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ЖАХЛИВЕ ТРЯСЕНИЙ ЗЕМЛІ 
В ЧІЛЄ 

САНТЇ#ГО (Чілє). — Трясення землі, що поби-
ло всі дотеперішні рекорди в тих ОКОЛИЦЯХ, знищи-
ло коло 20 міст у Чілє. Одно місто, Чілян, що має 
50,000 мешканців, вцілості обернулося в руїну. Дру-
гим̂  містом, що тяжко потерпіло, є столиця Консеп-
сіон. Кажуть, що найменше десять тисяч людей 
згинуло. Та не виключене, що те число значно біль-
ше. Вулиці по містах цілком завалені цеглою і ка-
мінням, так, що неможливо рятувати тих Людей, ко-
трі присипані, а котрих стогони розносяться без-
настагігіо. Де'які ч'ас'тини Міста занялись вогнем. 'Всі 
електричні, газові і водопроводні получення пірва-
ні. Цілий край представляє жахливий образ. 

ХОЧУТЬ ПЕРЕБУДОВУВАТИ НЮ ЙОРЌ. 
НЮ ЙОРЌ. — Нюйорська комісія пляновань одо-

брила плян, щоб 170 „бльоків" у східній частині до-
лішнього Ню йорќу перебудувати, усуваючи пере-
старілі будинки, а ставляючи на їх місце модерні. 
Населення цеї частини приняло плян з одушевлен-
ням. ! 

БОРОТЬБА УРЯДУ З СЕНАТОМ. 
ВАШИНГТОН. — Сенатор Барклі, що є прй-

хильником уряду, старався в сенаті так маневрувати 
справу грошей,на безробіття, щоб голосування від-
тягнути можливо; якнайдалі. Бо так, як сьогодня 
стоять справи, то більшість голосів пішла би проти 
уряду і не привернулаб суми 150 міліонів дОлярів ца 
безробіття, які сенат обтяв. А урядові йде не лиш 
про самі гроші, але також про престіж, який через 
те обнизивсяб. 
РОЗКОЛ У ЮНІЇ, АВТОМОБІЛЬНИХ РОБІТНИКІВ. 

ДіТРОЙТ. — Гомер Мартин^гол^а юнії авто-
мобільнйх"`робгтнифв, яких 'начисляють'"400,000, на-
писав до Джана Луіса, голови К.П.О., отвертого лй-
ста, в якому резиґнує з членства в'екзекутиві К.П.О. 
В томуж листі Мартин закидає Лўісові, що той про-
вадив підступну і шкідливу політику в автомобіль-
ній юнії, політику, яка шкодила робітничому ^рухові, 

І а прямувала до особистої сили Джана Луіса. Мар-
тин далі закидав Лўісові, що той прямує до дикта-
тури та що для тих цілей звязався зо сталінськими 
агентами в Америці. 

ПРОТИВЛЯТЬСЯ ЗНЕСЕННЮ ЕМБАРҐА. 
ВАШИНГТОН. — У сенаті сенатор Лўіс виголо-

сив промову, в якій говорив, що не лиш не Треба 
зносити заборони вивозу зброї до Еспанії, але тре-
бі цю заборону скріпити. Бо вивіз зброї до вою-
ючих європейських країв може втягнути Америку у 
війну з європейськими краями, в першій мірі з Ні-
Меччиною, Італією та Японією. 

КАЖУТЬ, ЩО АМЕРИКАНСЬКЕ ДЕТУНСТВО 
Є ПОЗАДУ ЕВРОПЕЙСЬКОГО. 

НЮ ЙОРЌ. — Тут розпочався з'їзд амерйкан-
ських летунських інжинірів, у числі 400. Уступаю-
чйй голова товариства, Врайт, заявив, що кілька 
літ тому Америка вела перед у якості і скількості 
будови літаків. Тепер Америка^ лишилася значно 
позаду деяких Європейських країв. 
НЕРЕДБАЧАЄ ДЛЯ НЮ ЙОРЌУ „КУЛЬТУРНИЙ 

ПРОВІД". 
НЮ ЙОРЌ. — Президент Колюмбійського уні-

верситету, Нїкрлас Вотлер, на зборах американських 
‚,пілґрімсп сказав, що. недалекий уже той час, що 
Ню йорќ перебере культурний провід так званої 
„західньої цивілізації". Колись столицею цеї Циві-
лізації була стара Греція, яка створила величезні 
інтелектуальні цінності. Опісля Рим, який створив 
законодавство, організацію, будову шляхів і кому-
нікацій. По нім перебрав ту ролю Лондон, що був 
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. Найновіший літак-великан, придуманий спеціяльно для літання верхніми шара-
ми атмосфери, звичайно висотою 20,000 стіп. Коли він летить такою висотою, то 
є ^опечатаний", себто лише механіки можуть відкрити його двері. Він буде возити 
на собі 33 пасажирів днем, а 25 ніччю. Недавні проби цього літака в Сіетлі, в стейті 
Вашингтоні, були удалі., 

ЗГОРІЛО К І Л Ь К А Д Е С Я Т Ь 
ТИСЯЧ КНИЖОК. 

АДВОКАТ ПАЧКАРЕМ ФАЛЬ-
ШИВИХ ДОЛЯРІВ. 

У Варшаві згоріли видавни 
чі заведення М. Арцта. Зѓорі 
ло кількадесять тисяч книжок,іѓ 
вартости кількасот тисяч зл 

Державна, поліція придержа-
ла у Віндзорі 31-літнього ад-

з Шікаг`о, Альфонса 
Сопчука, обвинувачуючи йо-
го у пачкуванні фальсифіка-

ЧАЙНИЙ ВЕЧІР „СОЮЗУ І 
УКРАЇНОК" У ХУСТ1. 

В недию, 11. м. м., відбув-
ся в новопридбаній домівці 
„Корона" в Хусті чайний ве-
чір „Союзу Українок". Імпре-1 

за, що мала на меті `запізна- ` 
СТОЛІТТЯ МАНДРІВКИ 

БУРІВ. 

В Полуднево-африканській 
Унії відбулася врочистість 
століття мандрівки бурів з 
першої оселі голяндських о-
садників Каплянду на північ, 
до сьогоднішньої Полуднево-
африканської Унії. Вісім возів, 
запряжених волами, що виру-
шили з полудня шляхом дав-
ніх бурів, зїхаливя по кілька-
місячній подорожі в Преторії, 
я'ку прикрасили врочисто пра-
порами, головно в барвах ста-
рої бурської республики. На і „Просвіти" в Росохах то 

стом на виміні, доїхали ио-
му кінця, бо помогли поліції 
попасти на слід Сопчука. 

ПРИПИНИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЧИТАЛЬНІ „ПРОСВІТИ" 

В РОСОХАХ. 

Староство в Добррмилі при 
пилило діяльність 

свято прибули тисячі гостей. 

тів канадійських 10-доляро$ихІ ти ширші сфери інтелігенції 
банкнотів. Поліція знайшла BfTa закордонних гостей з б с п і -
його посіданні таких фаль-! вами й танцями, в Карпатській 
сифікатів вартости $4,620. і Україні, пройшла з повним у-
Візник таксівки й одна дівчи- спіхом. Багато гостей мусити 
на, що були .‚вкушені" ошу- 3 причини браку місця на са-, 

'лі відійти додому, не побачив-
ї ш и цѓеї цікавої імпрези. 

Величезний успіх мали укра-
іїнські національні пісні у ви-
конанні хЬристів театру „Нова 

І Сцена" та танці, причому аќ-
торќи цього театру виступи-
ли в народніх строях. Барви-
стий калейдоскоп ноші допов-р 

читальні{н я л и голубі однострої „Січо-, 
виќїв . і 

Настрій на салі був якнай-
кращий. Було вражіння, що 

що „дшльиість того товари-
ства виступає проти обовязую-

ПЩІІАЛИЛИ БУДИНОК ФІЛІЇ чого права й загрожує безпе-^в с я д і я п р 0 ходить по давньо 
‚ПРОСВІТИ". ці та публичному порядкові 

'Від цього рішення внесено 
Вночі на 16-го м. м. біля! відклик до воєвідства. Слід 

12-тої опівночі невисліджені і додати, що в короткому часі 

му — в ужгородській „Коро-
ні". 

На вечерницях були приявні 
,й представники уряду. — 

досі злочинці підпалили буди-'припинено в згаданому районі ^ новий Час"), 
нок філії „Просвіти" в Лю- діяльність чотирьох читалень:) 
бачеві. Палії облили бензиною; у Посаді Хирівській, Городо-
двері й коридор крійь шпа-jвичах, Лопушниці й тепер у 
ру, пробиту в дверях, і тоді, Росохах. 
підложили вогонь. На щастя,; 
завважили пожежу ще завча^ ПОКЛАЛИСЯ НА ВУЛИЦІ. 
су громадяни: Михайло Bax-j Група безробітних ўладила 
нянин (сторож будинку філії),!в Лондоні оригінальну демон-

ГРАБІЖНИЦЬКА СИРЕНА 
ВЖИЛА МОЛОТА. 

Степан Пилип та інж. Ќость 
Біжко й угасили її самі. Шко-
ди є на приблизно 200 (зл. 

стращю як протест проти від-
мови властей виплатити ібез-
робітним підмогу. Безробітні 
поклалися на дорогу на Окс-
фордському майдані, в центрі 
міста, і припинили рух. Поді-

, , „ . п .. _., іція мала чимало труду, заки 
У Плавю, повіт Стрий, ви-: л „ 
УЃ iwiaon,, к ' і усунула цих демонстрантів. 

бухла в домівці читальні „Про-.іJ `` J . 
світи" пожежа.' Вогонь пере-

ДОМ1ВКА „ПРОСВІТИ" 
ЗГОРІЛА. 

осередком вільнодумних струй 
негіадає, а провідна роля чимраз більше переходить укинувся також на ^ооператив-. 
до Ню Иорку. 

гіРЙЃбТОВЛЯЄ ПЛЯН ДЛЯ БЙЗНЕСУ. 
ВАШИНГТ'ОН.- — йовоймен^в'аний секретар 

торговлі, Гонкінс, заявив, що він оголосить у ко-
рОтќсгму часі плян для'бйзнесу,'нїгЬЄнові .якого він 
мав'би'Ьрийти до 'оживленн'я. Притім Гопкінс ска-

ТРІИНЯКИ. 

В Торонті трапляється ба-
гато грабункових нападів, у 
яких фігурують гарні дівчата. 
Ось так Внлйем Гіліген, 33 літ,! 
Ізайшов до готелю на пиво, де! 
познайомився з двома гарни-
ми паннами і їхнім товаришем. 
По пиві поїхали на прогульку 
за місто. Коли висіли з авта, 
мужчина холив ҐіліГена ззаду: 

і за пояс, а одна з „панночок" 
і витягнула приладженого MO-J 
І лота й ним тричі вгатила Ґі-j 
іліґена л о голові. Ограблено-І 

ний склеп, що містився в то 
му самому домі. Дім згорів 
до тла 
зл. 

Втрата досяг'ає 5,000 

В Білашівці, повіт Костопільіго й непритомного знайшов 
в Івана Щука прийшли на світ у рові моторист і завіз до 
трійнячки.'самі дівчинки. Вони лічниці. Від ударів молотом 
зовсім нормальні й здорові. Ітріс череп Пліґена. 

АМЕРИКАНСЬКІ УКРАЇНЦІ: БЕЗ ОГЛЯДУ НА ВСІ ІНШІ ВАЖНІ 
К е У Ж ! НАРОДНІ СПРАВИ, ТРЕБА НАМ ПОДБАТИ ПРО УЧАСТЬ У СВІТОВІЙ ВИ-

``Г.-и _`-ѓп'$'о ЇСЃИ `^ІпіАтлл 'ГТттсітя nnaiiinHMWaM - - '_ ^ - _ _ _ . „ . ^ : _ , . .її. „ л - - . ^ . . г - , ^‚‚п^ч, v r r v ГІЛІІГЛГЧ приходу,^ в'193'8 — ь4 біліони. 'Плата працівникам 
виносила в 1938 р. '42 білібгіи, а'в'попередньому 45. 

ЗАСУДИЛИ ЗА ОБМАН. 
-НЮ ЙОРЌ. — Анну Кунашевську, яка була влас-

нйце`ю шифкартовоѓо бюра в Ню Йорќу по тім, як 
її чоловік поповнив самогубство, суд засудив на 15 
місйців арещту за обманства і дефравдацію сімох 
тисйч ̀ долярів. . 

СТАВІ В НЮ ЙОРЌУ. ХТО МОЖЕ, ХАЙ ПОМАГАЄ ДІЛОМ, ХТО ІНШИП 
ХАЙ ПІДПОМАГАЄ АКЦІЮ ГРОШЕВИМИ ЖЕРТВАМИ. 

ДАРИ й ІКЕРТВЙ ПОСИЛАТИ НА АДРЕСУ: 
NICHOLAS MimASZK6, Treasarer 

UKRAINIAN AMERICAN EXPOSITION ASSOCIATION 
P. O. Box 1014., Church Street Annex, New York, N. Y. 

ЕВРОПА МОБІЛІЗУЄТЬСЯ 
. ЛОНДОН. — Англія, хоч думає тільки про мир, 

готується до війни. До оборони втягає міліони ци-
вільного населення і приготовляє його вже тепер. 
Найбільше денервуються люди непевністю. Це піз-
нати найкраще на біржі, на якій тепер вартісні па-
пери постійно спадают'ь, подібно яку Ню Йорќу й 
Парижі. 

Італія І Німеччина покликують резервістів. 
Як у пресі так і в політичних колах дебатують 

над тим, що властиво має значити німецька й іта-
лійська мобілізація. Особливо турбуються німець-
кою мобілізацією, бо вона є того роду, як та, що 
минулого року попередила ќрізу в Чехосло.ваччині 
й прилучення Судетчини до Німеччини. Тоді, як пи-
ше лондонська преса, Німеччина також нічого не 
говорила, а тільки переводила мобілізацію. Йазагал 
панує думка, що теперішня німецька мобілізація є 
на те, щоби поперти домагання Італії в Африці, а 
властиво на Середземному морі. 

. v Франція готується. 
Що міжнародня ситуація дуже напружена та 

що може вибухнути воєнний конфлікт, видно $`з 
того, що й Франція зміцнює свою військову силу й 
покликує до військової служби коло 50,000 резер-
вістів. 

І ТУТ КАРПАТСЬКА УКРАЇНА. 
БЎ ЌАРЕШТ. — Пишуть, що „Залізна Гвардія" 

ще не цілком зліквідована, хоч убито її'головного 
провідника, Кодреану, та інших визначних провід-
ників. Остався ще живим заступник Кодреану, Іван 
Віктор. Та він, кажуть, утік до Карпатської України 
враз з іншими своїми приклонниками, з чого ру-
мунськйй уряд дуже незадоволений. 

Лякає Велика Україна. 
Американський^ к^ес^ондент, я^щ.;(дрно,сить 

про ці чутки,гдЬд?ає7що акція за Велику Україну, яка 
ведеться в Карпатській Україні, є загрозою для Ру-
мунії. 

ПИШУТЬ ПРО ПАРАДИ. 
ВАРШАВА. — Польська преса переповнена по-

дробицями про приїзд до Польщі німецького міні-
стра заграничнихч справ; Рібентропа. Але описують 
головно велику параду, з якою принимано німець-
кого дйпльомата на залізничім двірці, а потім на 
обідах. А позатим тільки повторюють те, що вже 
нераз було сказане, а саме: Польща хоче бути в при-
язні з усіми, а головно з Росією і Німеччиною. 

В СПРАВІ ЖИДІВСЬКОЇ ІМІГРАЦІЇ. 
ВАРШАВА, і— До Лондону виїхала жидівська 

делегація з Польщі, на чолі з рабіном Шором, щоб 
там увійти в тісні звязки з іншими жидівськими ор-
ґанізаціями з цілого світу. А це на те, щоб спільно 
.виробити плян, як і куди вивезти більшу скількість 
жидів з Польщі. Домагаються знесення обмежуван-
ня іміграції до Палестини. 

ШУКАЮТЬ МАСОНІВ. 
"" ВАРШАВА. — В польським соймі домагаються, 

щоби проголосити публично всіх тих, що були чле-
намй розвязаних масонських льож. Виходять з цьо-
го заложення, що масон, як раз зложив присягу, о-
стається масоном навіть і тоді, коли розвязано льо-
жу, до якої він належав. 
ВИСЛАНИЙЌ СЛОВАЧЧИНИ.ЇДЕ ДО АМЕРИКИ. 

БРАТИСЛАВА (Словаччина). — Виїхав до Злу-
чених Держав Константин Кўлен, щоби' пропаґува-
ти серед американських словаків ідеї „словацького 
націоналізму". Кўлен був правою рукою словаць-
кого провідника, о. Глінки. 

ЩЕ ОДНА РЕОРГАНІЗАЦІЯ. 
МОСКВА. — Переведено четверту з черги ре-

організацію комісаріяту тяжкої промисловосте те-
пер його цілком знесено. На його місце створено 
б нових, від себе незалежних комісаріятів. Думають, 
що може це що поможе. Дотеперішній коміс'ар 
тяжкої промисловосте Лазар Каганович, став те-
пер комісарем топлива. 

БАРСЕЛЬОНА ЗРЕЗИҐНбВАНА. 
БАРСЕЛЬОНА (Еспанія). — Йдуть далі завзяті 

І бої за вдержання, зглядно здобуття Барсельони, Але 1 доля міста вирішена. Це знають мешканці, яких є 
`і до двох міліонів. Вони тепер відтяті. Нема куди 

втікати. Тому, як подають кореспонденти, ждуть 
байдужно, що принесе хвилина. 

ФРАНКО ПЕРЕМОЖЕ. 
ПАРИЖ. — Нема сумніву, що ген. 'Франко 

тиме в скорому часі цілу Еспанію в своїх руках. З 
тим уряд уже погодився. Але йде тепер про те, щоб 
з такої перемоги не скористали надто багато Італія 
і Німеччина. Ось тут і сук, над яким ломить собі 
голову французька дипльоматія. 
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БРЕШИ, ТА ШШ ЗНАЙ 
Якийсь вислужливий комуністичний пропаґан-

дист розписався в останньому числі часопису 
„Внешная Торговля", що є офіціяльним органом `ро-
сійського комісаріяту заграничної торговці, про ве-
литенську економічну потугу теперішньої совєт-
ської Росії, якої вона достигда за панування дик-
татора Сталіна, а совєтський уряд заставив тепер 
чужих кореспондентів у Росії переслати цю пропа-
ґанду своїм газетам. 

Зо статті, котрої винятки саме перекаблювали 
до Америки, виходить, що економічний стан со-
вєтської Росії світлий.. Мовляв, колись Росія му-
сіла купувати всякі фабричні вироби, та від кількох 
літ вона вже розвинулася до того, що купує лише 
тоді, коли саме хоче., Що більше, вона ще недавно 
мусіла продавати свої продукти, щоб добути гроші, 
потрібні на закупно чужих товарів, а нині розвину-
лася до того, що вже продає лише тоді, коли хоче. 
Вона вже виробляє в себе все, чого їй треба. Вона 
вже самовистарчальна. Економічно незалежна кра-
їна. Властиво, економічно найбільше незалежна кра-
їна в св,іті... 

Такі реч̀ і пише совєтська газета, знаючи, що їй 
ніхто в Росії не буде мати відваги заперечити, ні 
навіть у сумнів піднести. На все це не подається ні-
яких цифр, дарма, що комуністична тоталітарна дер-
жава може собі вкладати цифри про внутрішні спра-
вй так, як їй лише подобається, бо громадянство 
не має найменшого засобу провірити зложені уря-
дом цифри. Називається Росію самовистарчальною 
країною, навіть найбільш самовистарчальною кра-
їною в світі, себто навіть більш самовистарчальною, 
ніж капіталістично високо розвинена Америка, ко-
тра має загально освічене населення й не перехо-
дила ніяких внутрішніх потрясень.,). 

Хвалиться совєтська Росія, що вона розвинула 
не лише звичайний фабричний промисл для доста-
ви потрібних населенню фабрикатів, але навіть фа-
бричний промисл для виробу фабричної машинерії, 
чим, як звісно, правдомовно можуть похвалитися 
лише найвище економічно розвинені країни світу. 
Донесення подорожних по совєтській Росії доказу-
ють, що совєтська Росія не то не розвинула машино-
вого промислу, але й навіть звичайного фабричного 
промислу, що послугується чужими машинами. На-
віть у тих випадках, де вона має фабрики і виборляє 
товари, вона не може відповідно розповсюднювати 
цих товарів по краю через недорозвій своїх лучбо-
вих засобів. 

Безсоромна самохвальба кінчиться замітною у-
вагою, що нібито недавній комісар торговлі завинив 
за ‚слабий розвій російської торговлі, себто, що но-
вий комісар її розвиває як слід. Значить, і в совєт-
ській Росії повторяється стара царська система, ко-
тру характеризував іще Тарас Шевченко, що, мов-
ляв, у російській офіціяльній історії кожний цар за-
стає царство в повній руїні, розбудовує його до 
найкращого стану, але наступний знову застає його 
в руїні. 

З історії терпінь 
Карпатських Українців 

(На підставі меморіалу Е. Еґана). 

Сьогодні Карпатська Укра-
їна віддихає вільним повітрям. 
Стає. їй лекше, бо має свою 
владу. Але скільки та країна 
витерпіла, то один Бог знає. 
Які тяжкі обставини треба бу-
ло українським селянам на За-
карпатті пережити, можна пі-
знати і з того, що про ці об-
ставини пише меморіял Ед-
мунда Еґана, з роду шотлянд-
ця, якого вислав був мадяр-
ський уряд, щоб розслідивпо-
лрження, бо українські селяни 
перестали платити державні 
податки, бо не 'мали з чого 
платити. Цікаво буде тепер 
пригадати те, що писав цей 
Еґан, котрий виявив себе при-
ятелем бідного й визискувано-
го селянина. За це Еґан пе-
реплатив своїм життям. Лихва-
рі-жиди, проти яких він звер-
нув свій меморіял, спричини-
ли його передчасний кінець, 
його вбили в 1901 році. 

Еґан промандрував, усю 
Карпатську Україну і все, що 
бачив, списав у меморіялі до 
уряду. Вказуючи на причину 
нужди українців, виступив він 
головно проти жидїв, доказу-
ючи, що вони обсіли всю Kapf 
патську Україну та зруйнува-
ли верховинців усякими штуч-
ками. Жиди ті прийшли до 
Карпатської України з Галйчи-
ни та з Росії. 

У меморіялі читаємо, що го-
ловним джерелом недолі се-
лян карпатської смуги, яка 
належала до Мадярщини, є те, 
що невідповідно перевели у 
практиці земельний законѓ се-
лянам забрали сіножаті та па-
совища, а навіть почасті ґрун-
ти, які вони передтим ужива-
Іли як спільну власність. І цей 
наскрізь хліборобський, обід-
нілий нарід дістався в руки 
торговельного елементу — 
жидів! 

В деяких околицях жиди 
загарбали вже 50 процентів се-
лянських земель. Нема ніодної 
оселі, хочби вона складалася 
лише з,8-ох хат, де не жив би 
хоч один жид — посередник 
до всього. В місцевостях біль-
шого р'уху жидів багато біль-
ше. Нпр. у Волівці на 1,115 
христіян є 212 жидів (20%), 
у Сваляві на 1,836 христіян 
373 жидів (25%), у Верецьких 
639 жидів (42%), у Мукачеві 
на 11,000 мешканців 6,000 жи-
ців (60%), у всьому сваляв-
ському повіті з 56 громадами 
є 3,833 жидів (16% усього на-
селення). 

`Вони винаймають майже всі 
полонини та сіножаті великої 
посілости і віднаймають селя-} 
нам. У їх руках- усі коршми, 
які підривають моральну і маг 
теріяльну силу народу. Всі під-
води, головнож до вивозу де-
рева з панських і державних 
лісів, у жидівських руках. Во-
ни посередничать при всякій 
торговлі, то'ргують поживою, 
одежею, хліборобським при-
ладдям, ломами каміння, шут-
ром, взагалі всім. 

Так подав Еґан з тим, що 
найменший процент, який бра-
ди жиди за часів Еґана, був 
три римські від 10 римських, 
отже ЗО%. Колиж довжинќ 
трохи збі'днів, тоді лихвар 
зараз підвищував процент на 

ПЕРЕКАЗ ПРО 
хўетський ЗАМОК 

Місто Хуст, теперішня сто- ходять татари, Богдан висту-
лиця карпатсько-українського 
уряду, як і інші карпато-укра-
їнські міста, лежить у - стіп 
замку, якого початок - сягає 
прадавніх часів. .Нарід нази-
ває цей замок Червона Скала. 
Ця .назва звязана з гарним пе-
реказомя_Цей народній переказ 
опрацював у гарній поетичній 
формі карпато-український по-
ет Василь Ґренджа-Донський 
„Червона Скала" (Князь Бог-
дан) епос про Хўетський за-
мок з XIII. століття на основі 
народнього переказу. Видан-
ня друге, перероблене й до-
.повнене, Ужгород 1938 80 стор. 
112, Видання Т-ва Українських 
Письменників. 

пив із військом проти них. 
Бій скінчився невдачею.` та-
тари зайняли замок, забрали 
в полон усю замкову службу, 
також княгиню та її синка і 
вертаються у свої степи. Ро-
зійшлася чутка, що князь 
Богдан згинув у бою. Як та-
тари ділили полонених, кня-
гиня припала татарському ва-
тажков'і. „Вона піде до мого 
шатра і буде моєю дванаця-
тою жінкою" приказав вата-

бинею, син, що вже підріс, 
не знає, що ця стара жінка 
це його мати. Раз потайки 
вдалося .княгині використати 
хвилину, щоб порозмовляти 
з сином і сказати йому прав-
ду. Врадилися втікати. Подо-
розі княгиня впала з утоми, 
перед смертю завісила синові 
на шию медалик — свою оди-
ноку памятку від чоловіка, 
князя Богдана. Тимчасом 

1 римський тижнево під 10 рин 
ських. У деяких місцевостях 
брали по 2 ринські тижнево. 
Довжник боявся сам зробити 
донос за такий грабіж, бо тоді 
втратив би всякий кредит на 
будуче. Колиж якого лихваря' 
заденунціював - священик або 
службовик, зараз такого під 
палили або й убили. 

Найбільше процвітала лих-
ва худобою. Жид Купував па 
ру бичків' за 70 ринських 
віддавав їх селянинові до „рів-
ного поділўиќў" за 100 `рин 
ських. По році продавав жид 
ті воли на спілку із селяни-
ном нібито за 140 ринських, 
хоч тихцем продавав їх купце-
ві за 160 ринських. Жид відтя-
гав собі потім 100 ринських 
(фальшиву ціну купна), а о-
станніми 40 ринськйми ділився 
із селянином, що годував тих 
пару волів увесь рік своєю 
пащею на своїй оборі. При-
цьому відтягав селянинові 
припадковий довг із процен-
тами, так, що спільник-селя-
нин одержував звичайно чисте 
зеро. А щож заробив посеред-
ник?.Він заробив: ЗО ринських 
при передачі- бичків селяни-
нові, 20 ринських як полови-
ну зиску при продажу волів і 
по однорічній годівлі щонай-
менше 10 ринських як процент 
від давнішого довгу селянина 
оа всякі провіянти та ше 20 
ринських при продажу волів, 
бо воли продав тихцем не за 
140, лише за 160 ринських. От-
же заробив в однім році за 
70 ринських капіталу — 80 
ринських, себто 115 процентів! 

Подібне діялося і при 
„вставлювані" селянам коро 
ви. Корова коштувала 35 рин 
ських, а він віддав її селяни 
нові („вставив" у його стай 
ню) за 50 ринських. До трьох 
літ корова, мала телятко' три 
рази. По трьох роках вів жид 
чотири штуки на торг і знову 
продавав тихцем за вищу ці 
ну. Заробок жида був тепер 
іще більший. За-чотири штуки 
від вложеного капіталу (35 
ринських) мав чистого зиску 
найменше 125 ринських. Селя 
нин діставав усього кілька 
ринських, бо доїв три роки 
'корову... В непашнім році му 
сів іще селянин купувати у 
„свого" жида полонину. Інак 
ше могла худобина змарніти 
або згинути, а тоді всю втра-
ту мусів винагородити жидо-
ві селянин-спільник. За „виго-
ду", себто „вставлення" худо-
би до стайні, мусів селянин 
возити свого, „добродія" по 
всіх торгах і працювати на 
жидівських ґрунтах даром. Ро-
бітникові-женцеві платили то-
ді звичайно денно 60—70 крей-
царів, три чарки горівки та 
пачку тютюну. А „свому" жи-
дові селянин мусів працювати 
у жнива ва ЗО крейцарів, а 
в деяких сторонах, де не бу-
ло дворів, діставав селянин за 
порубання стоса дров пачку 
тютюну вартости 3 крейцарі. 

Коли хто поважився висту-
пити проти . такого визиску, 
того жиДи нищили. Священи-
ка у Вербяжі пустили вони до 
трьох літ тричі з димом за те, 
що він важився станути до лі-
цитації полонини, що досі бу-
ла в жидівських руках. Свя-
щеников? в Долішніх Верець-
ких загрозили за ліцитацію 
підпалом, а коли він обезпе-
чив усе своє майно від вогню, 
то жиди повирізували чоти-
рьом його коням у ночі язи-
ки. З Галичини привозили ба-
гато кльоців до тартаку у Во-
лівці. Частина візників става-
ла не в жида в` коршмі, а в 
селянина з Ляториці на попас. 
За це жиди пустили того се-
лянина з вогнем. У мара.мо-
роськім комітаті оснували бу-
ли- в деяких селах задаткові 
каси та крамниці на лад га-
лицьких. Жиди вислали своїх 
людей до священика в Доліш-князь Богдан, що був лише 

ранений, зайняв знову замокІній"Бистрі""(що" став `головою 
і ввесь той час думав лише ‚тієї організації), і ті пересте-
над тим, щоби пімститися на 
татарах. Одного дня сповісти-
ли князя, що до замку на-
ближається якийсь молодий 
татарин. Богдан сів на КОНЯІ 
виїжджає проти татарина та 
вбиває його мечем. Тепер жок. Княгиня воліла би рад 

ше бути останньою невільни-Іщойно побачив медалик і пі-
цею, та це їй не вдається: і знав, що і вбив рідного сина. 
ватажок хоче вбити її синка, Ўладив синові величавий по-

j-коли вона буде йому проти- хоррн, одначе не всилі̀  вти-
j витися. Хоч-не-хоч княгиня шити жалю ,̀ тому кидається 

Д.я відбувається підчас та- мусить. пристати на його во- на свій меч і поливає власно-
тареьких нападів у 13. століт.-;лю, а синка виховують на та-Ію кровю свіжу могилу. Кров 
ті. На -замку 'в Хусті володів {тарського войовннка. Минає і закрасила цілу` гору начерво- і'или' до "декана "жи"ди Та ради-
тоді український князь Богдан, і багато літ, княгиня постарілася, но, ' відси і пішла її назва:!'1" Й0МУ ..подобро'му" 
СГ.. rrrvr.n.rtno ПІРТ..О . . . у . . .піѓ І ц л п л . l M a . l a . n r a a . i n n , , - . ' . . . . ^__ ІІТ ^ ' ' ШИТИ ПН 

рігаликвященика, щоб він за-
кинув таку роботу. Священик 
засміявся та сказав, що так 
працює десять людей і колиб 
він і виступив із організації, 
то це не спинилоб діла. Неба-
ром після того підпалили го-
сподарство священика з 4-х 
углів, він утратив усе своє не-
обезпечене майно. Деканові з 
Долішніх Верецьких поручив 
міністер хліборобства списати 
в його деканаті селянську ху-
добу, простір полонин і сіно-
жатей, що є в селянських ру-
ках. Декан їздив від села до 
села, списував. Небаром прий 

ві просив владу, щоб його 
чимскорше перенесла на іншу 
парохію, бо він у Сускові не-
певний ні свого, ні своїх дітей 
життя. Той священик належав 
до тих,`що теж повідомив був 
про лихварство жидів. Селя-
ни опинилися в комірнім, а 
іземлю віднаймають від жидів. 
Ні худоба, ні збіже, ні сіно не 
належать до них, хоч вони 
працюють коло того. їм дає 
жид лише частину, решту бе-
ре собі. 

Увесь господарський інвен-
тар такого жида в селі, це 
одна велика шола, де зложе-
на кукурудза. З величини та-
кої шопи можна пізнати, 
скільки вже ґрунтів загарбав 
такий жид. Сам він_ увесь рік 
не береться до ніякої польової 
праці. Його робота це восени 
приказати „своїм" селянам: 
„Тепер звозіть „мою" кукуру-
дзу!" 

В ужгородськім комітаті 
держава мала в місцевості Ту-
рі-Реметі розплодову кінську 
стайню. ''Стайня не мала вла-
сних сіножатей, тому мусіла 
купувати сіно й овес. Та до-
ставу мали в своїх руках лише 
жиди. При винаймі пропінації 
у Волівці та сусідніх селах бе-
регівського комітату не важив-, 
ся ніхто станути до ліцитації, 
бо всі боялися шинкаря, що 
від літ винаймав пропінацію. 

Жиди, як могли, так викру-
чувалися від податків. Було 
теж багато таких жидів, що 
цілими літами сиділи між у-
країнськими селянами, а все 
ще не мали мадярського гро-
мадянства. Зручно теж викру-
чувалися від військової служ-
би. Калічили себе або натира-
ли тіло їдкими смаровилами, 
щоби при бранці, як неспосіб-
них, не взяли їх до війська, 
або підставляли хорих чи ка-
лік. 

Жид почував себе певним, 
що все виграє спра'ву в суді. 
Ось приклад: До крамниці у 
Сваляві зайшов був лісничий, 
багатша людина, купити шро-
ту. Щойно в крамниці пере-
конався, що не взяв грошей 
зо со`бою. Жид поборгував 
йому шроту за ЗО крейцарів. 
Як лісничий вернувся до до-
му, захорував і д̀о тижня` по-
мер. Умираючи, зробив при 
свідках заповіт, що не має 
ніяких довѓів крім ЗО кр. за 
шріт. Десять днів по смерті 
лісничого прийшла до вдовиці 
урядова комісія з купцем зо 
Сваляви 'та зафантувала за 
фальшивий довг небіжчика 
200 ринських частину спадщи-
'ни. Справа пішла перед суд, 
купець поставив своїх свідків, 
свідків удовиці не допустили 
і суд присудив купцеві 200 
ринських із процентами, вдр-
виця заплатила кошти проце-
су. 

Грабунки та вішання були 
за мадярських часів звичайним 
явищем. Стверджено, що зло-
чину допускалися жиди. Між 
русинами в останніх десятках 
літ (1900-тих p.p.). були ли-
ше два опришки; число під-
палячів, розбишак і злодіїв 
зпоміж жидів доходило до 
соток. 

Старшин командант. ко-
шицької жандармерії (куди 
належали комітати берегів-
ський і ужгородський.та інші) 
сказав Етанові, що публично-
му порядкові та безпеці за-
грожують у тих сторонах ли-
ше жиди, і то захожі. Укра-
їнськин селянин спокійний і 
колиб не жиди, то в усій тій 
околиці не треба би ніодного 
постерунку жандармерії. Укра-
їнський нарід, сказав той ко-
мандант, побожний і богобо-
язливий. „Я це провіриа сам 
моїв досвідом — каже Еґан 
у меморіялі. — Цілий рік обо-
вязуюся ходити по всіх поло-
нинах, лісах і дебрах без 
зброї, самособою під умовою, 
що не стрінуся з жидом. 
Ці^зайди трівожать лише лю-
дей, терором панують над ни-
ми. Вони тут безмежні пани". 

Банк або задаткова каса не 
могли на Закарпатті адержа-
тися. Пробували кілька разів 
оснувати позичкові каси, та 
жиди все змовлялись і всіх 
довжників каси нищили мате-
ріяльно.Якжеж приходило до 
ліцитації довжника, не зявляв-
ся ніодин купець на майно 
довжника і каса тратила ѓро-
ші, які була позичила селяни-
нові. Гроші можна було nQ-
зичати нќ Закарпатті лише у 
жида, розуміється на лихву. 

Хоч які вбогі приходили жи-
ди з Галичини чи Росії на За-
карпаття — зпочатку такий 
те декана. Священик у Суско-
жид живе просто з мило`стині 
своїх-одновірців —` то'таки 
дбає про науку своїх дітей. У 
'глибокій Верховині, де в се-
лах крім священика та вчн-
теля не було звичайно ніод-

до хати, збирав жидівську мо-!жеться, що третина, половина 
лодь, від чотиролітніх почав-
ши, і вчив релігії, читати, пи-
сати, а головно рахувати. В 
Сиготі відбувався навіть двічі 
до року „торг" на бохерів. 

Коли лише лихвар придбав 
собі тут і там кілька селян-
ськнх господарств шахрай-
ствами та лихварством, тод^Ч)-
безпечував будинки від вошю. 
Небаром потім підпалював гам 
ті обезпечені будинки і пред-
мети, гроші за обезпечення 
забирав у свою кишеню, а 
ґрунт віднаймав знову селянам. 
Деякі жиди були вже так доб-
ре відомі асекураційним това-
риствам, що ніяка краєва асе-
кураціуя не хотіла приймати 
їх обезпечення. Тому во̀ ни му-
сіли обезпечуватися за грани-
цекх Деякі жиди забагатіли з 
такої асекураційної спекуляції 
і `жили потім собі вигідно в 
містах. 

Чужинець, що вперше зай-
шов би у верховинське село, 
не завважив би відразу нужди 
селян. Бо хоч у деяких вели-
ких місцевостях, жиди займа-
ли і займають уже четвертину 
або третину населення, а по-
декуди навіть половину, то в 
глибокій Верховині мають во-
ни ледви по 3—5 хат. В селі 
треба роздивитись і розсліди-
ти маєткові відносини, а.пока-

або й більше як половина се-
лян не має вже землі, бо ввесь 
їх грунт перейшов уже в ру-
ки 2—3 жидів. 

Хто із зах'ожих у селі поба-
чить худобу, цей і не здога-
дується, що переважна її ча-
стина належить також до жи-
дів. Селянин годує лише ху-
Ідобу`?й }окиває. За часів Еґана 
у всій Свалявщині було 6,500 
коров і волів, з того жидів-
ських 3,192 штуки. В пооди-
ноких селах була ще більша 
ріжниця. 

Земля до половини в руках 
жидів, що не є і не будуть ні-
коли хліборобами, лише, вва-
жають цю землю предметом 
торговлі. 

Ті карпатські верховини бу-
ли колись пралісом. Ті, ' що 
викорчували та справили цю 
землю, ті що тисячу літ зро-
щували її своїм потом і тут 
сповняли совісно свої грома-
дянські та патріотичні обовяз-
ки в мирних чи воєнних часах 
супроти держави — ті хлібо-
роби за Мадярщини були зда-
ні на ласку і неласку зайшлих 
жидів. „Двигнути їх лежить у 
нашім державнім інтересі" — 
так закінчив свій меморіял до 
мадярського міністерства дер-
жавний комісар — шотляндець 
Еґан. 

Д̂ -р Антін Княжинський. 

Чи „чесність із собою"? 
Повторяємо часто цей ви- j людина жила за законами сво-

єї власної „правди", щоб кер-
мувалася в житті цими виду-
маними собою законами. Це 

його, не .добачаючи цього,;є вартість слів: „чесність із 

сказ В. Винниченка як основ-
йу ^вимогу особистого й за-
гального життя; повторяємо 

що він 'був виправданий тіль 
ки в очах світогляду, що його 
представником є Винниченко, 
й не добачаючи цього, що та-
ка вимога стоїть у різкій су-
перечності з тим світоглядом, 
що його принесла нова доба в 
житті світу — з ідеалізмом. 

Щоб можна було осудити 

собою". 
(̀В цій короткій статті не 

маємо змоги докладно роз-
глянути матеріялізм чи ідеа-
лізм, бо нам іде тільки про тс̀ , 
щоби прослідити вартість пов-
торюваного за Винниченком 
висказу). 

В релятивізмі правд матері-
вартість цього висказу, роз- ялізму знайшов він сам свою 
гляньмо його в сполуці з цим смерть, a ija його руїнах від-
світоглядом.-В якого' він випли- жив інший світогляд, створс-
ває, як його' конечний наслі- ний в основі давно, який одна-
док (консеквенція) — це є у че щойно тепер розбудовуєть-
сполуці з матеріялізмом. ;ся, — це є ідеалізм. 

Матеріялізм, як окрема фор-J Ідиалізм — це форма світо-
ма світогляду, признає дійсне 
(реальне) існуваџня тільки ма-
терії, але заперечує це існу-
вання духові. Та матеріялізм 
мусить стверджувати життя й 

ѓляду, яка бачить основу жит-
тя і його причину в дусі. Прав-
да, поза духом існує й мате-
рія, але вона існує тільки для: 
цілей духа. Дух править жит-

мусить знайти його вияснення; j тям, дух нормує його і дух є отже вияснює він його рухом 
атомів матерії, 'яки%! 'силу вн-
конати цей рух дає збережена 
в них енерґігя. Але життя має 
ще один цікавий свій вид, що 
його не можна булоб виясни-
ти таким робом; таке вияснен-
ня булоб, для "цього виду жит-і 
тя невистарчальне; йде тут 

найвищою вартістю . життя. 
Дух є правдою. 

З цього випливають уже всі 
дальші консеквенції цього 
світогляду. 

Дух є незмінною вартістю, 
завжди однією й тою самою; 
через те правда ідеалізму є 

про суспільне (соцТяльне) W ^ S E S S ^ ^ t життя людей. Вияснити його!на2.' з в н а м а є в а Р т 1 с т ь догми. 
пробував уже не сам вище зя-
сований матеріялізм, але його 
похідна вітќа, чи — так би 
мовити — відворотна сторона, І 
т. зв. раціоналізм. Цей остан-
ній вияснив лад соціяльного 
життя і його закони т. зв. аб-
солютними незрушними зако-
нами розуму. Отже ці абсо-
лютні (незрушні) закони ро-
зуму мали би пр'авити суспіль-
ним життям. 

Тепер виринуло питання: що 
це є суспільність? Те питання 
вияснив матеріялізм так: су-
спільність — це сума всіх жи-
вих людських одиниць. Отже 
людська одиниця є творцем 
цих т. зв. абсолќютних законів. 
Але людські одиниці могли 
встановлювати ріжні закони, 
й не тільки могли, але таки 
встановлювали. Значить, абсо-` 
лютні закони перестали бути 
абсолютни`ми. Правду, вар-
тість життя вияснювали' вони 
ріжно. Виходило з того, що є 
стільки способів розуміти 
правду (вартість), скільки є 
людей. Правда отже — як ќа-
жемо — стала релятивною 
вартістю; людська одиниця 
стала одною, а радше одино-
кою мірою вартости. Коли пе-
ренести це все в ділянку мо-
ралі, етики, чесноти, тоді ко-
жна людська одиниця мала 
право встановити для себе за-
кони етики. 

Тепер виринали би питання: 
Яке місце в цьому світогляді 
займає жива людина, людська 
одиниця? Що кермує її жит-
тям? Як має вона вирішувати 
питання вартости своїх учин-
ків, отже питання моралі, ети-
ки, чесноти? 

Людська одиниця — це1 не 
тільки її тіло, що через нього 
вона належить до якогось бі-
ольоґічного роду; вона є ще 
— й те найважніше — духо-
вою істотою. Як духова істо-

гта, вона є витвором надрядної 
вартости духа нації. Цей дух 
кермує її СОЦІАЛЬНИМ життям, 
цей дух нормує її погляд на 
життя. Та з ц'ього виникає й 
обовязок людини: вартість 
своїх учинків, своєї моралі, 
чесноти мірити вищою варті-
стю — добро'м нації, бо вар-
гість кожного вчинку 6 тоді 
тільки правдива, коли цей у-
чинок є в згоді з незрушною, 
абсолютною вищою вартістю. 

Інакше — значить, коли він 
є скермований на особисту, 
видуману для своєї корйсти, 
для заспокоєння своїх еґої-
стичних забагів ціль, він про-
тивиться цій правді, отже є 
злочинний, неморальний, не-
чесний. 

Отже не: „чесність із со-
бою", але чесність із закона-
ми цього духа, що його ча-
стиною, як духові істоти, є 
кожна людська- одиниця. — 

ішло тепер про те, щоб' („Жіноча Доля"). 

Як прийшла вістка, що над-^ вона стала вже звичайною ра- Червона Скала. 
ного письменного, жиди удер-

зали-1 жувалц на свій кошт покут-
шити цю` роботу, бо може я-1 ного вчителя, т. зв. „бохера". jKHucb недобрий і підпалить за ^Гакий бохер ходив від хатиі 

ДАЄМО ДО ВІДОМА ЧЛЕНАМ І УРЯДНИКАМ ВІДДІЛІВ: 
1, 2, 7, 9, 28, 31, 78, 85, 90, 98, 186, 189, 201, 228, 231, 

248, 265, 305, 314, 365, 3S2, що 

Окружні Збори 
тих відділів відбудуться 

В НЕДІЛЮ, 29. СІЧНЯ (JANUARY 29, 1939) 
В ГАЛИ ЦЕРКОВНІЙ, 

438 WEST PINE STREET, MAHANOY CITY, PA. 
Збори зачнуться точно в годині 2:30 пополудні. 

Проситься урядників згаданих відділів явитися Точно. 
Кожний відділ повинен бути заступлений обовязково, бо є 
важні справи до полагодження. ( 

ЗА .ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ: 
Дмитро Капітул а, предс; Онуфрей Косцкж, кас; 

Івад Непа мод,, секр. __л 



Ч. 21. С В О Р О Д А , ПЯТНИЦЯГ27-ГО СІЧНЯ 1939. 

ГОЛОСИЧИТАЧІВ 
лист з КРАЮ. 

Недавно я одержав від сво-
Го брата з краю, вчителя, 
лист..-Він вісім років учителю-
вав у селі Вронках, аж у 1929 
його зредуковано, бо не хотів 
перейти на польське. Після 
цього він віддався в цілості. числі IS 
дароднш робот, на терен. Ска-І С в о б „ " ^ Q. 
латЩиии.Вш поклав чималоќ з а б о л і л о 
труДу в організуванні Союзу а ї н ) ` -ж н а щ и м У 
українських пупців, оув к о - , - ^ ^ к р о д ю і 

знайшовся 

Америці. Комітет, котрий про-
вірював ці справи, розвязки 
не знайшов, ані не порадив, 
що робити, щоби злочинство 
в Америці зменшилось. 

Хто хоче це провірити, хай 
загляне ДО "THE WORLD AL-
MANAC" на рік 1939, сторінка 
78—79. 

Тепер питання, звідки бе-
реться злочинство. В. Гасій 

' ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! - ДОХІД НА УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У СВІТОВІЙ ВИСТАВІ - ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! )і 

респондентом Промислового 
Банку і т. п. Та Ось. тепер мов 
грім з ясного неба дістав при-
каз від польського уряду за-
биратися зо Сќалату і йти в 
глиб польської держави, а то 
тому, що його вважають „не-
безпсчннм" і не хочуть, щоб 
він жив у „приграничній сму-
зі". Ue вже четвертий . україн-
ськнй громадянин - патріот, 
що на приказ польської влади 
мусить опускати рідні сторо-
ни і йти в світ йа очі. Такого 
допускається Польща на осно-
ні свого закону, яким вона вн-
селюе всі небажані особи зпід 
границі. Коли мін брат оггу-
скав Сќалат, місцеве гром`а-
дянство ного щиро і з жалем 
прощало. 

В томуж листі брат дякує за 
внтннок з нашої американ,-
ської „Свободи" про нашу 
нюйорську маніфестацію. Во-
ни там надзвичайно радіють з 
нашої роботи. Той витинок 
вандрував там з рук до рук, 
бо всі українці хотіли його 
читати. 

Тома Івасєчко, 
Ню Йорќ, 'Н. Й. 

НОВА КНИЖКА ЗГАДУЄ 
УКРАЇНЦІВ. 

У Фарѓо (в листопаді 1938 
р.) появилася книжка: NORTH 
DAKOTA (371 сторінок). Є це од. 
на з 49 інших подібних книжок 
про держави і посілості Злу-
чених Держав. Це книжки, які 
ВІШЄ THE AMERICAN GUIDE 
SERIES. THE W. P. A. PROJECT. 
Вони не мають наукового ха-
рактеру. Це „Показники по 
державі". 

Про українців згадується .у 
книжці про Норт Дакоту в 
трьох місцях, на сторінках 83, 
209 і 222. Пишеться, що укра-
інці були піонірами декотрих 
околиць та заселюють повіти 
Берлей, Меќлім і Билингз 
і заховали свою музику, тан-
ці, обичаї та мальовничу одіж. 
У Ґреси Біот справляють іще 
й тепер весілля по стародав-
ньому, нераз і три дні. Про у-
країиських поселенців у Вілто-
ні (WILTON) подають, що пер-
іні іміґрамти прибули в 1897 р. 
та. працювали в копальнях ву-
гілля. Тепер мають дві церков-
ці, одна через дорогу від дру-
гої. Літом плекають цвіти дов-
ки.іа хат та по городах. 

За інші села з українським 
населенням (а є їх 27 додат-
кових) нема в цій книжці ні-
якої згадки. Нема згадок на-
віть про такі села як Київ та 
ҐОргсм (Gorham). З ЦЬОГО ВИД-
но, ню хоч сотки людей зби-
рали матеріяли, а уряд видав 
на ту ціль багато ̀ тисяч доля-
рів, та книжка таки не дописа-
ла...Тіро румунських і болгар-
ських жильців нема навіть 
згадки. 

В. Галич. 

тип, котрий допустився кари-
гідного вчинку, та що злочин 
звязано з українською ѓалею 
в Ню Йорќу, а вона так тісно 
звязана з українським життям. 
Ѓром. Гасій правильно вказав 
на те, що виховання дітей на 
добрих громадян залежить пе-
редовсім від родичів. 

Та інакше^ виглядає справа 
щодо ліку на злочинство. 
Ѓром. Гасій є тої думки, що 
як будемо ходити до церкви, 
то буде краще, бо церква у-
чнть моралі. Та тут п. Гасій 
змірив справі з одного боку, 
а статистика виказує, що біль-
шість злочинців це люди, що 
їх можна вважати релігійними. 

Найбільше нещастя поля-
гає, на мою думку, в тому, що 
родичі не виковують дітей як 
слід. Діти, котрі виросли без 
дисципліни, мають найбільший 
нахил до злочинства.. Коли до 
грецького фільософа привели 
трилітню дитину на вихован-
ня, то боялися, що дитина 
замолода. Але фільософ від-
повів, що привели йому дити-
ну не замолоду, але 3 роки 
застару. Родичі повинні вщі-
пити дитині моральні засади. 

Пригадую собі, як в нашім 
селі був сотрудником один 
священик, що є тепер на аме-
риканській землі, і як виганяв 
особисто молодь з коршми до 
церкви. А нинішня церква в 
А'мериці має нераз бару під 
церквою, або через дорогу. 
Американська школа також, не 
поборює злочинства, v коли у-
чить, що кожний має в Аме-
риці нагоду бути багатим, ко-
ли. тільки схоче. Дитина, як 
наїсться такої науки, то, бажа-
ючи стати багатою, часто бе-
реться до злочинства. 

За приклад візьмемо хоч-
би того схоплювача в Флори-
ді. Вкрав дитину, вбив та 
взяв окуп, бо хотів те мати, 
що багачі мають. А самий був 
сином духовника. 

Дитину треба вчити, що ми 
жиємо на світі на те, щоби 
робити іншим добро, а не зло, 
тоді можемо надіятися кра-
щого. Достоєвський сказав: 
Як би ми один одному зро-
били добро, то той світ зро-
билиб раєм. Тоді і злочинства 
не булоб. Знаю людей, котрі, 
як то кажуть, з церкви не ви-
ходять, але кишені треба бу-
ло добре тримати перед їх 
дітьми. Церква і школа не ви-
старчаю'ть. Треба ще домаш-
нього виховання. Воно найваж-
ніше. 

Михайло Люлька, 
секр. 401 від. У. Н. С, 

Сайксвіл, Па. 

В НЕДІЛЮ, 23. СІЧНЯ (JANUARY 2 9 , 1939) 
ІДЕМО ВСІ, СТАРШІ І МОЛОДЬ, НА 

З А Б А В У СВІТОВОЇ ВИСТАВИ 
ЯКУ ВЛАШТОВУЄ МОЛОДЕЧИЙ ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО ВИСТАВОВОГО ТОВАРИСТВА 

в MANHATTAN PLAZA, 66-68 EAST 4TH STREET. NEW YORK, N. Y. 
Початок в 5. годині- пополудні. — Вступ 65 центів. 

На цю забаву, що ЇЇ влаштовує молодь для придбання фондів на участь українців у світовій виставі, молодь запрошує увесь український за-
гал з Ню Йорќу й околиці. Старше громадянство повинно своєю численною участю причини гись до успіху цього підприєм`ства. Комітет. 

З УКРАЇНСЬКОГО життв 
В И Ш І Џ 

МАНЧЕСТЕР, Н. Г. 
Листопадове Свято. 

ЗЛОЧИНСТВО. 

Статистика злочинств у Злу-
чеиих Державах з 1936 року` 
виказує, що злочинів (не пе-
реступств!) було за рік 1,333,-
526, а за рік 1937 1,415,816. 

Наша громада, хоч невели-
ка, всеж оповняє свій н.аціо-
нальний обовязок, якому іні-
ціятиву дають свідомі грома-
дяни союзовці, націоналісти і 
Союз Українок. В неділю, 20 
листопаду, в годині 4 поио-
лудні заповІджено панахиду 
за поляглнх герїв, котрі від-
дали своє життя за с̀ вій рід-
ний край. Вже в 3-тій годині 
зачали люди сходитися до 
церкви, щоб узяти участь у) 
тій панахиді. В 4 годині до 
церкви увійшли: голова ОДВУ,! 
Ю. Датків, Комендант Амери-j 
канського .Легіону, п. Томао 
Вінгайте і П. Кухар, а за ни-J 
ми 

БРУК ЛИН, Н. й. 
Свято в 25-ту річницю смерти 

Лесі Українки. 
Заходом відділу Союзу У 

країноќ і молодечого відділу 
Дочок України 'в Бруклині від-
бўлось 15. січня б. р. в новім 
Українськім Національнім До-
мі при вул. Ґренд свято в па-
мять 25. річниці смерти вели-
кої української письменниці і 
поетќи, Лесі Українки. 

Свято відкрила предсідниця 
місцевого відділу С. У. А.,`па-
ні Водаќ, короткою промовою. 
Про життя Лесі Українки ви-
голосив довшу промову місцеѓ 
вий парох української гр.-кат. 

І церкви, о. А. Лотович. Про-
мовець у своїх словах відзер-
калюваВ життя письменниці,! 
яка, хоч була хорою від ди-
тинства й до кінця життя, т̂о І 
проте духом була сильна і той! 
дух виявився в її творчості, в' 

4 ветерани американської І в ' я к і й накликувала свій нарід! 
армії зо світової війни, міжідо боротьби за волю. Промо-! 
ними і' наш гр. Н. Марковим, івець накликав брати примір 
Далі за ними несено прапори Џ Лесі Українки, працювати й 

жертвувати для справи визво-
лення українського народу з 

АМЕРИКАНСЬКА ПРЕМІЄРА УКРАЇНСЬКОЇ ЗВУКОВО! ФІЛЬМИ 

ЗАПОРОЖЕЦЬ 
ЗА ДУНАЄМ 

Виробу спілки 
„АВРАМЕНКО ФИЛМ КОМПАНІ ЛИМИТЕД" 

відбудеться в Ню Йорќу 
В П Я Т Н И Ц Н З , 27 . С І Ч Н Я , 
СУБОТУ 28. і НЕДІЛЮ, 2D. СІЧНЯ, 

У ТЕАТРІ БЕЛМОНТ 
При 48-мій вулиці, між Б-того й 7-мога Евню 

У фільмі виступають найкращі артистичні сили, як Марія Сокіл, Михайло 
Швець, Н. Карлаш,. А. Черкаський, генерал В. Сікевич, Галя Орленко, Д. Креола, 
В. Зілицький і інші. 
ЦІНИ: Від 12-тої до 6-тої попол. — 40 цнт. Від 6-тої до 11-тої вечором — 75 цнт. і $1. 
ПРИХОДІТЬ УСІ ЛАВОЮ ПОБАЧИТИ ОСТАННІЙ ЗДОБУТОК УКРАЇНСЬКОГО 

ФІЛЬМОВОГО МИСТЕЦТВА! 

український і американський, 
а позаду молоді дівчата не- , „ 

таким завзяттям і самопосвя-
сли вінок, котрий положили І Т0Ю) я к ц е р о б и л а покійна на могилу, шо була ўладжена І письменниця. `Бо волі укра.н-
в церкві. Панахида зачалася.! 

НЮАРК, Н. ДЖ. 
Поміч Карпатській Україні. 

сьќому народові ніхто не при-
На поклик Українського Чераоно-

го Хреста ОДВУ товариство Мате? 
азяййзЗ^їі л n n n . . u ; її ninr.nonunu1 " А%. ; ' ` ! pen і Дочок при українській пресви-
точно в 4. годині. її відправили н е с е в дарунку, а ми самі му-і ТЄрСькій ц̀еркві в Ню̀арку прн спів- як, переслана 
Љ ^ І ^ ^ ^ Љ ^ П Л Ђ Я Л - і-: і і р а ц і м і с ц е в о г о відділу У. Ч. X. призначену ціль 

ОДВУ перевело в себе` збірку ста- Р"ЛІ" 56; по $5 

ПЕРТ АМБОИ, Н. ДЖ. Соронтіно. ІМ. Ќлапко, П. Костецька. 
На інвалідів. .к- Стефанович М. Туринський. С.. 

Туринська. А. Кмець, (І. Жарський, 
На Лнсгопаловім Святі в ііерт С. Костирка. Н. Кадубець, Г. Єву-

Амбою псреведеію збірку на ўкраїн- сяк. В. Ќлапко; по 50 ц.: М. Шуста-
ських інвалідів, що принесла $77.78, кевнч.'ІІ. Дзядів. 

сим о її здобувати. 
Добре опрацьований рефе- рого одіння і грошей на підмогу Николая, Сестр. Неп. 

іерез Об^днання на 
. Зложили: II. Гав. 

Тов. „Січ", Бр. св. 
3. Пр. Д. М.. 
І. ШУХОВСЬКНИ 

місцевий парох о. П. Бобер 
ський і о. В. Р о ш к о з Сейлем, 
М а с с , щ о тому місяць при-

іхав зо старого краю. Підчас р І е с і у к р а ї н к и в і д Ч И т а л а голов- люди" п'риносили " в " бйьйюсті `прілій 51:50; по $1.25: Стеф. Шуховська, 
панахиди О. II. ЬООЄрськии ви- н а предсідниця С. У. А., пані рядне, чисте, а навіть нове одіння Ln,,H.a Шуіѓовіька, Іванна Шуховська. 

патріотичну п р о п о - і В а Г н е р 3 Джерз і Ситі. Д о мо ' " '"" 

А. Наконечна. 

рат про літературну ТВОРЧІСТЬ Карпатській Україні. Збірка, що тре- ^ ' " ? ч а , ' 1 1"м а л а ; а 
,і- л љ і л , ...г-̂  ;г,.л,к_ ‚‚о '`7 'вала два тижні, випала дуже вдатно. 5225; Н. Фенчинський 52; Н. Коло 

лоді промовляла по англійськи 
пані Кмець з йонкерсу, Н. Й., 
закликаючи молодь не цура-

голосив 
відь і попросив усіх людей, 
щоб удалися до парохіяльної 
салі на дальшу програму, свя-
та. 

Вступне слово сказав Ю. 
Датків, голова ОДВУ, і по-
яснив зібраним це велике свя-
то, котре ми мусимо справля-;ся перейняти після старшого 
ти так довго, поки не дістане- покоління; По англійськи про-
мо своєї вільно.' держави. По- і довила також молода предсїд-
тім виступив місцевий хор шд ІІИЦЯ „ісцсвогр'віддїлу Дочок 
управою и. Г. Лесюка і шд-
співав національні пісні, за 

по $1: Кссня Полуй-

MABHT ЮН10Н, ПА. 
На .Карпатську Україну. 

Ліала горстка українців, шо живуть 
у Мапнт Юніоні, зложили на поміч 
Карпатській Україні $17.95. Жертву-та обуву з винятком кількох річей, Стеф. Цюбар 

.котрі треба було вичистити. Та ТУЃ І КО- J - Паніуля. С. Гонимар. T. Пізлак. вали по $2: Д. Пасічник, І. Круть, 
знана жертвенність нашого бізнесмс-; '- Благ`ий, Роз. Гавриці, С. Ќорляк. Т. Бурнч, В. Губнцькнй; по $1: Н. 
на, ѓі. Івана Штогрина, знов сталі {Б' Берко, II. Дайкош, П. Макар, 1. Голь, О. Двожан, М. Янеиь. Д. Грннь-
в пригоді. Він радо приняв ті речі і Ваверчак, Г. Мнсак, В. Дригннич. Д. ців, T. Грабовснський, М. Бігун; І. 
до чищення в своїм заведені "Perfect Вовк. Дора Бернацькз, М. І'урняк. Холсгвський $1.25; по 50 ц.: М. Сташ-

^„Ґ- vynonKvriia о uoonoiru L a u n d r y Co.", за що товариство Ма-;ІФ. Щуцький; по.50 ц.: Каролина Ми- ко, І. ГУНДЯК, Д. Якнмець, Н. Ко-
тись українства, d навпаки, T e p c H j Дочок складає йому щиру сак- т- -Мощар. М. Дячншйн, Д. І'у- вальчик; по 35 ц.: В. Грпньців, В. 

подяку. Зібрані на поживу та пере-; Ра-іь. М. Чу.мнр, Л. Цпктор, С. Ѓа- Зўрило. Разом $17.95. Колядою за-
снлку гроші в сумі $17 передано наіМўсяк, М. Вітів. Олаф. Вілінська. М. пились: Д. Пасічник, 1. Крупа, В. Гу-
руки Укр. Червоного Хреста ОДВУ. і Павук. Н. Марків; решта дрібними, біцькі(й, Т. Бурич, М^ Ковальський. 

горнутись до українських ор-
ганізацій, щоб у них загарту-
ватись до праці, яку прийдеть- Параня Онищук, 

голова від. 22. У. Ч. X. ОДВУ. 
о . 

НЮ ЙОРЌ, Н. Й. 
На Карпатську Україну. 

- it u j . ^ Збірка одежі на ПІДМОГУ брагам 
України. Програма свята була j Карпатській Україні відбулалася т 

(6ж в мойому склепі, ще за ќїї У. 

о. І. Шуховський. 

НЮ БРИТЕН, КОНН. 
На Карпатську Україну. 

Переслано через Обїлнапші $97.112 
Карпатську Україну. Ці гроші 

Гроші вислано через Обеднання. 
- Дмитро Пасічник. 

М І -

сцевого диригента, ѓі. Савнць-
кого. Відіграно соля на сќрии-
ці, а також деклямовано иое-
зії Лесі Українки. Особливо 

иереплітувана хоровими 
що ііублика винагородила ио- т ^ щ о -х Ш1К0 u a u М0; І0 . 
ѓо бурею оплесків. Опісля го- д с ч и й ^ п і д д о м 
ворили дсклямащі: п. М. Ко-
вальчук, голова Союзу Укра-
їнок, і и. М. , Бў цяќ; а також 
маленькі діти: В. ,Кіт, М. Кіт 
і В. ІЗуцяк. Найбільшу увагу 
звернули присутні на дскляма-
цію молодої дівчини Р. Бу-
рин, котра деклямувала 'фоізамітне 
Данилишина і Біласа, за що 
отримала бурю оплесків. Свя-
точну промову виголосив, о. 

X. і ОДВУ занялиси були гакоЮ 

і на 
зложили отсі місцеві організації: з 
листопадової о концерту укр. прав. 
нерќпа $-17.62; Т-ио „Січ"'$25; Т-ЃЙ 

збіркою. Огож продовжа.іась моя сп. Петра і Павла, віл. 254 У. II. С. 
збірка рівночасно з їхньою і коли $15; ЖІНОЧИЙ кружок $10. 
У. Ч. X. висилай свою збірку, я ип-
с.таіі з ними {`Л скринь ріжпої одежі 
зо своь ї̀ збірки. До цього грішми 
І.ІПЛ.П.ІІІ на поміч Карпатській У-
країпі $28, які я переслав через Оії 

Степан Керглсйза, сеќр. 

Б()ЛТІМОР, МД. 
На Світову Виставу. 

Преси. Тройці,-під .520 У. II. єднання. Жертвували: Дмпіро .і Ап-
._ ,иа Мельник $15. Аіпіи Пасічніїќ $10, 

вдало випала ДСКЛИМащи МО-Ім Костирка $2, С. Малярський $1. 
лоденької намни Черник, за що j А. Пасічник, 
присутні не жалували оплесків, і 

молоденька , На иародігі цілн. 
Ѓром. Пет̀ ро Грнгорак з Сан ФраіІ- j Західний. П. Мармаш, С. КУЗНК, 

ціска, Кал., переслав від себе чсрезІЦодгориякі II. Єіііха, М. Кііпж; ѓїї 
__ . . . І`Р"`і-:$1: І. Малќо, М. Дмиірів. І. Іваш-

ДЖЄНОГО В Америці (бо II ма-іСтсиан Кухарчук з Релінѓ, Па., перс- цич, В. Гиаіюк, 'І̀ . Тарас. Разом $42 
Володимир Рошко і зазначив,іти р0дЖЄна і вихована в Аме-jP;JaB- % 3 прнз"аченням -по ^Ў'ЌЃЯКІ вислано на руки корпорації Сві 

БАТ, Н. й . 
На народні цілн. 

' Засилаємо через Обєднання $27, 
які ми заколядували в часі Різдва, 
і призначуємо $10 на Карпатську 
Україну та $17 на Рідну Школу в 
Галичині. Колядою запились: II. Ьой 
м̀  к, С̀. Макітра, М. Макітра, В. Му 
paiij А. Мураи, Ф. Лопушак. В. Де 
піниш,11. Гаврнпськиіі. Жертвували: 
II. Мураи $5; II. Бойчук $З; по $2: 
(̀ . Макітра, І. Ґсрнч, В. Лссиншн, І. 
Гавриськнй, Г. Думаќ; но $1: Ф. 
Лопушак, І. Романець, І. Машуга, 

те-, 'ЩО 
деклнматорка, хоч належить 

W . . . . . . . 
С. ухвалило дарувати з бра'тськоїл В. Папронькіій, Я. Михай.тюк, В. І е-
касн $10 на день Світової Вііст.шнІ роії, Я. Лоза. М. Мельник. Л. Струк, 
в Ню Норку, що відбудеться 18-гр панна Гараснм; по 50 ц.: Л. Капралі., 
червня ц. р. Члени перевели збірку }І. Машуга; Н. Лоз:1 25 ц. Муранн і 
на іў ціль. Зложили по $5: Ф. Сгець., Макітра трудилися своїми антами. 
М. ІІІулЬка, І̀ . І Пулька; по $2: Т. Розходу було 25 ц. 

VM по r t n v m m моі'п' іпіті по- і ̀ ^``"` К а ; , - переслав від себе через Подгорпяк! уже ДО ДруіОІО ПОКОЛІННЯ, ро- ‚Обєднання $5 на Рідну Школу. " Т і - ' " 
Колядники. 

-о 

БЛЕКСТОН, МАСС. 
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО ДОМУ 
В БЛЕКСТОН, МАСС. 

: ўладжу є : 

СПІЛЬНУ ВЕЧЕРУ 

що українці не пролили кро-
ви надармо, і незадовго при-
йде час, що дочекаємося віль-
ної неньки України. Потім го-
лова ОДВУ, Ю. Датків, при-
гадав зібраним, що нашим 

риці), володіє знаменито укра 
іиською мовою. 

Рідну Школу, визвольну боротьбу І і тової Внставн в Ню Норку. 
Карпатську Україну, і`ром. Андрій 
Снсак з Фрімснсбуічу, Па., переслав 
на Рідну Школу $2.50, які зібрано 

На заклик пані Вагнер пере-j на хрестинах у ѓром. Комоньків v 
поміч Карпатській; Сстлегемі,_Пя 

Г. Шулька, секр. 

ведено на 
Україні .збірку, яка принесла 
поверх $70. Присутніх на святі 

TPEHTOH, Н. ДЖ. 
На Карпатську Україну. 

Дня 2-го січня ц. р. Союз Укра-
їнок ім. Лесі Українки, від. 39, сира-
вив своїй секретарці, пані А. Шсвиіц, 
несподівану забаву з нагоди ` її іме-
ннн. Прслс. пані Гсрщак зложила в 

святим обовязком є зорати j б у л о ' п о н а д ТрН ^от 'ки В і д с п і 

ВІЛІЯМСТАВН, Н. ДЖ. 
На народні цілн. 

тистика, що Злучені Держави 
видають 15 біліонів долярів 
річно на поборювання злочин-
ства, та що цей видаток не 
зменшується, а̀ле збільшуеть-
ся з кожним роком. Дальше 
статистика стверджує, що най-
більше злочинств є в Америці, 
та що жадна країна в світі 
не. може до`рівняти у злочина 

жертву для наших бідних ін-і 
валідів. Збіркою занялися: Ю. 
Датків і П. Кухар. 

Жертвували: Д. Косцянка $2; по 
і$Іґ.П. Кухар, Ю. Датків, П. Петриќ, 
ІП. Мигаль, М. Добрянський. А. Бсд-
і нарчнк, В. Петрів, М. Костнна, О. 
і̀ Буцак, Я. Стечковнч, В. Петриковнч. 
Н. Маркович, Г. Новосад, В. Макси-

. _ мсць, В. Брсвка, І. Ковальчук, С. 

В НРПІПН1 9Q ПІЧНЯ 1Q4A і ІРха. М. Вохонок. В. Голота, М. По-ПСДІЛПІ, 10, ІІІ1ПП IQOD, терсбушка. В. Баканець, М. Хруняк. 
В. Стсфанюк, М. Тнжбір, K. Грн-
цуна, П. Харко, П. Качмарськнй, М. 
і олсй; по 50 ц.: Г. Лесюќ, А. Ки-
ри.тюк, ЃІ. Струк, В. Качмарськнй, 
І. Струса, Н. Кирнлюк, 3. Могиляк, 
П: Бойко, T. Голомбовськнй, А. Хо-
мяк, В. Качмарськнй (мол.), Н. Шо-
пяк, В. Сннедяк, і. Беднарчик, М. 
Романець, М. Бурий; дрібними $7.23; 
з 25-лѓгнього ювилею гр. Е. і 3. 
Могнляка $9.77; Соіоз Українок зо 
своєї каси $10. Разом $65, котрі 
розділено так: на івалідів $35. на 
Карпатську Ўкраїн^1 $20, на визволь-

ванням „Ще не вмерла Укра-
їна" свято закінчено. 

Анна Захарчуќ. 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 
. З хрестин їй народні ціли. 
Дня 8 грудня м. р. в громадян імені члениць щирий привіт, а ќа-

Володимира й Анастасії Вагнсрів ш; сіерка Текля Івашків вручила кнтіГ-
охрешсшіі новонародженої доньќї:' ню цвітів. Серед забави членнці за-
відбулася весела забава, ссі)ел якої бажали зробити щось хосснне. На 

На панахиді за поляглнх Січових гості не забули 'Й про Рідний Край жадання пані Шевців і її мужа Miw 
Стрільців зібрано $5, а до того до-і і злож`или на його потреби $17. Ви- хайла забрала голос пані Агафія Ду-
ложнли по $І: І. Витязь, І. Аркатнн. слано через Обеднання: $10 на Кар- шлпська і закликала зложити дар на 
Разом $7 переслано через Обеднан- патську Україну і $7 на Рідну Шќо- Карпатську Україну. Приявш зложили 
ня. ілу. Зложили по $І: В. Ваг'нер, В 55, як: вислано через Обеднання. ` 

Іван Витязь. Бенцаль, І. Дубнк; А. Наконечна, А і Текля івашків, касіерка. 

З М У З И К О Ю 

в годині 3. пополудні 
Значить, що в 1937 році було в с в о ї м доляі НА FARM ST. 
82,290 більше злочинів як в І Вступ 75 центів. 
році 1936. Дальше каже ста-j запрошується українців і у-

країнок до ласкавої участи. 
Комітет. 

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДИ0М5 
КРАЄВІ 

ФАР РАКОВЕЙ, Н. И. 
3. родинної забави для Карпатської; 

України. 
Дня 1ч"7 січня з нагоди свята „Ma-j 

ланки" `влаштовано в домі ѓром, і 
Франка й'МеланіЃ Петровських заба-І 
вў, на котру зібралася горстка зна-
йомих з ближчої' й дальшої околиці. 
Забавою проводив як „тостмайстер" 
гр. Яків Притика. На зазнв пані 
Мельничукової й Зарембової зібраної 
збірку на Карпатську Україну. Зло-; 
жили: ѓром. Петровськнй $5; ѓром.! 
Заремба.. Волжан, Мельничук, Са-

ну боротьбу $10. Гроші вислано чс-тків. Чечнль, ҐраоЧ)вський, Морусій-
рсз Обеднання іна призначену ціль, і Притика, Мнкнтнн, Сениќ. В. Воро-і 
І ІОоій Датків, Ібець по $1; Тесляќ 50 ц.; Подурок) 

^ о= .. п И ( № Ч Й І І І И , пересла-! 
голова від. 45. ОДВУ. 

О — 

І25 ц. Разом $16.75. Збірку 
но через Обеднання. 

j Іван Мсдьнінул. 

^^^Щ 

ПОЗІР! й Ѓ ' НЮАРК, Н. ДЖ., І ОКОЛИЦЯ! ГШ ПОЗІР! 
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЩО 

ЦЕЇ НЕДІЛІ, 29. СІЧНЯ 
ЗАХОДАМИ ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

: :: : відбудеться : '.: : 

т ВЕЛИКЕ ВІЧЕ 
В СЛОВАЦЬКІЙ САЛІ, 358 MORRIS AVE., NEWARK, N. J., У ГОД. 2:30 ПОПОЛУДНІ 

Бесідники: д-р Лука Мишуга_і п. Юрій Ґабода по українськи, а п. Іван Рома-
нишин по англійськи. 

Теодосій Каськів, 

Українці! Прнходіть всі! 
ЗА ВІЧЕВИЙ КОМІТЕТ: 

Петро Ковальчук, Омелян Онищук, М. Басараб. 



^?-т СВОБОДА;ТШНИІІЯІ 27-І`О СІЧНЯ 1939. 
——— 

ѓі`пшшиіш тммШ№ішішшшиіишшш 

Нќі Йорќ і околиця! г 
ЗАХОДОМ укРАІнського ТОВАРИСТВА „ПРОСВІТА" 

в ню ИОРКУ 

w 
'.'.-. відограеться драму 

Х М А Р А w 
? А, Л. СУХОДрЛЬС'ЬКОГО,, 3 5 ДІЯХ 

'В НЕДІЩ 5. ЛНГТОЃО ЩЩ 5,1939) 
I M A N H A T T A N P L A Z A 

66-68 ІСТ 4. ВУЛИЦЯ, НЮ ИОРК, Н. Й. 
Початок точно, у 4. годині пополудні. 

По прсдставленнжю БАЛЬ. Власний (їуфет зо смачною перекускою. 
„Хмара" належить до тих драм, які довго не забу-

ваеться. Жива акція, хор, комічні сцени -— все спліта-
етђся в. о'дин вінок події, яка перейде перед вашими очн- Щ ! шин, Марія Кусий, С. Шумен- ц} молодь, 
ма на сцені і за якою ви слідитимете з запертим нідди-
щщі ‚Приходіть на час, бо представлення почнеться 
точно в 4. годині іюполуднП "І 

цііішііішіиіиініаиіііііиіііпііипшиіашіііішіі(:іііііиіііііинііпііііігі5іііііі!ііііііііііііііііііісзіііііі!іііііпііщііііііііііі:ііі!шіінііі 

11 ПРОТОК'ОЛ 
З РІЧНОГО ЗАСІДАН'НЯ ОБ ЄДНАНИЙ, 24. ГРУДНЯ 1958. 

- ^ (1) 

На засіданні, що відбулося! Союзові за фінансування. ,и,де-
під ч. 81—83 ву'л. Гренд, у леѓй зѓа до Европи. Далі гово^ 

}Джерзі Ситі, зголосили . своюрігть, Що потрібно видавати 
†участь у нарадах і були при- брошури англійською мовою, 
явні такі особи: О. Ревюќ, д-р а також, коли цього ло-гріб-
Л. Мишўѓа, ( Д. Галичий, М. по, видавати на ведення 06-

; Мурашко, SO. Павчак, С. Де-.є'днання більше грошей. 
їмидчук, Анна Середа, І.. Клок, включно до З%, які позврляе 
і В. Череватюк, М. Близнак, Г.; конвенція Обь`днання. Завва-
іГерман, Марія Малєвич. Сте- жує, що справи палення цер-
і панія Галичин, М. Пізнак, Е. нову Польщі ми в Америці не 
Ляхович, Р. Слободян, В. використали як слід. 

іЙушник, М. Лехицька, Марія в. Душник запитує, чи бу-
ІГерман (Боднар), І. Габода, дИ 3 боку екзекутнви Обед-
Н. Нововірський, В. Михали-

натіня спроби втягнути до пра-

ська іміграція своїми жертва-1 стів відбував вже проби .ЙШ 
ми, мала дати відповідь . џо j проводом професора О. Ко-І 
15-10 липня щодо того, чи Ви-ішиця, а танцюристів ‚підготов-1 

Ч. 21 

ШдГі 
НА ПРОДДЖ Й Ѓ ' Гсерня-

ЃЃ`'`І ЬНЗНЄС ІШІюб.Іоіигй 
Продасться. - бо з причин'. см ,, 
в родшп нема кому далі весщ .',', 
несу. Голоситнся до: , , 

ста`вове Товариство має бра-ідяе п. Кість, сотворивши шко-
тися до б}'дови павільону. ;ли танку майже в кожній гро-

Маючи на увазі, що доімаді в околицях Ню "Иорку. 
15-г() липня було зібраних у-і Коли мати на увазі, що заряд, НАМ 
сіх грошей .тільки $1,500, то американської Виставової Кор- 400 pacific Av# f̂H1CK, 

тнмсамим Виставрве, Товари- порації бажає, щоб наша y-fc 
іство було змушене залишити участь відзначалася масовим 'if „ Г Г Т Г ? У м , М м і І , ч и . 
сгіраву будови навільону, a j імпозантним виступом, то ви-
взятись тільки до підготрви)ступ соток хористів і соток 

inejr City, N. j . 

А-РШРЇЙ АНДРЕЙКО 
І УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР І 

„ . Ж 1 . , І ХІ.РУРГ і А К У Ш Е Р І 
ва відповідно до зібраних яхеаме відповідатиме якнан-іЖ 321 Е. 18th STREET 
ШРПТЯ ПТУГР п п я и а виітмипт'О ГМІМГИР` : т я ^ и м п о б а ж а н н я м Ї'Х L_. - ` - " - ' - ' 

такої участи, яка буде можли-

жертв. Отже праця виконноїо 
j Уряду Вистаїювого Тсгвари-
с?ва провадиться тепер -удвох 
напрямках, а саме, у веденні 
пропаганди за збіркову акцію 

танцюристів у народніх стро-

краще таким побажанням, t 
Крім хо'ру і танків Вистааове{ 
Товариство має. у плині заан-
гажувати для сольоспіву низ-
начного соліста, або солістку. 

Предсідник Ре-!' в підготові нашої участи в;Взагалі ціла програма буде 
!ко, М. Данильченко, Олімпія ВКж відповідає, що опісля ще і Українськім Національнім Дні! поширена відповідно до 3J-

'на Світовій^ В#ставќ який має j браних жертв. Іде вже також і-

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА 
334 Іст 14. вул. у Ню Йорќу, 

-: ўВДШКує 2 одноактівки 

її, :2)Цим 
ЖАРТ В 1 ДП КОМЕДІЯ В 1 дп 

В НЕДІЛЮ, 29. СІЧНЯ (JANUARY 29, 1939) 

Гамкало, . Л. Яремќо, Ольга буДЄ додатковий звіт від мо-
Онуфрів, Р. Лапіка. ; лоді. 

Предсіднцк Омелян Ревюќ 

Іміігмв 1st лаЛ 2nd Атааим 

NEW YORK, N, T. 
TeL GRAMERCY 5-2410. 

Урядові ГОДИНИ; рано від 10 до t 
І 12. Ввечір від 6-до 8, а в неділі і 

рано від 10 до 12 
-: ^ в 

1939 відбутися 18-го червня 
року. 

Щодо ведення пропаганди в 

І В БОЧЦІ 

І. Клок питає, чи справу до-I відкрив зоори хл пррчдтав про- ^ . ^ т н а ш і п р о в і д н і к о л а 

граму нарад, яку ‚прииято. О- ^ „повірено та чи знан-jcnpaui збїрковоі акт'і, то ви-
: після виголосив звіт, що був, в и н у в а т ц і в . Також" зав-Іконний уряд помішував уже в{ 

ч. 303 і 304 ^ в . д т а к и х с п р а В ) „Kj часописах цілу низку дописів 

в Церковній Галі, 334 EAST 14тн ST. 
По виставі забава з танцями при першорядній орхестрі. 

Початок у годині 6:30 вечором. — Вступ 40 центів. 
t Запрошується всіх парохіян та всіх приятелів громади 
Дц якнайчисленнішої участи в того рода підприємстві, яке 
уряджує перший раз того року наша парохія. Приходіть, 

'а певн'о не пожалуєте. За повне Ваше вдоволенна ручить 
комітет. 

і друкований у ч. ‚31W і ІЗО4 а К 0 

'„Свободи" п. з.: '„Українське 
`, питання на еміграції вчора і 
і нині". По нім здавав звіт ре-
I кордовий секретар Обєднання, 
і д-р Л. Мишўѓа, його звіт був 
(друкований у ч. 8 і 9 „Свобо-
іди", п. з.: „З праці Обєднан-
; ня". Далі здавав звіт фінансо-
} вий ‚секретар. Д; Галичин, яко-, 
jro звіт був друкований у ч. 6 і справа злочину 

ѓа, що сталася в „Українській 
Галі" в Ню Йорќу, українська 
суспільність мусить рішуче 
відгородитись. Треба офіцій-
но повідомляти судові власті, 
що з ними ми не маємо нічо-
го спільного. 

М. Пізнак 

про вагу нашої участи в Сві 
товій Виставі, видавав закли-
ки й комунікати, виготовив та 
порозсилав збіркові лісти до 
ріжних організацій і осіб та 
листувався з ними, заохочую-
чи їх до збіркової акції. Крім 

підготовна праця у справі ви 
давня англійською мовою від-
повідного памяткового ж}'р-
налу з дриводу Українського 
Дня'на Виставі. Виконний у-
ряд Виставового Товариства 
поробить також усі можливі 
старання, щоб дістати відпо-
відне місце для вистави на-
роднього мистецтва. 

Заяву принято др відома. 
(Далі буде). 

ТРЕНТОН, Н, ДЖ. відповідає, щ о ;того молоді, тут роджені чле-1 
Vu-n'aTu :ни Виставового Товариства, в і Треигонська Укра'їнська Православна 

в ‚‚`Укрdm"i . - „;n u w т п и п и (Громада при участи Сггівацько-Дра-
ській Гаіі" поволі вняснюєть-іП0Р03Умшш 3 ШЛИМ 10ваРи"(матичного Товармства з ивгодк сотої 

в. МШ'шШѓ 
тій ціли велике підприємство j перша українська онерета в_3 діях 

УкРАІНСЬКИИ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЌЛЮБ І 
ЖІНОЧИЙ ВІДДІЛ В НЮ ЙОРЌУ 

: :: : улаштовують : -:: : 

Ш ANNUAL BANQUET and BALL 
В НЕДІЛЮ, 12. ЛЮТОГО. (FEBRUARY 12,1939) 

у Main Ball Room, Hotel Edison, 
228 W. 47th St., New York' City 

Початок 6:30 ввечір. — Ціна Білету $3.00 від особи. 
З нагоди обходження шіснлцяіь-.іітнього ювилею Український 

Демократичний Ќлюб має честь .запросити шаноннс іромадян-
ство до ласкавої участи у цім Бенкеті і спільиій вечері, в часі 
якої також, відбудеться концертова програма визначніших артн-
стів. — До танців буде пригравати першорядна музика до самого 
рана. — P. S. Тому, т о число гостей мусить бути відоме перед 

‚Бенкетом., просимо завчасу зголошуватись по Білети на адресу: 
‚Ukrainian Democratic Club, Inc., 59 St. Mark's Place, New York. 
TeL: ALgonquin 4-7395. 21,7 

„Своооди . сГ'І'суд'ові в"іасті не пригіи-Іством повели ще окремо про-j річниці, смертн Івана Котляревського! 
- В імені контрольної комісії; ' ЦЬОГО „ашій суспільно- паГа"ДУ за збіркову акцію се-1 ? Ж ? ^ представиш, 

і здавав звіт М. Пізнак. Він го- ^ Радить, щоб не' втруча-'Ред молоді, підготовляючи 
іворив, що контрольна комісія; ' : рП О а в и nocTODOHHi т і й ц і л и велике підприємс 
І день перед нарадами в своїм `-^^ 6о викличуть заколот І - бал ь у Ню Иорку,-з якого jl- Котляревського, музика. м..Лженм. 
повнім складі, себто в прияві: ,Г. ' Герман завважує, що!ДохіД бУде

 г призначений на іД НЕДІЛЮ, 29. СІЧНЯ 1939 Р, 
- - " "". " - ' ' " : - ' . І я ї к М т Я і Ч Г Д ' , . „ . , ; „ л . і ' А Г Л М Ѓ І Г , ! 

(SUNDAY, JANUARY 29, 1 9 3 9 ) . 
В САЛІ 18 WOODLAND STREET, 

TRENTON, N. J. 

j інших членів комісії, В. Че- ^народна' Воля" закидала на . j підготовў Українського Дня j 

пробка 
ЗІЛЛЯ 

на Світовій Виставі. ^ре-ватюка і М. Близнака, пе- ціон'алістам, що через їх рот 
іревела точну контролю кни-;^0Ту м и втратили Мукачів і' Д о с ' збіркова акція не пРп"^ Шік Іжок, посвідок, чеків, листів, Ч'жгпгіт Він чотіи би знати і несла ще бажаних успіхів, бо ; РсФсРат внгодосадь о. П. Білон. `, ,. . І 'І Ужгород, DIH литів ии лпйіа. і J На це святочне п`редставлення за-
, оанкового конта, і знайшла все щ о в карпатській справі зро-jB останніх місяцях виринули. прошуемо як місцевих, так і позамі-
в найкращому порядку. М. б и л и СОціялісти. Д-р Л. Ми-!н аД з в и ч а и н о важні справи, на! сцевнх громадян. 

Даром 
МІЛЄРТОН LAXATIVE 

) МіЛЕртоя є приємний і легкий 
до зажкття. 

Мілертон дає найкращі успіхи, 
колп його вживається тільки в ќо' 
нечності, а тоді заживається По-
го або зараз веред нічним спо-
чинком, або по встанню рано. 
Лтілертон не виробляв прнвички. 
ОДНА ВЕЛИКА КОРОБКА $1.00 
внстане майже на цілий місяць. 
Спеціяльна оферта читачам 

„Своиоди": 
( J $1.00 за одну коробку 

Мілертонў 
і 1 $̀ ЇЛО за дві коробки 

Мілертонў 
І J $2.00 за три коробки 

Мілертонў 
Питайте за зіллям Мілертон у 

вашій сусідній аптнці, а як там 
його не мають, то пишіть до: 
J. S. MILLER, l a c , Dept. U., 

P. О. Box 628, Newark, N. J. 

ірііііііЕііііішаіііііігаііііііів 
І МИХАЙЛО КАНЮК І 
Ш УКРАЇНСЬКИЙ Щ 
Ш ПОХОРОННИК = Пізнак говорив, що в фїнансО-їцЖ' вГдповідає що"він у зві- які українська іміграція мусі- j Початок у 8. ѓод. вечер— Вступ 25 ц^Ц 2321 W. CHICAGO AVE. 5 

вих звітах Обєднання стало ; т Г ѓ в п р 0 т і к о л а , проїђ звернути пильну У ^ Я ^ ! ^ 1 
знаходиться сума $25 на мі-.як і з н а є ,щ о в о н и працювали.Маю^гут на . увазі створення,„„д концертЛшмяти Лесі Українки йЩ Р

 ПпГпя rV vr = 
сячне удержання канцеляри.: д л я Карпатської України. ; {Карпатської України, якій у- Ольги Басараб. , ^ цши Г№ИСТУПНі для І 
Ця сума йде не лише на запла- і П о вичеопанні дискусії пр'и-' кР а ї нР ь к а іміграція поспішила ! g ѓ{Д ВСІХ Щ 

УВАГА! НЮ БРИТАН, КОНН., І ОКОЛИЦЯ! 
ЗАХОДОМ ЦЕРКОВНОГО ХОРУ 

відограеться виставу під наголовком 

`$ШШ СУФРАЖИСТОК"^ 
(комедія"в'"15." дГях) 

'В НЕДІЛЮ, 29. СІЧНЯ (JANUARY 29, 1939) 
В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛИ, 54 WINTER STREET. 

Початок у годині 7:30 вечером. V, 
Вступ для старших 25 центів. — Для дітей 10 центів. 

Комітет Церковний просить всіх о численну участь, бо відпо-
зіліш підготовляюча комедія вдоволить нас всіх. Дохід призначений 
на малювання нашої церкви. — Комітет. 

ту праці канцелярії, але та- н я т 0 звіти й ухвалено екзеку- 3 щедрими матеріяльнили! 
кож на покриття всіх почто- т и в і j контрольній комісії во- жертвами. 
вих оплат, тут в Америці, аітулт д о в іря. Та треба сподіватися, що 

!також др краю, отже на саму д ; р а л и ` ч и н зробив в імені' 
працю в канцелярії лишається, Карпорації Світової Вистави 

І дуже мало. В імені контроль-}та заяву: 
ної комісії М. Пізнак висловив І Я к уж`е' від0лѓо, справою І;проти розбудови нашого ту-

, фінансовому секретареві при-J у ц а с т и ' у к р а ї н с ь к о ї іміграції в 
S знання за ощадність, бо шле(С в і т о в ій Виставі в Ню йорќу j пер належне розуміння до ва-
. ведення канцелярії, вр а̀з з У- і займається Українсько - Аме-і ги нашої участи в Світовій 
Ісіми видатками і працею, ко-!рИ к а н с ь к е Виставове Товари-!Виставі та впродовж наступ-
іШтувало менше як два в'А-;Ствб, якого членами є ті,пред-;ИИх кількох місяців зложить 
сотки (1.80). . ставниќй організацій, котрі І свої датки j a ту ціль. А ці 

були вибрані на загальних і датки мусять бути видатні, 
зборах ріжних національнихі'коли брати під увагу, що досі 
товариств, що відбулись у бе-1 зібрано тільки коло $3,000, а 
резні 1938 року. Представни-і найменша сума, якої потрібно 

!Найцінніше було це, що висла-іки тих товариств, зібрані на:Для відповідної репрезентації 
'української іміграції на цьо-
ґму Українському Дні, є від 
І $12,000 до $15,000. 

Щодо 

Нічия ппигола ^ Телефон: Armiuge 4575 = 
пічна пригода. ^ Т е л д о д о и у . Seeley 0 2 9 8 = , 

- Коли я збудився вчораіВІІІІ}ІІНІШІІіаііШШЙІІІІІІІіа 
і вночі, запримітив, що хтось 

українська іміграція, яка зав-,ПЄрещукуе кишені мого`ў-
жди розуміла свої обовязки і j брання. Я схопив за ревла№ 
супроти Рідного Краю і су-;вер? а л е н е ВИСТріЛИі1. 
__^ . . _ . . . . . . „ , _ - . ^ - __ чому? 

— Бо не хотів стати вдівцем. 

два 

Розпочато дискусію над 
звітами. С. Демидчук гово-
рить, що робота представле-
на як слід і що видно поступ. 

но делегата до краю в часі!згаданих зборах, були поста-
чехо-словацької крізи. Подає:новили, що виконний комітет 
внесок, щоб дати д-рові Ми-1 Виставового Товариства по-
шузі признання за добре ви-І винен підготовляти нашу у шдготови програми 

на Український Національний 

ц%Цх^_ 

конання своєї місії в Европі,;часть у Світовій Виставі від-
іщо під кінець дискусії прияз-j повідно до тих засобів, яки-{День, який відбудеться 18-го 
І ні ухвалили. Також дає ВНЄ-JMH Товариство буде розпоря- червня, то ця праця є в пов-
ісок, опісля переголосований,Іджати, це є, відповідно до су- ному ході'. Український На-
jino6 висловити подяку У. Н. ми зібраних жертв. Ўкраїн-j родній Хор у числі 500 хори-} 

Подорожі до 
т КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ 
Ф. ЗАХІДНђОЇ У К Р А Ї Н И 
т РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 

Пересилка грошей. 
Бнзнеси й Доми на продаж. 
Асекурація ріжного роду 

Нотаріяльні акти й старокраеві 
справи полагоджуе: 
ПЕТРО БАРТКІВ 

Real Estate 8с Inaurance Broker 
Notary PubCc. 

3.09 EAST 14th STREET, 
NEW YORK, N. У. 

Phone: ALgonqub 4-8254. 

9fl 

ТАРЗАН І ЗАБОРОНЕНЕ ШСТО. (19) 

M R P O H Л И Т В И Н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Бсі ріжшіні, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреба теле-
фонуйте до нас. Обслуга щира 

і тесна. — Office: 
' 383 MORRIS AVENUE, 

cor.. Springfield Arm, 
A R K, N. J, 
EMOX 3-5347 І ЄОГ.. З} 

N E W 
Phone: 

л а а а а и ю в а а 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Україяськнй Ундертейкер 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, як 5150. Обслуга 
найкраща. 

„Чи ви певні, що шлях до 
Бонѓи веде туди?" — запитав 
Тарзан Маѓру, підозріваючи 'її 
підступ. Маѓра рішуче потвер-
дила. Тарзан здвигнув плечи-
ма. Що було робити? Треба 
було йти туди, куди вона вка-
-зувала. Один шлях міг бути 
таксамо добрий, чи лихий, як 
і інший. Вони пустилися в до-
рогу, та замісць зближатись 
до Бонѓи, віддалялись від неї. 

Вони були без потрібного 
до нетрів засоблення і колиб 
не Тарзан, важко прийшлось 
би їм пробиватись. Та для 
Тарзана нетри були приступні, 
як для, якого господаря його 
загорода. Без довгої надўми 
він вистругав лука, спорядив 
чимало стріл і пішов на лови. 
А в короткому часі мав доби-
чі і харчу доволі. При ньому й 
інші не голодували. 

Та третього дня їхньої ман-
дрівки Тарзан приніс малу 
антильопу і, підійшовши з 
нею до Маѓри, кинув нею їй 
під ноги: Дівчина переляка-
ла(̂ ь на смерть. Бо в очах Тар-
зана був великий гнів. Таким 
вона ще його ніколи не бачи-
ла. Тарзан підійшов до неї і, 
вдивляючись у ЇЇ обличчя, 
грізно говорив: „Ти брехала, 
коли говорила, що це шлях 
до Бонґи". 

Дівчина ціла .затряслась. 
„А звідки ти знаєш про це?" 
— виляпала вона напів свідо-
мо. „Я добре знаю, де цей рід 
антильоп живе. І знаю також, 
що він жив'е далеко від тих 
окотіиць, у яких знаходиться 
БонЃа'',, відповів Тарзан. Пе-
рестрашений і винуватий ви-
гляд дівчини, а також її сло-
ва потверджували, що Тарзан 
сказав-правду. 
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