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УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА В КАНАДІ. 

ВІННШ.Е Ґ. 

28. II. 

Дня 28 лютого, 1922, відбули ся 
треті Загальні Збори Укршініс ніко¬ 

го Червоного Хреста в Канаді в 
салї „'Читальні Просвіти”, три (вул. 

Флора, у Вінніпегу. Збори треівалн 
ів'іід 8.45 до 2.45 в ночи, отже 6 год. 

Збори отвори® голова, п. Я, В.. 

Арсенич і попросив о вибір пре¬ 
зидії до перенроівзджепія зборів, 

Предсїдниікод-і зборів вибрали при 
еутні, чіиіслом понад 80 осіб, о. Г1. 

Олекісіва, а сей покликав на секре¬ 

тарів ип. В. Купченка і Клинкова. 

'Нинїшний звіт зі зборів подасть 
ся піоля записок, В. Купченка. 

Пред'свдатель уділив голосу го¬ 

лові Україїнсьїкоіго Червюіного Хре¬ 

ста. 

Промова голови Я. В. Арсенича про 
роботу Укр. Черв. Хреста в Канаді. 
Отче Преідсїднику, Пані і Пайове: 
Отеє зібрались ми на треті зага¬ 

льні збори „ У країїі'с нікого Черво¬ 

ного Хреста”. Цілю товариства бу¬ 

ло згуртувати ВСІ відтінки до по¬ 

мочі рідному краєіви. Тягнули ся 

1922. 

усобиці і люди ділилися на таїбо 
ри. Такий розділ їсиіл не виходив 
ніколи на користь. Укр. Червоний 
Хрест стремить до сеї цїли, щоби 
вєднати Людній без ріжниці їх по 
ГЛЯДІІВ іполітичних і релігійних -до 
спільної роботи. Ходить 0 ПОМІЧ 
ТНІМ, яікі потерпіли ВІТ світової 
війни, від наїзду на їх хати, від 
голоду, холоду і від пошестий. 
Зусиля, іцо'бн з єднати людній до 
спільної роботи, були до пфної 
міри успішні і сього дня, як і на 
минулих зборах видимо людий рі- 

жних відтінків і з ріжних органі 
запій. 

Робота Укр аїис нікого Червоіного 
Хреста не може переставати, бо 
поміч є постійно потрібна. Як дов¬ 

го у нас є віра, що нарід україн¬ 

ський мусить розривати ся, гак 
довго ся віра мусить піддержувати 
роботу і охоту до роботи. 

'Дійсність доказала, що потреби 
в Бвроіпі є більші як наша поіміч. 
Ми дивиїли ся і дивиїмо ся на сю 



помїіч ївсе ще 5гк на злитию спра¬ 
ву. Не маємо охоти напружити ся. 
Там віддали українські громадяни 
свої найкращі лїт.а і сили. Тисячі 
з них без рук, без НІГ. Десятки 
тисяч за поро гоїм чекають, вики¬ 
неш з власної хати, чи прийде хви 
ля, щоби можна вернути. Але Ка 
паща не скора до жерчів. 
Мусимо людий з єднати, лучити 

до організації, збудити до кооіпе 
рації, щоби робота в будучім роцї 
принесла потрібну поміч. 
За діва роки, вііід мирта 1920 до 

тепер, успіли ми зібрати пятьдеюять 
тисяч долярів на поміч сорок мі 
лїоінам на Великій Україні і чоги 
ром мілїоінаїм на Буковині і в Гали 
чинї. Се капля, якої не можна від¬ 
чути. Прадіда, що і капля лїку про 
довжить умираючому житє. Щоби 
населене відчуло нашу поміч, по¬ 
винні би ми зложити і могли би 
ми зложити хоть сто тисяч доля- 
ріїв в однім році, наколи би ко- 
ждий розумів І СПОВН'ИІЗ свій обо- 
вязок. 
Українські товариства в Канаді' 

відносили СЯ ЗПЛЯІДОїМ Укр. Черв. 
Хреста цілком яьояльїно. Чаїсоннси 
ВІДНОСИЛИ СЯ ДО роботи ОКОЛо ПО¬ 

МОЧІ Рідному Крає ви з найбільшою 
прихильністю, що тут виразно 

зазіиачуємо. Жіноцтво у Вінншеґу 
уладило в хоісен Укр. Черів. Хреста 
мілька базарів; се стало ся під про¬ 
водом пані' д-рової Йоінкерової. 
Але деякі міісцевости не працю¬ 
ють так, як належало би. Що ро¬ 
бить Торонто, Оидней, Саскатун, 
Приінс Алберт ? 
Зрозумїня для оправі і енергію 

виказали в теперішній збірці від 
15 грудня, 1921, д0 15 лютого, 1922, 

Веґревіл, Форт Віллїям, Едімоінтон, 
Шіго, Віііинїпеґ. Особливо Мовдер 
треба покласти другим як взорець. 
Більші місцеївости повинні розви¬ 
нути діяльність у себе і в сей спо 
сіб дати приміір і з-а ох о ту всїм до- 
ок о л нічним місце ВОСТЯМ. 

Головний Комітет видав звіт про 
збирані датки і дав осібними дру- 
ками всякі вказівки до уладженя 
роботи, а навіть оповістив, Вцо 
вишле, де жадають чоловіка, який 
на м/ісцї уладить роботу. Але Укра 
шці їв (Канаді не надуживали своїх 
сил і не користадиі із поданих їм 
вказівок, так, як би се повинно 
бути. 
Ті, що дали свої датки, а ще ча- 

стїйше, ті, що до роботи нічим а 
нічим не причинили оя, думали, 
що за зібрані гроші дістане кож¬ 
ний Українець .в Ввіропі по 20 до¬ 
ларів і великий мішок муки. Нераз 
приїзджають люди й оповідають, 
що їв їх селі їх родина нічого не 
дістала. Нераз мішають роботу з 
роботою осіб і товаришів якоїсь 
другої ніародности, які не посту¬ 
пають безсгоронно згллдом україн¬ 
ського інаїселеня. 

іНераіз роблять нев'иіроізумілі лю¬ 
ди невмістні уваги про висилки гро 
ший, однак Головний Комітет ро¬ 
зуміє свою відівшчальніїсть і посту¬ 
пає як інаїйосто'рожінїще. Нехай к_>- 
жннй загляне у Звіт, де є поміщені 
навіть посвідки на переслані суми. 
На підставі тих посвідок може ко- 
ждий переконати ся, що 75 про¬ 
цент зібраного гроша пішло до Га¬ 
личини на поміч населеню, калікам, 
вдоівам, сиротам, 25 процент на 
підмогу воякам, що опинили ся 
поза межами Галичини і взяли ся 
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до науки в школах на Чехосло- 
вачічиш, Австрії, Німеччині і Юго- 

сліаіаіїї. В сей спосіб находять ся 
сотки студентів поза границями 
України, які не мають найменшої 
помочі з Рідного Краю. Пять, а 
навіть чотири долари вистарчає, що 
би покрити на цілий міїсяць удер- 

жанє для одного вояка-студента. 

Є крики, що помагаєть ся па¬ 

нам, бо селянські сини до школи 
ходять! Находять ся люди, що 
кричать: Не дати, я не ходив до 
школи, то і вони не потребують. 

Таких нерозумних що раз менше. 

Український Червоний Хрест за 
жадав житє/Писи студентів і сту¬ 

денток. Від комітету у Відні і Піра 
зі прийшли описи кождого разом 
з світлинами. Розберім в опіку по 
одному, по діва, щоби скінчили на¬ 

ші молоді вояки науку і придали 
оя українській землі до війни із 
темнотою. Окол0 500 студентів по¬ 

требує помочі. їх треба розмісти¬ 

ти. Нехай зголосять ся охочі, що 
хотіять дати ї,м поміч. В Злуч. Деір 
жавах і в Канаді' повинно найти ся 
тільки щирих опікунів, щоби по 
пять доларів що місяця прислали 
на вибраного собі студента чи 
студентку. Така поміч треівала би 
через один або два роки. Опікун 
був би гордий, що випровадить од 
ного чоловіка в люде і поможе 
в той спосіб українській землї. 

Український ЧерВоіний Хрест взи 
взє суспільність вишукати опікунів 
ДЛЯ ТИХ, ЩО ХЮФЯ'ТЬ учити ся. 

Тим'чаїсом чуєть ся не оправдані 
докори, піїдозріня. А прецінь наші 
жертви в порівнаню ііз жертвами 
Рідного Краю підчас боротьби за 

сВюібоду є далеко менші. 
Ще гірше, наколи1 люди роблять 

докори поза плечима, місто відне¬ 
сти ся впрост до Укр. Черв. Хреота. 

іНа послїдних загальних зборах 
ухвалено, щоби написати Устав 
для нашого уладу. Сей Устав го¬ 

тов. Після того уставу маємо від 
тапер перевести нашу роботу. 

Послід Ні загальні збори рішили 
у ладити 'збірку збіжа. Переведене 
сеї збірки натрапило на ріжіні те¬ 

хнічні трудности, які поки що не 
дали ся усунути. Будемо старати 
ся сю справу полагодити піїзнїйше. 

Через брак часу не полагоджена 
ще справа з базаром малярських 
праць з Европи, — се ухвалили 
також послід ніі збори. З розпрода¬ 

жі малюнк'Із і рисунків прийшла 
би поміч для малярів, а також для 
окалїч'іїлих вояків. Се дасть ся ви¬ 
конати ПО усунеию рііЖНИХ Т]).у- 

діноістий, а може придбати докіід 
від найширших верств. 

Укр. Черв. Хрест рішив ся на 
збірки поімежи англійською і фран- 

цуїською публикою при помочі злу 
чених хоріїв українських товариств 
у Вінніпегу. Сей виступ має при 
нести збірку на поміч Рідному Крл 
єз и, з також має запізнати англій¬ 

ську публику з українською пі¬ 

снею. Учасники хорів усіх україн¬ 

ських товариств розуміють сю ва¬ 
жну задачу і приготовляють ся 
пильно до виступів, щоби чужинці 
пізнали нас з найкращої сторони. 

Однак при кожній роботі потрі¬ 

бне довірє. Треба мати добру волю. 

Сама старшина не може нічого 
зробити, як нема доброї волі у 
віоіх і зрозуміня, яку ціль маємо 
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осягнути. Коли є яке неіздовшенє, 
треба віднести: ся впроіст до стар 
шини а скорше вийдемо на до¬ 
брий шлях, скрйпиімо себе і помо¬ 
жемо Україні. (Оплески). 

Справоздання скарбника. 

Опісля предсідниік зборів покли¬ 
кав скарбника У. Ч. X., п. С. Ков- 
бля, і сей — заки приступив до 
потрібного касового звіту — ска¬ 
зав : 
Нині' рік, як я здаївав звіт перед 

загальними зборами' нашого това¬ 
риства. Однак мій звіт на минуло¬ 
річних зборах представляв ся кра¬ 
ще як нині. Сьогодні не можу по¬ 
хвалитися тим успіхом. Причин до 
тої обставини склалося богато, та 
мабуть найбільшою причиною є 
— брак зроізуїміня у нашого гро¬ 
мадянства ваги хвилі, яку пере¬ 
живаємо. Старшина маючи на у- 
ваз'і допомогу всім класам україн¬ 
ської суспільності! в Рідному Краю, 
приготовила була незвичайно ши¬ 
рокий готян двомісячних заходів о- 
коло збірки фондів на річ У. Ч. 
X. Управа товариства мала вели¬ 
ку надію на добрий успіх тої кам¬ 
панії, то вона однак не принесла 
сподіваного результату. Многі ко- 
льонії до котрих ми. вислали: всякі 
потрібні для загальної збірки ін¬ 
формації і друки — до тепер ще 
не відізвалися. Чеікаемо на їх від¬ 
повідь і присипку датків. 
Нам не вільно тратити терпели¬ 

восте. Мусимо працювати невпинно 
далі, бо нас ждуть — гоні, голод¬ 
ні, каліки та викинуті ворогам з 
рідної землі наші брати і сестри. 
Опісля скарбник прочитав по- 

дрібніий рахунок, який представ¬ 

ляється як слідує: 
Касовий звіт за перших 7 мі¬ 

сяців після загальних зборів, то 
є від дня 1-го марта, 1921 ро дня 
ЗО. вересня, 1922, проварений пра¬ 
ві рн о ю комісією, і оголошений в 
книжечці „Перший Звіт У. Ч- X.” 
на стороні' 21, не був лредложений 
запальним річним зборам, тому 
то нині я предложу звіг за цілий 
фіскальний рік, включаючи рахунки 
оголошені в 'першім звіті виданім 
Головним Комітетом У. Ч. X. 

1 так: 

ПРИХОДИ: 
Приходи за місяць — 

і.март ..• •. 1,436.98 
цзіітень .. 252.61 
май . 1,184-04 
червень ... • < 936.83 
липень .  10-00 
серпень . 49.00 
вересень .  60.00 
жовтень .   64.28 
падолист . 5.88 
грудень . 593-05 
січень, 1922 .  2,884.07 
лютий . 2,261-24 

Разом . $9,737.98 
Готівка з днем 1 марта 230.51 

Сума .• ..•. • $9,968.49 
РОЗХОДИ: 

На адміністрацію — 
в імарті . 76.99 
в цвітні . 7-20 
в маю . 34.65 
в червні . 6-30 

їв липні . 36.81 
в серпні .  -90 
в вересні .  26.22 
в жовтні . 7.65 
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в падолисті . 77-40 

Я грудні .. 548.54 
ІВ січні, 1922 . 571,34 

в лютім . 59.43 

Разом .  $1,453.43 

ВИСЛАНО ДО ЕВРОПИ:— 
22. марта, 1922, через Пра¬ 

гу для Буковини . 1,000.00 
10. цвііітня до Праги для 
укр. вояків-студентів ... 120.00 

10 цвіт.ня до Відня іна ту-.ж 
Ціль..  60.00 

18. цвітня до Галицького 
бідного населення . 500.00 

27. мая, для укр. вояків у 
Чехословаччині . 1,000-00 

27. імая, для студентів во¬ 

яків в Празі .  50.00 

27. мая, для студентів во¬ 

яків у Відні . 50.00 

10. серпня, для студентів 
вояків ів Чех ословіач чині 547.00 

23- грудня, для студ. вояків 
у Чехоїсло'заччігні .  250.00 

23- грудня, для студ. вояків 
У Відні . 250.00 

23. грудня для сот. Б у шма¬ 

ті юка за проданий образ 
„Скитальцї” йоіго роботи 21-05 

5. січня, 1922. для табору 
в Йозефові, Ч.С.Р. 200.00 

5. січня, для Шигля, студ. 

скульптури в Римі на 
академії мистецтв . 25.00 

20. січня, до Галичини для 
воєнних калік . 200.00 

. 20. січня, до Галичини для 
сиріт по укр. вояках 200-00 

20- січня, до Галичини для 
івідіів по укр. вовках .. 200.00 

27- січня, до Галичини для 
Ком. Правн. Оборони Пе¬ 

реслідуваних Українців 100.00 
27. січня, К'ом. пом. жер¬ 

твам Війни у Відні _ 200.00 
27. січня, до Львова для 
Пед атонічного Т-іва на 
підмогу шк. молоді ... 100 00 

27. січня до Відня для сту¬ 

дентів вояків .  100.00 

10. лютого до Галичини 
для Сир. Захистів . 50000 

10. лютого до Чехосло- 

іваччини для таборів .. 500.00 

Разом вислано . $8,173.05 
Готівка в кас,і 28. лютого 

1922 року . 2,342-01 

Разом сума ...  $9,968.49 

ЗІСТАВЛЕННЯ: 
Поихіід за фіскальний рік 

1921-1922 . 9,737.98 

Готівка з попер, року .. 230.5і 

Разом сума $9,968.49 

л РОЗХОДИ: 

Адміністрація .  1,453.43 

Вислано підмог . 6,173-05 

Готівка в юаоі .  2,342.01 

$9,968.49 
Загальний рахунок від часу зало- 
ження У.Ч.Х. в Канаді до 28 II. 1922 

ПРИХОДИ: 

На руки Гол. Ком. У-Ч.Х. 

у Вінніпегу вплинуло 42,081.11 

Сума вислана поод. Від¬ 

ділами У.Ч-Х. і людьми 
впрост до Еівропи і по¬ 

відомлено Гол. Комітет 7,990.23 

Разом збірка в Канаді і 
Злуч. Державах . $50,071.34 
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РОЗХОДИ: 

Видатки на адміністрацію 4,252-55 

Вишаіно до Європи ... 43,476.78 

Готівка в касі дня 28. лю¬ 

того, 1922 . 2,342.01 

Разом . $50,071.34 

З ТОГО ВИСЛАНО: 

До Галичини . 33,715.23 

Чеїхошіоваччшш1 ..... 8,101-55 

іВііІдвія .  1,660.00 

$43,476.78 

Вислід Головної Збірки на „Поміч 
Рідній Землі” за час від 15. XII., 

1921, до 15. II. 1922. 

Тут подаємо ви-атїд збірки після 
пляїну, який був родіозний до всіх 
М'їісцеївюстей їв Канаді'. І так: 
Округ Ціль Дійсна 

збірка 
БР1ТІШ КОЛЮМБІЯ: — 

1. Округ Івана Гонти, 

ціла Бр. Кол. 2000-00 61.00 

АЛБЕРТА:— 

2. Округ Ярослава Мудрого, 

Веґревіл і др. 2000-00 

3. Округ короля Данила, 

Вермілїон 1000.00 

4. Округ княгині Ольги, 

Шандро і др. 1000.00 
5- Ожруг князя Ігоря, 

іМондер і др. 2000-00 

6. Округ Володимира Вел., 

Едмонтон і др. 2000-00 

7. Округ князя Льва, 

РеДвотер 1000.00 

8. Округ князя Святослава, 

Калґари і др. 100000 

9. Округ князя Олега, 

Гілкрест і др. 500.00 

САСКАЧЕВАН:— 

10. Округ Б- Хмельницького, 

Йорктоїн і др. 5000.00 354.83 

11. Округ Івана Богуна, 
Мелвил, і др. 2000.00 118.90 

12. Округ Севериш Наливайка, 

іШіго і др. 500.00 299.53 

ІЗ- Округ Івана Мазепи, 

Сакжатун і др. 1000.00 102.95 

14. Округ Петра Сагайдачного, 

Мічам і др. 300000 140.90 

15. Округ Івана Виговського, 

Принс Алберт 1500.00 20-50 

16. Округ Петра Дорошенка, 

Кридор і др. 1500.00 48.15 

17. Округ Павла Полуботка, 

Н. Бетлефорд 1000.00 8.00 

18- Округ Д. Вшіїненецького Байди, 
Редіжайна і др. 1500.00 198.85 

МАНІТОБА:— 

19. Округ Тараса Шевченка, 
Вінніпег і др- 4000,00 1360-36 

20. Округ Юрія Федьковича, 
Стюартбурн і др. 1500 115.59 

21. Округ Ів. Котляревського, 

ЯнГв і др. 1500.09 25.47 

22. Округ Бориса Грінченка, 

Ґіімлї і др. 1000.00 74-87 

23. Округ Лесі Українки, 

Портедж ля Пресі 
і другі 1000-00 17.50 

24. Округ Мих. Драгоімановіа, 
Бреіндон, і др. 500.00 21.20 

25- Округ Марк Шаш.кевича, 

Ольга і др. 2500.00 100.10 

26. Округ Івана Франка, 

Дав фін, і др- 2500.00 371.00 

ОНТЕРІО:— 
27- Округ Максима Залізняка, 

Фт. Віліям і пр. 1500 513.00 

28. Округ Олекси Довбуша, 

Торонто і пр- 1500.00 3.00 

29. Округ Львів, 

340.20 

192.21 

57.75 

620.90 

7.75 

100.35 
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Кенора і пр. 

ЗО- Округ Київ, 
500.00 27.00 

Отава і пр. 

КВІБЕК:— 

1500.00 138.76 

ЗІ- Округ Одеса, 

іМонтреал 3000.00 94.28 

32. Округ Перемишль 
Решта -Квебеку 1000.00 4.00 

НЮ БРОНОВИК:— 

33. Округ Донтцина, 

НОВА СКОШІЯ-— 
34. Оікруг Запорожжю, 

ОСТРОВ ПРИНЦА ЕД БАРДА:— 

35. Округ Хортиця, 

Всі округи 1000.00 - 

36. Округ Слобожанщина, 

Висота суми ке визначена 215-95 

$54,000.00 $5,808.52 

По замкнемю рахунків оікруг ч. 

б, збірка в містї Едмонтон наспіла 
в сумі $663-05, що о стільки, збіль¬ 

шить збірку в окрузі ч. 6. 

З иоівисшого зівіту шановні Збо¬ 

ри бачуть, що дотепер У. Ч. X. зі- 

браз понад пятьдесять тисяч до- 

ляріїв. Ся сума не є мала, але про¬ 

сто смішна. Все таки нам не закла¬ 

дати рук; ми мусимо йти далі, му¬ 

симо — хоч як трудно — збирати 
жертви і давати поміч тим, що 

■віддали -своїй Україні все, не о* 

ставляючи собі нічого (Опле'ски). 
Звіт писаря Українського Червоно¬ 

го Хреста. 
Писар, д. Оісии Боянівський, пе¬ 

речитав протокол з минувших за¬ 

гальних зборів, який в цілости збо 
ри пришли. Потім здав подрібний 
звіт з цілорічного діловодства то¬ 

вариства Українського Червоного 
Хреста в Канаді. Той звіт представ¬ 

ляється так: 

На послідииіх зборах, які відбу¬ 

лися 26. лютого, 1921, в Народнім 
Домі у Вінніпегу, вибрано слідую¬ 

чий заряд: Я. Б. Арсенич, предс.; 

Іван Слюзар, заступник предсід- 

ника; О- Бонні в ськай, писар; С. 

Ковбель, скарбник; П. Г. Войцен- 

ко, Іван Рудачек, члени. 

Дня 9. марта на засіїданю заряду 
дібрано ще трьох членів: д-ра Но¬ 

вака, д-рову Йоінікерову, о. М. 

Оленьчука; до дорадчої комісії за¬ 

прошено: 1) всіх редакторів укра¬ 

їнських часописів у Вінніпегу, 2) 

послів: Д. Якнміїшака і Н. Гри- 

горчука, 3) д-ра Йонкера і п. Я' 
Кунинського. 

Всіх засідань було 41, з того З 
надзвичайних і 38 звичайних; за¬ 

гальних зборів У.Ч.Х. було 4 і так: 

1) в справі базару У.Ч.Х., на які 
запрошено членів товариств і ви¬ 

значних громадян міста Вінніпегу; 

2) в справі статута і поширена ро¬ 

боти Укр. Червоного Хреста; 

3) в справі новорічної збірки жертв 
на У. Ч. X.; на сі збори запроше¬ 

но і не-членів комітету У. Ч. X.; 

4) в справі річного звіту. 

Вся правдиво українська преса 
йшла солідарно у всіх справах, які 
відносилися До У.Ч.Х. 

В жовтні м. р. заборговано скар¬ 

бника приватним боиїдом на суму 
20,000 доларів. 

Звіт переписки Українського Чер¬ 
воного Хреста. 

Одержано:— 
Листів з Европи . 160 

З Канади і Злуч. Держав 2,814 

2974 



Вислано:— 
Листів з ліїстами для збірок 29,196 

Пакунків з оповіст. про збірку 360 

Пакунків зі „Звітами”, 

н0 2, 3, 5 і 10 1,580 

Відповідей на урядові листи 79 

Карток з упімненями 650 
Посвідок на одержані посилки 1,354 

Листів до фірм в м. Вінніпегу 960 

34,179 

Голова У-Ч.Х. їздив з початком 
падолиста на з'їзд до Едмонтону, 

щоби порозумітися в справі орга¬ 

нізації товариства У.Ч.Х. в Едмон¬ 

тоні. 
Опісля переповів п. Бояніївський 

подрібно над чим радила старшина 
Голови ото Комітету У.Ч.Х. на 41 

засіданнях. Кожде з них тривало 
вид 2 до 4 годин. 

Для переведення двомісячної різ¬ 

двяної збірки треба було льокалю 
для Уїк раї ніс ь косо Червоного Хре¬ 

ста. Український Народний Дім у 
Вінніпегу відступив на сю ціль 
для У.Ч.Х. одну кімнату. Також 
Український Голос позволив своєї 
домівки і дав машину для потріб¬ 

ної переіписки. Всі засіданя виділу 
У.Ч.Х. відбувалися в домі д-ра 
Новака, 459 Сел.кірк Евшо, який 
цілком безікористовно позволив схо¬ 

дитися В ЙОГО ДОМІ. 

До У.Ч X. прислало лісгу разом 
з описами 5С0 студентів Українців, 

які потребують постійної помочі 
для укінченя СВОЇХ 'СТУДІЙ. Всі во¬ 

ни належать до українського вій¬ 

ська, а тепер викинуті з рідної 
землі', та відірвані від своєї роди¬ 

ни. Нашим ободаком є помогти їм 
тепер. Управа У.Ч.Х, поробила пев¬ 

ні заходи, щоби розділити тих 
студентів між поодиноких добро¬ 

діїв, які зобовязалибися давати 
потребуючим студентам постійну 
поміч. 

Видрукувано друки потрібні для 
успішнішої праці У.Ч.Х., між ними: 

1) Перший Звіт Українською Чер¬ 

воного Хреста; 2) Начерк роботи 
коло збірки; 3) Улад збірок по 
містах; 4) Афіш „Рятуймо Рідний 
Край” з артистичним рисунком пі¬ 

сля ПОМИСЛУ ІірО'ф. І. Боберською- 

Дотепер ограничалиіся ми зі збір 
кою на У.Ч.Х. тільки на україн¬ 

ськім населенню в Канаді. Тепер 
приготовляємося до збірки між 
Англійцями. В тій справі порозси¬ 

лано друковані листи (всіх 960) 

переважно до ріжіних бізнесових 
фірм у Вінніпегу. Дальше приго¬ 

товляється хори до концертів для 
англійської публики. 

В .нашій роботі поміг нам мною 
своїм досвідом, порадою і трудом 
відпоручник правління Східної Га¬ 

личини І. Боберсьхий. 

Віримо, що всі міісцевоісти Ка¬ 

нади оцінять справедливо роботу 
Головного Комітету і переведуть 
переписку в справі своїх обоївязків 
і стануть живіще до праці як до¬ 
тепер. (Оплески). 

Опісля слідувала промова п. проф. 

І. Боберською. По його промові 
дала сво-є ореченє провірна комісія. 

іП. Василь Каванівіський говорив 
за провірну комісію. Він заявив, 

що провірна комісія здала свій 
звіт в жовтні м- р., а тепер здає 
його лише за послідних пять міся¬ 

ців. Провірна комісія знайшла всі 
рахунки у взірцевім порядку. За- 
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яву п. Каз а наського потвердив П. 
Барицький. 

Збори приняли заяву прозірної 
комісії і ухвалили уступаючій стар 
шині вйокав доівірря. (Живі опле¬ 

ски). 

Промова проф. Івана Боберського 
відпоручника Рідного Краю. 

Світлі Збори: — 

Канаїдійсьікі Українці висказали 
і ви'окаїзують дальше свої гадки 
в часописях про Український Чер¬ 

воний Хрест в Канаді та про потре¬ 

бу сего упаду у всіх місцевостях 
поза межами рідної землі, щоби 
побудити Українців до внуки і до 
помочі своїм браттям. 

Один з них, п. Хлібецький з 
Верміліон, пише, іцо був у марті, 
1921 року у Львові, там відвідав 
„ Ук р аіїмс ьк ий Горож анс ь к і ш Комі¬ 

тет”, розмавлив із членамп Коміте¬ 

ту, приглядався письмам з Канади 
і придивлявся господарці грішми. 

Пан Хлібецький висказався, що Го¬ 

рожа не ький Комітет розділю є під¬ 

моги як найісправедлиівіще і посі¬ 

дає повне довірря населення. 

Бліді лиця. 
Наїкоілиби ми мали в сій хвилі 

великий літак і могли перелетіти 
понад українськими землями і при¬ 

дивилися тому, що там діється, ми 
тоді працювали би скорше над 
поїмічню. Ми здріїгиулибиея на вид 
людей, що з блідими лицями очі¬ 

кують помочі. 

На жаль не маємо ще в „Укра¬ 
їнськім Червонім Хресті” літака. 

Перелетім думкою понад Евроіпу. 

ІП.о там діється? Хто там по¬ 

требує нашої помочі? 

Загад&я на Великій Україні. 
Українська Соціалістична Радян¬ 

ська Республика, себто, коротко 
сказавши Україна, якої столицею 
є тепер Харків, є дальше полем 
бою, на котрім українські селяне 
зводять економічну боротьбу з вла¬ 

дою республики яка, видно, їм не 
по нутру. Ось 6. падолиста мину¬ 

лого року розстріляно в Харкові 
понад 200 українських закладників 
за се, що повстанці замордували 
представників влади. Така одна 
подія показує сю безладну . сума- 

тоху, де трудно розібрати, що дїєть 
ся і що дальше буде, бо всьо ви- 

рішуєть ся різнею. А се лише одна 
подія з великого числа подібних 
подій. 

Ся боротьба заострена голодом, 

який пішоїв передовсім через посу¬ 

ху, не лише через постійний несу 
покій. З десять українських Губер¬ 

ній лише три мають урожай і то 
лише дещо ліпший як середини- 

Се є Волинь, Київщина і Поділля. 

Всі инші навішені неурожаєм. 

Безнастанна боротьба і різня 
спричинили, що десятки тисяч 
Українців з Великої України роз¬ 

біглися по ріжних краях. Велике 
число їх перебуває в Галичині; біль¬ 

ші або менші громади, — декотрі 
з них доходять до кількох тисяч, 

— скитають ся в Румунії, Болгарії, 
Туреччині Югославії, Франції, Ні¬ 

меччині, Єгипті, Альжирі; скитають. 

ся голодні і обдерті, здані на ласку 
чужини як листки, що їх вітер ко¬ 

тить. 
Холміщина, Волинь і Полісе пере 

жнвають мовчки муки, як колись 
1 онта, що його шматували на ку- 



сні ляцькі кати за се, що бажав 
свободи для св леї землі. Вмирав 
серед мук і навіть не стогнав. 
Буковинські і бесарабські Укра¬ 

їнці живуть у безперестанній по- 

невірці. Румунія робить все, що¬ 

би вони не істнували. 

Прикарпатська Україна, прилуче¬ 

на до Чехословакїї, здається в до¬ 

брій опіці, але відчуває вже, що 
знаходиться у чужих. 

Галичина в крові. 

Польща бажає присвоїти собі 
галицьку Україну за всяку ціну. 

Заключила договір з Москоівшин¬ 

ною, з Румунією, а ось тепер і з 
Чехословаччиною, — 6. падолиста, 

1921 року, — щоби запевнити собі 
Галичину, як добиіч. 

Східна Галичина була визначена 
як самостійна одиниця. Таїкий плин 
начерікнули були аліянти по своїй 
побідї. Конференція аімбасадоріїв 
установила границю між Галичи¬ 

ною а Польщею дня 21. падолиста, 
1919 року, яку називано „лінією 
Корзона”. 

Сю границю потвердив Севрський 
Договір з дня 20. серпня, 1920, який 
підписали аліянтські держави а та¬ 

кож Чехословаїччина, Румунія і 
Югославія. Сей договір Поляки за¬ 

мовчували. Оголосив його секре- 

таріят Ліги Народів у січні сього 
року. 

Так. стає кождому ясно, що Схід¬ 

на Галичина стала жертвою сусі¬ 

да, що хоче збогатитиоя чужим 
майном. 

Кровавою жертвою. 

Там в Галичині викидається У- 

країнців зі служби по урядах, при 

залізницях, у школах. 

Нехай гинуть з голоду. 

Там роблять польські власти у- 

країнським студентам науку не¬ 

мислимою. 

Около 1,100 студентів пішло до 
Праги, щоби вчитися. 

Около 200 вчиться у Відні. 
Більші і менші гуртки вчаться 

по наших містах Евроии. 

Вчаться в голоді і холоді. 

Там в Галичині утруднюється 
життя вояко ви української армії 
у к р аїн ськом у н е м ічін ик о ви. 

Заказується українські часописи, 

не .довволяєть ся на розвій чита¬ 
лень, руханкових товариств. 
Конфіскуюсь календар Просвіти. 
Польська поліція роїзівяаізла у 

Львові з’їзд Українського Жіноц¬ 

тва, яке зібрало ся на наради. 

Всякі збори заказані. 

Власти заказали Науковому Това¬ 

риству ім. Петра Могили уладжува 
ти відчити, і веліли увязнити уче¬ 

них, які організували український 
університет. 

Там запровадили до вязницї про¬ 

відників „Українського Горожан- 

ського Комітету”, а „Горожанський 
Комітет” розівязали, — Комітет, я- 

кий помагав тим, що не мають 
що їсти, не мають в що одягнути¬ 

ся, що потребують опіки. 

Там польські власті! стягнули до¬ 

тепер вже понад 120,000 Мазурів, 
щоби роздати їм українські землі, 
і дальше стягають. 

Український рільник лишаєть ся 
без поля, комірником на своїй 
землі! 
Власти посилають польське вій¬ 

сько до сіл, щоби селяне під при- 
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мусом записували ся за польських 
горожам. Вояки раб у ют ь, бють на- 

гаїями, замикають до тюрми лю- 

днй за се, що не хотять записатися 
на Поляків. 
Десятки тисяч мучиться у «шпи¬ 

лях. . 

Понад трийціять тисяч Українців- 

Галичан скитаєтьоя поза межами 
Галичини і Буковини, в ріжних 
краях Европи. 

По воєводі, на котрого була опря 
мо'вана кулька молодого Федака, 
має прийти другий опричник, який 
вже давніше мав нагоду в показа¬ 

тися, що границю на сході виковує 
собі Польща оружжям і шибеницею! 

Так терплять наші браття в Ста¬ 

рім Краю. 

Одно Запілля. 
'Канада і Злучені Держави мають 

прийти їм у поміч. Нема часу іна 
балачку. Вороги ударили на Рідну 
Землю так сильно, що сей удар 
почув кожний Українець, навіть за 
далекими морями. 

Нехай кожний пнидучиться, що¬ 

би цей удар ослабити. 

Не можна оігороїжу.ватися кіль¬ 

частим дротом на своїй фармі, на 
американських преріях і притаїти¬ 

ся тихцем: мене нема. 

Ми всі мусимо станути до помочі. 
Заморські Українці творять за¬ 

пілля. Запілля має опікуватися ти¬ 

ми, що терплять від боротьби в 
Старім Кіраю. 

Нїхт0 не може сторони™ від 
помочі. 

Кожна фарма, кожна хата має 
злучити ся зі собою ниткою часо¬ 

пису, який хоче залюбки читати. 

Нехай кожний читає свій часопис. 

Тодї буде розуміти, що діється, хоч 
сотки і тисячі миль ділять йото 
від других. 

Читай і знай, які терпіння має 
нарід, які бажання, який йде при- 

каз, щоби другим помогти. 

Прилучися в роботі, щоби рід¬ 

ний край став с в о бідний. 

Від, що бездушно ходить їв ярмі', 

йде на заріз, лев, що переломлює 
крати своєї клїги дісгаєть ся на 
волю! 

В Галичині відбув іся мііжпартій- 

ний з'їзд. В імєни Українців видав 
сей з'їзд водоізву, з отвертими під¬ 

писами з датою 22. І. 1922., що 
Галичині одностайний фронт, а прав¬ 

шім заступником українського на¬ 

селення Східної Галичини перед 
всіми державами є лише президент 
Української Національної Ради, я- 

кий тепер зі своїм урядом перебу¬ 

ває у Відні. 

Цей примір Рідного Краю, ця 
єДвість, яку викликали польські 
звірства ,поділають і та Україн¬ 

ців за морем. Там один фронт, 

тут одно запілля. 

Не думаймо стороінничо. 

Думаймо про єдність і про до¬ 

роги ДО ЄДІНОСТИ. 

Як горожам е держав американ¬ 

ського континенту можуть Укра¬ 

їнці з поза моря незвичайно по¬ 

могти рідному краєви, наколи бу¬ 

дуть вишукувати справи, які їх 
єднають. 

Товариство Червоного Хреста 
повинно повстати в КОЖНІЙ місце' 
воісти Канади, Злучених Держав, 

Парани і Аргентини, де лише жи¬ 

вуть Українці. 

Ця сіть товариств буде виока-зам 
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нашої лучіности і нашої едности 
в помочі Рідній Землі. 

Роздача в Европі. 
'В Евроіпі істнують запомогош 

товариства, громадянські і студент 
ські, які на мїсцї дбають про збірку 
датків і про справедливий розділ. 

Посилаймо їм наші датки, щоби 
мали що розділяти. Такі товарис¬ 

тва є їв Загребі (Хорватія), у Від- 

ни, їв (Празі, в Берліні. 
іУ Ль'вОві по розівязаню „Україн 

сьїкото Горож ляського Комітету” 
польськими властями, стараються 
провадити заиомогову роботу инші 
улади. Працює осібна секція опіки 
над неміїчніїками тмд проводом д-ра 
Курівця. „Рідна Школа” дбає про 
молодіж і про науку для тієї під 
орудою ггроф. Галущинського. У- 

країиське Товариство „Опіки над 
іМолодю” під проводом М. Карат- 

ниціжого. Український Фонд Воєн¬ 

них Вдів і Сиріт під проводом д-ра 
К. Сгуїднніськото. 
Український Горожанський Комі¬ 

тет був вже складно уладжений, і 
обнимав слідуючі секції: 1) Пре¬ 

зидія і сеікретаріят; 2) Згноїмопова. 

секція; 3) Секція помочі ув язи еннім 
і інтернованим; 4) Самаритянська 
Поміч; 5) Бюро праці; 6) Секція 
дарів Американського Червоного 
Хреста; 7) Секція допомоги підгір¬ 

ським повітам; 8) Прав на порада; 

9) Секція допомоги- емігрантам з 
Гір і г дн ііп р я н с ь к ої України. 

Іще нема точних вістей, які секції 
по розівязаню Горожанськото Ко¬ 

мітету будуть могли продовжити 
свою роботу і в я мій формі. 
Збігцї з Великої України лиши¬ 

лися тепер цілком без опіки. 

Поміч потрібна всюди. 

Потрібна воїна сиротам і вдовам, 

потрібна воякам, і окалічілим, по¬ 

трібна воякам, що хоїтять учитися 
в школах, потрібна селянам, що по 
терпіли- через насильство наїзників, 
потрібна вісім, що терплять в імени 
нас і в імени нас працюють. 

Розважна поміч. 
Ніякі крики або цькований не по 

винні нас випровадить з рівноваги. 

Помагаймо розумно. 

Ми маємо заоп'кузагисл кожним, 

що працював і працює коло будо 
ви нашої держави щиро, а через 
се власне стратиз своє здоровля, 

або попав у нужду. Гак велить нам 
наступати громадянська совість. Та 
л.е поіступоіваннл зробись нашу су¬ 

спільність солідарною і смілою в 
бої с.тьбі. 

В Злучених Державах заняті те¬ 

пер українські переселенці голов¬ 

но національною позичкою і вже 
перейшли 80,000 доларів. Старають 
ся осягнути суму сто тисяч. Крім 
того поодинокі товариства і особи 

'збирають там на немічників, на 
студентів, на Рідну Школу, на прав- 

ну оборону арештованих і сказа¬ 

них на смерть. 

Канадійськіі Українці доказали та 
коїж, то розуміють потребу помочі. 
На поміч своїм братам зібрали до¬ 

тепер через два роки понад 50,000 
доля рів. 

Дальше трудитися. 

Цьогорічна різдвяна збірка ви¬ 

пала через перелім в цінах і через 
застій в торговлі не так, як це на- 

черкнула Головна Управа Україн¬ 

ського Червоного Хреста. 
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(Всі грошеві посилки ще не на¬ 

дійшли з цілої Канади. Місцевості!, 

які замало, або ніщо не прислали 
збирають ще дальше і пришлють 
більші суми. 

Головний Комітет Українського 
Червоного Хіреста у Вінніпегу за¬ 
дав собі незвичайно мноіго труду 
і посвятив Рідному Краєви мноіго 
часу і мноіго роботи. 

Инші- місцевоісти підуть за йото 
приміром. Тепер не час на дрімоту 
або сварку. 

Час Великий. 

Рідна Земля жде помочі. 
Нехай коїждий на своїм місці 

причиняться до спільното труду. 
Наш труд вийде нам на славу. 

Не сидім їв темряві. Гляньмо дум 
ками вишко з гори на цілий про¬ 

стір. Погляньмо, куди ступати. 

іВ голові маємо не тісто, але мо¬ 

зок, а з грудях не порожну комір¬ 

ку, але серце. (Живі оплески). 
Коли Пробірна Комісія* орекла, 

що рахунки знаходять ся у взір¬ 

цевому порядку, перевели збори 
дискусію над звітом- 

іП. Н. В. Бачииський звертає ува¬ 

гу, що в Першім Звіті У.Ч.Х. .випе¬ 

чатано, що секретар пібраїв 653 50 

доларів. Цю суму треба пояснити, 

щоби кождий зрозумів, що сей ви¬ 

даток не пішов цілий для нього 
як писаря. 

Голова п. Арсенич пояснив, що 
в оклад сеї суми входить вся спла¬ 

та за роки 1919, 1920 і 1921, до 28. 

лютого, усіх робітників при У.Ч.Х., 

а се — секретаря ,скарбника і по¬ 

мічників за страту часу. П. Бач пін¬ 

ський дістав із сеї суми 403.50 дол- 

Решту, т. є 250 дол. взяв скарб- 

ник^ С. Ковбель, котрий в часі го¬ 

ловної збірки, 1921, повнив служ¬ 

бу писаря-скарбника. До тої ро¬ 

боти час від часу він приєднував 
помічників, котрим сам платив. 

іПп. Барицький, Арсенич, о- Бань, 
Б ач пінський забирають голос в 
справі платні писаря. З дискусії 
стає коїждому ясно, що У.Ч.Х. не 
платить (плати і, але ухвалює від 
шкодовання за страту, коли писар 
і скарбник мусять цілий день, день 
за днем посвятити, щоби полагоди¬ 

ти оправи Українського Червоного 
Хреста а рівночасно залишити вся 
ку иншу роботу, яка дає їм мож¬ 

ливість життя. Відшкодовання таке 
обмежується на час, коли треба по¬ 

лагодити перепис ку в оправі голов¬ 
ної збірки. 

Про вида тип на фестин в році 
1920 забирають голос пп. Білень¬ 

кий, Арсенич, Бич иніський, Бари- 

лкж, Баїчинський, Самотівка, Каза- 

швський, Пасічний, Слюзар- 

П. Барицькіий заявляє, що справа 
фестину находилася виключно в 
його заряді: „Я взяв цілу справу 
на себе і за все відповідаю. Особи, 

що мають якісь жаданя, мають 
письма від мене, що я в'се пере¬ 

брав. Український Червоний Хрест 
не потребує займатися сею спра¬ 

вою, аиї за неї відвіічвфи V 

П. Біленький жадає, щоби по¬ 

яснити листами справу всім особам, 

які звертають ся зі своїми жадаия- 

ми, до Українського Червоного Хре¬ 

ста, а також, наколи треба, оголо¬ 

сити пояснення в пресі. 
Збори приймають до відома пред- 

доження п. Слюзара, щоби справу 
феїстину з року 1920 розглянула і 
порішила на підставі нинішних за¬ 

яв нова Управа У.Ч.Х. 
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Збори приступили до вибору но¬ 

вої Управи на підстава печатаіної 
лїсти, приготованої через передви¬ 

борчу комісію, до якої належали 
пп. Стечишин, Слюзар, Бобереькиїй 
Присутні голосували через підне¬ 

сення рук. і вибрали слідуючу 
Управу: 

Я. В. Арсенич, предсідник; 
І. Слюзар, І. міетопредєідник; 

о. П. Божик, II. міст опре де.; 

Осип Боянівський, писар; 
С. Ковбель, скарбник: 

ЧЛЕНИ: 

П. Драль, 

В. Чорненький, 

В. Казанівський, 

Віктор Купченко. 

ПРОБІРНИКИ: 

В. Біленький, 

Н. В. Бачинський, 

М. Залозецький. 

Збори приняли внесок п. Слюза- 

ра, щоби управа покликала всіх тих 
людий до дорадчої комісії, які по¬ 

можуть своїм досвідам а впливом. 

;П. І. Боберський пояснив Устав 
У.Ч.Х., який Управа предложила 
до обговорення і ухвалення. Текст 
цього уставу розіслала була Упра¬ 

ва до всіх відпоручників товариств 
ще перед зборами до переглянення. 

Збори приняли внесок п. Бичин- 

ського, щоби устав од об рити з тим 
застереженням, що Голова Управи 
має право поробити тоті поправки, 

які покажуть ся практичними. 

Збори приняли внесок піп. Бичин- 

ськоіго і Біленького, щоби виплати¬ 

ти Писарєви і скарбникови відшко- 

довання за віддання цілого свого 
часу на роботу около головної 

збірки У.4-Х. по сто доларів. 

На внесок пп. Бичинського і Ба- 

риіцькосо ухвалено продати річ и 
зібрані на посилку до Ввірони, то¬ 

му, що посилка до Европи потягну- 

лаб за собою більші видатки, як 
виносить вартість цілої посилки. 

(Учасники зборів розважали, що 
товариство У.Ч.Х. повинно би дер¬ 

жати постійно урядника за згодже¬ 

ною платнею. Урядник полагоджу- 

вав би переписку, і виконання у- 

хвал Управи. Сей видаток буде до¬ 

конче потрібний, щоби товариство 
правильно розвивалося, хоч би у- 

рядник на разі' працював денно ли¬ 

ше дві-ітри години. Ходить о по¬ 

стійну переписну з місцевими товіа 
риствами і з товариствами в Ввро¬ 

пі, а також о виконання ухвал за¬ 

гальних зборів. Иінакше робота стає 
доривочна і неправильна. Ся спра¬ 

ва після ради п. Ферлея лишила 
ся до остаточного рішення Управі. 

(При тій нагодї напімнув п. Іван 
Боберський справу дому для У.Ч.Х. 

Український Червоний Хрест від¬ 

дасть велику прислугу і Рідному 
Краєви і Українцям в Канаді* своєю 
роботою, але повинен би посідати 
свою сталу домівку. Таке поважне 
товариство не може працювати в 
комірнім. Повна безсторонність і 
однаково щира лучніість зі всіми 
иншими товариствами вимагає сього 
доконче. 

Збори обговорили справу кон¬ 

цертів перед англійською публи- 

кою. В тіїй справі забирали голос 
пп. Н. В. Бачинський, Арсенич, 

Кіоран, о. Олексіїв. Всі бесідники 
піїдчеркуівали, щоби хор виступав, 
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як .найкраще, а через се осягнув 
ціль: запізнати чужинців з снім, що 
в нас є наїйгарнійше, се є з інршою 
піснею. іКоли осягнеться ісю ціль, 

то шовнитьСя іі друге бажання, 

щоби івиїступ злученого україінісько- 

го хору (приніс значну 'збірку на 
поміч Радному Краави. 

Голова п« Арсеніиіч пояснив, що 
наш виступ має зробити на чужин¬ 

ців лише додатне враження. З тої 
то'чки треба дивитися на сю сіп разу. 

Всі зболять постаратися, щоби ро¬ 

боту улекшити але не утруднюва¬ 

ти. Треба визіщокати кожду силу 
і не тратити головної цілії із очей. 

3: згліяіду на загальну ціль має сей 
виступ зробити гармонійне, мисте¬ 

цьке враж'іїння. Промови і співи 
мають творити гарну цілість. 

П. Барицький підніс, що україн¬ 

ський хор, злучений (3 хорів усіх 
товариств міг би виступити в однім 
з театрі3' Вінніпегу. Такий виступ 
треба уладити, а з рам єни У.Ч.Х. 

було би ісе інайвідіповщнїще і про¬ 

мовляло би найбільше до переко¬ 

нання англійської публики. 

В иншиїх містах повинні би укра¬ 

їнські хори уладжувати виступи 
перед чужою •лубликою. 

Збори приніял.и Внесок п. Ферлея, 

щоби Управа скликувала Ширший 
Комітет що найменше один раз на 
три місяці; їв сей спосіб уможли¬ 

вить іся постійну виміну гадок між 
Ширшим Комітетом а Управою і 
більшу силу ів роботї, — а також 
гіриняли внесок п. Вілекшкого, що¬ 

би писар і скарбник поділилися 
ясно своєю роботою. 

іПредоідник Зборів, о. П. Олек- 

сів, який шість годин ПОВНИВ СІЗІЙ 

уряд з умілим тактом досвідного 
п рові ід ник а, замкнув збори о годи¬ 

ні 2.45 ів ночі на внесок пп. Би- 

чіиінського і Залозецького. 

Тепер вернемо до Уставу Укра¬ 

їнського Червоного Хреата, який 
Управа предложнла до обговорення 
і ухвалення. Збори ухівалиди устав 
на підставі пояснення оправи через 
проф. Івана Боберіського.' Він пред¬ 

ставив устаіз в сен спосіб: 

Місцеве Товариство. 
Кожна місцевість засновує у се¬ 

бе місцеве Товариство Український 
Червоний Хрест. Старшина місце¬ 

вого товариства складається з 9 

членів і 3 провірників, вибраних на 
один рік загальними зборами, які 
відбуваються в січні. 
ЗвичаіЦні члени платять річну 

вкладку 1 долар. Постійні члени 
платять 25.00 дол. раз на есегда; 
члени-доброідїї платять одноразово 
10 доляріїз. Членом товариства мо¬ 

же стати кожна особа. 

Де неможна зало жити „товари¬ 

ства,” там можна заснувати „Кру¬ 

жок Українського Червоного Хре¬ 

ста”, який складається із трьох 
осіб: голови, писаря і скарбника, і 
дбає про роботу Українського Чер¬ 

воного Хреста. 

Головна Управа. 

Місцеві товариства цілої Канади 
вибирають Головну Управу, яка 
складається з 9 членів, вибраних 
в сей спосіб, що ножного року 
уступає одна третя дасть членів а 
на ЇЇ місце вибирається нових; 

трьох провіріниіків вибирається що 
року па ново. Головна Управа мер- 



18 

му є роботою Місцевих Т оіз ариств 
Канади. 

Головний З’їзд. 

Місцеві Товариства мають постій 
ний вплив на вибір Головної Упіра 
ви, тому, що в другій половині сі¬ 

чня /кождоіго року висилають своїх 
в іди о ручників на Головний З’їзд. 

Відпоручники вибирають членів У- 

прави на Головнім З’їзді. Головний 
З’їзд рішає івнеаки на .зміну уставу, 

ттодаїє звіт зі зробленої роботи, і 
визначує напрям дальшої роботи. 

Осередок Українського Червоного 
Хреста пах о даться тепер у Вінніпе¬ 

гу. Але 'Канада се великий простір. 

Не кожне товариств) зможе що 
року виплати відп о ручника на Го¬ 

ловний З’їзд. Часом зпшле, часом 
не ізможе сього зробити. ІЦобн 
однак кожне товарне чп кожного 
року мало вплив на ізиб.р Головної 
Украви і на ухвали Головного 
З’їзду, находить ся в Уставі това¬ 

риства така постанова: 
Головна Управа оголошує Го¬ 

ловний З’їзд письмом до кождого 
Місцевого Товариства. В тім пи¬ 

сьмі поданий порядок З’їзду, най- 

вткнііщіі справи, які прийдуть під 
обряди. і ліїста кандидатів до ви¬ 

бору на членів Голови ті Управи. Се 
письмо приходить до Місцевих То¬ 

вариств три тижні перед З’їздом. 

Місцеве Товариство скликує збо¬ 

ри для наради над письмом, про 
З’їзд. Члени ухвалюють внески, до 
наведених справ а також голосу¬ 

ють над поставленими кандида¬ 

тами. іПисар товариства пише звііт 

про ухвалені внески і про вис лід 
голос озяння. 

Се письмо дістає віт по ручник 

товариства, який має поїхати іна 
Головний З’їзд і заступати особи- 

сто погляди свого товариства. Та* 

кого відп о ручника вибирає кожне 
товариство на своїх загальних збо¬ 

рах. 

Наколи би товариство не могло 
СзиСлати відпоручника, тоді висилав 
іпочтою звіт зі свого голосовая», 

але так, іщоби сей звіт про голо» 

совання і про внески прнйшоїз до 
Головної Управи перед Головним 
З'їздом. Письмо про місцеве голо- 

еоізаиня береться в рахунок при 
обчислюванню голосів на З’їзді. 

В сей спосіб кочене товариство 
бере участь у виборі Головної У- 

праїзи. 
Зміни Уставу не може ухвалити 

собі Місцеве Товариство. Воно мо¬ 

же лише ставиш внески на зм'іни 
до Головної 'Управи. Головна У- 

права преідклаДає ті внески під 
обраду на Головнім З’їзді. 

Обласна Управа. 
іПОд провід Головної Управи на¬ 

лежить ціла Канада, се є давить 
провінцій, які представляють де- 

вять „Областей”. 

Місцеві товариства одної обла¬ 

єш можуть вибрати собі Обласну 
Управу, чка провадить роботу У- 

країнського Червоного Хреста в 
одній обдасги. (провінції) після вка 
зіївок Головної Управи і відвічає 
за сю роботу перед Головною 
Управою, а також перед Місцеви¬ 

ми Товариствами своєї об ласти. 

Обласна Управа складається з 
9 членів і 3 прозірників. Всі вони 
вибирані на один рік. Вибори від¬ 

буваються на Облаїснім З’їзді. 

Обласна Упраіва скликує Обла- 
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спий З'їзд ра,з ш рік з першій по¬ 

ловині лютого. Спосіб скликання і 
переведення Обласного З’їзду по¬ 

дібний до способу як переводить¬ 

ся Головній,й з'їзд, а се ©же було 
тут пояснене. 

Кожне Місцеве Товариство виси¬ 

ляє відпор'учниіка з письмом, щоби 
особисто промодляїз і заступа© по¬ 

гляди свого товариства. 

Наколи товариство не може ви¬ 

слати з якоїсь причини дідіпоруч- 

«шікіа, висилає письмо іпочтою зі 
звіітам про місцеве іголосо/зання і 
про свої внески на Обласний З’їзд. 

На приімір: Місцев і Товариісііва в 
Брітиш іКолюмбії висилають своїх 
від поруч; нині в, скажім до Ванкувер, 

Й вибирають там Обласну Упраіву 
на область (провінцію) Врит. Ко- 

лкамбію. Обласна Управа Брит. Ко- 

люмбії працює на підставі вказівок 
Голодної Управи з Вінніпегу, пома¬ 

гає © роботі місцевим товариствам, 

збираіє зоїти і гроші з цілої области 
(провінцій) і пересилає до Голод¬ 

ної Управи. 

Обласні Управи можуть доперва 
тоді успішно працювати, коли Мі¬ 

сцеві Тодаристда набрали досвіду 
і почуття дід віч а льн ос ти. -Наколи 
би Обласні Управи не сповняли на 
-час своїх обовязкіз, які надає їм 
УстаБ, то сопнювалн би роботу. 

Устав є так начерюнений, що Мі¬ 

сцеві ТодарітсРзіа є в стані рішати 
■про (вибір членів до Обласної У- 

прави а також до Головної Управи. 

Отже мають йодний вплив на ці¬ 

лий іпроівід товариства У.Ч.Х. 

Сей Устав є плином до роботи на 
слідуючі літа. Цілого Уставу не 
дасться нараз впровадити в жит¬ 

тя, — до сього потрібно постійного 
труду через цілий ряд літ. 

іКанадійські прерії поділені є за¬ 

здалегідь на чотирокутні фарми а 
[визначені є дороги. Але ївсі фарми 
•нараз не працюють і де і дороги не 
є відразу асфальтовані. Однак ін- 

жінєри начеркнули і вимірили і до 
роги і фарми на десятки літ напе¬ 

ред. 

Поміч в життєвих терпіннях. 

Ціллю Українського Черізоноіго 
Хреста є щира поміч в життєвих 
терпіннях українському населенню 
в Едроіпі і д инших частих свата 
підчас мира і і гід час війни: поміч 
раненим, хорим, калікам, осироті¬ 

лим, опущеним, убогим, старим, 

нещасним. 

Щоби се перевести, ‘має Україн¬ 

ський Червоний Хрест дати підмо¬ 

ги в грошах, харчах, одінню, лі¬ 

ках; має ставити доми убогих, до¬ 

ми сиріт, старечі доми,' заїхоронки, 

Шпиталі, ліітниіща і т. п., і дбати 
про їх піддержку. 

Український Червоний Хрест дбає 
про віишколеинія доглядачїіз і до¬ 

глядачок. хорих. 

Здоровність. 

Крім помочі в життєвій біді став¬ 

ляє собі Український Червоний 
Хрест іще другу (велику задачу, бли¬ 

зьку до першої, він старається 
піднести здородля українського на¬ 

селення. 

Щоби се осягнути, має оголошу- 

дати вказівки про здоровий"спосіб 
життя, дбати про здороізе вихо¬ 

вання мод одіжі, старатися о пере¬ 

ведення всіх способів, які служать 
до піднесення здородля у молоді- 
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ж і і у старших, дбати про водні 
купальні, сошшні купальні, парки 
і плоту ДО СВОбІДНОГО і здорового 

руху. 
(Власне тепеїр причинився Укра¬ 

їна ьікий Червоний Хрест до будови 
фабрики штучних нііг і штучних 
рук для немїчникіїв у Львові. 
Найважнтйшою справою під сю 

пору є поміч Рідній Землі, яка тер¬ 

пить від голоду, від пошесних не¬ 

дуг, великого браку ліків, від на¬ 

слідків довголітньої! війни і від 
теперішнього тасипьстіза і розбою. 

Задачею Українського Червоно¬ 

го Хреста в Канаді' є також опіка 
вад Українцями в Канаді. 
П. А'рсенич підніс потребу ста¬ 

речого дому, де могли би найти 
захист на посліди і літа свого життя 
осамітнілі старі робітники, фармері/ 

мущини і женіщини. 

Безсторонність. 

Український Червоний Хрест від- 

зиваєть ся до розуму і до совісти 
всіх Українців і не може лучити 
своєї роботи з цілями якого небудь 
сторонництва або поодиноких то- 

віаіриіств. Український Червоний 
Хрест звертає ть ся до •цілої укра¬ 

їнської суспїльности без ріжницї 
релігійних або політичних або со¬ 

ціальних поглядів. Ціль Українсько¬ 

го Червоного Хреста є загально на¬ 

роди я, загал ьн о-л юліс ьха. 

Від тірьох літ уладіжує товариство 
У.'Ч.Х. загальну збірку на поміч 
Рідній Землі. Охота і зрозуміння 
до роботи Українського Червоного 
Хреста зростає постійно. Наїзіть 
байдужі люде помагають вже в ро¬ 

боті і спішать зі своїми датками. 

Суспільність може пріиняти по¬ 

станову, щоби два процент із всіх 
ппедстазілень, концертів, вечерииць, 

танців забав, пікніків, віідчитїв і 
т. п. підприємств впливали на ціли 
Українського Червоного Хреста. 

іКупецьікі фірми, які се товариство 
поручало би, могли би давати, один 
процент від проданих товарів. 
Щедрі і великодушні особи розу 

міють високу ціль товариства і за¬ 

пишуть якусь часть свого майна 
на ціли товариства. Се діється в 
питних народів1, які оцінюють спра¬ 

ведливо змагання Червоного Хре¬ 

ста. 
Згодом оповістить товариіслізо 

збірку датків виключно на канадій- 

сьікі ціли для каНадійських Укра¬ 

їнців. 

Соціяльна щедрість. 
Український Червоний Хрест має 

(виховати інас до суспільної ицед- 

рости, нас, які вчимося громадян¬ 

ських прикмет, бо їх іще не маємо. 

Після уставу може Український 
Червоний Хрест видавати книжки, 
образи та инші видавництва, може 
робити підприємства, з яких дохід 
йде на добродійні ціли. На сю сто¬ 

рону зертав увагу п. БабієНіко в 
своїй дописі д „КанаДійіськіїм Фар¬ 

мері”. 

Видавництва Українського Чер¬ 

воного Хреста знайдуться всюди. 

Календар Українського Червоного 
Хреста буде івіиісілги в кожній хаті і 
пригадувати-ме задані товариства. 

Від всіх для всіх. 
Від роботи приходять дальші 

помисли до роботи. (Український 
Червоний Хрест іпостарається, що- 
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би ібісі в Канаді і 'в наших краях 
вірозуїміоти. його ціль і спосіб праці, 
подбає о відповідні брошури і до¬ 

писі, буде ПОСТІЙНО ПОВІДОМЛЯТИ су¬ 

спільність про етан праці і іаавди- 

в-ати до у-частн. 

/Україніці зрозуміють з часом на¬ 

міри і пост уповання Українського 
Черізюного Хреста і не будуть у- 

труднювати роботи історонничими 
поглядами і стороінничими радами. 

Робота Українського Червоного 

Хреста обмежується виключно на 
іцїпіи добродійні і заолугує на пов¬ 

не поіпертя цілої суснільности і її 
культурних, просвітних і політичних 
та економічних організацій. 

©сі приступлять в члени, бо пра¬ 

ця Українськоіго Червоного Хреста 
йде від всіх І ДЛЯ 'ВСІХ. Се не 
вистарчає про сю справу лише го¬ 

ворити. Треба думки перевести в 
діло. (Оплески). 

іСеїй текст є відбиткою з „Українськоіго Голосу”, який 
помістив звіт в числах: 22 марта, іч. 12; 29 марта, ч. 13; 5 
цвітня, ч. 14; 12 цвітня, ч. 15; 19 цвітня, ч. 16; 26 цвітня, ч. 17. 

„Канадійський Українець” іпо>міістіив сей ізвїт в числах: 
14 марта, ч. 11; 22 марта, ч. 12; 29 марта, ч. 13; 8 цвітня, ч. 
14; 12 цвітня, ч. 15. 

„Канадійськиїй Фармер” поміїстив сей звіт в числах: 16 
марта, ч. 11; 23 марта, ч. 12, ЗО марта, ч. 13. 

„'Канадійський Ранок” іпомістив сей звіт в числах: 14 
марта, ч. 72; 21 марта, ч. 73; 28 марта, ч. 74. 

Всі числа (в роїці 1922. 
-о- 

Постійно' і вигравало! 
Організуймо себе і працюймо над собою! 
Вартість народу пізно:и) з ного, як він улаїджуїенься і 

які жертви поносить длія себе. 



ГОЛОВНА ЗБІРНА 

„.НА ПОМІЧ РІДНІЙ ЗЕМЛІ” 

СТАН ДІЩ 1. VI. 1922. 

БР. КОДЮМБІЯ. 
1. Округ І. Ґонти 
ціла Бр. Код; 2000 82.40 

АДБЕРТА. 

2. Округ Ярослава Мудрого 
ВеГревііл і др. 2000 340.20 

3. Окруїг кн. Данила 
ІВеріміліон і др. 1000 201.16 

4. Округ княгині Ольги. 

(ШаНдро і др. 1000 69.25 

5. Окруїг кн. іігоря 
іМондер і др. 2000 671 06 

6. Окруїг Володимира В. 
Едмонтон і др. 2000 670.80 

7. Округ кн. Ль1ва 
іРеДвотер 1 др. 1000 — — 

8. Округ ікн. Святослава 
іКалґари і др. 1000 124.85 

9. Округ ікн. Олега 
іГілкрест і др. 500 

САСКАЧЕВАН. 

10. Окруїг Б. Хмельницького 
Йоірктон і др. 5000 450.83 

11. Округ 1. Боїгуна 
.Мелвил .і др. 2000 118.90 

12. Округ С. Наливайка! 

Шіро і др. 500 325.90 
13. Округ І. Маїзеїти 

Са'скатун і др. 1000 

14. Округ ТІ. Сагайдачного' 

Мічам 1 др. 3000 
15. Окруїг І. Виговського 

Приінс Аліберт і др. 1500 

16. Округ 11. Дорошенка 

іКриДор і др. 1500 

17. Округ іП. Полуботка 

Н. Б етлефорд і др. 1000 

18. Оікруїг Байди 
Реджайна і др. 1500 

МАНЇТОБА. 

19. Округ Ш'евченка 
Вінніпег і дір, 4000 

20. Округ Фрдьковича 
Отюартоурн і др. 1500 

21. Округ І. іКотляревського 
Янів і др. 1500 

22. Округ Б. Грінченка 
Ґімлї і др. 1000 

23. Округ Лесі Україніки 
ІПортедок л я П. і др. 1000 

24. Округ М. Д рапорти о ва 
Брендон і др. 500 

25. Округ М. Шашікевича 
Ольга і др. 2500 

26. Округ І. Франка 
Даівфін і др. 2500 

173.43 

159.90 

30.50 

157.10 

8.— 

213.85 

1361.36 

115.59 

104.02 

99.12 

17.50 

21.20 

178.35 

398.35 
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ОіНТЕїРЮ. 

27. Округ М. Залізняка 

Прюмі міЗсце вести 
ІЮзібеку 1000 4, 

Форт іВіліям і ідр. 1500 1513.— НЮ БРУНСВІК. 

28. Округ Олекси Довбуша 33. Округ Доміцина 
Торонто і др. 1500 3.— 

НОВА СІКЮІШЯ. 
34. Округ Запор оже. 

29. Округ Львів 
іКенора і др. 500 27,— 

ЗО. Округ Київ 
Отака і др. 1500 176.81 

ООГРОВ П. ЕД БАРДА. 

35. Округ Хортиця. 

ІКВІББК. 

31. Округ Одеса 

Монтреал 3000 436.03 

Округи 33, 34, 35. 1000 

СПОЛУЧЕНІ ДЕРЖАВИ. 

36. Округ Слободянщина. 254.80 

32. Округ Перемишль До д'нія 1. VI; 1922 присла'ню: 7,890.58 

С. КОВБЕЛЬ, скарбник. 

о 

Лише беїзіперестаиніий труд провадить до успіху. 

Оеи. 



ВИСКАЗИ ПРО ПОМІЧ РІДНІЙ ЗЕМЛІ. 

1. 
Віїґнінеґ, Мав., 27. 12, 1921. 

Найблаїгороднійіша ціль, та -яку тепер можна жертву дати, є наш 
Україїнісьіхиїй Червоний Хрест. 

Даючи там туди жертву, даємо на- боєвий фонд проти су-х-іїт, голо¬ 

ду і іголодової смерди. Коіждий і кіоїжда, -іц|о (має ісерце, (повинен бути на 
лісті жертводавців па сю справу, а хто немає в ід кіт, повинен позичи¬ 

ти а датіт. Наші рідні браття і сестри і їхні діти -заслужили -собі на 
поміч. Ці (мученими і герої не слів, а- жертв ш.ід нас очікують. 

Никита Бгаї. 
2. 

Кридор, Саск., 28. 12. 1921. 

З Рідного Краю чуємо голос: „Не хочемо забрати вам вашого бі¬ 

лого хліба. Хочемо мати наш чорний, галицький хліб. Ми його не маємо. 

Війна нам його забрала. Шліть по-міч на руки Українського Червоно¬ 

го Хреста”. Сей голос чуємо безнастанно. Даймо зараз поміч. 
А. Крижанівський. 

3. 

Вінніпег, Мав., 28. 12. 1921. 

Ми повинні покинути політичні межиус-обиці та помочи голодним, 

бездомним і скнтаючимся в розпуці землянам. Др. Микола Бодруґ. 
4. 

Торонто, Онт. 28. XII. 1921. 

Український Червоний Хрест, се організація для помочі <і до бороть¬ 

би із горем, нещасті ям, слаїбостяіміг, нуждою. Ся важна і вічно потрібна 
організація повинна поіширитися всюди, де лиш Українці живуть і по¬ 

винна злучити навіть незгідливих в- одну велику силу, наїм всім до помо¬ 

чі. Треба помочи як найщирійіне браттям в Галичині, на Буковині іі на 
Великій У кратнії, а також всім тим-, що їх ворожа сила викинула непо¬ 
винно нова границі відчини. 

Українці мають зі всіх частий світа -прийти в поміч Рідній Землі. 
.Де злукп. там сила!” о. Др. Осип Жук. 

5. 
Вінніпег, Май., ЗО. 12. 1921 

Наші орач я Ріднім Краю просять у нас ратунку. Чи можем-; слу¬ 

хати байдужо їх слів і не змилосердитися над тими, що благають по¬ 

мочі? Чи можемо не дати -помочі хорим, голодним та поневоленим бра- 

тям, які силу свою а майно вичерпали у завзятій боротьбі за визво¬ 

лення нашої Рідної Землі? Поможім всі! 
Д. Якиміщак, посол до парламенту Май Доби. 
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6. 
Сен,! Боніфас, Май., ЗО. 12. 1921. 

Фар мер, ідо ходе господардтд, ліу;с'и,ті> мати сталевий плуг зі силь¬ 
ним мотором. Вишколені люїди зі знанням і розумом є таким плугом і 
мотором для кождого народу, що будує свою державу, чи во/на буде 
така, дії сяка. Мусимо дати нашій молодіжн образовання, щоби мати 
розумних робітників. Поможім шкод ярам в Празі, Відні і Львові. Як у 
нас розбудиться івііра в себе і в свої сили, то поможемо і Буїрсам в 
Канаді і молодша в Старім Краю. Ми силу (маємо, лише не 'ушиваємо 
її так, іяк треба. Там в Старім Краю страшна нужда між молодежшо, 
що хоче вчити іся. Ні їди ні одідня. За, ніюиіх 2000 доларів можнаби ку¬ 
пити дім на студентський захист, раз на нсе. Сопки молодіжн наїйшлиіби 
таїм безпечний побут і спільну, дешеву кухню. Поможім тій молодіжн 
а поможемо ісобі. Др. Іван Карач. 

7. 
Монтреал, Квебек, 31. грудня, 1921. 

Хиба між ними є хто такий окаянний, хтоб відхилився подати гости¬ 
нець (Червоному Хрестовії1 з дорученням занести його в ворожа казар¬ 
ми і врятувати від нужди і смерди тих, що жити мають для воскресшої 
зольної України? Не думаю!... Йому одному, Червоному Хрестови віль¬ 
но усюди зайти. Його одного маємо мій пі слати для врятований наших 
героїв! А наших Сиріток на Українї, хто приодягне, хто приголубить, хто 
нагодує їх голодікиїх? Хто обітре хоч десяту сльозу старідям та вдо'ви- 
щям, що потратили своїх хлібодавців на полях боротьби за волю Укра¬ 
їни? Червоний X ест! 

ІНаша молодь — студенти ні а еміграції! Які з них щирі та досвідчені 
будуть проводарі нарю'да, іколн мій/ допоможемо їм набути поіза грани- 
цямімі України той неоціненній скарб — науку! 

'Чи смієм відказатися подати' їм голодним кавалок хліба? Ми можем 
дати, бо1 маєм що дати. Ми повинні дати, бо конче треба дати. Ми мо¬ 
рально зобовяізані дати, бо іми люди. 

Ми політично зобоїзіязані дати, бо ми вже народ, а ікождий народ 
за рідний ікраїй віддає життя, не те іщо но одному долярови рід кож- 
дої живої душі. Іван Бодруґ. 

• 8. 

Тюлон, Ман., 3. І. 1922. 

Наш Український Червоний Хрест в Канаді основами] канадійські 
Українці на ісе, щоби нести поміч там, де нона українській землі докон¬ 
че потрібна. 

Від лепти, о яку просить Український Червоний Хрест в Канаді від- 
мавлятися може лише нерозумний або лютий звір — но наколи людина 
— а ще до того Українець. А. Максимчук. 
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9. 
'Краків. Алта, 4. 'січня, 1922. 

Відчуймо серцем біль нашої ,рідні. Не уміємо спільно .працювати1, 

не уміємо сеібе вззїімно любити тоді, -колій; потрібно спільної праці і 
взаємної івігроізумілости. Але тепер ще не пізно. Х/то іміає українське сер¬ 

це, хто 'має хріне т пінське чуття, тюій повинен ПОМОЧИ, іКІіЛЬКО зможе. Кож- 

діа місцевість повинна бсновати свій 'комітет і збирати датки. 

Василь Федун, посол до парламенту Алберти. 

10. 
іВінніпеґ, іМан., 5. 1. 1922. 

Збірка датків на Рідний Край є дуже важна збірка. Кождий з нас 
в 'Канаді і Америці повинен свою частину дарувати на Поміч Рідній 
Землі. Іван Завідовський, 

іггреЦ'С. Зап. Врацгвіа, св. Николая у Вінніпегу. 

11. 
Едімоінітои, Алта, 6 січня, 1922. 

Жорстока ів.ійна лишила тисячі 'калік, вдів та сиріт. Коїждий з нас 
має іКІО'ГОСЬ з помеіжи своєї рідні, 'ЩО терпить від чужої неволі, як не 
положив він життя за свободу відчини. Вони терплять за вашу честь. 

Нашим обов'язком є, улекшшти їм нірку долю, а в той іспосіб нашою 
помию прилучитися до їх змагань.. Шліть датки через „Український 
Червоний Хрест”.. Др. Іван Оробко. 

12. 

Комарню, гМан., 16. січ/нія 1922. 

Спасибіг вам за труд великий. Желаю успіху і обильної збірки. 

о. Л. Босккй, Ч. С. С. 

13. 
ІВінніпеТ, -Міан., 16. січня 1922. 

'Всяка іпоім'іч, а іполовию матеріальна поміч для нашої батьківщини 
•є конечною 1 знї одна українська душа в Каїнаді не смі'є відтягнутися 
•під щедрого датку на сю ціль. Несучи поміч потребуючим, а еще до то¬ 

го рідним, мін сповняємо свій /громадський обовязок і робимо гуманне 
діло. Т. Д. Ферлей. 

14. 

іВенкувер, іБр. Кол., 17. січня, 1922. 

Писати мною не буду, бо Комітет (УкраїИськоіго Черв-оноги Хреста 
пише досить юбширно в тій справі. Тут тепер безробіття. Лю^і ходять 
за роботою і нема. Я робив в літі 3 дии на тиждень а тепер 2 дни в 
тиждень. Мимо того буду старатися зібрати 1 післати. В. Сиротюк. 

15. 
Байта, іМан., 18 січня, 1922. 

Чоловік має помочи чоловіковії в нещастю. Се правило цілого люд¬ 

ства', всіх народ із., всіх віїроісповідань, всіх мов. Український Червоний 
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Хрест лучить наші сили до помочі людям: нашим б ратаям в нещастю 
і в неволі. Лучіміся! Помаіггіймо так довіро, доїш оя пом7і потрібна. Лу- 

чімся розважно і витре вадо, бо лише тоді поможемо своїм, лише тоді 
нобідимо чужу, -безумну захланність. о. П. Самець. 

16. 
їВш'ні'пеґ, Ман., 19. січня, 1922. 

„Чи я вже раїз давав на той іЧервоннй Хрест, а Бог знає, одо вони 
з тими грішми роблять”. Таке можна дочути що дня а се по більшій 
насти від людий, які дуже 'мало або і нічого не дали на Поміч Рідній 
Землі. На нас звернені не лише очи тиїх, що просять нас о поміч, іна нас 
дивить ся і айґлїйський загал. Вони також цікаві знати, що мит зроб>имо 
і іпісля сього вони на)с будуть судити. Англійці і іинші народи не лю¬ 

блять скуіпарів і самолюбіЦі. Знають вони добре, що коли мін не до¬ 

дбаємо іпро своїх рідних, то вони ще менше можуть від нас сподшізгпгш 
якої помочі в разі потреби. 

Нема найме ншоро сумніву, що робота Уікраїнськото Червоного 
Хріеіста є чесна, нема найме іншого сумніву, іщо наша іпоміч є 'конечна. 

’Кождкй з нас має дати даток ніа так важну справу. 

Н. А. Григорчук, посол до парламенту Манітоби. 

17. 

Геффорд, Саск., 20. січня 1922. 

Судячи по тім, що доходить до нас про долю наших братів в Га¬ 

личині, то уважаю, що поміч їм через Український Червоний Хреста по¬ 

винна стати нашим першим обов’язком. Орест Жеребко. 

18. 

Веґревіт, Алта., 20. січня, 1922. 

Ми всі любимо наші українські пісні. Співаємо їх, молоді і старі, 
богаті і бідні, вчені :і прості. Наші браття у ріднім краю, захоплені 
думками тих пісень ішли до бою за свободу. і полякалися ніяких 
жертв. Пісні запалили в них любов до свого народу. 

іМи Українці в Канаді і ійп. Державах бпіваемо також лоті іпісні. 
Але чи розуміємо їх зіміст? Чіп- може співіаємо їх як грамофон ? 

„У (бій, у бій за тебе Україно...” 

„Ми за народ житє своє дамо.” 

„Душу, тіло ми положим іза нашу свободу”. 

іНастаїз. час, коли маємо нагоду доказати наїшу щирість і свідомість. 

Ми також тут не надармо співши наші пісні. Ми не можемо бути глухі, 
сліпі, німі на кроваві жертви наших братів. Ми не могли помочи крісом, 

поможім тепер грошем: 

Ми розуміємо1, іщо співаємо. Ми не грамофони. Ми хочемо всі помо¬ 

чи, іщоби українська земля стала свобідна Пісінї луїчать нас всіх в один 
нарід. Ми всі дамо від себе поміч через Український Червоний Хрест. 

Петро Зварич. 
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19. 

Вакав, Саск., 27 січня, 1922. 

іВ євангелію св. Івана в уступі XV., 13. говорить Ісус Хрстос. „Ні¬ 

хто не має біл ьше тої любо ви, як той, хто за другів своїх віддаїв своє 
життя”. 

Ступали сотні і полки до бою, до оборони землі. Тарахкотіли ско- 

ростріли. Земля стелилася трупами за свободу нас всіх. Життя давали 
браття за нас, що живемо. Так много любови домазали нам наші това¬ 

риші. А йми від себе докажім хоть таку кап лину любови, що поможем 
тим частинаїм, які при житю лишилися і дальше, хотяй норанеіні, боре¬ 

на і ьоя в своїм і нашім імени. Каїпліину любови! о. Савчук. 
20. 

іСавг Слокан, Бр. Кол., 22. І. 1922. 

„В яру колись гайдамаки 
Табором стояли, 

Лагодили самопали, 

Ратища стругали. 

У яр тодї сходили ся 
Мов із хреста зняті 
Батько з сином і брат з братом 
Одностайно стати 
На ворога лукавого, 

На лютого Ляха”. 

Так пише Тарас Шевченко в поемі „Холодний яр”. Від сеї оборони по 
шшїшпи.й день минуло попад 170 літ. Всі Українці, де вони лише розсіяні 
по всіх частях світа, повинні і тепер одностаїйно стати, коли небезпека за¬ 

грожує рідному краєви від того самого ворога і рідна земля потребує по¬ 

мочі. Тепер якраз пора ним одностаїйно думати і поступати одностайно. 

Тут нема таких, що не можуть нічого дати. Ми всі маємо ще стільки, що 
можемо помочи, треба лише доброї волі. Ми ще й нині, хоч тут тяжкі 
часи; також наспали, ми все таки викидаємо юотки долярів на зовсім 
непотрібні річті. Думаймо одностайно, поможім тим „гайдамакам”, бо 
ми „гайдамаки”, бо ми веї однакї, й хочемо бути однані. 

Петро Мельничук Гайдамака. 

21. 
Калдер, Саск., 27 січня, 1922. 

Недоля на Буїкоївіиіні, недоля в Галичині, а навіть на ботатій ко¬ 

лись Україні. На наших полях уганяють чужі війська. Наш Черемош, 

наш Дністер чужі забрали. 

Ми українські жінки в Канаді і Америці поможемо- українській 
землі. Українська земля кли|че. Заощадім а поможім! 

Евфрозина Ґілчукова. 
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22. 
іВінніпієіґ, Май., 31 січня, 1922. 

Христос іпохаалиіа вдову 'більше за дві лепті, іякі вона зложила в €- 

русалимськім храмі для бідних, ним тих, котрі зложила більше, бо вона 
злбжила іпослідні центи, які мала. Даймо і ми послідні «центи для не¬ 

щасних і ігорем прибитих наших братів в старім краю. 

Хто що має, нехай жертвує на Український (Червоний Хрест. 

Протоєрей П. Божик. 
23. 

(Верміліон, Алта., 31. січня 1922. 

«Робім спільно. Нас є велика сила в Канаді і <в Сполучених Держа¬ 

вах. Не даймо пропасти українській молодіжи на Буковині і в Галичині, 
яка ходить до школи в чужині без кусника хліба. Нам буде ся мол одіж 
потрібна на будуче. Нема й одно,то місточка в Галичині, деб не було 
кухні для жидівських Дітий. В такий спосіб Жиди не дають пропасти 

'своїй нації. Американські і канаДійські Жиди збирають датки, виби¬ 

рають відпоручшикіів і івікісилають їх впрост до Европн із зібраними 
датками. Се ідіієть ся не лиш раз на рік, але і кільканайцять разів. Вони 
.роздають доларову поміч а також закуповують живність до роздачі. В 
той спосіб ратують молодок і всіх що помочі потребують. 

Я був в Укр. Горожаінськім Комітеті у Львові дня 12. марта 1921 р, 

іі переглянув там звіти і іпаїпери. Видів я там овочі щирої праці Укра¬ 

їнського Червоного Хреста. Але хотяй датки напливають, то всеж годі 
обділити ївсіх тих, що потребують іпомочі. Не один в Канаді нарікає: 
„Мюія сестра нічого не дістала”. Бо мін за Мало ніслали. Ми повинні з 
Канади і з Стейтів слати далеко більше. Ми ніслали не мноіго. Ми не 
ніслали навіть одного міліюна доларів, а в Буковині і в Галичиїніі живе 
юколо 4 мііліони іУкраіініців. 

Коли ми порівнаємо Жіитє наше в Канаді до галицького житія, то 
ми братія в раю! Маємо 'повну свободу і їсти, до волі. Без пересліду- 

івань, без грабіжній, без на'гаїв. їдемо Свіобідно з Монтреалу до Вінні¬ 

пегу, а звідти до Венкувер і ніхто нас ;не питає за дозніл від воєводів, 

жандармів і поліціянтів. Ми маємо в що вбратись і чим запалити. Коліиж 
у нас тепер дещо менше готівки <як передше, то всеж маємо оце на 
стільки, іщоб дати хоть одного долара від голови, а се бузі би доказ, що 
ми хочемо щиро помочи. 

Дотепер не помогли ми як слід. Поможім розумно! 
Василь Хлібецький. 

24. 
Стюартбурн, Ман., 3. лютого, 1922. 

Рідний край простягає до нас свої руки: „Рагуйге, ршуйте”. Сю 
нросьбу чуємо но цілій Канаді. А ми заперли ся їв своїіх хатах і від¬ 
чинити не хочемо, хотяй вони, наші братя, стукають до дверий. 



зо / 

Не відчиняємо, щоіби їх нагодувати, щоби їх приодїтіи. Чи ми хри¬ 

стияни? Мій ходимо до церкви, м молимо ся, але наші діла не є хри¬ 

стиянські. Як ми можемо іБоїга любити, як не любимо ближнього? 

іКоли маємо відвагу звати себе христіядаміиі, то жертвуймо (щиро на 
рідний край. А. Колодницький. 

25. 
іВакав, Саск., 6. лютоіго, 1922. 

Ми знаємо, що єсли ми не подбаємо за наших у старім каю, то 
друїга народність не поспішить з помоїч.иго. Кілько кари, заплатив не о- 

дин за самогонку? Нехай дасть хоть четвертину на склаідані руки; і ніога 
для каїлі'ківо'яіків. 

'Українці, де вони лише живуть, Ічи в Канаді, чи в Стейтах, чи в 
Бразилії поданні помочи Рідному Краєви, Іван Чаєр, фермер. 

26. 

Монтреал, Квібек, 8. лютого, 1922. 

Всі народи імають свої організації. Англійці мають свої. Є в них 
всякі товариства до помочі суспільності і є іі Червоний Хрест, Французи 
мають свої, Жиди мають еізюї. Всі ті народи научили ся лучит.и свої 
сили і розуміють, що повага народу належить від їй ого солідарності! в 
хвилі, коли ходить о його справу. Українці все по заді. А вже критиків 
у нас, тисячі. Кожідиїй хоче стояти з боку (і роїбнти свої уваги а до, робо¬ 

ти, до гурту не приступає. Одинцем лазить, тай ще другим роботу роз¬ 

биває. 

Організація „Червоний Хрест” се улаїд чисто добродійний, який у 
'всіх народів лучить всіх 'без внїмкїй І у наїс повинні всі пристуїпити до 
роботи в тім товаристві. Український Червоний Хрест неСе поміч усім 
Українцям на широкій українській землі, без ріжниці, до яких партій 
воїни би належали, без ріжниіці їх переконань політичних і релігійних. 

іКождий Українець має доложити, свою частку труду до роботу У- 

ікраїнського Червоного Хреста. 

„Ю мей гет оф ди сайд лайне ов критицизм енґ Гет іншу дій Гейм”. 
А. Т. Кібзей, студент медицини. 

27. 
Вінніпег, Ман., 12 лютого, 1922. 

іПровидіннє рішило, що частина українського народу опустила рід¬ 

ний 'край пішла за море — де не зазнає ісьоіпо лиха, якого зазнала вітчи- 

на та може бути помічною рукою для тих, які лишили ся на рідний земли. 

іКолиж так, то нам справді поруч єно велику оправу і зложено на 
нас великий обовіязюік і великої ваги відвічальність. 

(Ми всі дякуємо провидінню, що позволило нам обминути лихо, але 
дійсна подяка мусить об'явиш ся не словами, але Ділами. 

(Перед нами „Український Червоний Хрест”. 



О СКІЛЬКИ більше ПрИЛОЖИМО рук 'І виюше ійоїго піднесемо, о стільки 
лекшим 'буде той хрест, який 'двигають наїші брати на рідній аемли. 

іВ. Кудрик. 
28. 

іГафорд, Оасис., 18. лютого, 1922. 
Неіщастє Рійдної Землі імає нас опаміятати. Не сварки:, але поміч 

подаймо Рідній Землі. Ляхи навістили нашу землю так, як приходили 
Татари і нищили наші полія, забирали <в Полон і рабу вали весь добуток. 

/Вороги — Ляхи видирають найменший кусник 'хліба сироті і вдові. 
Приготовляли для нас гріб перед ними/ літами і понять нас тепер до 

того гробу. І /засунуть каїмінь, який ніколи не івідсунесь, як ми із Канади 
і з Америки не иереішкодиміо іім. 

Даваймо політкічну поміч, даваймо грошеву поміч. Не кричім1, що ми 
хочемо помочи, але поможім! Д. Сікора. 

29. 

іСаіскатун, Саск., 7. III. 1922. 

Нам треба лупитися, /щоби набирати організаційного змисду і збіль- 

шати наші сили. Лучімісія в Українськім Червонім Хресті. Дбаймо про 
силу нашого народу. А. Вавринкж. 

30. 

Сиднай, Н Ш„ .25. V. 1922. 

Читаю „Кроваву Книгу” і дивно мені, іщо хтось може /бути між на¬ 

ми байдужний на долю Рідного (Краю. . 

Кро/завоію Книгою кличуть на!с з дому на /поміч. 
о. Е. Красицький. 






