав двом 
хлопцям за ним вважати і ко-
либ завважили за ним щось 
підозріле — негайно давати 
знати. Те слідження мало від-
буватись у цілковитій таємни-
ці як для Семена так і для 
селян. А Василь не вважав Ру-
дого аж настільки хитрим, щоб 
той міг слідження завважити. 

Але Василь помилився, бо 
Семен Рудий був дійсно піді-
сланий Бреґманом, та не ви-
стало у нього сприту. 

Ввечері другого дня пляну-
вали нараду в хаті Бабенків. 
Що Галієв очоловлював по-
встанський рух, Василь і його 
помічники знали. Та не знали 
того селяни, тому зібратися 
треба було пізним вечором не-
помітно. Мали прибути й чле-
ни районового повстанського 
штабу — команданти поблизь-
ких відділів. Тема нарад: ви-
яснити своє становище і сили 
та уплянувати свої діяння на-
будуче. Думали також висла-
ти звязкового у Київ, до цей-
трального повстанського шта-
бу, а коли вдасться, то й до 
українського уряду, за кор-
дон. Наказ прибути на нараду 
поблизьким повстанським про-
відникам післано вірними 
людьми ще попереднього ве-
чора. 

При світлі малесенької лям-
пи-коптильки Чорний з по-
мічниками ждав на Галієва. 
Томиленко все ще ніяк не міг 
забути, що отаман звільнив 
Рудого, хоч при звільненні пе-
ред сотками людей не перечив. 

куток кімнати, говорив він. — 
Для прикладу і страху іншим 
треба було його внешкодли-
вити. І як ти, отамане, випу-
стив його? 

— Не бійся! За ним слідять 
— заспокоював Василь. ` — 
Коли він дійсно підісланий, то 
схопимо його на вчинку, а 
тоді розмова з ним коротка... 

-г- Може людина й справді 
покається — обнадіювала Ві-
ра. — Хоч він і багато зла на-
творив, та щож... 

— Мені про те йшло, щоб 
ніхто не міг докорити нам, що 
ми караємо людей на смерть 
за саме підозріння. Я певний, 
що і він причасний до роз-
стрілів та арештів селян. Але 
де докази? Все робилося з 

ше в, хаті вікна позаслонюва-
ти. 

Віра позатикала вікна. Роз-
мова продовжувалась, але по-
тиху, щоб на вулицю не до-
літали голоси, а подруге, щоб 
не збудити матір Віри, що 
очевидно заснула трохи, за-
сгіокоївшись. Скоро надійшов 
доктор Галієв з валізкою в 
товаристві двох перебраних у 
селянську ношу повстанських 
провідників. 

— Знайомтеся! — сказав він. 
— Це районові провідники 
Криворіжжя — й назвав їх по 
імені") — а це отаман Ва-
силь Чорний, сотник Томи-
ленко, Луганський, — реко-
мендував по черзі. 

-7- Чули про вас, чули... — 
наказу того жидка, Сруля с к а з а в старий повстанець. -
Брегмана. Повісилиб його, то J ? `^е в а ш наречений, панно 
по селах чутка пішлаб, що ми 
вішаємо своїх бідняків; з од-
ного вирослоб на десятки... А 
нам необхідно здобути при-
хильність і бідноти, щоб па-
раліжувати большевицькі на-
строї. 

— А, сталося! — Томилен-
ко махнув рукою. — Але де 
ми відбуватимемо нараду? Чи 
не ліпше перейти у клуню? 

— Та як, потемки? — диву-
валася Віра. 

Василь заперечив: 
— У клуні не можна засві-

тити світла. Через щілини мо-
жуть завважити світло неба-
жані і це викличе в них пі-
дозріння. Тут не йде про нас; 
ми виступаємо явно; але про 
доктора. Ніхто не повинен 
знати, що він.має звязки з на-
ми. Коли його розкриють, то 
мусів би тягатися з нами по 
степах, а він уже старий. Ліп-, 

ро 
Віра зашарилася й швидко 

кинулася зняти плащ з док-
тора. 

— Ви бо й не перебрані, 
пане докторе! — забідкалася. 
— Небезпечнож так! Можуть 
пізнати! 

— Навпаки! — сказав Галі-
єв. — Бачите, я з валізкою, 
до хворого, мовляв... А для 
доктора не існує ріжниці, чи 
той хворий контрреволюціо-
нер, чи комуніст. Нехай собі 
хто хоче питає. Тут же в хаті 
саме і господиня хвора, всім у 
селі відомо. 

— Не зустрінули часом ні-
кого? — спитав Василь. 

— Зустрінули якогось селя-
нина. А чи є хто на варті? 

— Розставлено пятьох вар-
тових. Ніхто незавважений не 

џ) Автор не називає імен тому, і 
що доля їх невідома. J 

підіидеде до хати — заспо-
коював Луганський. 

— То думаю, що можемо 
починати нараду — запропо-
нував Галієв. 

— Заждемо! — Може ще 
прибуде хто — вставив То 
миленќо. 

— Трудно сподіватися! — 
завважив другий з товаришів 
Галієва. — Кожне село повне 
червоних. В мій район прибу-
ла бригада червоної піхоти. 

— В мій, за відомостями, 
суне ціла дивізія — сказ^ав 
перший. 

— Коли не зявиться ніхт'о 
більше, то вислід нарад пі-
шлеться їм — заговорив Га-
лієв. — Починаємо нараду. Я 
зібрав вас сюди, щоб'обгово-
рити наше становище. 

Знадвору застукали в двері і 
ввійшов ще один повстанець 
в уборі червоноармійця. Ввій-
шовши, став оглядатися по 
присутніх. ` ^ 

— Я делегований з третього 
району. Ось мої уповажнення, 
пане голово! — сказав він, 
подаючи , Галієву записну 
книжку. — Уповажнення за-
клеєно в окладинці. 

Галієв розпоров зімняту о-
кладинку записної книжки й, 
переглянувши уповажнення, 
подав членам. Ті переглянули 
почерзі. 

— Підпис Болотного. В по-
рядку! — ствердили вони. 

— Дивно нам, товаришу, як 
то ви відразу потрапили до 
нас... — дивувався Василь. 

— Нічого дивного! Мені да-
но точні вказівки, а нагіть о-
пис голови штабу; то панич 

І Бабенко... 
.(Дальше буде). 

П Ш І Ш Е Н Н Я ЗБІРКИ ФОНДІВ 
НА ПОКРИТТЯ КОШТІВ НАШОЇ 
УЧАСТИ У СВІТОВІЙ ВИСТАВІ. 

З огляду на короткий час, 
який лишається до підготови 
української програми для у-
части українців у Світовій Вн-
ставі в Ню Йорќу в 1939 p., 
Українсько-Американське Ви-
ставове Товариство прохає о-
цим наші організації, як та-
кож діяльніші одиниці, при-
спішити збірки на цю ціль. 

Наше Виставове Товариство 
постаралося про видрукуван-
ня ліст та книжечок із покві-
туваннями ` для жертводавців. 
Хто хоче занятися збіркою при 
помочі згаданих ліст та кни-
жечок, хай голоситься негай-
но писемно на "адресу У. А. 
Виставового 'Товариства. 

Лісти призначені на те, щоб 
списувати ѓімена жертводавців, 
а книжечки на те, щоб кож-
ному дати посвідку. У цей спо- -
сіб буде затримана подвійна 
контроля над збираними жерт-
вами. 
` Голоситися по лісти й кни-

жечки на адресу: 

U K R A I N I A N AMERICAN 
EXPOSITION ASS'N 

P.O. Box Г014, Church St. Annex, 
NEW YORK, N. Y. 

Актуальне. 

Всі еспанці, багачі чи бідні, 
навіть жебраки, між собою 
титулують себе: „ваша ласка-
вість". Слово „ти" вважає 
кожний еспанець за велику 
образу. Одного разу висло-
вився якийсь фрацуз до ес-
панського жовніра герез „тн". 

— Ким ти є, безличннку, — 
відповів еспанець, — що мене 
так важко ображаєш? В ціло-
му світі нема іншого „ти" — 
як)Ти! 

Цікаве, чи також тепер, при 
взаємних розстрілах, вважа-
ють еспанці на свою стародзв-
ню традицію в титулованќі.. ( 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 9-го СЕРПНЯ 1938. 

ІСТОРІЯ ОДНОЇ ХАТИ. 
Жив собі раз на селі один 

господар. А мав він хатину, 
що иамятала ще „польське 
повстання". Вросла була вже 
глибоченько в землю. Двері і 
вікна повикривлювались „на-
бакир". Жінка п'ідмащувала 
цю хату з усіх боків так, що 
здалека, серед зелені, вона ви-
глядала навіть романтично. 

іМожлнво, що в тій хатині 
наш господар був би прожив 
іііс пару літ. Бо, маючи на у-
вазі теперішні тяжкі часи, віч 
навіть і не думав про будову 
нової. Та одного року почув, 
що якась стухлість починає 
заносити від його хати. А на 
о̀дному розі підвалина зогни-
ла зовсім. Рад не рад, він рі-
шнвся свою хатину трохи по-
правити. 

ПОЧАЛАСЯ ПОПРАВА. 
В першій мірі він хотів за-

тягнути з одного боку нову 
підвалину. Саме відповідний 
дуб лежав на подвірю, отже 
ця ненелнка направа булаб не 
потягнула за - собою великих 
коштів. Отож одного ранку 
він узяв лопату і давай відко-
пувати стару підвалину, щоб 
вставити нову. 

Відкопавши її, він побачив, 
що стовпи також зогнилі і 
треба вставити і їх. Ось так 
він розібрав цілу стіну і до ста` 
рої хати хотів причепити нову 
стіну. Та показалося, що гіо-
вої стіни нема до чого приче-
лити, бо друга стіна також зо-
гнила. Розібравши другу сті-

рну, він побачив, що з третьою 
те саме. А після цього поба-
чив, що і да.ч, і всі крокви по-
гнили. Мусів розібрати цілу 
хату, хоч на нову не мав ні со-
тика в кишені, ні кавалка ма-
теріялу на подвірю. 

ТЕ САМЕ З СОВЄТАМИ. 
Ось таку „реперацію" пере-

воднть тепер „таваріщ" Ста-
лін. У наскрізь' пе(Уегнйлій с'б-̀  
вєтськін системі він хоче ро-
бнтн „чистку"; хоче викинути 
та розстріляти бандитів, шпи-
гунів, саботажників і всяких 
інших ворогів народу, а на їх 
місце підставити більше дові 
рених людей. 

Та що з того, коли показу-
ється, шо ц?ла та большевиць-
ќа будівля чорта варта. Чи-
стив колись Сталін літературу 
і мистецтво та вистрілював 
мистців, які були „замаскова-
ними фашистами". Та далі по-
казалося, що також естетські 
вчеіу є „замасковані фаши-
сти '̀. Треба було чистити і їх. 
По них показалося, що в фаб-
рнках і промислі сила силен-
на шпигунів і саботажників. 
Треба було братись до робіт-
ників і інжинфів. Вистріляв-
ши і їх, показалося, що й до 
комуністичної партії та адмі-
ністрації налізло повно банди-
тів і ворогів народу. Прий-
шлось і їх стріляти. Та далі по-
казалося, що ціла армія в ру-
ках таких же запроданців 
бандитів. Покотились червоні 
маршали. Далі вже треба бу-
ло переводите чистку серед 
тих, що чистили, і треба було 
висрілювати самих головачів 
ҐП.У. Ще далі Сталін мусів ви-
стрілювати всяких „президен-
тїв" поодиноких „республик", 
а на їх місце „вибирати" ін-
щих. 

І Іовистрілював ось так він 
усіх своїх найближчих співро-
бітників, які впродовж 20 літ 
займали назвищі становища 
та помагали Сталінові закрі†і-
ляти большевицьќў владу. 
Щойно по двацятьох літах по-
бачив Сталін, що вони банди-' 
ти. злодії, грабіжники, всяка 
дрянь і зволоч, просто воро-
ги народу: А ми це вже давно 
знали. 

ТЕПЕР ЧЕРГА НА СТАЛІНА. 
Вичистивши ось так усіх 

за порядком, Сталін відідхнув 
і казав затрубѓѓи, що нарешті 
все „чисто". Та, до лиха, як 
тільки він дійшов від низу до 

ЗВІТ ГОЛОВНО! КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
У. н. 

від 1-го січня 1938 р. дох 30-го червня 1938 р. 
о -

ЗВІТ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ ГОЛОВНОГО РЕКОРДОВОГО 
СЕКРЕТАРЯ. 

Зпочатком січнп 1938 р. було повнолітніх членів 22,777 
За час 6 місяців принято нових членів 1,125 

- наново членів ,. 626 
зо старого обезп. 25 
з переступними листами __ 118 
з інших' кляс 68 

Разом 24,739 
За час 6 місяців суспендовано 1,186 

відійшли з переступними листами 116 
відійшли до нового роду обезп. 25 
відійшли'до інших кляс 68 
відійшли зо зворотом в готівці 63 
відійшли на безплатне продовження 6 

-відійшли на виплачене обезпечения 4 
померли 115 

Віднявши 1,583чвід 24,739, дістанемо загальне число 
повнолітніх членів з кінцем червня 1938 р. 23,156 

За перших 6 місяців 1938 р. У. Н. Союз збільшився в пов-
нолітніх членах на 379 осіб. 

Повнолітні члени були обезпечені в таких ќлясах: 
З кінцем червня 1938 р. було членів у старім роді 387 
В обезпеченні платнім по смерті з вкладками до 70 

року життя- — . 772 
В обезпеченні платнім по смерті з вкладками впро-

довж 20 років 1 2,134 
В обезпеченні платнім ‚за життя з вкладками впро-

довж 20 років —— — 1,231 
В новім обезпеченні на ціле життя для' нових членів 4,060 
В новім обезпеченні на ціле життя для старих членів 14,572 Разом 23,156 

і 

'̀ МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ У. Н. СОЮЗУ. 
З початком січня 1938-р. було всіх дітей членів 8,039 
За час 6 місяців принято нових дітей членів 675 

- принято наново _. 137 
. і принято з переступними листами 41 

принято з інших кляс 18 

Разом 1,583 

За час 6 місяців суспендовано 419 
відійшли з переступними листами — 42 
відідйшли до повнолітніх членів 193 
відійшли до інших кляс 18 
відійшли на безплатне продовження 8 
відійшли зо своротом у готівці ЗО 
померли . 5 

Разом 715 
Віднявши 715 від 8,910, дістанемо загальне число дітей 

з кінцем червня 1938 року 8,195 

За перших 6 місяців 1938 р. У. Н. Союз зріс у молодечім 
департаменті на 156 членів. - -

Діти були обезпечені в таких ќлясах: 

У клясі 1. молодечого департаменту є членів L 5,738 
У клясі II. молодечого департаменту є членів 1,750 
У клясі III. молодечого департаменту є членів. і 707 

Разом 8,195 

Разом 8,910 
ЗВІТ КОНТРОЛІ ГОЛОВНОГО ФІНАНСОВОГО СЕКРЕТАРЯ-КАСІЄРА ВІД 1-го СІЧНЯ ДО ЗО г̂о ЧЕРВНЯ 1938 Р. 

П Р И Х О Д И : 

Отже У. Н. Союз за перших 6 місяців 1938 року зріс 
у членстві разом на 535 повнолітніх членів і дітей. 

ПОВНОЛІТНІ ЧЛЕНИ. 

Січень 
Лютий 
Березень 
Квітень 
Травень 
Червень 

Разом 

3 місячних 1 
вкладок (Процент від 
від членів 1 бондів 

49,768.93 
47.880.83 
46,258.76 
47.595.22 
47.822.92 
46.034.90 

285^61.56 

8,329.96 
4,475.85 
1,663.96 
1.313.04 
3.688.96 
4.837.50 

24}309.27 

Процент від 
морґеджів 

3,016.43 
3.600.16 
7,943.14 
3,424.04 
2,237.27 
6.797.53 

27,01857 

Процент 
ВІД 

позичок 
1,559.90 

872.86 
749.85 

1.390Я7 
1,018.00 
1.303.56 
6395.04 

Процент 
. з банків 

469.17 

. 
469,17 

Заообок 
на бондах 

1,246.88 

1,400.00 

3,125.00 

5,771.88 

Чинш від 
реальност. 

13.043.55 
13.296.85 
12,662.00 
12,833.50 
12,740.00 
12,414.50 
76,990.40 

Сирітські 
частини 

1,487.30 
1,950.00 

900.00 

1.274.80 
310.66 

5,922.78 

Звороти до 
нар.фонду 

поз. і стнп. 
74.21 
25.67 

20.00 
65.00 

109.50 
294.38 

Звороти 
резерви і 

з мол. деп. 
. ' 

1,081.50 
53.00 

7,002.88 
1,219.25 

866.50 

Звороти 
податків, 

асеќ, і т.п. 
198.89 
98.80 
56.00 

20.828.01 
37,680.32 

3.00 
10,223.13 1 58ДО5.02 

Відзнаки 
книж. і ін. 

V 

Сплати' 
морґеджів 

1,912.86 
494.47 

16,884.05 
2,838.58 
1,030.75 
8,224.80 

Сплати 
- бондів 

35,000.00 

147.050.00 

210,100.00 

8138551 1 392,150.00 

Сплати 
позичок 
1,544.00 
1,217.00 
1,712.00 
2,335.00 
1.272.00 
1.091.00 
9,171.00 

Продаж 
реальностей 

1 

` 
РАЗОМ 
117,652,08 
74,993.99 

237332.76 
99381.14 

823374.27 
81,993v43 

934327.69 

Посмертний 
фонд 

Адміністр. 
фонд ' 

Січень 
Лютий 
Березень 
Квітень 
Травень 
Червень 

22,195.27 
34.054.66 
23;088.63 
27,476.03 
84.002.79 
23.271.32 

11,327.37 
7.126.18 

14,581.73 
12.245.83 
8,979.89 

11.514.51 

Рсзервовий 
фонд 

Конвенц. 
фонд 

1.279.86 

Запомог, 
фонд 

Народниі 
. фонд 

1.205.00 
2.130.00 
1.825.00 
1.751.00 
2.150.00 
2.705.00 

1,700.00 
750.00 

1,175.00 

Сирітський 
фонд 
3.087.18 
4,179.49 
2,361.71 

20.701.36 
2,143.67 
1.955.82 

Разом І 214,038.70 І 65,77531 j 1,279.86 І 11,766.00 І 3,625.00 І 34,429.23 

Морґеджі 
20.000.00 
5.500.00 

26.800.00 
10,200.00 

Бонд 

20.062.50 
190,725.63 

87,812.50 
130,767.03 

Рсальностн 

12,943.22 

3,838.92 

ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІВКИ ЗА 6 МІСЯЦІВ. 
Готівка з кінцем 31 грудня 1937 р. $ 219,955.12 
Прихід від 1. січня до ЗО червня 1938 р. 934,827.69 

Разом ; _ ; $1,154,782.81 
Розхід від 1. січня до ЗО. червня 1938 р. 904,778.89 

Готівка з кінцем 31 грудня 1937 остається $219,955.12 
Готівка з кінцем червня 1938 р. $ 250,003.92 

62300.00 І 429367.66 І 16,782.14 

БІЛЯНС. 

Позички 
7340.47 
6.400.00 
4,857.00 

10,178.00 
5,936.00 
9.273.00 

Друкарня 
і книгарня 

20.680.32 

44,484.47 

РАЗОМ 
в535"5Т29 
79,452.83 

252Л82.92 
74,342.08 

243319.09 

Стан чинний: 
Готівка $ 250,003.92 

Морґеджі 1,251,937.98 

Бондн _ . . — 1,337.266.55 

Реальності ‚ гг— Л ' 1 ^ 2 - 4 0 - 0 6 

Позички членам . _ . 'і 525,400-47 

Друкарня і книгарня 20,680.32 

Разом $4.520,529.30 

Стан довжини: 
Посмертний фонд нових" 

родів обезпечения $3,757,884.33 
Адміністраційний фонд _ 181,608.76 
Запомоговий фонд 75,946.44 
Конвенційний фонд J 14,536.63 
Народній фонд 2,254.71 
Contingent Fund for pro-

.tection of investment . . 226,878.00 
Резервовий фонд. . 11,770.90 
Посмертний фонд старого 

роду обезпечения 63,879.77 
Сирітський фонд 185,769.76 

Разом $4320.529.30 

20380Л2 І І ' І і 804.778Я9 

ЗІСТАВЛЕННЯ БШЯНСУ. 
Маєток У. Н. Союзу з кінцем червня 1938 $4,520,529.30 
Маєток У. Н. Союзу з кінцем 1937 року 4,349,372.42 

Приріст майна У. Н. Союзу старших членів _$ 171,156.88 
Приріст молодечого департаменту 13,481.14 
Разбм приріст '_ $ 184,638.02 
Крім повищих позицій знаходиться на чековім 

КОНТІ FIRST'NATIONAL BANJC-y р е н т ВІД КОНТрО-
льованих організацією морґедж. інвестицій 8,662.01 

Загальний приріст майна У. Н. Союзу за 6 мі-
сяців 1938 року $ 193,300.03 

ЗІСТАВЛЕННЯ `ЩОДО СИРІТСЬКОГО ФОНДУ. 
Невиплачеиі посмертні запомоги з кінцем черв-

ня 1938 року $ 78,008.59 
Процент від івестицій 107,761.17 

Разом 
Пояснення до рубрик у приходах. 

В семій рубриці загальна сума приходів виносить __$76,990.40 
На цю суму склались ось такі позиції: 

Чинш з реальностей, перебраних на власність У. Н. . 
Союзу „_$69,190.40 

Чинш, від Української. Пресової і Книжкової Спіл-
ки, по $800 місячно __'_ 4,800.00 

Чинш від У. Н. Союзу за офіси, по $500 місячно 3,000.00 

Разом $76,990.40 
В 11-тій рубриці загальна сума приходів виносить „$58,865.02 

На цю суму склались ось такі позиції: 
Перенесення готівки з конта „Свободи" до адміні-

страційного фонду У. Н. Союзу, що осталася 
в часі заперестання видавання „Свободи" У. Н. 
Союзом $17,000.00 

Оцінка друкарських машин У. Н. Союзу 12,920.22 
Оцінка книгарні У. Н. Союзу І. 7,760.10 

Звороти від міських податків, асекурації і т. п.._— 1,704.91 
Перенесення з сирітського фонду до адміністрацій-

ного осталої надвишки відсотків 19,479.79 

Разом $58,865.02 
Пояснення до рубрик у розходах. 

В 1-шій рубриці загальна сума розходів виносить _$214,088.70 
На цю суму склались ось такі позиції: 

Посмертний запомог виплачено + $98,144.80 
Грошеві звороти членам (кеш сурендер) 7,168.91 
Перенесена резерва зо старого до нового роду о-

безпечення д.__j '- — 8,943.27 
Заплачений процент на куплених бондах і морѓе- ` 

джах = - - - 3,718.97 
Податки, вода, світло й інші видатки на реально-

стях 46,738.52 

$185,769.76 
і Правні видатки __1 І_ 11! 75.00 

Втрата на бондах 1_ -_ 3,225.00 
Зворот проценту на членських позичках 1.98 
Дивіденди членам ._' '. = 46,072.25 

Разом $214,088.70 
В 7-мій рубриці загальна сума розходів виносить __$34,429.23 

На цю суму склались ось такі позиції: 
Податок, вода, опал, світло й інші видатки на ре-

альностях $ 2,432.21 
Посмертні виплати спадкоємцям з процентом ! 12,517.23 
Перенесення з сирітського фонду до адмініс-трацій-

ного фонду осталої Надвишки відсотків 19,479.79 
Разом $34,429.23 

ЗВІТ З КОНТРОЛІ МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТУ У. Н. С. ВІД 1-го СІЧНЯ ДО 30-го ЧЕРВНЯ 1938 Р. 
П Р И Х О Д И 

^ 
Січень 
Лютий 
Березень 
Квітень 
Травень 
Червень 

3 місячних 
вкладок 

2.341.91 
2,390.25 
2.274.62 
2.524.96 

' 2,409.58 
2.392.81 

Процент-
з банків 

38.21 

Процент 
від бондів 

Процент 
від моргеч. 

647.50 1 483.45 
553.02 1.326.83 
558.89 1 743.51 
200.54 1 259.31 
125.00 1 1.043.31 
306.25 1 539.94 

Чинш від 1 Сплата 1 Сплата 1 Заробок 
реальностќі бондів j морґеджів і на бондах 

810.00 
740.00 
748.00 
553.50 
963.00 
785.00 

10.037.50 

-

153.25 ' 
- 187.50 
1,735.78 

718.37 
285.00 

4.096.42 

187.50 

Процент від і Обннження 
позичок 1 реальности 

2.34 
` 

РАЗОМ 

4,474.32 
5,197.60 

1 16,285.80 
4,259.02 
4,825.89 
8,120.42 

Рзамо 14,334.13 38,21 І 2^91.20 І 4,396.35 І 4^99.50 10,037.50 7,176.32 187.50 І 
О З X 

2^4 
Д И 

І 43,163.05 

Січень 
Лютий 
Березень 
Квітень 
Травень 
Червень 

Виплати поем. 
запомог 

1,290.00 

Платні пом. 
сил 
356.95 
348.43 
318.16 
416.22 
370.81 
294.41 

Соц. обсзп.іМолодечий 
поміч, сил 1 журнал 

20.15 

24.67 

' ч 7.29 
40.01 

475.00 
475.00 
475.00 
475.00 
475.00 
475.00' 

Праці друк. 
І т.п. 
81.22 
42.50 

163.00 
120.50 

. 35.00 
89.56 

Актуарій 

175.00 

І 
Морґеджі 

` 

Видатки 
канцелярії 

50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

Перенос до 
УНС за діти 

. 

` 

Бонди 
1 
і 
1 10,325.00 
1 
І 

1 10,050.00 

4 

Нагороди' 

1,234.60 
3.00 

Процент` на 1 
морґ. і бонд. 

190.00 

8.12 

Грошеві 
звороти 1 

58.34 
96.36 

146.67 
80.08 

227.70 
174.98 

Видатки на 
реальности 

255.45 
626.20 

, 306.79 
335.57 
605.91 
157.94 

Позички 

56.00 

-

Дивіденде 

708.00 
ЗЗчоО 

РАЗОМ 
1,297.11 
1.613Л9 

11,974.29 
4.740.97 
1.95U21 

11315.02 

Разом І 1,290.00 І 2,104.98 І 92.12 І 2ДЇ0.ОО І 

ЗІСТАВЛЕННЯ ГОТІВКИ ЗА` 6 МІСЯЦІВ. 
Готівка з кінцем грудня 1937 'р. __: $47,492.80 
Прихідза 6 місяців . ^ 43,163.05 

531.78 І 175.00. І І 175.00 І 

БІЛЯНС 
Стан чинний: 

Готівка . $ 57,756.76 

j 20375.00 1,237.60 І 198.12 

Разом $90,655.85 
Розхід за 6 місяців 32,899.09 
Готівка з кінцем червня 1938 р. $57,756.76 

Морґеджі 163.507.48 
Бонди - _ 155.349.64 
Реальности - 55,750.92 
Позички 160.00 

Разом $432,524.80 

Стан довжний: 
Посмертний фонд $328,205.36 

Адміністраційний фонд 104,319.44 

Разом $432,524.80 

784.13 І 2 3 7 М І 56.00 І 741.50 І 32,999.09 

ЗІСТАВЛЕННЯ БІЛЯНСЎ ЗА 6 МІСЯЦІВ 

Загальний маєток ЗО черня 1938 р. $432,524.80 
Загальний маєток 31 грудня 1937 р. ___:_ 419,043.66 

верха, показалося, що в ни-
зах знов позахоплювали вла-
ду всякі бандити і вороги на-
роду. І знов бідачисько Ста-
лін, не діставши відпочинку 
по першій тяжкій роботі, му 
сить зачинати „чистку" з са-
мого долу... 

Та наша гадка така, що він 
ніколи добре не вичистить 
Совєтів з усяких бандитів, са-
ботажників і ворогів народу, 
як довго не усуне кореня ли-
ха, а саме, доки не вичистить 
самого себе. Це від Сталіна 
розходиться той смрід і та 

отруя, яка розточує цілу 
большевицько-московську си-
стему. Там є корінь того гриб-
ка, який розточує цілу боль-
шевицьку хату. Частинні „ре-
перації" тої зогнилої будівлі 
.не врятують. 

Щойно коли.Сталін візьме 
сокиру в руки й зачне по ка-
валку відтинати своє зґангре-
ґоване тіло, і накінець викине 
на смітник свою кровожадну 
голову, може повстати в Со-
вєтах; яканебудь можливість 
прочищення цеЃ смердячої 
атмосфери. 

Виплати посмертних запомог від 1-го січня до 30-го 
червня 1938 р. 

Січень 
Лютий 19 
Березень 17 
Квітень 22 
Травень 23 
Червень 14 

20 посмертних запомог на суму _. $19,250.00 
„ „ 15,750.00 
„ „ 16,500.00 

21,00р.00 
17,500.00 
11,000.00 

Разом 115 $101,000.00 

Приріст майна мол. деп. за 6 місяців $ 13,481.14 

За шість місяців у 1938 році виплачено посмерт-
них запомог на суму 98,844.8 )̂ 

З кінцем 1937 року осталось невиплачених запо-
мог на суму 1- 5,344.80 

За шість місяців у 1938 році :_'—-' 101,000.00 

Разом $106,344.80 

З кінцем червня 1938 року осталось невиплачених ' 
запомог на суму L '_ $7,500.00 

МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ. 5 і , 

В березні померли 2 члени і виплачено v $ 170.00 
В квітні померли 3 члени і виплачено 1,120.00 

Разом померли 5 членів і виплачено '__ _$1,290.00 

(Продовження на 4-тій стороні) 
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ОРОЖА ПРОПАГАНДА ОБРІ-
ХУЄ УКРАЇНСЬКУ СПРАВУ 
ПЕРЕД СВІТОМ. ХАЙ УКРА-
ЇНСЬКІЙ ПРОБЛЕМІ ДАС†Ь 
ПРАВИЛЬНИЙ ВИРАЗ 

4-го ВЕРЕСНЯ 
ђЩҐ HIPPODROME, at 43 Street A 6th Avenue^ 

, 1938 
NEW?-- YORK CITY "Ш 

Бажаќти, Щоб йкнайскогі-
ше нашу фільму „Маруся" ви-

СКРИПКА МОЦЛРТА. 

Дорогоціііцці 
інструмент: скрипку ігеаггол 
танського майстра Џіко.ти Ќа 
яно. Цю скрипку подаруваі 
НЄа`НОЛІТаНСЬКИН КОРОЛЬ Ќ;ц, 

(Продовження зо сторони 3-тої) 
Згідно з банковими книжечками і банковими виказами готів'ка знаходиться, в банках, котрі подаємо 

в цьому звіті. Банк, зазначений зіркою, це банк заморожений. 

Готівка У. Н. Союзу, старих і нових родів обезпечення, знаходиться в отсих банках: 
Іия банку: ` Місцевість: 

Peoples Trust Co Shiraokin, Pa 
ProTftJent Inst for Savings m Jersey City, N. J. . 
Provident inst. for Savings Jersey City, N. J. . 
First National Bank Jersey City; N. J. . 
First National Bank Jersey City, N. J. . 
Commercial Trust Co Jersey City, N. J.. . 
Commercial ` Trust Co. , Jersey City, N. J. . 
Commercial Trust Co Jersey City, N. J. . 
Trust Co. of New Jersey : . Jersey City, N. J. . 
Hudson County National Bank Jersey City, N. J. . 
Hudson County National Bank Jersey Cify, N. J. 
Hudson County National Bank Jersey City, N. J. . 
Ellzabethport Banking Co Elizabeth, N. J. . . 
Germania Mut. Saving Elizabeth, N. J. 
National State Bank ; „Elizabeth, N. J. . . 
Central Home Trust Co Elizabeth, N. %J. . . 
Union County Trust Co Elizabeth, N. J. 
Fidelity Union Trust Co Newark, N. J 
1 N. J. National Bank й Trust Co. .... Newark, N. J 
Howard Sav. Institution Newark, N. J. . . . 
Integrity Trust Co ,„ Philadelphia, Pa. . 
Chase National Bank New York, N. Y. . 
Chase National Bank New York, N. Y. 
Irving Trust Co New York, N. Y. . 
Irving TrusN Co New York, N. Y. . 
Public Nat! Bank fit Trust Co. New York, N. Y. . 
N. J. Title Guarantee 8c Trust Co. . . Jersey City, N. J. 

Ч. ќв.: Конто: 

558 Sav. Dept 
182,746, Sav. Dept . . . 
202,352 Sav. Dept 

6S6, Sav. Dept. 
Real Estate Dept 

16,955 Sav. Dept. 
Check Acc't . . . 

', Special 
16,279 Sav. Dept.; . 

8.209 Sav. Dept. . 
. 5,938 Sav. Dept. . 

Check Acc't 
. 16,091 Sav. Dept. . 
., 1,564 Sav. Dept. . 
. 6,482 Sav. Dept . 
. 5,899 Sav. Dept. . 

" Check Acc't 
.105,713 Sav. Dept. . 
. 19,297 Sav. Dept. . 
.547638 Sav. Dept . 
. 32502 Sav. Dept. . 

Check Acc't 
Check Acc't 
Check Acc't 
Check Acc't 
Check Acc't 

. . 20,600Sav. Dept 

Назва фонду 
Mortuary Fd. 
Adm. Fd. . . . 
Adm. Fd. . . . 
lndg. Fd. . . . 

Разои: Сума: 
.$ 6,56,3.26 .$ 6,503.26 

. 14,864.35 

. 1.4,118.53 29,282.88 
1,086.5 5 . . . . 

15,713.00 . . . . 
Mort. Fd . . .6 ,746 . )б`4 
Mort Fd 14,352.42 

Acct 11,798.79 
Mort Fd 810.61 
Reserve Fd 4,809.03 
Adm. Fch 3,679.90 
Mort. Fd 13,106.02 
Mort Fd 1,936.22 
Mort. Fd 16,122.2.7 
Reserve Fd 946.90 
Mort. Fd 6,814.13 
National Fd 1,716.41 1,716.41 
Mort. Fd t.999.40 1,999.40 
Adm. Fd 908.59 
Conven. Fd 3,067.96 
Mort. Fd 987.89 

16,799.55 

32,897.85 
, 810.61 

26,594.95 
1,936.22 

16,122.27 
946.90 

6,814.13 

908.5% 
3,067.96 

987.89 

УКРАЇНСЬКА ФІЛЬМОВА KOP-
ПОРАЩЯ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО 

І ` ВИКІНЧЕННЯ ФІЛЬМИ 
„МАРУСЯ" 

Українська Фільмова Кор-
порація („Украсрільм") пові-
домляє офіціяльно про закін-
чення- фільми „Маруся"' отсим 
листом: 

Маємо за шану повідомити 
Українське 'Громадянство, що 
цими днями ми закінчили ве-
лику продукцію української 
національної фільми під на-

„Версайське т-во копне 
СвітлќЉано по всіх краях, T i g„ п р и д б а л о 
по всіх континентах, а також 
щоб Цей бизнес (висвітлю-
вання фільми) був під опікою 
наших людей, - ми отсим 
просимо заінтересованих у 
цій справі, щоб старалися 
перебрати від нас бизнес цеї 
фільми на певних умовах. 

По інформації в цій спра-
ві. просимо писати до пред-
ставника фільми, п. Миколи 

'Новака, на таку адресу: 
Ukrrtfitm Corporation 

747 Broadway, New York, N. Y. 
Іван Петровський, 

l , голова корпорації;' 
Микола Данильченко, 

фінансовий секретар 
Ню Йорќ, Н. Й., 6. серпня 1938, 

В часописі російських емі-
ґрантів „Послєднєє Новості", 
який виходить у Парижі, стрі-

Mort'Fd 23.773.75 
Dividend No.. 4 . . . 23,927.75 
Adm. Fd. . . 
Indegent Fd. 
Orphan's Fd. 
Adm. (Fd. . . . 

Total . 

31,333.58 
9.776.27 
6,408.14 
7.395.56 

.$250,003.92 

Готівка молодечого департаменту У. H. С. знаходиться в отсих банках: 
Імя банку: Місцевість: 

Elizabeth Trust Co , Elizabeth, N. J. 
Elizabeth Trust Co Elizabeth, N. J. 
Harmonla Mutual Sav. Ass'n Elizabeth, N. J. 
Union County Trust Co Elizabeth, N. J. 
N. J. Title Guar. 8c Trust Co Jersey City, N. J. . 
N. J. Title Guar. 8c Trust Co Jersey City, N. J. . 
N. J. Title Guar. 8c Trust Co Jersey City, N. J. і̀ 

Public NatM Bank 8c Trust Co New York. N. У. . 
First National Bank Jersey City, N. J. 

Ч. кн.: Конто: 
3,730 Sav. Dept. . . 

10,474 Stv. Dept. . . 
21,446. Sav. Dept. . . 

Check Acc't . 
18,336 Sav. Dept . . 

Check Acc't . 
Special Acc't 

Check Acc't . 
. - ` Check Acc't . 

Назва фонду Сума: 

. 47,701.50 

. . 41,109.85 
6,408.14 

. 7,395.56 
$250,003.92 

Разом: 
Mort. Fd $ 6,630.97 
Mort. Fd 930.18 $ 7 , 5 6 1 . 1 5 
Adm. Fd 26,176.45 26,176.45, 
Adm. Fd 1,148.29 1,148.29 
Adm. Fd 3,959.34 
Adm. Fd 4,455.03 

912.60 9,326.97 

Mort. Fd. 11,232.26 
2,311.64 

11,232.26 
2,311.64 

Total .$57,756.76 $57,756.76 
0 

Готівка Сиротинця-захисту У. H. С. знаходиться в отсих банках: 
Імя банку: 

Nat'l Newark 8с Essex Banking Co. 
U. S. Saving Bank of Newark, N. J. 

Місцевість: Ч. кн.: Конто: Сума: Разом: 
Newark, N. J 20,360 Sav. Dept . . . $2,585.84 $ 2 , 5 8 5 . 8 4 
Newark, N. J 140.488 Sav. Dept 6,387.07 6,387.07 

Total $8,972.91 $8,972.91 

Імя банку: 

Provident Inst. for Savings Jersey City, N 

Фонд ім. C. Ядловського'ульокований: 
Місцевість: Ч. кн.: Конто: 

5,279 Sav. Dept. 

Сума: Разом: 

$2,5-14.63 $2,544.63 

Звіт з фонду бл. п. Семена Ядловського. 
З днем 31 грудня 1937 р. цей фонд виносив ^ $2,519.44 
Процент з банку ^ 25.19 

З днем ЗО червня 1938 р. цей фонд виносить $2,544.63 

Звіт Захисту-Сиротинця У. Н„ Союзу. 
З днем 31 грудня 1937 року цей фонд виносив $34,114.84 
Процент від бондів 
Процент з банків 

468.75 
14.32 

З днем ЗО червня 1938 р. цей фонд виносить __:._-,.$34,597.91 

Фонд Сиротинця-захисту Інвестований: 
У бондах ' $25,625.00 
У готівці __і 8,972.91 

. . Разом $34,597.91 
Головна контрольна комісія У. Н. Союзу перевела вповні 

контролю майна і діловодства У. Н. Союзу і отсим ствер-
джує, що одно і друге знаходяться в якнайліпшім порядку. 

Переведено контролю в днях від 18-го до 27-го липня 
1938 року. 
; ГОЛОВНА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ У. Н. СОЮЗУ: 

Д. Капітула, предсідник; д-р А. Т. Кібзей, заст. предс; О. Е. 
Малицький, секретар; Степан Куропась, Роман І. Смук, 

члени комісії. 

- ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРО-
СВГТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ 
ЦШНИК КНИЖОК. 

Придане. 
Підслухана розмова двох 

жебраків: 
— А в ночі під „Віденкою" 

вже не 'стоїте? 
— Ні. #Я віддала замуж 

старшу дочку і місце мусіла 
віддати зятеві як придане. 

звою „Маруся",, яка основана чаємо таку знамениту глю-
на широко відомій ўкраїн- страцію до відносин у Боль-
ській'побутовій драмі М. Ста- шевії: 
рицького. і Весна. В садку молодий 

Цю фільму випродўќувано хлопець і дівчина. Вона кокет-
при найліпших технічних сн- л и в 0 підходить: 
лах американської фільмової вася, ви любите вже ко-
продукції, а з українського ГОсь? ' ' 

- Люблю. 

ло III. донці Людвик;і XV. д. 
деляйді, якій удалося н 17'л 
р. втекти з Франції підча'с и,-. 
ликої революції. Перед ці 
дом з Версаю АДСЛЯЙД.І ір, і,. 
рўвала скрипку одніЃї з ирц. 
двірних дам, Ляваль Мовмо-
ранеі. 

Підчас одного зо своїх ѓо. 
стинних виступів у Версаю 
Моцарт попросив, щоб йому 
дали скрипку, його бажання 
якстій виповнили і Моцарт ві. 
діграв на скрипці княжни А-
де ля йди одиў зо СВОЇХ КОНу 
цертів. Тепе'р по 147 рока` 
скрипка, на якій грав Моцарт, 
вертається` назад до а нарти-
ментів королівської палати у 
Версаю. Підчас візити аш.і"ій. 
сьќого короля Юрія VI. та.ко-, 
ролевої Єлисавети відоміїЃ" 
скрипак Казадезій відіграв на 
цій скрипці „концерт" Моцар". 
та. 

боку при активній участі 
славного пана професора О-
лексаидра Кошйця та співпра-
ці інших визначних україн-
ських мистців: професора- Ро-
мана Придаткевича, артиста-
маляря Івана Кучмака, пані 
професорової Т. Ксштиць, інж. 
Андрія Кістя, визначного гро-
мадянина Володимира Кедров-
ського, пані інж. Софії Без-
ручкової та інших осіб. 

'Виконано величезну працю, 
яка впродовж року вимагала 
величезної духової енерг'ії і 
великих матеріальних засо-
бів! 

Щира 'подяка всім мистцям, 
артистам і артисткам та всім, 
що приймали участь в нашій 
фільмі, а зокрема українській 
пресі, за підтримку нас у цій 
тяжкій роботі. 

Просимо Українське Грома-
дянство підтримати цю нашу 
фільму і тим допомогти роз-
о"удові української фільмової 
індустрії. 

— І обожаєте? 
— Обожаю. 
— А когр? Скажіть! 
— Товариша Сталіна.^ 

о 
В галицькій кооперативі. 
Жебрак: Дайте кусничок 

хліба! 
Крамар: 

самі цілі. 
Жебрак 

Не маю початого, 

(виймає з торби 
кілька кусників): То прошу 
дати цілий, я видам вам реш-
ту! . . 

ІШШШШШШШШІМШШЯ№ШЛ 

Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
Х І Р У Р Г і А К У Ш Е Р 

321 Е. J8th STREET, 
between 1st and. 2nd Avenues, 

NEW YORK, N . Y . 
Tel. GRAMERCY S-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. Ввсчір від 6 до 8, а в неділі 

рано від 10 до 12. 

І брехати штука. 
Один багач мав трьох на(і-

митів. А що був веселий, то 
хотів все щось цікавого по-
слухати. Одного разу каже: 

— Хто з вас найліпше зоре-
ше, дістане десять долярін. 

— Я ще ніколи не брехан 
каже перший. 

— Я знову взагалі не ііотра-
пив би щось збрехати ќа-
же другий. 

— Мої товариші .сказали чії-
сЃу `правду — додав 'третій і 
дістав десять долярів. 

Відрубала. 
Він: Не розумію вас. паці, 

як можете носити волосся in-
шої жінки. 

Вона: А ви хіба не носіѓте 
на собі вовни іншого баоана? 

І., ішіи юцф: з 
Н Е Н О В А 

Наша обслуга не є нова. Хоч вона під 
кождим оглядом модерна, то кождий ба-
чить, що за нею є 30-літній досвід; ЗО літ 
науки, як обслугувати найкраще. 

Це річ такої великої ваги, що ми не 
можемо собі уявити, як хтось може не 
звернути на це уваги. 

STEPHEN JJEWUSIAK 4r SON 
_ FUNERAL DIRECTORS _ 

77 Моѓѓѓї St., Jor.c7 City 
Phone: 

Bergen 4-5989 

Т А Р З А Н ПІД В О Г Н Е М . 

^kC'" 

Док, зрозуміло, не знав, що 
говорить Ґолм. Та скоро він 
догадався, що дркуни орга-
нізують погоню.,' Шість з них 
почали немов малпи вряпува-
тися на скали в напрямі місця, 
де він стояв. Док стиснув у 
руці лука і не знав, що далі 
має робити. Всіх шістьох він 
не міг застрілити. А тимчасом 
дикуни спиналися все вище і 
вище. їх очі горіли ненавистю. 

иеттп) )̂ АТОИ SYNDICATE Uic 

А Тарзан тимчасом гнався з 
цілої сили по подвірю тюрми, 
виминаючи чорних вояків і 
прямуючи до нетрів. Коли по-
бачив, що чорні заступають 
йому дорогу, він мов олень 
кинувся на бік і втікав далі. 
Та з іншої. сторони вискочив 
знов гурт вояків з наставле-
ними рушницями. Тепер зда-
валося, що він не втече. З усіх 
сторін він був окружений. f 

М И Р О И Л И Т В И Н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжннці,̂  як далеко пом 
Нюарком. . Вразі потреби ісае-
фонуйтс до нас. Обслуга шир-; 

і чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Aye. 
N E W A R K , N. J. 

Phone: Esicx 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

-Поглянувши довкруги себе, 
Тарзан подався в те місце, де 
було найбільше вояків. Всі 
думали,- що він зійшов з ума. 
А вояки, що стояли- попереду 
нього, наїжили кріси з багне-
тами. Чорні вже думали, що 
він сам хоче поповнити qaMO-
губство. Дійсно, Тарзан ро-
зігнався з цілої сили ї ніби хо-
тів скочити на багнети. Та 
фактично він скочив на дере^ 
во, що тз# стояло. 

А те дерево притикало до 
крайчика нетрів. Вискочивши 
на. дерево, ‚він чимско†)ше по-
чав п`ерескакувати з галузи 
на галузь та'зближуватись до 
місця, де притикало інше де-
рево. Чорні отямились і зрб-
зуміли його плян. Вони згііри-
лись крісами і видали сальву 
стрілт. - А далі вистрілили 
знов і знов. Відгомін пішов 
лісом. Та Тарзан не впав від 
стрілів. 

ЗАНИМАЄСЬ похоронлти 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 
129 E. 7tb STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tefo Orchmri 4-2568 
ЛшшШіІШШ м і i' -

BRANCH OFFICE ft CHATEL-
. 707 PROSPECT AVENUE 

(ror. Ќ. IBS St .) , BRONX, N. T. 
Tel. LodloTr 4-2S88. 

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

заряджуе -погребами по ціні так 
низькій, як $150. Обслуга 

на Я краща. 

J O H N B U N K O 
Licensed UunderUker 4 ЕшЬаІювг 
437 Ќ Stb ST., NEW YORK CITY. 
Dlentfied FuaereU tj low u JiSe-I 

Telephone: Oichnrd 4-8088 ' 


