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ШІСТЬ МШОНШ ХОРИХ щ о 
ДНІ! 

ВАШИНГТО'Н. — Американський інститут здо-
ровля оголосив висліди євреї праці над дослідами 
здоровля американського народу. На основі тих до-
слідів виходить, що в Америці Є що дня шість мгліо-
нів хорих лгодей, якѓ не можуть виконувати своєї 
щоденної праці. З тих шістьох міліоиів два і' пів 
мїліона хворі на хронічні недуги^ півтора на гсересту-
ду, інфлюенцу, запалення- легенів і т. п., пів міліона 
хорих внаслідок нещасливих, випадків і 250 тися'ч 
на шлунок, сліпу кишку, печінку й ін. Пересічно бє-
ручи, кожний чоловік,,жінка г дити'на впродовж ро-
кў хорїє десятѓь днів так, що не може виконувати 
своїх обовязќів. . . . . . . . 

ПЯТЬ ОСІБ ЗГОРІЛИ Щ СМЕРТЬ. 
Ф Р Й Н Ќ І Ш Й (іНю Джерз,і}. — б деревлянім; до-

нерхољіч# дом? Згоріла родина, що( скл`ада'лася з пя-
тьох осіб; Згорів дідусь і пятеро внуків; наймолод-
ший мав- б літ. Вечором мати пішла до міста; а 
щоб дітям г дідусеві було т^пло, вона' наклала в п и 
подостатком дерева і примкнула комин. Від вогню 
занявся дім І охопив дітей та діда тоді, коли вони 
вже спали. Всі згинули в огні. 

АМЕРИКАНЦІ ІҐНОРУЮТІІ НІМЕЦЬКУ ВИСТАВУ 
КНИЖОК. 

НЮ ЙОРЌ. — 48 важніших американських ви-
давців книжок рішили не відвідувати чергової ви-
стави книжок, що цього рок^у має .відбутися в Ляйн-
ціґу, в Німеччині.. Як причину цього бойкоту вони 
подали це, що німецькі видавці книжок вееодно не 
могтимуть свобідна виставити таких книжок, які 
вони хотілиб, ані не будуть могти євобідно висказа-
ти своєї думки та нарадитися зо своїми загра#ич-
ними товаришами^ Д о цього рішення американські 
в и д а в ц г ^ ( Ш Ш Й ^ 
ним головою тої вистави буде відомий націстичний 
мїністер пропаганди, Ґебельс. '^ 

ЦПЧАВЙРІ П Е Р Е П И С у і і л я й а д ПРОМИСЛУ. 
ВАШИНГТОН- — Департамент торговлі заявив, 

що ній пригѓотовляється- перший раз в історії до пе-
репису нових промислових річей, що появляться 
впродовж року. Як відомо, впродовж року ріжні 
фабрики випускають велику. скількість нових ,про-
дуктів^ з яких, велика скількість є оцатентована. Ці 
нові річи мають великий вплив на продукцію, на 
конєумцію, а потім знов- на продукцію. Щоб мати 
науковий- перегляд над тими річ-ами, тепер будуть 
їх. списувати. 

ВЧАТЃ, ЯК ЇСТИ ДЕШЕВО, А ПОЖИВНО. 
НЮ РЮРК. — У Колумбійськім унів'ерситеті 

влаштовано, виставу, яка`,вказує, що родина, зло-
жена з вятьах.$сг'б, за $1.25 денно може^ати здс?ро-
вий харч, Експерти обчислили, ЩО цей харх матет-
ме всі потрібні складники для життя і не лиш охо-
ронить людину від голоду, але також вповні піддер-
жуватиме її вікЩжкть від хворіб. .Як приклад та-
кого одноденного1- спису страв вони . подалиѓ су-
шені сливки, вівсяна каша, молоко для дітей, кава 
для старших — це на снідання; на полуденок: ма-
кароки з сиром, капустяна салата, сендвич^ з коќо-
сового масла, яблочний сос,,молоко; на обід: сікані 
котлети (гембургерс) з помідорами, хліб ,і масло, 
чоколядовий і рижовий пудінґ^ молоко. Цей спис 
страв, очевидно, поданий лиш тим родинам, що ма-
ють малий прихід і живуть на .підмозі. Багатші 
лгоди- повинні більше витрачувати на харч. Але во-
ии повинні памятати, що не все дорожчий харчує 
поживкіший і багатший у вітаміни, ніж той, що 
поданий на списі.. . _ 

УСПІХИ „ДОБЛЮ ПІ ЕЙМ. 
ВАШИНГТОН, -с-- Секретар Ікес подав до за-

гального відома, що „Поблик Ворќс Адміністрей-
шенп у своїх будівельних підприємствах осягнула 
великий ступінь справности. Вона доказала, що по-
трапить будувати дешевше доми, ніж приватні під-
ітриємці. Побудування одного середнього помеш-
кання. коштує її пересічно $3,549, себто трохи 
менше як $1,000 від кімнати. 

КАМПАНІЯ ПРОТИ ДИТЯЧОГО ПАРАЛІЖУ. 
НЮ ИОРК. — По цілій Америці розпочато те-

пер кампанію за збирання фонду на боротьбу,з нѐ -
дугою дитячого па'рад їжу. Незабаром будуть пе-
реводити ці з'бірки по вулицях і притім иродава-
тимуть значки з написом: „Я щасливий, що здюро-
вий"...Цю кампанію звязують із святкуванням уро-
дин президента Рузвелта,. який теж колись хворів на 
дитячий ігаралїж і та хвороба дотепер залишила 
на його, здоровлю поважні наслідки. 

і ? 

СВІТ Б О Б Р А З НЕПОЃО-

Р Я Т У Н О К . 

Більш як 800 пасажирів, і корабельної служби, забрано без покалічень, коли 
пароплав Доляровії Лінії „Президент Гувер" ОЛШІИВСЯ на скелі недалеко острова 
Гоішіто, 18 миль від Формози. Цей оетров є в посіданні японців. На повитім 
образќу представлене лричадення, до бе,рега одної з ост'анніх лодок. Згодом уря-
тованих приміщено на кораблі „Лрезидент МкКінлі" і доставлено їх до Манілі. 
Урядовці мають надію врятувати цей корабель, що коштував $ДООО̂ ООО. 

Чарториских у Красному. Во-
гонь повстав у ‚возівні, що 
притикала до стаєн, у яких 
знаходилися перегонові коні 

возівня, частина етапні та два 
коні. Кілька днів пізніше зго-
ріла уїжджальнл, також вна-

ПОЛЬСЬКИРЇ СУСПІЛЬНИЙ 
ДІЯЧ ДЕФРАВДАНТОМ. 

"; У 'ЙарЧпавѓ- ^реТЗггУвали дй-
ректора луцької ремісничої 
палати,. Владислава Лопінь-
ского, і спровадили під по-
^іційною ескортою до вязии-
ці у. Луцьку.-Лопіньскі як.ди-
ректор ремісничої палати зде-
фравдував 20 тисяч зл. з фон-
дів палати та. грошей, призна-
чених на фахову .освіту. Був 
налоговим картярем і це за-'слідок підпалу 
вело його до вязниці. В` Луць-

,ку був знаний як суспільний штЕРЕСИ З ДУХАМ№. 
діяч, беручи участь в Озоні 
та „обєднанні польської полі'- Італійська поліція `арешту-
тичноі думки . в а л а в Міляні ‚жінку, яка дрв-

гий час працювала як медій. 
В-ТЇК ПЕРЕД BffWABKJWL. Називалася вон-а- Смя Кодачі і 
'У Станиславові стадася не- здобула еобі в окулжгкстичаих 

звичайна подія. Самуіл К. і к а л а х ^ o 6 P e `шя-Ћ apeumyeaw 
Мальвіна Ь були заручені, од- н я т а заміти,. які. їй робить 
наче наречений зво`лікав з він- ишнція, втсликшш загальне 
чанням, доки родичі його май- зчудування, 
бутньої жінки не дадуть йому Н^ сеанси, в яких брала у-

ЛЕТ IfiOa KM. ПУСТИНЕЮ 
ДО ПОЛШНИЦІ 

СПАЛИЛИ ПЕРЕГОНОВУ 
СТАЙНЮ. , 

. Варша`вська' Й д Л І І ^ ' Ш ѓ й ^ ^ 
еться справою підпалу маєтку Трнполієу 950 кмч, ` заклмиаиш 

Заки згасили вогонь, згорі;іа`!військовим літаком одного І 
пача.'іьних лікарів кольоніл`ль.-
нрї лнжиці в Триіюлісц який 
уже підчас лету подавав кріаь 
радіохгвому товаришеві в оазі 
професійні порадиў як ряту-

івати життя поліжшщі. 
;На щастя^ лікар- прилетів,до 

оази ще в саму пору, щоб. пе-
ревести операцію, поліжниці, 
яка породила дінчшіку. 

„ДОКАЗ ЗЛОЧИНУ^..-
У Ш'ЛУНКУ. 

В одиоягу з німецький Щ‡ѓ І 
стечхж тралилася недавно UiV 
ка-ва й весела подія. Якісь 
вломимки. ВЛОМИЛИСЯ до ми-

рбіцяного віна в сумі кількох часть як медШ Сіля. Кодачі, сареької крамяиді. Крім неве 
тисяч злотих. Вкінці родичі приходило завжди чимало лю-
згоднлись і прирекли дати дей і викликували у цідповід-
майбутньому зятеві гроші в них колах завжди велике за-
дні вінчання. Коли Самуіл К. цікавлення. Для свояків, які 
знайшовся перед рабіном, за- теж цікавилися окультизмом, 
жадав віна, а коли йому від- уладжувала Сіля окремі сеан-` 
м(іаили, втік в останній хви- си._в замкненому родинному 
лині і пропав' беа вісти. кружку. Дотепній Сілі вдало-

ся переконати свою рідню, що 
за відповідною оплатою БОНІ' 
зможе зеднати їм поміч ду-
хів до ріжних інтересів. Спер-, 
шу свояки повірили в обіт-
ниці і кілька тисяч ліровИх 

закладати в поодиноких пові- Лп , . -
., ранкнотів помандрували ло 

кишені медія. Колиж згодом 
своякам трапилися ріжні не-
щастя і духи не то, що не 
перешкодили нещастю, але й 
не помогли, набрали всі иідо-
зрі"ння, що їх гарна своячка 
— медій..трохи переборщує 

ЛЮДОВІ1 УНІВЕРСИТЕТИ 
У СХЇДНРИ ГАЛИЧИНІ. 

Як звідомдає ПАТ, на терені 
східньої Галичини йде акція 

тових осередках .людові уні-
`верситети з метою поширю 
вати відповідно спрепароване 
знання серед населення. В о-
станнїх часах зорганізовано 

'людо'ві університети в Жидаче-
'ві і Бурштині. Університети 
мають велику фреквенцію. 

ВКРАЛИ 14,000- ЗЛ. З ПОЧ-
ТОВОГО ^ОЗА. 

е В Раві Руеікїй украдено в Кодачі, яка вже призбирала 
ночі, з почтового амбулянсу собі підчас тих тайних сеЗн-
на двірді I4.00Q з л - Злодії від- сів. 5,000 лір. 
чинили двері ам'булянсу під- Та'найцікавіше вцілій спра-

' робленим ключем. Це вже вї те, що С'іля натягнула тіль-
другий випадок крадіжў з ам- ки'свояків, зате чужі не мали 

.булянсу в чЬсі транспорту з ніякої,'навіть найменшої при-
почтового уряду' на двірець. чини нарікати на неї. 

при допомозі радія лікаря до 
жінки одного- з італійськшх 
військових достойників; Марѓ 
шал Бальбо вислав негайно 

личко‡.готівки забрали, влом-
ШІКИ ще 25 кг. ковбаси. Вия-
ВИЛОСЯУ що злодіями- був гур-
трц мандрівних циганів. По-
ліція перевела ще тнєї цамої 
ночі..кілька ревіз;ій серед иі-
дозрілил злодіїв згаданого, мі-
стечка.. Цигани довідалися, в 
пору,, що поліція шукає влом.-
никівѓ і тому ціла Циганська 
родина, яка складалася з 5 
осіб, ‚почала, негайно бенкет. 
За три години зїли вони 25 
кг. .ковбаси. Таким чином „до-
каз злочину"- щез у циган` 

`"ських шлунках. КоЛиж неба-
вом надійшла поліційѓ, всі ци-
гани крі̀ м одного иовза-ти по 
землі з болю. Один із- цига-
иів, не звертаючи ' найменшої 
уваги на" теѓ що такий ориті-
наяьни.й` бенкет внкл-икує не 

у своїм знайомстві з духами і дуже-приємні` наслідки,- доѓдав 
і повідомили про всі сеанси j останки смачної ковбаси. Двох 
поліцію. На підставі цього до- циганів мусіла поліція відста-
носу поліція арештувала Сілю вити до лічнищ, трьох, яким 

гірше вдалося вкрити „доказ 
злочину'7', замкнули в міській 
вязницГ. 

Таким' чином добрий спершу 
илян циганів скрит?й ‚^корпус 
делікті" .у шлунку виявився 
непрактичний і... болючий у 
наслідках. 

і; ЗУМІНЬІЗ 
Варшава.— Польська.преса, згадуючи п'ро'ві-

зиту, яку саме .теиер.зложіљві Бек, польський міин 
стер, заграничмих справу Птлеров^. звертав окрему 
увагу інадебату, акз велася в поль'ськім СОЙМІЦКО?ІН 
обіговорювано міжчародні справи. Тоді мтнАстер 
Бек підкреслював^ що польська ііреса-й польське 
громадянство це гювиьші бути надто.,,нервові"^холи 
дістаиуть із за^раішщ відомості,, які настроюють 
ПОЛЬІИ(У неприхильно до тих, з котрими їй-треба 
жиіти?а`ирмязіу 4 згоді. Мова йшла про Даішіг.. І 
всі добре розуміли, що тою державо'ю, якої не мож-
на,. }Л^уіьщі д-ра^нити, $ Ні меч чина., (J 

ІСТОРІЯ а л Авкивит ГЕТОЛІ ПРОДОвІКУЄТЬСЯІ 
ЛЬВІВ. — У!же фактично введено в життя у 

львівські`м- університетѓ лавќове и`ето. . Студенти'-
жиди.в окремих лавках. Ректор університету, Kyvib-
чиньскі, не погодився з таким, зарядженням, мші: 
стерєтва и уступив, зо CBOFO становища. Казавг що 
та`ке зарядження' противиться коястлтуціг держави 
і нарушуе засади- академічної свободи. З ректором 
зеолідаризувалися тгроф. Островскі, декан медично1 

го'відділу, і проф-. Самсоио-вич, декан відділу фізич-
ного й математичного. '. 

БУДЕ ВСЕ ПО СТАРОМУ. 
МОСКВА. —„Обидві палати советського ‚^гар-

ляменту" вибирають тепер „голову" держаі?н.., Ціл-
ком певног що буде вибраний „лрезидент'7 КалЦіін, а 
президія і всі' інші важнїщі становища опиняться в 
руках „своїх",, себто тих, кого дозволить Сталін вй-
брати. , . . . . . . 

ІШСГОР ХОЧЕ^ВРЯТУВА'ГИ ШЮ1Я. 
МОСКВА. — Московська г,Піравда'.' кинуаѓа по-

грози -в сторону чуіена. Політбіќхра, Станиславв` Ко-
сіооа, якого;.обвинуватила в тім, що шнл^дісредрег.. 
тар комуністичної парѓи`в' Україні, замало: наглядав, 
за українськими ‚‚сепаратистами"; Щоб себе рвту-
вати вад. того-, що звичайно` наступає -по подібних 
погрозах Косьор виголосив у. совєтськім „иарля-
менті" промову, в які'й, вихвалив знамениту",.ро-
боту чрезвичайки і запевн'яв ворог№у що.-голова 
ҐПУ, ЄжрВу .буде продовжагги нищіення „л-powjќa-
торівтфашист^в". .. ... .,. . . . . , , , . . 
ЗНАШ1ІОВСЯ ОДН†І ВІДВАЖНИЙ F Р О З У М Н И Й : 

МОСКВА. — Один з послів советського „дарля-
менту"`, татарин з роду, слухаючи нудних промов 
агентів уряду, поставив внесення, щоб скоротити 
нараду та дати послам змогу побачити щось цікп-
віше,.. . в кіні. Та посли-чекісти закричали цпого 
п о сла, кажу чи,. що п риїха ли для.,, р о 0оти"'. 

НЕМА ЗГОДИ З ЛИТВОЮ. f 
ВАРШАВА. — Рознеслиса поголоски, що џіСщ-

то приходить до згоди між Польщею і Литвою. 
Польська Агенція Телеграфічна перечить цьому' і 
подає, що: „гноблення," поляків, у Литві продовжу-
ється та що Литва; йде послідовно до цкдковй^ої 
ліквідації польських шкіл у Литві. 
ВЗИВАЮТЬ ЖІНОЦТВО ДО ОБОРОНИ ПОЛЬЩІ. 

ВАРШАВА. — Делегатки 13 польських жіночих 
організацій, розпочали між польським жіноцтвом 
сильну агітацію за тѐ , .щоб усе жіноцтво поперло 
законопроект, який втягає жіноцтво примусово до 
помічної військової служби І чинної оборони Поль-
щі. , 

ЙДЕ ПРОТИ ‚ІДЕАЛУ НАЦІЇ 
ПАРИЖ.— Отто Гаосбурґ, син останнього, ав-

стрійського ціеаря,. подав в інтервю, що вій ніколи 
не резигнував з-о своїх прав до австрі'йсько'го вре-
crojpy і з них не зрезигнує. Навпаки, він є за по-
ворот Австрії до монархії, а проти її злуки з №-
меччииою в. одну німецьку державу. 

ПРОТИ СОЦІЯЛІСТИЧНИХ ю ш и . 
БЗ^КАРЕШТ. — Міністер праці Ќўза заявив^ що 

нова.влада є проти соціялістичних робітничих ю-̂  
ній, які будуть розвязані в короткому часі^ а.-на їх 
мі^це прийдуть корпораційні організації^ такі, які 
є в Італії. 

БРАКУЄ;ПОРОЗУМІННЯ ЩОДО УЛСТЕРУ. 
ЛОНДОН, -г- Моглоб тепер прийти .до кайтѓсні-

шого. союзу між Великою Британією' й Ірляндією. 
Та є ще одна- велика перешкода. Це справа Швніч-
ноп.ірхляндп,..себто Улстеру, який далі держить з 
Великою .Британією і визнає англійського короля 
СВОЇМ сувереном... . . . . . . ' 

ДОВОДЯТЬ КРАРт ДО ЩОРАЗ БІЛЬШОГО 
БЕЗЛАДДЯ. 

ПАРИЖ. — Соціялістично-комунїстичне обєд-
нання, або „людовий фронт''^ не скріпило Франції, 
як це було заповіджене. Навпаки, положення краю 
погіршилося в нутрі й назверх, бо уряд надто ко-
кетував із Срвєтами. 

ні її і і "ИІІІ 



З ПОЛЬСЬКОГО БАГНА 
IIротнстаростннські карні процеси. 

В польських часописах чи- воєврда^$Кіртікліс, котрому і 
таемо тепер майже в кожнім Чарноцкі підлягав, виразно 
числі про карні процеси проти приѓказував 'старостам, щоб 
ріжних урядовців, що допу- видавали гроші на чисто полі-

ЗА ЗАКОН ПРО 
U ЗАПЛАТУ 

мЗ^Мкрдр^м .нової сесії^конгресу ̀ виринає на-
новр пи'тання^ що має статися^а законом про міні-
маль'і^ рр.б#ничу заплату та максимальну довготу' 
працќ $ѓЃвідомо, ще на передойтанщй сесії' конґре-
су йредоіЬженЬ в цій справі проект ‚Бязка й Конерія, 
ал^'То^ прихильникам не вдалося, добитись його 
ухвал'ейня. Появився проект нановоѓ на спеціяль-
ній'сесії'$онґресу, але- палата послів загвоздила 
вся'кі ^кхЬ'ди ухвалити його, ̀ піславши його 17-го 
грўдШ:!д6 комісії, що звичайно рівняється похо-
роненню проекту навіки. - - ` ч "-. 

^Кгяй цбого законопроект стрічається з завзятим 
закбн^моІ^уть підсувати безнадійність у цій справі, 
то '̀ рЬбІтничий комітет палати послів виступає з 
рішучо jb заявою, що він їще не дає за прогру, але 
дума`е )̂ЇШ робити заходи для його ухвалення. Пані 
Ног)^Ьй,'конгресменќа, що стоїть на чолі' цього ко-
міте^у0, ^зап'бвідає 'невсипущі заходи за його ухва-

скалися великих грошевих зло` 
вживань. Між обвинуваченими 
ба'чимо також' `старостів. Це 
цілком нова проява для. тих, 
що памятаютБ. іще часи за не` 
біжќи Австрії.: Тоді таких про-, 
цесів не було, хоч у і Галичині 

{були старостами лише поляки, 
a6jo часом українські перекінт 
чиќй. І тоді вони любили доб-
ре. зїсти та випити, але всеж 
таки не пускали тисяч на 
,, п рш ненця". А тепер таке 
„пршиєнцє" грає велику ролю, 
зокрема, коли приїде „на кон-
тролю" яка вища пареўна, як 
от хочби воєвода. В однім не-

лення ,н 

тичні ціли. Це ствердив зокре-
ма'ренерал Бортновскі, пере-
сдуханий як свідок. „Варшав-
скрі^ізєннік Народові' Пише: 

-‚.Трудно нам уже тепер ска-
зфй^з певністю, що в цих ви-
датках було надужиттям зо 
СТЬІЇОНИ старостів, а що діяло-
ся на приказ воєводи. Немен-
ше одначе стверджують свід-
ки, їло ціла акція „Бб", вибо-
ри^льокалі, секретарі, пиятики 
та џОчастунки були фінансо-
ваиі.̂ з державних фондів". 

л$мве у Варшаві добрий жи-
дівський журналіст, що зветь-
ся Зінѓер, а підписується від-

давнім процесі показалося, що)воротно: Реґніз. З нагоди про-

підере^дтя'умалення-закону Треба буде 
в^ликшс,, захода „бо закон має побороти 

багато переіішод.,' Одною, з перших гіе^ешкоД е' 
ріжнородність проектів. Як звісно, у кожній палаті 
є бдин проект, відмінний від другого. Крім цього 
в обо'х Палатах конгресу внесено коло пів сотки ін-
ших;проектів, а підчас дебати над внеском у палаті 
послів 'появилося кільканацять поправок до голов-
ноѓо проекту. Отже конгресові прийдеться добу-
ватися зпід справжньої навали проектів, а це ; ро-
бота?"яќа легко може скінчити всі закоди фіяском. 

Крім цього занконопроєкт стрічається з завзятим 
спротивом противників ‚робітничого законодавства. 
Як довгО'#днґрес не ухваливбув іще ніякого ради-
кальнотоозакон$^про робітничі відносини, таЌ довго 
ця опозиціЯиНЗиОула така завзята. Противники спо-
дівалися, що як закон не добрий для підприємців, 
то його вдасться7повалити дорогою'рішення Най-
вищого Суду. Та коли ухвалено'радикальний закон 
про'робітничі відносини, а потімхНайвищий Суд не 
добачив у ньому нічого противного-конституції, то 
протлвниии робітничого законодавства достанови-, 
ли :не допускати до ухвалення'` вж"е"Тияќих більше 
законів у; робітничих.справах.,;^Гому проектові за-
конуіігровмінімальну заплату й маііоимаяьну Довготу-
праці - їіриходиться нині терпіти за^с і недостачі 
зако^ну ярф '̂{мйітничі відносини. 

г̀-До^ОїЧї--̀ 8а ухвалення закону про робітничі від-
носини ' стояла збита більшість 'Демократичної 
Партії. Ця більшість у конгресі ниньаце більша, але 
вона^не є сконсолідована. Вона не голосує все ра-
зом.; Вона часто розбивається натіротивні собі ґру-
пи. Це' дуже легко може статися при` голосуванні 
над цим проектом. Щоб вона голосувала со'лідною 
масою ̀ за цей проект, цього моЯШа б̀и сподіватися 
лише годі, якби маси виборців показали своїм кон-
ґресменам і сенаторам, що вони не будуть толєру-
вати голосування проти цього проекту.-
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таке „пшиєнце" коштувало 810 
злотих! А такої суми не може 
чейже староста з власної ки-
шені заплатити. Отже мусить 
він сягати -одо всякі інші „фун-
душі", що є під його управою, 
та, Старатися про` підроблені 
ііосвідки, що. буцімто гроші 
видано на властиву, приписану, 
ціль. -̀ ; І ` 
. І ось недавно засуджено 
0увшоѓо старосту в Надвірній 
за 'Надужиття в Ґродні 'на один 
рік т'юрми, а тепер стане він 
знову перед судом за спроне-
вірення 19,500 зл., призначених 
на запомоги для вбогого на-
селення Гуцульщини, за спро-
цбвірення 12,570 зл. з фонду, 
призначеного для знищенцх 
повінню, цілої низки дрібні` 
ших квот, які він спроневірив, 
беручи їх буцімто як зачети 
на службові виїзди до Румунії 
і Чехословаччини 

Та найсензаційніший був 
карний процес проти помор-
ського старости з Тдині, Чар-
нрцкого. Проти нього піднесе-
но аж 14 замітів з карного за-
кону. Одначе підчас того про-
цбсу вийшли на світло денне 
всілякі інтересні факти з ви-
бррчих практик, що їх старо-
сти мусіли виконувати на при-
поручення згори, від провід-
ників „Бб". Ті дві букви читачі 
певно собі добре запамятали, 
бо про них багато писано і в 
„Свободі". Отже „Бб" це був 
„Бльок безпартійну вспулпра-
ци з ржондем". Зорганзував 
його полковник Славек, права 
рука Пілсудского. 
'Про згадані скандальні фак-

ти розписувалась польська 
преса дуже широко. Особливу 
увагу звернемо на факт, що 

цесу Чарноцкого пише він, що 
цей процес кидає світло на о-
стааню стадію урядування бе-
беків. Якщо вірити зізнанням 
обвинуваченого, то не було та-
кого фонду, котрого не було 
би вільно нарушити на ціли 
бебеків.` Той процес кидає з 
другого боку тінь на КіртіклІ-
са, котрого недавно усунено з 
йогв становища. Кілька літ то-
му.Цей бувший поморський 
воейода панував без усякого 
обмеження як воєвода у 
Вильні. Л f, -

Щодо самої розправи, то 
тре$а.би підкреслити зізнання 
сві^ка Ґейштора, v директора 
веіккої імпортової фірми в 
Ґдині. Він ствердив, що Чар-
нрирќі жив скромно і нераз жа-
лувався на фінансові клопоти. 
Цей. свідок згадав про одну 
розмову, яку раз мав з воєво-
дою.̀  Кіртіклісом, котрий тоді 
висказався^ був, що вважає 
Чарноцкого за одного з`най-
спосібніши^"і найенерґійніших 
ст^діостів на гіоморю. 

На це запитав прокуратор: 
д,Чим Же витолкуєте факт, 

щсу$воєвода Кіртікліс виска: 
зався під^ас..слідства рішучо 
неприхильно про Чарноцко-

` `А^иа це,?Пейщтор: 
,;Йопросту характером пана 

Кіртікліса". .. -
Ту відповідь, приймила зіб-

рана у судовій салі публика 
проявами великого вдоволен-
ня.'̀ : гхуо 

-фідок Ґейштор сказав далі, 
щеЃпо арештуванні Чарноцко-
гб:'новий поморський воєвода, 
РаЧкевич, видав про Чарноц-
кр^) добру опінію. 

фидок генер. Бортновскі ви-

дав обвинуваченому також до-j 
бре свідоцтво і ствердив, що 
цей 'мусів робити видатки' ̂ з 
сум на спеціальні ціли, бо ді-
став ‚безпосереднђо таке при-
поручення` від ВОЄЂ$ДИ Кіртік-
ліса. Ген. Бортновскі висказав 
здивування, що воєвода Кір-
тікліс не хоче перейняти на се-
бе відповідальности за свої 
вчинки. 

По переслуханні свідків за-
}брав іще тол ос сам обвинува-
чений Чарноцкі і з плачем о-
повідав про свої йереживання. 
За свою вірну і чесну грома-
дянськў роботу діждався того, 
що коли мав святкувати 30-
ліття своєї праці, мусів засісти 
на лаві обвинувачених. ‚‚Уда-
рнв у мене грім, що знищив 
мене як під оглядом мораль-
ним, так і здоровним і фінан-
совим. Працюючи для держа-
ви, забував я на будучність і 
тому-я і моя родина лишає-
мось нуждарями". 

А всеж таки Чарноцкого за-
судили на два роки тюрми, на 
гривну у висоті 2,000 зл. і т. і. 

З 14 пунктів обвинувачення 
суд признав за доказану вину 
в 10 пунктах. Суддя зазначив, 
що лиш таку невелику (?) ка-
ру Чарноцкому присудив тому, 
що взяв на увагу його заслу-
ги на цолі визволення Поль-
щі і тяжкі умовний (Кіртікліс! 
— Ред.), серед котрих йому 
приходилось урядувати. 

За кавцією 10 тисяч - злотих 
випущено . його покищо на 
волю. 

Очевидна річ, що преса не 
набрала по тім процесі води в 
рот, але широко розписалася 

(головно про практики вищих 
шарж, від котрих старости за-
лежні. 

Справа перейшла і до сой-
му, котрий тоді відбував свої 
передсвяточні засідання. 

Є у тім соймі бойка посолка 
Присторова, жінка маршалќа 
сенату, котрий відсидів щось 
10 літ у царській каторзі і на-
віть різками бував битий. 

Присторова поставила в 
1 соймі питання: „Чи справа всі-
ляких зловживань, за котрі го-
стро карають нижчих урядов-
ців, а за котрі є відповідальні 
урядовці вищі, належить . та-
кож до Начальної Палата Кон-
тролі? Я бачу з численних про-
цесів, що найнижчі урядовці 
двигають цілий тягар відпові-
дальности, а вищі урядовці— 
не хочу їх імен наводити — 
полишаються безкарними. Ко-
ли публичний голбс доказував 
неправильність їхіщоступован-
ня, то на це не зважано, і вони 
тепер тішаться ще й попу-
лярністю". Іван С. 

ПІДМОГА ДЛЯ 
НАШНИКІВ ФАРМ 

У конгресі перейшов законо-
кроект, що має за завдання 
прийти з матеріяльною поміч-
чю тим фармерам, що ренту-
ють фарми, або тим, що.пра-
цюють як робітники на фар-
мах,`щоб дати їм змогу купи-
ти собі власні фарми. Закон 
передбачає на ту ціль цього 
фіскального року десять мілі-
онів долярів. 
..,'. В Америці серед пятьох 
фармерів є два такі, що не ма-
ють своєї власної фарми, тіль-
ки ви най мають її від когось 
іншого. Коли для власника 
фарми є нині тяжке життя, то 
для того, хто наймає фарму, 
ще тяжче. Щоби прийти їм з 
поміччю в купні власної фар-
ми, конгрес ухвалиќ тих де-
сять міліонів долярів. 

Але тому, що тих грошей не 
вистарчилоб для всіх, що реф-
лєктують на купно, доступ до 
помочі є досить обмежений. 
Ті гроші є розділені між 300 
повітів (кавнті) у рїжних стей-
тах і в кожнім повіті тільки 
пять до десять фармерів мо-
жуть скористати з цеї-помочи. 
Є такі повіти, в яких не можна 
ні одному фермерові дістати 
помочи. Про ближчі інформа-
ції щодо цеї підмоги фармер,; 
що числив би на неї, може го-
лоситись до „Кавнті аґріколчу-
рел ейджент" у канцелярії 
„кавнті клерка". Там його по-
вернуть у належний бік, а та-
кож дадуть блянкет до випов-
нення. 

Користь із тих підмог така: 
Власти дають гроші на закуп-
но власної фарми, з тим, що 
впродовж 40 літ фармер ті гро-
ші зобовяжеться звернути. 
Відсотки від тих грошей вино-
сять З% річно. Річна рата, що 
виносить 4.3% з загальної по-
зиченої суми,- буде покривати 
як` відсотки -так і сплачування 
'Довгу.-По" пятьох літах фармер 
може сплатити, як хоче, цілий 
довг, або може зачати сплачу-
вати вищими ратами, якщо 
хоче сплатити довг скоріше. 
;. Купно фарми мусить іти в 
порозумінні з властями. Пер-
шенство в купні дістають люди 
з родиною і такі, що мають я-
кийсь фермерський інвентар. 
Купуючі мусять бути амери-
канськими громадянами. Як 
було згадано вище, користати-
з цеї підмоги можуть тільки 
ті, що не мають власної фарми. 
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Замрк'`стояв не, зараз при 
людських хатах, а трохи далі^ 
відріз.адий від оселі глибоким 
ровоцц{#ртрого оба кінці вхо-
дили в став, що оперізував 
зайок^трьох боків. Горбок, 
на якім стояди хати, і замок, 
від сторони ставу був обір-
ваниґгї як 'стіна. 

Придив'ившися до Зубрина 
зда^ѓе^а,- Солоняк спустився з 
горба'`'Ѓ знов" став підоймати-
ся на,'зубринський горб. Вїхав 
між- хати і припинив коня на 
майдані,' що був НЄШІЧЄ рин-
ком'З?у'брйна. Став рбзайрати-
СЯ. .:; : . 

— І^еЧіа'буть ѓостигіниибі; - І -
погадав, глянувши на найбіль-
шў` к'ітў': ^—'Треба п'оступити. 
Бодай довідаюся, в чиїх` ру-
ках той замок; - , ! ' ` ---

В Зубрині гостинниць не бу-
ло їи кожна" хата була гостин-
ницеюч Гостинниць не було, 
бо дО1 Зубрина ніхто чужий 
не заїздив, крізь Зубрин нія-
кий подорожній не переїздив. 
Та ті` дес'ь' колись трапилося 
таке, що хтось приїхав, або 
лиш птодарозі лсудись в Зу.бри-
ні;.за держався,' то гостинни-
цею.':ібула.,,йому кржна хата. 
Люди ЛІ̂ .туд .хотіли .заробити. 
г̂к то` був`'такий подорожній, 

щ 
щоивщ. Hfcftr.0 гх)ді було щорь 
заро,бити, то зубринці бодай 
хотіли-почути від нього, що 
в широкім-світі діється. В ха-
ті, до котрщ вступив Солоняк, 
сидів з родиною старий вір-
менин„О$оч не.знав, чи заро-
бить .що,, приняв (подор'ож-
нього ‚дуже, .гостинно. 

—v 3 котрих сторін? ;—спи-
тав, поставивши перед гостем 
кухо'ль меду. 

— З далеких, та. не дуже, 
— ‚Відповів гість виминаючо. 

— А куди, як вільно спи-
тати? 

:— В світ за очі. 
—- Ну, ну! Як не хочете ска-

затді, `то $ "'більше йе пита`ю: 
— Хто вам казав, що не 

хочу? Хібаж"я на ваше'`пи-
та'ння не відповів докладно? 

— В світ за очі, то доклад-
на відповідь'? — спитавѓ вір'ме-
нин, усміхнувшися з дОкором. 

— Дркл'адншіої відповіди 
й' погадати собі не можна. Я 
справді'іду'в'світ за очЦ Себ-
то ;'гс'ам не знаю, куди мені 
обернути'ся.''Про те, куди йду, 

Ігя ні'трохи Не' знаю більше, як 
те, що й ви знаєте. 

— Тепер 'ви вже цілком я-
снр 'сказ'али Шві, куди йдете, 

}ся вір'менин. — Не так 

сказали, як із сказаного ва-
ми`"я вгадав. Вам у вашій 
батьківщині стало чогось то 
невигідно і ви пустилися шу` 
кати собі нового` місця на про-
житок... Ну? Не вгадав я, що 
вас в наші сторони принесло? 
' —т,Не 'дурно то Кажуть, що 
вірменин гірший ЯК ЖИД, — 
відповів СОЛОНЯК, також смі-
ючися. — Слово гірший, ро-
зумію як хитріший, провор-
ніщий. Ви` справді вгадали. 
Мене вислали люди з моїх 

j,сторін, щоби я знайшов шмат 
землі для них на слободу. 
. — Який край ваші люди 
хотіли би мати? Наша сторо-
на дуже гарна. Народу малР, 

ЇМ ;НЄ ПОДОрОЗІ, ЯК ВОНИ ІДУТЬ 
на-:.БрЗцлавщнну,. Камянець, 
Бщ або ще далі? 

^ Як бі'льший похід орди, 
То .̀ф тоді ми-' дОсить безпеч-
ні. 'Зубрин на боці їх звичай-
ногр шляху. Якби який чам-
бул. схотів скубнути нас, то 
мусів би задалеко віскаКува-
тиѓібік. На добавок терен тут 
такий, що ворога дуже легко 
втягнути в засідку і взагалі 
легко боронитися. Ще заки 
татарин зайшов би до нас, 
всйґнаша худоба вже була би 
в неприступних скритках. Та-
т^ри знають все те, тож до 
наст майже ніколи не навіду-
ютвся. ЯК ЯКИЙ подальший 
чамбул явиться тут з воро-

землі багато. Є риба і звір Жйїіи намірами, то хіба спро 
ще. є. Степ буйний, худобу! в а ^ , в й о г о ЯКИЙ зрадник 
є̀ де пастир .0 

— Колиж бо мені бачиться, 
що .$атарва-.з.абдизько. 

— -Саме.̂ трму тут безпечні-
ше, як десь подальше від та-
тарських кочовищ. Ці татари, 
`що од найближчім сусідстві, 
цілком не є для нас. небезпеч-
ніґ Вони 'наші 'сусіди, ми їх 
сусіди.7 Як воНк нам, так ми 
їм. і вони хочуть, бути без-
печні. І вони хотіли би, що-
би на їх пасовиска не наска-
кував сусід. Вони знають, що 
'якби нападали на нас, то ми 
їм відплатились би десягь-
ќротно. 

— А дальші улуси, або оча-
ківська, чи акерманська орда? 
— спитав Солонюк.— Чи ви 

.'і- А є між вами такі? ` 
' Зі- В `кожній отарі трапля-

ються паршиві, -— відповів 
вірменин виминаючо. 
,:.Su ТО гадаєте, що тут бе'з-

печно було б'и осісти більщо-
мудчислу людей? 

—̂ Небезпека не більша, як 
десь там далі на північ: коло 
Могилева, Бару, або й ще да-
лі. Як t я вже сказав, нас тут 
татари не дуже сіпають. Те-
реџ такий, що оборонитися 
не тяжко. Ми тут маємо щось, 
неначе граничну сторожу. Це 
самі охотники з козаків цих 
сторін. Все по двацять два 
відділи роблять службу. 

Я^У.'службу? 

їздять межу. 
— Я бачив руїни якогось 

замку. Не давсь ІЗи він відно-
вити, щоби народ міг там 
знайти захист? 

— А, замок! — промовив 
вірмейин так, наче би' пробу-
дився і що лиш тепер прига-
дав собі, що тут є якийсь за-
мок. З його лиця можна було 
вичитати, - що не радо відпо-
відав на останнє питання. Мах-
нув рукою і сказав: 

— Цей замок, то справді 
руїна, хоч мури ще добре 
держаться. Замок міг би бу-
ти добрим захистом, та люди 
чогось то бояться користати 
з нього. Вже раз попекли со-
бі пальці і більше не хочуть 
ризикувати. 

— А то чому? 
— Люди ріжне розказують. 

Одні кажуть, що до середини 
замку є якийсь приступ, про 
який знають лише татари, бо 
й пан замку не знає, 

— Не знає?'Не знає, чи не 
знав? — спитав Солоняк, будь-
тоби здивований. 
. — Як не знав, так і тепер 
ще не знає. 

— Тепер? Тр замок ще й4 
тепер має пана? Я гадав, що 
то пуста, безпанська , руїна. 
Про який же то приступ до 
замку, що про нього його пан 
не знає, люди розказують? 

— Коби я знав, про який! 
Тому пару років, ще за Поль 

-Џ ГГатрблю`ю'ть. Себто об- щі, пан' їздив кудись. Вернув-1 

шися, розказував, що на на-
шї сторони хоче наскочити 
Орда. А треба вам знати, що 
тоді було тут багато' на'роду. 
Бог якось так дав, ЇЦО було 
багато гарних дівчат. Коли 
народ почув, яка йому гро-
зить небезпека, настала вели-
ка трівога. Тоді пан сказав, 
щоби люди схоронилися до 
замку і боронили його. Лю-
ди, не надумуючися, скориста-
ли з того. Збіглися до замку. 
Хто володів зброєю, пішов 
на мури. Всі казал`и, що тата 
рин зуби поломить, а замку 
не візьме. Одного вечора роз-1 
їзди принесли вість, що та-
тарй вже йдуть. Хоч ніхто не 
думав, що вони вдарять на 
замок зараз першої ночі, май-
же всі оборонці пішли на му-
ри. Половина стояла готова, 
половина 'лягла, спати. Отя-
милися аж тоді`; :колй між 
сплячими і чуваючими стали 
увихатися ‚татари з ножами в 
руках. Як скінчилося, може-
те погадати собі. Аж коли та-
тари відійшли з великим яси-
ром і з великою добиччю, з 
льоху виліз пан, його жінка і 
його сестра. Скрізь' на дворі 
і в будинках лежали трупи 
і стогнали ранені, котрих та-
тари1 не подобивали. Між ти-
ми раненими і я був. Всі ду-
мали і ще до нині думають 
так, що татари знають про 
якийсь потайний вхід до зам-
ку. 

(Дальше буде). 

УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ 
У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 
Підчас осінньої парлямен-

тарної сесії.прочитано в Лон-
доні ‚заходом консервативної 
партії низку лекцій на теми 
європейської політики. Про 
положення у Франції говорив 
посол ген. Спірс, про поло-
ження в Німеччині — посол 
Гарольд Нколсон, а положення 
в центральній Европі говорив 
д-р гон. кава. Трейсі Філіпс. 

Особливо цікавою була ця 
остання лекція, в якій прелє-
ґент торкнувся також україн-
ського питання, наскільки во-
но стояло у звязку з давньою 
австрійською імперією. „̀Ав-
стрійська провінція Галичина 
зветься тепер „Малополь-
ська^, 'пояснював лектор. 
Столицею її є Львів. Населен-
ня тої провнції сягає девятьох 
міліонів душ, з яких половина, 
або вірніше сказатиб, біль-
шість, не є поляками. Це не-
польське населення є частиною 
того маоловідомого, тверезо-
го і витревалого народу, який 
живе компактно етноґрафіч-
ною масою і якого англійські 
власті зовсім правильно проз-
вали „незнаною нацією 33 мі-
ліонів душ". Це „русини" — 
українці. Символічним цені,-

тром їхньої, відрубної від ін7-' 
ших культури, є Софійська 
Катедра в Київі..." 

„Послуговуючися дивовиж-
ними статистиками та новими, 
впроваджуючими в блуд наз-
вами і культурною денаціона-
лізацією, розшматовано цей 
нарід без жадної сутньої при-
чини, просто кажучи, роздаро-
вано його підчас ріжних пак-
тів, що їх заключувано на па-
ризьких передмістях. Одно-
родну національну одиницю 
поділено між інших, хоч вона 
своїми природнімќ багатства-
ми, морськими портами, зовсім 
добре надавалася на добре 
функціонуючу окрему держа-
ву. 

„Лорд Логард з обуренням 
сказав при одній лагоді, що 
„нарід не є жадним предме-
том, щоб ним можна торгу-
вати, або роздавати,' як худо-
бу роздається?. Але, розумі-
ет^ся, він говорив про поган-
ських йегрів, а не про наших 
братів-христіян в Европі. 

„Ми повинні вважно і з сим-
патією стежити за цим чорним 
конем, що у світових перего-
нах ще йде з боку, бо при 
першому - ліпшому европей-
ському заворушенні †ой нарід 
готов сам сягнути і Добути те, 
чого він бажає (так, як ко-
лись зробили чехи) і готов 
заняти на європейському кон-
тиненті іѓрзицію періЬої- ваги. 
Коли він дотеп'ер іще оста-
ється „незнано)ю ̂ нацією", Њ 
тільки тому, що він працює 
тихо, твердо і завзято. Він.'є 
одиноким з тих усіх „меншин", 
що не пхається „оголошува-
ти" себе на кожному кроці. 
Треба також памятати, що він 
не має самостійного матерньо-
го краю, який заступавсяб за 
його кривди чи це через пре-
су, чи при помочі дипльома-
тії. Тому ми, ті, що живемо на 
заході Европи, позбавлені 
змоги обсервування глйбоко-
го кореня національної солі-
дарности українців та не доба-
чуємо величини їхньої ролі в 
будуччині. Дотепер ніхто ін-
ший тільки Німеччина поста-
вилася з прихильністю до їх-
ніх плянів набудуче", каже п. 
Філіпс, але рівночаЄно зазна-
чує, що українці з великою 
обережністю ставляться. до 
всяких посторонніх овертур. 
„Та коли ніхто інший не вика-
же симпатій до їхніх'змагань, 
то не подивуймося, що душа 
цеї нової нації, яка тепер тво-
риться, буде змушена побіль-
шити ряди тих диктаторських 
богів, що ані не поважають ані 
не люблять цього благосло-
венного слова, що зветься „де-
мократія..." Д-р Трейсі Фі-
ліпс звертає увагу англійських 
кругів на вагу українського 
питання. 

(Ўќбюро, Лондон). ; 
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КОЛИСЬ. 
Нині часи'змінилися на всіх 

ділянках. Колись, за „старих 
добрих часів", учені люди бу-
ли дуже, доброї вдачі. Це бу-
ли ягнята, хоч голови їх бу-
ли наладовані великим і ко-
рисннм знанням. 

Ці розумні, невинні діти бу-
ли часто забавкою в руках 
тих, що мали силу. В своїх 
політичних^ мілітарних чи я -
ких інших плянах, „вдасть іму-
іиі" радо користали з ‚добро-
діііств науки, але самих, уче-
них безцеремонно відтручува-
лн від безпосередньої участи 
в керуванні цею силою. Го-
ворять, що навіть Наполен, 
хоч цінив учених, то за їх 
життєву безпорадність відно-
сився до них з певною зне-
вагою. Раз у ' часі воєнного 
походу в Єгипті, коли чужі 
війська напали на його вій-
сько, в якому знаходилася 
група вчених дослідників, На` 
полєон видав був такий по-
спіщний' приказ : „Вояки д о 
зброї! Осли і вчені д`о`середй-

Та вчені не. ображались та-
кнм відношенням, „імущих 
силу", тільі^и.^окромно гово-
рили: ‚^Людн 'фіЮДОЯ . З ТО; 
ѓо, чого не розуміюѓѓЎ'. 

ТЕПЕР. 
-

Тепер часи змінилися. Го-
ловно в Совєтах під тим о-
глядом зайшла велика' змі-
на. Під ударами тяжкої долі 
вчені „пішли до голови по р о : 

зум" і рішили, що коли вони 
хочуть пережити цю божу 
кару, що навістила Совєти, то_ 
мусять навчитися дипльоматії, 

Тому саме, коли советській 
підбігуновій експедиції СОВЄТп 
ський уряд вислав запрющен-
ня, щоб вона з „огляду на не-
безпеку" звинула манатки і 
верталась додому, голова деї 
експедиції,...пррф....Ладачін, .у 
чемний спосіб відповів, щ о 
він і всі його товариші над-
звичайно вдячні „ѓеніяльно-
му" товаришеві Сталінові за 
опіку і журбу, але вони, всі 
почуваються серед ледів ,і 
морозів дуже, дуже бЄЗПЄЧ;-
но; тому додому ще не будуть 
вертатись. . . ' 

А вжеж, що безпечно. Знач-
но безпечніше, ніж у Москві, 
під опікою „ґеніяльного" Ста-
ліна. "Навчить біда ворожити, 

———-іДОБРА. КНИЖКА І 

СКЛАДАЄ ПРИСЯГУ. 

ти вчаться хитрої дипльома-
тії. Біда тільки, що крига не-
се їх тепер щораз ближче до 
берегів „найукоханьшого кра-
ю", поза яким наші продажні 
повії іншого не знають. 

В ДИПЛЬОМАТІЇ ТАКОЖ 
ЗМІНА. 

Та в той час, коли советські 
вчені стали дипльоматами, со-
вєтські дипльомати стали ціл-
ковитими простаками. Ось 
хочби совєтський посол у Гре-
цїї, Олександер Бармін. й о г о 
також Сталін чемно запрошу-
вав вертатись д о Москви, але 
він, хоч дипльомат, не відпо-
вів так чемно, як це зробили 
члени підбігунової експедиції, 
тільки запрошення зігнорував. 
Тоді товариш Сталін хотів 
зробити йому спеціяльну 
честь і післав д о пристані в 
Атенах совєтський корабель, 
на якому казав влаштувати 
баль у честь Барміна і туди 
його запросити. Та Бармін, 
замісць подякувати за таку 
велику честь, назвав Сталіна 
шубравцем, бандитом, зрадни-
ком робітничих інтересів. 

Відповів щось подібно, як 
той Іван, якого шинкар Мош-
ко випитувався, чому він не 
хоче в'‚.нього далі служити. 
„Може зробила тобі що ясно-
вельможна пані?", питався 
Мошко. „А може ясновель-
можна панунця? А може ясно-
вельможний панич?" Колиж на 
всі запити Іван заперечував 
головою, що ні, Мошко у 
здивуванні запитався: „Чо-
муж?" „А тому, щ о сприкри-
лося в паршивих жидів слу-
жити", відрізав недипльома-
тично Іван. 

Ж ж ж ж 
ж 

ЦЕ ГАРНИЙ ДАРУНОК 
НА ДАРУНКИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ НАДАЮТЬСЯ: 

Ѓ Г І Р К И Й Т О С М І Х 
ж ж 

Тут автор, Степан Шухевич, оповідає, не 
жаліючи себе, з мужеською твердістю, про 
світоѓў війну _ $1.00 

Ж ж ж ж ж ж ж 

ПРИГОДИ ДОБРОГО ВОЯКА ШВЕЙКА 
В СВІТОВІЙ ВІЙНІ 
Славний чеський письменник Ярослав Га-
шек представляє насмішливо воЯка, що до 
війни не належить та пробує з неї вийти . 
хитро, мудро, невеликим коштом. 
1) Швейк на фронті 1_ 1.00 
2) Швейк у запіллі 1 

; - їГЕТЬМАН МАЗЕПА 
Ж Історична повість Данила Мордовця про 
і$: цей критичний період української історії, 
фі - в двох частих, оправлених разом 
Ж І Д У Н А В А С 
Ж, Новий український письменник Юліян 
Ж Опільський взявся малювати цею повістю 
W славні часи великого українського князя 
ІЖ Святослава, щ о правив у другій половині 

1.00 

1.25 

т ш ж `т `т `т ж ж ж ж `т `т ж ж `т `ж 

Г Л П Л Р М ( Ш Т Д Ц Ш І т е а т Р а л ь н а штука є неначе (країнці. Народ повірив свому 
І U J I U U r l і П І Н І Ш f відзеркаленням певної ділянки священикові, якого добре рр-

ЯКБИ ТАК У НАС! 

Ж 
10-го століття й ходив у похід на Дунай — 1.25 

ТАК І БАРМІН. 
На запросини Сталіна на 

спеціяльний баль Бармін від-
тяв, що сталій злочинець, і 
запрошує його на баль тільки 
тому, щоб його зловити.`і за-
мордуватн. Вслід за тим Бар-
мін опублікував у світовій 
пресі низку статѓей, де між 
іншим говорить так: 

.‚‚Якби я був повернувся до 
Москви, то булиб зо мною те 
саме зробили, що зробили з 
Юреневом, амбасадором до 
Берліна; Давтіяном, амбаса-
дором до Варшави; Арським, 
амбасадором до Туреччини; 
Бродовським, .послом до Лат-
вії; Подольським, послом до 
Литви. Всіх їх завізвали верта-. 
тись до Москви і їх там роз-
стрілили". у 

ТОМУ ВІН ВИБРАВ ІНШИЙ 
ШЛЯХ.. 

Ш З А М О К У К А Р П А Т А Х 
Французький письменник Жіль Берн, відо-

^ мий у цілому світі зо своїх повістей про 
Щ пригоди, бере' тут собі героя з українсько-
Ж го народу та малює життя в українських `-` 
Ж, Карпатах L A , `-` -60 

ЩГАЙДАМАКИ 
Всі ми знаємо безсмертну історичну поему 
найбільшого українського поета Тараса 
Шевченка, але чи має ваш приятельце ви-
дання; пречудно ілюстроване українським 
мистцем А. Г. Сластьоною, у великім фор-

'маті (13 цалів вШирш, 17 цалів завдовжки)? 
1) у паперовій оправі 1.50 
2) у полотняній оправі _ 2.50 

3) у люксусовій оправі : 3.50 

Ж 

ж 

'Дальше в тих статтях Бар-
мін говорить, що він вибрав 
інший шлях': рішився не вер-
татись до Москви, тільки ли-
шитися за кордоном і дема-
скувати Сталіна і його` кліку. 
Бармін дослівно говорить: 

,ДЦо тепер діється в Р о с і ї , ' # і 
є найбільшою брехнею на сві- Ж 
ті, найбільшим злочином су- Ж 
проти робітництва, про який Ж 
тільки знає історія. Ніхто не Ж 
має права замовчувати про Ж 
цей стан річей, що панує в # 

Ж 
Ж ж ж ж ж І 
1 
ж 
щ 
щ ж ж ж ж ж ж ш ж ш ж ж ж ж ж ж І 
^ Ц А Р І В Н А 
y j Відома українська авторка Ольга Кобилян-
Ш с ь к а м а л ю е ТУТ надзвичайну жіночу по-
Ж стать, що дивиться з погордою на дрібні 
Щ буденні інтереси і бореться з надлюдським 
нф . завзяттям за повне зрівняння' пригнобле-
5фі ної жінки — 
Ж Т В О Р И М А Р К А В О В Ч К А 
Ж Під цим чоловічим імям Марія Вілінська, 
# j замужна за Маркевича, писала безсмертні 
ф твори, в котрих, малювала тяжку долю у-
-л: країнської жінки — 
Ж В Н Е Д І Л Ю Р А Н О З І Л Л Я К О П А Л А 
Ш Романтичне оповідання Ольги Кобилян-
щ ської про молодого парубка, що кохається 
іЂ в двох дівчатах 
Ж 

БЕНКЕТ У ЛИСЯНЦІ. ;и. 
(Ілюстрація' 'до люксусового видання Шевченкових 

„Гайдамаків", значно поменшена). 

НА ДАРУНКИ ДЛЯ ЖІНОК І ДІВЧАТ НАДАЮТЬСЯ: 

і о псі 

2.50 

1.25 

.90 
Ж О Л Ю Н Ь К А 
нф- Андрій Чайковський малює долю безталант' 
фі ної Олюньки, а притому цікаве життя хр-. 

дачкової шляхти . 1.25 
Ж В І Д Р О Д Ж Е Н Н Я 

Великий московський письменник Лев граф 
Толстой малює в цій великій повісті, як 
шляхтич доводить дівчину до упадку, в 
котрім вона остаточно стає на суд як убив-
ниця; доля немовби покликала звідника на -
суддю зведеної, але направду нате, щоб 
дати йому нагоду зрозуміти св.̂ й учинок 
(в трох частях, у двох томах) 2.50 

присвятив йому 20 літ свого Я 
найкращого життя. 

Це Фіорельо Г. Ля Гвардія, 
лоновно вибраний посадник 
міста Ню йорќу, складає при-
лисану присягу в домі судді 
Самуеля Сібурі, котрого роз-
сліди причинилися до пова-
лення Тамані Голу... 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 

НА ДАРУНКИ ДЛЯ МОЛОДІ НАДАЮТЬСЯ: 
Совєтах, коли справді вірить g j р 0 к с о Л Я Н А 
у робітничий рух". Так гово- М П о в і с т ь 3 часів татарських нападів на Укра-
рить Нині той, що боровся за ии ЇНу ( о п о в і д а є П ро те, як українська дівчи-
большевизм^ проливав кров і Ж -' на попала бранкою в татарську неволю, а 

Щ потім стала в Туреччині одинокою жінкою 
Ж султана (з образќами Михайла Фартуха) .50 
Ж М А Л І Г Е Р О Ї 
5$ 16 ріжних 'Оповідань про ріжні геройські 
5ф! вчинки дітей (з ілюстраціями) . і .85 
$ОДА?КА 
Ж Оповідання Андрія Чайковського для ді-

С. її., Дітройт, Міш. — За щ т е й (3 малюнками Петра Андрусева) .35 
такі фонди як „Оборона Бать- фі ПРИГОДИ КАЧУРИ ЌА 
ківщини" було вже в нас в зд Щќ5е оповідання Б. Герца (з ілюстра-
Америці. стільки мови, що ф- ціями) __— .15 
шкода т'епер часу і папеРУі jfft д j д Я К І В 

Оповідання для молоді Федора Дудка (з 
ілюстраціями Ю. Киріенка) і __J. .15 
Перешлемо ваше замовлення просто на адресу 

того, кому Ви хочете цей дарунок зробити, а на 
кожній книжці випишемо ймення даруючого та ймен-̂  
ня обдарованого: 

Замовлення пересилайте на адресу „Свободи": 
" S V O B O D A , " 

Jersey City, N. J. 
нарікань і діирення роздору." " 

щоб наново повторяти , такі Щ 
проєктц, які є нездійснимі, jg: 
Певно, що булоб добре, як фї 
би ми зібрали міліони на „вся- ф: 
кий випадок". Та- до таких до 
справ треба підходити також ДО 
практично, бо інакше й справі ДО 
НЄ ПОМОЖеМО Й ЛЮДЄЙ -ЗНЄ-;ДО 
охотимо та, дамо ріжним маль- ДО _ 
контентам Ьритоку до нових ДО 81-83 G r a n d St . , 

Ж 
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Давно це було. Ще як я був 
малим хлопцем. Ми мали на 
загороді, вибачте, безрогу. 
Нічого була собі безрога. Тов-
ста, добре їла і мала довге, 
вибачте, рило. Ось тим рилом 
вона завдавала нашому обій-` 
стю великі шкоди. Було за-
крадеться д о городу і так по-
рие все, що страх! Кілька ра-
зів розганявся батько, з но-
жем, щоб їй кінець зробити, 
але все стримувався: хай, мов-
ляв, дочекае д о Різдва. Та до 
Різдва ще було далеко, а без-
рога безмилосерно рила, ри-
ла і завдавала великі шкоди. 

Та трапилося раз так, що 
до нас зайшов подорожній. 
Він мав торбину з ріжнимн 
ножиками та причандалами і 
видно було, щ о це „механік" 
Батько поскаржився перед 
ним на свою безрогу, а цей 
знавець каже: 

„Це дрібниця, на це є лік". 
„Лік? То давайтеж, його сю-

ди!" — відпові'дає) врадуваний 
батько. 

Не роздумуючи довго, зна-
вець ПІІІІОВ до саду, зловив 
безрогу за вуха, перевернув 
і безцеремонно всадив їй у 
ніс кусок дроту та закрутив 
його. Немов скажена вирва-
лась свиня і побігла, в гряд-
ки. Але, маючи 'дріт у носі, 
вона вже не могла рити. Бо 
як тільки встромить рило в 
грядку, то зараз її заболить 
і вона перестане. 

Тепер мені нераз пригаду-
еться та історія. Приглядаю-
чись до нашої суспільної ро-
боти, бачу, що дуже часто 
трапляються в нас такі шкід-
ники, що на зразок тої без-
роги риють наші національні 
грядки. Роблять це вони без 
розбору і без совісти, щоб 
тільки задоволити свою хво-
робливу амбіцію, або добити-
ся якогось корита. Як би то 
нам тепер здався такий „зна-
вець", щоб у їх ніс (чи у ха-
рактер) встромив такого дро-
та, щоб вони більше не шко-
дили в громадськім житті! 

Ю. Гоголь, Савтпорт, Конн. 
О-— 

У СПРАВІ ВИСТАВИ. 

нашого життя, наших звичаїв 
і нашого Побуту. Тому Ті шту-
ки треба виводити так, -як ав-
тор цього вимагає. Не може 
бути переборщурання й ви-
кривлювання певних характе-
рів, бо штука через це тра-
тить літературну чи мистець-
ку вартість. Аматори, хотячи 
вірно вивести дану штуку, му-
сятьч правдиво віддати ` свої 
ролі й мусять бути також від-
повідно схарактеризовані. 

Як знаємо, в Америці внхо-
дять на сцену дуже часто зо 
слабо вивченими ролями і ста-
раються приподобатись Wy-
блиці `не так доброю грою, 

ДОбре р0-
зумів, і тепер уже себе називає 
українським народом. Не мож-
на винувати за ту темноту сам 
нарід, тільки хіба провідииків, 
що забули про нього. Сам на-
рід, хоч і неграмотний, ТО че-
сний і віруючий. 

Місцевий.. 
о 

ИОНҐСТАВН, О. 
Шдготова до вистави „О#, не 

ходи Грицюн . . 
Співацько-драматичний кру-

жок „Бандурист", що є при 
укр. прав! громаді, ' хоче від-
крити зимовий сезон вистав 

а зверхнім "виГлядом" Бідаа` о д н о ю 3 найкращ'их старих 
дівчина, чи то етаршаі моло- J ? W д Р а м 0 Ю " 0 й ' не ходи, 
диця, виходить перед п у б л и к у . Г Р и ц ю ' т а н а В^черниці". 
дорого й гарно вбрана,; нена- ^ ж е й Д е підготова від дов-
че пава. За це селянин, неза- ш о г о ч а сУ- Вправляеться хор 
лежно від віку, лізе на сце- ' орхестра, а також відбува-
ну мов яке опудало, щ о має. ю т ь с я проби, і є надії}, що 
викликати сміх на салі, й о г о н^У"У побачимо десь із по-
звичайно характеризують з ч а т к о м лютого ц. р . у великій 
червоним щетинястим волос- саЛ! , ПРИ вул. Рейн, 
сям, із задертим догори но-і Ролі обсаджені як слід, хор 
сом, брудним і . без знання і орхестра працюють невпин 

Порушені в „Свободі" гад-
ки, щоб узяти участь у Світо-
вій'Виставі в Ню Йорќу в 1939 
році Й мати на ній україн-
ський павільон, є добрі. Від 
себе додам, що ту справу по-
пруть певно й найбідніші у-
країнські робітники, але тре : 

ба, щоб усе те 'діло було під 
доброю громадянською кон-
тролею. Жертви повинні бути 
жертвами, а від кого буде бра-
тись уділи, то треба вважати, . 
щоб ті уділи були сплачені, 
щоби була добра і чесна го-
сподарка. А також, щоб нас 
ніхто не виганяв з вистави за 

найменших приписів гигієни. 
Невже цей тип має представ-
ляти дійсного українського 
селянина? Навпаки, наші ое-
ляни люблять чистоту, охай-
ність, є гостинні й милі та 
шанують науку й поступ. То-
му треба й в Америці пред-
ставляти їх такими, якими во-
ни дійсно є. 

Режисери повинні памятати, 

но, і є надія, що штука виЙ-
де добре. Треба тільки, щоб 
український загал зрозумів 
тяжку працю аматорів і гро-
мадно загостив, коли вже бу-
де вистава проголошена. 

З драмою „Ой, не ходи, 
Грицю" в другій дії відіграеть-
ся комічну оперу „ВечернтЙ" 
Ніщинського. 

Вистава підготовляється під 

ТОНТОН, МАСС 

Під розвагу здорово 
думаючим. 

що нам не годиться насліду- орудою о. Степана Мусійчу-
вати наших ворогів, які сто- ќа. В цій штуці матимемо на-
літтями осмішували на сцені г о д у почута старі наші коляди 
нашого селянина, як теж зви- і Щедрівки, а також співи на-
чаї та наш побут, і представ- родніх пісень. 
ляли наше життя в найчорні- Громадяниќ. 
ших і найогидніших красках. о — 
Нехай наша, тут роджена мо-
лодь, що ходить на вистави 
й не знає українського селян-
ського побуту, уявляє собі у-
країнського селянина таким, я-
ким він є, а не таким, яким Наше містечко невеличке. І 
його представляють вороги. , Нас, українців, тут небагато. 

Михайло А. Ярош, Але народня праця в нас ве-
Клівл`енд, О. лась. І думаю, що булоб так і 

- далі, якби не засяѓла Й нашої 
" г р о м а д и „партійна язва": На 

жаль, ця партійність обхопила 
саме тих, що буЛи ревними у-
кранїцями і щирими прнхиль-
никами У. Н. СоюзуЃ що пев-
но й сьогодня дійсно далі ба-
жають добра народній справі і 
Америці й`ў `Ріднім. Краю._ І 
ось серед тих громадян дій-

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТЛІ 
В АМЕРИЦІ 

ГЮРОН, ВІСК. 
ѓ? - ` 

Пробуджується громада. 

ж ж ж `т `т 

В містечку Гюрон і Люблін, ;ШЛо до того, що як 5. грудня 
Віск., живе коло 75 ўкраїн- 1 9 3 7 р. одна група влаііітову-
ських родин. Мало коли було в а Л а Листопадове Свято, дру-
чути по.газетах про. їх громад- ѓа тому святу перешкаджалауі 
ську роботу, †а всежтаки тре- людей від ньог'о відтягала. Та-
ба і про них згадати. ке поступовання це вже націб-

Тому 35 літ вони почали тут нальний гріх. Ми мусимо це 
поселятися. Всі вони походять зліквідувати, бо інакше заги-
з одного села. Тому 35 літ ті риться вся народня праця.. А` її 
околиці, які замешкують тепер є повно. Можуть одні присвя-
наші люди, були ііусті і дикі, тити більше уваги церкві, дру-
Треба було вложити чимало ѓі У. Н. Союзові, треті ОДВУ, 
праці, щоб виробити з них у- а. інші вести вистави і т. п. 
рожайну землю. Наперед треба Для кожного є поле до праці, 
було корч'увати Іпні; а далі о- Тож, говорячи словами Шев-

(ратн і сіятиЃ Але наші ‚люди ченка, схаменімся і будьмо 
ріжні довги, як це було в Ші- трудящі. По кількох Літах та- людьми. Хай пропаде незгода! 
ќаго. Мені здається, що тут к оу пильної праці вони зроби- Подаймо собі руки до праці, 
повинні дати почин активної л и 3. тих обшарів урожайну- і Свій. 
помочи наші головні запомо- !

 ЗЄмлю.` Тепер .кожний має гар-.- : . ..- ' ' ' : - . 
гові організації, такі як У. Н: н у фарму, лату, стайні. Є тут . : 
Союз, У. Р . Союз, Провидіння, т а к 0 ж дороги, і і електрика. 'Твердий сон. 
Народна Поміч і т. п. Вони Т а треба натоврувати це, що ' п . .найшов на ВУЛИЦІ 
ПОВИННІ дати поклик до своїх л . читати , Ю л , ц а й знайшов на вулиці 
членів та ВІДДІЛІВ І візвати їх 5 f ї У ч и т а т зовсім пянОго прохожого. Ле-
членів та відділів і візвати ^ х т а я к и й звичай приніс зочго- . В О О У Х Н Ється Забоа-
цо помочи справі української finin.on гтяйого кпяю чи eiDV не ворухнеться, оаора участи в Світовій Виставі Ті б 0 Ю ` 3 0 с т а Р 0 Г 0 к Р а ю ' ч и ^Ц` ли його на поліціќйў станицю, участи в світовій ьиставі. і т е заховав J тут Але ні газет f f . Zacsltoi о а Н О 
головні організації повинні та- - ні'-істооії`свого J. ` - Р 

кож на мою AVXIKV мати го- ' о- Р ? ? Починають непокоїтися, 
кож, на мою дуімку, мати го `народу не знає. Він знає лише, г т А ^ ^ и і лпгп vr.-rtft 
ловну контролю над цілим ді- JJxomTb ЗПІА Карпат, і ^ " ^ЦГ-^зав ZZ'-
ловодством вистави. Тоді буде з в е с е б е напереміну „русќий" ^ ^ Г „ ; 
більше довіря загалу. - ' яЛо лри^г." д станиці. 

Петоо Дудко ..лемко . g ^ н е п о м о г л а . Пяний не 
Церков тут є аж дві. Свяще- О Т В О р И в очей. 

ників мали вони з - Росії. Ті _ Т р Я С І Т Ь н и ^ Поклепайте_ 
'священики потягли за собою п о ПЛечах! 
більшість наших людей і вони З а хвилину поліцай вЄрта-
почали себе звати „русскими", ^ЬСЯш 

Багато вже писалося на сто- хоч по російськи ні слова не — д щ 0 ) поклепали ви його 
рінках7 „Свободи" про теа- знали, ні не знають. добре? Перетріпали? 
тральні вистави, які виводимо Тепер вони припадково ді- __ Так, із усієї сили. Та він 
на наших сценах тут у Злуче- стали українського священика л и ш е бурмотить раз-у-раз: 
-них Державах Америки. Звер- з Галичини.-Всі .врадувалися, `^Добре, добре, Ірцуню, твоя 
талось увагу на виведення да- що мають- свого священика, П р а в д а і одначе дай мені пере-
них штук, на гру аматорів і якого добре розуміють, а він с п а т и с я " і 
на публику. - їх. Незабаром завязався між '" " '" .. , . . . , л 

Тим разом я хочу торкну- священиком і людьми тісний Л Ч . -_ І Я уирАІНГКІЛЯ VA 
тися характеризації аматорів, духовий звязок. Священик по- в к и ж л і и УМ-Aintbќm АА-
яка в нас буває часом жахли- чав їх переконувати, що BOMHJTI ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 
ва. Як усім нам відомо, кожна не е.ніякі: „русскі^ тільки у- ЧАСОПИС иСВОБОДА", -. 

Савтпорт, Конн. 
!—о 

ПРО ХАРАКТЕРИЗАЦІЮ. 



свотт:`Ш^атк, ШсуЩтЧшѓ^ 
`тЬщетттичЩ 

ЧГ і 

КРИЄШ 
. .%і: і VI' '- . ЃТ$І.,. 
ГАД?Т.^Д^ОДО. 

Добрий приклад. 

ОДВУ 
Ю. 'лнстадвду Ю371 рі -піл', 

`ч. 5 давав малу, виставу п. 
з. „Сатана в бочцР" разом- з болем-. 
Того 'Няні'`ішйі!' зливний дощ, тому 
публнка не дописала, так. як ми спо-
лівалиси. Одначе свідомі громадяни 
не тільки з` Гартфорд, але також з 
Ню BpiTertV Глйггйй(їерй й`1 інших 
місцевостей прибули, не зважаючи 
наЩріді4'- . '""" '̀ 

Найбільш кпотрі7ШВсй` в_ цьому 
представленні 'іѓ.: ВЃ' Мовчуќ, не жа-
луючи прн підютові ні часу, ні 
трўзѓЯ-: 1`` -'" `Г"`` 

Український Громадянський ` Ќлюб 
опустив нам належн'Ѓість за салю в 
сумі-`$7,'які- пераснлавмЬі на` Ьнзволь-
ну боротьбу як д'ар від. Ќлюбу. 

Частого доходў з представлення 
й 6Mttr'було` $ВЗі72, які вислано до` 
центральної управи ОДВУ. 

Комітет. 
—г—'.—О- —— 

РАРТФОРДі КОНН. 
Наѓ визвольну боротьбу. 

З^'^лепсьмиѓ вкладок'' від.' 5! ОДВУ 
5966;. з піуііікн папі Катерини Яро-
шсвнч $4.50, значки одноцснтового 
оподаткування- $2.70: 

іѓа подушку, яку вишила й подару1-
івалаі на ту` ціпь пані Ашіа Дднил$ак. 
$18.16 прийшло з імпрези. уладжуг 
ВІІНОЃ 27-го листопаду 1937 p., з 
розпродуваний картОЧок УЧХ. ОДВУ 
$9-20, $fi.82 з одноценювого" опо-
даткувайня, $25.95 з каси : Відділу. 
Рааот $77.13. - - - -

Стецапія Куиднс. 

: КЕМДйН^ НІ. ДЖ,. 
З- іменин на визвольну боротьбу. 

Хоч Кемдсщ Н; ДЛк., є )іеликим 
промисловим центром,`†й в ньому 
живе` за.іедви кілька, десятків наших 
родіи(, 'і це е'причиною, т о про 
Кемден рідко коли' можна почути. 
Не тільки це, але навіть деякі сві-
доміші одинниі інердйгь, ию в іЧам-
дсні нема жертводавців на народні 
ЦІЛЯІ 'Думаємо, що ц{і ОДИНИЦІ ̀ поміі-
.іиються. або думають, про `тих, їда 
цілком до української роботи ̀ не хо-
чуть УЗЯТИСЬ! 

На доказ, що так. зле не''б, хай 

З заручинѓ ќа Рідну Шкоду. 
- На заручинах. Мияхайда Шурн з 
плином Марією Юрко 8 січня ц. р. 
на заќлиЌ' Василя Юрка Я" Антона 
Варановського гості зложили на на-
рбдиі: ціла $19.26; 3- чоко $9.2а при-
значено на Рідну Школу. Останню 
сумў вислано через Об'єднання аа 
призначену ціль. 

Антін Барановський. 
о 

(щ Ц .v л .і 
НдайвРК, № . Л ; йд -

Збірна' на чншяьнюі в ріднші селі; 
'К'оміте'т помочи в селі, ЖўлИчаа 

'зібрав на чнУальіно $55.40, які, пере-
,слав на належну адресу в краю. На 
`ту цСіь̂  злЬжили`: Іван Кожух. $23; 
Анвін; Варан %її Марія.. Біла $З; по 
$І: В. Сід.1яр,.̀  і. ШімќЬвич, Т.Чиа-
нець; по '$І:' І. Городсцький, Т. 
СКУЛЬОЬКНЙ-, ЧМ. Поліщук,, 'Д. Томќів, 
М." іЧ-рськиЙ', Т. Ше.іьвах1 51.5ЇЇ; по 

-О. 

.ШГШШ..ШЮ 
, ща де Щмщ mm М ш 
будете маѓти набути за $Ь, се‡лѓо за зво#рот -п‡'іиго-
вої"иересилки і видатку за оправу, ту цідн^ть, якою є 

дослужать u примірці імени і, які 1.5$'Ц .̀: О. Ваеько, поні Снмоіпин, 
справляли громадяни Д. й Аина MU-ККнльм'ук, В. іїречии, II- Єоха, С На: 
тіїшннн своїй- 10-лїтній дочці- Амні ,зар, М- І аньошин, Г. Михальчук. ѓі 

і . ( . . - ' сц 1 
БАБИЛОІ^ И. .И. 

На визвольну боротьбу. 
ЗалодоМ :i9Vno"Bift ОДВУ оідбу-

ласп в̀  місцевій церкві панахида, яку 
відправив місцевий парох о. В. Фе-
диіиші. {Після панахиди виголосиш 
проповіак. у якЎЎ згадав про зма-
ramtirnlafflWtr1 народу та тих, що ги-
нуго` у боротьбі. Опісля переведено 

:ше 11-го лцпн‡ 1937 р. При чесній 
забаві на` заклик' гі. Ві Василюха 
гості зложили жертви на визвольну 
боротьбу: Дмитро, й Олена Матіїши-
ни $Й; В. Білокур- ('хресний батько), 
і. Дльомбс.пік, А. Колодій, В; Вд-
силюк по $1; Н. Н. 50 ц. Разом $6.50, 
якЃ в`ислано до центральної управи 
ОДВУ. 

Августин Колодій. 

‚.ПРОВІДБНСн Р. АРІ. 
. На. українських^ інвалідів,. 

На річних зборах 17.7-w вГдділу 
У. Н. Союзу чл'ени перевели між 
собою збірку' зі призначанням, лли 
;інвалідів, і$ложилн по $І: О. Ре-
крут, В. Рекрут (молоділий), 9t. ГГа-
тиксвнч' і- Анки Патнкевнч; по. 50 щ: 
В. Рекрут (старший), Г. Лучка, В. 

збіра^' інв визвольну боротьбу, яка Накопінська, Ф. Л'учка, Г. Дузнчук, 
дала %8А5. Гроші переслано до цсн- Марія Кеіщибалгок, Євдокія Олій-

Ґўла, Т. Чірвоні; Ольга Равлик; 0 : 

Шйдаі40:.ц.; поі25 ц.: Мі Блианак, Н. 
Ретрнна, М. Качмар, Н. `Миськів, 
М. Барбір, Н.Н., Н.НІ 

І. Кожух, секратар. 

П О К Л И К . 

ДО ОДНОСЕЛЬЧАН СЕЛА 
ЧЕСНИЌ. 

' Комітет" села Чесиик, пов. 
Рогатин, подає до відома своїм 
односельчанам, ідо перебува,-
НІТЬ в Америці, що на днях на 
руки комітету прийшов лист 

тральної управи ОДВУ. 
їќї Н'УЧ Данило За верўха. 

';:.;. . ?ќуклин, tL а. 
Прнмірна забава.. 

ник, Марія Мамчак, Петронслн Луч-1 B j A читальні „ П р о с в і т и " В ріД-
ка, L Настасовськнй, М. Свідер, С. . . _ . . 

;Саска, А. Ґурнян; Марта Середи'н-'нт.СЄДі. В TJM ЛИСТІ.ВОНИ про-
- ська, Л. ІГумляк, Катерина Мельни- С Й Т Ь л а с щоб ші ПОМОГЛИ ЇМ 
`ієнќо по 50 ц. Разом зібрано $П,25, _ . с 

і які вислано до центральної управи` н а б у т а ДО читальні КНИЖКИ. ЬО 
і ОДВУ. 

Омелян Рекрут. 

ГЕМТрЕМтТ, МІИТ. 
Жіночий Ќлюб не -забуває за 

Рідний Край-. '' 
І 

в рідшм седі тепер велика 
скрута,-.грошей нема, заробіт-
ків також 'нема. 

М-и- звертаємося отсею доро-
гою довсіх тих, шо бажалиб 

В-неділю, 9. січня, на свято Сте-
папа; відбулася забава в домі гро-' 
малиі' Качмар'сЬких 'знагоди 55-тих' 
ўродин п. Качмарського. При невс-) 
ликомў гурті відбулася гарна з"аба-
ва.? П;:'Тимка Mirr'baepae слово та 
побажав ювнлятові „многая літа". І 
Потім згадав за Рідний Край та за j Жіночий Українсько - Американ-
внзвольну боротьбу українського ськай Демократичний Ќлюб на своїх ПОМОГТИ, 3 проханням НЄ В1ДТЯ-
народу.- Пригадав,- що інші народи зборах ухвалив вислати $10 на по- г а т и с а 3 поміччю, б о т р е б а 
з Америки, хоч мають свої держави, літнчннх вязнів і $ТО на жіно`чу ' к „ л „ 
проте помагають своїм братам. Ми,'бурсу у Лввдві. Гроші переслано' ч^м с к 0 Р ш е нашим о р а т а м д а -
українці, також повинні так робити, і д о центральної управи ОДВУ. ТИ КНИЖКУ В руки. Гроші МОЖ-

Н Гтяхів ' ' 
_____о-——— н а с л а т и або впрост на імя 

‚читальні в Чеснику, або до ту-
НЮ БРГТЕН, КОНН. -`Ѓ'`І ' 

тешнього комітету села 

бо наше визволення потребує вели-
кнх жертвс!. ` 

Потім паііі Р. І'ельнер з Ню йор-
ку перевела-обіркУ"й зібрала' $16.50 
на визвольну боротьбу. Жертвували: Че-
В Гельиер з^роднною $5; по $ 2 : 3 ювилею на визвольну боротьбу.; р і на нижче ПО-
С. Качмарський^ Т. Чіп, І. Перчишин; д „ я 27-го листопаду 1937 року! ` J к 

по' $І`.- К. Мнронкзк, Т. Дутчак, М. відбулося ювиНейне:'30-лігне весілл'я Д а н У адресу . . . 
Гсриля, І. Берчак, М. І`орбовнй; Д. Тсолора й Антоніни Піхів. Нсспо-; . . . г, 
Чіпар 50 вѓ.'Разом $Ш50. Гроші ви--дівану забаву приготовила ювиля-! ^ е И комітет у Р о ч е с т е р і вже 
слано до центральної управи ОДВУ. там `родина, гй. на цю забаву, що існує несповна д в а рокИи З а 

Василь Гельнер. і відбулася в Народньому Домі, при- .." . г 
-_ _о̂  було багато ѓостей-прнятелів. і̀ ром. тон. час він призбирав на ЦІЛЬ 
ACTOPW Л. A R І ,"ан РШЙІІМдаЙ! забрав слово fa рі-дного-села поверх дві СОТКИ 

Коляда на національні иіли. 
; ИІЗВЙН присутніх зложити датки на 
j визвольну боротьбу. Збірку пере- ДОЛЯріВ, котрі п е р е ѓ л а з ДО СЄ-
і непі пані Олена Япчанка та пані , і а на чштальню, а т а к о ж на 

Микола Білнк зложив по $1 на Славка Явна, які' зібратК $6.77. . . . . . 
політнЧйих вязнів, Рідну Школу й Гроші вислано до центральної у п р а - , н ш ' ШЛИ. М н н у л о т о р о к у н а 
інвалідів. Разом -$'З. 

-6- вн ОДВУ. 

ГЕМТЃРЕЛІК, МІШЧ 
' н -, ;. '. На` ріжііі ціди) - -

Наш `4-тнй відділ ' ОДВУ пересн-
лае $75, які призначає: $35 на по-
лгтичннх 'вязнів, $20 на ннзвольинй 
фонд-, $20 на алмѓністраніііниіі фонд. 
На ці і рот і З.ЮЖИЛИСЯ такі позицЃі: 

` І 
Варвара Глисцяк. 

дохід з'` балю ?38.15, визвольний 
фонд $35v70, `з пушки № Иіігського 
$1.15. Гроші переслано до централь-j,. 
ної управи ОДВУ. ' " 

ѓпан Ќостюк. 

,,, ..ГАРЦФОРД,. КОНН. 
Відділ УЧХ ОДВУ при праць 

Наш З-тпй: відділ Y^VK ОДВУ ви-
с.іав^ $77.13," які призначені так: 

Різдвяні- Свята комітет вислав 
$25 до місцевої, кооперативи, 
щоб вона за ті гроші роздала' 
дарункиі для найбіднкиих ро-
дин у селі. Дістали такі дарун-
ки 43 фамілії. Решту грошей 
отримала читальня. 

І І Хоч.наша праця не дуже ве-
лика, то.всетаки вона корисна. 
іНас.у комітеті нема багато.--
всього ІЃ.членів. Якби всі од-
носельчаии згуртувались біля 

1 : 5 І'" того діла, то- рідному селу 
можна би було подати більшу 
поміч. 

МІНЕАГТОЛГС, МШН. 
На , українських іішалідів, --

Пересилаю $18.28, зібраних підчас 
Листопадового Свята; яке святкува-
ла наіна громада в осснн 1937 року. 

Г. ГТастушенко. 

. . as.Л'` 

УКРАІМСЬКОГО 
НАРОДНОГО с№яѓ 

З днем 1-го березня Д938 р. піна на іио-.Кішгу буде 
вищаў бо Книга піде в загальну розпродаж.. Тому ... 

І НОРИСШТЕ З ЦЕ! в Ш й в Г Ж Й 

mm т tЇЇМШШ 'ЯК ЗВІРЯТА СКАЧУТЬ. 
І{айдальше скаче цікаве зві-

рятко ґаляго, що живе на о-
сщ)овах ГндїйськоГо океану. 
,2Ирє воно від-двож до трьох 
етіц. довжини. По обрл боках 
‚ТІЛЙ, ма# воно бсуіон-у,, яка #у-
‚мцть ‚усі частини тіла. Підчас 
скоед ЦЯІ 6gv7̂ wa розт,яга^ться 
і (Е%?рит, щось у роді легко 
паду. Це авісиітко скаче зи 
одним „махом" 300 стій. Клн-
ґурлі- скач.уви на 60-70 стіп і 
зовсім лег,ко перескакують о-
горожі, високі 14 стіп. 

Найбільшійў силу скоку роз-
мірмр до своєї величини Milt 
бло^а Ь nwibUMii. коник. Блоха 
може перескочити перешкоду 
І500, ‚разіа більшу від себе, а 

.Жироийн,- оборот yppuvo-Tp, 
чимось новим, у ГўОЩВО`КдЄ'-
дитоаШ ЕоєпфДарцк Д тим^а-
JCQM , із ;. дчзслідіві над бгиатет: 
jcUKoio старовиною виходить, 
;щО Г̂Я№ЙЯНЙ 8ЖЯ ^ і в ш і е , я в 
;2ІООО літ тому. апашѓ систему 
жирового обороту, ЩА ще в 
ндодному перечищала ниніш-

іню систему. 
І Відбувалося-. воно- так.:, џд 

жнивах ̀ - КОЛІНИЙ4
 ;есидетськиіі 

Jce-тіянгін (а вони творили-,бЦь-
ImjfeTh на^#дення; краю! віддя-
і^з ібреде . з;,.полѓя џЏжал Щ 
‚д̂ р№авноРО( іич̂ хлАра̂  ,а в за-
адіну за,те Змгта#ав щось, н^че.кошгк робить одним скоком 

i)U 4й№ 

і подбайте, щоб негайно набути ту ГІ^аалялшу.Кнж^', 
яка передав живо` нінравдиво все те, чим.жило,, про 
що мріло й чого докоиадо^.стаіюіЄ.поколНтЯаУїфа#і-
ської іміграціт-в Америці, як теис і те, чнмжмве Џ що 
думає про нашу будучнтсть в Америці — наше тут 
роджене поколійия. 

.: Щ И№НЛАЙЇЕ ЗАШЙНІ 
Џ як не до секретаря свого відділу, так 

. Прямр. на^таку,адресу;.. . .... а,,.,..,,,,., 

JERSEY СІ†Ѓ, N. І. 

1 ^ ^ 4ff І 
З І Й В О 

(. Зовсім заявоі.вдарагписЯіДО.зннжуи^чіі-
го, ціну иогребника, котрий, -%власної волі 
продумує над низькою ціною. 

' . ' - : U г ' ' Л , . , . ; J . . . ` - . ' , i - 4 . S ' i ; 

Наші ўслуги можна дістати та ќсам о 
дешево (на ділі дешевше), як в інших, а 
кождий матиме те розум-ѓния і вдоволсн-
н'Я, .що дістав -ўслугу найліпшу, яку л'ише 
можна, дістати. 

$ТІФНЕК j. JE l̂lSlAK 6с SON 
FUNERAL DIRECTORS 

7? ВЛаггіл St., Jcntey City 
` -Phoaej. -. 
Bersretr 4-5989 

34 E. 21 S 4 Вчгошіс 
- Phone-. ї 

Влуоппе 3-0S4O 

Так 
TOHTOfT, MACC „ 

треба розуміти визвольну 
боротьбу. 

:визвольну боротьбу. Так треба розу-
мііи допомогу визвольній бороть-
61. .Коли будемо нашу любов до 
рідної України обмежувати тільки 

$50.16 па-‚визвольну боротьбу, $20.15' до слів, то багато їв цим не помо-
на ЛвлітИчтниѓ вязнів, $6.82 на ви- жемо. Треба дИі! А жертвеииість є 
івоЛьну- бгіротьбу з одноцснтового' першим ділом патріотичним і гро-і 
оподаткування члениць. jмадяпським! v 

ГЌ гроші зібрано з таких імпрез: Аина Задорожна. І 
$І?^даі'#рйМДч'ї-вязяачені№`'Някцниі(? '-'і '-і- с^-у^^-о ш.,,ш,..щ v ^ . - „ - 0 

За комітет, села Чеєник: 
. Я. Гривнаќ, М. Захарког 

Ш %Му SU г?оєЬезсс%.ІЧ, Y. 

молитовниќк 
Віночок (у білій кавчуковій оправі,, з рбразцем по сере-
і,,, дині., Малого формату. Для дітей)., ,,__ $ .90 
Ангел Хранитель (в гарній чорній полотняній оправі) __ 1,35 
Ѓ{омилўи нас Боже (в чорний шкіряній оправі .. ^_ 1̂ 35 
Ангел Хранитель (в гарній чорпѓй полотняній-справі).--. 1.35 
Ангел Хранитель (в білій кавчуковій оправі з образцем 

.. по̂  ‚серединѓ) — і^Л_..-...-^.-^..U- 1.70 
Бог радбсть моя (сторін 606. В гарній мятктй чорній опр. 2.00 
Бог радость моя (сторін 606. В білій кавчуковій оправі Ц 

з образцем. по середині). ,.-,._, .. 2J50 
" S V O B O D A , " 

BujS3 GRAND^ ST.. fP. О. Вм 346) -^HSEY СІТЛѓ, N. J 

НИНІЦНЙЯІ.. неќрву ќнижѓчќу.: 
г?озтоарялжаючи. . відновідилір, 
еквдьіаістюі зФФкжя, ІЯЛЖ^НО{О 
иа :ааасн.о^у;; кош?і:і(яке у спе.-
ціяльни^ кдаиашичщх і гидро-
ІїГ)афічннх.: .ум'09инв!Ќ Єгм%ту 
Ібуло все мліше-КИльще тієї- еа-
Імол І ‚якосга), ` .ж№.. т̂ к-. .гьлая?иїн 
;всі податки^ сплаяувеши прзи^-. 
кия .переі?азуіватіа збіжіжя. ‚jigt 

I'tHUlUX МІЄЦЄЯОСТЄЙ^ ХОЧ; ЗОВг 
чім не рухає наш збіжжя. У-

jjправа ..державного? шііихлірал. 
пол(уче†іаг.заі‡чаинв. з іЩ$жф` 
нон) Kacqwiv вела.обширне ли-
стуванця з. Виьасм4ками: збіже-
вих.конт.в інк̂ Філ масдевостях і 
з , рвзра^уиковиіііИ: аалатааљн, 
які. Щ№ явись чоя відбували, з%-
Сіданая для вирівняння рахуиг 
ків.. 
. : Єгипетська держава була се-
реднђо-поважним консумен-
і!Ом збіжжя та крім того виво-
зила збіжжя до чужих країн, 
яке в формі податків діставала 
від населення замісць грошей. 
; Завдяки тому хлібороб не 
мусів зараз по жнивах кидати 
багато збіжжя на ринок і не 
спричинював знижки цін. По 
всьому краю, ‚кружляли збіжеві 
чеки, як свогодні JB нас гропте-
ві чеки, та причинялися до о-
живлення господарки краю. 
. `, Ось. для прикладу зм-іст та-
когог збіжевого чека.: 

„Діовіз, єа-ш Діоиіза^ до 
директорів шггихліря у місце-
BQcri Анон. Прошу переказати^ 
з у.ого.в;иіеничнрсо..кон-та з І7, 
року на конто Діоніза, Філіко-
CQBjpro сина, 7 мір збіжжя^ Сло-
вамиі сім: мір збіжжя. Дня. 11. 
місяця фарфі;. у:,18г році воло-
дішвв щсаряі Гадріяна". .. , 
І Як видно.з дркумеіетіві збі-

жеві конта. ведено'.. на основі 
літ, а це було у заязку з уея-
крю. зміалиністю якости. збіж-
Жя з року на рік, залежно від 
скількости нанесеного Нілево-
FO наглуяу. . 

Завдяки розкопам зазнайом-
люемосд із господарсько-су.-
спільними відносинами, ЄГИПТІ` 
зперед кількох тисяч літ і ще 
нині можемо з них неодно.ѓо 
^ациит.ися.., uwsvjx ` 

дорогу 200 разів довшу від 
свосо. тіяа.. 

(Гірська лоза може переско-
I Чити` дронасть широку 33—40 
‚с#іи, літаюче вивірка переска-
куе з дерева на дерево на від-

;4аль.,.50 стіп; Передні й задні 
її моѓя получені широкою 
ПЛІВКО№'. 

‚Перегоновий кінь може ие-
рескочити рів, широкий Ш 'І') 
(ГТІтг.'Скок антильопи.доходиті, 
дў. 36 стіп довжи'ни й 10 стіп 
ширини. 

Лосось, який .перепливає 
врдолад на ріці, кидається не-
раз` у-воду на висоту 15 стіп.. 

-Ціѓ-
mm 

ТАРЗАН НА Р О З Ш У К А Х . :̀ (Щ 

) Н і всіх І№рг.мі І мс ілмх 
„Радіова Орхестрз" 

М. А. СЕРБЕНСЬКОГО 
І Обслужить і найвнбаглнвішнх. 

169 AVE. A, NEW YORK С1Т V. 
Телефон: ALsonqttaL 4-4852 

- t - — I , — , 
I I I M I M I U H O 

Д - Р Н)РЙ АНДРЕЙК0 
ІОСРАШСЬКИИ ЛІКАР, 
ХЇРУР1^ fc А К У Ш Е Р 
.321 E. 18tfe STREET. 
between Itt mnti 2лА Aveauee, 

I HEW YORK, N. У. 
Tel. GRAMERCY 5-34IO. 

Урвдові годинќ, рано від Г0 до 
12. вночір візѓ 6 до R, а в німілі 

і І йвно від 10 д о 12 

- Сплячий кавуру не почув 
Тарзана, коли той йому викра-
дар чорну дівчину. Далі і далі 
віддалювався Тарзан з дівчи-
ною від сплячого кавуру, а він 
спав твердим сном. Вкінці Тар-
зан цілком зник у гущавині 

. нетрів і знайшовся поза небез-
некою кавуру. Тепер він пря-
мував з дівчиною назад до 
пдемени укальо;' в якому не-
давно присудили були йому 
кару смерти. . ' 

і Тимчаєомнайвірніші - вояки 
Тарзана,.1 вазіри, поволі підсу-
`валися також до того плем.ени, 
в якім вони ‚спо'дівалися знай-
ти самого Тарзана. Так прика-
зав був їм Тарзан і це вони 
слухняно виконували. Та вони 
самі добре не знали, чи племя 
удальо, яке було ославлене зо 
своєї жорстокостц, було- тери-
язне до Тарзана, чи ні; не зна-, 
ли, чи прийдеться звадити Д 
ним боротьбу, чи ні. 

Як во̀ ни ось так пробивали-
ся крізь лісову гущавину, по-
чу̀лн н̀а дереві вереск малпн. 
Зпочатку. вони, не звертали на 

, цей веррск вели'кої уваги, бо 
в нетра̀ х є чимало малп.Та по 
кількох хвилинах ця малпочка, 
то верещала, зіскочила вниз і 
зявнлася' безпосередньо перед 
ними. Мувіро' пізнав її і закри-
чяв: ,;Це Нќіма, бвана мусить 
бути-десь недалеко". 

ИИПВЯВВЙНІІШШВ 

Не питаючи, дозволу, мал-
. почка вискочила на плечі Му-

вірові і почала йому щось в 
ухо жибоніти. їг:рухи.6ули ду-
же нервові. Кілька разів.'серед 
'вереску вона . підскакувала, 
w-оибн денервуючИсь, що Муві-
ро не робить того, що вона 
каже, Далі вона зіскочила і 
почала тягнути ного за ногу. 
Аж тепер Мувіро. її зрозумів'і 

'.сказав: „Ходім туди, куди во-
на пал -тягне'.. 

МЏЏ 
vyKPAHiqbKM^ ПОГРЕБНИК 

без`.і' ріжниці, як далеко яоза 
гѓюорком. Вр;гзі потреби теле-
фону(Не до' нас Обслуга щира 

HS-'"і ' ‚VCCH.'t.;̂ - pffice^jit " 
383, MORRIS, AVENUE, 
V "‡оґ.- ‚Sprinlffiejdl Аа.е. { 
NpE„.W A,RK; Я J. 

г +№ Л) ш ) 'Ч і 
УкНМВІІРОі ЯРЕМА 
УКРЛЩЌІІІЯІЦ, левшшщк 

^ЛЙтИЛГ^ЄОЬ ПОХОРЄИАМИ 
В BRON5C, BROOKLYN; NEW 
: . ; ,YpRlC t, ОКОЛИЦЯХ 

І ^ Е Т Љ STREET, 
iPfEW.yORK, N. Y. 

BftANOR OFFICE і CHAPEL: 
^"TOf PROSPECT AVENOE 

Ccor. El 135 St.) , BRONX1, N. Y. џтт-^ТІЙТ^^в^т 4^2566. -в mr. 
тьн іьилШАМ БУНЬКО 

Новий Українській Ундертейкер 
зарйАгкуе1' погрсдамн по ціні так 

низькій, яќ $1-50. Обслуга 

J O W N B U N K O 
Lfeetiwd UmufcrtikTKr St Embalaar 
437 Щ вЉ ST^ NEW YORK CITY. 
Difni6ed Punwtli S3 tow ю $1S0. 

Telephones Orchard 4-80M 


