
АМЕРИКА ПРОТЕСТУЄ ПРОТИ 
ЯПОНСЬКОГО ОБСТРІЛУ 

ЛІТАКА 
- ВАШИНГТОН. — На приказ американського 

урядл подав Джозеф Ґру, американський амбасадор 
v Японії, японському урядові гостру ноту проти об-
cf{li іованщі китайського цивільного пасажирсько-
.. . ітака, котрим керував американець Гю Вуд. 

и:ернќ;шсь,кий уряд протестує з натиском про-
. ! обстрілу торговельного літака та загрожування 
маѓѓку п життя американців. 
- МЕКС`ИКАНЦІ (ЖУРЕНІ НА АМЕРИКАНСЬКУ 

- НОТУ. 
.̀ ЛЕКСИКО. —'Мексиканські газети виступають 

гостро проти останньої ноти американського уряду 
в справі конфіскати американських маєтків у Ме-
KCIIKV. 

Цю ноту вислав Кордел Гол в імені департамен-
ту етейту. Не зважаючи на те, ідо нота домагається 
від. мексиканського уряду перестати дальші конфіс-
кати та заплатити за давніші, мексиканські газети 
д.)бачхють у ноті спробу нарушити мексиканську 
с веренність та загрозу вжити проти Мексика сили. 

Ноти й голоси мексиканської преси ставлять 
президента Мексика, Карденаса, в дуже трудне по-
ложення. 

ПРЕЗИДЕНТ ЗАПЕРЕЧУЄ НЕПОРОЗУМІННЯ 
З ФАРЛІЄМ. ( 

ЃАЙД ПАРК (Ню йорќ) . — Президент Рузвелт 
заперечив v розмові з газетярами чутки, начебто 
.між ним і генеральним почтмайстром Фарлієм ви-
РЧКНУЛИ якінебудь непорозуміння щодо виступів 
президента проти канд^.атів П,емократичної Пар-
тії, ‚.рит^0іпйѓ-:п^1тітиц5№^еьгі;і.снт^....11рѓзддент .за-
певнив газетярів, що вотлг оба є в повній згоді, „як 
звичайно". 

Президент теж заявився проти того, щоб уряд-
никй Адміністрації Поступу Праць збирали фонди 
на поборювання кандидатів, противних допомого-
вим роботам. 

Президент висмівав заяву комуністичного лі-
дера Вравдера, що, мовляв, як президент Рузвелт 
відкине комуністичну допомогу, то `цим він відкине 
саму демократію. Президент прирівняв цю заяву 
до заяви одного свідка перед комітетом Даєса, не-
мовбйто фільмова дитяча зірка Шерлі Темпел по-
магала комуністичній пропаганді. 
ПРЕЗИДЕНТ НЕ ЗВЕРТАЄ УВАГИ НА ПРОТЕСТИ 

ФЕДЕРАЦІЇ ПРАЦІ. 
ГАЙД ПАРК (Ню Йорќ). — Н е зважаючи на те, 

то Американська Федерація Праці виступила пуб-
.пічно проти Доналда Смита як члена Краєвоі Ради 
Робітничих Відносин, президент Рузвелт іменував 
його знову на пять літ членом цеї ради. 
ПОНОВЛЯЮТЬ ЗАХОДИ ПОГОДИТИ ФЕДЕРАЦІЮ 

З КОМІТЕТОМ. 
АТЛАНТИЌ СИТІ (Ню Джерзі) .— Представни-

ки юнії дамських кравців, що відступила від Феде-
раиії Праці, почали наново заходи до погодження 
Американської-Федерації Праці й Комітету Проми-
СІОВОЇ Організації. 

Перші заходи в цьому напрямі зірвано в грудні 
минулого року. 
УРЯД ПОЧИНАЄ ЕКСПОРТУВАТИ ПШЕНИЦЮ. 

ВАШИНГТОН. — „Федеральна корпорація для 
тррговлі надвишќок) товарів" уже почала купувати 
надвишку пшениці для експорту. 

На цю торговлю федеральний уряд дає субси-
дііо. В подібний спосіб субсидіює вивіз пшениці 
Канада.' 

З ПРОЦЕСУ ПРОТИ ЛЬОТЕРІРШОГО РЕКЕТУ. 
НЮ ЙОРЌ.— На розправі проти Джеймса Гайн-

са, окружного лідера Тамані Голу, за участь У льо-
терійнІм рекеті, зізнав далі гентстер Джордж Вайн-
берг, що Гайне товаришував з начальником рекету, 
відомим бандитом Дочом Шулцом. Інщий свідок 
пзнав, що він бачив Гайнса в товаристві Доча Шул-
ц'а в тому часі, як Доч Шулц укривався перед ареш-
то.%г. 

Підчас „рейду" поліції на один „банк" льоте-
рійного рекету поліція арештувала 8 осіб, у тому 
числі дві особи, що виступали свідками на процесі 
проти Гайнса. 

ДОПИТУЮТЬ ВЯЗНІВ, ЩО НЕ ПОГИБЛИ 
ВІД ПАРИ. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ — „Коронер" не виконав своєї 
погрози, що він каже арештувати кількох дальших 
сторожів філядельфійської повітової вязниці за 
парення живцем вязнів. Зате він допитував про по-
дію інших вязнів, що теж були у гарячих келіях, але 
вийшли живі. 

Щ ДИКТАТОР НІМЕЧЧИНИ ВИТАЄ ДИКТАТОРА 
J і ь і Щ І І І І І І . 

Адмірал Микола Ѓ`орті, регент Угорщини і її 
справжній диктатор, став осередком європейської по-
літнки, відколи поїхав у відвідини до диктатора Ні-
мсччни, Гітлюра. 

18 ЛІТ ЖИВЕ ТІЛЬКИ ЧАЄМ! 
І ЛІМОНЯДОЮ. 

ПРОЦЕС І ВИДАЛЕННЯ 
З БРАЗИЛІЇ. 

Д-Р ОЛЕГ КАНДИБА СИН, 
ВІДОМОГО ДОЕТАО-ОЛІЕСЯ, 

НА ВІЗИТІ В АМЕРИЦІ. 
На днях завитав до Злуче-

них Держав Америки ўкраїн-
ський археольог та пост д-р 
Олег Кандиба. 

Як довідуємося, д-р (Олег 
'Кандиба має намір заиізнати-
ся з 'науковою й літературною 
творчістю .американських .̀ у-5 

країнціп, як також занізігатиі 
українську еміграцію з нанно-
о`мнмми напрямними україн-
ської літератури. 'В тій цілі він 
задумує . виголооити кілька 
докладів про українську -наў-
icor'v творчість. 

Д-р О. Кандиба -є доктором 
аохеольоґії. В тому характеру 
він працював у чеському На-
ціональному Музеї в Празі та 
є асистентом при Україиськр-
му Університеті тамже. Як 
знавець археольогії, д-р О. 
Кандиба є в сталому коитак-
ті з деякими американськими 
науковими інституціями, як 
Гарвардський університет і а 
мериканська школа яередісто-
ричних розшуків. 

Крім того, як .син визнач-
ного українського поета, д-р 
Кандиба визначився вже в мо-
дерній українській поезії як 
один з передових її представ-

Великою ссизаціею в лікар- В Сан Павлі (Бразилія) а-ників . Збірка його поезій, що 
ських колах Лондону виќли- рештовано і відставлено до появилась окремою книжкою 
кує 63-літня жінка, папі Гор. вязниці в Ріо де )Ќанейро був- '„Рінь" під псевдонімом О. 
Терпить вона на дивну недугу, т о г о предсідиика товариства Ольжича, зєдііала йому як се-
На неї занепала вона перед ‚торгівлі живим товаром, „Цві ред українських критиків так і 
18 роками, по уродженні пер-іМіґдал" в Буенос Айресі (Ар- серед публики загальне при-
шої дитини. Мала 36 літ, колиІгентйна) польського жида зна'ння. 
вийшла замуж. Довшій") час.Штайберґа, якого віддавна І Д-р О.. Кандиба, як відомо, 
не мала дитини й щойно в пошукувала ріос'ька поліція, а походить зо Охідніх Ўкраїн 
19Д9. р. уродився їй перший 
син. Безпосередньо по поло-
гах пані Гор зазнала нервово-
го стрясеня. Він довів до того, 
що вона' не може проковтну-
ти ніякої страви. Від того 
часу вже пройшло 18 літ. Хво-
ра відживляється чаєм і лі-
монядою. 

ПЕРШИЙ ПРОЦЕС ЗА 
ПАРКАНИ. 

В Бидґоші магістрат велів 
кільком мешканцям усунути 
паркани й городці зперед до-
мів. Паркани люди усунули, 
але городців нищити не хоті-
ди, бо казали, що земля в го-
родцях це їх приватна вла-
сність. Магістрат прислав на 
те власних робітників, що ви-
конали приказ влади всупе-
реч волі власників.^ Це й стало 
причиною судової скарги кіль-
кох громадян проти маґістра-
ту. 

КСЬОНДЗ УТОНУВ. 

Дсьондз Владислав Гадух зо 
Львова прибув до Кохавини 
(Стрийщина) в товаристві 
трьох інших ксьондзів на від-
пуст. Пополудні пішли купа-
тися до ріки Стрия. Нараз вир 
схопив ксьондза Гадуха, що 

який у Сан Павлі хотів ўби-}ських Земель, звідкіля пере-
ти свого спільника Фіша і за-. їхав на еміграцію вже. кілька 
грабнтн його майно. Тимча- літ по опануванні їх червоною 
сом приголомшений Фіш, при- Москвою. 
йшовши до притомности, від-
дав його в руки поліції. По ‚СЛІДСТВО ВИПРАВІ СМЕР-
відбутті кари .у вязниці : -'--'' ^ЯЗНюі 
Штайнберґ буде депортова-
ний до „ойчизни". 

ОГИДНИЙ МОРД У ЄВАН. 
ГАЛИЦЬКОМУ ШПИТАЛІ. 

Прокуратор і судовий лікар 
у Філядельффії, котрі допиту-
вали двох сторожів, арештова-
них у' звязку з смертю вязнів 
у філядельфійській повітовій 

п . 'вязниці, заявили, що один з 
В євангелицькому шпитал. в^р Є Ш Т в в - а н І Ц С і ф р е н сиз Смит, 

Ріо де Жаненро кухар Жанді-
ро Пайва порізав у жахливий 
спосіб ножем шпитальну се-
стру Олену Вальиі, яка не хо-
т.іла з ним удержувати любов-
них зносин. Огидного злочни-
ця арештовано. На підставі 
нового закону йому грозить 
кара смерки. 

сказав усе, що аін ‚про подію 
знав, та що він дав важні по-
казання для викриття повної 
правди про справу. Що саме 
оказав Смит, допитувачі ще 
не виявили. Схейтовий заряд 
вязниць думає перевести 
справжню демонстрацію з на-
г.ріттям даязничних келій і за 
ќриттям .вікон, щоби побачи-

166,000 ВОЄННИХ ІНВАЛІДІВ ти, що саме сталося в вявниці 
У ПОЛЬЩІ. 

ДОЛЩАЙ ДОВИТУХОЮ. 
Лолщаєві Р.обертові Ф,рсй-

Минулого року було в Поль 
т і 166.733 воєнних-'і військо 
вих інвалідів; з того 127,649 менові в Ню іЙорку прийшл'о-
поляків, 25,661 українців, 5,236 ся сторожити коло родин, по-
жидів, 3884 білорусинів, 3,595 ки до родільнйці не приїле 
німців, 656 москалів та 52 ін- зізваний ним амбулянс Як ам-
шої иародности. -булянс нарешті приїхащ, полі-

цай доручив лікареві вже 
В АПТИКАХ ЛИШЕ... ХІНІНА вроджену дитину. Розпитав-

ТА ЙОДИНА ШИСЯ Ц р 0 ВСЄ, Л,КЗ,Р п Р и з и а в , 

зараз таки й утонув. Ніхто не ' шо поліцай, керуючися .своїм 
вмів пливати" і не намагався В кількох полках червоно! простим розумом, зробив усе. 
навіть рятувати потопаючого. арм і ї сибірської військової о- так, -як добрий лікар. 

круги трапилися масові затро-! 
'ення вояків мясом і з хорих .СМЕРТЬ КОНСУЛЯ В ЗУДА-

іЕКУЛЬТУРІ ! Ь . 'тварин на т. зв. „сибірську яв-!. #ЕННІ АВТА З ПОЇЗДОМ. 
У Лукові сполошився кінь вў". Санітарна служба не мог-

ла прин з допомогою за- ' Автомобіль д-ра Віктора.;Вер-
і вбив на вулиці жида, а двох т р о е н и м воякам, бо військові далєса, 'португальського кон-
зранив. У похороні взяло у- аптики цієї округи не дістали сул я в Ню ійорку, зударився 
часть багато населення. Голо- ніяких ліків в останніх чоти- в Бернстейвелі, Масачусе.тс, з 
ва місцевої упра'ви „Строн- рЬ Ох місяцях крім... `хініни та-поїздом залізниці Ню Иорк, 
ніцтва Народовего" жертвував години. У звязку з тим випад- Ню Гейвен енд Гар.тфорд. 
коневі, що сполошився, метр к о м арештували начальника Поїзд потягнув авто коло 70 
вівса як премію за вбивство'.санітарного відділу сибірської .ярдів. Консуль і його жінка 
жида. округи, Перќова. І згинули на місці. 

ПАЛЕСТИНА В ОБІЙМАХ ТЕРОРУ 
ЄРУСАЛИМ. — .На базарі в Яфі, де з.бцраються 

араби, трісла щдложена бомба і вбила да міои 21 
арабів, вклкхчаючи дво^ дітей, а ‚ранила 37. Цей у-
чинок .страшенно озлобив арабів проти жидів та 
проти англійськоа івлади, і .вони дочали збцрахися .в 
гуірти та плюндрувада місто. Вони ‚нападали на жи-
дівські й англійські .склепи та демолювади дх. Ха-
кож підпалили кілька анґлійсько-жидівських ,бан-
ків.- Щоб іще більше роалютихя ло,рбу, вони брали 
ранених ,иа .иоші і ‚разом з .ними переходили вул'иця-
ми міста. Поліція була безсильна. Доказів, що бом-
бу лідложили жиди, нема, бо сдр.авннків не зловили. 
В іншім місці скриті арабські терористи обстр'ілю-
в.али .гурт жидівських робітників 'і ранили з них сі-
мох. Ло дорогах араби обкидують камінням^aвтa;^ 
якими і'дуть жиди або .англійці. В одному містечку 
вони напали на залізничу стадію $і ушкодили її, В 
містечках Рамлє і . Лід аг поліція стріляла в розю.ше-
ну .арабську юрбу і застрілида ляхьох драчів, .а бд-
гатьох ранила. 

КОНҐРБС МАЦІОНАЛЬМИХ МЕНШИН, 
СТОК'ГОЛЬМ (Швеція). — Тут розпочався;кои-

грес представників національних меншин, едо рехщхе-
зент`ують 40 міліонів людей, котрі займааоті (оього-
дня меншинне становище в чужих державах. JKQH-
грес відкрив предєідник д-р Вільфан. ПІрисутні ІРО--
стро критикували Лігу ^ацій, яка не бере навішь 
під увагу зажалень я а ц і о н л л ь я я х мешішн 
на утиски пануючих народів. Деякі 'члени Ліпи 
Націй самі давлять своїх меншин так, як (іще 
ніколи передтим. Д-ра Еільфана поновно івибрано 
предсідником комітету меншин. Замѓтне те, що `дей 
конгрес зігнорували жиди і катальонці, .а то тому, 
що він нібито має пронімецькі симпатіі'. аіредстав-
ник судетських німців заявив, що в обличчі світо-
вого інапруження треба ааховувати зимну кров і 
не треба виключати можливости вдержання м-wpy. '-

ЗАКЛЯК ГЕНЛЯЙНА. 
ПРАГА. — Провідник судетських дімців, .ГеИ-

ляйн, видав до своїх земляків заклик, у якім гов.о.-
рдть, що вразі лотреби вони повинні вживати само-
оборони. Цей заклик дуже збентежив чеський ур.яд. 
Є таке переконання, що незадовго судетські дімцІ 
зачнуть ріжні терористичні вибухи під прдтокою 
‚„самооборони", стараючдсь у той спосіб виклдкатд 
в Чехії заколот. Що.бд ‚діриаернутд лад і порядокм, 
Німеччина пішле свої війська, що .буде рівнорядне 
з заходленням судетських дімців і втіленням їх до 
Німеччдни. 

ВИЙДИ ЖМБЧЧИНИ. 
БЕРЛІН. — Німецький уряд -через .своїх амба-

сддорів вивідував, як поставляться до наїзду на Че-
.хословаччину Совєти, Югославія і `Румунія. Дв̀ і о-
сханні держави поставились девтралдно, а Советд 
зазначили, що це буде рівнозначне з виповідженням 
війни.' Ходять також чутки, що Ґерінґ заявив, що 
вразі наїзду німців на Чехословаччину Англія ані 
пальцем, не кивне в обороні чехів. 
АНГЛІЯ ПЕРЕСУВАЄ СВОЮ ФЛЬОТУ НА ПІВНІЧ. 

ЛОНДОН. — Велика частина англій'ської бо-
йової фльоти` вдалася на північ, до Шотляндії, щоб 
там заняти бойові позиції. В -офіційних колах за-
двляютьл що це пересунення є звичайним маневром^ 
та всетаки багатомовним є факт, що ті маневри по-
чалиея саме тепер, іКоли в Нірнбергу збираються 
націстичні провідники в діли дороблення важних 
рішень. 

ЯЛОНІЯ СТОЇТЬ НАПОГОТОВІ. 
Г.СІНКѓІНҐДМанчуко). — Полковник японської 

армії, Ямаока, заявив, що коротка боротьба японців 
із еовєтськими відділами переконала японців, що 
совєтська військова техніка й організація дуже сла-
бі.# Вони недописували на кожнім крод^, подібио^ як 
це було в 1914 році. Всежтаки Ямаока зазначив, що 
Совєти уявляють собою пемалу -небезпеку, а то то-
му, що вони мають величезні засоби в яюаяхіхяірів-
дях. Тепер Совєти здовж корейської й манчуцької 
границі будують .сильні укріплення. Ямдока заклю-
чав, що війна між Японією і Совєтамд.такд леми-
нуча. -

ГАРНИіЯ УСПІХ НАШОГО ВЧЕНОГО, 
ЗАГРЕБ. — Хорватська преса пріинесла дісхку 

про іменудання доцентом загребського `уншерсите†у 
українця, д-ра Василя Деркача, тепері'шнього шефа 
антитрахоматозної станиці в Прелогу, Югославія. 
Д-р Деркач уже передтим відзначдвся в загребськім 
університеті як знавець очндх недуг, опублікувавши 
в тій справі низку наукових праць. 

ІЬВИЛЕШІ СВЯТА в яворішщіга. 
ЛЬВІВ. -— Подібно як по інщ,их повітах, також 

повіт Яворів урочисто шанує ювилеї ‚Діросвіти". 
Такі ювилеї вшанували Вільшаииця, Скло, Нако-
нечне І.., Наконечне II., Бупів. Всюди були прибутні 
маси народу. - -t 

А 
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I 
ЧЕРГОВЕ ПОЛЬСЬКЕ 

НАСИЛЬСТВО 

УКРАЇНСЬКІ ГЕТЬМАНИ 

Польська Агенція Телеграфічна доносить, що 
польський уряд у Львові закрив український часо-
пис „Діло" за те, що часопис помістив пастирський 
лист"українського католицького митрополита, ґра-
фа Шептицького, про ліквідацію православних цер-
ков у Люблинщині, бо, мовляв, цей пастирський лист 
мав у собі неправдиві факти й висвітлював справу в 
тенденційний спосіб. 

Стільки говорить донесення „Пата", як воно 
було поміщене в польських газетах в Америці. Су-
мніватися в правдивість донесення про самий факт 
закриття „Діла" нема основи, бо не можна припу-
стити, щоб телеграфічна агенція могла пересилати 
через урядову цензуру таку вістку, що поза грани-
цями краю тому урядові не може зробити доброї 
слави. 

Бо щож властиво зробило „Діло" таке, за що 
належиться йому закриття? Український митропо-
лит у Львові видав пастирський лист про справи, 
важні для українського народу, а український що-
денник подав цей лист на своїх сторінках. У таких 
краях, як Америка, обовязќи газетярства розуміють 
так, що газеті закриття ніколи не належиться, але, 
як уже в якомусь випадку малоб належатися, то хіба 
тоді, якби щоденна газета у Львові не подала пас-
тирського листа місцевого єпископа про важну су-
спільну справу. Вчинок польської влади є грубим 
нарушенням газетярської свободи, як її розуміють у 
всіх культурних кра'ѓнах. Є це такий грубий удар в 
українську газету, що він є рівночасно поличником 
польського уряду самій польській державі. 

Вчинок цей є тим сумніший, що цим ударом 
польський уряд пробує бити не лиш українську 
пресу, але понад голови газети ще й самого укра-
їнського митрополита, а цосередньо всю українську 
католицьку церкву. Бо щож інше хоче своїм за-
криттям „Діла" розголосити світові польський уряд, 
яќ не те, що, мовляв, український єпископ сказав 
про польський уряд неправду й представив справу 
в тенденційний спосіб? Та чи може світ побачити 
факти в такому світлі, в якому їх хоче представити 
польський уряд? Чи повірить світ у це, що україн-
ський єпископ, начальник української католицької 
церкви, подав факти неправдиво й висвітлював їх 
тенденційно? Світ знає, що польський уряд міг 

. розкрити неправдивість фактів іншими способами, 
Наприклад дорогою безстороннього суду. Світ знає, 
що коли польський уряд іде на дорогу закривання 
ѓдзети й конфіскати пастирського листа, то той' у-
ряд поза грубе насильство на українську газету не 
має способів на збиття фактів, поданих у пастир-
ськім листі. 
' ; -' Факт закриття української газети за поданн'я 
пастирського листа є таким грубим насильством, 
що воно остаточно пошкодить не українцям, але 
тому урядові, що цього насильства допускається. 
Одначе цього не буде, як українці, що живуть поза 
польською владою, не використають цього факту 
для розкриття перед світом насильних адміністра-
ційних засобів польського уряду. 

Від Богдана Хмельницького, 
себто від 1648 року, гетьманом 
називали у нас володарів У-
країни, так як у часах україн-
ської держви називали їх кня-
зями. v 

Почавши від Богдана Хмель-
ницького, в руках гетьмана У-
країни була передовсім началь-
на влада над усім українським 
козацтвом. Далі, в його руках 
і в руках підчиненої йому 
старшини була начальна влада 
над судівництвом; у його ру-
ках була скарбовість І адміні-
страція України. Гетьман за-
ступав також Україну назверх, 
перед чужими державами. 

Влада гетьманів України бу-
ла більша, ніж влада прези-
дентів теперішніх республик а-
бо монархів теперішніх кон-
ституційних держав, а в уся-
кому разі більша, ніж влада 
польських королів. Польський 
король не мав у Польщі таких 
трав, такої влади та сили, як 
в Україні українські гетьмани. 

Владу українських гетьманів 
обмежували: ухвали ради 
старшини козацької, ухвали 
ради всього війська козацько-
го та ухвали „чорної" ради, в 
якій брав участь увесь нарід 
(наскільки зійшовся на нара-
ду). Ті самі ради вибирали, та 
скидали гетьманів. Владу геть-
манів обмежували ще ті 
держави, від яких була за-
лежна Україна. Залежність у-
країнських гетьманів від по-
сторонніх держав бувала така, 
як і залежність самої України 
від тих держав. 

Вже і перед Богданом Хмель-
ницьким були в Україні лю-
ди, що називали себе гетьма-
нами і нарід їх так називав. 
Одначе вони не були справж-
німи гетьманами України, бо 
влада у невійськових опра-
вах була не в руках „геть-
манів", лише в руках хіоль-
ського уряду. Перед Бог-

не над усім козацьким вій-
ськом. Ті „гетьмани" перед 
Хмельницьким мали владу 
тільки над тим військом, що 
піддалося їх команді. Бувало 
так, що частина війська мала 
одного „старшого", а інша'ча-
стина іншого. Так то побіч се-
бе могли бути два або й три 
гетьмани. Перед Богданом 
Хмельницьким був тільки один 
такий старший козацького вій-
ська, якого владу признавало 
все козацтво України. Він від-
чував свою силу, тому мішав-
ся також у невійськові справи 
України та рішав їх проти волі 
Польщі. Той старший то був 
Петро Конашевич Сагайдач-
ний. Як усіх інших старших у-
країнського козацтва, так` і 
Сагайдачного нарід називав 
гетьманом. При Сагайдачнім 
залишилася та назва і ми його 
не називаємо старшим, а таки 
гетьманом. Всеж таки Сагай-
дачний іще не був справжнім 
гетьманом України, бо Украї-
на була тоді власністю Поль-
щі та в руках польського уря-
ду. Сагайдачний 'був лише 
гетьманом українського козац-
тва. Ті коменданти українських 
козаків, ті старші військ в 
Україні, що були після Сагай-
дачного, а перед'Богданом 
Хмельницьким, уже не . мають 
права називатися гетьманами, 
хочаб лише козацького вій-
ська. Як їх звали гетьманами, 
то це була така привичка, ось 
як би сьогодні, що геометра 
(землеміра) називають інжині-
ром або студента академіком 

Українське козацтво назива 
ло себе військом запорозьким, 
а українські гетьмани: гетьма 
нами всього війська запорозь-
кого. Вони до такої назви не 
мали права, бо українське ко-
зацтво не було запорозьким 
військом, гетьмани` України не 
мали влади над Запорожжям, 
ні над запорозьким козацтвом. 
Вони тільки називали себе за-

та запорозь'кими 
даном Хмельницьким, коли У 
країна була ще польською 'порозькими 
провінцією, наш нарід називав н е були. 
гетьманами тих начальних.ко-j Запорозьке козацтво було 
мандантів козацького війська, j на Запорожжі, себто в півден 
яких козаки самі собі вибира-
ли. Урядово такий командант 
називався „старшим". Перед 
Богданом Хмельницьким ко-
зацькі „гетьмани" не були во-
лодарями України та не мали 
влади над усім народом Укра-
їни. Перед Богданом Хмель-
ницьким українські „гетьмани" 
мали владу тільки над козаць-
ким військом в Україні. . І то 

ній частині України аж по 
Крим, а українське козацтво 
по всій Україні. На Запорожжі 
всі були козаками, хто лише 
був здібний носити зброю, а 
в Україні козаками були ли-
ше ті, що хотіли козакувати, 
ті, що взялися до воєнного ре-
месла, так як швець робить 
своє шевське ремесло. В У-
країні козацтво було лиш од-

ним станом народу. (Іншіста-
ни були: селянство, ш'ляхта, 
духовенство). На Запорожжі 
був лиш один стан: козацький, 
себто військовий. Ще одна бу-
ла ріжниця між козаками та 
запорожцями:.козаки до часів 
Хмельницького були під вла-
дою Польщі, запорожці` все 
були вільні, від нікого неза-
лежні. 

Майже кожний український 
козак жив якийсь час на Запо-
рожжі та служив у запорозь-
кім війську. Січ (столиця За-
порожжя) була наче` воєнною 
школою, в якій українські ко-
заки вчилися воєнного реме-
сла. Як довго український ко-
зак жив на' Запорожжі, так 
довго він був справжнім запо-
рожцем. Ходив теж із запо-
рожцями походом на татар та 
турків. Колиж він вернувся в 
Україну, то йому тяжко було 
розстатися з тією почесною 
назвою запорозького козака. 
Він звав себе й далі запорож-
цем. Майже всі козаки, а на-
певно всі визначніші, відбули 
воєнну школу на Запорожжі. 
Не диво,- що все козацтво зва-
ло себе „запорозьким вій-
еьком", хоч ним не було. 

З тієїж причини українські 
гетьмани звали себе гетьма 
нами війська запорозького,- а 
то тим більше, що кожний 
гетьманів був передтим на За-
порожжі, був кошовим, ота 
маном запорозького війська, а 
щойно як вернувся в Україну 
з Запоріжжя, добивався геть-
манства над українськими ко-
заками. 

Ще була одна причина, чому 
українські гетьмани звали се-
бе гетьманами запорозького 
війська. Це тому, що запо 
розьке військо опікувалось У-
країною та помагало ўкраїн 
ським козакам у їх боротьбі 
проти Польщі. Тому, що на 
Україні під оком польської 
влади і польських військових 
залбг українським козакам 
тяжко було організуватися до 
боротьби в більші військові 
відділи, вони йшли на Запо-
рожжя, збирались там, при по-
мочі запорожців орґанізува 
лись і вибирали собі старшо-
го, якого звали гетьманом. 
Таким гетьманом тих козаць 
,ких відділів, що мали вдер-
тись із Запорожжя в границі 
польської держави, щоб по 
тягнути за собою решту укра 
їнського козацтва до війни 
проти Польщі, ставав звичай 
но якийсь запорозький стар-
шина. Часами й самі запорож-
ці вибирали його старшим 

(„гетьманом") для украін-
ських козаків. Тому то й ті 
старші, ті „гетьмани" україн-
ців звали себе гетьманами 
„запорозького" війська. Май-
же всі` ті.ніби-гетьмани, а піз-
ніше і справжні гетьмани У-
країни приходили на гетьман-
ство із Запорожжя (нпр. Ко-
синський, Наливайко, Сагай-
дачний, Жмайло, Хмельниць-
кий і і.). 

Першого справжнього геть-
мана, не тільки всього козац-
тва українського, а й усієї У-
країни, Богдана Хмельницько-
го,. вибрали гетьманом не для 
себе, а для України — з'апо' 
рожці, згодившися йти війною 
на Польщу тоді, як Хмель-
ницький прийшов до них і 
сказав, що він уже приготовив 
до -повстання українське ко-
зацтво. Часами, як в Україні 
відбувалися вибори нового 
гетьмана, то запорозьці при-
ходили аж в Україну та ріша-
ли про вибір гетьмана для У-
країни. Від Богдана Хмель-
ницького вже всі гетьмани У-
країни підписували себе геть-

а: 

де 
О. Л у г о в и й. Автор застерігав за собою всі праза. 

ЗА УКРАЇНУ 
( В І Р А Б А Б Е Н К О) 

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

Ч а с т н н а д р у г а 
62) 

Розлучилося з тілом життя. 
Кожна краплина ќрови заби-

. рала його маленьку частину, 
передавала землі... ЗДож виро-
сте на ній?... Тучна шовкова 
трава, червоні як кров квіти, 
чи може придорожнє бодяч-

.чя... А може розростеться на 
ній велика купа перекотиполя, 
дозріє й гонена сердитим о-
сінним вітром покотиться по 

' степу й шептатиме травам про 
тайну життя і смерти... 

Повстанці сумно похилили 
голови. В душі кожний жалів 
його і заздростив. Він віді-
йшов від життя у боротьбі, а 
що їм готує доля? Смерть у 
чесному бою, чи може у во-
рожих льохах?... Та думали 
не довго. Перед ними стояло 
завдання відбити двох своїх, 
а може й погинути... А до 
того треба ще було пройти 
неоднн десяток верств. 

— Щож ми з тілом зроби-
мо? — звернувся до Чорного 
Луганський. — Чей не покице-
мо тут... 

— Занесемо на який поблизь-
кий хутір, там поховають... 
Нестимем на переміну... 

Пішли. Задержалися на са-
мітному хуторі далеко від сіл. 
Коли виходили з нього, зай-
мадося на день. 
. А надвечір невеликими гурт-

ками тягнулися до міста лю-
ди. В кожному гурті везли 
щось на продаж: бульбу, бу-
ряки, капусту, а там і кілька 
вязок сіна для жидівських ко-
ров... їхали,, наче на ярмарок... 
Та на вибоях щось на тих во-
зах сталево подзвонювало й 
стукало... 

XVII. 
В центральній пивничній 

кімнаті криворізької тюрми о-
живлення. Снуються туди й 
сюди чекісти, прибирають, 
сподіваються певно яких ви-
значних гостей. Кімната без 
вікон, і, хоч місто не освітлю-
ється вже від року, залита е-
лєктричним світлом. Замісць 
меблів, у кутку коло 'великого 
стола з шуфлядами сиротли-
во пригорнулися два стільці; 
у другому, не знати, на що, 
вмуровано відрізок телєгра-
фічного стовпа. До прибито-
го у стовп кільця привязано 
грубий шнур. У другому куті 
також шнур з петлею звисає 
зо стелі, просилений там через 
залізну штабу. Другий кінець 
шнура привязаний до гака в 
стіні, а на долівці, під звиса-
ючим шнуром, велика залізна 
плита, певно знята з кухні 
порядного буржуя. Д е одна з 

кімнат, де відбуваються допи-
ти. 

За столом — пан життя і 
смерти ворогів радянської вла-, 
ди, уповажнений Всеукраїн-
ського Чека на криворізький 
район — лотиш... Робить ви-
гляд, що вважно переглядає 
діла арештованих, та думки 
його літають, не знати де. Не 
може збагнути, чому його по-
лонені, не зважаючи на муки, 
ні на обіцянки життя і наго-
город, відмовили зізнань. Він 
погрожував, до дівчини післав 
навіть двох венериків з про-
гнилими носами; він тримав 
їх спеціяльно на допит жінок... 
Та не вимусив нічого. А йому 
так хотілося добути зізнання... 
За цеж міг ждати підвищень, 
слави, ну, й матеріяльних ви-
гід... Та ні, міцна духом по-
казалася... І той старий такий 
самий. Думав їх розстрілити, 
та не бачив багато пожитку 
з того розстрілу. Надумував, 
яким би то способом застави-
ти їх говорити. Правда, вони 
вже мучені, дівчина заражена 
поганою хворобою, -^, ну, а 
чогож вона мовчала? Вониж 
знають про и подорож до 
Петлюри... 

Не міг нічого придумати, 
крім мук. Дістав із шуфляди 
пляшку вина, налив і випив. 
Пройшов по кімнаті раз, дру-
гий. Далі закликав до дверей: 

— Товариш Верьовкін! 
. В дверях показався рудий, 

присадкуватий москаль. 
— Чаво ізволітє, товарищ 

Расса?- — вибалушив очі на 
лотиша. 

— На вот, брат, випий! — 
налив лотиш склянку. 

— Покорно благодарю! — 
вдоволено вишкірив Верьовкін 
гнилі, чорні зуби. Душком ви-
пив і крехнув задоволено. 

'— Пій ще! — підохочував 
Расса. Верьовкін випив ще і 
ще. 

— А тепер, товаришу, скажи, 
що ми будемо робити, щоб 
заставити дівку і того док-
тора говорити. 

— Товариш уповажнений! 
Я видумаю такий спосіб, що 
вони соловями все виспіва-
ЮТЬ.і. 

— Невже?! — сумнівався 
Расса. 

— Не сумнівайтеся! Поба-
чите! Так їх припечу, що й 
святим у раю стане нудно. За-
лищіть це на мене... 

— Ну, то йди. Та не забудь 
розпорядитися посилити вар-
ти. Вулиці коло тюрми закри-
ти для руху. 

Заплечник вийшов. Расса 
розсівся читати, одначе йому 
перешкодили. У кімнату ввій-
щов старий знайомий, тепер 
також уповажнений Чека, 
Сруль Брегман, а ' за ним тар-
нівський довірений головного 
отамана: Жидќівський. Брег-
ман відрекомендував: 

— Товариш уповажнений! 
Це є товариш Жидќівський, 
присланий з Катеринослава 
для пізнання арештованої. 

— О, приємно пізнати!... 
Чув про вас багато! — Расса 
вхопив Жидќівського за руку. 
— Сідайте, дорогий товари-
шу. Чи ви давно вже зза кор-
дону? 

— Коло трьох тижнів. Та 
ввесь час був у розїздах у 
справі ліквідації бандитизму 
— відповів Жидќівський роз-
вязно. 

— Чув, чув! — захоплено го-
ворив Расса. — Кажуть, що 
завдяки вам зліквідовано бан-
дитів на всьому Правобереж-
жі. А признайтеся! Багато 
прийшлося розстріляти? 

— Коло вісім тисяч... Та хто 
їх, зрештою, числив... 

— Сподіваюся, що товариш 
Ленін не зіставить ваших за-
слуг без уваги... — лебезив 
Расса схлібно. — Ну, опісля, 
товариші, поговоримо.. Нам 
треба підготовитись до допи-
ту.. Може винця випєте?... 

— Ні... ' , 
— То кокаїни?... — підніс 

білий порошок Расса. 
— Попробую. 

- — І мені дайте! — попросив 
Брегман. 

Потягнули носом порошку 
з насолодою, одначе Жидків-
ський скривився; певно ще не 
призвичаївся. 

— Не знаю, що ця дівка 
скаже тепер, коли вас поба-
чить — журився Расса. — Ми 
вже взяли її в добрий обо-
ро‡... -

— Вдасть, що вперше в жит-
ті товариша Жидќівського ба-
чить — завважив Брегман. 

— Ну, — усміхнувся Жидків-
ський. — Тож я u пізнаю. 

— О, похопився Брегман. 
— Я трохи не забув. На моє 
телеграфічне донесення наспі-
ла відповідь від товариша 
Дзєржинського. Я вам про-
читаю. 

— А ну, ну! 
нетерпеливо оба. 

(Дальше буде) 

манами запорозького війська 
хоч запорожці не були ііід тх' 
владою, бо мали власну, від 
нікого незалежну старшину ц 
Січі. 

Запорожці не. 'Протнви.іисн 
такому титулові українськи.`. 
гетьманів лише тоді, коди го-
дилися на політику ўкраїн. 
сьќого гетьмана та коли іюма-
гаючи йому в війні, давали По-
му своє військо. Колиж геть-
ман України господарин в 
Україні так, що це занорож-
цям не подобалося, вони про-
тестували проти його титулу 
та питали його: „Яким правом 
підписуєшся гетьманом заии-
розького війська, коли ти над 
Запорожжям і запорожцями 
не маєш ніякої влади ні сили?" 

Титул „гетьман війська за-
порозького" мав для гетьмана 
України таку вартість, яку має 
взагалі всякий почесний ти-
тул. Такі самі титули бувають 
і сьогодні. Цісар Австрії під-
писувався королем Єрусалиму, 
великим князем Тоскани і т. 
д., хоч у Єрусалимі ні в То-
сканії ніякої влади не мав. 

НІМЦІ ПРО ЗАКАРПАТСЬКЕ СЕЛО 
ТОМУ СТО ЛІГ) 

крикнули 

Кімната до винайму. 
Господиня до гостя: — До-

бре, я винайму вам цю кімна-
ту, але під умовою, що. сюди 
не будуть приходити ніякі 
жінки. 

— А чоловіки можуть? 
— Можуть. 
— То я беру цю кімнату для 

своєї нареченої. ! 

У Карпатах тяѓлося наше 
товариство чорним шнурком 
серед зелені. Ми сходили вділ. 
По обох боках простягався чу-
довий краєвид. А всеж із ча-
сом впадала в очі одноманіт-
ність гір. Гори тут майже од-
накові, всюди майже ті самі 
дерева та сама трава. Найбіль-
ше бучини, місцями дуби, кле-
ни, ясені, дикі груші. Вище ча-
тинні дерева: смереки, ялиці, 
сосни. Наші поводаторі вибра-
ли менше стрімку дорогу, ніж 
та, якою ми йшли вгору мину-
лого вечора. Хто не знає ту-
тешніх гір і не жите тут, лег-
ко зібється з дороги, бо всі у-
збіччя однакові. Впадає в очі, 
як мало тут пташніД Не чути 
співу дроздів, ні веселого яце-
бетання зяблика, лиш удари 
довбачів (дятелів), пікання си-
ничок. Повітря прошивають 
лише яструби та супи. Зате є 
тут теж глухарі (тетерваки), я-
ких місцеві люди зовуть дика 
пава. 

Коли ми злізли з коників, 
щоб трохи йти пішки, . вони 
скакали побіч нас свобідно на-
че коти. Колиж ми таборили, 
коники нас обступали і про-
стягали до нас голови, дихаю-
чи теплом на нас. Ніколи ні о-
дин коник не пробував утїка-
ти. Наші 'поводаторі-руснаки 
були дуже поворотні. Ніколи 
не здіймали торби, ні бараня-
чої ѓўні (шуби), хоч було га-
рячо. Хоч це були звичайні 
пастухи, вміли поводитися як 
найкраща двірська служба: 
все були готові прискочити 
коли комусь щось у сідлі бу-
ло не в порядку, або треба бу-
ло провадити коня котроїсь із 
пань. . 

У нижчих лісах натрапили 
ми на села. Вони зовсім укриті 
в лісах. Давніше гори мусіли 
бути ще більше заселені. Під-
час нападів монголівч турків 
або і підчас громадянських 
війн також мадяри втікали з 
долів у гори, а потім, як їм 
дошкулив голод, верталися на-
зад на доли. 

В українських лісових селах 
голод щоденний гість. Не хо-
четься вірити, як мало й нуж-
денно їдять тутешні люди, го-
ловнож у великий піст. Сухі 
вівсяні корЖі (паляниці) та, 
вівсяна каша це щоденна ио-
жива, ба це ввесь довгий рік 
їх головна пожива, замісць 
мяса; крім того їдять капусту, 
буряки , фасолю, помастивши 
трохи олієм. Щасливою вва-
жають таку родину, що може 
купити й підховати порося: 
одначе вони не знають, що це 
шинка й ковбаса; свиню треба 
продати, щоб мати готівку на 
податок, сіль, шкіру на посто-
ли й одежу. Кілька штук нуж-

денної худоби, яку подиблстс 
в селі, дуже часто це власність 
жида або чоловіка якоїсь, ін-
шої віри. Русин любить лише 
випасати вівці: сир від них і 
вовну мусить він, щоправда, 
продавати, а собі оставляє 
бодай сирватку. Колиж він та-
кий убогий, що не має для о-
вець паші на зиму ні стайні, 
то пізною осінню мусить вівці 
продавати, а з̀ весною на гвавт 
мусить роздобути трохи гро-
шей, щоб знову придбати бо-
дай кілька овець від галнць-
ких торговців. Поле й город 
'погано оброблені, рільничі 
знадоби погані. 

Коли переходите, потребує-
те лише кинути оком на обій-
стя та город, а зараз пізнаєте 
вбогу господарку. Русини жн-
вуть у біді й довгах із року на 
рік. Найбільша частина їх за-
робітків іде на податки та 
проценти для жидів. У Гукли-
вій, невеличкому селі в Мука-
чівщині, живе 84 людей, з того 
41 жидів, а земля неврожайна. 
„Як жеж ви можете всі тут ви-
жити?"—спгітали одного жи-
да. „Дивіться, ласкавий пане, 
відповів жид із усмішкою 
нас тут є 41 жидів і 43 христі-
яни; нас 41 живе з тих 43". 
Хто зна, чи' колиб не Проворні 
та пильні жиди, іншим людям 
не жилосяб ще гірше (? ) . Мі-
сцеве населення малоб і те 
менше вимог і працювалоб те 
менше. А решту несе селянин 
до свящника: священик иози-
чає гроші, збіжжя на засів. 

Одначе дуже мальовничі 
тутешні села, скриті в ярах, 
серед зелені. Хати наче попри-
тулювались на узбіччях, а й 
найкраща дорога подобає на 
висохле річище, закидане ка-
мінням. Була неділя, тому '',:," 
ѓато молоді й старих людей 
зійшли з гір. Куди ми лише 
переїздили, у вікні та дверях 
кожної хати було кільканацять 
цікавих голов. Дівчата у ви-
шиваних сорочках; також ба-
чив я кілька дівчат заквітча-
них свіжими цвітами. Замужні 
жінки мали на голові чепсііь 
або ЖОВТУ хустку. 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 

ф) Із опису полорожн Франка Лє-
гера з 1840 р. 

Ст. Лўіс, Мо.. — В дописі 
про ювилсйнс свято має бути: 
Тво Самостійне зложило $'-5-
заступав його предс. Василі. 
Гук; У. Н. Дім зложив'$5, з;1" 
ступав його І. Доброміль-
ський; укр. прав, парохія $з. 
заступав предс. Василь Шуп-
ляк. Програму почав Микола 
Тильович. 

І. С , Ню Йорќ, Н. РІ. — Са-
мо вбивство не є цікаве, коли 
не подано, на якім тлі та з я-
ких причин. _̂ __. 
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72. . 
73. . 
74. . 
75. . 
76. . 
77. . 
76. -
79. . 
80. . 
81. . 
82. 
53. . 
Я4. . 
so.: 

- 86. . 
87. . 
88. . 
89. . 
90. 1 

.91. . 
92. . 
93. . 
94. . 
95. . 
96. . 
97. . 
98. . 
99. . 

100. . 
101. . 
102. . 
103. _ 
104. _ 
105. . 
106. . 
107. . 
108. . 
109. . 
111. . 
112. . 
113. . 
114. _ 
115. . 
116. . 
117. . 
118. . 
119. . 
120. _. 
121. 
122. . 
123. . . 

-124Л. 
125. . 
126. і . 
127. . . 
128. : . 
129. . 
І'Д . . 
131. . . 
132. . . 
133. . . 
Ї'М. . 
1-35. _, 
136. . ' 
137. . . 
ЇЖ . . 
ЇЖ ... 
1-Ю. -
ні, .. 
Н2. . . 
143. ... 
Ш. . . 
145. . . 
146. . 
147. ... 
148.4 

і5о, : : 
151. . . 
152. _ 
153. . 
154. . 
155. __ 
156. 
157 . ; : 
158. 
159. 
160. 
ібі ._: : 
162. . . . 
163. . 
164. __; 
165. __, 
166. _ . 
Д67. _ , 

Заплатив 
313.75 
200.00 

"" . 105.56 
99.89 

219.37 
31.88 

245.03 
".226.20 

"" .188.04 
409.42 
95.86 

ІЛ36.2І 
" _ 146.54 

1S.65 
" ' _ . 79.26 
" 36.:Ю 
' „ 126.58 

10.61 
244.00 
138.02 

"".- 75.52 
" . 45.71 
' . .140.61 
" ..108.22 

35.75 
" . 60.30 

" . 131.97 
"..164.49 г . 132.04 

" " . . 175.99 
29.60 

`"."Л 07.42 
36.19 

;_. 69.34 
. 142.09 
.130.53 

. . . . . 231.08 
. 120.19 

. . 20.89 
. 46.43 
. 180.86 

„ — 7J.76 
. . -131.15 

. . 275.88 
. 29.91 

47.65 
. . 52.61 

' 23.38 
154.75 

. 60.91 
111.35 

. 51.51 
161.76 

. . . 172.92 
156.14 

. . . 167.87 

. . . 35.80 
. . 23.92 

136.71 
. 325.25 
. 126.15 
. . . 250.28 

. . . . 142.25 
192.37 

. . . 46.86 

. . . 140.56 
277.92 
15.67 
62.89 

105.08 
29.08 

125.18 
307.34' 
80.65-

_.-_- 98.78 
15.18 
43.50 

166.29 
. 66.83 

...„199.82 
. . . . 132.09 

101.02 
229.85 
184.80 
38.12 
29.39 

.....281.64 
338.67 
22.52 
55.89 

432.60 
44.57 

165.08 
166.82 
146.01 
197.93 
129.03 
42.56 

572.33 
113.96 
252.10 
218.44 
287.12 
36.35 

106.90 
164.37 

. 39.27` 
286.93 
66.43 
57.38 
20.83 
56.27 

121.47 
. . . . . . 80.15 

37.22 
155.66 
180.68 

. '52.20 

. 166.01 
98.29 

. . . . 74.41 

. 182.76 

. . . . 198.79 
11.39 

. . . . 36.97 

. . . . .391.34 

. . . . 19.07 
— . 158.63 
. . . . 2 3 2 . 3 9 
. . . . 99.98 
. . . . '64.87 
. . . . 181.65 
. . . . 184.02 
. . . . 65Л6 
. . . . 78.72 
. . . . 83.60 
. . . . 70.96 
. . . 163.84 

— . 181.81 
. 39.14 
. . . . 52.31 
. . . 169.93 

. . . . 439.81 

. . . . 33.15 

. . . . 46.87 

. 126.46 

. . . . 64.64 
. . . 9.57 

. — 39.08 
— 468.24 
. . . 172.54 
. . . 15.89 
— 236.00 
— 85.95' 
— 121.16 
. . . 193.75 

. 39.62. 
—.128.27 

145.36 і 
38.82 

100.54 
118.73 

Відділ 

168. -
169. -
170. -
171. -
172. _. 
173. _. 
174. . . 
175. . . 
176. _. 
177. -
178. . . 
179. . . 
180. : . 
181. . . 
182. -. 
183. -. 
184. . 
185. . 

І̀  186. -
187. . 
188. . 
189. -
190. . 
191. . 
192. . 
193 .. 
194. . 
195. . 
196. . 
197. . 
198. _ 
199. -
200. . 
201. -
202. . 
203 : . 
204. -
205. . 
206. . 
207. . 
208. -
209. -

1210. . 
211. . 

1212. . 
І 213. . 

214. . 
'215. . 
216. . 

,217. . 
218. . 
219. -
220. . 
221. . 

1222. . 
1223. . 
1224. . 
1225. . 
1226. . 

227. . 
228. . 
229. . 
230. _ 
231. . 
232. . 
233. . 
235. . 
236. . 
237. _ 
238. _ 
239. . 
240. . 
241. _ 
242. _ 
243. _ 
244. _ 
245. _ 
246. _ 
247. . 
248. . 
249. -
250. . 
251. _ 

І 253. . 
254. . 
255. . 

І 256. _ 
1257. . -
1258. _ 

259. . 
260. _ 
262. _ 
263. _ 

І 265. . 
і 266. . 
1267. _ 
1268. . 
1269. . 

270. . 
1271. . 
і 272. . 

273. . 
274. . 

!275. _ 
;276. _ 
І277. . 

278. . 
1279. . 

280. . 
1281. . 
j 282. . 
!283. .. 

284. . 
285. . 
286. -
287. _ 
288. -

1289. . 
і 290. _. 
І 291. _. 
'292. .. 
1293. . . 
і 294. . . 
І295. . . 
!296. . . 
J297. . . 

298. _. 
'299. . . 
300f . . 

'301. . . 
302: -

І 303. . . 
і 304. . . 
305. „ 

і 306. ' . . 
307. . . 

1308. . . 
309. . . 
310. ._ 
311. ._ 
312. . . . 
313. . . 
314. . . 
315. . . 
316. . . 
317. _. 
318 
319. -
320. . . 
321. -
322. . . 
323. . . . 
324. . . . 
325. . . . 
326. . . . 
327. . . . 
328. . . . 
329. . . . 
330. . . . 
331. . . . 
332. . . . 
333. . . . 

Відділ Заплатив 
ч а г . м , „о І 334.- _' 246.28 
Заплатив 335. . . . . 110.61 336. 

337. 
338. . 
339. 
340. '. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
352. 
353. 
354. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 

. . . 193.08 
. . . . 44.87 
. . . . 177.37 
. . . . 64.39 
. . . . 43.63 
. . . . . 93.60 
. . . . 27.78 
. . . . 176.81 
... .204.91 

128.58 
. . . . 142.61 

220.93 
. . . . 74.65 
. . . . 118.80 

189.86 
402.93 

. . . . 15.47 
81.13 

. . 64.22 
. . . . 73.34 
_— 54.72 
. . . . 18.57 

34.58 
142.27 
136.23 
108.23 
31.53 

.:._- 52.57 
52.22 
37.52 

. . . . 55.00 
34.44 

150.00 
47.00 

. . . 39.67 
65.06 

986.Ut5 
19.86 

488.49 
71.49 
57.86 
77.53 
67.22 

. 188.63 
. . . . . 83.20 

345.47 
42.63 
28.50 

. . . 34.44 
436.08 
276.36 
179.31 
178.42 
583.84 

. . . . . 15.81 
324.25 
29.34 
14.21 
67.84 
60.12 
70.57 

188.36 
231.15 
36.64 
60.98 

. . . . . 34.52 
132.90 
165.38 
242.51 
220.44 
343.47 

16.00 
84.79 

111.24 
71.47 
17.71 

136.21 
65.28 

253.49 
64.98 
39.30 і 
J6.59I 

299.071 Разом з 
92.88 

І. 136.44 
81.14 
57.84 
40.53 

229.77 
. . . І . 33.19 

300.69 
100.35 
21.26 
31.71 

178.37 
36.58 

. . . . . 82.98 
111.12 
22.22 

129,37 
-. 22.00 

47.61 
118.63 
47.21 

. . . . . 88.08 
35.71 
17.33 

. 64.62 
21.92 
54.23 
73.09 
91.71 
14.29 

1,233.46 
-. 63.14 

118.67 
442.14 

78.54 
19.81 

Відділ Заплатив 

367І 341.75 
368. 
369; 
370; 
371; 
372І 
373І 
374} 
3751 
376; 
3771 
378 
379І 
380; 
381. 
3821 
3831 
3841 
3851 
386. 
тг` 
388. 
389г 
390. 
392. 
393. 
334. 
395. 
397. 
398. 
400. 
401. 

- І 

27.81 
240.86 
239.01 
393.40 
40.84 

- 40.28 
58.28 

126.111 
25.40 
10.06 

. . . . . . 24.73 
83.81 

'_ 25.48 
29.50 
42.32 

182.47 
35.69 

269.73 
28.66 
39.53 

168.67 
193.86 
72.30 
24.01 
13.41 

., . . . ._ 6.00 
14.73 
15.35 
8.05 

.V—. 90.24 
39.76 

3 місячних нкладок І)ОШІХ 
ролів обсзпечсшія J $48,271.60 

Відділ Заплатив 
1 9.28 
2. —___^_ 4.29 
3. ._ 2.42 
8. 1.85 

19. . . . . 1.58 
20. 74 
28. 14.34 
ЗО. 22.64 
33. 7.9! 
37. 17.20 
39. 30.68 
65. 13.02 
69. 3.32 
70. 3.80 
83. 2.86 
90., 13.43 

101. 2.8-1 
102 _ 4.96 
106. 10.07 
108. 8.61 
112. . . 6.53 
117. . . . 4.46 
125. .:_ 3.61 
127. - _ 5.65 
139. . . . 2.35 
142. 11.64 
143 11.25 
147. 28.16 
151 6.04 
161. 1.92 
170. 12.93 
181. 1.57 
185. 6.68 
189. 4.90 
194. 81 
206. _ . : 5.45 
208 4.96 
209. 4.26 
216. 14.85 
217. 2.74 
221 ._ 6.23 

Відділ Заплатив 
22І. .__ 14.54 
230 3.81 
237;. 2.68 
243. 18.23 
245. 3.08 
257L 3.87 
262. 1.41 
268. 2.93 
274І _ _ Л - _ 1.49 
275 ...16.46 
276. 3.54 
277. 2.02 
278L 1.15 
282. 3.55 
283L 1.53 
28? 3.37 
286, .37.75 
288. 2.40 
292; 1.83 
298. . . . т . „ 3.05 
305. 8.31 
312. 2.26 
316. 1.41 
3211 _- 5.0Ї 
322 1.31 
3281 _ 2.01 
3311 _:___,. 2.26 
334. 2.28 
335' І . . 12.68 
336. 7.99-
342; _20.33 
345; 2.65 
3491 5.24 
358; 1.62 
361. _ 2.48 
367 
370 
371 
384 
388 

3.5Г 
t . 18.78 

2.60 
28.93 

_ 17.56 

З місячних вклалоќ стзро-
го роду обезпечення і $ 600.74 

місячних вкладок .$48,872.34 
Процент з банків 
Процент від морґеджів . 
Процент від бондів І 
Ироцеігг від позичок 
Чинш від реальностей І 

30.72! Зворот нагороди за нових 
205.87 членів і 
53.38 Сплати морґеджів L.'— 
67.35 Сплати і продаж бондів1 

. . . . 56.42 
38.53 

. 96.83 

. . . . 101.99 

....111.14 
40.43 

231.08 
. . . . 98.09 

127.01 
180.20 

. . . . 184.46 

. 94.00 

. 328.94 

. 211.12 

. . . . 52.62 

. . . . 34.90 

. . . . 213.56 

. . . . 228.09 

....232.60 

. . . . 140.22 

. — 81.09 
23.05 

. „ _ 43.89 

. . . . 12.96 

....248.36 

. . . . 32.74 

. . . . 64.93 

....176.44 І 

Заробок на боНдах 
Зворот `позичок . 

Сирітські части по бл. п. 
в. 42 Полюга Дмитро j 
в. 78 Білас Іван 
в.374 Иантелюк Катерина... 

700.02 
. 2,424.01 
11.386.35 

587.68 
12,740.75 

6.00 
3,698.50 

92,427.43 
2,442.71 
1,912.00 

.500.00 
659.10 
200.00 

Разом $178,556.89 
РОЗХІД: 

Виплати посмертних зап̀ омог 
по бл. п.: 

і. 1 Новак Фемій . . . 1,000.00 
і. 16 Кашинський Андрій _ 1,000.00 
і. 29 Ґрозіо Андрій . ; . — 1,000.00 

1,000,00 
1.000.00 
1.000.00 
1,000.00 

500.00 
1.000.00 
1,000.00 

497.23 
500.00 

1,000.00 
1,000.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 
200.00 

в, 101 Кузів Феодор -. 35.00 
в. 102 Нодлужний Семко ._ 35.00 
в. 104 Отецько Юлія 25.00 
в. 106 Ѓанчар Іван 35.00 
в. 136 Гаврильчак Григорій 35.00 
в. 142 Вілінськнй Гаврпїл . . 50.00 
в. 155 Пашўля Марія 25.00 
в. 155 Гаврнш Розалія 25.00 
в. 169 Гудзовськнй Стефан _ 25.00 
в. 182 Жеребчук Гаврнїл __ 25.00 
в. 206 Липка Константнн _ . 35.00 
в. 230 Біжпк Катерина 25.00 
в. 246 Кондрат Андрій 35.00 
в. 258- Половецький Мнросл. 25.00 
в. 265 Гузеля Іван 35.00 
в. 282 Каній Анна . . : . _ 25.00 
в. 2 % Калнновськпй Василь 25.00 
в. 296 Василяќ Юстнна _ . 25.00 
в.301 Коваль Ирокіц 25.00 
в. 307 Прус. Анастасія _: 25.00 
в. 309 Рачок Василь . ; 25.00 
в. 310 Сколоздра Іван 25.00 
в. .336 Сич Володимир 35.00 
в. 350 Сливннсьќнй Мих. ... 35.00 
в. 361 Ќосик Марія 25.00 
в.361 Дуда Ончфрей 50.00 
в. .364 Сенюк Іван 35.00 
в. 365 Рудияннн Анастасія _ 25.00 
в. 370 Врезіцький Иосиф . : 30.00 

Виплати з фонду адміністра-
ційного: 

ЗІСТАВЛЕННЯ. 
Готівка 
- 1938 р 
Прихід 

Разом . 
Розхід 

Готівќ;! 
1938 

кінцем 
осталася 

за, липень . 

за липень 
з кінцем 
о ста№ться 

черпни 
$250,003.92 

178,556.89 

.$428,560.81 

. 111,450.85 

липня ... 
_., $317,109.96 

Нагороди секретарям за дру-
піі! вкартал 1938 р. 

Українська Пресова і Книж-
кова Спілка за орган 

Почтові видатки висилки 
друків в справі злукн двох 
організацій 

Кошти подорожі І ДІѓЃЛ 10-
ловної контролі УНС. _ . 

ЌІНШІЇ мальовання і напра-
ііп дому У. Н. Союзу _.rs. 

Українська Пресова і Кішж-
коііа Спілка за лруки в 
справі злукн 

Платня головного уряду . . 
Чинш за офіси У. Н. Союзу 
Нагороди за нових членів . 
Кошти подорожей і репре-

зецтацій членів контроль-
мої комісії : 

Платні помічних сил 
Українська Пресова і Кннж-

кова Си. за місячні ч.іеп-
ські викази і іиші друкар-
ські праці __' 

Лікарі за нових членів . . 
Відзнаки, книжечки і т. п. 
Візнакн, друкп і інші вндат-

'кн спортових дружин У. 
Н: СОЮЗУ 

Кошти подорожей і рспрс-
зентацій членів гол. екзе-
кутиви -

Видатки канцелярійні, поч-
-. та, телефон і т. п. -
Напранії машин і офісові 

прибори ..', L 
Оголошення і друкн 
Допомога спортовнм дружн-

нам У. Н. Союзу 
Кошти лравні при виплаті 

посмертних запомог __ 
Інвентар : 
Кошти правні при інвестн-

ціях 
Стейт Ню Джерзі за звіт 
Оправа місячних рахунків 

і виказів 

4,817.76 

3,595.00 

. 1,470.00 

1,224.00 

1,085.00 

991.35 
825.00 
500.00 
495.50 

381.17 
374.65 

318.46 
.347.50 
242.00 

238.51 

147.35 

122.80 

75.15 
75.00 

,50.00 

40.00 
33.75 

25.00 
11.00 

9.00 

БІЛЯНС. і. -. 
Стан чинний: 

Готівка - . . ' . . $ 317,109.96 
Моргеджі . „ - _ . . . 1,248,239.48 
Бонлн --!- 1.311,429.12 
Реальності! 1,135.240.06 
Позички членам —— 527.794.47 
Друкарня і Книгарня. . . . 20,680.32 

М О Л О Д Е Ч И Й ДЕПАРТАМЕНТ В.ідділ 

. ПРИХІД: 
Відділ Заплат 
106. — 

Заплатив Відділ Заплатив 

Разом $4,560.493.41 

Стан довжини: 
Посмертний фонд нових 

ролів' обезпечення -—$3,802,418.81 
Адміністраційний фонд . 174,343.20 
Запомоговнй фонд . . . . . . . ' 76,721.41 
Народний фонд . . . _ , — 2.708.39 
Конвенційний фонд . - . . - 15,701.57 
Contingent Fund tor pro-

tection of Investments _ 226,878.00 
Резсрвовий фонд 11,790.15 
Посмертний фонд старо-

го роду обезпечення . 64,314.25 
Сирітський фонд _і-Г,; 185.617.63 

- Разом $4.560.493.47 
М. Мурашко, гол. предс. . ) 
Р. Слободян, гол. фін. секр.-кас. 

Вуса. 

Прийшов дяк до сусіда і 
взяв малого Івася на коліна. 

— Поцілуй мене, Івасю, то 
дам на цукорки. 

Л батько Івася жартує: 
- Не цілўЃі, синку, бо від 

того виростуть тобі вуса. 
—Р Н, ні — каже Івась — 

аво, дяк цілують що дня ма-
му, а їм не виросли ще вуса. 

Інші виплати: 
Податок, вода, опал, світло 

і інші виплати на реаль-
ностях. 3,409.45 

Інвестиції: 
Інвестовано в бондах . 66,590.00 
Процент на боднах 335.34 
Позички членам 4,306.00 

Разом $111,450.85 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ 
ПОДІЛЛЯ 

НОВА СЕРІЯ УКРАІН-
СЬКИХ НАРОДН1Х 

М Е Л ђ О Д І Й 
ДЛЯ МІШАНОГО ХОРУ 

в обрібці 
МИХАЙЛА ГАЙВОРОНСЬКОГО. 

Д-р Б. Кудрнк у „Ділі" внска-
зуеться про неї з признанням. 
Д-р Ф. Стешко в „Українській 
Музиці" називає оброблення мн-
стецьким. з боку технічного 
скрізь цікавим, не шабльоновим; 
„поодиноким голосам дається ба-
гато руху". 

СЕРІЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ 
` ПІСЕНЬ: 

1) Ой, на горі; 
2) Ожеледь (веснянка); 
3) Сиділа квочка коло кілочка 

(веснянка). 
Ціна кожної пісні 25 центів. 

До набуття в: 

"Svoboda" 
81-83 GBAJVD ST., P . О. BOX 346 

Відділ 
1. -
2. . 
3. . 

.4 . . 
5. -
6. . 
7. . 
8. . 
9. .. 

10. . 
11. _ 
12. . 
1 3 . ' . 
14. . 
16. . 
18. . 
20. . 
21. . 
22. . 
23. . 
241 . 
25. . 
26. . 
27. . 
28. . 
29. . 
30. _ 
31. . 
33. . 
34. . 
35. . 
36. -
38. . 
39. . 
40. 
42. 
43. 
44. . 
45 -
46. . 
47. . 
48. . 
50. . 
51. . 
52. . 
55. 
56. 
57. . 
58. . 
59. 
60. . 
61. . 
62. . 
63. . 
64. . 
65. . 
66. . 
67. . 
6 8 . . . 
69. 
70. . 
71. . 
72. . 
73. . 
74. . 
75. . 
77. . 
78. . 
79. . 
80. . 
81. . 
82. . 
83. . 
84. . 
85. . 
86. . 
87. . 
88. . 
89. . 
90. . 
91. . 
92. . 
93. . 
94. . 
95. . 
96. . 
97. . 
98. . 
99. . 

100. . 
102. _ 
103. . 
104. _ 
105. . 

Заплатив 
7.56 

11.25 
„ 1.80 

2.03 
:_._ 6.30 

_- 2.25 
_ 14.85 

11.70 
.11.70 
_ 3.38 

. . . 14.65 

. . . . ' __ 1.15 
.22.04 

1.60 
6.10 

. . 1.15 
14.S5 
9.90 
4.08 

90 
. 8.10 

. . . . . _ 2.05 
2.70 

70 
7.8S 

j 8.55 
17.33 

і. '7.20 
20.25 

90 
-. 1,80 
: _ . . . . 10.60 

6.30 
. . 4.95 

:. 1.58 
7.20 
4.75 

10.80 
12.37 

45 
3.00 
4.50 

. . 13.05 
35 

4.05 
3.15 

13.50 
9.23 

„ 7.20 
11.05 
2.48 
2.93 
9.00 

18.23 
6.55 

11.75 
90 

- . — . 6.30 
_ 90 

2.02 
7.20 
1.35 

_ 3.13 
І . 3.60 

95-
8.55 
5.85 
2.95 

90 
_- 2.70 

5.85 
4.05 
7.45 
1.80 

. . . 15.55 
8.55 
7.40 
4.28 
1.58 

16.87 
.15.75 

1.80 
1.35 

16.90 
_ 3.60 

8.55 
11.95 
3.85 

14.40 
2.25 

1 25.88-
4.05 
6.30 

12.83 

107. 
108. 
109. 
112. 
113 
114. 
115. 
116. 
117. 
11'8. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
132. 
133. 

Ѓі 35. 
136. 
137 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
150. 
151. 
152. 
154. 
155. 
156. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
191. 
192. 
193. 
194. 
196.-
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 

— 9.00 
2.30 

. , , 3.15 
. . . 4.95 
. . . 8.73 
. . . 3.38 

. . 1.48 
. . . . 1.15 
. 7.00 
. „ _ 1.50 
. _ . . 2.70 
. . . . 9.45 
— 11.25 
. 2.30 
. . . . 6.94 
. . - 5.62 
. — 9.70 
. . . . 10.36 
. . . . 7.43 
._._ 68 

214. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
223. 
225. 
227. 
228. 
229. 
230." 
231. 
232. 
233. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
241. 
242. 
243. 
244. 

68 245.. 
20.25 246. 

4.75 
2.25 

. . . . . 4.25 
15.98 
10.80 
3.15 

. J , . _ 3.60 
6.55 
2.08 

.16 .20 
5.40 
2.50 
(і. 10 
4.73 

29.92 
2.70 

15.10 
7,88 
1.15 
1.15 

, 17.80 
10.58 
11.93 

. . Л - 4.28 
2.48 
7.90 
1.15 

. - — 4.05 
- .27.65 

6.97 
7.65 

.:_ 4.30 
: , : _ 68 
. . — ' 8.55 

13.50 
9.00 
3.65 
3.15 
9.65 

12.85 
1.58 
3.40 

11.25 
30.83 

45 
4.73 
7.12 
5.63 
2.70 

95 
. _ 4.73 

_ — 1.25 
5д35 
7.65 
2.70 

. — 1.35 
: 2.50 

45 
2.45 

63 
13.73 

_ 4.28 
204. 104.85 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211. 
212. 
213. 

. . . - „ 3.60 

. :_ 25.20 
2.01 

50 
: і.і5 
. 1.58 
. — 10.80 

_ 1.35 
15.30 

247. 
248. 
250. 
251. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259.' 
260. 
262. 
263. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
271^ 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 
284. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
307. 

— . 1.35 
13.28 
6.99 
7.93 

. — '8.33 
36.23 
33.10 

_` 1.58 
. . . . . 68 

2.95 
10.80 
10.35 
4.96 
5.20 
5.20 

— 9.58 
7.42 

10.58 
19.00 
18.45 
1.80 

. — . 5.85 

. . . . . 9.45 
1.13 

.-..._ 5.65 

. . _ - 1.57 
9.75 

. . - . 4.95 

. . : ._ і.з5 
: 10.60 

з:з5 
10.58 
3.38 
3.38 
1.58 

. . . . 5.63 
9.23 

14.00 
90 

. . . 1.15 
. . 1.13 

4.28 
3.38 
4.50 
2.25 

.„ . .11 .70 
5.40 

. . . . - ' Г.80 

. — _ 270 
4.50. 

- - . . 3.83 
17.80 

.:.„11.70 
1.40 

. . . . . 3.16 
13.05 
9.00 

13.50 
7.20 
1.60 
2.93 
1.13 

і 9.68 
3.38 
1.80 

23.85 
32.40 

. . 2.25 
2.25 
5.62 
8.80 
4.10 

70 
2.25 
6.75 
5.40 

. . — 1.35 
—._ 3.60 

90 
3.38 

. . 1.40 

308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
314. 
315. 
316. 
317. ' 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
.330. 
331. 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
340. 
341. 
342. 
344. 
345. 
346. 
.347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
.352. 
353. 
354. 
355. 
.356. 
357. 
358. 
359. 
.361. 
362. 
363. 
36-1. 
.365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381. 
383. 
384. 
385. 
386. 
388. 
389. 
390. 
392. 
400. 
401. 

1.15 
. . . . . . 1.35 

2.25 
1.15 
4.93 

_ 1.58 
50 

8.33 
і. 3.38 

7.87 
11.05-, 

_ 5.00 
6.75 

_ 1.15 
..- 7.90 

3.60 
4.50 

„ 5.63 
2.93 

45 
- 25 
10.35 
4.70 
6.75 

.13.10 
. . v — 9.45 

4.60 
10.95 

25 
. . . . . . . 15.75 

5.17 
- 1.35 

3.60 
. . 9.45 

. . 2.48 
5.65 
3.55 

. . 8.35 
1.80 
4.95 

90 
6S 

4.75 
50 
45 

.- 1.25 
4.'05 

. 1.60 
4.95 
7.20 

42.75 
._ 8.35 

10.58 
16.90 
5.40 

. — . _ 2.95 
9.45 

50 
.. 14.20 

— 5.65 
22.98 

_ 3.60 
2.25 
6.75 

25 
1.35 
2.05 

. . , — 8.78 
._ 5.40 

1.57 
-л 12.60 

6.30 
.12.60 
_ 4.25 

14.63 
1.80 
9.67 

. — 1.35 
13.75 

. „ _ 90 

РОЗХІД: 
Виплати з фонду носмерт-

ного: 
Грошеві звороти нових 

дів обезпечення . . І — 
PQJ 

. $ 121.60; 

Виплати з фонду адміністра-
ційного: 

Українська Пресова і Кннж-
кова Спілка за.Укр. Тиж-
невнк 475.00 

Платні помічних сил. 378:01 
Українська Пресова і Кннж-

кова Спілка за праці і 
друкн 1 ПІ.`ЗГ 

Відзнаки, книжечки і т. п.' 80.32. 
Видатки канцелярійні, поч-

та, експрес і т. п. 25.00 
Нагорода за нового члена 1.00 
Нагороди секретарям 3.17 

Податок, 
і інші 

Інші виплати: 
вода, опал, світло 

виплати на рса.іь-
245.70 

Разом $1.441.17 

ЗІСТАВЛЕННЯ. 
Готівка 

1938 р. 
Прихід зі 
Разом 
Розхід 

і кінцем 
осталася 

липень. 
червня 

за .тішень 

$57,756.76 
9,721.39 

.$67.4ЖІ5` 

. 1,441.17 
Готівка з кінцем 

19.ЧН р. остаѓться $o6.fH6-9H 

БІЛЯНС. 
Стан чинний: 

Готівка . . . . . . . ; 
Моргеджі „.., і . . . , І 
Брндіі і, і 
Реальності! . ._.t 1 
Позички , 

Разом 

Стан довжини 

З місячних вкладок від чле-
нів „.-__ $2,429.40 

Процент від морґеджів 443.56 
Процент від бондів 655.49 
Процент з банків 114.19 
Продаж бондів 5,000.00 
Заробок на бондах 100.50 
Чинш від реальностей` 750.00 
Сплати морґеджів 228.25 

Разом $9,721.39 

Посмертннв фонд 
Адміністраційний фонд 

$ 66.036.98 
163,279.23 
150,349.64 
55;750.92 

160.00 
$4.35.570.77 

$331,386.77 
._ 104,190.00 

- Разом $435.576.77 

ЛІ. Мурашко, гол. предс. 

Р. Слободян, гол. фін. секр.-кас. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

Я` Зі 
ЧИ ВИ ЧИТАЛИ 

НАПЕРЕДОДНІ 
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ 

В ДВОХ ТОМАХ 
Написав 

Остап П. Білозерський. 
ЦІНА $1.00. 

в Книгарні „Свободи" 
" S V O B O D A , " 
81-83 Grand Street, 
або P. О. Box 346, 

Jersey City, N. J. 

Антін Чехов. 

ЗАБРАЛАСЯ... 

30 Копач Олекса _._ ._ 
31 Вананська Марія 
42 Полюга Дмитро . . . . 
58 Чарннй Мирон -і 
77 Ромашкевич Казимир 
78 Білас Іван Р _ І — 

109 Стажецький Сем .; 
112 Василь Софія „ і — 

в; 150 Соколовськнй Теодор 
в. 155 Томаш Марія 1 — 
в. 221 Лоек Крсстнна . . . — 

І в. 276 ФУК Розалія 
645.85'в. 364 Чайка Павло —. .__ 
66.03 в. 369 Савчннець Марія 
41.19 в. 374 Пантелюк Катерина 

. . . . 178.33 

. . . . 305.33 

. . . . 55.46 

. - . - 79.21 

. . . . 50.04 

. . . . 145.00 
" " г И І Ш 109 ШУМІЛО Анна 

ІЧ.ОУ)„ ,7R Ma депо Aunn 
. 1 . 65.78 

I I . 

Виплати сирітських частей 
по бл. п.: 

36 Шкапій Доська J — 
58 Круковський Сергій _ 
96 Костиќ Павло _ 

. . . . 82.83 

. — 67.37 
— 34.53 
. . . 67.85 

. - . 1 1 1 . 2 7 
. . . 39.94 
— 90.90 
— 19.26 
— 82.70 

8.87 
— 13.88 
— 48.50 
. . . 278.94 
— 98.49 
. . . 136.63 
— 61.76 
— 111.89 в 
— 87.59. в 
. . . 57.831 в 
. . і 71.06 в 
. . . 167.49 в 
. . . 160.91! в 
. . . 1 1 2 . 5 5 ! в 

43.521 в 
24.47 в. 

— 8.84 в. 
. . . 146.36 в. 

45.85 в. 
83.67 в. 

175 Макара Анастасія ._ 
в. 218 Дзябка Іван . . . 
в. 221 ІІетрншнн Василь' ___ 
в. .360 (ст.) Фсрснц Іван „ 
В.364 Роборецька Катерина 
в. 370 Юзефовнч Каїтан 

117.38 
94.35 

491.55 
154.37 
85.47 

490.20 
198.12 
283.64 
203.25 
627.66 

СЯ? 

Інші виплати з фонду 
посмертного: 

Грошеві звороти нових ро-
дів обезпечення 313.18 

71нвіденда 53.41 

Виплати з. фонду запомо-
гового: 

в. 1 По.тиняк Варвара 25.00 
в. 6 Коннк Ева — 25.00 
в. 7 Рош Іван — 25.00 

29 Яхван Мелянія 25.00 
45 Веселик Дмитро 35.00 
48 Білська Варвара 25.00 
50 Тузінський Теодор _ . 30.00 
50 Кмітько Іван 35.00 
52 Вавришин Софія 25.00 
58 Гузар Евѓен 35.00 
63 Зубик Марія 25.00 
69 Царницький Евѓен „ 75.00 
75 Базнлсвич Дмитро — 100.00 
82 Шиляк Теодор ._ 25.00 
94 Ѓач Марія . 50.00 

35.00 1 9 6 . 0 5 J B . 97 Цебровськнй Кароль 

З'їли обід. У жолудку відчували якесь неозна-
чене почування розкоші, уста хотіли позіхати, очі 
стали зменшуватися до солодкої дрімки. Чоловік 
закурив цигаро, затягнувся димом і розперся на ка-
иапці; жінка сіла в головах і стала щось мимрити, 
наче кітка... обоє були щасливі. 

— Розкажи мені щось. . . — позіхнув чоловік. 
— Що то оповістиб тобі? Гм . . . Ага, правда, 

так. . . Ти чув? Софія Огіркова вийшла за того, як 
жеж його. . . за фон Травба. То скандал! 

— Чому скандал? 
— Таж Травб — лайдичина! ' Без принципів. 

Моральна потвора! Був управителем дібр графа — 
забагатів, тепер є службовцем на залізниці — краде. 
Обікрав сестру. Звичайний злодюга. Чи за тако-
го можна взагалі вийти? Не можу начудуватися. Та-
ка порядна дівчина та й . . . яка доля! За ніщо в сві-
ті не вийшлаб я за такого. Навіть коли би був мі-
ліонером. Навіть коли би був гарний, як не знаю що, 
я плюнулаб йому в очі. Я просто не можу уявити 
собі чоловіка — лайдака! І 

Зірвалася, почервоніла, обурена перейшлася по 
хаті. Очі кидали блискавцями. Не було сумніву, що 
щиро обурювалася. 

Той Травб — то потвора! Які дурні та без-
соромні жінки, що виходять за таких чоловіків! 

— Та-а-к... Ти, сам` о с о б о ю , не вийшлаб В іночок (у білій канчуковій оправі, з образцем по сере-
Та-а-ќ. Гм, а колиб ти тепер довідалася, що я та.-' д и" к М а л о г о Формату. Для дітей) _ % .90 
кож лайдачина? Що ти зробилаб? н г е л хРанитель (в-гарній чорній полотняній оправі) __ 1.35 

- Я ? Покинулаб тебе. Не булаб з тобою ні Ш ^ Ж ІІЇ"? (В Ч0,Р"ІЙ Ш Ѓ Я Н І Й о п р а в і "— L 3 5 

хвилиночки! Я можу кохати лише чесного чолові- ^н г е л ^ " " ^ (в г аРн , й Ч0Рн'й полотняній справі) _. 1.35 
ќа! Колиб я тільки довідалася, що ти маєш на со- н г ^ л ??""телК (в б ш й кавчУковій оправі з образцем 

по середині) 1 70 
Бог радость моя (сторін 606. В гарній мягкій`чорній опр. 2.00 
Бог радость моя (сторін 606. В білій кавчуковій оправі 

з образцем по середині) 2.50 

спробувати та зробити якесь лайдацтво, а' тоді по-
бачимо. 

— Навіщо маю пробувати? Таж ти сама знаєш 
найкраще... Я ліпший нумер як той твій фон 
Травб! . . . Колиб так порівняти, то Травб показав-
сяб звичайним-кошеньковим злодієм. Ти дивуєш-

Цікаво.. . (Мовчанка). Яку я маю платню? 
— Три тисячі річно. 
— А скільки коштує намисто, що я тобі купив 

тому тиждень? Дві тисячі... А може ні? Вчораш-
ня сукня пятьсот. Білля дві тисячі... Ха, ха, ха . . . 
Вчора твій батечко видурив у мене тисячку... 

— Алеж Петре! Таж ти маєш побічні доходи.. . 
— Коні, домашній лікар, рахунки кравчинь. То-

му три дні програла ти сто рублів. 
Чоловік устав. Підпер голову долонею та ви-

голосив довгий акт обвинувачення. Підійшов' до 
бюрка та показав жінці кілька доказів. 

— Тепер ти переконалася, моя кохана, що твій 
фон Травб — то дрібничка, в порівнянні зо мною 
малий, кишеньковий злодій. Набудуче 'будь обе-
режніша, як висловлюватимеш думку про когоне-
будь. 

Я скінчив`. А тепер може читач спитається: 
— Одначе вона забралася від чоловіка? 
Так, забралася, але. . . до сусідньої кімнати. 

Сміливість. 
— Я тебе не розумію, Галю, 

ти така Несмілива... Такою мф 
тодою ти ніколи не виндеф 
замуж. Ти мусиш того інжн)-
ніра осліпити. Я раз ударила 
в лице одного князя, щоб йо-
го спровокувати... ; 

— Колиж це було? д 
— А минулого року. У „Б^і? 

столю" представився мені о-
дин князь, я з ним познайо-
мнлась 'і показалося, що 
звичайний фортанцер. це 

М О Л И Т О В Н И К И 

Не знає його. 
— Чи ти знаєш добре Ми-

колу Паламаренка? 
— Дуже добре. Я позичив 

йому вчора десять долярів. 
— То ти не знаєш його зо-

всім. 

вісти хоч одну соту частину того, що допустився 
Травб, я . . . зараз! До побачення! 

— Та-а-к... Гм. . . Хто то подумав би, що ти 
така. . . Я нічого про те не знав. Ха, ха, ха! Жінрчка 
говорить неправду та не зачервоніється навіть! ) 

— Я ніколи не говорю неправди! Прошу лише.81-83 GRAND ST., 
"S V O B O D A , " 
(P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J. 

Фах. 
— Я чув, що ваш син ліав 

стати спеціялістом від ушнйх 
недуг, а тепер читаю, що він 
відчинив дентистичний кабі: 
нет. 

— Що робити? 
си. Ми пригадали 
люди мають тільки 
а трицять два зуби. 

Тяжкі ча-
собі, що 
два вуха, 

У майстра. 
Майстер до челядників: 
— Хлопці! Як прийде пан 

Скупенький по гроші, то ска-
жіть йому, що мене нема вдо-
ма й не знати, коли буду. А 
не важтеся щоне^будь тоді ро-
бити, бо він не повірить, що 
майстра нема... 



місячний ЗВІТ ГОЛОВНОГО РЕКОРДОВОГО СЕКРЕТАРЯ У. Н. СОЮЗУ 
ЗА ЛИПЕНЬ 1938 РОКУ 

НОВІ ЧЛЕНИ: 
В. 3. Сіободян Данило. 
В. 4. Піпчик Елмср. 
В. 7. Мацько Михайло Ь. Д-р. 

Гут Андрій. 
В. 8. Верес Катерина. 

" В. 9. Пелех Марія. Порчнк Кате-
Р и и а - п ,- я 

В. 20. Добуш Володимир, І ордай 
Юрій. ` w. „ 

В. 22. Козак Мнхалнна, Міка Ка-
тсрина. Міка Ольга. 

В. 42. Полюга Еафемія. 
В. 60. Олениќ МІкель. J 

В. 61. Михайло Феднський. Орі-
іп.іќ Катерина, Орішак Иосііф. 

В. 63. І`утмаи Павло, Дўќонська 
Ярослава. Луковська Стефанія. 

В 71. Боіаченко Стелла. Богачен-
г 'ко Розалія. Богачснко Павло. Бога-

ченко Микола, Андриць Іван. 
В. 74. Вересќіќ Текля. Верссюк 

Ноеиф. 
В. 80. Тимків Михайло. 
В. 82. Лішсга Михайло, Лінієѓ; 

Ольга. 
В. 83. Осядач Ольга. 
В. 85. Дріль Іван. 
В. 86. Шопай Тома. 
В. 92. Гриців Павло. 
В. 94. Гой Андрій, Гой Аизстасія. 
В. 99. Балько Стефан. 
В. 104. Бурачок Назар. 
В. 105. Макар Ігнатій. 
В. 106. Маѓас Станнслав. 
В. 112. Лгчка Мілдред. 
В 125. Попадюќ Анна. Марчук Ма-

рія. . . 
В. 144. Бобола Олена Марія. 
В. 146. ІИавінська Катерина. 
В. 147. ІІЬрнн Сузанна. 

- В. 164. Ка'ланнч Франко. 
В. 167. Зарічна Анна, Білнк Павло, 

Крохмальний Микола М., Гінз Юлія. 
Ііі.інк Олена. Качмарек Мсланія, За -
річна Сайдій. Крохмальна Иеиелія. 
Качмарек Антін, Білиќ Доналд. Крох-
мальний Омелян. Пізьо Станнслав, 
Тарановський Володимир, Гінц Нор-
ман. 

В. 170. Миляновнч Вергснія. 
В. 175. #обан Анеля. Фатинюк Ро-

залія. Олііннк Стефан, Кобап І пан. 
Крива Нараскепія. 

В. 181. Півень Володимир. 
В. 195. Беіуняк Михайло. 
В. 200. Вовк Михайло. Сташків Ма-

рія. Генега Микола, Бал юк -Лев. Ма-
лаіЬій Андрій, Парашуќ Іван. 

В.. 204. Андрусни Аина. Бекер Па-
вло. Дудра Михайло, Ліссцький Ріо-
сиф. Окон Варвара, -Окон Микола. 
Решітник Василь. Снірк Катерина. 
ТруІІІ РІосиф. Трнпалюк Мирослав, 
Дяків Марія. Лапіця Роман, Мель-
ннк Володимир, Валігунда Іван. 

В. 210. Баковська Мнхалнна. 
В. 230. Войтович Юлія. 
В. 232. Газдайка Анна. 
В.-235. Шумський Григорій, Ше-

стак Іван, Шестак Анна, Данќо Ан-
геля. 

В. 236. Бубняк Стефан. 
В. 239. Ратовська Агнешя. Чупка 

Теодор, Піссчко Ольга, Шегда Мй-
хайло. Ґалан Глорія. 

В. 243. Заокопна Марія, Бучман 
Василь, Заокопннй Григорій. 

В, „254. Капустинська Анна, Ста-
ранчйк Іван. 

В. 265. Сукеня Роман. Дронюк 
Микола. 

В. 273. Онуфрсйчук Василь. 
В. 280. Милянко Анастасія, Мнлян-

ко Микола. 
В. 288. Брус Анастасія. 
В. 291. Конрад Юрій. Гой Анна, 

Гой Олекса, Карас РІоснф, Карас Ге-
новефа. Непорадннй РІосиф. Сппінкч 
Микола. Сорівка Кароль. Срочнк 
Франко. Срочнк Анна. Срочнк і іе-
целія. Тарнава Марія. Томашнк Миѓ 
хайло. Жук Рќќиф, Михалеиько Ед-
вард. 

В. 292. Захарійчук Поснф, Коваль 
Григорій. 

В. 293. Пнлнпяк Софія. ' 
В. 300. Катинський Іван. Катин-

ський Михайло. 
В. 305. Радиќ Петро, Вітішин Сте-

фан. 
В. 319. Стасінчук Анна. 
В, 324. Галічннський РІосиф. 
В, 331. Панас Володимир, Антоні-

чук Варвара, Панчишин Франко 
`В 358. Крнцькнй Іван. 

В. 342. Коцаба Антін, Бубниќ Іван. 
Мнньо Софія, Клебан Олена, Ку-
цаба Володимир. 

В. 343. Шварц Катерина Г. 
В. 359. CvTa Яків. 
В- 361. Біліофф Анца. .Накупнн-

ський Петро, Козар Марія, Козар 
Михайло, Лапчак Текля. 

В. :і65. Малиќ Олекса. 
В. 369. Березяк Анна. Вогонос Мн-

кола, Богонос РІосиф, Богонос Анна. 
В. 370. Миронюк Марія, Процька 

Анна. 
В. 389. Свентарний Ольга. Свентар-

ний Михайло, Котнк Олена. 
В. 390. Нрухннцька ьровнслава. 
В. 395. Бобик Іван мол. 

9. 292 Настанеш. Катерина, На- на, Шмнґельський Федор, Надзяк 
сланець Данило," Нипюк Анеля, На- Гаврило. Тер Ева. 
сланець Стефан. В. 282. Кальваровськнй Стефан^ 

В. 300. Костиќ Іван, Костиќ Кате- Трач Леон.ф 

рнна. В. 291. МедвіД`ь Олена, Мсдвідь 
В. -306. КрнховнцькнЙ Семен. ' РІоснфа, Маґдііч Анна. 
В. 307. Карнаух Оннсим, Нарнаух В. 292. Любіиська Ірина, Штик 

Анна. Олекса. 
В. 326. Фррдина Анна, Фордина В. 294. Шкіра Микола, Куришкіи 

Марія, Фордина Іван, Гнатко По- Анна, Курншкін Сергій, Левка Ми-
сиф," Гнатко Ольга, Гнатко Ми- хайло." 
хайло." В. 298. Мак Айна, Бодай Франко, 

В. 338. Ядчишнн Іван. Бодай Ольга. 
В. 361. Коцюбінськнй Василь. В. 302. Бронішевська Стелла. 
В. 365. Горват Марія, Горват Тс- В. 304. Барна Михайло, Вернаїв-

сій, Малиќ Анна, Малиќ Стефан, ськнй Семен, Вернаївс.ький Марія. 
Мнтчак Ќость, Мнтчак Марія 

В. 367. Тимків Іван. 

ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ З ПЕРЕСТУП-
НИМИ ЛИСТАМИ: 

В. І4. Фік Стефан." Фік Марія. 
В. 29. Мельннчук Василь. 
В. 36. Навелќо Ріосифа; 
В. 90. Бережіінськнй Юрій. 
В 94. Лозовчук Микола. Лозџв-

ЧУК Юлія. 
В. 102. Нар Анна, Цар Петро. 
В. 105. Навроцькнй І hi a.m. 
В.. 145. Ѓарко Евгенія. 
В. 177. Белан Олександра. 
В. 183. К%'дрпк Маріянна. 
В. 204. Матів Петро. 
В. 291. Грнцей Юліянна. 
В. 292. Чорний Микола." 
В. 348. Ворожбит Мсланія. 
В. 385. Олійник йоснф. 
В. 389. Грннюк Іван." 
В. 393. Недогіи Стефан. 

ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ З ІНШИХ КЛЯС: 
В. 37. Богдан Анна. 
В. 38. Намісник Анна. 
В. 63. Луковська Ярослава, Луков-

ська Стефанія. 
В. 204. Колосівськнй Ярослав." 
В. 253. Куртій Василь." 
В. 280. Кравець Данило. 
В. 294. Салей Михайло." 
В. 395. Сарняк РІосиф," Сарняк 

Станнслав." 

ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ: 

ЧЛЕНИ ПРИНЯТІ НАНОВО: 

В. 1. Них Анна, Поп.іавська Ева. 
Барна Ева. Хомяк Едвард," Хрущ 
Лука, Лес'яќ Григорій." Олссненнч 
Теодор, Поплавський Антін," Тирлич 
Нестор, Ярема Володимир," Маце-
ЙовськнЙ Михайло, Дяк Анна, Жнра 
Евфрознна. 

В. 3. Бслей Михайло," Мазуриќ 
Василь, Матлага Марія; Мазуриќ 
Параска. 

В. 9. Вербпцький Михайло, Бобс-
ляк Іван. 

В. 10. Завнлняк Мілько. 
Ђ. 13. Спяк Терем, Ксенпч Павли-

на. 
В. 18. Кученськнй Олена. 
В. 22. Куньо Іван Теодор." 
В. 24. Кудла Микола." ' 
В. 29. Кобеля Андрій." 
В. 32. Довганюк Стефан," Довга-

НІОК Іван. 
В. 33. Стефанко Катерина. 
В. .36. Легка Агафія. 
В. 37. СЛИНІ Юлія. 
В. 39. Бура Текля, Когут Петро," 

Кондрасевнч Микита," Кондрасевнч 
Ева, Лесничій Юрій, Панчішнім Па-
вло. 

В. 41. Морозовнч Михайло, Моро-
зович Анастасія. 

В. 43. Бабсй Агафія, Ладіін Анна. 
Ладнн Меланія, Малннчак Петро`, Но-
віцький Мктрофан. 

В. 49. Турило Петро. 
В. 54. Задорожннй Михайло." 
В. 62. Сливар Іван. 
В. 71. Кушнір Михайло." 
В. 74. Мундзякевнч Антін. 
В. 75. Нагорняк Марія, Нагорняк 

Іван. 
В. 79. Роздольська Анна 2. 
В. $4. Дацилько Іван. 
В. 85. Мадай Іван. 
В. 94. Лиць Ілько. 
В. 100. іЯннцЬкий Теодор. 
В. 112. Оліцька Катерина. 
В. 120. Білинська Магдалнна. 
В. 122. Маршалеќ Владислав, Мар-

шалик Павлнна. 
В. 123. іванців Катерина. 
В. 124. Романський Йоснф." Ро-

манська Марія, Романський Михай-
ло." 

В. 125. Спас Марія. 
В. 127. Бумбар Ілько, Яблонська 

Марія, Яблонська Софія, Боднар Ле-
онтіна, Боднар (Михайло, Цьопик Во-
лидимпр, Яблонський Василь, Когуг 
Ольга. 

В. 130. Олексович Анна, Олексо-
вич Мики.иі. 

В., 134. Пнш Анна. 
В. 135. Тсрлецька Марія, Терлець-

кий Михайло. 
В. 144. Ковалів Володимир. 
В. 147. Карпевич Дмитро. 
В. 151. Артнм Ева. 
В. 155. Бардаль Пслагія, Бардаль 

Гарасим, Шелська Юлія, Шелська 
В. 1. Кропнляк Стефан, Терефен- Катерина, 

ко Юрій ! В. 176. Гнатусько Мирослав," Гна-
В 25 Маційовська Віра Л.. Маці- тусько Михайло," Драбнк Юрій, 

йовська Анна. Маціовський Петро 
Маційовськнй Володимир А." 

В. 40. Макаровський Андрій. 
В. 66. Вільхова Анна. ПІот С. Па-

вло, Філь Антін. 
В. 78. Косннський Михайло, Мацнк 

Михайло, Козей Василь. Шайняк Мн-
хайло, Бівас Іван, Хоровська Марія, 
Паламар Олекса, Молочняк Петро. 

В. 88. Княжик Марія. 
В. 90. Лаврів Олекса 

Хрущ Петро." 
Ь. 179. Зелинськнй Войтко, Федик 

Теодор. 
.В. 187. Вічимишин Іван. 
В. 191. Базар Петро." 
В. 194. Демянчук Михайло, Марків 

Анастасія. 
В. 200. Стахів Олена. 
В. 203. Кульчицькнй Стефан,".Ма-

чержак Василь," Скульськнй Олек-
са,' ТроЯН ЛІЛІЯН. 

В. 306. Антонів Петро." 
В. v307. Стадніїќ Ілько, ЧсрцовІй 

Андрій. 
В. 312. Кульба Василь, K-ульба 

Анна. 
'В. 320. Харншин Андрій, Західний 

Теодор, Західний Зеновій." 
В. 324. Намака Евдохія, Зубик 

Петро. 
В. 330. Тиран Григорій, Тиран 

Михайло." 
В. 335. Миленький Іван," Милснь-

кнй Марія, Миленький Михайло." 
В. 338. Павлиш Іван. 
В. 339. Па.тько Василь," Палько 

Михайло." 
В. 342. Менла Михайло. 
В. 349.- Збрик Василь," Збрнк Ан-

на. 
В. 351. Птичий Петро. 
В. 361. Мусякенич Яоснф," Лобур 

То.ма." 
В. 363. Пилипів Евгенія, Ќліт Стс-

фан." 
В. 365. Камінська Магдалсна, Ка-

мінський Микола. 
В. .'368. Веселюќ Анна, Веселюќ 

Михайло. 
В. 370. Маркіза Олекса. Пелех 

Микола. Вітовська Мнха.тпна, Вітсн-
ко Софія. Вѓѓенќо Іван, Чухрей Іван. 

В. 384. Кілнк Марія Ф., Гомирда 
Іван." -

В. 388. Лашок Розалія. 
В. 390. Пич Іван." 

ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕСТУП-
НИМИ ЛИСТАМИ: 

В. 57. Вертепна Катерина. 
В. 62. Коваль Дмитро, Коваль 

Розалія, Коваль Олена. 
В. 141. Братусь йоснф," Братусь 

Марія. 
В. 175. Кудрнк Маріон. 
В. 183. Чорній Микола." 
В. 191: Березінський Юрій. 
В. 194. Речуќ йоснф. 
В. 219. Корда Михайло, Басараб 

Михайло. 
В. 221. Недогіи Стефан. 
В. 2-'Ю. Ворожбит Меланія. 
В. 276. Ѓарко Евгенія. 
В. 291. Кукуруза Стефан." 
В. 338. Горішний Василь. 
В. 345. Олійник йоснф. 
В., 361. Фік Марія, Фік Стефан." 

ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ ДО ІНШИХ 
КЛЯС: 

В 37. Богдан Анна. 
В. 38. Намісник Анна. 
В- 63. Луковська Ярослава, Лу-

ковська Стефанія. 
В. 204. Колосівськнй Яростав." 
В. 253. Куртій Василь." 
В. 280. Кравець Данило. 
В. 294. ХГалей Михайло." 
В. 395. `Сарняк йоснф." Сарняк 

Станнслав." 
ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ НА БЕЗПЛАТ-

НЕ ПРОДОВЖЕННЯ: 
В. 156. Ткач Іван." 

ЧЛЕНИ ВІДІЙШОВШІ ЗІ ЗВОРО-
ТОМ В ГОТІВЦІ: 

В. 18. Чегін Анна, Чеґін Петро. 
В. 36. Ромах Агафія. 
В; 52. Довган Грннько. 
В. 58. Ескофф Юрій. 
В. 78. Маціовський Станнслав.4 

В. 86. Івануса Стефанія. 
В. 106. Маѓас Станнслав. 
В. 179. Хомиќ Михайло. 
В. 239. Сіїкснич Василь. 
В. 246. Москалик Семко. 
В. 262. Глива Михайло." 
В. 312. Кульба Стефан." 
В. 358. Федорчак Софія. 

ЧЛЕНИ ПОМЕРЛІ: 
В. 1. Новак Фемій. 
В. 16. Кашннський Андрій. 
В. 27. Фанга Іван. 
В. 29. Грозьо Андрій 
В. 30. Копач Олекса. 
В. 76. Шаран Антін 
В. 77. ромашкевич Казимир. 
В. 78. Бівас Іван. 
В. 90. Дудун АттТоннна. 
В. 104. Кузів Павло. 
В. 109. Стажсцькпй Семен. 
В. 127. Дубас Дмитро. 
В. 155. Томаш Марія. 
В. 219. Дудник Михайло 
В. 221. Лоєк Петро. 
В. 234. Возняк Кирило. 
В. 236. Бабій Микола. 
В. 276. Фук Розалія. 
В. 278. Ѓўменюќ Іван. 
В. 337. Семенќів йоснф. 
В. 364. Чайка Павло. 

ЗІСТАВЛЕННЯ: 
З початком липня 1938 р. бу-

ло в У. Н. Союзу повноліт-
ніх членів І _ 23,156 

В місяці липні 1938 р. приня-
то роцнх (_ _ 

В місяці липні 1938 р. приня-
то наново „ J i L 

В місяці липні 1938 р. прння-
то з персступнимі^ листами 

В місяці липні 1938 р. прння-
то з інших кляс обезпечення 

В місяці лнпнї 1938 р. суспен-
довано 

В місяці липні 1938 р. відій-
шлн з переступними листами 

В місяці липні 1938 р. відій-
шли до інших кляс --

В місяці липні 1938 р. відіЙ-
шли на безплатне продовж. 

В місяці липні 1938 р. відій-
шли зо зворотом в готівці _ 

В місяці липні 1938 р. померли 

198 

21 

Ю 

1 

15 
21 

Разом 266 
З кінцем липня 1938 р. в- У. 

Н. С. було дорослих членів 23,174 
ЗІСТАВЛЕННЯ ПІСЛЯ КЛЯС 

І СУМ ОБЕЗПЕЧЕННЯ: 
СТАРИЙ РІД: 

В клясі Д. 
В клясі А. 
В клясі А.А. 
В клясі В. 
В клясі С. 
В клясі В.В. 
В клясі С.С. 

на $ 100 — 
на $ 250 - . 10 
на $ 500 113 
на, $ 750 17 
на $1000 - 234 
на $1500 9 
на $2000 2 

165 

89 

20 

10 
Разом !3,440 

В 96. Федин Анна, Вольчко Семен.' В. 204. Український Бруно". 
В. 102. Кардимас Михайло. В. 207. Балько Григорій, Морав-
В. 106. Павлів Ілько. ' ська Параскевія. 
В. 108. Фурґалеч Параска, Ма- й. 218. Клюс Михайло, Макар Ма-

леський Стефан." рія. 
В. 115. Клюс Марія. Клюс Антін. В. 221. Сабор Катерина, Сабор 
В. 120. Кохановська Олена, Коха- Микола, 

новсьќнй Рюснф Героннм,^ Коха- В. 2Л.Волейник Ева, Горбаль Те-
новськнй йоснф, Кохановська й о - одор, і орбаль Ивдохія. 
сифа. Чупа Анна. . і В. 232. Рнпка Павлина. 

В. 130. Шолок Катерина. В. 2^о. Андриць Юрій. 
В. 141. Гуцула Марія, Фліс Юрій.! В. 238. олочівська Ольга. 

Пасвестій Елнс Д. Ь. 24U. Ьрунка Ксеня. 
. В. 176. Обух Владоќ. Бруць Ми- В. 2ч2. Иайдух Марія, Крпба Іван 
хайло," Бруць Петро," Вархолик Лін- мол.," Ќриба Михайло," Любянець-
хайло, Грошеќ Яків." ю.и Іван. Пайдух Василь, Ќриба Ро-

В: 185. Файф Юлія. залія, Чулаќ Михайло. 
В. 193. Дзюрняк Марія, Поточняк о. 24-.. олєшук 11.тло. ' 

Михайло. В. 244. Бендза Василь, Бендза 
В. 229. Вольський Гендрик, Лисиќ Сташка, Бончак Іван. 

Катерина, Лиснк Вілям," Лнснк Е-
мілій. 

В. 230. Бернард Стефан. 
В. 23-1. Возняк Кирило, 
В. 242. Дубіцькнй Франко. 
В. 268. Перцак Михайло." 

В. 249. Чарний Елнсавета 
В. 254. Валаќ Антін." 
В. 260. Яким Юстнна. 
В. 266. Сивнк Стефан. 
В. 274. Мейлі Текля. 
В. 276. Белей Марія, Марковський 

ЯК МОЛОДЬ ПИТАЄТЬСЯ ВАС ЗА КНИЖКУ ПРО f 
'СУЧАСНЕ ПОЛОЖЕННЯ g 
В СОВЄТСЬКІЙ УКРАЇНІ і 

дайте їй найновіші зошити відомого англійського (о) 
квартальника ^) 

CONTEMPORARY^ 
RUSSIA 

що спеціяльно присвячений висвітлюванні внутріш-
^ нього стану советської Росії та її відношення 
Я) , до сусідних держав і націй. 
^) Редактором цього квартальника є звісний прия-
^) тель українців Ланселот Лотон. 
Щ Останній Зашит (за квартал квітень—липень) 
В 1938) має: 
ї^ 1) Передовіші про біжучі полії. 
я . 2) Статтю Лотона про торгов'лю між Англією й Совет-
й ' ськнм Союзом. Стаття відповідає на питання: чи сиов-
g ) ' ішлися великі вичікування великих оборотів і зисків 
^ для Англії з торговлі з совєтською Росією? 
Q . 3) Статтю відомого правішќа Ф. Терншо, бувшого про-
^ фесора лондонського університету, про відношення 
Џ КОМУНІЗМУ ДО ФАШИЗМУ: Чим вони подібні до 
(Qv себе? Чим вони ріжняться? Чим фашизм І КОМУНІЗМ 
^ ріжняться від демократії? 
УЗ) 4) Статтю Н. Головіна, бувшого генерала царської армії. 
(S) про те, як буде виглядати війна між. Росією й Японією, 
(gv як до неї прийде. 
gN 5) Довшу редакційну статтю про радіо в. соєтській Росії. 
( а 6) Довшу редакційну статтю про справжню вагу нової 
` ^ советської конституції. 
w 7) Статтю ген. Т. Макчева. б. професора академії росій-
{Q) сьќого генср. штабу, про важку індустрію советської 
(Яч Росії. Стаття малює стан промислів: лісового, лугле-
рЦ вого, залізного й машинового. 
^ 8) Статтю відомого „советського втікача" Ф. Бутенка про 
(g; ріжні фази советської дійсностн,' між іншим- про перс-
(S) слідування українського національного руху. Подібну 
Ж статтю іншого „советського втікача", ѓєн. `Крнвнць'кого. 
ж 9) Огляд найновіших кннжок про совєтську Росію, 
(g) Журнал доводить знання сучасної Росії до останнього 
(g) моменту. 
($D Ціна зошита 25 центів. 
ж Набувати в видавництві: 

1 COHTEMPOf iARY RUSSIA , 
W 92 FLEET STREET, LONDON, E. C. 4. .ENGLAND. 

(g) або в Обєднанню через книгарню „Свободи" 

I "SV0B0DA" 
`Я 81-83 Grand St., (P. О. Box 346) Jersey City, N. J. 

НОВІ РОДИ: 
Обезпечення платне по смертн з 

вкладками до 70 року життя. 
В клясі О- 500 на $ 500 465 
В клясі О-1000 на $1000 309 
В клясі О-1500 на $1500. 4 
В клясі О-2000 на $2000 З 

Обезпечення платне по смертн з 
вкладками протягом 20 літ. 

В клясі Р- 500 на $ 500 1,390 
В клясі Р-1000 на $1000 790 
В клясі Р-1500 на $1500 7 
В кля`сі Р-2000 на $2000 4 

Обезпечення платне за життя з 
вкладками протягом 20 літ. 

(Ендавмент). 

В. 43. Бабій Марія, Новіцька Ка-
тернна. 

В. 90. Піхоцька Катерина. 
В. 94. Мудяревнч Вайолет, Муля-

ревич Микола мол. 
В. 112. Попіль Михайло. 
122. Маршалок Мирослав, Мар-

шалок Стефка. 
В. 151. Артнм Стефан, Артнм Ро-

залія. 
В. 155. Бардаль Олена. 
В. 185. Сетта Марлина, Сетта Іван 

мол. 
В. 591. Базар Петро. 
В. 217. Панчишин Дмитро. 
В. 242. Ільків Олена. 
В. 244. Бенза РІосиф, Бенза Па-

влнна. 
В. 254. Чесний Тоній. 
В. 291. Кравс Леонард, Кравс Іри-

на, Кравс Бдвін, Кравс Реймонд. 
Ступка` Катерина, Ступка Марія, 
Ќость Еленора, Ќость Стефан, Ќость 
Франко, Ќость Павлнна, Родано Рей-
мон. 

В. 294. Курншкін Ольа. г 
В. 296. Сарняк Станнслав. 
В. 312. Кульба Юлія. 
В. 320. Західна AiWia, Західна 

Магдалнна, Західна Володимира, За-
хідна Ольга. 

В. 330. Тиран Богдан, Тнран Антін. 
В. 336. Ґбур Михайло, Ѓбур Марія. 
В.-338. Павлиш Елисавета, Павлнш 

Михайло, Павлиш Марія, Павлиш 
Іван. 

В. 347. Боннсько Ева. 
В. 361. Коцюбінськнй Ярослав. 
В. 400. Пісоцька Анна. 

В. 365. Малиќ Олекса. 
В. 369. Богонос Анна, Бспсзяк Ан-

на, Богонос РІосиф, Богонос Микола. 
ДІТИ ВІДІЙШОВШІ ЗІ ЗВОРОТОМ 

ГОТІВКИ: 
В. 243. Шавала Текля. -
В. 342. Марковнч Марія, Марко. 

вич РІосиф. 
. ЗІСТАВЛЕННЯ: 

З початком липня 1938 р. бу-
ло в У. Н. Союзі дітей членів 8.195 

В місяці липні 1938 р. прння-
то нових , 97 

В місяці липні 193$ р. приня-
то наново _._ 29 

В місяці липні 1938 р. прння-
то з переступними листами 7 

Разом 8,32s 
В місяці липні 1938 р. суспен-

довано 1 _. 
В місяці липні 1938 р. відій-

іп.ін з переступними листами 
В місяці липні 1938 р. відій-
- цілії до старших членів УНС. 
В місяці липні 1938 р. відій-

шли зо зворотом в готівці _ 
В місяці липні 1938 р. відій-

шлн на виплачене обзпече. 
В місяці липні 1938 р. відій-

шли на безплатне продовж. 

54 

41 

В клясі Е- 500 на $ 500, 
В клясі Е-1000 на $1000-
В клясі Е-1500 на $1500; 
В клясі Е-2000 на $2000. 

902 
328 

7 
4 

НОВЕ ОБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЦІЛЕ 
ЖИТТЯ ДЛЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ. 

В клясі W- 500 на $ 500 1.647 
В клясі W-1000 па $1000 2,425 
В клясі W-1500 на $1500 9 
В ќлисі W-2000 на $2000 6 
В клясі W-3000 на $3000 1 

НОВЕ ОБЕЗПЕЧЕННЯ НА ЦІЛЕ 
ЖИТТЯ ДЛЯ ДАВНИХ ЧЛЕНІВ. 

В клясі Т- 100 на $ 100 __ 6 
В клясі Т- 250 на $ 250 226 
В клясі Т- 500 на $ 500 4.128 
В клясі Т- 750 на $ 750 618 
В клясі Т-1000 на $1000 9,241 
В клясі Т-1500 на $ 1 5 0 0 . . . . . . . 212 
В клясі Т-2000 на $2000 І .57 

Разом 23,174 

МОЛОДЕЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

НОВОВПИСАНІ ДІТИ: 
В. І'. Войтович РІосиф. 
В. 7. Иайер Данило. 
В- 20. Гордай Олена, Гордай Юрій 

мил., Гордай Стан}іслава. 
В. 38. Намісняќ Меланія, Смолаќ 

Юлія. 
В. 71. Андриць Іванна, Андриць 

Іван, Андриць Олена, Андриць Ріо-
сиф, Белофф Иатрисія Анна, Богочен-
KQ Едвард, Богоченко Ангеля. 

В. 77. Кобус Юлія. 
В. 106. Юшак Дорота. 
В. 147. Рановий Катерина. 
В. 167. Гінз Річард Н., Гінз Гералд. 

Крохмальна Елена, Пізьо Джеймс, 
ІІІпір Олена, Пізьо Теодор. 

В. 175. Пасѓўла Роман, Пастула 
Іван, Наконечний Іван М. мол., Зє-
лінський Володимир, Шустср Ольга, 
Олениќ Модест, lloiit.ii. Джейн, Па-
ступа Роналд, Процишин Ольга, Про-
шиігнн Марія, Пастула Марія А. 

В. 183. Літќа Вітям, Дутќа Ро-
берт, Дутќа Ліліян. 
. В. 200. Генега Володимир 5, Ко-
цопій Ярослав 4. . 

В. 204. Гутак Яків, Дяків Василь 
Теодор, Кавєцький Богдан 4, Окон 
Едвард, Окон Михайло, Лишуќ Дми-
тро Микола 5, Дншук Дорота Ма-
рія 5, Одннський Мирон 2, Андру-
снн Юрій, Андрусин Маргарста, Ан-
друснн Елена. 

В. 235. Шестак Марія, Шестак Со-
фія Д. 

В. 239. Ґалан Володимир Артур 2, 
Чупка Ольга, Муха" Григорій Ев-
ген, Шегда Юрій, Паньків Василь 
Яків 5. 

В. 282. Прибила Іван Евѓен. 
В. 291. Сідорак Рей, Сідорак Анет-

та, Тарнава Надія, Тарнава Тарас, 
Тарнава Евѓен, Гей М'арія А. 

В. 292. Гордій Павло Е..' Лесь-
ніивська Марія, Лесьніовськнй Ва-
снль. 

В. 331. Ключка Стефан. 
В. 390. Федів Рудольф. 
В. 393. Смук Вергенія. 

ДІТИ ПРИНЯТІ НАНОВО: 
В. 88. Князяќ Олена. Князяќ Грн-

горій. 
В. 120. Кохановськнй Василь,- Ко-

: хановськпй Людвіг, Кохановськнй 
.Василь.. 
І В. 176. Обух Амброзій, Обух Во-
лодимнр. 

В. `250. Присташ Ріоснф, Присташ ; ван, Присташ Михайло, Присташ 
Стефан, Бернард Джеймс. 1 В. 291. Голиќ Анна, Струк Анна. 

В. 292. Ннпюк Мелвнн' Вілям. 
і В. 326. Фордина Олена, Фордина 

Фльора, Фордина Чеслава, Фордина 
Михайло. 

В.. 365. Малиќ . Федор, Малиќ О-
лекса. 

ДІТИ ВІДІЙШОВШІ З ПЕРЕСТУП-
НИМИ ЛИСТАМИ. 

В. 25. Слободян Данило. - ` 
В. 62. Коваль Михайло, Коваль 

Павло. 
В. 141. Братусь Ольга. 
В. 183. І`ринќіќ Ірина. 
В. 361. Сінґалевич Йоснф Д. 

ДІТИ ВІДІЙШОВШІ НА БЕЗ-
ПЛАТНЕ ПРОДОВЖЕННЯ: 

В. 342. Миснк Олена. 

ДІТИ ВІДІЙШОВШІ З ВИПЛАЧЕ-
НИМ ОБЕЗПЕЧЕННЯМ: 

В. 294. Федірко Анастасія. 

ДІТИ ВІДІЙШОВШИ ДО СТАРШИХ 
ЧЛЕНІВ У. Н. С : 

В. 3..Слободян Данило. 
В. 4. Пупчик Елмер. 
В. 7. Гут Андрій. 
В. 8. Верес Катерина. і . 
В. 9. Пелнч ‚Марія 

. В. 22. Козак Мнхалнна. 
В. 61. Урішак йоснф, Урішак Ка-

тсрнна. 
В. 63. Гутман Павло. 
В. 74. Верссюк Текля, Вересюк 

Йоснф. 
В. 82. Лншега Михайло, Лншега 

Ольга. 
В. 99. Балько Стефан. 
В. 164. Калинич Теодор. 
В. 170. Миляновнч Дженій. 
В. 181. Швець Володимир. 
В. 200. Вовк Михайло, Парашуќ 

Іван. 
В. 232. Газдайка Анна. 
В. 235. Денко Анеля. 
В. 239. Пісечко Ольга. 
В. 265. Дронюк Микола. ` 
В. 292. Коваль Григорій, Заха-

рійчук йоснф. 
В. 300. Катинський Іван, Катнн-

ський Михайло. 
В. 319. Стасінчук Анна. 
В. 338. Крнцькнй Володимир. 
В. 342. Коцаба Антін, Бубняіс Іван, 

Миньо Софія, Коцаба Володимир, 
Клебан Олена. 

В. 361. Козар Марія, Козар- Мн-
хайло. 

Разом 106 
З кінцем липня 1938 р. в У. 

Н. С. було дітей членів, 8,222 
ЗІСТАВЛЕННЯ ПІСЛЯ КЛЯС 

МОЛОДЕЧОГО ДЕПАРТАМЕНТУ: 
В клясі 1-шій за 25 ц. місячної 

вкладки 5,719 
В клясі 2-гій за 50 ц. місячної 

вкладки 1,754 
В клясі 3-тій за 50 ц. місячної 

вкладки . 749 

Разом 8,222 
З кінцем липня 1938 р. в У. 

Н. С. було всіх обезпечених 31,396 

У В А Ѓ Л 
яку кожний відділовий урядник І 
член У. Н. Союзу повинен прочитати 
й відповідно до неї застосуватись. 

Ті повнолітні члени та члени моло-
дечого департаменту, що тут прого-
шені в рекордовім звіті за лн-
пень 1938 р. суспендованими, мо-
жуть бути лрнняті наново в члени 
У. Н. Союзу, якщо зголосяться до 
секретарів своїх відділів і заплатять 
за час суспензн залеглі вкладки, як 
це постановляє статут організації; 
інакше вони будуть позбавлені всіх 
членських прав, запомог і привілеїв, 
з винятком тих прав, які є застере-
жені грамотою і статутом. Тесаме 
відноситься також до тих членів, які 
впродовж липня 1938 р. взяли пе-
реступні листи й ще досі не зголосн-
лнся з ними до інших повноправних 
відділів У. Н. Союзу. 

Д . Галичий, гол. рек. секретар. 

Чим найкраще бути. 
Підчас вечері Фридриха Ве-

ликого з Йосифом II. і князем 
де Лінь спитали князя: „Чим 
би ви хотіли найкраще бути?'"" 
Де 'Лінь відповів без надўми: 
„До трицятого року гарною 
жінкою, до шістьдесятого ро-
зумним і щасливим полковод-
цем, пізніше — кардиналом''. 

ДІТИ ПРИНЯТІ З ПЕРЕСТУПНИМЃ 
ЛИСТАМИ: 

В. 3. Слободян Данило. 
В. 14. Сінґалевич йоснф Данило. 
В. 94. Лозовчук Ольга Олена, Ло-

зовчук Стефанія Наталія. 1 В. 389. Грннюк Давид, Грннюк Ле-
нард, Грннюк Ірина. 

ДІТИ СУСПЕНДОВАНІ. . 
В. 1. Полиняк Михайло, Жнра Да-

ннло, Жира Іван, Жнра Олена. 
В: 39. Кондрасевнч Юстнна, Кон-

драсевич Лев, 

ЗАХАР БЕРКУТ 
славна повість Івана Франка, це не романтична історія 
зо замерќлих днів, які читають люди, що хочуть ўті- 'І 
кати від важкої с'учасности. 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 
правд, зясованнх цею великою повістю 
великого майстра пера: 

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

Навіть'люди, що 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 станути за інших. 

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

Люди, що для клясових 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, на 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 людей 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" 

"SVOBODA" 
Р. О. Возе 346 Jersey City, N. J. 
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НАБІЖУЧІТЕМИ 
КРИТИКА УКРАЇНЦІВ. 

Остання книжка ‚анґлійсько-
Го квартальника „Contemporary 
Russia" приносить передовицю 
ііро український народ, у ко-
трін обговорюється спепіяль-
„о питання: чому така велика 
,, слушна справа, як україн-
ськіі. в світі взагалі, а в Англії 
спеиіяльно, так мало відома? 

Журнал відповідає на це 
питання: .‚За мл українці поза 
грани' " ' ` г'аїни можуть 
виткати .‚мшс себе самих". 

Що українцям робити з та-
мім журналом? Чи читати їм 
ного, чи відразу його відкину-
ти як ворожий до себе голос? 

КРИТИКА ОСОБИСТА Я 
ЗАГАЛЬНА. 

Шиб відповісти На цей за-
нит. багато людей певно по-
пробують ужити подібного 
випадку з приватного життя. 

Отже, як поводиться люди-
на в подібному особистому 
вішалку? Що вона робить, ко-
ли хтось говорить їй про те, 
чому вона, така розумна лю-
дйиа. а так мало відома? 

Чи слухати його? Чи бити 
ного? Чи може полу врізати й 
утікати? Чи може в той бік і 
не дивитися, чи може до суду 
подати як наклепника? 

З ДВОХ БОКІВ. 

Можливо, що знайдуться 
шди. які, заки відповідять на 
цс питання, захотіли би вперед 
почути, шо саме про них пи-
шеться. 

Отже стаття журналу каже 
про українців певні похвали 
ѓі иевні догани. З одного боку, 
стаття підносить слушність 
української справи; велич у-
країнської історії; багатство 
української культури; красу 
української природи; герой-
ство українських селян у їх бо-
ротьбі проти гнету. 

З другого боку, стаття під-
іюснть. що українці не вміють 
самі розголошувати своєї 
справи, бо вони всі аж до інте-
ліґеішії й аристократії пере-
сяклі селянським духом. 

Отже щож тепер робити? 
Чи трактувати прихильну кри-
тнку й неприхильну критику 
однаково? Чи може трактува-
ти прихильну критику в один 
спосіб, а неприхильну крити-
ку в інший спосіб? Чи прийма-
тн її прихильну й неприхильну 
критику, чи може приняти 
похвали, а відкинути' догани? 

СЕЛЯНСТВО Я УКРАЇНСТВО. 

Закид селянського характеру 
може видатися поважним за-1 

кидрм. 
Ми так привикли, що ріжні 

польські, мадярські й москов-
ські пани (а т е більше полу-
ианки, ніж самі, пани) доріка-
Ц)ть нам цим селянством, що, 
почувши про наше селянство зі 
уст англійця, ми можемо по-
думати собі, т о тут і англійці 
пристали до панських крити-
КІВ. 

Та тут з англійцем трохи 
інакша оправа. Він признає, 
'по селянство має дуже варті-
сні наставлений: гордість, не; 
залежність, пильність. Він ири-
Знає селянам знамениті при-
кмети, одначе він усетаки вва-
жає ці прикмети корисними 
-типѓе на селі, при селянській 
роботі. 

Отже чи трактувати нам ви-
скази англійців про себе як 
вискази поляків, мадярів і мо-
скалій, чи може трохи інакше? 
"и відкинути їх як вискази 
ін)ден, до нас упереджених, а-

дження українські інтелігенти 
є злими дипльоматами: 

„Якби українці поза грани-
цями краю вдоволилися лиши-
тися тим, чим вони справді є 
— представникам селянського 
народу — то вони при'наймні 
розбудилиб широке зацікав-
лення й співчуття. Замісць то-
го вони занадто часто малпу-
ють способи фільмових ди-
пльоматів. Вони були німі, як 
треба було говорити; надуті, 
як треба було бути простими; 
вони не довіряли, як треба до-
віряти; вони були скриті, як 
треба було бути відкритими. 
Як селяни, що представляють 
націю селян, котра бореться по 
геройськи за свободу, їх вита-
либ усюди; як амбасадори — 
вони були невдачниками". 

Чи можемо ми це признати 
за правду, чи за брехню? Чи 
варто нам над тим застано-
витися? Чи'варто попробувати 
знайти про це свою правду, чи 
може відкинути все як тіусто-
мельство ворогів або може 
знайти від когось готову на це 
все відповідь? 

З У К Р А Ї Н С Ь К О Г О 
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ 
БРИДЖПОРТ, КОНН. 

День Української Жінки. 

Дня 7. серпня ц. р. україн-
ське свідоме жіноцтво стейту 
Конетикот, при чинній співу-
часті жінок з, інших стейтів, 
влаштувало свого роду жіночу 
маніфестацію, в якій виявило 
свою готовість служити вели-
ким визвольним ідеям ўкраїн-
ської нації. 

Почин до створення такого 
свята вийшов від відділів У. Ч. 
X. ОДВУ і його піддержали не 
тільки братні націоналістичні 
організації, але й парохіяльні 
братства і сестрицтва. Свято 
розпочалося полевою Служ-
бою Божою і молитвою за 
визволення України. Відправив 
її парох укр. прав, церкви в 
Ню Бритен, Конн., о. Е. Писар, 
та парох укр. прав, церкви в 
Бристолі, о. І. Бек. Багато ор-
ґанізацій, між ними з Ню Йор-
ку, прислали свої делегації. 
Були також гості з Ансонії, 
Ню Гей вену, Ню Бритену, 
Гартфорду, БрисТолю, Виле-
ментику, Норвичу, Ґлестонбе-
рі, й інших. Відділи Червоного 
Хреста прибули в уніформах і 
під проводом голови свята, 
шані Вовк, при звуках орхе-
стри п. Стояка передефілюва-
ли перед зібраною публикою. 

Свято відкрила голова свята, 
пані М. Вовк, яка візвала прй-
сутніх двомінутною мовчан-
кою вшанувати память вожда 
українських націоналістів, пол-
ковника Е. Коновальця. Посім 
вона передала програму панні 
М. Бурбелі, яка виголосила 
вступне слово та зясувала зма-
ганНя української жінки-націо-

налістки в Америці за крашу 
долю свому народові. О. Мере-
щак, голова стейтової органі-
зації, у своїй промові зясував 
жіночі повинності та завдання 
української жінки тут в Аме-
риці. Пані А. Середа, голова У. 
Ч. X., у своїй промові з-ясува-
ла ті здобутки української 
жінки на полі мивтецтва, літе-
ратури, а навіть у політично-
суспільних ділянках, які укра-
їнська жінка вже має сьогодні. 
Пані Грановська з Мінеаполіс 
зясувала розвій Червоних Хре-і 
стів інших держав та притім 
сказала, ЯКУ ЦІЛЬ відграє У- Л 0 ^ и П адвокат-українець, Адь-
країнський Червоний Хрест v б е Р т ДяЦукі Така професійна 
визволенні України. Пані С. Ѓа- с и , і а u , , а ш і г , околиці вже дав-
личин, організаторка УЧХ О. 
Д. В. У, змалювала історію жі-
ночого руху на наших рідних 
землях та поза границями ін-
ших держав, а також передала 
привіт від канадійських жінок, 
з якими вона мала стичність. 

Молоді бесідниці виголоси 

цій маніфестації, яка матиме дільниці Лафаєт. Чнало, членів 
великий вплив на дальшу виз- цього Ќлюбу були головними 
вольну боротьбу нашого на-І урядниками У. Н. Союзу. Між 
роду. В день маніфестації бу-іними поќ. Кирчів, поќ. Ядлов 

спеціяльні ський, поќ. Угорчак, поќ. Ми-
лянович та Г. Євусяк. Булл ча-
си, коли членство ќлюбу сяга-
ло понад 150. Нині ќлюб має 
понад 130 членів і більше як 
шість тисяч долярів . маєтку. 
Бесідник представив присутнім 
п. Михайла Рйпку, родом з 
Синяви, пов. Сяніќ, як-одного 
з основників нашого Ќлюбу. 

дуть виїжджати 
боси до Ѓіподрому, про що 
буде оголошено в „Свободі". 

Е. Онищук, секр. 

АСТОРІЯ, Н. И. 
4 Нова професійна сила. 

В Асторії відкрив недавно 

по пожадана. До того треба 
додати, шо сам п. Дячук, хоч 
іше молодиЃ!, то дуже прйвіт-
лнвий і старається старанно 
вислухати свого клієнта та в 
усьому йому догодити. Крім 
англійської мови він знає зна-
менито ѓі мову українську. Він 

НЮАРК, Н. ДЖ. 

Збори У. Ц. Ради. 

Незвичайно важні, невідрад-
ні події в Ріднім Краю застав-
ляють нас, українську е.мігра-
цію, піднести свій могутній 
голос та т е раз звернути ува-
гу тих чинників, котрі відпо-
відають за такий стан річей. 
Силою отсеї маніфестації має-
мо піднести клич „Вільної Со-
борної Української Держави" 
і доказати тим відповідальним 
чинникам, що так довго світо-
вий мир не може мати трівких 
підвалин, як довго український 
нарід не буде господарем на 
власній землі. 

Тому Українська Центральна 
Рада в Нюарку; котра реирс-
зентує 27 національно свідо-
мих організацій, на своїх збо-
рах Ґ5^ц. м. рішила одноголо-
сно взяти активну участь в у-
країнській національній мані-
фестації, яка відбудеться в Ню 
йорќу 4. вересня ц. р. в салі 
Ѓіподрому. В тій ціли вибрано 
двох делегатів до ширшого 
комітету цієї маніфестації. У-
ряд взиває все місцеве грома-
дянство до масової участи в 

звертатись. 

ли гарні промови: панна Хав-( с а м е свідомим українцем. Як 
люк англійською мовою і пан- і т і л ь к и поселився в нашій гро-
на М. Зен'ь — українською. В " М ' . з а Р а з вступив у члени на-
міжчасі хори з Ню Бритену , . ш о г о Українського Політично-
Конн., та з Трою, Н. й., під у- г о Ќлюбу, а також у члени б 
правою Т. Хоптяка виконали В'Д- у - н - Союзу. Українська 
низку популярних пісень. громада в Асторії рада з того, 

Заходом` комітету влаштова- Щ'о матиме в себе українську 
но того дня в парку виставу (професійну силу й цілком пев-
українського народнього ми-,"о вразі потреби буде до неї 
стецтва, котре репрезентува-
ли: пані С. Галичин з Ню йор-
ку і пані О. Козирка з Ню 
Бритену, Конн. Свято відбуло-
ся в найкращому порядку. В 
нім узяли участь коло дві ти-
сячі осіб. Притім воно залиніи-
ло по собі приємне вражіння 
та доказало, шо українські 
жінки здібні до неодного гар-
ного й великого діла. 

Ольга Козирка. 

Михайло Бєля. 

п і П Т0`!`?СгЬКУ " ? " ^ " Р ^ І П р е д с і д н и к Ќлюбу, п. Дмитри ґренд Евеню мо- х а в р у ц и в п р и п ц . г а р н и . . PQ 

динник з монограмом і поба-і 
жав йому щасливо діждати 50-
літнього ювилею Ќлюбу. Та-
кож представив .найстаршого, 
віком члена, всім добре знан'о-1 
го, довголітнього предсідника( 
та щирого працівника, п. Ми-
хайла Сидора, котрий від 19091 
р. є почесним членом ќлюбу й 
одержав `на це гарну грамоту. 
Присутні привитали обох чле-
нів оплесками. 

В дальшій програмі п. Єву-
сяк `подякував усім за участь) 
та побажавши веселої забави, 
закрив не свято. А гості пішли 
в гайок на дальшу забаву. 

На цім місці уряд „Україн-
ського Ќлюбу Поступового'' 
складає най щирішу подяку о. 
парохові Лотовичеві, п. М. 
Мурашкові й адвокатові Ваг-
нерові за їх присутність на тім 

ї святі. Також щиро дякуємо 
братству св. Івана Хрестителя, 
від. 270 У. Н. С, за вислання 
комітету з привітом та жертву 
$10; відділові 332 У. Н. С. з 
Рарітан, Н. Дж., за прибуття 
на наш пікнік, та усім кумам 
при посвяченні прапорів за їх 
прислугу І щедру жертву. При 
посвяченні прапорів зібрано 
$44.45. Заразом повідомляємо 
родини померлих членів нашо-
го Ќлюбу, щоби прибули в су-
боту, 24. вересня ц. p., до цер-
ќви на Службу Божу за здо-
ровля членів і на панахиду за 
померлих. Вкінці закликаєм'о 
всіх наших членів, щоби бра-
лись до дальшої праці в на-
прямі розвою нашого Ќлюбу. 
Покажім, то в нашому місті 
не буде ні чодного українця, 
котрий не належав би до У. Н. 
Союзу. 

Комітет Свята. 

З РУХУ ПО' ВІДДІЛАХ 
У. Н, СОЮЗУ 

бо лн)деи, заінтересованих у 
пануванні над нами? Чи може 
"ридивитися до кожного за-
виду ft до кожної похвали та 
Розваживши їх добре, стара-
тися добрі прикмети скріпля-
т"- а злі поборювати? 

СЕЛЯНИ И ДИПЛЬОМАТИ. 

Каже „Контемпорері Рошя", 
Що через своє селянське похо-

КОМУЖ НЕ ЦІКАВО БУЛО БИ ПІЗНАТИ 
ТАКОГО ЧОЛОВІКА? 

Походив з української колись шляхти, що за'ки-
пула свою віру й національність й зпольщилася; 

ждав карієри в польському війську, вчився в 
польськім університеті й вступив на службу до ко-
ролівських гузарів; 

відзначився в боях і став полковником реєстро-
вих козаків, що служили Польщі; 

зрозумів, що4 він українець, випустив на волю 
Хмельницького й самий пристав до козацького по-
встання проти Польщі; 

став у Хмельницького комендантом кількадесять-
тисячної армії й згинув від наслідків своєї участі в 
боях за полю українського народу. і 

Про такого небувалого чоловіка пише 
звісний український Історичний письменник 

А Н Д Р І Й Ч А И К О В С Ь К И И 
у своїй гарній повісті під наѓ.: 

ПОМОВКИЌ КРИЧЕВСЬКИЙ 
Письменник малює мимоХодом життя шляхти, козац-
тва й селянства у славну епоху українського козаць-
кого повстання в середині 17. віку. 

Ціна 80 центів. Замовляйте в 

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

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 
Свято „Українського Ќлюбу 

Поступового". 
В неділю, 7. серпня ц. p., чи-

сельна українська громада ви-
бралась кількома босами й ав-
тами до гайку Петрилова. в 
Кснілворті, Н. Дж., щоб від-
святкувати 35-літній ювилей 
заложення „Українського Клю-
бу Поступового", 70-го від. У. 
Н. Союзу, в часі якого посвя-
чено також відділові прапори. 

Свято відкрив у ѓод. 2:30 
попол. предсідник ќлюбу, п. 
Филип Дмитрнха, та пОручйв 
дальше його ведення п. Г. Єву-
сякові, котрий, пояснивши ко-
ротко ціль свята, з черги по-
проснв о. Володимира Лотови-
ча посвятити прапори, а при-
явних —- послужити за „ку-
мів". Прапори тримали: укра-
їнський — ' Михайло Сидор, 
найстарший віком член ќлюбу; 
а американський Михайло 
Рипкя. один з основників то-
варнства. 

По відспіванні амерйкан-
ського й українського ѓимну о. 
ЛоТович врочисто посвятив 
прапори та по довершенні свя-
чення виголосив коротку про-
повідь, в якій за'грівав ирисут-
ніх до поступу, просвіти й по-
ьфч'і Рідному Ќраєві. , 

По посвяченні І`. Євусяк 
представив присутнім, достоіі-
ного гостя, иредсідника У. Н. 
оюзу, п. Миколу Мурашка, ко-
трий виголосив промову про 
значіння прапорів. Він сказав, 
шо прапори це не тільки ма-
теріял, але символи, шо ііред-
ставляють волю і змагання да-
ного народу. Тому за прапори 
борються, боролись і будуть 
боротися всі народи, які гли-
боко відчувають свою народ-
ню честь і` не позволяють її 
зневажати іншим. Зібрані ви-
слухали промови з великою у-
вагою і нагородили бесідника 
рясними оплесками. 

Далі виступив молодий ад-
вокат Марсель Вагнер і в ко-
ротких, але щирих словах зло-
жив привіт Ќлюбові та поба-
жав йому дальшого зросту. По 
нім забрав слово п. Іван ІЦур, 
котрий переказав історію і ді-
яльність „Українського Ќлюбу 
Поступового" від його засну-
вання, 22. жовтня 1902 p., до 
нині. 

Український Ќлюб Поступо-
вий є одним з 'найстарших то-
вариств у Джерзі Ситі. Він 
був товчком у нашім громад-
ськім житті та з нього повста-
ли інші товариства, між. ними 
Народній Дім. шо до нині 
існує на Джанставн евені в 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
ПЕРЕД ЗЇЗДОМ ОДВУ ТА 
НАЦІОНАЛЬНОЮ МАНІФЕ-

СТАЦІЄЮ. 

Вже незадовг'о, бо на почат-
ку вересня 1938 року, буде від-
буватися 8-мин Зїзд ОДВУ. 
11-тиіі Конгрес Українських 
Націоналістів та Велика Наці-
ональна Маніфестація. , 

Під`час Зїзду українське на-
ціоналістичне жіноцтво, зорга-
нізоване у відділах УЧХ, О. Д. 
В. У., буде також мати свої на-
ради й свій З'ї`зд. У його про-
граму будуть входити звіти у-
прави, реферати на ріжні теми, 
як теж звіт з поїздки делєґат-
ки до Канади. 

Перед нашим жіноцтвом 
стоять неабиякі- завдання. Ши-
рення націоналістичної - ідеї 
між нашим жіноцтвом, поміч 
визвольній боротьбі, політич-
ним вязням та скитальцям — 
ось проблеми, які займатимуть 
наше жіноцтво. 

І(рїм того ми, жінки, муси-
мо подбати, щоб нашу мо-
лодь. головно дівчат, також 
підготовити .до націоналі-
стичної роботи. їм треба пока-
зати практичнішу оцю велику 
ідею. Як це ми зробимо? Учім 
їх нашої історії й літератури, 
даваймо їм зра'зки нашого 
гарного мистецтва і т. п. 

Над такими справами буде 
радити наш Зїзд. Але це іие не 
все. В тому самому часі буде 
відбуватися Конгрес Націона-
лістів, де будуть представники 
націоналістичного руху з Ев-
ропи й Канади. 

В неділю, 4-го вересня 1938 
p., влаштовують усі національ-
ні організації велику Націо-
нальну Українську Маніфеста-
цію. Буде вона твердим словом 

СПАДКОЄМЕЦЬ. 
Цей 18-місячний Майкел Генлон із Сан Матео, 

в Каліфорнії, став спадкоємцем майна, що варт $177,-
000, через те, що він називається Майќ. Маєток під 
тою умовою, що він припаде кревнякові на ймення 
Майќ, лишила вдова по судді Майку Гайленді. 

- і ." " 

американської української е-
міграт'ї в справі нашого понс-
волсння та шляхів визволення 
України. 

Українські жінки! Пропаґуй-
мо в своїх містах і громадах 
за якнайбільшу участь нашого 
громадянства в З'їзді та Націо-
нальній Маніфестації! Не по-
минім ні одної' української ха-
ти, ні одної родини чи одини-
ці, щоб ми їх не завізвали, щоб 
не кинули кличас Всі їдьмо на 
Національну Маніфестацію тч 
на Зїзд ОДВУф 

Члениці УЧХ, ОДВУ повинні 
вислати 'своїх делегаток на 
З'їзд і Національну Маніфестам 
цію. Околичні відділќ--пов`инні 
заохотити до участи в Зїзді 
УЧХ, ОДВУ всіх своїх ч.іе-
ниць. 

Українська жінка в Рідному 
Краю не може розвинути своєї 
діяльности, бо ворог не дає. 
Тут. в Америці, ми повинні на-
дробитн це й у сотеро иобіль-
шити жіночу патріотичну ро-
боту. Тому мусимо це робити 
спільно й зорганізовано в та-
кій організації, як Український 
Червоний Хрест: ухвалювати іі 
виконувати на добро й славу 
украї'нської нації'! 

Стефанія Галичин. 

тоді така критика щира? По-
що вчити іншого, й заохочува-
ти його до жертв, коли даний 
критик себе самого не вміє за-
охотити? 

Трапляється нераз- і таке, 
що іі до ріжнйх суспільних 
завдань, як от до складок на 
Світову Виставу, такі критики 
закликають, а. самі ні кроку не 
зроблять, щоб також чимсь 
причинитися до того діла. 

Така критика не є щира. 
Критикуймо інших. Так. Але 
наперед добре подумаймо, чи 
тих хиб, які ми приписуємо 
іншим, ми самі не маємо. 

Іван Шведа, 
Вілмінґтон, Дел. 

ХТО МАЄ ПРАВО КРПТИКУ-
ВАТИ? 

Нераз можна подибати в 
„Свободѓ'' дописи, в яких мі-
сцеві критики висказують свої 
думки про ріжні справи і при-
Тім виказують чужі помилки. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ І Н. СОЮЗУ 
БОСТОН, AUCC Організаційні збо-

рп Товариства ім. Нін єна Конова.іь-
ни,- від. 238.. відбудться у вівторок. 
Ю. серпня, точно. в годині 7. всчо-
ром, в церковній іалі. І'Љ Арлінґ-
іон у.т. Проситься всіх прийти, бо є 
;IWKC важні справи до рішення. Сира-
ВІЇ злукн повинна інтересувати всіх. 
Кожний має знати, на якій підставі 
переводиться злуку Згоди Ііратсти 
зо Союзом. Присвятім один вечір для 
союзовоі спра`ви. Рівиож кожний 
наш член іие в цім році- повинен 
зорганізувати бодай одною члена 
до Союзу. Якраз буде нагода за-
сягнути погрібні інфораціМЇ. які ко-
ристн дає Союз своїм членам. Ирп-
веліть своТх знайомих, фамілію та 
друзів. Най вони освідомляться про 
нашу славну організаціќї. Не будь-
мо самолюбами! Коли ми належимо 
до найліпшої' організації, то даймо 
теж паї оду пашим сусідам та крсв-
нпм сипи членами Союзу. Кожний 
член отримав окреме повідомлення 
про цей мѓѓінЃ листовно, тож всі на 
збори, т— II. ;Мороз, гол.; И. Ьср-
бс.іицькнй, кас; Н. Давнскиба. секр. 

ПОМАГАЙТЕ НИРКАМ негайної 
Вживайте зілля на скору поміч І Як 

Це добре . Розумна критика ваші нирки або міхур не функціону-
ВВТЖаТИ ю п , прав'ияьіїЬ і мусите' часто вста-п ома гає. Але треба 

щоб тоіі чоловік, який вика-
зує( помилку іншому, сам не 
'ПОПОВНИВ тої помилки. Бо 
є нераз такі люди, які вити-
кають іншим, що вони не ск.іа-
дають жертв, а самі ніколи; 
цента на ніщо не дадуть. Чи 

па'ти вночі, маєте біль у ногах, синьо 
піл очима, заворот її болі голови, 
як вам запухают-ь суглоби або чуєте 
пекучі болі в сечових проводах, знай-
дстс скору полеќшў, вживаючи Dufra 
Compound, Зі.іьноі Гербаіи ч. 66. 
Спробуйте її негайно! Купіть пачечку 
ще нині! 75 цпт. Почтова оплата до-
аатково 10 цнт. Питайте свого апти-
каря або пишіть: 5. Kylo Laboratories, 
105 — 3rd Ave.. New York City. 

'Й НЕБУВАЛІ ПРИГОДИ ПЕРЕЖИВЕ 
ТОЙ, ЩО ПРОЧИТАЄ Ш 

ПОВІСТИ і 
ВІДОМОГО ФРАНЦУЗЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ПРИГОД І 

Ю Л І Я Б Е Р Н А , І 
котрого твори, повні пригод, перекладені на Всі S=c 
цивілізовані мови, стали популярною лектурою Щ? 

людей усіх країв і язиків. W 
ДЛЯ СПРОБИ СМАКУ В КНИГАХ ПРИГОД Ц 

прочитайте: (g) 
1) Плесом Амазонки, в котрій автор оповідає (S) 

предивні пригоди людей, що опинилися в тро- (Q) 
ш'кальних пралісах на найбільшій ріці світу, (б) 
Амазонці. Ціна (2 частинах) ^„$2.00 (^ 

2) Чорна Індія, в котрій автор оповідає про від- (g) 
ќриття багатих мінеральних скарбів під по- лч 
верхнею Індії. Ціна . 1.00 W 

3) Замок у Карпатах переносить нас в Карпати ^ 
й оповідає про дивні події в старовинному vg) 

і замку на сідлі гори Вулькану. Ціна (в оправі) .60 (^). 
Замовляйте v „Свободі": ^ ) 

SVOBODA( # 
83 GRAND ST., (P. О. BOX 846), JERSEY CITY, N. J. ^ 
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ЗАБАГАТО ЖІНОК. 

Ви вже можливо не памятаєте, хто такий був Ру-
дольф Валєнтіно, але є жінки, що добре памятають 
цього славного фільмового любовника.1 До його на-
гробннка в Голівуді підходила кожного року в річ-
ннцю ного смери гарна жінка в чорному вельоні й 
складала на гробі цвіти Як у 12. річницю с.мертн 
таких жінок знвилося аж три, справа викрилася, що 
це була просто штучка, щоб добути собі розголос: -

ЗАКЛИК У СПРАВІ ОРҐАНІ-
ЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ХОРУ 
ДЛЯ ВИСТУПУ В УКРАЇН-

СЬКОМУ ДНІ НА СВІТОВІЙ 
ВИСТАВІ В НЮ ИОРКУ. 

біцюється ніякої заплати. 
Члени хору зволять також па-
мятати, що до виступу в Х к̂ра-
їнсьКім Дні вони `мають самі 
придбати український , народ-

Українсько - Американське ній стрій. 
Виставове Товариство пбдає Після зголошення прнступ-
оцим до загального відома, що лення в члени хору буде вида-
для гідного виступу українців' 
у Світовій Виставі в Ню .йор-

окре.ма оповістка про час 
місце постійних проб для 

ќу в 1939 році організується хору. 
окремий великий Українсько- Громадини-Сліваки! Для Вис 
Американський Народній Хор пора виказати ділом Ваші па-
(по англійськії: U.krainian-Anie- тріотичні ночування та гото-
тісап Folk Chorus) із немснш вість послужити великій і̀деї, 
як 500 членів з округи нюйор- Голссіться негайно й беріться 
ської та нюджсрзької. до Вашої праці із запалом! 

Організацію хору доруча- Велика, українська нація гля-
еться ѓром. Теодосіеві Касько-`дить на Вас як на своїх пред-
ву, членові Українсько-Амери-.ставників у великому світово-
канського Виставового Това-'му здвизі! 
риства. його адреса: 600 High 
St., Newark, N. j . 

Оцим просимо всіх україн-
ськнх співаків зголоситись у-
продовж 10 днів від появи цієї 
оповістки до ѓром. Каськова з 
заявою приступлення в члени 
хору, подаючи прицьому до-
теперішній хоровий досвід та 
евентуальну теперішню прина-
лежність до якогось із тепер 
існуючих хорів. Участь в Укра-
їнсько - Амсрикнськім Народ-
нім Хорі вважається патріо-
тичним і почесним обовязком. 
тому членам цього хору не о-
шшшшшшяшшшшшмшшшштшшшш 

Українсько - Американське 
Виставове Товариство. 

Добра рада. 
— Моя донечко! Тепер, ко-

ли Степан тобі освідчився, ти 
мусиш йому сказати все про 
своєч минуле. 

— Але як я це зроблю? 
— Сядеш йому на коліна і 

погладиш його двома руками 
по волоссі... 

,-— Чому я ‚маю його ѓлади-
ти аж двома руками? 

— Щоб йому волосся не ста-
ло дубом, моя донечко. 

ВЕЛИКІ АМЕРИКАНСЬКІ МІСТА 
ЯК ЛІТНИЩА 

Велике число мешканців міст виїжджає на .про-
вінцію в діли проведення літніх вакацій. Одначе 
міста не вилюднюються `через такий виїзд. Фактом 
є, що майже однакове число зв.д вачів з сільських 
округ прибуває до великих міст, такс.а.мо на про-
ведення своїх вакацій. 

Безлеречно, що г.идсрне см'.̀ рикагіське місто 
має свої вигоди . на .проведення веселих вакацій. 
Крім того має музеї та псл.-.ќі бібліотеки, а для ..ю-
битглів музики відбуваються концерти'на отвертім 
воздусі. 

Наприклад, розривкових мїщь у місті Ню Йор-
ку є дуже багато. $аких пять відсотків з %'сього місь-
кого обшарў віддано на. парки — як "заявляє д-р 
Джаи Л. Раис, комісар здо.ровуія міста Ню Йорќу. 
Багато` з більших парків, як Сентрал, Бронќе, ьан 
Кортленд і Проспект Парк маюгь озера для пливан-
ня човнами, а також ґолфоці майділш і тенісові нло-
щі. В додатку там є зорганізовані, осередки для те-
атральних вистав, розкидані по вс̀ іх пятьох дільни-
цях міста. і 

Цього літа в місті Ню Лорку отворсно для нуб-
личного вжитку 384 розривќові городи, лік І ЗНіЩО-
дяться під надзором Освітньої Ради. Пелгам Бей 
крім надводного купелевого побережжя має власний 
стадіон, майдани на гри а ґолфа і ,на пікніки. Дорога 
для охолоди і проїзду понад беріг океану зіінхо-
диться в дільниці Стетен Айлеид, де є теж патжп зо 
своєю природньою красою. 

В додатку до ‚своїх музеїв і бібліотек місто Ню 
Шорк дає студентам нагоду до ловної шкільної на-
уки, яка ведеться по .каледжах та університетах. Для, 
любителів музики відбуваються концерти у стадіоні 
Левісона, де фільгармонічна орхестра лід орудо.ю 
визначних диригентів грає музичні твори, опери і 
баляди. Інші знову концерти відбуваються в пар-
ках і розривкових городах по цілому місті. 

Те все, що д-р Райс говорить про місто Ню 
Йорќ, відноситься теж головно до інших космопо-
літичних осередків, як Шікаго, -Бостон, ̀ Філядельфія, 
Сейнт Лўіс і Сан Франсіско. 

ФЛІС. 

МАШИНА ЗБІЛЬШУЄ ПР0ДУК-
ЦІЮ КУКУРУДЗИ 

Розвиток машинерії, котрий уможливив людині 
вживати енергію та силу домашніх звірят і тракторів 
'замісць своїх власних мязів, сьогодні дає можли-
вість кожному поодинокому фармерові, котрий сто 
літ тому міг обробити всього пять акрів кукурудзи, 
засівати, обробляти і збирати двацять разів більше. 

Недавно тому переведені досліди Департамен-
ту Агрикультури Злучених Держав виказують, що 
модерний фармер витрачує на продукцію 5,000 буш-
лів кукурудзи не більше часу, як витрачував фармер 
на 200 бушлів сто років тому. V 

„Примітивний спосіб хліборобства, якого вжи-
вали індіяни, не дуже то ріжниться від сучасного 
способу", говорить Р. Б. Ґрей; член Бюра А-ґрикуль-
турних Інжинірів. „Ріжниця полягає в тому, якого 
знаряддя вживається". 

Р. Б. Ґрей вказує на те, що 1855 року проду-
цент кукурудзи вживав кінного плуга, котрим орав 
усього до одній скибі. Садив чи сіяв руками, а зер-
но за'гребав рискалем. До обгребання рядків вжа-
вав таксамо однокінної загребачки, а плоди збирав 
руками. При помочі такого знаряддя він мусів від-
дати 33.6 години праці на оброблення одного акра 
кукурудзи. 

Трицять років пізніше фармер мав для свого 
вжитку двоскибовий плуг, кружкову борону, дво-
рядкову сівачку, подвійну, ско.вородницю, одноряд-
кову загребачку, але збирав плоди руками. З таким 

ЗЕМЛЯ М ПРОДАЖ 

купити той грунт, 
тмсь до мен4: прошу І'ЮІ-

знаряддям він міг обробити акер кукурудзи за 15.1 іЃ 
години часу. ` ft 

1930 року, цього машиновогодіку, хлібороб .мав І ПР0ДАМ Л0ЛЕ в ссі. ,. 
ДЛЯ СВОГО ВЖИТКУ КОЛО П р а Ц І На ЗЄМЛІ т р а К Т О р , Д В О - б у в ш и й повіт Старий Самб і̀р, а т е 

скибовий ллуг, кружковиЙ віз сім стіп $отіт#о-.Й^Й^%р?^п^Я ‚'̀ і'.: 
-рОНу н а ЧОТИрИ СеКЦІЇ, Д В О Р Я Д К О В У СІВаЧКу, ДВСХрЯД,- сошян або інших околиць хоті 
козу косарку або гребачку та інше знаряддя. Це 
зменшило працю коло оброблення акра землі на 6.9 
години. 

Дальше уліпшення машинерії за останні вісім-
років, ;а саме винахід чотороскибового далўѓа, -куль-
ватора і трактора для загального вжитку, дало мож-
.ливієть оброблти акер ікукурудзи за даять годин 
часу. .'. , . 

ФЛІС. 

АННА КОЛОДРУБ, 
154 N. Hartford Avc., Youngitown, О 

г - j - 3 = 

ДИВНІ ЗШІЧАІНАД ОЗЕРОМ 
ТАНА 

. Око гіпопотама — дарунок для нареченої. 

ДІСТАНУТЬ ЗАНЯТТЯ 
ТРЕБА ДІВЧИНИ ДО ДОМАЩ. 

НЬОЇ ОБСЛУГИ. Мешкання 8 кімііаі 
Родина жидівська. 6-літня дівчини. 
Крашс, якби жила при родині, і,,, 
лосищся: 2ом 

M M . YETTA MULLER, 
276 Stanton. St., New York, N. Y. 

П О Т Р І Б Н О ЖІНКИ, 
н віці, 40 до 5(Хліт до заряду домом. 
Маю двоє дітей у віці 8 і Т і ІІ,.. 
Платня згідно з умовою. Голосигнсь 
листовно або особисто, КОЖНОЌЇ дми 
між годинами 5 і 9 ввсчір, н.і адрс-
су: IV8-200 

Н. SYWAK, 
38.Д Rodney St., v Brooklyn, N. Y. 

КАНВА, НИТКИ ДО 
ВИШИВАННЯ D. М 
С. і СТЕМПЛЬОВЛ-

НІ РІЧИ. 

Озеро Тана, що є на границі Еті.опи, має вели-
кс значіння для .Англії. Звідси випл#ває дуже .важна 
для А ,ф р и к и ріка, Синій Ніль. З.авддки водам 
Синього Ділю мають воду великі простоѓри землі, 
на ЯКЃУС ібаво^няш жшіва дідбудають.ся тр.ич.і до -UKRAINIAN -BAZAAR, 
роіку. Африканська бавовна йде до Англ'ії й там j 97 .AVENUE, A, NEW YORK, N. Y 
роблять, із ДІЄД слацие ЛНГЛІЙ.ЄЬКЄ.І.ЙОДО'№О... ‚‚Хому 
мо.мша ‚сміло сказати, що за`вдяки озеру Тана має її 
удержання 6 мідіо.нів,анг.оійськихробітників у тќаць-1# 

ХІЃ.УРҐ І АКУШЕР 
321 -Е. 18th STREET, 

between lxt nnd .2nd Avcnuci, 

N E W Y O R K , N. Y. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. 

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

рано від 10 до 12. 

W 1 1 W W W W P w w V I 

ЬР ЮРІЙ 1НДРЕЙК0 j 
ких ,фабрн,ках. Хому то Англія береже озера` Тана,jj .УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, f 
як ока ,в голові й не згодиться, щоб воно перейшло f 
в італійські руки. 

Зовсім інше значіння має очеро Хана для ‚етіоп-
ців. Населення вважає його святим. Над його бе-
регами є гробниці етіопських королів. Тому то 
в околицях озера дуже багато -монастирів і святинь. 
Місцеві `черці фанатично релігійні й увесь день і н'іч 
провадять на молитвах. Жінки не мають доступу 
до святих місць. Та не лише жінкам не вільно пе-
реступити монастирських порогів, усі творіння жі-
ночого роду не мають туди доступу. Ще ні одна кур-
ка, ні одна корова не були на тій землі. 

Над берегами озера живуть дикі племена. Най-
славніше племя вето. Це пл.емя.має дуже цікаві оби-
чаї. Найцікавіші є заручини молодих людей. Кож-
ний юнак, який хоче оженитися, мусить убити гіпо-
потама, від яких, озеро аж роїться. 

. У місячну ніч, при звуках там-таму випливає чо-
венцем на лови. Племя, що жде -на нього забавля-
ється танцями. Жінки плетуть у долоні, кричать 
протяжно, чоловіки заложили руки взад і з подиву 
гідною скорісТю потрясають плечима.. Нараз кля-
кають, увесь час трясуться, перехилюються взад, а 
головою доторкаються землі. І в цій новій поставі 
далі потрясають тулубом. 

За кілька годин наречений вертається до бе-
рега й лопихає списою кількатонову звірюку: гіпо-
потама. Гіпопотам, щоб рятуватися перед списою 
хоче викарабкатися на суходіл. Та в цюж мить види-
скується в повітрі списа й гіпопотам паде смертель-
но ранений. 

Юрба з криком кидається на конаючого гіпопо-
тама, затоплює в ньому шаблюки, ножі й ‚списи. 

Потім 'батьки нареченої виривають руками з 
тіла гіпопотама кусні мяса. І зараз уся юрба йде 
їх слідами. Кожний затоплює нігті в тіло звіра ви-
риває кріваві паси та їсть. Небаром у повітрі зніма-
ється запах, що пригадує різню. ' 

Після того пиру слідує дальша частина церемо-
нп заручин. Переможний наречений дає нареченій 
дивовижний дарунок: око вбитого звіра. Юнак пнь 
ходить до неживого гіпопотама, всаджує пальці в 
його очну яму, вириває око та дає йог'о нареченій 

Т А Р З А Н ПІД ВОГНЕМ. 

7`Т 

Ця бере око та їсть його! 

(80) 

І 

МИРОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

Бе^ ріжннці, як далеко поза 
Нюпрком. Вразі погреби теле-
фонуйте до нас Обслуга щира 

і чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Ave. 

N E W A R K , N. J. 
Rhone: Essex 3-5347 

Г Ш Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБННК 

.^АМИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
З BRONX. BROOKLYN, NEW 

YORK 1 ОКОЛИЦЯХ 

129 E. 7tb STREET. 
NEW YORK, N. У. 

TeLi Orchard 4-2563 

BRANCH OFFICE 4k CHAPEL! 
T07 PROSPECT AVENUK 

(.or. E. 185 St . ) , BRONX, N. T. 
Т#І. Lodlow 4-U88. 

Задуманість Тарзана дикуни 
пояснювали тим, що він. по-
годився зо своєю долею і без 
спротивў піде там, де вони йо-
му прикажуть. Супроти цього 
їх сторожкість змаліла і вони 
забули звертати пильну увагу 
на полоненого. Та Тарзан тіль-
ки на це ждав. Він бачив, що 
має перед собою двацять дн-
кунів, тому не пробував по-
боротн їх силою. Але він ду-
мав про хитрощі. 

Він уже нераз дикўії і в об-
дурював підступом. Побачив-
ши, що дикуни цілком не звер-
тають уваги на нього, а ра-
дісно і недбало вандрують у 
напря,мі своєї ціли, він нагло 
скочив на кількох з них і бли-
скавкою повалив їх на землю. 
Дикуни остовпіли. Та саме на 
це числив Тарзан. 'Він скоро 
зірвавсь і почав утікати. Що-
йно тепер дикўий прочуня-
лись. 

Наперед вони хотіли ного 
СХОПИТИ живого. Та побачили., 
що він далеко скорший ніж 
вони. Тоді вони почалл вжи-
вати зброї та кидати за н'им 
списами. Але Тарзан дуже до-
бре знав, як перед ` списами 
рятуватись. 'Він . утікав наче 
лис, кидаючись на всі боки. 
В той спосіб списи дикунів 
ніколи не натраплял'и на свою 
ціль, а Тарзан не зазнав най-
меншого зранення. 

Він біг чимскорше до най-
ближчого дерева, бо на дере-
вах він усе почував себе най-
безпечніше. Дикуни бігли за 
ним. Прибігши до дерева, він 
з цілої сили підскочив і ч:хо-
пився одною рукою за грубу 
галузь. Там ‚він на хвилю за-
вис, пробуючи видряпатися на 
верх галузи. Дикуни з радо-
сти закричали і пустили в йо-
го напрямку кілька сппс^ 

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

.низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

J O H N B U N K O 
Licensed Uundortakor A Embalmof 
437 E. 5th S T 4 NEW YORK CITY. 
Dignified Funerals t i lov M $15#. 

. Telephone: Orchird i-SOoS 
J 

В школі. 
Івасю, скільки є 2-М? 

— 7. 
— Зле. 
— 5. 
— Івасю, чомуж не вважаьііі. 

що я говорю. Яж казала, оЮ 
2+4 є.6. 

— Прошу пані, пані помн.'Ш-
лися. То'З+З є 6. 


