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•

Голова Сою зу Українок Америки взиває всіх урядничок за 

минулий рік, щ об передали ввесь магеріял, а саме обіжники, 

заяви, реферати і т. д., які одержали від Централі, до рук но

вих урядничок відділів за цей рік.

Задержуючи цей матеріял, у себе, не даєте змоги новому 

урядові познайомитися з організаційними справамо, які вони 

мають перевести в життя у відділі.
* * *

Подається до відома щ о відділи які не заплатять річної 

вкладки за 1940 рік і не виповнять залеглостей за минулі роки 

найдальше до грудня, 1940 року, не можуть брати участи в кон

венції С. У. А. в 1941 році.
* * *

Тепер літом маєте нагоду уладжувати пікніки й забави, з 

яких то доходів можете вирівнати довги в Централі і присла

ти датки на потреби нашої організації. С ою з Українок Аме

рики зростає кожного року, а з цим збільшаються потреби о р 

ганізації. Щ об  Централя могла їх як слід виконати, мусить мати 

відповідні фонди. Відділи мають подбати щ об ці фонди були 

в Централі.
* * *

Використайте літню пору щ об придбати нових членок. Те

пер наш ювілейний рік і кампанія за приєднання нових членок 

до відділів. Як уряд кожного відділу так і поодинокі членки, 

повинні поширяти добре імя Сою зу Українок Америки, а при

єднання нових членок буде найкращим доказом щ ирої праці 

для нашої організації.
* * *

Кожний відділ одержує Вістник С. У. А., де Централя по

дає св о ї звідомлення й доручення, які мають бути прочитані на 

зборах  для відома всіх членок.

ГОЛОВН А  УПРАВА С. У. А.

Д у м к и  п о  К о н г р е с і
Конгрес американських У- 

країнців 24 травня у Вашинг

тоні був дуже успішний.

Зїхалось 800 делегаті® і де

легаток 3 18 стейтів вия" 
:їити перед світом те бажання

яке усім нам е.рці —  бажання 

Самостійної
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:кавй. УуііііЦ'НИь . ji.ii* бо • по

доьгих трудах довелось нам 

таки сказати це однодушно, 

спільно, без ніяких партійних 

різниць.

Треба подбати тепер щоб 

цей тріюмф не був тільки ча

совий. Особливо ці делегатки 

й делегати що були “голосом 

народу” на конгресі, мають п о

дбати щ об ця співпраця яку 

започаткував конгрес, була між 

нами дальше, щ об єдність бу

ла не тільки на конгресі, але в 

кожному ділі яке ведуть У кра

їнці для нашого найвищого 

ідеалу.

Сою з Українок Америки, що 

так гарно був зарепрезентова- 

ний на конгресі, буде й дальше 

продовжати свою працю в єд

ності й згоді, я.к дотепер. С о 

юз Українок Америки бажав ті

єї згоди і співпраці щ об від

дати як найбільше труду для 

народу, бажав і співпрацював з 

громадами і старався усувати

всі перешкоди що вели до не

згоди.

Сою з Українок Америки і те

пер закликає українське ж іноц

тво до єдности й продовжен

ня д ооре початого діла на кон
гресі 24 травня.

; Централя С. У. А. уладжува- 

ла поминальну Академію в 

4ej3Tir-iis.vK*w 'С оф ії PvcosoL і 
£  ,  ‘ 
оачили ми що було це при 

співпраці товариства імені Ле

сі Українки, що не є членом С. 

У. А.

В Дітройті Філія С. У. А. теж 

уладила поминальну академію 

в память С оф ії Руеової, і знов 

бачимр"'співпрацю-товариств —• 

сім відділів С. У. А., два відді

ли Золотого Хреста, Ж іноче 

Товариство Просвіти при У. Р. 

Домі, ж іноча сотня Союзу 

Гетьманців Державників і Апо- 

стольство Молитви при церкві 

св. Івана Хрестителя.

Певне щ о слідами Сою зу У- 

країнок Америки підуть дру

гі ж іночі організації, й дадуть 

доказ що добре діло не тільки 

започаткувати треба але й пе

ревести в життя.

А єдність проголошена на

шим конгресом у Вашингтоні 

нехай буде зразком у співпра

ці всього зорганізованого у 

країнського громадянства у 

Злучених Державах.

ПРИВІТАЛА ДЕЛЕГАТОК 
І ГОСТЕЙ

Голова С. У. А. п-ні Аннета 

Кмець бачучи стільки делега

ток С. У. А. на Конгресі у В а

шингтоні, забажала з ними по

говорити і в тій ціли запові- 

джено щ об всі приявні членки 

С. У. А. т. зн. делегатки й го

сті зійшлись на наради в одній 

з кімнат готелю де був Кон

грес.

ГІо скінченні Конгресу, перед 

концертом зійшлось багато 

членок С. У. А. Пані Кмець 

привитала всіх короткою  п ро

мовою  і зложила подяку всім 

відділам що вислали своїх де

легаток на Конгрес. Після того 

спитала чи є які наглі справи 

щ о делегатки хотілиб сказати 

й порадитись. ■%

Була справа Американського 

Червоного Хресіга, в якій Діт-

ройтські відділи бажали п ора

дитись з головою і членками.

Пані Штогрин сказала кілька 

слів про Вістник і закликала 

його поширювати. Попри те ви

ринуло ще кілька питань над 

якими не було вже часу гово

рити бо всі спішились на кон

церт.

Всі були вдоволені що голо

ва С. У. А. використала хоч тих 

кілька хвилин щ об побачитись 

з своїми членками й привітати 

їх осолисто.

Декільки членок стрінули п. 

Кмець перший раз.

Ці принагідні сходини ли

шили по соб і гарні вражіння.

НОВІ ПЕРЕДПЛАТНИЦІ 

ВБСТНИКА

Филаделфія, Па., п-ні Миха- 

лина Шагала. Болтимор, Мд., 

п-ні Анна Чорній, Анна Левко.

PRESIDENT OF SOUYZ UKRAINOK ATTENDS 
UKRAINIAN AMERICAN CONGRESS

In  presenting this short ac

count of my attendance at the 

Ukrainian American Congress in 

W ashington, IX C., May 24th, 1 

wish to express my deep appre

ciation for the splendid coopera

tion, moral and material, the 

delegates and members of Soyuz 

Ukrainok have shown to the 

Headquarters, smce it became 

known, that .only one Congress 

would be convened.

It has, helped immeasurably in 

supporting the program which 

the Congress Committee propos

ed, and I am proud to report that 

the, name of Soyuz Ukrainok of 

America, shall go d6wn in his

tory, as a loyal American organ

ization, which asserted itself in 

pleading for justice and freedom 

of Ukraine and the rights of the 

Ukrainian people to sovereignty.

This gathering in our nation’s 

capital, gave me one of the hap

piest days of my life, something 

which I had visualized for many 

years: the union of all American 

Ukrainians'. May the A lm ighty 

will it, that this be truly the first 

step toward the restoration of 

what is dear to all Ukrainian 

hearts: a free and independent 

Republic of Ukraine.

Congratulations to the Exec

utive Committee, on their splen

did success at this Congress, and 

many words of praise and ap

preciation to the Chairman Mr. 

MuraShko for his fink perform

ance of a difficult task.

: Proud as we were to have the 

n*iembers J  ' 1 Unit d Stales 

Senate ЯЙЇІ bou'se of Represen

tative s- wi th—ti s- as S-e r t і rig t h e m- 

selves for the Ukrainian cause, 

they were as proud to' be 

amongst such a fine represent

ative body'of- Ukrainians in the 

United States.

The presence of many priests, 

proves to the civilized world that 

the Ukrainians are God loving 

people. It is gratifying to know

that our Youth is interested in 

the welfare of their ancestor’s 

native land, which was proven by 

the great numbers attending the 

Congress.

No amount of words can de

scribe the marvel of Professor 

Koshets’ concert. Sitting with 

Congresswoman Caroline O ’Day 

of Westchester County, N*., Y., 

and Senator James J. Davis of 

Pennsylvania, I was carried 

away emotionally at their rap

ture after each song. “ It sounds 

as if each song ended with the 

playiny of an organ”, said Mrs. 

O ’Day. Professor Koshetz is tru

ly a great artist.

I say, may we have more such 

concerts throughout our country, 

for our American friends will 

learn to love our Ukrainian music 

so much, that they shall want to 

study it, as they do the’songs of 

other nations] Long live our Pro

fessor Koshets and his grand 

concert singers! Let us look for

ward to his work among the 

classics, the world plays and 

sings.

The folowing clay, I left at the 

W hite House a beautiful hand, 

carved plate of Ukrainian art 

(imported from Ukraine just be

fore the war broke out) for Mrs. 

Eleanor Roosevelt, wife of the 

President of the United States, 

with an engraving: “In remem

brance of the Congress from the 

Ukrainian National W omen’s 

League of America.” The Head

quarters have received from 

Mrs. Roosevelt a letter of appre

ciation sui Llitl 'kiiviness of the 

League, in giving her this beau

tiful gift.

If  you are planning a vacation, 

I  recommend a trip to W ashing

ton, D. C., a trip of educational 

value, visiting many points of 

historical events, to be remem

bered your life time.

Annette L. Kmetz,

Pres, of Ukr. Nat’l W omen’s 

League of America, Inc.

ДЕЛЕГАТКИ C. У . А, НА УКРА
ЇНСЬКИЙ КОНГРЕС

Спис делегаток Сою зу Украї

нок Америки, які були на У- 

країнськім Конгресі у В а

шингтоні, 24 травня, 1940

Ц ЕНТРАЛЯ С. У. А. п-ні Ан

нета Кмець, голова, п-ні Олена 

Лотоцька, редакторка.

БОЛТИМ ОР, Мд. С. У. А. від

діл 59 —  п-ні Юлія Маньовсь- 

ка.

■БОСТОН, Масс. С. У. А. імені 

Лесі Українки, відділ 44 —  п-ні 

Марта Берестецька.

БРУ іКЛИіН, Н. Й. С. У. А. від

діл 21 —• п-ні Анна Бодак. С. 

У. А. відділ 53 —  п-нна Ольга 

Занько.

ЧЕІСТЕР, Па. С. У. А. відділ 2 

—  п-ні Анна Гливяк і Анна Ур- 

бан.

ШИКАГО, Ілл. С. У. А. відділ 

36 -— п-ні Стефанія Подоляк.

КЛІВЛЕНД, Огайо. С. У. А. 

відділ ЗО —  п-ні Катерина Му- 

раль. С. У. А. відділ 14 —  п-ні 

Катерина Ділай.

ДІТРОЙТ, Миш. С. У. А. іме

ні Лесі Українки, відділ 37. —  

п-ні Юлія Шустакевич. С. У. А. 

відділ 5 —  п-ні Д ора  Геник. С. 

У. А. відділ 56 молодечий —  

п-нна М арія . Пінкас. G. У. А. 

відділ 31 у— п-ні Анна Біловус. 

С. У. А. відділ 16 —- п-ні Сте

фанія Цимбаліст.

Д ІРБОРН , Миш. С. У. А. від

діл 57 —  п-ні Катерина Дзя- 

дик.

іГБМТРАМК, Миш. Тов. іме

ні Ольги Б асарабово ї відділ 

26 —  п-ні Катерина Хомяк.

Д Ж ЕРЗИ  СИТІ, Н. Дж. Ж і

ночий відділ. Демократичного 

Клюбу, відділ 22 С. У. А. —  п-ні 

Анастазія Вагнер.

НЮ ЙОРК, Н. й. Жіночий 

відділ Демократичного Клюбу, 

відділ 4 С. У. А. —  п-ні Юлія 

Ярема.

ФИЛАДЕЛФІЯ, Па. Товарис

тво імені Ольги Кобилянської, 

відділ 48 С. У. А. —  п-ні Юс- 

тина Баран. Тов. імені Ольги 

Кобилянської відділ 46 С У .  А.

—  п-ні Ввдокія Шпікула. Тов. 

Г орож анок  відділ 41 С. У. А.

—  гі-ні Олена Штогрин. Дочки 

України 42 відділ С. У. А. пп. 

Пелагія Романюк і Павлина Па- 

намаренко. С. У. А. імені Ната

лі Кобринської, молодечий, 

відділ 52 -1- п-ні Стефанія В ов 

чак.

ПИТТСБУРГ, Па. С У. А. від

діл 27 —  п-ні Катерина Козак.

РОЧЕСТЕР, Н. й. С. У. А. 

відділ 6 —  п-ні Ґерула.

ВУНСАіКЕТ, Р. Ай. С. У. А. 

відділ 29 п-ні Розалія Вецаль.

Й О іН іХТА ВН , Огайо. С. У. 

А. відділ 11 —  п-ні М арія ГІе- 

ріг.

Відділи С. У. А. які були за

ступлені делегатами з  місце

вих комітетів: Акрон, Огайо,: 

відділ 7 і 9; Аллентавн, Па., від

діл 40; Боффало, Н. й., відділ 

49 і 50.

ЯК ЖИВЕ ТЕПЕР ОЛЬГА 
Ш П А Н С Ь К А

Ольга Кобилянська, славна 

українська писменниця що ви

вела у своїх творах -новий тип 

модерної Українки яка хоче 

жити і працювати на різних д і

лянках життя на рівні з своїм 

чоловіком, живе тепер в Чер

нівцях (під Румунією).

Подаємо витяг з її листа.

“ 3 дня на день підупадає 

моє здоровля й дійшло вже до 

того що сама вже звестись не 

можу. Живу надією щ о буде 

краще. Писати не можу через 

параліж, час проходить для ме

не скоро бо д обрі люди відві 

дують мене, багато читаю.

“Весна і тяжко сидіти тільки 

в хаті. Хотілаб я мати спеці- 

яльний візок (wheel chair) щ об 

могла троха світа за вікном по

бачити. Колиб можливо щ об 

хто д обро ї волі надіслав ма

ленький грошевий дарунок, то 

візок мій купилаб. Чи не мож- 

наб у Вас зарядити між това

риствами якої збірки і вислати 

на мою адресу? В моїх обста

винах це булаб велика поміч.

“У нас цього року  учать по 

українськи майже по всіх ш ко

лах народніх, в одній середній 

школі й в учителськім семина- 

рі. Є теж деякі вигляди що бу

дуть викладати українську м о

ву в університеті. В кожнім р а 

зі ситуація багато покращала,, 

в порівнанні до минулого часу. 

Наші товариства, а головно ж і

ноче товариство має багато 

праці зо  збігцями з Галичини, 

якими по змозі сил опікується.

“Стараюсь задержати кон

такт з українським ж ттям, хоч 

доводиться це.'1 'іж' бо о с о 

бисто ніде не можу ]бути.

• “Просіть всіх моїх сестер за 

морем щ об писали до мене ча

сто. Дайте вістку про життя У- 

країнців в Америці, про працю 

жіноцтва. Живу надією що п о

бачу ще кращі дні мого наро- 

ДУ”.
“Здоровлю й посилаю щирий 

привіт всім моїм сестрам в А- 

мериці”.

Ольга Кобилянська.

Адреса п. Кобилянської така:

Olga Kobylanska, % Olga Hu- 

zar, str. Begele. Carol I. Cernau- 

‘:i. —  Rumania.

РІДНА МОВА
Практична лекція літературної 

мови

(1-ше —  зле, 2-ге —  добре) 

О'боятно —  Байдуже 

Днем —- Вдень 

Ніччю —  Вночі 

Вечером, ввечір —  Ввечері 

Величавий —  Величний 

У вигляді, у виді —  Н а взір,

або як

Вибагаючий —  Вибачливий 

Вйдітй; предвидіти —  Бачити, 

передбачити 

Виражати —  Визначати 

Виїмок —  Виняток 

Вирішаючий —  Вирішний або 

вирішальний 

Вистачаючий —  Вистачальний 

Виховуючий —- Виховальний 

або виховний

ПАМЯТІ СО Ф ІЇ РУ С О В О Ї

Сім  відділів Сою зу Українок 

Америки, два відділи Золотого 

Хреста, Ж іноче Товариство 

Просвіта з Норт Дітройт і Пя- 

та Ж іноча Сотня Сою зу Геть

манців Державників, уладили 

спільну “Поминальну Акаде

м ію ” в память нашої славної 

громадянки С оф ії Руеової, дня 

2 червня, в Арт Інституті, в Д і

тройт.

З Д І Я Л Ь Н О С Т И  В І Д Д І Л І В  С. У, А.
КЛІВЛЕНД, О ГА Й О

Заходами ЗО відділу С. У. А. 

в Клівленд, Огайоу відбулося 

Свято Матері, дня .12 травня, в 

Українськім Народнім Домі, 

при вест 14 вулиці.

Голова відділу п. Катерина 

Мураль, відкриваючи свято за

значила великі завдання укра

їнської матері у вихованні д і

тей серед чужого окруження 

в якому живемо в Америці і ві- 

звала всіх приявних членок за 

співати гимн Союзу Українок 

Америки.

Українську матір заступала 

п-ні С оф ія  Лазука. Пані Бро- 

ніслава Гричковська відчитала 

реферат як молоді мами мають 

виховувати дітей. Декламува

ли: 5 літна Р. Лазука по ан

глійську членка відділу п. О- 

лена Степаник і 7 літня Мела- 

ня Федорчак по українськи. 

Пані Єва Лялюк передала при

віт для української матері, ,а 

потім пані С оф ія  Лазука по

дякувала членкам за честь яку 

віддали їй вибираючи її пред

ставницею Матері на це свято. 

На закінчення п. Мураль подЯ- 

прийшли на свято. Після п ро

грами була перекуска. При 

програми була перекуска. При 

цій нагоді членки ЗО відділу не 

забули і за українські діти і 

зложили 6.50 на Дівочу Акаде

мію св. В'асилія у Факс Чейз, 

Па.

Ева Лялюк, писарка.

ФИЛАД ЕЛФІЯ , ПА.

День Української Жінки від 

бувся в неділю 2 червня, зах о 

дами Окружної Ради відділів 

С. У . А. у Филаделфії, Па. 

Ш ість місцевих відділів які 

працюють обєднаними силами 

для слави Сою зу Українок А- 

мерики, відсвяткували 15 річ

ний ювілей своє ї організації 

дуже величаво.

В гарнім парку, вже від ран

ку поралось жіноцтво щ об всьо 

було готове і в порядку. Плат

форм а де сиділи бесідники й 

гості прибрана синьо- жовтими 

стрічками, голосник розносив 

голос бесідників ш ироко. Член

ки як білий цвіт —  усі в одно

строях ждуть ч^рги. Орхестра 

дівоча учениць Академії св. Ва 

силія з Факс Чейз готова до 

програми. В годині 2:30 Олена 

Лотоцька отворила свято і всі 

приявні заспівали грімко Боже. 

Великий Єдиний в супроводі 

орхестри.

Орхестра грає тепер марша 

бо йде похід. Попри платфор

му проходять пані Оксана Ста- 

сюк і Олена Шефт з українсь

ким й американським прапора

ми. За  ними на чолі іде п: Оле

на Штогрин, голова Окружної 

Ради а так парами один від

діл за другим. Через голосник 

п. Лотоцька проголошує імя і 

число відділу. Ідуть місцеві 

відділи, а потім відділи з  Ал

лентавн Пеннсилвенія, Трентон, 

Ню Джерзи, і Бріджпорт, Па.

Публика оплеску, похід ви

глядає гарно. Потім уставля

ються в півколесо. На середи

ну-виступають членки до рит

мічних вправ. При орхестрі всі 

співають гимн Союзу Українок 

Америки, а опісля зачинаються 

вправи. Знов оплески захопле

ної публики.

Після вправ почались бесіди 

й привіти. Перша промовляла 

пані Анна Бойко, заступниця 

голови С. У. А., зложила при

віт від Головної Управи С. У. 

А. і„в довшій промові зясувала

При кожній нагоді памятай- 

те на потреби Сою зу Українок.

Поширюйте його пресовий 

орган Вістник.

Присилайте звідомлення про 

діяльність відділів до Вістника. 

Адресуйте:

Editor of Vistnyk, 817 North 

Franklin St., Philadelphia, Pa.

ціль організації, п завдання 

для української нації й завдан

ня членок що згуртовані під 

прапором  С. -У. А.

Привіти зложили: п. Бори- 

севич, каїсієр Провидіння від 

Провидіння і часопису Амери

ка, п. Гайовий, радний У. P. С. 

Від своєї організації, Др. Воло

димир Галан від Злучених О р 

ганізацій Филаделфії, і п. Сви

стун. Головний реферат виго

лосила п. Олена Штогрин на 

тему: жіноцтво й організація. 

Реферат не довгий але зм іс

товний і доцільний.

Від відділів С. У. А. гово

рили пані П. Гришко секретар

ка 40 відділу в Аллентавн, Па., 

і передала дарунок в сумі 5 до- 

лярїв, і пані Анна ІІІевців, сек

ретарка 39 відділу в Трентон, 

Н. Дж.

ї ї .  Лотоцька прочитала лист 

від майора міста Филаделфії і 

привіти від Філії С. У. А. в Д і

тройт і панни Юстини Смарш з 

Бостону. На закінчення всі від

співали Щ е не вмерла Україна 

і по англійські Май Кантрі.

П о скінченні програми погіу- 

ларна орхестра Івана Марича 

почала грати до танцю. М оло

ді поспішала танцювати, а 

старші пробувати чи добрі го

лубці, печені пиріжки, сирни

ки і чимало іншого добра.

Впреподобні сестри Василян- 

кй у Филаделфії й Факс Чейз 

причинились багато до успіху 

цього свята. Впр. Мати Зино

вія дозволила Сестрі А. вчити 

ритмічних вправ а Вир. М арія 

з Факс Чейз приготовила орхе-

стрз для виступу на ЮВІ лекно'

му свяТГССУ. ’ ~ ' Ф і н 

ської Жінки.

Членки відділів Окружної 

Ради С. У. А. складають цею 

дорогою  сердечну подяку 

Впреподобним с. С. Василян- 

кам у Факс Чейз і Филаделфії, 

Па., за  поміч і прихильне від

ношення до нашої організації.

День Української Жінки був 

успішний. Хоч Сою з Українок 

Америки зєднав соб і у Фила

делфії пошану й довіря вже 

здавна, то після свята приєд

нав теж і тих що обоятно ста

вились до нього. Чимало гос

тей що приїхали зпоза Фила

делфії, а навіть з Ню Йорку, 

приходили гратулювати чле

нам комітету свята і впевняли 

що цей день був дійсним під

йомом духа в тяжкі часи на

шого народнього страдання. 

Ми особливо раді успіхом, то

му що відевтякували 15 юві

лей нашої улюбленої орган іза

ції так гарно що приєднали 

Сою зов і Укаїнок Америки н о 

вих прихильників і нових кві

ток членок до вінка його сла

ви.

^Загального приходу було 

$615.73 —  розходу $385.43. О- 

сталось ® касі Окружної Ради 

$230:30. Частина цього доходу 

призначена на видання праці 

пок. С оф ії Руеової.

При цій нагоді складаємо 

щиру подяку всім учасникам 

Дня Української Жінки, а та

кож членкам щ о працювали 

ввесь день.

Комітет Дня Жінки.

www.unwla.org

www.unwla.org


Тільки Газовий Рефриджерейтор не має ру
хомих частин . . . маленький, недорогий га
зовий полумінь робить лід. Лише Газовий 
Рефриджерейтор є постійно тихий, ощадний і 
видатний. Телефонуйте F R E m o n t  7140.

У вашого сусіднього продавця або

$2  D O W N .  .

5  Y E A R S  
ТО P A Y

GASTHE PHILADELPHIA ШшЛЛ Л  WORKS COMPANY

1337 W E S T  E R IE  A V E N U E

ТАК ЯК ДВА А ДВА Є ЧОТИРИ •
так є правда щ о ціни на домах тут у Филаделфії йдуть 

в гору кождого тижня. Дім щ о ви могли купити тому пять 

місяців назад за $2,000, нині вже треба заплатити дві або 
три сотки долярів більше. Таке саме з фармами і бизнеса- 

ми. Якщо ви маєте зам ір купити дім, фарму^ або  бизнес, 
не відкладайте цеї для вас важної справи. Зайдіть як най- 
скорше до бю ра Антона Пашука а він вам покаже гарні і 
дешеві доми, фарми, і бизнеса. А бо як ви зобачите якийсь 
дім, запишіть соб і адресу і зайдіть до бю ра п. Пашука а 
він винайде властителя і продасть вам дешево. Не забу
вайте щ о як вам п. Пашук продасть дім, фарму чи бизнес, 
то ви будете певні щ о земля буде належати до вас і не бу
де жадних довгів. його 26-літна бизнесова практика і че
сна робота е для вас ваша запорука. Адреса така:

ANTHONY D. PASHUCK.
322 N. 8th Street Philadelphia, Pa.

та й те по грецьки: “іхтіс” (ри 

ба).

—  Приходіть в імя Боже! —  

озвався з темряви тойсамий 

тихий голос'. ,

(Докінчення буде)

ШИРІТЬ АМЕРИКУ!

І В А Н  Г А С И Н
УКРАЇНСЬКИЙ П0ГРЕБНИК  

Без ріжниці, як далеко ви поза Фила- 

делфією, в разі потреби телефонуйте 
до нас, а д'»танетв чесну і щи;. п об
слугу з модерним уладженням. Ціна 

після Вашого бажання.

Адреса офісу:

J O H N  H A S Y N
U N D E R T A K E R  A N D  E M B A L M E R  

3948 N. Smedley Street
P H IL A D E L P H IA , PA .

Day & N igh t ♦  Bell Telephone 
Service I SAGamore 3563

M. НАСЕВИЧ
НАЙСТАРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ

П О Х О Р О Н Н И К
НА ФИЛАДЕЛФІЮ І ОКОЛИЦЮ

у нещасливім випадну 
удавайтеся до нього

Винаймае автомобілі на всякі оказії

MICHAEL F. NASEVICH
N . Е . Cor. F n a k l in  & Brown Sts. 

P H IL A D E L P H IA , P A .

Be ll Phone, M A Rke t 1320

В 25-ЛІТТЯ ОСНУВАННЯ СВОГО ЗАВЕДЕННЯ •  
даємо клієнтам знижку

ЕКЗАМІНУЄ о ч і  б е з  

ужиття драпсів.

Д О П А С О В У Є  окуляри і 

штучні очі.

ВСІ окуляри виробляє у 
власній точильній шапі.

РОБОТА  гарантована.

•  Ми христіяни •

702 W. GIRARD AVE.
P H IL A D E L P H IA , PA . 

Phone M A Rke t 3167

D R . J . J .  S C H N E ID E R
O P T O M E T R I S T

ПІД ЗЕМЕЛЛЯХ РИМУ — АБО 

СИЛА ХРИСТІЯНСТВА

(Продовжене 81 сторож 2-ої).

дість і благо з мук і страждан

ня твоїх ближніх, яких ти п о

кищо не можеш  відважитися 

назвати братами. Розум ієш  те

пер?

Септимій мовчав, задумав

шись.

Тимчасом проминули вони ту 

купу кипарисів, на яку показав 

був здалеку Марк, і пішли по

між виноградники, щ о розляга

лися геть аж на гору. Втім не

сподівано почувся спід старо

го розлогого горіха тихий го

лос, щ о промовив до них:

—  З  чим ідете?

Септимій здрігнувся, неначе 

прокинувшись од своїх дум і 

мимохіть лапнувся за лівий бік, 

де висів у нього короткий рим

ський меч.

А М арк спокійним голосом 

промовив одно тільки слово,

—  Ходи, ходи. Не . . нич. Я тобі згою всенькі болі. Я 

знаю, як ти терпиш. 1 Л^іеменьш треплю. Узавтра то поженеш 

білі вівці в полонину, а я зажду на тебе до осені, аж ти повер

неш і візьмеш мене назавжди.
* * *

Неділя. Полудень продзвенів тарелем сонця на горизонті. 

На громадському вигоні чорнобіле море овечих стад. Панщин

ний хрест аж о тне у їх хвилях. Ю р вже дожидається. У нього 

широко-красний бриль і лунка фльояра. Збіраються і меньш 

ватаги, а в кожного за поясом нерозлучний інструмент.

Вже йдуть газди. Старі,, як гори. Суворі, як небо на бурях. 

Важкі, аж земля вгинається.

Знімають брилі. Христяться набожно тричі. Кроплять ста

до свяченою водою.

Падуть закляття. Давні, поганські. Проти хвороби  і при

годи злої.

Скінчили. Ю р дає знак. Дзвонять стоголосьма флояри. На 

кучеряве море паде кремінне слово: —  В дорогу!

Ідуть. Лиш віє вітер. Лиш рвуться хвилі. То білі, то чорні. 

Трепотять крисаті брилі. Срібні дрюки і лункі фльояри.

І Ю р іде, ватаг над ватагами. Іде з мольбою в серці. Спо

коєм на душі.: ■ ■ |!

—  Вона-буде матірю. Вона буде моя,-

Ш Т Р А Й К

Шість бравих постатей, як шість сильветних образів  коли

валося кріслатою тінню в чорну . листопадову ніч. Ч орн і тіни 

спокійно зливалися з. чорнотою, ночі,. Лиш там, де з похилих 

©ікон несміле світло пахких бервен падало на криві вулиці —  

тіни різьбилися сильветами. Шість бравих постатей ішло ча

лапаючи босон іжжю , мов духи, мов ніччі появи. Як опришки, 

що воскресли зпід важкого каменю і йдуть на нічну гульбу, 

йшло шість грізних тіней в сторону Бескида, де у важких по- 

сопах присівся “деревляний майдан”.

А ніч була як саджа чорна, та глуха була ніч. В руках, що 

під чорною  полою бовсалися, несла важку сокиру, а в зубах 

криваві цибухи, щ о поіскрям шлях соб і мостили.

І завели мову ногаті видива.

—  А що буде, як прийдуть...

—  Зелені мундури і карабіни набагнетні.

—  Жид не поважиться їх кликати.

—  У Жида все можливе,

—  Навіть те, щ об ми подохли в недочеках на нашу кер- 

вавицю.

—  Жид на все рішиться.

Шість чорних тіней кривою стежкою на Вязлі здіймалося. 

Як журавлі, кигикотом у шпарких рядках. На Збадлівках шість 

чорних тіней з журавлиного ключа просту втяло лоном, а в ті

ни стометрових віддалів великими вікнами зорила в лісову гу- 

пялатка. Бо шість тіней забажало йти рівно впе- 

іка У,cj >«ки. Усі рівні в відвазі й недо-

„•«.» .. ..„ять однаковий . имір насліддя їхнього сміливо

го почину.

А тут вже йоськова палатка. Поверхова, із ганками, тера

сами. Вікна великі, ш ирокі двері. А в вікнах срібного струму 

заливи, щ о йдуть по дротах, мов циркові панянки під синіми 

парасольками.

Шість тіней б ор зо  зблизилося до великих вікон, залитих 

струмами. І лише тут було спізнати, що шість кріслатих тіней 

це шість молодих газдів з Малого Смеречка. То не чорна ніч 

була воружена сокирою , а їх страпаті руки були узброєн і. То 

не звізди просвічували чорну ніч, а їх запіканки-люльки.

Молоді ґазди дивилися захватно в залиті сяйвом великі 

вікна і на мент змаліли у відвазі.

Б о до них вперше у житті промовили великі вікна і ш иро

кі двері. А в їх домах були м.алі вікна і вузькі двері. Тож  не 

під силу було їх вдвазі, плеканій у вузьких гніздах, мірятися з 

відвагою великих вікон і широких дверей.

Ш естеро облич, як шість румяних колачів рядком на лаві, 

жмурило очиці у сріблистих заливах великих’ вікон.

А що перший колач, то був Титанич сміливий.

Щ о  другий, то Дригинич піддячий.

Третій —  Калиничем прозвався.

В четвертого було на прозо® Тамбор. ,

Пятому було на ймення Станко. (По прозову він Подо- 

бінський).

А що вже шостий, то був Колибанич русогривий.

(Дальше буде).

ВІДДІЛІ! 
ПРОВИДІННЯ

Н. С. ПИТСБУРГ, ПА. —  Бр. 

Лицарів св. Юрія, 45 від. П ро 

видіння, повідомляє своїх  чле

нів, щ о піврічний мітинг від

будеться в неділю, 16-ого черв

ня, в годині 1.30 сполудня, в 

салі де звичайно. Проситься 

всіх членів прийти на мітинг.

0-9

ПОРТ ДЖ ЕРВИС, Н. й. —  Бр. 

Покрови Пр. Богородиці, 13 від. 

Провидіння, повідомляє своїх 

членів, що піврічний мітинг від

будеться в неділю, 16-ого черв

ня, в годині 7-ій вечором, в салі 

де звичайно. Т ож  проситься 

всіх членів зійтись на мітинг, 

бо маємо важні справи до п о

лагодження. Контрольна ком і

сія здасть звід піврічного діло

водства. Проситься теж приєд

нувати нових членів, а за при

єднання Провидіння платить 

нагороди.

З а  уряд: Н. Кавалець, предс. 

Іван Сеньків, кас. П. Бабій, секр.

ФИЛАДЕЛФІЯ. ПА. —  Уряд 

братства Прес. Тройці від. 88 

Провидіння повідомляє своїх 

членів що збори  відбудуться в 

неділю, 16 червня, в Українсь

кім Д ом і при 847 Норт Френк- 

лин стріт зараз по великій 

Службі Божій, в 12 годині спо

лудня. Просимо всіх прийти на 

означений час, бо будемо мати 

багато справ до полагоджен

ня.

За  Уряд: Стефан Ільніцький, 

пред.; М арія Веклинець, кас.; 

Франк Смит, секретар.

ШИїКАГО, Ілл. —  Товариство 

імени М. Шашкевича, 55 відділ 

Провидіння, повідомляє своїх 

членів щ о піврічні збори  від

будуться в неділю, 16 червня, 

зараз після великої Служби 

Б ож о ї в церковній4 салі, при 

вулицях Оклі і Райс. Просимо 

всіх членів обовязково прибу

ти на збори  й вислухати пів

річного віту.

Довжг м членам пригадуємо 

щ об старалися сплачувати свої 

довги, бо можуть бути суспен

довані.

З а  уряд: Семен Боняківський 

пред., Петро Лучків касієр, Вв- 

ген Команишин секр.

ФИЛАДЕЛФІЯ, Па. —  Брат

ство св. й осафата, 5 відділ 

Провидіння, повідомляє всіх 

своїх членів що місячні збори  

відбудуться в неділю, 16 черв

ня, в салі Товариства Горожан 

в 1 годині сполудня. На зборах  

здасть звіт делегат на Україн

ський Конгрес.

За  Уряд: С. Олесь, секретар.

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. —  Сестр. Н. 

3. П Д. Марії, 11 від. Провидін

ня, мати-ме піврічні збори  в су

боту, 15-ого червня, в 7 годині 

вечора, в Сирітській салі.

Просять всіх члегасинь і чле

нів явитись на зборах  безумов

но, бо контрольна комісія 

здасть звіт за 6 місяців діяль- 

ности відділу.

З а  уряд: Анна Кудлак, предс. 

Е. Пич, кас. А. Бойко, секр.

ФИЛАДЕЛФІЯ , ПА. —  Тов. ім. 

Т. Шевченка, 73 від. Провидін

ня, повідомляє своїх членів, щ о 

піврічний мітинг відбудеться в 

суботу, 15-ого червня, в годині 

6-тій вечором в домі Громади

Let’s Hope the Dog Dob’t Bark! By GENE BYRNES

ПОЗІР! НЮАРКІ ОКОЛИЦЯ П03ІР!
ЗА Х О Д О М  УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІ 

в і д б у д е т ь с я

Перший Великий

ПІКНІК
В СУБОТУ, 15 ЧЕРВНЯ, 1940
В САЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІ 

&0 W IL L IA M  ST REET  N EW A RK , N. J.

Початок в 7 годині вечора Орхестра першорядна

Просимо всіх старших і молодших прийти на цей пікнік, 

де забавитеся до схочу. Будете мати багато несподіванок.

Комітет.

REG’LAR FELLERS

Д о Адміністрації Америки

Залучаю 10 цнт. —  прошу о зміну моєї адреси.

на Норт. Проситься всіх прий

ти бо буде звіт із минулого пів

року та інші справи.

За  уряд: Ів. Демяник, предс. 

Ол. Будай, кас. 'В. Мущинка, 

секр.

с*м

НЮАРК, Н. ДЖ. —  Бр. Прсв. 

Тройці, 2 від. Провидіння, п о

відомляє своїх членів, щ о пів

річні зібори відбудуться в субо 

ту, 22-ого червня, в годині 8-ій 

ввечір. Проситься всіх прийти 

на означений час і вирівнати 

свої залеглости до братства і 

до Провидіння. На цих зборах  

дасться звіт з балю.

За уряд: М. Брунько, предс. 

О. Химій, кас. В. Ліскович, секр.

ДІТРО.ЙТ, М ИШ . —  Бр. св. 

Й осафата, 96 від. Провидіння 

повідомляє всіх своїх  членів 

щ о .місячні збори  відбудуться 

в неділю, 16 червня, по Службі 

Божій в церковній салі. П ро 

ситься всіх прибути і поплати-

ТІЛЬКИ ГАЗОВИЙ Рефриджерейтор 
8 Безумовно Гарантований

10 ЛІТ!

М оя стара адреса була:

Ч. Відділу

ти місячні вкладки. Також  бу

дуть справи до полагодження.

За  Уряд: Василь Яворський, 

пред.; Андрій Дідик, касієр; 

Адам Іваніш, секр.

G-K9

СТЕЙПЕЛТОН, Н. й. —  Бр.

Вз. Ч. Хреста, від 25 Провидін

ня, повідомляє своїх членів, що 

піврічний мітинг відбудеться в 

суботу, 15 червня, в годині 8 

вечором, в салі де звичайно. 

Тож  проситься всіх членів зій

тись на мітинг, бо маємо важ

ні справи до полагодження. 

Контрольна комісія здасть звіт 

з піврічного діловодства.

Уряд.

сч-а

ЯНҐСТАЄН, ОГА Й О . —  Бр. св. 

Тройці, 135 від. Провидіння, 

повідомляє своїх членів, що 

збори  відбудуться в неділю, 

16-ого червня, зараз після Слу

жби Б ож о ї в церковній стаалі. 

Проситься всіх членів прийти 

на збори  і заплатити свої мі-

NO BREW MORE REFRESHING ТHAN

Schmidts
IN  BO TTLES  

S ILV ER  N O GGIN S
(T. M. Reg. U. S . Pat. Off.) 

O N  D RA U G H T

NONE BETTER SINCE 1860

C . Schm idt & Sons, Inc., 
P h ila ., Pa.

Повищу карточку проситься витяти і вислати на ад

ресу: America, 817 N. Franklin St., Philadelphia, Pa.

сячні вкладки. Довжним чле

нам пригадується щ об  прий

шли і заплатили свої довги, б о  

братська каса більше не може 

розмету висилати за довжни- 

ків. Також  проситься контролО- 

рів щ об прийшли на 29 червня 

сконтролювати книжки.

■ За уряд: І. Сарахман, предс. 

М. Козьоринський, кас. й. Ба 

довський, секр.

ОЛИФАіНТ, ПА. —  Братство 

видіння подає до відома що 

ов. Петра й Павла, 54 від. Про- 

Місячний мітинг відбудеться 

дня ЗО червня, зараз по Служ

бі Божій.

П росимо щ об всі члени зій

шлись і розібрали тикети на 

нагороду радіо сету яка була 

ухвалена ще на річнім мітингу.

Уряд.

Імя і назвиско 
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М оя нова адреса слідуюча:

Ч. В ідд ілу---------

Імя і назвиско --------------

Адреса ----------------------

Видання Cоюзу Українок Aмерики  - перевидано  в електронному форматі в 2012 році. Aрхів CУA - Ню Йорк, Н.Й. CШA.




