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ФЕДЕРАЦ.Ш ПРАЩ ЗАВІШУЄ 
„ПРОМИСЛОВІ" ЮНІЇ 

ВАШИНГТОН. — Виконний комітет Американ-
ської Федерації Праці покінчив свій суд над „Комі-
тетом Промислової Орґанізації" та видав осуджу-
ючий присуд, у котрім признає „Ко`мітет Проми-
слової Організації" винуватим організування кон-
куренційного союзу робітничих юній та завішує в 
членстві 10 великих робітничих юній з міліоном 
членів. 

Завішення в членстві обовязує один місяць, по 
упливі котрого юнії втратять своє членство в Феде-
рації назавжди, якщо до того часу „Комітет Про-
мислової Орґанізації" не відступить від своєї ак-
ЦІ1. 

Виконний комітет видав свій присуд майже 
одноголосно. Одинокий голос проти присуду по-
дав Давив Дубінський, президент юнії жіночих 
кравців. Коли хтось із комітету закидав йому, що 
він не повинен бути між суддями, але між об'вину` 
ваченими, бо він представляє тут юнію, яка стоїть 
за промислову організацію, Дубінський відповів, 
що в такому випадку й Вилієм Грін повинен теж 
бути між обвинуваченими, бо він свого часу теж 
заявлявся за організування робітників за промис-
лами. 

У своїй публичній заяві про цей присуд Джан 
Лўис, голова „Комітету Промислової Організації", 
заявив, що присуд не здержить дальшої роботи 
„Комітету". Мовляв, „Комітет Промислової Орґа-
нізації" не то що не розвяжеться й не перестане 
своєї роботи, але ще її скріпить. 

РОЗСЛІД}ЌУЮТЬ РОЗМІРИ КАТАСТРОФИ 
ПОСУХИ. 

ВАШИНГТОН. — Посуха, що обхопила най-
важніші рільнній-яколиці к'раю, ще не г а н ў и л а с ь , у . ш к ім ц ь о г о в ч а т ь 
Уряд признає u найгіршою посухою в історії А- г 

мерики, але ще не знає її розмірів. Щойно тепер 
він пробує зібрати докупи всі дані про цю посуху, 
щоб оцінити її розміри та потребу допомоги для 
її жертв. 

Урядові обсерватори, вислані в навіщені посу-
хою околиці, кажуть, що недавні дощі що впали в 
деяких околицях, дають надію тільки на оживлення 
трави, одначе не дають гарантії на оживлення засі-
вів. Рівночасно вони стверджують брак кооперації 
між ріжними допомоговнми акціями. 

„Адміністрація поступу праці" (W. Р. А.), го-
ловна урядова організація для допомоги жертвам 
посухи, вже дає тепер допомогу 93,500 особам. 

УРЯД СКРІПЛЯЄ СВОЮ'АКЦІЮ ПРОТИ моно-
ПОЛ13АЦІЇ НАФТИ. 

ЩІКАҐО. — Велика лава присяжних суддів по-
становила поставити на суд за ширення монополю 
в продукції й торговяі нафти ще дальці 4 особи. 

Кожна з них буде відповідати за поломання 
антитростового закону Шермена. Кожна з них зло-
жила кавцію в сумі 5,000 долярів. 

КАМПАНІЯ УРЯДУ ПРОТИ РЕКЕТІРСТВ. 
НЮ ЙОРЌ. — 8 чоловіків та 3 жінки з шайки 

асскураційних рекетірів призналися перед проку-
ратором до вини. Належали вони до шайки Джей-
коба Гурвіца, котрий, пійманий поліцією, дав про-
кураторії інформації, що довели до заарештуван-
ня шайки. -

`̀ `̀ `̀ ` Рершт шайки називав себе асекураційннм бро-
кером та мав офіс на Вол стріті. Шайка асекурува-
ла людей проти випадків, а потім добувала гроші 
від асекураційних- підприємств на основі фальши-
вих зізнань щодо випадків. Шайка мала людей, 
шо виступали як фальшиві свідки випадків, ліка-
рів, що подавали фальшиві свідоцтва лікувань по-
калічених, і таких інших. 

РОБІТНИЧА ЮНІЯ ЗА КАНДИДАТУРУ 
РУЗВ^ЛТА. 

ДІТРОЙТ. — Виконгіий комітет юнії автомо-
більних робітників заявився за поновний вибір Руз-
велта президентом Злучених Держав. 

Комітет додає, що постанову поперти канди-
датуру Рузвелта оринято. одноголосно. 

НЕБУВАЛА ЛІКАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ. 
ВИЛМИНҐТОН (Делавер).—Один нюйорсЬкий 

оператор зробив одному 9-літньому хлопцеві не-
бувалу операцію проти параліжу нерву на обличчі'. 
Хлопчина хорів у лютім на недугу „Маєтодоїтіс" і 
від того часу одна сторона його лиця не рушала-
ся. Лікар перещепив йому на лице нерв з ноги. 

Який вплив буде мати ця операція, покажеть` 
ся аж по 6 місяцях. 

1 І ! `У ,к ' '^= ^ = ^ W = f = p ^ 
КОМЕТА ЗГУБИЛА ХВІСТ. 

Обсерватори астрономічної 
обсерваторії Щікаґовського у-
ніверситету кажуть, що коме-
та Педтієра зовсім несподіза-
но стратила „хвіст", себто 
бинду світла, що тягнеться -за 
звіздою. Астрономи ще не по-
годжуються щодо вияснення 
цього факту. 

ОРИГІНАЛЬНИЙ ПРОТЕСТ. 

Союз готелярів і власники 
ресторанів у Чехословаччині 
звернулися до влади з дома-
ганням заборонити оголошу-
вати в пресі й через радіо віст-
ки про погоду. Союз нарікає, 
що метеорольоґічні комуні-
кати відстрашують туристів і 
прогульковдів. Розуміється, 
що на таке домагання треба 
дивитися більше гумористич-
но, ніж поважно. 

САД ЗАЦВИВ УДРУГЕ. 

В одній місцевости під Поз-
нанем зацвив удруге сад. Пре-
гарно зацвили яблінки й на 
деревах, поруч овочів, пиша-
ються гарні цвіти. 

ХАТИ ОБОРОНИ^' 

Совєти організують тепер 
по селах так звані „хати обо-
рони". Це організація, що 
вчить селянську молодь стрі-
ляти, воєнної гімнастики, із 

там, як обходитися з техніч-
ними військовими машинами. 
Кожна хата оборони має бути 
центром, коло якого зосере-
джуються воєнно - спортові 
кружки. 

ДИТИНА ПАДЕ З ТРЕТЬОГО 
ПОВЕРХУ. 

В околиці міста Ґренобль у 
Валяне маленька дівчинка Бі-
шон вилізла на вікно на тре-
тьому поверсі, коли всі вий-
шли з хати. Упавши з вікна, 
замінилась вона за якийсь 
гзимс на -першому поверсі, 
впала на дах авта, що стояв 
під домом, і відбившися з да-
ху авта, виала просто в обій-
ми якогось прохожого. Дити-
на не має ніодної рани, ані 
навіть не, відчула, що впала з 
вікна. 

щшшттштшттттт 
ПОМЕРЛА AttACTACW 

РИБАКОВА. 

В одному з с‡Ьіядель-
фійських шпиталів по-
мерла минулої середи по 
довшій недузі відома у-
країнська суспільна діяч-
ка Анастасія Рибакова, 
проживши 33 роки. По-
кінна походила зі Скольо-
го в Галичині. На амери-
канській землі брала чин-
ну участь в українському 
громадському житті, була 
членицею ріжних орґані-
зацін, писала поезії, до-
писи 1 давала відчити. 
Написала драму для У. 
Н. Союзу „Сироти". В о-
станніх роках була голов-
ною організаторкою Со-
юзу Українок Америки. 
Від 1917 року була теж 
членицею 45-го відділу У. 
Н. Союзу в Філядельфіі 

Тіло Покійної було в 
четвер у салі при 849 
Норт Френклін ст. Дохо-
ронні відправи відслужать 
у суботу, в 9-тій год. ра-
но, в катедральнім храмі 
при Френклін ст., і на 
цвинтарі на Факс Чейз. - і 

ЛЮДИНА, ЯКОЇ НЕ ЧІПИЛА-
СЯ СЛ№РТЬ, 

У Капштадті помер у 81 ро-
ці життя Ляйонель Філіпс, о-
дин із магнатів молодого аф-
риканського гірництва. Ляно-
неля Філіпса, що був радни-
ком відомого Сесіля Родеа, 
знали як людину, якої не чіпа-
лася смерть. Він брав участь 
у дуже багатьох битвах і зав-
жди виходив ціло із смер-
тельних небезпек. В 1896 р. 
попав у неволю бурів, які ма-
ли його` розстріляти. Сидячи 
у вазниці Філіпс чув, як на по-
двірю копали для нього моги-
ду. В останні'й хвилині післа-
нець привіз вістку, що його 
помилували. В 1913 р. на Фі-
ліпса напав російський теро-
рист. Револьверові кулі пере-
діравили! в кількох місцях о-` 
дежу, але Філіпсові не вдіяли 
НІЃЧОГО. Раз знову ввірвалася з 
висоти 100 'метрів вінда, якою 
Філіпс з'їздив до копальні: три 
чоловіки згинули на місці, че-
твертого ніщо навіть не за^ 
драсвуло. Тим четвертим був 
Філіпс. Іншого разу Філіпс 
впав у пропасть підчас експе-
диції в гори і вийшов ціло, 
втративши тільки око. 

ЖИД- ПТЛЄРІВЕЦЬ. 

У Відні відібувся недавно 
сензаційний процес сина відо-
мого жидівського коміка Ген-
рика Айзенбаха. Цей син Вік-
тор якимось чудом залишив-
ся підхорунжим у гітлєрів-
ських штурмових відділах. 
Віктор Айзенбах був дуже за-
розумілнй на свою красу і на-
віть не допускав думки, що 
жінка може його зрадити. 
Тимчасом, як виказала роз-
права, жінка зрадила його 
таки в першу пошлюбну ніч. 
Походження Айзенбаха і його 
гітлерівський однострій роби-
ли сензацію серед зібраних у 
суді жидів. 

ПОЖЕЖІ 

В кількох місцевостях Бе-
режанщини посуха спричини-
ла пожежі: в Мечищові згорі-
ло ціле господарство Приби-
ловича. Також у Дрищеві й 
Літятині згоріли господарські 
забудування Петра Атдахови-
ча і Ріосифа Худоби. 

ОДНА МІРКА ДЛЯ ШПИГУ-
Н4В І КОМУНІСТІВ. 

Міська рада міста Гродна 
затвердила ухвалу управи мі-
ста, щоб звільнити з посади і 
взагалі з публични-х міських 
рдаріт усіх тих, що були судо-
во карані за комунізм або 
шпигунство. 

ПЃОДАЬ МІНІСТЕРСТВО 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ. 

Варшавський „комбінатор"' 
Мендель Ґольчинськин продав 
Яковові Мільштайнові з Соко-

(дова будинок міністерства за-
кордонних справ за- 50,000 
зл., беручи 220 зл. завдатѓку. 

УКРАШСЬКИЙ ВИНАХІД-

Угрин-Безгрішний з Рога-
тина винайшов новий спосіб 
огрівання водою. Він приду-
мав водну піч, що відповідає 
всім вимогам: ужива^ мало 
палива, огріває в зимі хату 
рівномірним теплом, варить 
страви, пече хліб та інше. Ка-
жуть, будьто до п. Угрйна-
Безгрішного зголошувалися 
вже люди з чужим капіталом, 
щоб фінансувати винахід, але 
винахідник не хоче дати його 
в чужі руки. Він чекає, може 
наші установи зацікавляться 
цим і справу сфінацсують. 

АФЕРА ПАН† ПРЕЗИДЕНТ 
ТОВОЇ. 

Справа зловживань Банди 
Парилєвич, сестри вбитого у-
країнцями мін. Шрадького, 
жінки президента суду апеля-
ційного в Кракові, стає щораз 
голосніша. Видно, що пані 
Ванда трохи призналася до 
своєї діяльности, бо ареціту-
ють щораз більше осіб, які 
замішані` в цю брудну аферу. 

Як виказало слідство, цент-
раля цього небуденного бюра 
була в Тарнові. Там пані Па-
рилевич мала приятельку, яка 
всі справи полагоджувала. Во-
на також інкасувала гроші за 
„ўслуги" і відсилала до Кра-
кова. Платилося грішми і то-
варами. Купці, що кадр якусь 
справу в краківській апеляції, 
йшли до пані Фл. у Тарнові, 
знаючи, що коли свою прось-
бу підтримають . „відповідни-
ми" аргументами, справа ви-
грана. Урядовці могли чекати 
цілі роки на аванс даремно, 
але коли справу взяла в руки 
Ванда Паршєвич, аванс був 
невний. Нераз навіть тричі до 
року. При ревізії в Тарнові у 
приятельки п. Тіарилевичевої 
знайшла поліція відтинки 
ночтових переказів, записані в. 
книжках, суми взятих хабарів 
і назвища клієнтів. 

Нема майже дня, щоб до 
вязниці в Тарнові не привели 
нову якусь особу, замішану 
якимнебудь способом у діяль-
ність Ванди Парилєвич. У 
правничих колах говорять, що 
деякі давні справи краківської 
апеляції будуть розглядати 
наново; можлива також реві-
зія всіх урядничих авансів на 
терені краківської апеляції. 

НОЖАМИ ПОКОЛОЛИ 
ЄТУДЕНТА. 

На шляху між Болестраши-
чами і Бушкоцичами під Пе-
ремишлем невикриті досі ча-
пасники так сильно поколили 
ножами абсольвента україн-
ської гімназії, в Перемишлі 
Евѓена Дедеру з Черняви, що 
він згинув на місці. Дедера в 
критичному моменті вертався 
з Бушковнч від свого товари-
ша Вол. Мурди.' Зпочатку ду-
мали, що тло нападу політич-
не, аде доходження ствердили, 
що Дерера впав жертвою пім-
сти з особистих порахунків. 

ВИБУХ БЕНЗИН^' 
'Ні ' 

На стаді? в Товмдчі 16-літ-
вій Я. Курцміан і 17^ітній Ро.-' 
ман Медро запхали горіючі 
сірники в отвори залізних бо-
чок з бензиною. і спіртом-
Дійшло до вибуху га'зу. Курц-
ман утратив ногу, Цедро по-
чав горіти, але його відрагу-
вали. Обох тяжко ранених 

І відвезли до шпиталю, у Стани-
славові. 

ВІРМЕНСЬКИЙ СКРИПНИК 
ЛЬ#ІВ. — 3 Тифлісу (столиця Кавказу) доио-

сйть^ що там відобрав собі життя секретар цен-
традђного комітету Комуністичної Партії Вірменії, 
Ханджіян, Комуністичні часописи поясніодоть. це са-
могубство ніо свойому, мовляв, „Ханджіян не џй-
явив достатонної пидьности у викорінюванні контр-
реводкзційних ‚чинників, до чого він сам цризнався". 
Однакова доля всім тим, що свідомо, чи несвідомо 
закріпляли на рідних землях панування Москви. 

НА ЩО ПОЛЬЩА МАЄ ГРОШІ? 
ВАРШАВА. — Польський посол кс. Довмар 

ствердив у соймі, що впродовж останніх 8 літ уряд 
переніс з одного місця на друге 55,000 учителів. 
Причина перенесення у величезній більшості була 
„для добра служби". Ці перенесення коштували 
польський скарб 1,500,000 зл. Очевидно, не треба 
доказувати, що головне число у тих перенесеннях 
творили з одного боку українські вчителі, що му-
сіли переїздити у глиб Польщі, а з другого боку 
польські вчителі, що наїздили на наші землі. 

ПОЛЬСЬКІ „РИДЕЖИ" ПРИ РОБОТЌ 
ТЕРНОПІЛЬ (Галичина). — ЛЬВІВСЬКИЙ ,JHO-

вий Час" подає таку новинку: „В Неділю, 12-го 
липня ц. p., в Буцневі, біля Тернополя, відбувався 
фестин „Каменярів". Входова брама на площу, де 
відбувався фестин, була прикрашена українськими 
прапорами. Це не подобалося місцевим „стшель-
цам", які вдерлися на площу фестинў, звалили вхо-
дону браму, а українські прапори почали топтати і 
дерти. „Каменярі" на те ніяк це реагували. Коли 
місцевий господар Осип Кіямончук сказав: „Таке 
може діятися тільки в нафому селі", тоді „стше-
лєц" Володимир Сандлок пробив його ножем, тяж-
ко ранячи. У грізному стані Кіялюнчука відвезли 
до лічниці. „Стшельци" безкарно відійшли. 

КАЦАПМЯ ТЕЖ ГУЛЯЄ. 
ЛЬВІВ.—У Під'лісках Великих коло Льв$іЃѓҐв{д-

булося на днях якесь кацапське свято. Наладовані 
на тому святі кацапською „ідеольоґіею" парубки, 
Федько Олекси шин з Вирова, Дмитро Маґеров-
ський з Банюнина та Грицько Курман з Неслухова, 
напали на українських свідомих хлопців із Сокаля 
і двох з них, Миколу Дворянина і Михайла Без-
хлібника, тяжко поранили. 

ГРЕЦІЯ НА ШЛЯХУ ДО ДИКТАТУРИ. 
АТЕНИ. — Грецький уряд зломив силою за-

гальний страйк, який заповіли були ліві робітничі 
юнії. Атени приняли сповидно спокійний вигляд, 
тільки вулицями переходять військові сторожі. 
Вслід за введенням стану облоги премієр Метаксас 
набув майже диктаторські права. Офіційний зазив 
пояснює ці міри тим, що Греції грозила велика 
небезпека з боку комунізму, що й хотів викори-
стати страйк на-те, щоб зробити переворот у Гре-
ції і завести комуністичну диктатуру. 

ФРАНЦУЗЬКА НЕВТРАЛЬНІСТЬ. 
ПАРИЖ. — На французьку пропозицію, щоб 

усі держави заховали повну невтральність в еспаН` 
ській революції, згодилися вже Англія, Бельгія, 
Португалія і Росія. Та рівночасно зі сво`їми паци^ 
фістичними заходами французький уряд позволив 
своїм горожанам їхати до Еспанії і брати там чин-, 
ну участь у боротьбі проти фашистів, наскільки ці 
горожани є засоблені пашпортами. Вслід за тим 
багато французів переїздить есранську границ'ю, а 
в нутрі Франції творяться організації, які гаома-' 
гають тим добровольцям медикаментами.і грішми. 

ПАПА ПРО ВИПАДКИ В ЕСПАШЇ. 
КАСТЕЛЬ ҐАНДОЛЬФО (Італія), w Папа Пій 

XI, після ўділення авдієнції групі втікачів з Еспа-
вії,-висказав свій жаль зприводу тих безумних по-
дій, що відбуваються тепер в Еспанід. Він дав теж 
приіпоручення ватиканському дипльоматичному 
корпусові пильно слідити за тим, що діється в Ес-
панй, як теж за тим, що роблять інші держави^ в 
Першій Мѓірі' РОСІЯ. -

ГОЛЯНДСЬКА КОРОЛЕВА АБДИКУЄ. ` ' 
ЛОНДОН. — Як доносять з Лондону, старень-

ка королева Голяндії, Вільгельміна, рішила опусти-
ти свій королівський трон на користь своєї моло`-
дрї доньки Юліяни, яка незабаром має вийти за-

!Кіуж за шведського князя. Щоб забезпечити б†-
дучій королівській парі матеріяльне: життя, ста-
ренька королева згодилася відступилѓи на ?х ко-
ристь. 27,000_.фунтів стерлінгів ргчно з^ своєї пенсії. 

ШМЕЦЬКО-ЛИТОВСЬКЕ ПОРОЗУМІННЯ. 
БЕРЛІН. — Після, довшиж переговорів` пред-

ставники німеиького і литовського уряду відписа-
ЛИ ТО'рГОВЄЛЬНИЙ ДОГОВІр, ЯКИЙ Є ТЄЖ BCTySTOM д о 
кращих політичних відносин між Німеччиною і: Ли-
твбю; що внаслідок.суперечноети' у Мемелі від кідь-
кох літ між тими двома державами існували. 
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Г А Н Н А Б А Р В Ѓ Н О Ќ 
(З приводу 25-ліття смерти). 

О ' 

ВІДЧИТОВА БОЛЯЧКА 
Хто з нас, що бував на вічах, не чув закидів, 

ввернених у сторону нашої інтелігенції, що, мов-
йяв, вона нічого не робить, не просвічує українсько-
го робітника, не хоче давати відчитів і т. п. Не 
можна заперечити, що в тих докорах є деяка мірка 
правди. Але тут хочемо піти за старим краєм і 
звернути увагу на інший бік цієї справи. 

Ото в краю існує у Львові при Рідній Школі 
така установа, що зветься „Порадня для вибору 
звання", що оголосила цілу низку відчитів, а ре-
ферентами були самі відомі й досвідчені спеціялі-
сти. Всіх рефератів намічено 33, що обіймали т. зв. 
інтелігентські фахи (лікарі, адвокати, вчителі) як 
теж ремесла. Такі реферати, що давали величезну 
масу інформацій, яких требаб шукати тижнями чи 
місяцями, повинніб, пише „Новий Час", з`розуміло 
стягнути велике число цікавих. Бо вартувало по-
слухати людей з довголітнім досвідом про їхній 
фах, вивчений з власного й чужого досвіду. А в 
нас стільки людей з недокінченими студіями і 
‚таќ мало` людей фахових, особливо ріжного роду 
ремісників! Додамо, що пороблено великий роз-
голос тим викладам у пресі, по школах, а врешті 
проголошено програми відчитів іще й по львів-
ських церквах. Ну? І як вони випали? Ось що пи-
ше про це „Новий Час": 

„У перших днях було 20 до ЗО людей, а остан-
нього дня крім представників преси не було ні-
кого". 

Річ очевидна, що часопис бідкається з приво-
ду такої байдужности нашого громадянства, а о-
собливо молоді, до такої важної справи. Він пише, 
що українські інституції дістають тисячі подань у 
‚справі — посад. Але творити щось нове — нема 
кому. І поясняє це лихо „цілковитим браком у нас 
творчого, конструктивного наставлення до життя". 
І через те ми в житті — пливемо так, як нас „вода 
несе". 

Як бачимо, то тут не йде тільки про те, чи були 
люди на відчиті. А йде про те, що це, що їх не було, 
є виявом інших симптомів. Це вияв того, що ми, 
як пише „Новий Час", записали себе до „жебраць-
кої книги" і ніяк не хочемо себе з неї виписати. І 
так воно є. І тут в Америці ми теж часто воліємо 
нарікати й обовязково завжди винувати когось ін-
шого, а не себе, коли' не маємо в життю успіху, ко-
ли ми нічого, або дуже мало знаємо, коли ми мало 
до чого спосібні. Бо й тут, коли маємо нагоду чо-
гось путнього навчитися, часто лінуємося прийти 
на виклад, за який навіть не треба нам дуже часто 
нічогісенько платити. Через байдужність і лінив-
ство'не користаємо теж з американських шкіл і 
викладів настільки, щоб набути знання, потрібного 
для творчої праці, якої так дуже потребуємо. 

25 літ тому, а саме 23. лип-
ня 1911. року померла. Олек-
сандра Михайлівна Кулішева з 
дому Білозерська, відома в у-
країнській літературі під іме-
нем Ганни Барвінок. ІІ{І 

Дружина „палкого" .ДОанте-
ле^мона Куліша, вона, .ffaoxo. 
чена його ентузіястичними по-
хвалами творів Марка Вовч-
ка, що побачили світ у 1857. 
p., починає і сама писати опо-
відання і невеликі повісти з 
народнього життя. Так у 1860. 
вперше були надруковані за 
підписом Ганни Барвінок два 
оповідання „Лихо не без доб-
ра", і „Восени літо", написа-
ні під Лубнями на Полтав-
щині ще в 1857. p., належать 
чи не до найкращих творів 
письменниці. 

Та щоб оцінити не тільки 
ці перші твори, а взагалі всю 
творчість Ганни Барвінок, 
треба знайти її місце в літера-
-оиє иіваЛзиє 'и(?оїґ п idXx 
чатку характер і напрямні тої 
літератури. 

Олександра Михайлівна ро-
дилась у 1828 p., і вихова-
лась на селі в небагатій по-
міщицькій родині та в велико-
панському сільському пансіоні 
приятельки пані Білозерської, 
полковниці Козакової, а пі-
зніше знов таки в пансіоні 
Принцлейн у Конотопі. Пись-
менниця мала 14 літ, коли її 
освіта була закінчена і вона 
з замилуванням віддалася 
сільському господарству, по-
магаючи своїй матері. 

Невеликий був її науковий 
баґаж: французька і німець 
ќа мова, музика, спів і танці — 
то все, чого вчили в пансіоні. 
До цього треба додати дріб 
но-міщанський світогляд, пи 
томий її оточенню, що так ля 
кав Куліша, брак розуміння 
СОЦІАЛЬНИХ явищ і неспромож 
ність з поодиноких випадків 
зробити загальні висновки. 
Навряд, чи цей основний інте-
лєктуальний багаж дав би 
можливість того артистичного 
сприймання, яке виявила пись-
менниця, якби не було ще од-
ного чинника, що формував 
обличчя цеї представниці 
провінціонального шляхетства. 

І мати і власниця пансіону 
пані Козакова кохалася в у-
країнській поезії. Пані Коза-
кова, сховавшись від своїх 
вихованок, яким забороняла 
говорити „по мужицькому", 
зачитувалась „Енеїдою" й ін-

шими українськими творами, 
а мати, вже не ховаючись від 
авоїх дітей - із своїми сии-
патіями, оповідала їм старо-
світські казки та; співала пісні, 
які з дитинства навчили, май-
бутню письменницю рідної мО-І 
ви, що разом з докладну 
знанням звичаїв, традицій, по 
буту створила той національ 
ний грунт, який став основою 
її поетичної творчости. Якщо 
додамо одідичене по матері 
уміння говорити з селянами 
та викликувати їх довіря до 
се`бе, то- цву здається, буде все, 
з чим прийшла Ганна Барві 
нок на поле літературної 
праці.' 

Щож представляла .собою 
укранїсьќй література того ча-
су? . 

Вже тяжко хорий доспівў 
вав свої пісні Шевченко. Його 
титанічна велич була настіль-
ки вища від сучасної йому 
доби, що йото наслідувачі 
тільки й зуміли засвоїти со 
бі чисто зовнішні словесні 
форми, всяж його револю 
ційно-націоналістична ідео 
льоґія, таксамо як і метрика 
вірша, була освідомлена знач 
но пізніше. Лише жменька су 
часників могли оцінити його 
силу і значіння і серед тої 
жменьки був Куліш, та ті суд-
ді, що, засилаючи поета, за 
боронили йому писати і ри 
сўвати. 

Даремно булоб шукати 
творах письменників шістьде-
сятих, або сімдесятих років 
динаміки шевченківських пе-
реконань, але деякі його га-
сла були підхоплені і напр. 
ідея боротьби з кріпацтвом і 
його наслідками, (може тому, 
що вона просвічувала і ро 
СІЙСБКИМ .письменникам), зна 
йшла яскравий вираз у на-
шій літературі. 

Але крім того ця доба ха-
рактеристйчна для нашої літе-
ратури замилуванням до рід-
ного фодькльору, коли розу 
міти під цим терміном і усну 
поезію, і звичаї, і щоденне 
життя, а також світогляд і за-
бобони. 

Не слід одначе змішувати 
ці замилування з романтикою 
попередньої доби, яка, як ві-
домо, власне і збудила заці-
кавлення народньою творчі 
стю. 

Тепер (60-70 роки) настав 
час етнографічного студію 
вання, час наукових розвідок, 

Мартин Комберленд. 

ПРОФЕСОРОВА ПАРАСОЛЯ Щ ' 

Дощеві хмари вкрили 
небо, тому професор Гер-
тлі Менерс не вертався до 
дому пішки, як звичайно, 
а всів до автобусу. Си-
дів у переповненому возі, 
роздумував про відчит, 
який саме відбув. Під 
пахою держав товстелез-
ну книгу, між колінами 
парасолю. Професор Ме-
нерс не звертав на нікого 
уваги, зате подорожній, 
що сидів напроти нього, 
приглядався йому пиль-
но. З в а в с я він Бирді 
Смит, а жив із того, що 
використовував людську 
слабість ріжними штуч-
ками, та не погорджував 
і крадіжем. 

Професор наче непри-
томний глядів перед се-
бе, а кондуктор мусів три-
чі просити його, заки о-
держав від нього гроші 
за їзду автобусом. То 
певно буде професор, по-
думав собі Бирді, та на-
невно не має навіть по-
рядното годинника. Зате 
ця жінка, що сидить по-
руч цього дивака-профе-
сора, це вже що інше. 
її футро рішучо мусіло 
бути дуже дороге, мала 
ковтки, висаджувані ді-
ямантами, а на руці мала 
#ранзолетку, висаджува-

ну смарагдами и діяман-
тами. Нараз Бирді аж здріг-
нувся з радости: він за-
примітив, що к л я м р а 
бранзолєтки отворилася, 
бранзолєтка ледви дер-
жалася. А ще більше ра-
дувало Бирді Смита, що 
в л а с н и ц я бранзолєтки 
не запримітила того. Ко-
би тільки бранзолєтка 
впала на долівку, Бирді 
опустить на неї газету, 
візьме її і потім скоро 
вискочить із автобуса. 
Бирді хвилювався, витяг-
нув хусточку та втирав 
собі чоло. Аж нараз — 
автобус саме зупинився 
— в л а с н и ц я бранзо-
лєтки зірвалася з місця 

іта поспішиладо виходу. 
„Хвилиночку, "будь ласка, 
це моя стація!" сказала 
схвильовано кондукторо-
рові, при цьому зачіцнла 
за професора, а Бирді'^оі-
бре бачив, що при цьоііу 
бранзолєтка відчинилася 
до решти та впала в на-
пів отвррену парасолю 
чўдака-професора, що то-
го й не замітив. Не за-
примітила того також 
власниця Оранзолєтки. 
Бирдіеві мало очі не ви 
скочили. Наче загіпноти 
зованийидивився на пара ._ ^ _ , 
солю кров ударила йомуілино.чкх здргонив іірофе-

до голови. Тут, так близь-
ко його рук, було майно, 
а той чудак і не здогаду-
дувався того. Як би й не 
було, Бирді мусів якось 
здобути цю парасолю. 

Коли Бирді роздумував, 
як це зробити, автобус 
зупинився, а професор 
підвівся, щоб висісти. 
За ним скоро вискочив 
Бирді. З розпукою погля-
дав на захмарене небо та 
просив Бога,‚щоби ще не 
зсилав дощу. Бо як про-
фесор отворить парасо-
лю, то вже тоді певно за-
примітить, як бранзолєт-
ка випаде. Професор ішов 
помадо. Зісунув гумку на 
місце Й перевісив пара-
солю на рамени. Щось 
конче треба було зроби-
ти. Нараз професор пе-
'рейшов через вулицю та 
ввійшов до каварні. Бир-
ді бачив, що професор 
повісив парасолю на ша-
рагах і сів напроти. Бирді 
й собі ввійшов до кавар-
$"$а;' замови в ^чай. ‚‚Мусів 
випити, чай, а пс#гім, як 
виходитиме, забере' пара-
солю. Аж тут почул'ося: 
„Прошу платити!" Це ска-
зав професор, заплатив, 
узяв парасолю і вийшов. 

Бирді мало не закляв. 
Заплатив також і вийшов 
за професором. Цей скру-
чував уже в бічну вулицю. 
Треба братися за діло і 
то скоро. За малу хви 

сора, вклонився ввічливо 
та сказав: „Перепрошую 
вас, пане, та ви через по-
милку взяли мою пара-
солю, замісць вашої. На-
ші парасолі висіли в ка-
варні побіч себе". 

Професор глянув на па-
расолю: ` „Можливо. Та 
чи ви певні того?" „На-
певно, — відповів Бирді. 
— пізнаю мою парасолю 
по гумці. Ви свою знай-
дете ще певно в каварні". 

І він майже вирвав про-
фесорові парасолю з рук. 
— „Не потребуєте ви-
правдуватися!" — додав 
він іще та зник за най-
Ддижчим углом. 

Професор вернувся до 
каварні. Там вейтер у-
вічливо запримітив: 

— Пан професор знову 
забули свою парасолю!— 
і з тими словами подав 
йому парасолю. — Я вже 
добре знаю її, а ще кра-
ще пізнаю по протертій 
гумці. Треба би вже но-
ву купити. , ; , 

На другий день серді)-
тий Бирді Смит прочитав' 
у місцевій газеті таке о-
голошення: — „Знайдено 
дорогоцінну бранзолєтку, 
висаджувану діямантами 
та смагардами. Власни-
ця може зголоситись у 
професора Гертлі Менер-
са 13 Морнінґтон Гил, 
Гемпстед". , 

Бирді зімняв газету та 
шпурнув нею об долівку. 

етнографічних записів народ-
ньої поезії, час непомітної 
праці народницьких культур-
ників. Тож і праця письменни-
ків і поетів стала носити ха-
рактер етнографічний, себто 
полягала у відтворенні селян-
ського побуту з додержанням 
народньої мови. 

Характер і завдання худож-
ньої літератури не могли не 
вплинути і на літературну 
форму творів: якщо 'в 'попе-
редній добі 'романтизму па-
нували поема і оаляда, то те-
пйр вони мусіли уступити мі-
сце повісті 'й оповіданню, які 
часто носять характер запису 
з народніх уст і тому ма-
ють монольоґічну форму, себ-
то оповідання ведеться в пер-
шій особі. Така форма давала 
можливість зберегти той на-
родньо-поетичний стиль, що 
являється таким характери-
стичним для цієї доби. Цей 
літературний напрямок В. До-
рошкевич слушно називає ет-
нографічним реалізмом і вва 
жає його переходовим і під 
готовляючим до реалістично-
побутової школи, в якій по-
бут являється тільки тлом 
більш складного сюжету 
психольоґічним і со'ціольо 
ґічиим насвітленням. Отже до-
ба етнографічного реаліз 
му не могла бути довгою і до 
неї треба зачислити тільки 
кілька літературних імен, між 
якими знайдуться і обидві 
письменниці того часу — Мар-
ко Вовчок і Ганна Барвінок 

Щоп'равда, Ганна Барвінок 
писала не тільки в 60 і 70 ро-
ках, а ціле своє життя і де-
які її твори датовані 1911. ро 
ком, одначе за час більше 
як сорока літ її творчість не 
зазнала еволюції, а зберегла 
свої первісні риси, що зло-
жились під впливом її чоло 
віка та пануючого тоді літе 
ратурного напрямку, в часі 
розквіту її духових і фізич 
них сил. Тож і віднести її тре 
ба до групи письменників, що 
створили школу етноґрафіч-
ного реалізму. 

Твори Ганни Барвінок, за 
словами її чолові`ка, це майже 
дослівні записи з уст народу. 
Але вибір оповідачів, вибір 
власне того, а не іншого ма-
теріялу1 з усього почутого і 
підсвідоме насвітлення, про-
диктоване укладом психіки 
письмениці, — це є те інди 
відуальне, що внесла вона в 
цей, здавалосяб, абсолютно 
обєктивний матеріял. 

Щож приковує увагу пись-
мениці, що малює рона у своїх 
творах? „Вона не малює", го-
ворить Бррис Грінченко, „ши-
роких громадських рухів, пал-
ких вибухів народнього по-
чування — вона здебільшого 
говорить нам про семю, про 
семйове життя. А в житті 
семйовому вона також най-
більшу свою увагу кладе на 
життя жіноче"... 

Як бачимо, вибір сюжету 
той самий, що і в Марка Вов-
чка, одначе, не зважаючи на 
подібність тематики і прина-
лежність до одної і тоїж са-
мої літературної школи, тво-
ри Ганни Барвінок носять сво-
ю, тільки їм питому закраску 
і зберігають свій аромат. 

В той час, як Марко Вов-
чок, за словами Дорошкевича, 
„відбила в своїх оповіданнях 
гуманний настрій іиістьдесят-
ників проти всякого особи-
стого й соціяльного понево-
лення, а особливо — проти 
кріпацтва", Ганна Барвінок не 
зуміла відчути всеї жорстокої 
ненормальности пансько-крі-
пацьких взаємовідносин і рад-
ше готова схилитись у бік 
певної ідеалізації панської 
гуманности („С и р і т с ь к и й 
жаль", „Труд-йщЙЙ шукає долі, 
а доля їтру№ШЬ'ф1 Марко 
Вовчок відтворює кріпацтво 
як явище суспільне, яке ни-
щить не тільки фізично по-
неволену верству селян, але, 
гірше того, губить морально 
обидві сторони і хто зна, чи 
ще не більше жорстоким яв-
ляєтьСяворо у відношенні до 
панів, бо вбиває навіть у по-
зитивних представниках риси 
людськости. Для Ганни Бар-
вінок кожне нещастя звязанеі 

з кріпацтвом, в окремим ви-
падком, незалежним від систе-
ми, і до кожного випадку вона 
відноситься так, якби . його 
спричинило не людське право, 
від людей залежне і ними 
створене, а якась природня 
отихія. Співчуває нещасним, 
але причина нещастя Н не о-
бурює. Ця ріжниця творчо-
СТП ОбОХ nHCbMeHHiiUJbCnpH4H-
нила те, лцо Марќо ВовЧШ 
власне і стала тим мостомг я 
кий зеднав школу етноґрафіч-
ного реалізму зі школою ре 
алістично побутовою, тоді, як 
Ганна Барвінок лишилась до 
кінця життя типовою пред-
ставницею першого напрямку 

Та на цьому ріжниця між 
письменницями не кінчиться. 

Марко Вовчок навчилась у 
країнської мови вже доросло-
ю, навчилася з народньої по 
езії, якою захопилась під 
впливом свого чоловіка, етно 
графа Марковича. Тому її мо 
ва, хоч і повна народніх зворо-
тів, носить характер певної 
шабльоновостн. Ще більш 
шабльоново представлена і 
її творах зовнішніх героїв 
сосбливо геройок — ця зов 
нішність змальована в пісні, це 
схема, під яку підійде кожна 
дівчина. І вже абсолютно 
книжним являється побут, 
письмениця не знала його 
тому в її творах ми не зустрі-
чаємо побутових подробиць 

Інший характер носять тво-
ри Ганни Барвінок. З дитячих 
літ приглядалась вона до 
життя і прислухалась мові на 
ших селян; їх мова була її рід-
ною мовою, їх звичаї її звича 
ями; кожна подробиця їх {по-
буту була їй так добре відо-
мою, що найменшого натяку 
було для неї доволі, щоби 
вставали перед її очима барви-
сті образи. А мова її — пре 
красна, свіжа наддніпрянська 
мова — повна образовихви-
разів, поетичних зворотів 
влучних спостережень. 

І „палкий" Куліш, перший о-
цінив цей великий хист своєї 
дружини: 
Так, ми 'на'те у наш уббѓий 

(мир прийшли, 
Щоб мову з мов людських 

(скалічену, забвенну, 
З народніх уст узять і в перли 

(возвести: 
Нехай живе й цвіте вона про 

{всю воеленну 
І розівє колись ту силу сокро-

(венну. 
Що на той світ заніс від нас, 

(Бояне, ти! 
І хай авторка творів не вміє 

абстрагувати від одиноких я-
вищ до систем, що їх породи-
ла, хай ці твори будуть ком-
позиційно невмілими, без по-
треби розтягнутими — їх при-
надність, сила і творчість по-
лягають не в композиції і не 
в провідній ідеї, а у відтворен-
ні тла, наі якому розвиваються 
події, маючи тут на думці не 
тільки звичаї, забобони, ма-
теріяльні подробиці життя, 
поетичну творчість народу, а-
ле також і характери, на яких 
переломлювались події, також 
і ті духові портрети, які вста-
ють перед нами, ніби подро-
биці загального образу і яв-
ляються також етнографічним 
матеріялом. І хоч події роз-
тягнуті, сільські відносини іде-
алізовані і перечулені, — ха-
рактери, як і всі подробиці 
рідного життя, відтворені 
письменницею з глибокою 
правдивістю. Ці характери, 
Ці духові портрети вра,-, 
жають нас своєю без-
посередністю і силою. Як уже 
сказано вище, Ганну Барвінок 
Цікавило переважно життя жі-
нок теж портрети, зма-
льовані нею, здебільше жі-
ночі. Проходять перед на-
ми веселі дотепні дівча-
та-красуні, до яких паруб-
ки горнуться, хоч і не ма-
ють. вони туго „набитої скри-
ні" („Хатнє лихо"), ніжні, 
мрійливі співачки з гарячим 
бажанням щастя, з палким 
темпераментом („Р у с а л к а", 
„Квітки з сльозами"), вперті 
в осягненні поставленої 
мети, вірнГ раз обраному іде-
алові („Перемогла", „Вірна 
"ара", „Йе було з малќу, неї 

буде й до останку",); прохо-
дять молодиці, обмануті жит-
тям у своїх дівоцьких мріях 
(„Хатнє лихо", „Пяниця", Не-
щаслива доля", „Сирітський 
жаль"), а проте спокійні і ви . 
тревалі у щоденній боротьбі, 
молодиці, що сміло ставлять 
чоло всім нещастям, без геро-
їчної пози, але незломно і пе-
реможно захищаючи свої най-
Йорожчі скарби — свої діти. 
(„Молодича боротьба", „к0-
ролівщииа"); проходять ща-
щасливі, горді своїми вибрап-
цями чоловіками („Домонтар", 
„Перемогла"), горді не тільки 
своїми розкошами, але й пова-
гою і несплямованою чесні-
стю свого мужа, — жінки, що 
понад власне щастя ставлять 
чесне виконання взятого чоло-
віком на себе обовязку („До-
монтар"), або такі, що вн-
соко тримають голову і по-
над усе ставлять честь свого 
роду („Праправнучка Бабн-
.Борця", „Королівщина"); тн-
хими зорями світяться прекра-
сні образи спокійних трудя-
щих жінок, що вміють зна-
ходити красу в буденному 
житті і перетворити його си-
лою особистого чару в Іди-
лію („Лихо не без добра", 
„Восени літо"). 

Але 'всі вони — щасливі і 
безщасні, палкі і ніжні, „забі-
совано" вперті і спокійно вірні 
—- всі вражають активністю на-
туриі- багатою обдарованістю 
від природи і сильною волею. 

Ганна, Барвінок не мала теи-
денцій, коли ігтисала свої тво-
ри; вона не мала амбіцій до 
відтворювання громадських 
рухів, до розвязання соціольо-
ґічних проблем, або психольо-
ґічних колізій — для цього 
вона не мала ні відповідної 
освіти, ні покликання. Але вон 
безконечно любила свій рід-
ний край, частиною якого бу-
ла сама, і з артистичною вір-
чістю закріплювала національ-
ні скарби. Тому так природно 
звучить кожне слово її геро-
йок, тому відчувається стільки 
звязків з історичним минулим, 
з тими часами,' 'коли 

...полем, полем Килійськнм 
Битим шляхом Ѓординським 

гуляли не чумаки, а о.борон-
ці національної волі, що пе-
редали нащадкам свої пісні, 
свої звичаї. ї тому 'так поетич-
ні вірування і забобони, тому 
так міцні традиції і звичаї, то 
сягають у прастарі часи; тому 
такою силою віє від жіночих 
портретів, яких риси є націо-
нальні, расові, виплекані істо-
рією і будуть передані на-
ступним поколінням. 

І тому сталась дивна річ: 
етнографічне тло оповідань 
Ганни Біарвінок виросло в са-
моціль і' перетворилось у по-
ему, а її щирі трості твори в 
одно з коліщат у ланцќќі са-
моосвідомлення „хто ми, яких 
батьків..." 

І тому її чоловік мав право 
сказати: 

„Ми без кінця добро, всього 
дорожче `волю, розсіватимем 
по предківському полю". — 
(„Жінка"). 

Лідія Горбачева. 
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висилаємо. Пишіть до: 

"S V О В О D А" 
81-88 GRAND ST., P. О. BOX 846 

JERSEY CITY, N. J. 
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НА БІЖУ.,41 ТЕМИ 
АМЕРИКАНСЬКА ТРАҐЕ-

Д1Я". 
у Бостоні страчено на елек-

тричнім кріслі 27-літнього 
Нюс.іа Шермена, засудженого 
на смерть за вбивство власної 
жінки. 

Справа Шермена набрала 
широкого розголосу через 
Тс, џо вона дуже подібна фак-
тами до подій, описаних у по-
рісті відомого американського 
письменника Теодора Драйзе-
ра п. н. „Одна американська 
трагедія". В тій книжці автор 
представив молодого чолові-
ка що, залюбившися в багатій 
дівчині, старається позбутися 
своєї першої, вже зведеної, 
любки при помочі вбивства. 

Це вже друга того роду по-
дія в Америці. Перша сталася 
в стеііті Пенсилвенія. Це пока-
зуе як влучно письменник 
підхопив психольоґію амери-
канців, коли події, які він опи-
сував у своїй повісті, повто-
ряються в життю. Не зменшує 
це признання для письменни-
ка, що він зібрав свої факти з 
іще іншої живої події; навіть 
як таке в життю вже трапило-
ся ще до появи книжки Драй-
зера, то. це, що автор вибрав 
якраз цю подію як характери-
стичну для американців, пока-
зуе, як влучно письменник 
підхоплює американське жит-
тя. 

БАТЬКИ И ДІТИ. 

Подія, описана в повісті 
Драйзера „Одна американська 
трагедія" ріжниться від афери 
Нюела Шермена, за яку він 
тепер заплатив своїм життям; 
герой повісти і Шермен пляну-
вав убивство жінки, бо залю-
бнвся в іншій, але герой пові-
стн плянує вбити свою любку, 
котра має мати дитину, а 
Шермен убив свою 22-літню 
жінку, матір ного двох дітей. 

ХОРОБЛИВЕ „Я". 
Адвокат молоденької мати-

вбивниці сказав у своїй роз-
мові з газетярами, що панна 
МекНайт це „ультра-модерна 
дівчина". 

Відома фейлетоністка аме-
риканська Дороті Денбар 
Бромлі каже, що того роду о-
пис нічого не каже. На її дум-
ку, панна МекНайт це ненор-
мальна дівчина. її ненормаль-
ність лежить у тому, що вона 
мала занадто болюче „я". 
Проявляється воно тим, що 
вона не може знести ніякого 
спротивў ні критики. Будучи 
мужеською з вигляду, вона 
шукала запевнення своєї жіно-
чости та знайшла собі хлоп-
ця. Як мати цьому противила-
ся, хочби легко, дівчина діста-
ла нападу божевілля. 

Чи правдивий цей здогад, чи 
ні, покищо не легко сказати. 
Всетаки він піддає читачеві 
цікаві думки про небезпеку 
розвивання в дітей занадто 
болючого почуття свого „я" 
та про далекосяглі впливи та-
кого наставлення до життя: 
адже людей з таким болючим 
„я" стрічаємо довкола себе 
кождого дня. 

З УКРАЇНСЬКОГО життя 
В АМЕРИІЏ. 

РОЧЕСТЕР, Н. И. 

Річниця відділу ОДВУ. 

СТУДІЮЙ П ЛИЦЕ. 
Під таким ноголовком мі-

стить Герстова газета „Ню 
Иорк Джорнал" статтю про 
цю панну МекНайт. „Сдудіюй 
це лице", кличе до читача, „а 
потім питай себе: що за тов-
чок заставив цю дівчину вби-
вати?" 

Стаття видимо не дає нія-
кої відповіди на це питання, 
але підсуває читачеві, що він 
може таку відповідь дати. 

Звісно, можна читачеві не 
давати розвязки на питання, 
та це робиться тоді, як чита-
чеві дасться всі факти, з ко-
трих читач може самий знай-
ти висновок. Одначе чи фото-

; і; повісті ѓрафія обличчя людини це та-
кий факт, що з нього можна 
судити про душу людини, про 
її тайні думки, про скриті 
товчки, що штовхають люди-
ну вбивати? 

Чейже й автор статті „Джор-
нала" такого не скаже. Якби 
обличчя людини було доказом 
її бажань, то певно брали 
би людей до вязниці за самий 

властиво кшчитсья інакше, як 
подія в життю. Повість - кін-
читься смертю дівчини, хлоп-
ця та їх ненародженої дитини. 
Подія в Бостоні не скінчилася 
зі смертю матери й батька: 
лишилися ще двоє дітей. Яка 
доля жде цих дітей, які чейже 
колись певно дізнаються, що 
їх батькб втопив їх матір з 
любови до 18-літньої дівчини? 

Чи не буде таке, що „хто 
кислиці поїв, а на кого оско-
ма напала"? 

ЧИЯ ВИНА? 

Дехто припускає, що діти 
Шерменів, дозріваючи у тіні 
родинної трагедії, з часом зне-
навидять те почування, через 

вигляд. Тимчасом людину, що 
таке запропонували би, взяли 
би до дому божевільних. 

ГАЗЕТА И ЧИТАЧІ. 
Отже, коли газета ставить 

фотографію перед читачами 
й каже їм студіювати це об-
личчя та рішати, які товчки 
заставили її вбивати, то за-
місць відповідати на її питан-

яке їх батько став убивником,,^ м о ж н а спитатися: пощо 
їх матери. газета ставить такі питання, 

Відомо, яке почування вони на які вона сама не може від-
будуть винувати за цю траґе- повісти? 
дію: не інше, як любов. Ро- Чи не було мотивом газети 
бить дехто висновок, що діти підхлібити читачам? 
Шерменів будуть боятис'я й' 
ненавидіти самої згадки лю- НАСЛІДЌКИ ПІДХЛІБСТВА. 
бови. Але чогось у роді любо 
ви їм не минути. Що тоді бу-
де, як котре з них побачить у 
собѓ нагло признаки цього 
зненавидженого почування? -

Які наслідки може мати пу-
блікація такої фотографії з 
таким запитом? 

Чи дасть читач якусь відпо-
відь, чи може відкине він фо-

Чи не можливо припустити, тографію, кажучи, що таке 
що десь за кільканацять літ з п и т а н н я пусте? 

Правдоподібно, не відкине, 
а буде старатися на нього від-
повісти, щоби не признати пе-
ред самим собою свого неро-
зуму. 

Колиж він буде відповідати, 

цеї боротьби любови й нена-
вистн до любови не вийде ще 
одна трагедія? 

ЧИ ТЕЖ ЛЮБОВ? " 

Ще інші питання насуває ін-
ша свіжа подія, що наробила То що він буде відповідати? 
в Америці багацького галасу: Досвід каЖе таке: хто буде 
справа вбивства матери 17-літ- шукати скритовбивчих товч-

, ньою дівчиною Ґлейдис Мек- ків в обличчі дівчини, той бу-
Найт з Бейону. 'де розвязувати питання на о-

Коли в афері Шермена мо- снові свого досвіду. Досвід 
тив ясний, то який товчок за- його складається із знання 
ставив 17-літню дівчину зару- певних людей. Декого з них 
бувати свою матір? Як Шер- він не любить. Як він знайде в 
мен убивав свою жінку, то ві- обличчі дівчини якусь рису з 
домо, що жінка стояла йому нелюбої йому людини, він лег 
на перешкоді в бажанню злу- "о посудить ту нелюблену 
ки з любкою. Панна МекНайт, людину за скритовбивчі ба-
кажуть, залюблена була в жання. 
хлопцеві, але в чому властиво; Чи розумно ставити такі ли-
перешкаджала їй матір? тання? 

Пятьлітню річницю існуван-
ня 20-го відділу ОДВУ роче-
стерська українська громада 
святкувала 4-го липня, в 
полученню з . американським) 
святом ;,підписання незалеж-і 
носѓи. В першій годині зібра 
лися на означенім місці 
Ґудман Парку парохіяльний 
хор, рочестерська банда, а та-
кож товариства, братства, се-
стрицтва, Союз Українок і ін-
ші. Звідтам при маршовій му-
зиці банди, товариства пішли 
до підвищення в парку, де го-
лова ОДВУ К. Шевчук виголо-
сив до них промову. У ній він 
(подав коротко історію засну-
вання відділу, перейшов ті 
причини, що довели до його 
заснування, та подав кличі й 
ідеольогію Організації Укра-
їнських Націоналістів, якій теж 
рочестерський відділ постано-
вив помагати, аж доки вона не 
виборе соборної Української 
Держави. Бесідник сказав, що 
першою ціллю українського 
'націоналіста є боронити укра-
їнську гідність, любити прав-
диво-українські організації, у-
країнську пісню, школу, цер-
кву. Другою ціллю є шанувати 
своїх провідників, свій автори-
тет, свій прапор жовто-синій. 
Третьою ціллю є помагати на-
пим братам у Ріднім Краю у 
х визвольній боротьбі. Публи-
ка, яка зібралась у числі одної 
тисячки, нагородила бесідни-
ка оплесками. 

Потім банда, під проводом 
'молодого В. Поповича, відо-
грала український національ-
ний гимн. Далі забрав голос 
місцевий парох о. В. Турула. 
закликаючи громадян до су-
спільної дисципліни, до ітоша-
нування свого національного 
імени та до помочі братам у 
старому краю. Коли всі солі-
дарно працюватимемо для від-
родження нашої державносте 
говорив бесідник, то ще на 
наших очах побачимо здій-
снення нашого ідеалу. Далі хор 
під проводом п. М. Сокільсько` 
го виконав гарно кілька укра-
їнських пісень, після чого на-
ступили привіти від ріжних 
братств і товариств, враз з да-
рами від тих організацій. Же-
лання, враз з жертвами склада-
ли: предсідник бр. св. РІоса-
фата, від. 217 У. Н. Союза, М. 
Бінашевсь`кий; предсідник від-
ділу У. Н. Союзу, Запорозької 
Січи, М Микитинський; 36 від-
ділу У. Н. С. сестрицтво Пр. 
Богородиці, який репрезенту-
вала його предсідниця Скро-
бач; відділ Провидіння, бр. св. 
Петра і Павла, який заступав 
І. Громковський; в імені Со-
озу Українок зложила желання 
пані Матковська; від бр. св. 
Николая привіт зложив п. В. 
Вовк. Відчитано теж п'исаний 
іривіт від бувшого члена на-
пого відділу ОДВУ, а теперіш-
нього голови У. Н. Союзу, п. 
М. Мурашка, який передав же-
лання для відділу ОДВУ як 
теж для цілої рочестерської 
громади. 

Головну промову цього свя-
та виголосив наш гість проф. 
Гр. Герман. Він підкреслив 
потребу напруженої помочи 
визвольній боротьбі, що зво-
диться нині на рідних землях, 
та вказував, що цю поміч у-
країнська іміграція в Америці 

ПОВІДОМЛЕННЯ. 
З великим смутком повідом-

ляемо всі відділи Союзу Укра-
їнок Америки, що наша Голов-
на Організаторка, пані АНА-
СТАСІЯ РИБАКОВА, упокої-
лася в БозІ в минулу середу, 
дня 5 серпня ц. p., по опера-
ції в шпиталі у Філадельфії. 

Просимо всіх члениць Сою-
зў Українок з Філяделфії і о-
колищ, ` як теж всіх інших, 
яким це є можливе, щоб взяли 
найчисленнішу участь у похо-

біля роні, що відбудеться в суботу, 
8-го серпня, в годині 10-тій 
рано, з Української Галі при 
849 Норт Фреклін вул, у Філя-
дельфіі, на цвинтар Факс Чейз 

Головна Управа С. У. А. 

В І Д О З В І 
до виходців аі Старих Кут 

і Гуцульщини. 

ДО УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ, 
УКРАЇНСЬКИХ ПРОФЕШОНАЛІ-
С Л В І ВЕТЕРАНІВ В АМЕРИЦІ. 

В суботу, неділю і понеді-
лок, в днях 5, 6 і 7 вересня, 
відбудуться в Філядельфії зїз-
ди трьох груп, а то: Ліги У-
кранїської Молоді Півн. Аме-
рики, Т-ва Укранїських Про-
фесіоналістів. і Української 
Стрілецької Громади. 

Конгрес Ліги Укранїської 
Молоді пічнеться в суботу, 
дня 5 вересня, в год. 10 рано в 
готелю „Сільвенія" Локуст і 
Джуніпер ул. і треватиме три 
дні. Просимо товариства і 
ќлюби Укранїської Молоді ви-
слати своїх делегатів. Право 
вступу на конгрес і участь у 
дискусіях будуть мати також 
не-делєгати. По інформації 
писати до: 

Miss STEPHANIA MONASTERSKA, 
2347t Fairmount Ave., Phlla., Pa. 

Зїзд Т-ва Укр. Професіо-
налістів пічнеться в неділю, 
дня 6. вересня, в год. 9 рано. 
Т е ж В ГОТеЛЮ SYLVANIA і т р е -
ватиме один день.. По інфор-
мації писати до: 

Mr. ROMAN І. SMOOK, 
2006 W. Chicago Ave„ , Chicago, III. 

Зїзд Укр. Стрілецької Гро-
мади пічнеться в понеділок 
дня 7. вересня, точно в год. 9 
рано в Укранїській Галі, 847 
N. Franklin st. По інформації 
писати до: 

Dr. PAUL DUBAS, 
1430 W. Glrard Ave., 

Philadelphia, Pa. 

Комітет Ліги Ккр. Молоді П. А. 
Комітет Т-ва Професіоналістів. 

'Управа Укр. Стрілецької 
Громади. 

успішно переводить, не зважа-

БОЛЬШЕВИЦЬКІ ШАХИ. 

Шахові фігури в Совєтах 
не похожі ні трохи на зви-
чайні шахи. На большевицькій 
шахівниці нема короля, коро-
леви, вежі, коня, бігуна та 
пйонка, бо то на, думку боль-
шевиків, виглядає занадто 
„по буржуйський Короля за-
ступив літак, королеву радіо-
стація, бігуни і пйонки за-
ступлені тенками та підводни-
ми човнами. Большевицькі 
шахи не хочуть мати нічого 
спільного з „буржуйськими" 
шахами, зате хочуть бути 
якнайбільше мілітаристичні. 

Комітет будови Нар. Дому 
в Старих Кутах приступив до 
будови власної домівки, де ма-
либ приміщення всі україн-
ські організації нашого се-
ла, а які з браку власного 
дому і просторої домівки му-
сять тинятися по чужих льо-
калях1. 

Значіння Народаьоѓд('Дому 
і власної домівки для нашого 
села, як також для загалу у-
країнців, є дуже велике, бо є 
доказом консолідації і зро-
сту наших національних сил, 
— тому по війні по всіх май-
же силах, замешкалих ўкраїн-
цямн, Народні Доми ростуть 
мов гриби по дощі, а тільки 
наше село не змогло досі здо-
бутися на розпочаття будо-
ви. 

Доперва тепер розпочато 
будову, — фундаменти на кор-
поративній площі вже засно-
вано і дальше мається буду-
вати дім відповідно до залуче-
ного тут пляну, виконаного 
згідно з останніми досягнен-
нями- будівельної техніки, з 
великою салею і чисельними 
кімнатами для читальні Про-
світи і кооперативи. v 

Будова може бути скінче-
на в короткім часі і комітет 
будови докладає всіх старань 
скінчити її якнайскорше. На 
перешкоді стоїть тільки брак 
відповідного будівельного ка-
піталу, тому розложено будо-
ву на пару літ, хоч потреба 
власної домівки вже тепер є 
дуже пекуча. 

До буДови Народнього До-
му приступила кооперативе 
Господарська Спілка разом з 
читальнею Просвіти й обі ті 
інституції збирають фонди на 
будову: кооперативе в формі 
уділів, який виносить 10 зл. і 1 
зл. вписове, причім скіль-
кість набуття уділів не є нічим 
ограничена, а читальня Про-
світи у формі добровільних 
датків на річ будови. 

Жертви просимо слати до 
Обєднання або на адресу ка-
сієра п. Василя Цікалика с. 
Марка в Старих Кутах, почта 
Кути. Всіх жертводавців впи-
шеться до книги. 

Комітет будови Нар. Дому 
в Кутах Старих. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗА 
ПЕТЕРСОН 

раса Шевченка 
Йоту, 8-го серпня 

гали під 

H. ДЖ. Збори Топ 
і, від. 64, відбудуться 
ІПИЯ, в годині 7-МІЙ ввечір, 
435 Мейн BV.I. Пр'осимо всіх 

їм. Та-
су-

членів прийти на час. — Василь Матійчук, 
предс; Сергій ВІиярський, кас; Антін Ва-
кулінський, секр. 

ГЕРКІМЕР. Н. Я. Тов. Запорозька Січ, 
від. 102, повідомляє всіх членів, що зви-
чайні збори відбудуться в неділю, 9-го 
серпня, в годині 2-гій пополудні, в У. Н. 
Домі прн Кінѓ вул. — М. Сичиќ, предс; 
М. Сухаичик, кас; М. Політило, секр. 

ючи на деякі перешкоди, що 
вороги нашого руху кидають 
нам під ноги! Він вказував теж 
на 72 Інщі відділи ОДВУ, які 
то разом творять одну сильну 
націоналістичну організацію 
Державного Відродження У-
країни. У своїй промові він 
теж звертався по англійськії 
до родженої тут української 
молоді, закликав її йти слідами 
батьків, та не опускати сво-
їх`братів по крові у їх визволь-
них змаганнях. Потім чле-
ниця відділу відсп'івала гарно 
кілька пісень. Петро Грипів свято 
дав звіт з пять-літньої діяль-І 

ности відділу та подав, скільки 
зібрано та скільки вислано на 
визвольну боротьбу і на, інші 
інституції тут і в Ріднім Краю. 
Всіх жертв на краєві і тутеш-
ні ціли відділ зібрав $2,000. 
Згадав теж про першого голо-
ву відділу, Василя Гречўка. За-
бирав іще потім голос бувший 
ветеран американської армії, а 
Тѓеперішній лідер горожансько-
го ќлюбу Юстин Юний, пред-
ставляючи зібраним, як вигля-
дала американська боротьба 
за незалежність. 

Після того закінчено про-
граму американським гимном 
і „Не пора", і гості продо'в-
жали далі забаву, заховуючи в 
серці приємний спомин 'про це 

НОРТГЕМПТОН, ПА. Тов. Українська 
Січ, від. 44, повідомляє своїх членів, що 
збори відбудуться в неділю, 9-го серпня, 
в годині 1:30 пополудні, в укр. правол. 
галі. Просимо всіх' членів прийти на ті 
збори І заплатити свої вкладки. — Л. Дем-
чук, секр. 

БОСТОН. MACC. Тов. Дружќня Князя 
Данила, від. 238, повідомляс своїх чле-
нів і членииь, що місячні збори відбу-
дуться в неділю, 9-го серпня, в гали цер-
ковиій, 136 Арлінгтон вул., зараз по від-
праві. Просимо" всіх членів, старших І мо-
лодіж, прийти на збори, бо мясмо важ-
иі справи до полагодження. Довгуючих 
членів просимо, щоб внріяналн свої довги, 
бо в противному разі будуть суспендовані. 
Кождий член повинен сам дбати за себе, 
а ие секретар відділу. Також секретар 
не є обовязаиий ходити по членах за 
холюктою. Просимо тих членів, що звик-
ли платити свій розмет до Союза аж в 
останній день в місяці, щоб мали це в 
памяти, що секретар мусить висилати 
звіт місячний І иалежитість до головної 
каси перед 25-тим кождого місяця. Хто 
вірить, що Союз щира українська асеку-
раційна установа, той повинен сам впи-
сатися в члени й Інших до цього заохо-
тити та свої діти вписати. — І. Чопик-, 
гол.; Д. СІлІкськнй, скарб.; Н. Дависки-
ба ‚секр. 

ЧЕСТЕР, ПА. Повідомляємо членів Бр. 
Сош. св. Духа, від. 237, що взичайиі мі-
сячні збори відбудуться в неділю, 9-го 
серпня ,в 2-гІЙ годині пополудні, в У. Н-
Домі. Напоминаемо членів, ш,о цього мі-
сяця маємо дуже важні, збори, тому кож-
дйи член має бути на зборах І на озна-
ченнй час. — Григорій Стеців, секр. 

НЮ ЙОРЌ, Й. й. Українське Запомогове 
Тов. Дністер, від. 361, повідомляє всіх 
своїх місцевих і позамісцевих членів, що 
місячні збори відбудуться в суботу, 8-го 
срепня, в годині 8-мІЙ ввечір, в У. Н. 
Домі, 217-219 Іст б-та вул. На цих зборах 
будуть важи'І справи до полагодження, 
тому приявність кождого члена є коиеч-
иа. Кождий член має забрати тікети на 
пікиЃќ І книжки на несподіванку. Кождий 
член иас ^записатись І дістатИг.овначеііе 
місце' па бенкеті юаклеАнрго свята тав. 
Дністер^ ‚Просимо прийти на чар. Л , при-
ведіть иЬАих членів, ale приявпий' член 
буде кяраиий згідно зі статутом. — Д. 
Костншші.-

Член ОДВУ. 

ІІІІКАГО, ІЛЛ. Повідомляємо членів Тов. 
їм. Тараса Шевченка, від. 170, що зви-
чайні збори відбудуться 10-го серпня, в 
годині 7-мІЙ вясчір. Просимо всіх членів 
прийти на збори Г вирівняти свої вклад-
КИ, або будете суспендовані. Просимо 
членів приєднувати нових членів до У. H. 
Союза. — С. Джеордзевич, предс; П. Ба-
бяк, секр.; С. Дячишии, рек. секр. 

ПАЛМЕРТОН, ПА. Бр .св. О. Николая, 
ВІД. 369, повідомг)яє сво†х членів І чле-
ииць, що місячні збори відбудуться у ВІ-
второк, 11-го серпня, в годииі 7-МІЙ вве-
чір, В гади парохіяльній. Обовязком кож-
дого члена є бути на тих зборах. Прнга-
дуємо всім довгуючим членам, щоб прий-
шли иа збори І вирівняли свої зллеглі 
вкладки ,бо каса вичерпана. — М. Куба, 
секр. 

'. "^ з 

КАСОВИЙ ЗВІТ ОБЄДНАННЯ 
(За липень 1936) 

і О і ѓ 

І. Прихід: 
З перенесення л $ 42.03 
Прихід у липні -, 1,412.72, 

: Разом $1,454.75 
Н. Розхід: 

^) Висилка до краю: 
1) Визвольна боротьба $780.00 
2) Рідна Школа 250.00 
3) Інбаліди 100.00 
4) Народній Дім у Кізлові 60.00 
5) Політичні вязні 50.00 

, 6) Тов. „Просвіта" у Львові . . 40.00 
7) Письменники 60.00 
8) Сиротинець сс. василіянок 27.00 
9) Музей Визвольної Боротьби 20.00 

10) Звичайна і телеграфічна по-
силка грошей і листи 12.62 $1,399.62 

б) Удержання канцелярії 25.00 

Разом $1,424.62 
III. Зіставлення: 

Загальний прихід $1,454.75 
Розхід 1,424.62 
Остається в касі Обєднання з кінцем лип-

ня 1936 р $ 30.13 
Допомога повенянам: 

Вплинуло в липні $52.75 
Вислано повенянам 52.75 

Обєднання Укр. Організацій в Америці. 

Зі 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ГАРТФОРДУ 

І ДООКОЛИЧНИХ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД 
під протекторатом Високопреосвященого Владики 
Константина Богачевського і при співучати Високо-

преподобного Духовенства 
: :: : відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ, ДНА 9-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) 1936 М У 
В ПАРКУ „LIGHT HOUSE GROVE STA. 24 

і GLASTONBURY" 
1) В годині U-тій (літній час) Полева Архієрейська Служба 

Божа в парку, яку відправить Внсокопреосвшцений Константнн 
при співучастн дооколичннх священиків. 

2) По Службі Божій відбудуться українські народні танки мо-
лодіжн з АнсонП, Ню Гейвен і Гартфорду, переплітані українськими 
піснями. 

3) Від години 3-тої пополудні забава з танцями до пізного 
вечора. 

Щиро просимо громадяство Гартфорду і околиць прийти на 
Український День численно, щоби він відбувся під кожним оглядом 
якнайкарще. Буфет у власному заряді. До танців буде пригравати 
добірна орхестра з Ню Гейвен. Вступ до парку за тікетами. 

Дорога до парку „Light House Grove" іде через East Hartford 
Bridge, опісля зазначена дороговказами. 175,82 

Головний Комѓѓет Укр. Дня. 
S , У 

НЮ 1НГЛЕНД І ОКОЛИЦЯ! 
ОТСИМ ПОВІДОМЛЯЄМО, щ о 

ОКРУЖНА УПРАВА О.Д.В.У. ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТОВАРИСТВА 
З НЮ ІНҐЛЕНД 

: :: : уаштовують : :: : 

Д ^ П Е Р Ш И Й ДЕНЬ г=^3й 
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 23-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) 1936 РОКУ 

Тому просимо всі національні товариства здержатись 
у цей день з влаштовуванням своїх імпрез, а спільно взяти 
участь у нашім Першім Дні Українських Націоналістів. 183 

Комітет. 

УВАГА! ВУНСАКЕТ, Р. Й„ І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
ПОДАЄМО ДО ВІДОМА, ЩО ЗАХОДАМИ ЗЛУЧЕНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, 
а це: Тов. їм. Івана Франка, від. 241 У. Н. Союзу: Українсько-Амернкан-
ського Снтнзенського Ќлюбу, Блекстон, Масс, і 32 від. Оборони України 

: :: : влаштовується : ::——: 

П Е Р Ш И Й В Е Л И Ч А В И Й П І К Н І К 
НА ВЛАСНІЙ ПЛОЩІ УКРАЇНСЬКОГО Н А Р О Д Н О Г О Д О М У , 

НА НАШІЙ БАЛЮКІВЦІ 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 9-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) 1936 РОКУ 
Початок в годині 1-шій пополудні. 

На цей пікнік запрошуємо до ласкавої участи українських громадян 
з Бонтон, Правідснс, Кромптон, Потакет, Менвіл, Фал Рівср. Тавтон і 
всі околиці. На пікніку буде` багато несподіванок. За добру забаву 
рУчить — Спільний Комітет. 183 

Вразі непогоди пікнік відбудеться в наступну неділю, 16-го серпня. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ 
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ПОЗІР! ^ " HHJAPK, Н. p . ! = ^ ь ПОЗІР! 
' УКРАЇНСЬКІ СЕСТРИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 

В НЮАРКУ, Н. ДЖ. ' 
-: : : влаштовують : :: : 

П І К Н І к 
В НЕДІЛЮ, ДНЯ 9-ГО СЕРПНЯ (AUGUST) 1936 P. 

В ПЛСАИД ГРОВ ПАРКУ 
Початок в годині 2-гій пополудні. 

Боси чекати будуть на гостей від 2 до 3 години 
при Мортон і Ванбюрен вулиці, Нюарк, Н. Дж. 

Просимо прийти громадно на' наш пікнік. Орхе-
стра дуже добра. — Сестри Червоного Хреста. івз-4 

ООООООООООООО'ОООО'ООООООООІ 
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СВОБОДА, ПЯТНОДЯ 7-го СЕРПНЯ 1936, 
%Ні. 

ДЕМОНСТРУЮТЬ- „В№ЕШП 
ШЛУНКА" 

Прилад, який можна буде 
назвати періскопом шлунка, 
можливо станеться способом 
для охорони перед- багатьома 
випадками шлункової хворо-
6и рвка. Той- апарат знахо-
диться на науковій виставі А-
мериканського` Медичного То 
вариства в Ню йорќу. 

Інструмент, гнучку трубку, 
звану ґестроскоп, для огля-
дання середини шлунка, зла-
див д-р Рудольф Шиндлер, 
котрий прибув до Злучених 
Держав як іміґрант, та його 
товариші, д-ри Марія Ортмаєр 
і Джан Ф. Реншав. 

Найзамітн`иною прикметою 
того інструменту, як виражу-
еться „Освітнє Бюро", це його 
гнучкість. Зладжений з рнуч-
кого металю, покритий гумою, 
складається з сорок шістьох 
ручно виточених сочок у ну-` 
трі. На кінці тої півтретя-сто-
пової трубки приміщено мале 
світильце, а грубість трубки 
рівняється одному пальцеві 
руки людини. 

Зогляду на свою гнучкість 
можна її вигинати взад, боком 
та в кожну сторону, що дає 
лікареві змогу оглядати кож-
ну частину середини шлунка. 
Д-р Шиндлер, показуючи цей 
прилад лікарям, держав книж-
ку з одного боку та повертав 
трубкою в̀  кожну сторону, а 
людина, котра гляділа крізь 
†у трубку, могла читати дру-
ковану сторінку без огляду на 
те, в котру сторону трубка бу-
ла зігнена. 

Вживання апарату не по-
дражнює пацієнта та нема о-
бави перед скаліченням тим 
інструментом. Гортанќу паці-
Єнта обезчулюється, трубку 
Впускається вниз та перегляд 
иілунка виконується в часі од-
ної або двох хвилин. Це мож-
на зробити в канцелярії ліка-
ря, почім пацієнт може піти 
до свого заняття. Одному па-
цієнтові впускали трубку до 
шлунка шісдесять пять разів. 

Цей прилад дає багато кра-
щі й докладніші інформації 
про стан шлунка ніж пересвіт-
лення__Екс-рей. При тюмочі то-
го приладу лікар зможе внслі-
дити не тільки присутність ра-
ка, але теж його величину та 
упевнитись, чи можна переве-
сти операцію. На випадок ра-
ни в шлунку, при помочі того 
апарату можна слідити за тим, 
чи вона гоїться або ятритьс^. 

ФЛІС. 
ФтШіЊш і І і і її 

ІМЛІ! ІГАНОЙ ЄНИ П і , І ШЩШ УВДГД! 
СПІЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ УКРАШСІ?Ш ГРЧМ4АДИ З 
МАГАНОИ СИТІ, АННИ, МИКОЛИ і ОЛЕКСИ ГРАБА-

РОВИЧ З ЦЕНТРАЛИ, ИА. 
: :: : влаштовується :——::-г-—: , . --^ 

УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ Й РАДІО І № 
(MOCK WEDDING 8с RADIO BALL) 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 9-ГО СЕРП№ (ДІІШТ} ДО Щ 
В ГАРНІМ DREAM CITY J PARK, PATTSVILLE, PA, 

Весільна церемоній зачнеться в' годині З"-иій пов№4У-ДНІ. 
В цім Вевіллю беруть участь весільних 40 ОДР, добірних сип зі всід 

околиць, it українських строях. В годині. 5:30 українські, тящн Василя 
Аврамекка, ііід проводом інструктора п. Н. Арсеішя. В годині в-тій танок 
молоді. Від 9. до 10. години Родіовнй Концерт, в котрім будуть виступати 
салі артистичні сили. По концерті танці д0 12-тої, на котрих буде грати 
Укрзїнська Радіовд Орхестрп Михайла Токарнќа з Мйнерзвіл, 

Просимо старших і молодь прийти і весело забавитися. 
За добру забаву ручить -

Па. 
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Комітет. 

АННА, МИКОЛА 1 ОЛЕКСА ГРАБАРОВИЧІ З ЦЕНТРАЛІЃ, ПА^ 
котрі провадять Українську Радіо Програму 2 роки, і які виступатн-

муть на Радіовім Валю. 

ЗЕВРИ ВІДДІЛ№ У. Н. СОЮЗИ 
І'ОЧЕСТЕР. Н. Я. Тов. ^апоролькл Січ. 

від. 367, повідочлчс своїх членів, що мі-
сячиі збори відбудуться у вівторок, 11-го 
серпня, в годнќі 7-міГі ввечір, в гали 
парокіяльній, 303 Гудсон Еве. Кождий член 
мас бути на тих зборах, бо масчп важні 
справи до полагодження. Довгуючі члени 
мають вирівняти свої вкладки, бо інакше 
будуть суспендовані. —, кМкитинськиА, 
предс; Антонів, секр. 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА. Місячні ібори Тов. 
Єдність, ВІД. 163, відбудуться у вісторок. 
11-го серпня, в Ќлюбі Горожан, К-17 H. 
Френклнн-njw. 'Початок точно в годині 
Н-мій ввечір. — С Гвіздь, секр. 

ПОЮ ГРАТИ ТІ САМІ ТЕАТРАЛЬНІ 
ШТУКИ? - ГРАЙМО ВСЕ НОШ 

ІНСТИТУТКА. Інсценізаці'ї на б картин, з повісти Марка Вовчка. 
Надається до вистав спеціяльно для жіночих і дівочих клюбів 
і кружків (12 осіб, 10 жінок і дівчат, 2 чоловіки) Ціна разом 
з партитурою _ Ж % 

ЖЕНИХ (Банднтн(. Комедія на 2 дії зі співами (7 осіб) Звц. 
ЇХАВ СТРІЛЕЦЬ НА ВІИНОНЬКУ. Песа на 5 дій. З режісерськнми ( 

заввагамн. Осіб 9 30ц. 
ТУРЕЦЬКІ СТАРОСТИ. Комедія на 3 дії. 12 осіб __ 35ц. 
Ой МОРОЗЕ, МОРОЗЕНКУ. Драма на 3 дії. З пс-

редмовою і режісерськнми заввагамн. 9 осіб. __ 30 ц. 
ЛІН ЙДЕМО В БІЙ. Драма на 4 дії. З режісерськн-

мн заввагамн. (8 осіб) 25 ц. 
СТРАШНА ПІМСТА. Драла на 4 дії. Історична драма з часів нападу 

татар та турків на Україну. (12 осіб) 25 ц. 
ДЕСЯТНИК ЛЮЛЬКА (Бо війна війною). Жарт на 3 дії. 8 осіб 30 ц. 
МОДЕРНИЙ ГОСПОДАР. Комедія на 3 дії. (10 осіб) 25 ц. 
КУМ СОЛТИС Комедія на 3 дії. 10 осіб 30 ц. 
ГЕТЬ З МУЖЧИНАМИ. Комедія в 3-ох діях. 14 осіб 35 ц. 

Замовлення РАЗОМ З НАЛЕЖИТІСТЮ слати на адресу: 

S V O B O D A , " 
(Р. О. Box 346) JERSEY CITY. N. J 

WMffi БІВІИВТШ Ж 
ОЄЮТИ Ш Е Д Й І . 

Дір цілих Злучених Дердса-
еах пубдичні бібліотеки, про-
явля№нь більшу адѓтивність як 
будьколи до ідеї пори, їхні 
льркалі, призначені до читан-
ня, переповнені читачами від 
відчинений до зачинення. По-
пити за ріжнородніми книжка-
мй. цикззують велике збіль-
шецня. їх авдиторії вживають 
на безплатні вечірні курси, 
лекци та. дискусії. Дорадча 
служба ‚має значно збільшене 
число зголошувань зі сторони 
ПубЛіігКИь 

Майже кожна американська 
бібліотека сьогодня має мож-
ливість постачати інформацій 
про книжкові видання для до-
сліджувань праці, про читання 
справ -на бйжучі теми, або си-
стематичний курс читання. 

ҐІо малих бібліотеках читач 
має вільний доступ до складу 
книжок та може; особисто пе-
реглядати будьяку книжку в 
кожнім відділі. Проте читач не 
зовсідй вміє визнатись, т о йо-
го, найбільш цікавить. Іитере-
совані у певній справі можуть 
оминути деякі добрі матерія-
ли у ріжних журналах, які бі-
бліотеки мають на списі. А чи-
тання на будьяку тему є тоді 
хосенне, коли систематичне. 
Особистий вибір найбільш по-
жаданих книжок це тяжка 
справа навіть для практичного 
читача. Тому знавці уважно 
перечитують десятки книжок 
на ріжні теми та зладжують 
показники для читачів, котрі 
є доступні для кожного. Хто 
заінтересований історією, пев-
ного роду наукою або суспіль-
ними питаннями, на бажання 
дістане інфрмації, де і як їх 
шукати у списах або викладах. 

Численні бібліотеки мають 
відділи з книжками чужинець-
ких мов, від одної чи двох 
полиць до великих збірок. Там 
можна подибати осібні шафи 
з книжками про горожанство 
та подібні теми, писані про-
стою англійською мовою та 
призначені спеціяльно для чи-
тачів чужинецького роду. 

Багато людей приходять до 
бібліотеки в першій мірі для 
випозичений книжок, або на 
те, що це є вигідне місце на 
проведення кількох годин ча-
су підчас читання. Вони скоро 
довідуються, що бібліотека 
веде ріжнородну діяльність, з 
котрої можна користати в ці-
ли свого піднесення на вищий 
ступінь культурного життя. 

ФЛІС. 

81-83 GRAND ST.. 

Зуб за зуб. 
В о н а : Якби ви були 

моїм чоловіком, я наля-
лаб вам отруї до кави. 

Він: А якби ви були 
моєю жінкою, я цю каву 
ВИПИВ' би. 

ЗБІРНЕ ВИДШІгІ ТИРІВ ВАСИЛЯ 
В 1934 році Західня Україна святкувала 60-літ-

тя народи^ ^ряадєького' письменника Василя Сте-
фаника і при тій нагоді ювилейни# копіѓєѓ -ядеѓа-
новив видати всі твори письменника в однім1 томі. 
Видааня таке дааявияося в Т933 році, обіймає всі 
його твори, формату великої вісімки, На черпаному 
папері з ілюстраціями видатних унфадаських ґрафі-
ків М. Бутовича і В. Касіяна. Ціна юиіжки^$5. За-
мовлення враз.ізщі^ми слачш на адресўі. 

GEORGE VV. STEFANYK, 
AiibeFta CJoUege Edmonton, Altk 
ИІШШШЩЮІ "'"f'X JU'IHI.II і, '. ї'ї ' ' 'і. g s a s s s s s s i 

і ѓ ѓ і ц It u 

ObOfl РОКУ СВЯТКУЄМО КОНЦЕРТАМИ, ВІДЧИНІМ н 
АКАДЕМІЯМИ їйМ РІЧЩЮ СМЕРТЙ ВЕШвГВ 

М ЎКЃАШ 

ІВАНА ФРАНКА 
Найбільшу пошану віддамо 20-тим роковинам його 

смерти тим, як прочитаємо Франкові твори, себто ті перли 
його творчостн, які від лиишв нам на науку. 

З неї нагоди книгарня „Свободи" 
дає для. всіх, хто шану Франка, 
спеціяльну оферту на книжки Івана 

Франка. 

8 К Н И Ж О К ЗА $2,50 
1. Захар Беркут, образ громадсько 

го життя. 
2. Абу Касимові капці, арабська 

казка. 
3. Батьківщина й інші оповідання. 
4. Вибір поезій Івана Франка і ко 

роткий начерк його життя. 
5. Для домашнього огнища, повість. 
6. Лис Микита. 
7. Молода Україна. 
8. Як пан собі біди шукав. 

Вишліть моні ордер на суму $2.50 іще сьогодні й одер-
жите повищі `8 книжок відворотною почтою. Колиб іще ви 
хотіли мати найкращий твір Івана Франка, „Мойсей", то 
вишліть $2.75. — Замовлення треба слати на адресу: 

"S V О В О D А," 
81-83 GRAND SX„ О'. (X Box 846) JERSEY CITY. M. ^ 

=37 вяшшя 

ШКІЛЬНІ к н и ж к и 
КОТРІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ 

„СВОБОДИ": 
Перша Книжечка (Буквар), П. Матвійчука __ 40 ц, 
Друга Книжечка (Читанка для IL кяси), М. 

Матвійчука 45 ц, 
Трета Книжечка (Читанка для Ш. кляси), М. 

Матвійчука ; 60 ц. 
Четверта Книжечка (Читанка для ЃУ кляси), 

М. Матвійчука 75 ц, 
Коротка Історія України, L Крипякевича 50 ц. 
Мала Історія України, L Крипякевича :,_ 15 ц. 
Початкова Географія, з багатьома малюнками 

і картою, написав Степан Рудницький 75 ц. 
Малий Катехизм христіянсько-католнцької ре-

лігії, уложив о. Іван Рудович 36 ц. 
Зіблійна історія, старого і нового завіта, о. 

д-ра Ярослава Левицького 85 ц. 
Шкільний Співаник, Ф. Колесси І_Г 75 ц. 
Співакиќ для дітей дошкільлого. та шкільного 

І віку, зладив М. Гайворонський 35 ц. 
Співаймо, збірничок пісень на два голоси для 

шкільної молоді. На весняне свато пісні 
Зладив Ф. Колесса rs ц. 

Замовлення разом з належитістю слати до-
" S V O B O D A , M 

81-83 GRAND STREET, (BOX 346), JERSEY CITY, N. J. 

Я Ш Ш А Г І Щ РІДНОМУ 
КРАЄВІ. 

`` , 1 , . . . . . . . 
БОСТОН, МАСС. 

Мл політичних вязнів. 
На весіллю в ѓром. М. Бод-

кара, члена від. 27 ОД ВЎ, пс-
реведено збірку на політичних 
вязнів варшавського й львів-
сьќого процесу,..яка виносим 
$†8,75. Отже $18 вислано до 
Обеднання на призначену ціль, 
а 75 ц. о'сталось у касі відді.п 
ОДВУ. Жертвували по $1: М. 
Боднар, П. Боднар, Ніўнаќ, II. 
Давискиба, П. Мороз, Г. Бой-
ко, С. Сенчук і А. Захарчуі, 
Е. Рокотинець жертвував $5, 
а по 50 ц. зложили: В. Моро.і. 
С. Ярош, С. Кучер і С. Гаврн-
люк. По 25 ц.: Я. Дудаш, А. 
Ребенецький і Е. Ціроф. Окре-
мо жертвували на ту ціль С. 
Сухеиький, М. Ничай і 11 
Мельник. 

-Н-, Давискиба. 

БУДАПБШТЄНСЬКІ ПОЛІЦАЇ 
ДЕСЯТЬ НОСИТИ ВУСИ. 
Директор будапештенськоі 

поліції д-р Ференці видав при-
каз, що на будуче всі поліцаї 
в Будапешті мусять мати rap-
id, буйні вуси, ще й до топі 
випомадувані, щоби блища-
лися. По старій думці, лише 
буйні.та блискучі вуси мусять 
у людей., ви кликати респект і 
еЃрах. А полщаям того по-
трібно для поваги. 

Один будапештенський ча-
сопис радить д-рові Ференціе-
ві, щоби поліцаїв без вусів — 
Іменував тайними поліційними 
агентами. 

ЛІКАР ДІСТАВ ВІДШКОДУ-
ВАННЯ ВІД ПАЦІЄНТА. 
У Білгороді заскаржив один 

зубний лікар пацієнта за від-
Шкодування. Обвинуваченні! 
підчас того, як лікар пльом-
бував його зуб, вкусив лікаря 
в палець. І то так вкусив, що 
лікар мусів дати собі ампуту-
вати палець. Корпус делікті — 
відкушений палець — лікар 
приніс на судову розправу 
Обвинуваченого засудив суд 
на вязницю та заплату відшко-
дуванни. 

Д-Р ЮРЮ ДНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР 

321 Е. 18th STREET, 
between 1st am) ZaA Avonusa, 

NEW YORK, N, Y. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. 

Урядові родини: рано вія 10 до J 
І 12. ввечір від 6 до 8, а в неділі J 
} рано від 10 до 12. 
HtaMBMaaMMaW44w 

На всякий випадок вони за-
ховели свою зброю під кор-
чем, одначе так, щоб кбжної 
хвилі дістати її-_руками, й сів-
ши на землю, почали щось 
безжурно говорити. Вони ра-
хували, що колиб навіть Інта-
мо знайшов їх, то своїм пове-
денням вони зроблять таке 
вражіння, що, мовляв, вони 
зовсім не-думали про` втечу. 

Сидячи, вони вдивлялись у 
вогні канібалів та вдавали, іцо' ь ?Kv: hi 
поза ці вогні нічого їх .7." 

ЦІ-не 
кавить на світі. Ось у такій 
позиції застав їх Інтамо. Зда-
лека, хоч він і бачив цілу цю 
групу, то не міг знати, хто во-
ни такі. Тепер, побачивши їх, 
він на хвилю станув мов вко-
паний у землю. Поволі гнів 
почав заливати його - обличчя. 

„Що ви тут робите?! — за-
шипів він лівголосоМ: і #ого 
обридливе лице прибрало- ска-
жения вигляд. Він нервово 
стискав у руці великий дрю-
чок і здавалося, що ось-ось 
він підійме його, щоб комусь 
розвалити голову. Хлопці, хоч 
удавали спокійних, були гото-
ві а одній секунді сягнути по 
зброю і скінчити раз на- все 
з канібалом. 

(Яч)івЧр0ТКІЙ мовчанЧі інта-
МО.заѓрІвррив: „Котрий з вас 
обох є білим чарівником?" 
Док знав дуже добре, що Ін-
тамо мав найбільйіу злість 
проти нього, одначе без ва-
гання він йому відповів: „Я 
ним є. Що ти хочеш від ме-
не?" Інтамо нічого не відповів 
на це, тільки во хвилі вагання 
кинувся на нього, звівши свій 
дрючок догори. 

НАЯПРЩЕ ХОРІ, 
НЕ ТРАТЬТЕ НАДЃІ! 

Даром Тлт 
М І Л Є Р Т О Н 

сьогоднішнє ОГОЛОШЕННЯ У 
ВАШИХ РУКАХ МОЖЕ БУТИ 
ВАШИМ ЦБРЩИМ СТУПНЕМ ДО 

ЗДОРОВЛЯ. 
Хочемо, щоб найбільше людей пізна-

V не ііломе лімрство, зільне, котре 
Доконало тисмх чуд у недугах шлунка, 
Рввьйтжму 1 ведуѓ вирок. ' 

Одна Велика Коробка $І 
мстдме майже ил цілий місяць помочі 
для найгірше яорого. 

Спеціяльна оферта читачам 
„Свободи": 

І 1 $1.00 u одну коробку МІлертону. , 
Г J $1.50 за дві коробки МІлертону. 
f } $2.00 м три коробхн МІлертону. 

ПнтаДте м зіллям МІлертон у вашій 
сусідній аіггиці, а як там його ше ма-
ють, то пишіть до: 

J. S. MILLER, Inc., Dept. U4 
P. О. fh% вад, Newark, ft J. 

Потребуємо агентів. 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

аАггЦМА̂ СЬ ПОХОРОНАМИ В BRONX, BROOKLYN, NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 
129 Е. 7Љ STREET, 
NEW YORK, N. Т. 

TwL Orcbaird 4.2568 
BRANCH OFFICE ft CHAPEL: 

707 PROSPECT AVENUK 
Ctre. aV 1M St.)r BRONX, N. Y. 

T.l. Udlow 4-2898. 


