
ВЕЛИЧЕЗНІ МОРСЬКІ МАНЕВРИ 
НА СХОДІ 

і ` ' ВАШИНГТОН. — Департамент бойової амери-
канської фльоти подав д'о відо'ма, що в 1939 році 
майже вся американська фльота буде пересунена з 
Тихого океану на Атлянтійський в ціли переведен-
ня величезних мор.ських маневрів. Ті маневри від-
будуться на Карибійськім морі недалеко Фльориди. 
Після маневрів ціла фльота-прибуде до Ню йорќу 
на параду, що відбудеться в звязку з відкриттям Сві-
тової Вистави. В тій параді візьмуть участь вісім 
лінійних кораблів, чотири авіоматки (кораблі-лето-
вища) і 500 літаків, коло трицять кружляків, біля 
пятьдесять торпедовців і трицять підводних човнів. 
З тої нагоди сенатор Бора, який є головою сенат-
ського комітету заграничних справ, заявив, що ці 
маневри правдоподібно мають за завдання задемон-
сорувати перед фашистівськими кр`аями силу Аме-
рики і перестерегти їх перед втручуванням у котрий-
небўдь краЙ^оібт^х::й8Ілерйкаїіських'континентів. . 
ПОЖАР В УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ В СТЕМФОРДІ. 

НЮ ЙОРЌ. — Один очевидець, оповідає, що в 
українській високій школі, в Стемфорді вибух у су-
боту вечером, 21 травня ц. p., вогонь, який цілкови-
то знищив бібліотеку, а також меблі. Вогонь вибух^ 
у середині. З невідомих причин запалилася фарба, 
якою в тих днях кімнатний маляр малював стіни. Бі-
бліотека і меблі забезпечені на суму $30,000. 

ЗАДУМУЮТЬ ПРОВІРЮВАТИ РОБОТУ ЧУЖИ-
НЕЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В АМЕРИЦІ. 

ВАШИНГТОН. — Конгрес переголосував резо-
люцію представника Діса, щоб створити комісію, 
зложену 3 сімох членів, яка провірилаб роботу всіх 
не-американських організацій в Америці, головно 
тих, які ведуть фашистівську, або комуністичну агі-
тацію. . 

КАЖЕ, ЩО ЗАСТІЙ НЕ Є КОНЕЧНИЙ. 
НЮ ЙОРЌ. — На зібранні представників стале-

вого промислу голова американського залізно-ста-
левого інституту, Гірдлер, заявив, що в Америці те-
перішній економічний застій є цілком безосновний. 
Поворот до добробуту спинює уряд, говорив він. 
А то тому, що забирає від промислу всякий дохід і 
через це знеохочує підприємців від інвестиції гро-
шей.у розбудову промислу. 

ПРИЗНАЛИ ГАЙНСА ВИНУВАТИМ. 
НЮ ЙОРЌ. '—'Лава присяглих суддів" признала 

одного з провідників Тамані Голу, Гайнса, ђинува-
тим за зносини і співпрацю з нюйорськими рекеті-
рами. Враз з Гайнсом признано винуватими'ще 
вісьмох політиків. Розправа відбудеться над ними 
пізніше. 

МЕКСИКАНСЬКІ ПОВСТАНЦІ ПРИ РОБОТІ. 
. МЕКСИКО СИТІ. — Повстанський генера'л Седі-

льо видав 'заклик до інших генералів регулярної 
мексиканської армії, щоб вони приступали до пов-
стання. Та притім він натякає, Що він сам не дуже то 
має охоту вести повстання. Правдоподібно, що про-
від він віддав би комусь іншолу. Повстанські заго-
ни перервали.залізничу лінію, що сполучає мекси-
канську столицю з Америкою. v 

ДАЛІ РАДЯТЬ НАД ЗАКОНОПРОЄКТОМ ПРАЦІ 
І ЗАПЛАТ. 

ВАШИНГТОН: — Після коротких нарад над за-
конопроєктом годин праці ѓзаплат сенат порішив 
відіслати його до „конференції", в яку входять пред-
ставники сенату і конгресу. Ця спільна конференція 
поробить деякі зміни і щойно тоді піде цей законо-
проєкт під голосування. Передбачають, що ця кон-
ференція поробить деякі зміни, а передівсім „гео-
ґрафічні ріжннці". . ' , 

СТРАЙК В АКРОНІ. 
АКРОН (Огайо). —- В акронській фабриці ґумо-

вих опон, Ґудїр, вибух страйк, який охопив 4,000фО-
бітників. Страйк прибирає бурливі форми. Поліція 
вживає слізного газу. Є ранені. 

СКІЛЬКИ +' БУДЕ НЕДОВОРУ 
` ' ЦЬОГО РОКУ? 
За статистичними обчисЯЄИ-

нями, цього року в федераль-
ніі̀ і касі буде 1,350 міліонів до-
лярів більше недобору. Стіль-
ки грошей витратила адміні-
страція понад те, що дістала 
від кр'аю в фор'мі ріжних по-
датків і державних доходів."^ 

як довиґмй СИТІ по 
ЗЇДЖЕННІ дгрАвг 

Наука устійнила в цій спра-
ві м. і. такі дані: Кава залиша-
еться в шлунку 32.5 хвилини; 
чай 32.7; молоко 41.3; какао 
52.7; білий хліб 30.5; разовий 
хліб 43.5; булка 49.1; яйце, 
зварене на мягко, 70.6, на 
твердо, 75.5;. смажене, 68. Го-
рох у лучѓках травить шлунок 
56.3 хвидйнй,Га тертий горох 
51.4. 

МИШІ В Б АС АРАБИ. 
В Бесарабії язва пільних 

мишей. Чимало громад при-
значили одного лея нагороди 
за кожну забиту миш. Грома-
да Басирямка видала розпоря-
док, що кожний господар му-
сить убити по 10 мишей на 
гектар ґрунту й дати доказ,, 
що виконав цей розпорядок, 
доручаючи до громадського 
уряду їх хвостики. 

ХОТІЛИ БУТИ ГЕРОЯМИ. 
З протестів проти вивозу а-

‚мўніції з Канади до воюіоних 
держав, які І знаходяться за-
лротоколовані в парляментар-
них звітах, довідалися посли, 
що віиніяегські безробітні хо-
тіли `стати героями й іти на по-
міч еспанеьким урядовим вій-
еькам. І так, висилаючи про-
тест до отавського парлямен-
ту, заявили 1;000 вінніпегських 
неподружених безробітних, 
що вони, не хотячи бути без-
чинними в часі, коли „інтерна-
ціональни# фашизм Загрожує 
людству", готові зорґан?зува-
тй баталіон міліції й іти вою-
;вати по стороні еспанського у-

ЩЕ ПРО ВБИВСТВО ПОЛІ-
ЩИНОГО АГЕНТА }B ЗО-

ЛОЧЕВІ. 
Польські часописи І повідо-

Жляють про застріленая полі-
ційного агента в Зол^чеві та-
кі подробиці: Ніччю з 17-го 
на 18-го квітня якісь замаско-
вані люди напали на` фільва-
рок Шехтерів у Дусайові. По 
стероризованій домашніх і ка-
сіерки Софії Ляндберѓ напас-
ники забрали з каси 6,000 зл., 
також машину до писання й 
утекли. Поліція зачала рОзшу-
кувати. Агенти Ян Бісінек і 
Юзеф Бернат пішли до дому 
при вул. Нестора 10 у Золоче-
Bi.v Прибули туди в год. 5:30 
рано й застали господаря К. 
з жінкою. Агенти зачали пе-
реводити ревізію. Агент Бер; 
нат залишившися в кімнаті, а 
агент Бісінек пішов на стрих. 
Коли зачав вступати на ступ-
ні, зо стриху посипалися на 
нього стріли. Вони прцілили 
його в голову. Вбитий - упав 
на замкнені двері кімнати, де 
сидів його товариш; '.Ўбивник 
зіскочив зо стриху й утік.. За 
ним вибіг Бернат і стрілив 
кілька разів. Утікач відстрі-
лювався. Він зранив в обі ру-
ки й у черево Івана Гупалів-
ського, що припадком там1 на-
винувся. 

НЕВДАЛА ВТЕЧА З ТЮРМИ. 
Три вязні,' з яких два були 

засуджені на ЗО літ тюрми, а 
один на досмертаість, пробува-
ли вирватиаь^ тюрми на остро-

"ві Алькатраз, коло Сан Франсі-
ско,'ранячи тяжко одного сто-
рожа. Та коли вони пробували 
те саме зробити з другим стоѓ 
рожемг той двох з них тяжко 
ранив, а третій сам піддався. 

ЗНАЙШЛИ ТІЛО МИХАЙЛА 
САВЧЙНА. 

З Давфину^доносять, що у 
Райдінґ Мавнтен Нешенел 
Парку знайдено тіло Михайла 
Савчина, 22-літнього фармера-
Іпільота,, котрого літак розбив-
!ся у згаданім Націовальшм 

‚ряду, якщо канадійський уряд ІПарку 29-го грудня, м. р. Тіло 
прийде в поміч еспанським Савчина знайдено пів милі на 
больіііевикам. Розуміється, що 
канадійсвкому урядові не було 
ані в гадці мішатися до еспан-
ської домашньої війни й тому 
оферти ` вЬшіпегських безро`. 
бітних ніхто не взяв під роз-
вагу,.а їх геройство скінчилося 
на словах. 

„ТАЛАЌ", І js. 
В індійському князівстві 

йогоре розвід, надзвичайно 
легкий: Чоловік повинен тіль-
ки чотири рази перед свідка-
ми промовити до своєї жінки 
чарівне слово „талаќ" ' і вона 
зараз же мусить покинути дім 
свого чоловік'а. Слово ,;талак" 
значить приблизно „іди геть". 
І тут уже воля чоловіка за'су-
ворим'и маѓомеданськими за-
конами рішена. Тут уже не бу-
яае ніяких процесів і доказів. 

північний захід від його роз-
ібитого літака. Велику поміч у 
знайденні тіла Савчина віддав 
полщійний пес „Султан". Та-
кож кусішк дерева з літака 
причинився до віднайдення ті : 

ла Савчина. Згаданий кусник 
дЄрева виставав з маленького 
озерця -води^ в якім лежало 
тіло Савчина, покрите частин-
но водою й загрязле у снігу й 
леді.-Одна нога Савчина була 
зломана й він послугувався 
кусником дерева зо свого лїта-
ка як підпорою в часі свого 
недалекого ходу в пошукуван-
ні людської помочі. Про все 
повідомлено теж батька Ми-
хайла Савчина, Павла, радного 
сифтонського муніципалу. й о -
го мати, довідавшись про тра-
гічну смерть ^гина, потерпіла 
нервове потрясення. 

ЩЕ 70ДЮ ПОЛОНЕНИХ 
НА СИБЦ?І 

Дб Нойкірхену в ` Австрії 
вернувся з Сибіру Павль Ру-
дольф, бувший вояк світової 
війни. Він перебував у таборі 
іполонених від 1916-го року. 
Полонених уживають до робо-
ти над маньджурським кордо-
ном. Рудольф оповідає, що на 
‚Сибірі є ще коло 70,000 поло-
нених. Вони живуть у великій 
нужді. 

9 ВЯЗНІВ УТЕКЛИ З ВЯЗ-
НИЦІ В ЯСЛі. 

В перший день латинського 
Великодня з вязниці в Яслі 
втекли девять ВЯЗНІВ, що по-
ходять з ясельського й коро-
снянського повіту, а були за-
суджені на кари від 10 до 15 
літ. Коло 2-гої години- попо-
лудні вязні.в одній келії зача-
ли голосно викрикувати, а 
вязничний стражник : Солєцкі 
ввійшов до келії. Тоді вязні 
накинули йому коц на голову, 
кинули нам, на підлогу й за-
кнеблювали йому уста. Опісля 
відібрали йому ключі й при 
помоч'і шнурів, зладжених з 
простирал, продісталися через 
вязничі мури. Міжтим страж-
ник заалярмував сторожу. Ші-
стьох утікачів зловили. Одно-
го ' з них, засудженого на 15 
літ вязниці, пострілили в ле-
гені Три бандити втекли. 

КОМЕДІЯ З ПРЕМІЄЮ 
ЧЕСНОСТИ. J 

Букарештенська жіноча спіл-
ка уділює'що року за своїми 
статутами „премію чесности" 
в^сумі 6,000 леїв.- Премію ді-
стає дівчигіа найліпшої опінії. 
В цьому році дістала цю пре-
мію готівкою 19-тилггня Оле-
на Цігеску. Але по трьох міся-
цях після одержання премії О-
ленка Цігеску' привела на світ 
Божий маленького здоровень-
кого хлопчика. Розуміється, 
що жіночій спілці не було це 
до вподоби. Тому звернулись 
до „чесної" з просьбою повер-
нути „премію чесности". Коли 
Цігеску відмовилась поверну 
ти одержані 6,000 леїв, то жі-
ноча сніяка подала на неї 
скаргу до суду, t 

ЗНАЙШЛА ГРОШІ В ЧЕРЕ-
ВИКУ. 

Пані Мейбл М. Бовз у Кана-
ді знайшла $5,000 канадійськи-
ми банкнотами з носі- совгово-
го черевика. Совгові черевики 
купила вона на випродажі 
старих річей, по які ніхто не 
зголосився. Пакунок з тими 
черевиками купила вона за 
$1 від Канадійської Національ-
ної Експресової Компанії. У 
другім пакунку, що вона там 
купила, знаходилося коло 200 
долярів у заадресованій ко-
-верті. Вона мала намір, як за-
явила, знайти власника гро-

'шей. ` 

ТЕЛЕГРАМА ДО "СВОБОДИ" ПРО 
ВБИВаВО Е. КОНОВАЛЬЦЯ 
РИМ. — Евген Ќопоѓшлень убитий совєігським 

агентом 24. травня у Ротердамі. — Евген Онацький. 
„НЮ ЙОРЌ ТАИМС" ПРО ТУ САМУ СПРАВУ. 

і РОТЕРДАМ. `1- Ротердамська газета, яка уни-
кає сензацій, доносить, що є познаки, що в- екс-
пльозію в Кульсінґель, підчас якої згинув чужинець 
Новач, є замішані совєтські тайні агенти. Ця газета 
подає, що Новач бўЂ правдоподібно провідником у-
країнського націоналістичного руху, а тому був на 
ЧОрНІЙ ЛІСТІ МОСКВИ. ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ЩО КОрОТКО ПЄ"О 
ред експльезією він стрінув у каварні свого товари-
ша, українського націоналіста, якого імени поліція 
не хоче виявити. В тім часі, коли вони обидва були 
заняті розмовою, совєтський агент скрито впхав у 
кишеню, плаща Новача маленький пакунок, у якім 
знаходилася бомба. Інший українець, на імя Бора, 
якого допитувала поліція в понеділок, коли він пи-
тар за НоЂачеМ у томуж. готелі, правдоцддїбн^ на-
магався остерегти Новача, що ОГПУ (московська 
чрезвичайка — Ред. „Свободи) з'а ним слідкує, але 
прибув запізно. Митні уряди стверджують, що і 
Нбвач і Бора мали при своїм прибутті таку суму гро-
шей, якої вимагають іміграційні приписи. Та не 
знайдено ніяких грошей, коли перешукано вбитого 
Новача, нѓ не знайдено їх при Борі, коли його ареш- -
товано. Виходить, що вони передали гроші комусь 
зо своїх партійців. Поліція ні не перечить тієї істо-
рії, ні не потверджує її. 

ЗАБОРОНЕНО ЗДВИГ СОКІЛЬСТВА. 
ЛЬВІВ. — Старшина Сокола-Батька у Львові 

повідомила українське громадянство через пресу, 
що Четвертий Крайовий Здвиг Українського Сокіль-
ства, що мав відбутися 2L травня 1938 p., не відбув-
ся, бо польська влада його заборонила. І . -. 

КАРАЮТЬ ЗА „СЛУЖБИ БОЖГ. 
ВАРШАВА.—-ДЬ варшав(?ько^ пр'авославної КОН?ІУІ 

систорії прибула делегація православних священи-
ків з Холмщини у справі високих грошевих кар (до 
300 злотих), наложених на православних священиків 
за „безправні. Служби Божі". Йде ‚тут про те, що 
польська влада позабирала українським громадам 
православні церкви і пqпepeмiнювaлa їх-на костели. 
Ось тому православні священики правили по селяя-
ських хатах. Оті відправи визнала` польська влада 
„нарушенням публичного спокою". 

ПЕРЕСЛІДУЮТЬ ФІЛІЇ „ПРОСВІТИ". 
ЛЬВІВ. — Українська преса подає кожного дня 

звідомлення з ріжних місцевостей про переслідуван-
ня філій товариства „Просвіта". Подає польською 
мовою зарядження польських старостів у Чортќові, 
Яворові, Самборі й т. д., якими заборонено тим міс-
цевостям влаштовувати ювилейні свята „Просвіти", 
або пороблено такі обмеження, що таких свят не 
можливо було, влаштувати. 

АДРЕСА ГОЛОВИ „СОЮЗУ УКРАЇНОК". 
ЛЬВІВ: — „Діло" подає, що голова розвязаного 

`польською владою „Союзу Українок", пані Мілєна 
Рудницька, повідомляє, щоб листи; які досі'йшли' 
на адресу Союзу Українок, були висилані до неї на 
її особисту адресу: Львів, вул. Над Яром ч. 7. 

КООПЕРАТИВНИЙ ДУХ РОСТЕ. 
' ЛЬВІВ. — Є одна відрадна подія на рідних зем-

лях під Польщею: кооперативний рух поширюється. 
Це видно між іншим і по тім, що кооперативний ча-
сопис „Кооперативна Рада" виходить уже в 50,000 
примірниках. Ціна одного примірника 5 сотиків. Є 
він багато ілюстрований і цікаво .редагований. 
СОВЄТСЬКА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

КИШ. —; Київські „Вісті" подають, що „Інсти-
тут літератури ім. Т. Шевченка" приготовляє до дру-
ку перший том „Курсу історії української літерату-
ри". Має бути три томи. Це буде спроба видати 

.українську літературу в такім виді, щоби бз'ло 3aL 

держане „єдинства" з московською літературою. 
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БУТИ Й ІТИ В РЯДІ! 
У теперішню хвилю, коли наш нарід,, як тут в 

Америці так і в Рідному Краї, потребує скупчення 
своїх сил, коли проти спільного ворожого наступу 
треба виставити сильний український вал, варто 
пригадати собі те, що сказав Іван Франко украш-
ському громадянству на бенкеті, влаштованім з на-
годи 25-ліття його літературної й суспільної праці. 
А.сказав він тоді таке: „Я любив іти в ряді і люблю, 
а л е — такого ряду не було... І це було моє не-
щастя". ' Д „ 

Подумаймо над тим і тепер. Ось те „нещастя 
знищило найкращі сили нашого генія. Чи воно не̂  
нищить іще й тепер сили цілої нашої нації? р 

Сказав далі І. Франко ще й таке: „У нас було і 
є замало людей і до найпростішої роботи". І це 
вважає Франко одною великою „хибою громади". 

. А чи тої хиби не видно ще й далі між нами? Правда, 
часи змінилися. Не ті вони, що були за Франка тоді-
коли він ті думки висказував. Здається, що ми зба-
гатились на тисячі робітників, котрі розвивають на-
ше життя на ріжних ділянках. Це правда. Але й 
правда те, що коли приходиться виконувати якусь 
громадянську роботу, хочби і найпростішу, то пе-
реконуємося, що в нас іще далі є дуже мало робіт-
ників для цеї роботи. 

Другою великою нашою хибою вважав І. Фран-
ќо те, що „в нас уже така вдача, що любимо — у-
живши прикладу з війська — свого „флігельмана" 
вічно штуркати, щоб схибив з дороги і не йшов 
рівно з.Іншими". Держати рівний, ряд! —. отеє та 
наука, яку подав І. Франко українськомучгромадян-
ству зо свого досвіду. Він підкреслив, що зазна-
вав від нас ̀ безнастанно отого „џѓгуркання". Та „от-
се поштуркування і випихання іншого не позволяє 
нам іти рівним рядом". — казав Франко. І отеє є та 
друга „хиба громади", що її, як він дораджував, 
треба нам позбутись. 

Живемо в таких часах, що нема нам як нації 
чим радіти. І якби'ми так перелили ті свої почу-
вання у вірші, то вони певно булиб такі сумні, як 
ті, що їх писав І. Франко в. часі, коли огортала його 
розпука, коли не ставало сил до пра'ці, а навіть до 
життя. А таке бувало з Франком. І то нераз. Та 
життя його виказує, що за кожною такою розпукою 
він скоро приходив до себе і його дух піднімав-
Ся щораз вище й вище. А його слово ставало нано-
в'о бойовим і повним надій'на кращу будучність на-
щої нації. Ось такими і ми мусимо бути в тій хвилі, 
коли нас смуток огортає, коли в нас самих нема 
згоди-, нема одного ряду і коли вороги наступають 
з, подвоєною силою. Хай дух Франка заверне нас 
до рівного ряду. Хай викреше в кожному з нас о-
хоту бути в однім ряді. А зокрема в ряді тих, що 
готові й до найчорнішої народньої праці. 

За рід гельотів, оповитий тьмою, 
За тих, що горнуться, до світла по 

тюрмах, 
За тих, що у сибірських мруть снігах, 
За всіх неволених — накликуєш 

до бою! 

Спонуканий любовю святою, 
Ведеш народ на волі ясний шлях! 
Ти Тарасом полишений взяв стяг; 
Як Він,- ізріс Ти під журби вагою. 

1, вік 1 Ти — це'цвіти люду ќрови. 
Ви зберегли в душі вогонь любови; 
Він малював злу долю кріпаків, 
А Твій могутній голос, спів чарівний, 
Розкрив бідноти долю й бій нерівний 
1 всі невзгодйни і горе наших днів.. 

З поеми „Миронові". 
Отакими надхненими слова-

ми, словами, повними пієтиз-
му, подиву і найглибшої по-
шани до поета, оспівувала в 
90-тих роках минулого століт-
тя особу та творчість Івана 
Франка його вірна поклонни-
цн й одномишленниця, відома 
наша поетќа і письменниця, 
нині вже старенька Уляна 
Кравченко. І це на о виді того 
часу, коли наш край був іще 
„глухим -загумінком темної 
безпросвітности", коли ідеали 
нинішнього націоналізму мог-
ли вважатися щонайвище 
„фантастичними думами, фан-
тастичним`и мріями", і коли 
скрізь приватні відносини та 
вподобання людей нормували 
загальне життя суспільности, 
це просто документ історичної 
вартости. Бо, як це ми вже ни-
ні знаємо гаразд, тоді не` то 
вже величати, але хочби тіль-
ки признаватися до Франка — 
це була, особливо зо сторони 
такої молодої самотної жінки, 
якою була тоді` Уляна Крав-
ченко, звага дійсно неабияка. 
Знаємо! ми . і з уст самого 
Франка, в першу чергу з його 
славної сповіди в. передмові 
до видання його збірки „Га-
лицькі образќи", як то гірко 
приходилось йому між рідни-
ми людьми, коли він на одно-
му місці про це каже: 

„...Ну, і щож більше маю я 
вам сказати про себе? Хіба 
ще те; що й після мойого за-
суду нгрвязницю (187778 р. —-
О. Т^Уя ще кілька разів був а-
рештований і завжди звільню-
ваний без- ніякого суду, що я 
проте зміг покінчити універ-
ситетські студії і навіть — 
на велике огірчення декого з 
^ближчих мені братів русинів 
— зважився я здати з відзна-
ченням докторат зо славістики 
у Відні і габілітуватися на ви-

ќлади про нашу літературу в 
університеті у Львові. Але об-
єднаній коаліції урядовців з 
камеральними русинами (так 
Франко наз'иває тодішніх на-
ших льояльних до ляцько-
цісарського уряду. — О. Г.) 
вдалося таки врятувати Русь 
від Такого „нещастя", яким 
певно булиб стали ті мої ви-
клади... Бож ніхто інший, а та` 
ки свій чоловік, брат русин, 
той самий, що за свою патріо-
тичну працю для добра Руси 
побирає шість чи сім платень, 
ось такими словами озвався 
про мою кандидатуру на уні-
верситетського доцента: ;,Бій-
теся Бога, та як можна цю лю-
дину (тобто Франка. — О. Г.) 
пускати в університет! Та ди-
віться лиш, у якім підранім 
сурдуті він ходить!" Отак воно 
очевидне, що з огляду на та-
кий аргумент моя кандидатура 
на приватного доцента прова-
лилась, „а'поданий мені мо-
тив, а саме, моє „політичне 
минуле".` це вже' була тільки 
хитренька покришка для вла-
стивої прич'ини".:: (Галицькі 
образќи, Львів, без дати, .let. 
IV-V). , 

Як бачимо: 
Це теж історичний документ 

великої ваги для історика 
Франкової епохи, особливо з 
погляду на його тодішнє се-
редовище. 

Це наше галицьке середови-
ще того часу розмальовує й 
Уляна Кравченко в своїх „Спо-
гадах учительки" з точністю 
уважного очевидця, і хто ті її 
спомини прочитав, той знову 
раз побачить велитенську по-
стать Івана Франка у правди 
вім світлі його історичного 
значіння. Бо в ґалєрії наших 
людей того часу, розмальова-
ній Франковою одномишлен 
ницею — покищо з-глибин та-
кої заглухлої закутини, як то-
дішня Бібрка — це здебіль-
шого, наперекір тому, що це 
цвіт наііої інтелігенції, каріє-
ристи, перекінчики, наш'ональ-
ні відступники і безоглядні 
інтригантій, для яких, нищення 
іншого в імя власних інтере-
сів — це самозрозуміла й од-
ним-одинока етика життя. О-
так і управитель школи, хоч 
українець родом, ніколи не го-
ворить рідною мовою, і вчите-
лі-українці не соромляться 
казати того, що вони своєї 
мови не знають. Напр. уч'и-

Л И Т В А Й П О Л Ь Щ А 
(Внривок із польської повісти Боговітина „Історія замужн)х 

ЖІНОК".̂ ) 

тель, названий поеткою Гогзді-
енко, просить ЇЇ раз, щоб вона 
переглянула українські вправи 
з його кляси, бо він, „хоч ру-
син, то говорить добре тільки 
польською мовою!" (Сп. Уч. 
ст. 189). 

Справді: 
Якаж це несвідома своєї 

національної чести суспіль-
ність! Ѓяка то творча сила в 
того поета, що наперекір тим 
усім „нічним думам'1, що Його 
вгортають, коли він дивиться 
на темряву, в якій іще пото-
пае та рідна суспільність, зна-
ходить у. собі 'силу все наново 
двигати вгор` у молот каменяра 
і розбивати скалу тьми на 
шляху до промінного світла, 
до визволення! 

Усе наново і завжди як реч-
ник широких мас народу, які 
впродовж сорокліття творчої 
діяльности Івана Франка пере-
живають і завершують під 
впливом його слова процес 
розвитку від маси до націо-
нальної індивідуальносте. Від 
Довбанюків'і Бовдурів до ді-
дів Гарасимів і Щикманюків. 1 
від Андрія Темери до кровю 
найглибшого поетового серця 
озаренбї постаті Мойсея. 

Так: 
, Духовий` розвиток ўкраїн-
ської маси від 70-тих років 
мліѓўлого століття до епохи 
нашоц :: увінчаної., крівавим 
ореолом боєвищ нашої остан-
ньої визвольної боротьби — 
це діло Франка. Навіть попри 
те, що той еволюційний про-
цес захоплює і детермінує по-
декуди і його самого в пооди 
но"ких стадіях його душевної 
боротьби за власний ідеал. 

Бо, як сказав раз поет про 
себе сам: , 
. Легко, без `боротьби, j не 
приходилось йому нічого. Він 
знає н'асолоду тієї боротьби. 
„Vivere" memento'1 співає нам 
про те, що „лиш боротись, 
значить жить". І знає він усю 
трагіку тієї боротьби, коли у 
відомій „Посвяті" Миколі Во-
роному, заперечуючи потребу 
квієтизму в поезії, каже: 
Ні, друже мій, не та година! 
Сучасна пісня — не перина, 
Не гошпітальнее лежання; 
Вона— вся пристрасть і бажання, 
І вся вогонь і вся трівога, 
Вся боротьба і вся дорога,. 
Шукання, дослід і погоні 
До мет, що мчать по небосклоні. . 
Не думай, як поет покине 
Загальних питань море сине 
І в тихий н.).іин свого серця 
Порине, мов нурець забеться, 
Що там він перли і алмази 
Знайде блискучії без скази..." 

„Semper j tiro", 1906. 
Як бачимо,, де своє'рідна а-

польоґія бурхливого ціловиДу 
Франкової творчости з усім її 

і' 

щ -
% Љті ' 

Іван Франко 
(Відбитка статуї Олександра Архипенка, при-
значеної для Культурного Городу в Клів-

ленді, Огайо). 

нимаючи собі від уст, я щадив -
гроші, щоб заплатити вступне 
і вкладку і радувався тим, що 
належу до цього товариства, 
мов найбільшим скарбом. Я' 
рад був служити „Просвіті", 
чим міг, п'ереслав їй свій збір-
ник пісень народніх, котрий, 
щоправда, пізніше віднайшов 
у третіх руках як макулятуру 
(!). Вступивши до університе-
ту, я зо щирим інтересом слі-
див за розвоєм цього товари-
ства і̂  добиваючися ширшої, 
освіти й 'науки, я ніколи не за-
бував про те, що оста†очно 
вся вартість моїх здобутків; 

повинна лежати в тім, щоби 
передавати їх моїм темним', у-
)огнм, на кожнім кроці крив-
гжешім і понижуваним бра-і 
там". ' 

І хоч у 1892 р. „Просвіта", а 
з нею і Наукове Товариство 
м. Шевченка погано повелися 
J поетом, то він не перестав 
'рацювати для своєї рідної 
:успільности і все був борцем 
за світло для неї. І отак цеії 

j г і̀ґантний труд його життя не 
блікбванім недавно „в'ідкритім ДЛЯ " а С $%Ф п ^ о о б ^ а з ще 

'завжди і навіки. I прообіраз 
тої 
щину, з глибин якої Франко, 

іне зважаючи на всі розчару-
'вання свойого життя, як 
справжній `світлоносець на'ції 

вогнистим неспокоєм і ЇЇ жа-
гучими поривами, з її темними 
прірвами і манівцями, з її хи-
танням між двома Миронами і 
її трагічними згуками в мо-
ментах інтимної самоти з вла-
сною душею. I продзвонює тут 
навіть крик тої найглибшої 
душі Франка-творця, Франка-
мистця, що прикута до скали 
каменярів почувалася тільки 
рабинею необхідного обовяз-
ку може тому, що всеціло по-
кинути „тихий залив серця 
свого" вона властиво не змог-
ла ніколи. І певно, що творча 
духовість Франка не такий 
моноліт, як духовість Шевчен-
ка. Та проте ідеал визвольно-
го світла це всетаки наййиіций 
і провідний ідеал яќ життя на-
шого поета так і його творчо-
сти. Він велить нам розуміти 
подекуди і трохи аскетичну 
мораль збірки „Мій Ізмарагд" 
як спробу того „внутрішнього 
просвічення", що так дуже за-
манюе нас у німецьких місти-
ків. І ми почуваємо подих то-
го ідеалу ніби в ного перво-
починах, коли Франко в опу 

Львові (його подав М. Возняк-' несхитної віри в батьків-
листі" до членів „Просвіти" у 
Львові (його подав М. Во; 
у „Новім Часі"із 18. IV. ц. р.) 
каже про свою першу моло-
діс"ть таке: 

„До товариства „Просвіта" 
належав я ще від хлопячих 
літ, від 1873 чи 1874 року. У-
богий ученик` дрогобицької 
гімназії, почувши про існуван-
ня цього товариства, я цілим 
серцем пристав до цього; від-

сшвав: 
Розпадуться пута віковії, 
Тяжкії кайдани, 
Непобіджена злими ворогами 
Україна встане. 

Д-р Остап Грицай. 

...„Вставали вже від вече-
рі. Адзьо все ще ѓуторив: 
. — Як жеж там на Литві? Не 

люблять коронарів (себто: по-
ляків із корінної Польщі — 
„корони"). 

— Не люблять. 
— А чомуж? чомуж, скажіть. 
— Ріжнйця рас — відворк-

нув нерадо Витовт. 
— А^виж любите фінів, шве-

дів, ч'омуж нас — ні? 
— Ви також нас не любите, 

лише вдаєте любов. Ваш на-
рід, коли хоче окреслити ту-
пого чоловіка, повідає навіть 

' ) Ця повість оповідає історію 
двох молодих, здорових і чистих ду-
шевно: литовки Рути й литовця Вн-
товта, що попадаються між польську, 
зіпсуту до норіння, варшавську ін-
телігенцію. Витовт член1 патріотичної 
(довоєнної ще) організації, що по-
ставнла собі' за завдання боронити 
литовський нарід перед польоніза-
ціею. Рута, що скінчила, англійський 
„каледж", виходить за 17 літ стар-
Шого від неї варшавського поляка, 
що після гулящого, розпусного жит-
тя забажав родинного спокою при 
молоденькій, невинній жіночці І за-
ражуе1 її сифілісом. Коли вона під-
ступом вивідалася в лікаря про свою 
недугу й жалувалася чоловіковій се-
cfpi, -та сказала їй: 

„Ти дитина ще. Не знаєш) життя. 
Вір мені, що ця недуга І ще- інша 
панує майже в кожному домі. Не 
син, -то брат, то батько. Тільки що 
не скрнваеться". 

Таку, то культуру несла польська 
інтелігенція литві, таку несла і несе 
і нам, українцяхѓ. 

Поданий внривок характеризує до-
садно відношення Польщі до Литви, 
одначе -кожний, хто прочитає ‚його, 
побачить, що вистане поставити там 
зомісць ‚Литва" — „Україна", а він 
характеризуватиме таксамо відлошен-
ня поляків до українців, 

L харак 
р,х нч П( 

на свого співплемінника: це 
литвин. 

— Одначе згодитеся з тим, 
що наш нарід... живіше думає, 
ніж ваш, тож відси й ця при-
повідка. 
. — Справді — відповів Ви 

товт — ваш нарід скорше ду-
мае, одначе в нас двері стоять 
отвором і ніколи нічого не 
крадуть^). Кожний нарід має 
свої прикмети — культура з 
етикою не йде рука в руку, це 
правда доказана, хоч соціо-
ЛЬОҐЙ заперечують її. Та ви й 
ми — себто інтелігенти, мае-
мо однакове поняття про чу-
жу `власність. 

— Тож що нас може ділити? 
— сміявся Адзьо. 

Розмови стихли. Всі звер-
нулися в сторону Витовта. 
Слухали уважно. 

Витовт відчував, що він са-
мітний,- що хоч усі всміхають-
ся ввічливо, в серцях тих усіх 
кипить вороже або рівнодуш-
не почування. Боротьба двох 
народів, досі тісно звязаних 
спільнотою мови, релігії, зви-
чаїв, яка кипіла від століть 
невидна, нараз відслонила во-
роже лице. 

Витовт здержувався. Виби-
рав спосіб найменш зачіпний. 

— Коли дивитися на справу 
з історичного боку, то ми всі 
в порядку. Ріжнйця рас не до-
зволила нам" злитися в одно. 

ф) Так і наш, український нарід, 
у Галичині, нпр. у жнива лишає ха-
ту отвором, двері замкнені лише на 
кілок і нічого ніхто не вкраде, хіба 
зявнться в селі ЯКИЙСЬ МІСЬКИЙ во-
лоцюга. 

При аналізі походжень наро-
дів, раси з їх замітними, пер 
вісними прикметами ріжнич-
куються, відскакують, так ска-
зати, одні від одних, духово, 
як відділюються ріжнородні 
атоми в хемічній аналізі. 

— Та всеж маєте до нас ѓще 
якісь претенсії, хоч несправед-
лИві, , бо ми все були наче 
вбрати для вас. Так щож? 

— Може те, що ми у ваших 
братерських обіймах сталися 
політичним і народнім зером 
— відповів Витовт із' силува-
ною усмішкою. 

Якийсь голос із. гурта по-
ляків відізвався зачіпливо: 

— Маєте теж претенсію за 
те, що ми не завернули взад 
нашої культури, нашої вироб-
леної вже MQBH та- не пото-
нули у вашому тодішньому 
навпів дикому стані. 

— Ви сказали, — почав ИІи-
мановскі, старець приємний 
і лагідний з лиця і— що в на-
ших братерських обіймах у-
мерла ̂ ваша національність. Д-
бож то ми заборонювали вам 
відкривати литовські школи? 
Працювати над рідною мово-
ю? Ви повинні мати в тій ̂ рпра-
ві претенсії до вашої інтелі-
генції, що ‚запізно пробуди-
лися в ній націоналістичні 
струї. Ми не здавлювали ва-
шої свободи. 

— А всеж коли в останній 
хвилині закипіла боротьба зє-
динених сил, коли впало сло-
в_о „воля", ви намагалися ви-
дерти нам усяку надію на с̂а-
моврядування, ви хотіли на-
рід, чужий вам походженням, 
отже характером, зѓнобити, 
щоби потонув у вашій иаціо-
нальності. Ви повставали про-
ти литовських шкіл: 

— Це були голоси одної 

партії, а не голоси всієї Поль-.меча. 
щі. і — Особисто я і ті, з якими 

— Ця ваша ціла Литва це ќсолідаризуюся, рішучо про-
зборище рас — запримітив тивимося тому, щоб іти за 
хтось інший. — Кожний, хто'напрямками, ворожими для 
там засяде, то так начеб на вас і ‚для Литви. Ми визна-
своім. 

— На тій основі, певно, ор-
ганізуєте капітали, щоб вику-
повувати литовську землю і 
на ній поселювати мазурів — 
сказав Витовт. 

— Скінчилося на викуплен-
ні кількох маєтків. 

— Бо ми перешкодили цьо-
му — говорив Витовт. — Та й 
ті партії, що висмівають дум-
ку про автономію Литви, і ті 
капіталістичні спілки для ви-
купна литовської землі дока-
зують, що в Польщі нуртують 
сильні струї проти незалежно-
сти Литви. 

— Багато вам дасть ця не 
залежність'— розсміявся хтось 
глумливо. 

Витовт сам не знав, як це 
сталося, ‚що розмова, яку ве-
дено зпочатќу жартом, зійшла 
на слизьку дорогу взаємних 
обвинувачень. Та вже не міг 
і не хотів здержувати себе. 

— Ваша господарка- погані 
нам принесла плоди. Попро-
буємо самі господарити — 
сказав. 

— Підбурюєте нарід проти 
нас. Розбуджуєте ненависть і 
хочете йти за ворожими для 
нас напрямками. Та хіба на 
це не дозволить вам ваша гід-
ність і чесність — запримітив 
Горскі. 

Витовт мовчав хвилиночку. 
Досі була це суперечка двох 
посварених: братів, із яких 
кожний хотів жити своїм жит-
тям незалежно один від од-
ного. Кинений. запит ставляв 
усяке порозуміння на вістрю 

чили собі мету освідомляти, 
вчити наш нарід, розвивати 
власну культуру, литовську 
мову, защіплювати поняття в 
народі, що: Литва є для ли-
товців, як Польща для поля-
ків, Франція для французів. 
Не робимо ніяких плянів на 
будуче. Коли нарід виросте та 
доспіє, тоді сам рішить. 

— Легко вам тепер говори-
ти про дальший розвиток 
культури, коли - ви одержали 
и від нас уже в високому ступ-
ні! 

— Ви також бр'али приклад 
з якоїсь культури, вищої від 
вашої, та не почуваєтеся до 
надзвичайної вдяки. Звичайна 
черговість. В заміну за` кулfa-
туру дали ми вам поезію, яка татів німецьких істориків' які 

Тут зчинився гамір. 
Два брати Жеґаньскі' були 

бліді, обурені. . `і 
З їх уст вирвалися глузуван-

ня і гострі закиди здогадної 
зради, які вони чинили Литві. 

Шимановскі - намагався су-
перечку, що все більше роз-
ярювалася, звесТи на примир-
ливий шлях. 

— Зле вас учать... проти 
братнього народу... В цьому 
вся біда! Будь що будь наші 
прадіди та батьки проливали 
разом кров за найкращі ідеї. 
Запорукою спільної будуччи-
ни були ріжні поля... Згадаю 
хочаб Ґрунвальд. 

— З якого литовці дали но-
гам знати — відізвався хтось 
із- глумливим сміхом. 

Витовт сполотнів. 
— Так виглядають усі прав-

ди ваших недорослих істоои-
ків. Нашу минувшину мусіли 
ми відгребати з наукових трак 

відразу висунула вас на аре 
ну культурного світу. 

— Ваша поезія це плоди 
нашої культури. 

'— Чомуж маєте претенсії до 
німців, що присвоюють собі 
Коперника, який не був пло-
дом вашої культури, а до ро-
сіян, що пишуть за границею 
про Матейка та Сємірадзкого 
як про своїх малярів? Міцке-
вича, Монюшка й інших усе 
називаєте поляками. Світ ні-
чого про те не знає, що є 
країна, яка вам викидає час 
від часу геніїв і надзвичайно 
талановитих людей, яких по-
ходж`ення приписують вам'"). 

ф) Загально відоме, що мп'іже всі 
визначні польські мужі, пп :,мепнн-
ки, вчені, малярі, різьбарі, були і є 
чужого, непольського походження, 
або ббдаН народилися на землях, за- культур% 

кажуть про нашу культуру та 
добрі обичаї вже в найдавні-
ших часах. Завойовницькі а-
петити сусідів здавили цю 
культуру на довгі століття. А 
ваші історики ніколи, видно 

селених непольськнм населенням 
Крім поданих тут треба зЃадати'̀  
Косцюшка, Словацкого (словак із 
походження, народився в`Кремянці 
на Волині), Сенкевича, Шайноху 
Каленбаха і багато вчених із німець-
кимн назвищами. Не поляк із похо 
дження і Поснф Пілсудскі, як це 
вказує його назвище і місце наро-
дження (Зулів на Внленшнн'і) Чому 
воно так було? Тому, що по'втраті 
боярства й освіченого міщанства ті 
таланти не мали для кого творити 
в свому народі. Німецькіж учені пі-
Дірвані від німецького пня, лольщи-
лись і творили для польськоТ куліѓ 
тури. Також багато наших учених 
письменників, прислужилися з тих' 
самих причин до зросту польської 

не чували про те, або навмис-
но вдають, що не знають. Вн 
були й усе будете вірні собі. 
Свого краю і своєї національ-
ности бороните завзято, та ко-
ли ваші інтереси можуть по-
терпіт% ви готові інтереси ї'й-
ших народів принести собі в 
жертву — сказав Витовт уже 
зовсім схвильрваний. — 'Не 
буду наводити доказів. 

— А щож, може не втекли 
литовці зпід Ґрунвальдў? -
допитується знову глумливий 
голос котрогось із панів. 

В кількох місцях почувся 
здавлюваний сміх. 

Та Витовт уже заволодів над 
собою. Відповів спокійно: 

-— Історія поважних і 'совї-
сних істориків каже, шо хоч 
литовці були погано озброєні 
і недостаточно воєнно підго' 
товлені, їх вислали на перший 
вогонь. На їх тілах затупилися, 
мечі хрестоносців, а як литов-
ська стіна впала, щойно тоді 
поляки пішли до бою і були 

І недалекі від жахливого р"З" 
грому. Тоді хоробрий литов-
ський вожд зібрав війська, іио 
були розбіглися, ПОСПІШИВ ПО; 
лякам на поміч, сів ворогові 
на карк удовів до перемоги. 

Адзьо проклинав себе в ду-ціі. що почав був цю нешасли-
ву дискусію. Бігав від одного 
до одного, вспокоював, зла-
гіднював. 

Поляки були ображені, зне-
охочені. Витовт із лиця був 
понурий, непримирливий. 

—̀ А всеж ми вас дуже ліо-
бимо — повторяв Адзьо, бо 
хотів залагодити справу. 

Литовець глянув насмішлн-
во. 

— А ми нічогісінько не ві-
римо у і вашу любов! — від-
повів. ` h 
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ВСІ НА МАСОВЕ ПРОТИПОЛЬСЬКЕ ВІЧЕ В ЌУПЕР ЮНІОН У НЮ ЙОРЌУ, ЯКЕ 
ВЛАШТОВУЄ УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО В СУБОТУ, 4. ЧЕРВНЯ 1938,7.30 ВЕЧОРОМ 

РІВНОВАГА В ПРИРОДІ. 
В часі економічної депресії 

зродилася в Америці одна ін-
ституція. що 'зветься „Сиві-
лєн Консервейшен Кор", чи в 
скороченні „Сі Сі Сі". До неї 
належать молоді хлопці, що 
виконують ріжнў роботу: в 
полі, в лісах, на мочарах, на 
пущах і т. п. В той спосіб ті 
хлопці стараються законсер-
вувати ріжні природні багат-
ства, щоб вони не нищились 
і не пропадали'. 

„Сі Сі Сі" створив і фінан-
суе уряд. Коли уряд його тво-
рив, то він може не мав так 
дуже на увазі консервації при-
родніх багатств, як те, щоб 
молоді хлопці внаслідок де-
пресії й браку домашньої о-
піки не вештались бездільно 
по вулицях та не деморалізу-
вались. Тому уряд зорганізу-
вав їх у табори праці, в яких 
панує напів військова дисци-
пліна, і дав їм До виконання 
ріжні роботи, такі, як копан-
ня нових ставків, осушування 
мочарів, винищування . одних 
ростин, а насаджування ін-
ших; а також будови нових 
мостів, надморських купалень 
і т. п. Уряд платить їм за ро-
боту і, наприклад, масачусет-
ський відділ „Сі Сі Сі", який 
має 65 тисяч молодих хлопців, 
заробив від уряду настільки, 
що ті хлопці могли зо своїх 
оіцадностей вислати до'̀  домўі 
14 міліонів доляріВі ' 

ПОГЛЯД ПРОФЕСОРА НА ЇХ 
РОБОТУ. 

Здавалося, що їх робота є 
так очевидно корисна, що в 
тому відношенні ніхто не мо-
же мати найменшого 'сумніву. 
А всетаки. в .Філядельфії, на 
академії в Інституті Бенджемі-
иа Френкліна, професор Мернт 
Ферналд с`казав, що робота 
„Сі Сі Сі" не є корисна і во-
на цілком не консервує земних 
багатств. 

Професор Ферналд сказав, 
що люди в своїй зарозуміло-
сті думають, що коли вони 
пр`ироду наломлять до свого 
смаку; коли в одному місці 
викорчують дерево, а в дру-
гому посадять; в одному мі-
сці осушать воду, а в другому 
викопають ставок — то через 
те вже „законсервували" при-
родні багатства. Саме навпа-
ки, говорив, професор. Люди 
через те виводять природу з 
її знаменитої рівноваги і спри-
чинюю-гь нищення природніх 
багатств. 

ПРИРОДА ЗНАМЕНИТО 
ЗРІВНОВАЖЕНА'. 

Коли ми дивимося на якийсь 
лісок і бачимо, що в нім ро-
стуть ріжні дерева, кущі і зіл-

- ля, то нам здається, що там 
нема ніякого порядку. Що 
всяка деревина, як вирветься, 
то так собі й росте, без ні-
якої системи. Тоді в чоловіці 
збуджується, охота завести в 
тому ліску свій „лад і поря-
док" і кожну ро'стинў ніби 
поставити на - своїм місці та 
вказати їй, як вона має ро-
сти. Він це може зробити, але 
через те він іще не завів 
справжнього ладу і порядку., 
Навпаки, знищив природній 
лад і порядок, який існував 
передтим, а який ростини здо-
були шляхом довгих і свобід-
них змагань. 

ПРИРОДНІ ЗМАГАННЯ. 

У тих змаганнях рішала вну-
трішня сила і спосібність ро-
стин, а також їх уміння при-
норовитись до вищих обста-
вин. Кожна ростина мала в 
собі більшу чи меншу скіль-

кість динаміки, яка гнала її 
вгору. Але всі вони мусіли 
числитися з присутністю су-
сідніх ростин. Слабші рости-
ни, які не мали подостатком 
сили до' змвгань, або не мали 
подостатком зручности прино-
ровитись до обставин — про-
пали, а лишились найсильніші. 
Існуючи побіч себе, вони ство-
рили свого роду „рівновагу 
потуг". ` ч 

Людина, яка зачинає свої 
„реформи" в лісі і в природі 
та старається все поставити 
на свій лад, нагадує політич-
ного диктатора, який підтягає 
все під одну лінію. Хоч тим 
диктатор хвилево осягне спо-
видний успіх, то, знищивши 
засаду природніх індивідуаль-
них змагань, він дану расу не 
консервує, а навпаки, на да-1 

леку віддаль робить її нездат-
иою до змагань з іншими ра-
сами. 

ТЕ САМЕ В ОРГАНІЗАЦІЯХ. 

Те саме, що діється в при-
роді і в цілих народах, дієть-
ся також в організаціях. Не-
раз і в організаціях деякі лю-
ди, опираючись на „вищій 

владі", чи. просто закохані у 
своїй „мудрості", Приступа-
ють , до ' якогось гуртового 
життя, котре вони мало ро-
зуміють, і починають згори, 
силою, накидати „реформи", 
їм здається, що коли поўстав-
ляють'сили в даній організа-
ції так, як це їм підказує їх 
смак, то вони через те скрі-
пили дану організацію. Але 
фактично, знищивши внутріш-
ню рівновагу, осягнену дов-
гою духовою, кристалізацією, 
вони ослаблюють дану орга-
нізацію, розточують її вну-
трішню відпорність і направ-
ляють її на шлях, що веде до 
руїни. і 

У силі вміщається також 
терпеливість.) У терпеливості 
виявляється слабість. (Гергард 
Гавптман). 

Можуть мене називати, як 
їм завгодно, та не можуть ме-
ні першкбдити бути самим zd-
бою. (Наполеон). 

____—_:о ;- - .; ' -
Не рахуй на жінку, коли має 

зле серце; колиж-вона добра, 
не довіряй їй. (Джамі Бегарі-
с†ан). щ 

. ВИСМІВАЮТЬ КОНГРЕСМЕНА. . 
Конгресмен-Дикстейн з Бруклина добивається в. 

конгресі ухвалення для себе уповноважнення повести 
слідство проти націстичної агітації в Америці. Аме-
риканські німці, що відкрили літній табрр у Япгенку, 
на Лонѓ Айле^ці, вистатили цю фальшиву гармату з 
лялькою з насмішливим написом проти 'конгресмена. . 

ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ 
ЧАР ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАЙ 

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

Між любителями детективних оповідань є такі 
люди, як поќ. президент Вйлсон, поќ. премієр Клє-
менсо, бувший премієр Лойд Джордж, президент 
Френклин Рузвелт. Хоча життя не відмовило цим 
людям - прецікавих подій, вони все таки- захоплюва-
лися, згл. `захоплюються, оповіданнями пг)о те, як 
злочинець вишукує найхитріших способів, щоб ви-
конати злочин безкарно, а детектив, старається впасти 
на слід цеї хитрої штучки. 

Захоплення детективними оповіданнями походить 
звідти, що втікаючому одна дорога, а ѓонцеві десять. 

Накладом „Бібліотеки для всіх" у Львові 
вийшла 

СЕРІЯ ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ 
найбільшого автора детективних оповідань," відомого 

англійського письменника Конана Дойля: 
ч. 1. Душогубство в Абей Ґрендж. ч. 4. Чоловік з близною. 
ч. 2. Пестра стяжка. ч. 5. Відтятий палець. 
ч. 3. Захований клейнод, ч. 6. Шість Наполеонів. 

ч. 7. Танцюючі фігурки. 
Кожна книжечка цеї серії становить собою цілість. 
Кожна книжечка видана в таќЃм вигіднім форматі, 

що поможете взят{и зо собою в кишеню блюзќи й 
читати по дорозі. 

Серія з 7 кн'ижечок всього 70 центів! 
Замовляйте в книгарні „Свободи". 

"SVOBODA," 
83 GRAND ST., (P. О. BOX 346), JERSEY CITY. N. і. 

J 

; ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 

Родіон Сліпий, Ню йорќ, 
Н. Й. — Питаєтесь, чому досі 
не було в „Свободі" Новинки 
про те, що згоріла українська 
Школа в Стемфорді, Конн. Пев-
но, що така новинка повинна 
була бути. Ми навіть шукали 
в католицькій „Америці" такої 
новинки, надіючися, що при-
наймні цей часопис дістав сво-
єчасно інформації. Та не знай-
шли. Ви питаєтесь, чому та-
ких новинок нема. Питаєтесь 
так, якби ніколи не читали 
статѓей'на ту тему в „Свобо-
ді". Так, якби не ч'итали ні-
коли редакційних звітів, у я-
ких виказувано, в яких обста-
винах приходиться нам вида-
вати щоденник. Питаєтесь так, 
якби не знали, що- „Свобода" 
не має навіть приблизно по-
трібного числа працівників для 
редакційної праці, бо про ре-
портерську вже навіть не зса-
дувати.. Очевидно, що свідог 
міші громадяни це добре ро-
зуміють і рятують часопис 
тим, що надсилають своєча-
сно новинки пр̀ о такі події, як 
от та в Стемфорді, Конн. То-
му ми сподівалися^ що хтось 
з учнів, учителів чи заряду 
школи подасть скорі й прав-
диві відомості про те, що зго-
ріла їх школа. А коли цього 
нема, то чи за те можна ви-
нувати „Свободу"?- Звичайно 
так досі бувало, що й у та-
кихг випадках винўвав дехто 
„Свободу" зо злоби чи не-
знання. Але чи це має далі 
продовжитись? 

Щодо фотографії: наш ча-
сопис свого фотографа не має,' 
а фотографії дістає від фо-
тографічної агенції, котрої 
значок поданий на кожній 
фотографії. Ця агенція фото-
ґрафії події, про яку Ви зга-
дуєте, не подавала; видно,, на 
її погляд, вона мала` значіння 
лише д'ля Ню Йорќў й око-
ЛЙЦІ. - - У Z v. : -

ЛИСТУВАННЯ АДМІНІСТРАЦП 
М. В., Ш. — Приписи `про те 

як носити прапори, обняті зви-
чаєм, що вже став законом. 
Одначе правила досить прості: 
американський прапор має бу-
ти на почеснім місці, а за по-
чесне місце вважається місце 
по правій руці. Щоби знати, 
котра сторона вважається за 
праву сторону, треба дивити-
ся в ту сторону, в котру йде 
похід. 

Щодо закупна прапорів, то 
в „Свободі" появляються від 
якогось часў оголошення ви-
продажу прапорів у солідній, 
відомій українцям фірмі Ігел 
Регалія в Ню Йорќу. 

1.'К., А, Па. — Насіння ко-
нопель і. лейў можна дістати 
в цих фірмах: BA.LFOUR, витн. 
RIE ft CO., Ltd., 351 California St., 
San Francisco, Calif. (КОНОПЛІ). 
CHAS. L. HUISK1NG fc CO., 155 
Varick St., New York, N. Y. ( л е н ) . 
J. L. HOPKINS' 8c CO., 220 Broadway, 
New York, N. Y. (КОНОПЛІ). 

Солому до виробу капелю-
хів продають у Ню Йорќу фір-
м и : ALBERT ECKSTEIN 8с CO., 15 
W. 37th St.; EDWARD M. POONS CO., 
719 Broadway; S. SHULMAN 8c BRO., 
725 Broadway. 

Ці інформації ми завдячўє-
мо Вашингтонському Службо-
вому Бюру „Ню йорќ Ворлд-
Телеграму". -

ІШЕ ESE ЗЕ Ш -Ж 

Слово чоловіка наче піяння 
півня, що віщує ранок; слово 
жінки наче кудкудакання кур-
ки, що нічого не значить. 
(КонфунцІй). 

Заки жінка раз зодягнеться, 
то небо захмариться і випого-
днть:я сім разів. (Перська 
приповідка). 

З УКРАЇНСЬКОГО життя 
В АМЕРИЦІ. 

ДІТРОИТ, МІШ. 

Жіноче протестацінне віче. 

На вістку американської 
преси, що польський уряд 
знову почав нагінќў на укра-
їнський зорганізований рух і 
що з наказів цього уряду 
польська поліція перевела ре-
візію в домівці Союзу Украї-
нок у Львові та в приватних 
домах провідницького това-
риства, опечатала дбмівку Со-
юзу Українок і сконфіскувала 
два жіночі журнали, „Жінку" 
й „Українку", районовий зїзд 
С. У. А. негайно взявся до 
протестаційної акції і в дру-
гий день свого зїзду, 15. трав-
ня ц. p., влаштував нротеста-
ційне віче, на котрому натав-
ровано варварський режім 
кровожадної Польщі. 
Без довгого приготування, бо 

всього за один і дейь` часу, 
скликано віче, яке переведено 
успішно. На вічу виступала 
ціла низка промовниць. Про-
грама згаданого віча була 
така: х 

Пані Катерина Хомяк пере-
водила вічеву програму. У 
своїй вступній промові во-
на представили брутальність 
польського ката над україн-
ським населенням на західньо-
українських землях. 

Наступною бесідницею бу-
ла панна Марія Бек, яка гово-
рилана культурно-освітні те-
ми. У своїй промові вона о̀ б-
игирно переповіла недолю у-
країнської жінки не тільки в 
Ріднім Краю, але й на еміґра-
ції. Потім представила героїзм 
українки підчас наших остан-
ніх визвольніїь змагань, зна-
чіння книжки йрбовязокмате-
оей у вихованні дітей на доб-
DHX та хоробрих борців за ви-
зволення свого народу зпід 
зорожої займанщини. Врешті 
прийшла д'о висновку, що 
книжка і преса є саме цим 
чинником виховання. 

Дальшою бесідницею була 
пані Катерина Ділай. Вона у 
річевий спосіб пояснила зна-
чіння жіночої організації і за-, 
кликала наше жіноцтво всту-
пати в ряди Союзу Українок. 
На 'із заклик вписалося до ор'-
ганізації шість жінок. . 

-Опісля4 переведено збірку 
на покриття коштів, яка при 
несла $67.28. 

По збірці промовляла naHij 
Штогрин, організаторка цен-
тралі С У . А. на сході. Вона в 
поетичний спосіб, чарівними 
барвами представила картини 
з Рідного Краю. Потім поді-
лилася з,̀  присутніми своїми 
вражіннями та спостереження-
ми зо своєї подорожі 'по рід-
них землях та інформувала 
про загальну працю україн-
ських організацій там же. Ма̂  
люючи крайові картини, вона 
представила, як то поляки 
підходять підступом україн-
ських селянок, щоб затягнути 
їх до своїх жіночих товариств, 
сформованих на зразок С У-
А., і платять таким членќам за 
їхню приналежність до них. 

Повідомила також, що Со-
юз Українок злучено в одну 
всесвітню українську орґані-
зацію, яка буде на міжнарод-
ній арені репрезентувати й о-
бороняти український нарід. 
Цю консолідацію благословив 
наш митрополит Шептицький, 
який одушевлявся1 працею у-
країнських жінок. 

По цім виголошено кілька 
повідомлень. 

Протестаційну резолюцію, 
яку відчитала пані Хомяк, 
принято в цілості. Протеста-
ційну резолюцію виготовила 
комісія з таких осіб.: пані Хо-

мяк, Будзол, Біловус, Штог-
рин і Ганиш. 

Віче закінчено гимном Со-
юзу Українок і українським 
гимном. 

Г. Біловус, П. Будзол, секр. 

НЮ ИОРК, н. и. 
Від головної управи Союзу 

Українок Америки. 
Сумні вістки, які доходять 

до нас з Рідного Краго, пору-
шують нас до глибини душі. 
Особливо відчуває польський 
варварський наступ українське 
жіноцтво в Америці, бо там 
у краю замкнули нам Союз 
Українок, бо там припинили 
видавництва наших журналів 
„Жінка" й „Українка", що нам 
добре відомі й тут в Амери-
ці. Видно, що ворог завзявся 
знищити все наше організа,-
ційне життя. Тому нема йому 
стриму і в його варварськім 
поході на українську культу-
ру-'. ` І ; 

Ми знаємо також добре, які 
великі заслуги положив Союз 
Українок для нашого народу, 
освідомляючи українську жін-
ку. Тут в Америці йдемо слі-
дами цеї наш'ої, такої нам до-
рогої організації. I тому так 
дуже болючо відчуваємо той 
удар, який польська влада на-
несла Союзові Українок, що 
вспів зорганізувати під своїм 
прапором 45,000 українок. 

Дня 20. травня б.. р. відбу-
лцся наради СУА 'в справі про-
тесту проти варварського^ за-
рядження польської влади іцо-
до Союзу Українок і інших 
наших організацій. Рішено від-
бути у цій справі віче. Як та-
кож візвати все українське жі-
ноцтво в Америці до спільної 

протестаційної акції проти 
Польщі. Всюди треба тепер 
скликувати віча, або прннай-
мні ширші наради для проте-
стів і поінформування амери-
канської преси про переслі-
дування українського життя в 
Ріднім Краю. 

Цснтраля СУА ввійшла у 
ЗВЯЗКН З NATIONAL COUNCIL OP 
WOMEN OF AMERICA J р о б и т ь 
заходи, щоб висла'ти проте-
СТИ ДО INTERNATIONAL COUNCIL 
OF WOMEN. Відділи -одержать 
відповідні протестаційні фор-
мулярі. 

Віримо, що українське жі-
ноцтво не подарує ворогам 
знущань над нашими рідними 
в Ріднім Краю. І стане одною 
лавою за права українського 
народу на свобідне жяття. 

За головну управу СУА: 
Анастасія Вагнер, голова; О-
лена Штогрин, членќа Голов-
ної Ради Всесвітнього Союзу 
Українок. 

Життя, нікому неяожиточне, 
це жах. (Віктор: ГІґо). 

ЧИ ВИ ЧИТАЛИ 

НАПЕРЕДОДНІ 
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ 

В ДВОХ ТОМАХ 
Написав 

Остап П. Білозерський. 
ЦІНА $1.00. : 

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

Jersey City, N. J. 

і: ПОЛЕКШІТЬ ТІ СТРАШНІ БОЛІ РЕВМАТИЗМУ 
І В A R.U V А С 0 
і Полекша до 48 годин або нічого не коштує. 

Багато людей знаходять скору, блаженну полеќшў від болів і не-
вягід ревматизму, невриту, люмбаго й сціятики в цій певній рецепті, 
званій Барувакол. Часто до кількох годин болі устають; штнвні, 
болючі суглоби Й мясні стають гнучкі, так, шо хорий може знову 
радуватися життям. Не терпіть! Не ждіть! Вишліть цю оповістку 
до ATKINS LABORATORY, 44 EAST 63rd ST., NEW YORK CITY. 
Пішліть $1.85, або заплатіть почтареві.як він принесе вам Барувакол. 
Слідіть, чи до 48 годин лік принесе полеќшў, або зверніть невжнтий 
лік і відберіть $1.85. (Svoboda) 

К А Р Л О З Є Л І Н С Ь К И И , власнику 
Kr.rl Orthopaedic it SurgicaJ 

Appliance Corp. 
348 Firtt Avenue, New York City. 

Tefc: STTiyvesant 9-1215 
Спеціяліст у виробі приборів орто-
педичййх і хірург ічкнх: Trusses, 
abdominal supporters; elastic stock-

ings, surgical corsets, .orthopaedic bra es, crutches, arch-supporters, etc. 
Мешкання: 1415-04 Arlington Terrace, Inmaicv L. I.—Tel.: REpublic 9-2243-J 

Ш И Ф К А Р Т И 
на найбільші та найскорші кораблі на всі прогулькн і то до всіх 
країв. Виготовляємо всі документи, потрібні до подорожі — паш-
портн, Візи, пермітн, афідевітн, петиції, і тому наші пасажири не 
мають клопотів в дорозі. 

ДОЛЯРИ посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО 1 ТЕЛЕГРАФІЧНО 
І виплачуємо на останній почті під повною гарантією. ПОМАГАЄМО 
нелегальним легалізуватися відповідно до нових законів. 

ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно до тепе-
рішніх обовязуючих законів в краю. Контракти, повнозластн, актќ 
даровизни, довжні скриптн і всі інші документи. 

Продаємо ДОМИ та ріжні бнзнеси по дуже приступних цінах. 
Голосіться у всіх справах до-нашого НОТАРІЯЛЬНОГО БЮРА 

по copicfri поради та ретельну V обслугу. 

S. KOWBASNIUK 
277 Е. 10th STREET, (між 1-ою І Евеню A) , NEW YORK, N. Y. 

У нашім званню ми придержуємося 
правила бути готовими в кождій хвилі 
на кождий поклик. Потреба може при-
ключитися в кождім часі, і погребник по-
винен бути готовий кождої хвилі, коли 
хтось зажадає його обслуги. 

Тому то ми встановили собі строге 
ѓта вило, щоби бути готовими в кождому 
моменті, в день і в ночі, дати свою без-
проволочну й успішну ўслугу. 

STEPHEN J.JEWUSIAK St SON 
FUNERAL DIRECTORS 

77 Могти 5b, Jerney City 
Phont: 

Bcrgm 4-598t 

34 E. 25 St, В і ѓ я м 
Phone: 

Bayonne 3-0540 

ім m ш$ 
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жертви НА щщт 
Щ у #торг 

ВИСТАВІ 
і' Й ... . 

На участь украшськоі іміґра-
ції. у Світовій Виставі1 в Шщ 
Йорќу " в 1939 році 'зла'жиЬін 

патентовані в Депарг. Здоровля. ДГ.ЛЬШІ ЖЄрТВИ: 
Хто Mat слабі або болючі очі, най Q в а с и л ь Гривнаќ $100; Се-

спішшься по кроплі Вполда до очей.— _. г '. ..:_„:„ 
Жадайте в агітнці, а як ваш аптнкар СТрИЦТЕО ЬлагОВПЦЄННЯ, ВІДДІЛ 
на має на складі, не дайте собі вмо- )^б У Н. С , $10; Товариство 
вити щось інше. Гарантуємо звороі „-„..- ' м і л; и 
грошей. Ніна S1.25 з пересилкою^ Івана Франка, відділ 271 У. Н. 

WITOLD PATENT MEDICINE, Союзу,'$Н); Товариство Запо-
563 Graham Ave., Brooklyn, N . Y. ' ^ - : ЧЛЄНИ winnijrv 
Виробляємо теж діќй від задухи РРЗька v.ii і ч л е н " 

КРОПЛІ И ВОДА ДО ОЧЕЙ 
` W І T O L D -

ревматизму. 

ПОДОРОЖ ДО 

С Т А Р О Ѓ № КРАЮ 
НОВИМИ МОТОРОВЦЯМИ 

ПІіЛЄУДСКІ і Б А Т О Р И 
НАЙБЛИЖЧ .̂̂ ІДШІИВИ З НЮ 
ИОРКУ: 9 І 2Й ЧЕРВНЯ, в 1 15 

ЛИПНЯ, їв і 23 СЕРПНЯ 

Лише туристична 1 третя кляса. 
Голосіться до місцевих агентів 

або до: 

GDYNIA-AMERICA LINE 
32 PEARL ST^NEW. YORK, N. Y. 

263 У. H. C. $17.25; Марія Pa-
кочий $5; Іван Магун $5; Брат-
ство Івана Хрестителя, відділ 
179 У. Н. C $ 5 ; ' Степан Куро-
пась $5; Еміф Гладкий $5; 
Микола Тиркуе $1.50. -

Дальші жертви просимо 
слати на адресу: 
Р. О. Box 1014 Church S t ree t 

Annex, - - , 
New York, N . Y. 

Чеки' й грош'еві перекази 
треба виписувати на імя: 

Nicholas Muraszko, 
Treaaure r . . 

НЕЗВИЧАЙНА НАГОДА. Сонииж а Ѓ 
. - Іиумерзми .40,г., Чеснота. горою, .др?с 

ло`, а звліб'і дасть корові зісти.і- ' c j - c ^ a „ й і е ѓ ь , ^ . taenyt. to0 
го'`перед жолобом, щоб зігни 

у 8. Корова, тўо яку ядогаду-
ються, що її хтось врік, коли 
волочить у полі і вивол і че я` 
кісьі корінці,-жінка м х збере^ 
всушитьг і іспадвтЬ. Попіл із 
них ^змішає 3^ кукурудзянок) 

ЇЙѓ мамами а 5 т у заплатите, ко-j -ѓ'пкться теж невеличкої кавції при 
т̀и одЖи"е існижК. І. КЙлтСНгіриступленню до бнзнесу, яка Суд. 

џ хліб, я цШ"њ s,, 82! York cu,. i^^js^SSrs. Ўїї:: 

POBEPOM ДОВКОЛА СВГГУ. ' "tt 

Д-р МИХАЙЛО ЯНКОВИЧ 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ 

Урядові годним: 
Від 1—3 пополудні і від 6—fe-j 

і ввечір. В неділі згідно з умовою. 
718 SO. 17th STi, NEWARK, N. J. 

(near Springfield Avenue) 
Tel. Е м п 3-4468. 

r + - ! . , — ; - — 

Д-P C. ЧЕРН0В 
О Гострі й хронічні недуги чоло 

V віків і жінок — Шкіра й кров 
223 SECOND AVE., cor. 14tb ST. 

NEW YORK CITY, Room 14. 
Офісові години 10—8; неділя 11—2 

11 Жінка-доктор до. обслуги. 
X 8с флюроскоп. 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ 
НЕДУГ 

Недуги кровн, шкіри, нервів, за 
гальку слабість і нервове вичер-
пання, катар і хронічні боляки 

недуги шлунка 
й кишок, гемо 
роТдн й інш 
відходові забу 
рення, що спра 
вляють біль та 
недогоди, забу 
рення печінки 1) 
сечового міху 
рз. Гострі й 
хронічні неду-
ги чолов(кігг 
жінок лікується 

з добрим і скорим успіхом. Як МЛ-
ете якіиебудь иедомагання, ко 
трнх не розумієте, порадьтеся : 
довіряй мене, а я вам виясню. 
` Проміні X (екс), екзлмінація 
ќрови я. сечі. 

І Умірковані ціни. 
ОГЛЯДИНИ ІІАРОМ. 

IIP East 16 St. N. Y. 
(иок 4-тою Ев. і. (рентѓ Плейс) 

ГОДИНИ: від 9. рано до 8. ввечір. 
р, неділі: від 9.. рано до 3. сполудня. 

. - . - . ; 

В АМЕРИЦІ 
% _ 

НЮ ИОРК, И. И. 

Радіо-баль-концерт Сурми. 

15. травня 1938 р. відбувся 
В CENTRAL OPERA HOUSE, 205 Е. 
67 St.. New York, N. Y., з а CTa-
ранням п. Сурмача радіо-баль-
концерт. 

В концерті взяло участь 
більше як 1,500 людей. Крім 
українців були теж люди ін-
ших народностей, як литовці, 
словаки й американці. Гості 
винесли з концерту незвичай-
но корисне вражіння і вну-
трішне задоволення. Всі заба-
вились гарно. 

Концерт відкрила як досвід-
чена провіднизя панна Юлія 
К'усий. Панни Олена Сівак і 
Тессі Кечан справно вицона-
ли мілітарний танець під зву-
ки українського марша. Спів 
панни Ольги Каришин гості 
нагородили численними опле-
сками. Шість литовських дів-
чат, убраних в українські строї, 
викон`али з великою прецизі` 
єю український танець. Панна 
Ольга Пасічник, в народнім 
українськім костюмі, танцюва-
ла гарно козачка. Дві сестри 
Шаманські з Філядельфії спі-
вали і танцювали напричуд 
гарно. Панна Вірджінія Фелло, 
убрана в український костюм, 
викс"Нала кілька танців під 
звуки українських народніх 
мельодїй ^на вдоволення ѓа-
стсй.` Маленька, дівчикад' Мі ль-
ка Губќа,N і її сестра Дорота 
пописались - танцем і співом. 
4-літній.-'Мир‡Й^Сугіцач. співав 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА 
'Й ПОВИНЕН З Н А Х О І Ш Т И С У 

ЧАСОПИС-СПОГ.ОЛ `'` ; українську пісщо,`.) яка ‚‚цимщ-` тру жінку має на думці, піде 

Три індійці вибралися 1933. року з Бомбаю, в 
Індії в подорож довкола світу на роверах. Вони вже 

-пере'їхали^37,000 миль Азією, Близьким Сходом; ЂврЧї-
пою Африкою, південною Америкою й Злученими 
Державами. На образќу вони зображені підчас їзди 
Ню йорќом. їм від 29 до 33 років. 

до неї і вкраде в неї шматок 
хліба.' Зїсть той хліб і молоко 
їй вернеться. 

4. Забобонні жінки, яким 
хліб не вдасться, беруть.' ці-
лушку хліба, розкроять на чо-
тири частини і посиплять це 
свяченим чісником і сіллю. О-
півночі жінка несе в одній ру-
ці приладжений хліб, у дру-
гій руці має лопатку з жеврі-
ючим вугіллям. Жінка мусить 
бути голісенька, з розпущеним 
волоссям. Потім покладе хліб 
у кожному вуглі (розі) `хати 
І ПрИ ЦЬОМУ МОЛИТЬСЯ. і } 

5. Після спечення хліба жін-
ка візьме трохи жевріючого 
вугілля, води, якою вимила 

і діжу від тіста, і цією водою 
'вмиє собі лице над вугіллям. 

1. Коли печеться хліб, тре- При цьому каже: „Щоб я бу-

кала, загальне одушевлення. 
Капітан ?уіикола Говп відіграв 
на гармонії низку мельодій 
ріжних народів; публика при-
слухувалася з захопленням. 

Концерт закінчив п. Сурмач 
промовою по українськи її ан-
глійськи; він повідомив, х що 
такі ба'лі відбудуться й в ін-
ших місцевостях та що цеї 
осени за старанням SURMA 
BOOK STORE українська годи-
на на радіо буде кожного дня. 

Л. Юзвяк. 

ПЕЧЕННІ ХЛІБА 
НА ЗАКАРПАТТІ 

спече. На. спечений хЛіб ;по-
кладе терня і- йде з тим до 
хліва, сяде під корову і доїть 
на. той хчіб. Прилцьому гово-
рить, щоб жінку, яка^відібра-
ла ќброві молоко, кололо так, 
як мбЛОко теліЄ^ДОиХерніо. 

9. Деякі . забОбоШ"`жінки, 
які мають дочку-дідданицю,?як 
саджають хліб до печі, ка-
жуть дочці, щоб сіла на зем-
лю і саджають так хліб понад 
дочкою. Потім, мовляв, ста-
нуть за дівчиною хлопці хо-
дити. 

10. По спеченні хліба діжу 
вимиють і тією водою жінки 
миються, щоб, мовляв, мали 
таке тіло чисте, як той хліб.. 

11. По'спеченні хліба гріш-
на Жінка викупається, в . воді 
від хліба, потім( вимиє собі 
уіице, вчинить тро поклони до 

.. заходу"-'`етінн^ї'ѓ''$' г?п‡)чі-'В і̂.'Гйе1 

воду там, дв: дороги пере-
^Р)ЄЩ}{^ТфСЯ.1!̂ іТлШ,1!- . мовляв, 
знову буде чиста. - і4 
, 12. Коди жінці кілька разів 
не ^вдасться хдіб, то -це заа-
чить, що це ‚‚î ij хтось робить" 
(зла.русідка). Тому жінка візь-
ме воду з вимитої ДІЖІѓ в - но-
вий горнець і вилиє її під 
вікно тієї ^коли там світить-
ся), - орд яку здогадується, 
що це вона .наврочила. Колнж 
не знае г хто уоч.'Мж би ібутиу 
віднесе .це з а - д е с я т ь : гонів, 
при чомуќ не'хміечобернутин 
ся. Потімў мовлявчхлібевнову 
буде парнийv- ят-ж N по ян.)т 

ла так потрібна людям, як цей 
хліб!". 

ба покласти лопату та гачок 
УІІолерек `печі, І І Вагітна Ї.ЩнІіл 
не"сміє через це переступити' б П р и п е ч е н н і х л і б а с п і в а . 
Колиб_ переступила, кажуть, ю т ь ђісеньку: „Валю, валю 
що недоносилаб дитини.,;.. "колачика, меншому більший, 

2. Коли дитина має шкірну шусть, до пеяі?,. 
висипку, мати сідає з дити-j 7 Коли корова-первістка о-
ною коло діжі з тип`ом, ро- т і л и т ь с я j бояться, щоб її хто 
бить хліби, і кладе на лопату, н е врік, розроблять першим її 
ПОКРИТУ КУКУРУДЗЯНИМИ ЛИСТ- м и л о к о м кукурудзяне тісто і 
ками. Потім розробить зовсім с п е ч у т ь г х л і б . Колиж. корова 
рідке тісто `і тим хліб пома-' 
стить, заки його дасть до печі. 
Рештою помастить лице дити-
ни, при цьому говорить, щоб 
недуга так скоро зникла, як 
печення хліба. 

3. Коли жінка кормить не-1 

мрвля і припадково захворіє 
та` втратить молоко, каже, іцо 
це її вкрала якась жінка. Ко-

отілиться, беруть ложисько, 
завинуть у ганчірки, а наверха 
поставлять хліб і зроблять 
вузлик. Жінка зовсім нага візь-
ме вузлик у зуби і тричі о-
бійде та вкінці підлізе під ко-
рову. Як обходить корову),"каі 

же: „Як я не можу ходити 
перед людьми нага,'- т'ак тобі 
не заберуть молока". Потім 
візьме ложисько, покладе йо-

т иро молодця, котрий Щіф серелѓ Ч-
маліС25ѓ. ДЦвчиііа, з котрою не ""' р п і п м і и і і у ц 
винно женитися, лише для дорослих иіШІГЛІГПЛП 

у ^ Д і ї ^ Й І е ^ т е % ^ т ьі. трнчинмн Maca;̂ MH._ Ь-з^с в,ша,і1ѓ 

ДО БИЗНЕСУ п„. 
требуе заведення ло 

еамй лідер- }І 
ІА42,2 'W: tmURO АУЬ№Ж 

PHILADELPWA, FA. 

#^ІІКЎЄ вйутрішні недуги- (це в 
недуги-серця, легенів, жолудка, 

1 '-'̀ -кіціюк; Печінки,: -Мщюн, ќрови, 
Г№ жїцГнервів ревматизм, цукрову 

хоробу І інші) й полові недуги. 
УРЯДОВІ ГОДИНИ: в понедЬюк, 
середу, четвер 1 суботу It—2-^ft; 
BiBTftp 'f tH і ПЯТНИЦІО З—7ЛЦ. 

Telephone: STEYeaxm 

путь у Ню йорлу, Нюарку Й Ірвіщ-
.тоні. Досвіду Не вимагається. Гол.). 
снѓися особисто до.офісу віл. 10. Ім-
НО ДО 6. СВОЛУДНЯ. 121-j 

ИОСИФ ІЛЛЯ, 
344 EAST 6tb STRET., Apt. 3-D, 

MEW YORK CITY. 

m n M M i u w 

ІІяк1сь `оббщци 
П ре д кл а дали людям ; п еред: л а-; 
ТИНСЬКЛШ!. МВЄЛИКОДНЄМІ" ПрО-
СПЄКТЙЛ1 S10I3jftHfl̂  кзаі"оісордвн! 
на Мадяріциау^. до ^.Румунії'`й 
на Литвўі; Обманці ллікн фяяь-
шиві карти учасництва, -і-де-
клярацн,чР квітарі, "неяатаді лй 
т. п.і Люди, радо, підписували 
заяви по і 40 або 50 і ахх у Оби 
манці „натягнули" цим робом 
150 'if Ш1 Ќ Ш } Щ І І Х Ь І І І І І 11 ti Ѓі їѓї 

' Г " ' ^ - ' - У Л ' ч:0;"і 
, і т і тттвм—ія—нимвалмпџхй.чт 
У щасті чи нещасті все буде 

найіцасливіішій^`тіай,-, і ўто- кого 
грудям^иайгчарячѓшіе палавгЦф 
кийсь `великий і̂ жапал 'іѓ: е іел 
(Метерленк).... 

N о- : 
Для серќця, що бореться і 

любить обовязок, смерть со-
лодка як цілунок коханоі (Га-
рібальді). . f ,, ,_._-.. 

Жінка, що часто плаче — І не 
плаче довго,, а котра довго 
плаче — не плаче часто. (Се-
редньовічна приповідка). - .і... 

О .ЃІ - ---+. ' 144 Ї`И 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й Л І К А Р 

.^ЛІКАР, ХІРУРГ І АКУШЕР 
853 N. 6th St. РЬіЬ, Pa. 
Ф ОФІСОВІ ГОДИНИ: т І 
є . 9-11 рано, 2А^ вополуАНІ 

6г8:30 вечер'ом. В неділю 
-з‡ -і̂ етн?дтЧттй'̂ уШЙлШгіім. 

Телефон: LQM. 7961. 

ПОШУКУЄ ПОСАДИ 
ДОВГОЛІТНІЙ ДЯКОВЧИТЕЛЬ у 

молодім, віці, що вміє проваднщ ,Хо-
ри церкоііш й свіцькі, дає іфедстав-
‚гення. кокцеріи, відіиітн й лгкції їм 
Повчаючі теми, запізнає співацький 
гурток з теорією музики, дає лекції 
гри на скрипці й мандоліні, пошуки 
посади прн парохїї. Роботу мойм-
обняти зараз, (ілагня за умовоќ.. 
ЗГОДОШЄННЯ слати на адресу: Choir-
Director, c jo ' .^Svoboda", P. О. Зох 
344І Jer tey City, N^ .J . 12 i-i 

= . . 

БОЛІ НІГ 
. :i v і ' -.-

уаш на ногах, опухлі ноги, на-
бряклі иоиги, #олячі ноги, флебі` 
ш (запалеивя жил), напухлі або 
болячі колін% чи ќќтонќн І.реа-
мдтнчні ноги успішно лікуємо ио-
аимм европеАськвми методами без 
операції. 

Офісові години: шодеино від 1 
І ко 6 ввечір, в понеділки І четвер-
ѓги від lft до 8^0 в^чіг^Нела УР?-
д̂с?дик. ѓбдиМіУ і̂НЄДЇд^ .;rw?, '. . 
Говоримо „тЯттп ` 'июжмо. 

ЕВГЮПЕЙСЬКИЙ .сдашяліст. 
i-M''-.'.lt-ИІ^МИ UUll4H.'llt' 

Д - Р ЮРІЙ АНДРгЖО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
Х І Ѓ У Р Г 1 А К У Ш Е Р 

32! Е. 18Љ STREET, 
belwMo let шлЛ ХоЛ кяш`шт, 

NEW YORK, R Т. 
' Т.1. CRAUERCY в-хЧІЄ. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від б до 8, а в недіИ { 

рано від Ш. до IS. 

І ПОХОРОННІ ЗАВЕДЕННЯ 1 

і Педагог'."" 
і „ floдат'ок 
І Професор на викладі в уні-
верйитеаіі і я2 війізцяі .- : 

j Ptj2i "СІЬгодні буду говорити 
на темуѓ'і VJMOдерне внхован-
н я і брехня'!. 'Одначе заки при-
отуплю до сібі;озорення цеї' те-
ми, хотів б и я іІяайтя, ќто з 
присутніх- читан два .перші то-
мн` ivtoei КНИЖЌНІ '^ r^^ff r^ t td ' i 
Сіб зачинає1 днтниц брехати". } 

( %сі рЄтуДентй 'вШгттуЙи"ру-
КН ДОГОрН.(( НЃіЃ Н!1)Й: HV-1H 

к Ні Щ 1 професор: 
. .44;Знамени^о!ѓ й`не міг знай-
ти Kpa^oi'.wwH,uuf()6w'Hwiifi-
т?и до мого викладу. Моя 
книжка взагалі ще не вийшла! 

'й—:—о—:— .. 

і` 
Лоан. 

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

Без ріж ниці, кх далеко поза 
Нюарком. Враіі потреби телв-
фоиуйте до' нас. Обслуга шара 

і чесна. '— ОЊст: 
383 MORRIS AVENUE, 

гоѓ. SpfmgficW Аям, 
N E W A R K , И. J. 

Р%аде; Єамя 5-S347 
ЧИЯ н ' і П Р И ( М І Ц Я Р Я І М В 

" т : ` ^ Т А Р З А Н П І Д ' В О Г Н Е М . 

` —`Скажи мені, тето, де твій 

г ^ Иан^о мені здайсяікгзіс?. 
— Адже татко говорив учо-

ра,. що ти ііолюєш на чоло 
фка-...-ц-... . -' 

ШМ 

і 
..^ѓ: 

м 

„Джад-баль-джа піде з на-
мй", сказав Тарзан, відчиня-
ючи двері клітки. „А він нас 
не вкусить?" — запитав трем-
тячим голосом Дик. „Ні, не 
вкусить, хіба я% йому прика-
жў", відповів Тарзан сміючись. 
Хлопці відступилися взад і 
зробили місце Львові. Лев має-

^статично оглянув їх усіх, а по-
тім повільним скоком скочив 
на землю. Від цього аж задрі-
жала земля. 

Далі він зупинився, Перед 
хлопцями і втупив у них свої 
зелені очі, немов стараючися 
їх проникнути, хто вони такі. 
Тарзан виголошував до льва 
якісь звуки, але цього хлопці 
не розуміли. Після того лев 
поволі підійшов до хлопців і 
почав їх обнюхувати. „Я го-
ворю йому, що ви мої прия-
телі і т о він ніколи не сміє 
вам нічого' ' злого зробити", 
завважив Тарзан. 

1 - - - - - - - " TV " ' 

Хлопці, хоч удавали відваж-
них; тоівсетаки тремтї.та; мов 
осикові листки. Дик, загику-
ючися, ` заговорив: „Я думаю, 
тог він добре розуміє вашу 
мову і розуміє ваші прикази. 
Я не хочу, щоб у дорозі прий-
шло до.; яких непорозумінь"... 
А вжсж, що він розуміє", від-
повів Тарзан. „Ви .цілком не 
бійтеся його". Всі вони руши-
ли в дор`огу. По хвилі Док за- -
питавсяѓ 

тм 

- т -- ІЃ 
„Чи не-до`бре' булоб узятн з 

собою . харчів на дорогу?" 
.‚Ні. Не треба нам набирати 
харчів. Негри повні корму. 
Тільки треба вміти собі його 
здобути". Хлонці задоволено 
усміхнулись. Це так було приг 
ємно бути в товаристві цього 
великого. ТарзЗна, який так 
знаменито вмів поборювати 
всякі перешкоди в нетрах.' і 
відбивати небезпечних звірів. 

` ' і , 
ѓЛі ' 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YOKE 1 ОКОЛИЦЯХ 

129 E.7thvSTREET, 
NEW YORK, N. Y. 

t g U Orchard j j g g 
BRANCH OFFICE A CHAPELi 

707 PROSPECT AVENUE 
feor . E. 16Б S t . ) , BRONX, M. T. 

Tat. Ledlow 4-25вв. 

J W V W W V W W W V W W 
ПРИ ВЕСІЛЛЯХ 
ПРИЛОХОРОНАХ 
ПРИ ВСЯКИХ 

СЙЕЩЯЛЬНИХ 
{НАГОДАХ ^ 

— зайдіть до свого — 
HOLLYWOOD FLORIST 

127 '-it, 7th S t , New York q t j 
(bet. Ave. A Si 1st Ave.) or 

Tel.: Dry Dock 4-8949 

( B A H Б Ў H Ь K О 
Мови# Український Увдертеякар 
чраджуд погребанн яо ціні тис 

низькій, як 5150. Обслуга 
найкраща. 

І О Н И в о н ќ о 
Ч^жм^ Oebaeruk^r А ЛмЬЉв' 
431 Ж. ВОі ST4 NEW TOWC СПТ. І 
OitaUU4 rvacralt u law u fiSB.1 

Telepkeaei Oreksri і MM 
I ' " " n i l MHLLU 1.1 L" і ЯЃ '" " .1 'і Ч'в"^ѓ' 

` 




