
АМЕРИКА ЙРОСТЯГАЄ РУКУ 
ВАШИНГТОН. — Секретар Кордел Гол заявив, 

що американський уряд запрошує всі держави на 
світі заключити з `нею торговельні договори, по-
валити тарифові мури й розпочати на широку ска-
лю товарообмін, викликуючи тим не лиш добробут, 
але й добрий приятельський настрій серед народів! 
Гол сказав, що економічне замкнення Гсамовистар-
чальність не мають основ і народи мусять зо со-
бою вимінюватися своїм'и економічними витвора-
ми. Вкінці він заявив, що Америка не буде стояти 
цілковито осторонь від решти світових подій, але 
буде ‚морально впливати, що$ зберегти мир. 

K6tirPUt ПРИЙМАЄ ДІЛОВИЙ ХАРАКТЕР, 
ВАШИНГТОН: — Хоч сп'ра'ва обструкції проти' 

лШ№Ь ѓ̀оѓ законопроекту Ще в' ко`нгресі не ЙОкІнче-
на, тб Кбн†рее ступнево ` ѓір(й'бй'рає' н'азад! св'ій ді-
ловйй ха'рактер. Після ухвал'е'ння м'е'іііканеЕІОгсІ За-
к'он'у тепер на чергу при'ходить фарме#ськйй закО-
нопроект, який Матиме' н'а ув'азі угіра'вйлЬнейня сгф'а-
ви Контро'лі посівної площі та справи „вс'е' повного 
шпихліра". Також підготовля'ють іще' о'дин зако-
нопрОєкт у ейраві найнижчої заробітної НЛатНі і го-
диН праці. ̀ Бо ќоч перший законопроект у тій crtpa-
ві провал'ився, то іфОте ця справа н'а'стільки важка, 
що конгр`ес м`усить її ще раз взяти під нар`ади і вй-
рішити заќогіом. 

ПЛЯНУЮТЬ ВЕЛИЧЕЗНЕ МдИИіЄМствй. 
ЙАІІІИНҐТ(}Н. — Тому, що бізнесовий застій, 

а вкупі з нѝм безро'біття, далі зростає, уряд по-
чина'є розглядати справу будови величезних екепре-
сових автомобільних щляхів, які перетиналиб А-
мерйку від Атлантику ДО ТиХого океану, а також Від 
Канади до Мексика та Фльорйдй. Цей ш'лях м'ав би 
довжину 20,000' миль і коштувавби вісім біліонів до-
ЛЯрІВ. і і ; 

дУІбгУги ІАстИЛШій ЙіДоНІОгб W 

СМШВШКА. 
ОСТРОЙ СВ. ЄИМОНА (Джорджія). — Неві-

домі злочинці вистрілили крізь вікно до місцевого, 
загально шанованого священика д-ра Лія і вбили 
його на смерть. Священик Лі заповідав безпощад-
ну боротьбу із злочинцями, які в тих околицях 
дуже розпанощились. Та заки- він ўспів пере-
вести задум'аний плян, злочинці вбили його. Він 
мав 71 років. 

РОЗУМНЕ Сл#йо ДУХОВНОЇ ОСбШ. 
НЮ ЙОРЌ. — Священик Монеґей на Проповіді 

в церкві сказав,- що це є 'обовязком усіх робітників 
організуватись і добива†йсь кращих життєвих; у-
мовин. Кожний робітник' має повне моральне пра-
во до`тих добр`одійств, я'кі створила нинішня циві-
лізація,- а які він творгів На спілЌу з іншими сўспіль-
ними ќлясами. Він говорив', що католицька церк'ва 
є фактично робітничою Церквбю, і закликай Щ-
них, щоб творили р'обітничі юн'ії на засадах като-
лицизму. А на адресу капіталістів він сказав, що 
коли вони не дадуть робітника^ тоТб, що̀ їій Нале-
житься, то робітники самі собі візьмуть, але 
„страшною . ціною". 
КРИТИКУЄ ПОГАНІ ВІДНОСИНИ У ВИСОКИХ 

ШКОЛАХ. 
НЮ ЙОРЌ; — Проф. Волтер Джісоп гостро 

критикував нинішні відносини, що існуќють по висо-
ких амерйка'нсіЖих школах у ділянці приймання уч-
нів. Він сказав, що нинішні високі школи, маючи 
розбудований апарат та борючися з економічними 
труднощами, стараються ріжними способами зама-
нитй до' себе нових учеників. В погоні за учениками 
ці школи забувають нераз за свій пе`рвісний обовя-
зок і починають більшу вагу класти на спорт, ат-
лєтикуі музику, танці і т. п., ніж на саму науку. 
Часто дістають шкільні субвенції не ті учениќй, що 
визначилися в науці, тільки якісь добрі футболісти, 
пливаки, або ,тц Що, вміють добре грати на бубнах. 

ПЕРЕДБАЧАЄ ПІДІЙМАННЯ В АСЕКУРАЦІЙНИХ 
' . КОМПАНІЯХ. 

ОЛВАНІ. %-' Стейт'овйй директор асекўрацШгіО-
ѓо департаменту, Лўіс Пинк, заявий, що в мйнуло-
му році Всі- асекураційні компанії Зап'исали значну 
звишку в своїм бизнесі. Але в 1^38 ро'Ш бизнес`у 
всіх асекураційних компаніях гіовгіней itiie більше 
поправитись і вони повинні ося'гнути йерШОк свого 
зросту. , . . -: . . . - і 
РАЯ№Ш ТГАЙЇЛЬОН НА СВІТОВІЙ 'ВИСТАВІ, 

НЮ. ЋОРЌ: — На Світовій бйс†абі в Ню ЙЬр`ку 
плянують побудувати величавий радїоййй павільоН, 
Ў якім бў#е представлений осяг у тій ділянці гіро-
Мислу. ЃІавІльон цей буде мати Ййгля"д ЙелгіЧезНоі 
радіовоі.ЛЙмпи. 

В ОДРАЗкЙ 

ПЕРЕМІНИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ФЛЬОТІ 

Образо^ пр'едставляє сцену на кораблі американ-
сьќої фльрти, яќ адмірал Клод Б. Блок (що стоїть у 
середині) перебрав команду, начальника штабу^аМери-
канської (р.тьоти від адмірала Лртура гЇШ^.Улк$ЧРШі .. 

тв?)'гб^іїопередТГика (Тїа краю, направо): - ' , 

'ш в ...... -''.''Т".'1' 

ііік^ЬНЯЦ†во в к)ѓо-
CJIABil. f 

В Югс?слааії є 10,200 шкіль-
ни^ будин'ків. До вселюднИх 
Шкіл ходить 1,400,000 дітей`, й 

" п " -І^І?Т-`?У.тг 
АБСОЛЬВЕНТ АКАДЕМІЇ 

МИСТЕЦТВА ПІД ЗАМ1ТОМ 
ФАЛЬШУВАННЯ 100-ЗДО-

ТІВОК. 

У Коломиї в склепі Чеховича 
вчителів було 27,500. Підчас І якийсь чоловіЌ HaMaraecrf в'й-
перепису населення 1931-го р. І міняти фальшивий ІОО-з'Дбтб-
було в Югославії 45% негра-'вий банкно-г. ВияЕгиЛосгі, идб 
.митних. В ґімй'йзіях є 11,000'тим чоловіком буй Адольф 
студентів, а Й університетах 14 Ґец, урядов'ець Кооперативи 
тис. (8,000 в Бсограді, 4,600 в Мистецького Промислу в Жу-
Заѓребі й 1,70̀ 0 ў Любляні). равні під Станиславовом. В і̀н 

заявив, що згаданий банкнот 
ШРОТЕНАКЄ. одержав з бк)'ра кОогіеративй 

і В СтанйславЬві. Прокуратура 
В Англії н у Франції щорзз ШАШ арештувати Ґеіій. Ґец 

більше вживають електричних j M a f e пбкінче`Йў Академію Ми-
ироводів знеѓоріючою ізоля- стецтва. Фальсифікат вйкойа-
ціею, т о п творить окис маг- н н й Гі0г6 мистецьким пером. 
незу. Він має незвичайно вели-
кий електричний опір і знаме-
Нито прилйгае до міди. Мідяні 
дроти, покриті цим новим ро-
дом ізоляції, фабрикують в у-
сяких, вимаганих у техніці пе-
рекроях. Вони мають незапе-
речну пр'икмету: не згоряють 
навіть при високій температу-
рі: Назвали їх ‚‚піротенакс". 

ЗНАК ЧАСУ. 

Звільнений з вязнииі в Пля`-
ні в ЧСР Карло Цольнер нЬ 
знак протесту проти звільнен-
ня зі'р'вав' з себе одіння й не 
хотів вийти з келії. Тому, щЬ 
аре'штувайня ЙОГО за опір вла-
Ді`сНуІо йо'го мрією, вязнична 
стсірй)ка мўсіла Пр'осто в'брати 
його в одіння й викинути на 
вулицю, де він іще довго голо-
сно протестував. 

СПРАВЖНІЙ СТРАД1ВАРІЙ. 

У Плоєшті (Румунія) в од-

З'ЇЗДИВ ЃІО ІТбРУЧ`чЧ ЗІ6 
сходів †РЕТЬ(Й`О rid-

ВЕРХА. 

В Ака"д. Домі у Кракові тра-
пився трагічний випадок, зѓа-
кінчений смертю одн`бго 30v 

студентів. Річ у томў, що 
студент фільософії, 23-лггн'ій 
ВОй†і){ клґогер, зМджаючи по 
поруччі сходів з тр`етьо'го tio-
верха, втратив рівнйв`аѓу й у-
пав На кайігійў долів'ку та зло1-
л̀ їйв собі хр'еб'етн'ий стовп і че'-
регі. Сяер†ь Заступил`а пб'гай-
но. Померлий був СИ'НОК! ЛІ-
кйіїя. 

) і ` } - 1 

схоп'или f pi3Hdrd вЛгі-. 
МтА МАЃЎШЕ^КА. . . 

'В Бялій схопил`и бандита 
Никифора Марушечка, який у-

}тік від ̀ облави в келєцькому 
ноевідстві на терен шлеськото 
во'ЄйідС†йа й скпйбався доб-
ШйЙ час м. їй. у Дзєдзіцах і в 

гібчтбві ГОЛУБИ В японп. 
І Японія має з` усіх країв на 
'світі найбільШе гібчтових го-
лубів^ Має їх 80.Ю00, з чого 

j четвертина належить до вій-
ська. Гол'убів уживають редак-

і ції часописів, лровінціяльні 
j лікарі, рибалки й представни-
кн інших прбф'есГй, що мусять 

j скоро подавати вісті. ІЦоден-
ник „Асагі Шімбу" в †окйо 

імає 350 голубів. Ці гол'уби пе-
'реносять не тільки вісті, але й 
'фі'льми. Рибалки беруть ѓолў-
бів з собою на море и гіуска-
ють їх І50 KM. від берега, по-
відомляючи ними свої родини 
пр'о Ден'ь п`оворотў, про вислі-
ди ргіболбвлї й`т. п. Корйстў-
ва†йся голубами як засобом 
ѓѓ#Яз'ќів нав'чилися Яп`бНці, зда-
етЬсй, від АЄрсів. , і 

кЬлишніи' російський 
ГЕНЕРАЛ УМЕР ЖЕЙРАКОМ. 

'У захисті для бездомних у 
Варшаві помер н'едав'но жеб-
рак, іііо ўходив за жида і жеб-
рав при 'синагозі на Ѓіразі. По 
смерті пОказал'осй, шо' вій" не 
ЖйД, але ро`сіянин, і то иолиш-
ній ген'ерал царської `̂ Грйії, кн. 
Тійоф`єЙ Муратов, рідний брат 
бувшого курського ѓубернато-
ра. б 1918 р. Мўратов ўтік пе-
ред больііУевйками до Польщі 
і тут ДісТаб право азилю! Опі-
сля вій десь подівЄя й емігра-
цїйний колітеЃ ніяк йе міг від-
найтй"ЙОго. `Тгпср" тгігказалося, 
що Муратов утратив мову і 
сѓав жебраком, ўходячи За 
жида. 

ЗВІДКИ ПОХОДИТЬ НАЗВА 
ПАРИЖ. 

Давніше називався Париж 
Лютеція. Це бул'о місто, побу-
доване на острові на ріці Сек-
вані, столиця племени Парй-
сів. ВІД йазви цього племени 
створилася зчасом назва „Па-
риж`". Про Лютецію' згадує 
Юлій Цезар у „Спогадах про 
ґалійську війну" (в 6-тій 
книжці). , . - ' г. 

КИНДЖАЛОМ У С Е Р Ц Е 
HAPEifEHOi. 

У Львові до Своєї нареченої, 
кравчині Францішки Вексель-
берг, За'й`шов у відвідини в о ‡ 
ййй магістр'атў Соха. Нараз' 
повстала між ними сварка. 
Со'ха вдвр'йй б ‚одній хвилин`і 
наре'ч'ену` кинджало'м у серце. 
Тя`жко рѓайену відвезли дб ліч-
МиШ. ` і 

н'ого е'мерйтованоѓо урядовця j БЄлвськў. ПіДчйс схОплення 
відкрили ориґїнальнў скрипку бандит стрілив пи`ть разів до 
Стра`діварія. Ця скрипка має.поліцая; а№ Зранив йбго тіль-
наѓгйс латинськими буквами: ќй легко в лгійе. У слідстві Ма-
„Антоніюс Страдіва'р'іюс Кре- рушечко заявий, що стріляв 
мйнзіс Фаіііебат; Ай'Йо 1727". Є }том'у, щЬ з' нього вчинила по-
також знакххреста й букви 
А.С, 

ліція` З̀о звичай"ното кйШенево^ 
го злодія — ба'ндита. 

МОРСЬКІ ГЕРМАФ`РОДИТИ. 
Зоольоґія знає такі тва'рини, 

в яких зміна полу є явищем 
нормального розвою, фізіо-
льочічним. Ось нпр. досліди 
проф. Гартмана1 н̀ад морською 
живиною т. зв. морською пері-
стеницею (офрїотроха туері-
ліс) потвердили' цей цікавив 
факт у Житті тварин. Тварини 
того роду є замолоду самця1-
ми. ЗЧасом, коли розвинуться 
і їх тіло складається з 10—іЬ 
перстенів, заміняються в самй-
ці. Одначе їх можна знбву леѓ` 
ко замінити в самця, коли віі-
тяти від її тіла б--10 персте-
нів. Тоді тварина знов стає 
самцем і дістае,^чоловічі прик-
мети. Подібну перемін'у самиці 
а са'мця у цього хробака мож-
на дістати, коли його відповід-
НЬ годувати. Згадані досліди 

І вказ`ую'ть, uta пбл у таких хро-
бакїв Є Дуже ‚Залежний від 
Звер'#ніЯ ЧйНЙИків; а їхні ѓіоло-

)в'і прйкьіѓ†й є. нео'значені. 

НАСТУП НА МИТРОПОЛИТА 
ШЕПТИЦЬКОГО 

ВАЙІІАЙА. — Ђ будж^товій кокіісії .діольбьк`о-
го Сойму посол Во`йцеховскі виступив з ѓост{УЙ'кіи 
сл`овййй обуреннн-, звернй"мй1 проти іі{гітоо'̂ блйта 
Шептицького, голови львівсько'ї ѓр'екО-ка†ЬМЦької 
ар'хйдіеітезії. fake' ^озкесла по світі По'л'ьська А-
гейція Телегра'фічна. Вона гіоДає, щО пос'ол ВбЙ-
це?КбвСКЇ був' н'а'Йб?лЬше-. обур'ений ти'м,. що .‚Йй†рО-
По-іи† заказав жойн"Гра'й ПОЛЬСЬКО'Ї а̂ )Мії, шо,.є ipt-
ко-катол'ицькоѓо обр'яду,, брати учас'ть у' ЙО̂ )ДЙн-
ськім Святі,' яке влаштовує по'льська команда для 
війська, виправдуючи це зарядження наскрізь п'О-
Літйчн̀ими" ьіоуивщи: ПбС'О'л #ой'Цех'овеќ? тв'е'рдив, 
іцо завжди ЂЇЙськб Ьрало'уч'а'сть й'украшсьќїм. свіїті 
Йо'рданў. А теп'ер 'митрополит Іііегітйцькйй зло'мив 
ту традицію, керуючись при тім ненавистю до`^іоль-
щї. ('‡б зробив це' тоді, казав бойцєхов'скі, коли з 
українського й пол`ьсько'го боку є „йоряднТ`тіблі-
тйКи̂ ', ЩО працюють над нормаліза`цією відносин 
м̀ іж поляками й українцями. ІІЇоб До такої з'годи 
не допустити, казав посол, митроп'олит ЇІШітЙЦЬ-
кЦй йИКОрУстоВуе кОнКОрдаТ на неКо'рйсть ГЇбльщі, 
айГав'і†Ь його'Ломить ПрИ помочі сМіцЄниќів, к̂Их 
сббі спеція`лЬнО добирає для цеї ціЛѝ . А духовен-
ствОу казав бойцєхоВскі, має Дуже' великий вііЛіІв 
М „бd^oб0^iзДйвий і поцтивйй" укра'Шський .нарід. 

Накликує до контролі над митропрлитотйЯ' ' 
Посол Войцєховскі подає Дйлі, що Це' †їлЬ'кн -в 

Дієцезії Митропо'лита ШептиЦьКбго духо'венство й 
нарід є Дуже сильно настроєні прѓоти Пбльіщубов 
інших дйо`х українських ДієЦезіях є і'накше. ДоШ-
гається від пол'ьЄьКоѓо уряду, щоб ви'мусив на Ва-
тикані відібраний Митрополитові Шепти`Цькбму ік-
ряду церковним маєтком та щоб пе^'Данр. ц'ей 'з'а-
ряд у руки польської держави, бо митрополит'вн-
дае з цього маєтку великі суми На ^ШрвіитШчу" 
акцію, звергнену проти Польщі. ` 

ШМАЬ№ ftdPjtAti. 
, ЛЬВІВ. ^—. Традиційне свято Йордану випало 

у Львов'і надзвичайно` величаво. Р'инок завалили не-
проглядні маси народу. Була чудова погода. ІІер-
иій'й раз обійшлося с̀ вято без участи` війська,' вій-
СЬкової п'ара'ди і стріл'янини, як це бувало з.авжди 
за Австрії. Був церковний наказ святкувати ЙорДан 
без участи польського війська. Як причину подано 
те, ЩО така уч'асть не відповідає характерові цього 
свята, зокрема` обрядові! ' ! ' ' ': ` ;^. 

„МАЛОПОЛЬСкА", А НЕ ГАЛИЧИНА. 
ЌРАКІВ. — Якийсь Збіѓ-нєй Конаржевскі лќгтўє 

на сторінках відомого україножерного часопису 
„ілю`стрбваЙй Кур'є'р Цодзєнни" (Гг(Ц) з приводу 
того, що українська преса в межах Польщі Дйлі п'и-
ше „ҐаліціА"^ а не вживає остентаційно назви „Ма-
лопольсКа"! Каж'е, що вже найв`ищий часі щоб „то-
вариствО зпід згіаку УгіДО і також з площі св. Юра 
нарешті зрозуміло, ЩО сьогодні є тут Малополь-
ска, а не якась Галичина". 

ЗА О. У. Н. 
ЛЬВІВ..— Львівський польський три'бунал'fcy-

див Миколу АрсениЧа; співробітника лацібналге'тич-
ного часопису „Нове Село". Акт обвинувачення ;за-
кидав йому, що він не тільки належав до ОУН, 'але 
тоді (в 1935 p.), Коли частина проводу бртанізації 
була арештована, він переводив реорганізацію 
ОУН. Підчас розправи Арсенич заявив ,̀ що є чле-
ном ОУН. Трибунал засудив його на три роки 
вязниці. 

^ГАЙДАМАЦЬКІ КУЛІ"; 
КРАКІВ. — ІКЦ Нарікає, іііо в - ‚‚Мало г̀ірль с̀це 

ВСХОДНЄЙ" ўкраїнЄькі Шовіністи не даЌѓть жити „по-
ряднйм русинам". І тиЌ, пише він, у селі П6+3ѓг6і?ах 
під ВереЖаНаЙй вгіав від „гѓѓйдЙйаць̀ кЬЇ ќу№ Ян 
Онущак, Що був' „тйхйій діячем". Це, пише' та1,ЃкзНа, 
Вже' Другий вгіѓїаДоќ у тім селі, щО і`иие від „сќри-
ТбівбгівчОЇ гайдамацької кулі льояльний русцн". 8а-
разом` ч̂ йсопие стверджує, що по'ліцій не ЗнЙє^хто 
доконав убив'с'тва, 66 Визначила 1,000 злоти'х гіѓіѓо-
рОДЙ, ЩОб вислідити вбйвнйќ'гі. 

ДАЛЬШІ СЛУХИ ПРО ЧИСТКУ. 
. БЕРЛІН. —-. ДипльОматичНі Кола не можуть 

вийти з дива, як це так нагло прийшло до таких 
змін у Німеччині. Тільки догадуються, що зѓайшли 
радикальні зміни, бо усунен'о від проводу в армії 
тих, що завжди натиска'ли на замирення Німеччини 
з Росією, намагаючись відтягнути Німеччину від 
надто близького союзу з Італією, І тому в"Мобќві 
мабуть слушно коментують німецькі зміни в' такий 
спосіб, що вони ПриспіЩують воєнний конфлікт 'між 
Німеччиною і Єовєтами. Німецьк`а а'рмія оста'вся 
таки надалі в руках оріцирів старої школи. Ѓв'она 
готова сказати своє слово. Та покиЩо Птяєр є 
горою. 



ЗА РІВНІ ПРАВА, АЛЕ 
З ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

У Ню їйорку зібралася була минулого тижня 
поважна жіноча організація, Стейтова Федерація 
Жіночих Клюбів, і на цих зборах виринула незви-
чайно цікава боротьба за рівноправність жінок. За-
мітна була ця боротьба тому, що могло би здава-
тися, що проти ‚рівноправности жінок моглиб знай-
тися люди хіба на мішаних зборах або на зборах 
жінок хіба в такім краю, де люди непривичні до 
засади рівноправности полів, але не в Америці, що 
здавна в цій справі вела провід. 

Осередною точкою боротьби послужив внесок 
на поправлення американської конституції, себто 
додання до неї нової поправки, яка загально дава-
лаб жінкам усі такі права, які мають чоловіки. Кон-
ґрес мав би потім мати право виконувати цю по-
станову конституції через ухвалювання відповідних 
законів. 

Здавалось би, що нема нічого кращого для жі-
нок, як власне дістати таку гарантію рівноправно-
сти з чоловіками в конституції, себто найвищому, 
основному законі краю. 

Одначе ;на,згаданій конвенції виступила пані 
Спорборґ, КчЩ))а̀іЏ. предсідницею законодатнього 
комітету організації, і радила конференції за кон-
ституційну поправку без застережень не заявлятися. 
Говорила вона: 

„Ця поправка має на ціли надати жінкам рівні 
права з чоловіками... Я не є за рівні права, а при-
чиною цього є те, що я не знаю, до чого ця рівно-
правність доведе. Ми, що від довгих років працю-
вали для захорони жінок законодатніми дорогами, 
боїмося, що ця конституційна поправка за одним 
замахом усуне всю цю захорону для тих, котрих ми 
старалися врятувати. 

„Поправка каже, що конгрес має мати право 
переводити цю постанову в життя відповідними за-
конами. Відразу насуваються на думку ріжні прак-
тичні питання про справи, про котрі досі стейти 
мали право рішати: чи конгрес має дістати право 
видавати закони про подружжя, про розвід, про 
законність дітей? Котра місцевість буде вважатися 
замешканням для подружжя? -Чи-та,-де живе чоло-
вік, чи..та? в котрій голосує жінка? Що станеться 
з контрактами, з правами власности й таким ін-
шим?" 

Уже ці слова показують, як практично підхо-
дять. жінки до цеї справи. Вони не захоплюються 
загальною гарантією рівних прав, але дивляться, чи 
така( загальна гарантія прав не відбере їм уже до-
бутйх ‡ірав. 

Яке розумне це становище і скільки практично-
го розуму в ньому, знають передовсім ті люди, що 
маютЬдДосвід власне з такого роду загальними кон-
ституційними постановами рівности, наприклад з 
ославленою^ гарантією рівности народів у консти-
туціях старої Австрії або нинішньої Польщі й Росії. 

УДАР У СПИНУ 
Цей удар щойно приготов-

ляеться. Тим не менше є він 
дуже небезпечний. 

Говорю про удар майбутній 
Україні, як вона повстане — 
так віримо ми ѓвсі — над Дніп-
ром- Ніколи питання` україн-
ської держави не було таке ак-
туальне на сторінках не тільки 
нашої крайової, але й ‚поль-
ської преси. Багато органів 
польської преси погодилися з̀ 
немилою для ' них думкою 
скоршого чи пізнішого пов-
стання української держави зо 
столицею в Києві. Одні гово-
рять про „Союз" з тою май-
бутньою державою (проти 
„спільного ворога, Москви"), 
другі про „федерацію", треті 
про анексію (Манчуко) і т. п. 

Але навіть ті часописи, що 
вважають створення України 
за неминуче — і властиво саме 
ці часописи, — вже комбіну-
ють пляни і проекти, щоб тій 
немилій неминучості зарадити. 
А коли вже та держава конче 
повстане, то бодай зробити її 
для себе нешкідливою... 

Ось про` це я хочу говорити 
'в цій статті. Щоб зробити ту 
державу для себе нешкідли-
вою, плянують ті. часописи 
створити їй на задах новотво-
ри, які все можна булоб вразі 
розвалу Росії використати 
проти України. Одним таким 
новотвором, якого ідею дуже 
пропагується в пресі, є „Віль-
не козацтво", незалежна Коза-
кія, другим — Крим. 

Щодо Козакії, то для пропа-
ґанди цеї ідеї повстав окремий 
орган преси в Парижі: „Воль-
ное Козачество". Обійняти та 
„Козакія" має землі донських, 
кубанських (українських), тер-
ських, яіцьких та інших коза-
ків. Ідея' цілком штучна, бо ні-
коли оті козаки не творили, 
навіть хочби автономної, ціло-
сти, ніколи не мали спільної у-
прави, ані історичної минувши-
ни, ані традицій. Традиції не-
залежного політичного існу-
вання мало лише донське ко-
зацтво. Але автори „козаць-
коГ'! ідеї самостйного Дону не 
хочуть. Вони хочуть включи-
ти його до тої мітичної „Коза-
кії", а разом з ним і Кубань. 
Ціль ясна. Відірвати від май-
бутньої України українську 
Кубань, посадити на карк У-
країні „Козакію", яка розпо-

ряджатиме керчинським про-
ливом і могтиме в усякий час 
шахувати Україну. 

Щоб це шахування ще улек-
щити, видумали ідею само-
стійного Криму. Крим само-
стійний давно перестав існува-
ти. Навіть уже за Хмельниць-; 
кого не був . він самостійним^ 
лише під '' протекторатом Ту-
реччини, яка приказувала ха-
нові в Бахчисараю і диктува-
ла йому свою волю. Потім пе-
рейшов він під панування Мо-
скви. Отже здавалосяб, що 
що може бути природніше, 
як колиб цей півострів на за-
саді автономії перейшов під 
зверхність незалежної Укра-
їни? Так, чи не так, по 
розпаді російської імперії 
Крим, як самостійна ці-
лість, не вдержиться при жит-
ті. Був би коли не при Україні, 
то при` Туреччині, при Італії, 
при Англії, чи. при Росії. Отже 
чому не признати його Украї-
ні, яіка-без нього не може обій-
тися в;ніякім разі? Бо хто во-
лодіє Кримом і його іморськи-
ми базамиріюй є паном Украї-
ни. І до'то'го ми допустити не 
можемо. Нащож висувати ідею 
незалежного Криму? Нащо пу-
скати ріжних нібито „пред-
ставників татарів" з протеста-
ми в польських часописах про-
ти українського „імперіяліз-
му"? Все одно, ті татарські 
патріоти прилучаться чи до 
Росії чи до Туреччини. Цю му-
зику роблять ті, які хочуть 
мати опріч мітичної Козакії 
ще одну іграшку, ще один 
штучний новотвір, який, — за-
слабий, щоб вести самостійну 
політику, був би коли не прав-
йо, то фактично в руках посто-
ронньої ворожої Україні, сили, 
як засіб пресії на Україну. 

От які нитки плетуться в 
польській лресі. І чи лише в 
пресі? І ту прлітику треба па-
раліжувати. ^Скажуть: коли.,то 
ще все це'' буде! Це музика 
майбутности! Але, поперше, 
хто знає, чи такої вже далекої 
майбутности? А подруге, коли 
чужі вже забезпечуються про-
ти нас, то ми маємо сидіти, 
склавши руки? 

Варт цю справу порушити 
в американській пресі. Щоб у-
країнці виразно заявили свої 
права на Крим і на Кубань. 
Інакше, через чужу пропаґан-
ду, Захід не знатиме про них. 

РОЗБІЖНІ ПОГЛЯДИ НА 
М, ГРУШЕВСЬКОГО 

Професор університету Ми-
хайло Груше'вський належить 
до найвизначніших україн-
ських діячів на переломі 19-
го і 20-го століття і в 'першій 
четвертині 20 століття; 

Людина незвичайної роботя-
чости й енергії дісталась за 
старанням угодової політики 
Олександра Барвінського на 
катедру університету у̀ Ліьво-
ві і зараз зайнялася реорґа-
нізацією Наукового Товари-
ства імени Т. Шевченка. По-
більшились числом і обемом 
видання цього товариства, жи-
вішим став і „Дітературно-
Науковий Вістник". 
. Крім того піддержував він 
дуже живі зносини з Києвом 
і ‚став немовби видимим зна-
ком союзу між Наддніпрян 
ською і Наддністрянською У-
країною. 

Сягнув він своїм впливом і 
в чисто політичні відносини 
в Галичині, беручи участь у 
зорганізуванні „Національно-
демократичної Партії" та втя-
гаючи до неї й Івана! Франка, 
з котрим -разом працював ` у 
згаданих двох підприємствах 
Зрештою Франко не видержав 
довго в тій'партії і 'по яких 
двох роках усунувся з неї 

Але ось вибухла війна і тре-
ба було рішатися, на котру 
ногу станути. 

У Відні зараз на початку 
війни повстав „Союз Визва 
лення України", зложений 
майже виключно з наддніпрян-
ських імігрантів. Цей „Союз" 
увійшов в стислі звязки з о-
середніми державами, Австрі-
єю і Німеччиною, які помага: 
ли матеріяльно і тим, що за 
ложили спеціяльні табори для 
полонених українців з росій-
сійської армії. До тих табо-
рів вислав „Союз" цілий ряд 
визначних українських діячів 
що займалися національним 
освідомлюванням тих полоне 
них, а далі й організацією їх 
в узброені відділи під укра-
їнською командою. 

В той спосіб повстала так 
звана „синя дивізія" в Німеч 
чині і „сіра дивізія" в Австрії, 
котрі могли відіграти ' вели 
чезну ролю у Великій Україні 
Та остаточно їх самі союзни-
ки, хоч і за справою таки 
самих „землячків", розвязали. 
Є це одна з найсумніших кар 

Ѓват Крашанко. 

В СТАРІМ З Ц І Ш 
їстопична повість. Історична повість. 

- — Як би добре хто запла 
тив, то й `рідного брата! — 
сміявся Кіндис. — Торгува-
тися нема що, бо між нами 
ще стоїть давня угода. Че-
тверта пайка добичі чи оку-

'пу моя! 
— Як не буде втрати в лю-

дях. Двох я сам убив. Лиши-
лося небагато. 

— А не можеш дістати по-
мочі від іншого улуса? 

— І з тобою ділитися і з 
ІНШИМИ? ' і 

Татарин покрутив головою 
заперечливо. -

— Добича буде легка і до 

.;v-r Калійі згодимося... Коли? 
Дй?^На кого" полювання? 

— У мене гості. Багатий пан 
з жінкою і з донькою. Донька 
молоденька, прегарна. її мама 
такбж? не стара ще і гарна. 
Був би добрий окуп. 

— Нащо окуп, коли гарні! 
— засміявся татарин. — Може 
скортить собі лишити. А ні, 
то. В; Стамбулі добре запла-
тять. Деж вони? Як їх взяти? 

— Вони у мене. Та годі тобі 
від мене взяти їх, бо добре 
обезпечили себе. На замку до 
них не приступиш. Та я їх 
приведу тобі до Чорної балки. 
Там зробиш засідку. Візьмеш 
їх без проливў ќрови. Досить 

— (23) 
тобі взяти сто людей. А хоч 
би лише пятьдесять. Борони-
ти їх не буде кому. 

Мурза слухав здивований і 
сказав: 

— Ти хіба на мене хочеш 
зробити засідку. То' не прав-
да. Ти, невірна собако, бре-
шеш! 

— Чи я тебе вже коди зра-
див, здурив? Живемо з собою 
по сусідськи, як добрі прия-
телі. Чи я зрадив вас, наслав-

— Як схочеш, то й пару 
чоловіків приведу. Самого 
сотника, його сина, може й 
пару козаків. 

— Будуть боронитися? 
— А ти як гадав? Мусять. 

Та що можуть зробити чотири 
чи пять проти ненадійного на-
скоку пятьдесятьох або й сот-
ки?` 

— А ти? — спитав мурза. 
— І я мушу вистрілити обі 

пістолі, буду вимахувати шаб-
лею, як не втечу раньше. До 
наскоку я дам знак, свиснув-
ши. Твої нехай уважають, що-
би мене не пострілити. 

Подали собі руки і мурза 
сказав: 

— По заплату приїдеш на 
ши на слободу, з котрої ви) другий день, аж я побачу жін 
взяли стільки баранів, коней, 
хлопців і жінок? 

— Я тобі твою пайку дав. 
— Так, дав. Ти дав стільки, 

скільки сам схотів. Та я спо-
кійний чоловік..'. 

—Дуже! — розсміявся та-
тарин. — Крлиж в тій Чорній 
балці засісти? Кажи! 

— Як дні будуть погідні, то 
за три дні. Як буде слота, то 
в перший день погоди. 

Татаринові засвітилися очі. 
Сплеснув руками. Надбіг хлоп-
чина. Казав подати кумису. 
Сиділ'и мовчки і пили рого-
вими чарками. Мурза надуму-
вався. І Кіндис думав. 

— Не виключене, — промо-
вив Кіндис, — що яку днину 
посидите даремно. Та така 
добича виплатить утрату часу 

— Будуть лише баби? 

ки і буду знати, що вони варті. 
— Я знаю, який вони окуп 

можуть дати. 
Мурза хотів Кіндиса ще за-

держати у себе. Цей підвівся 
і вийшов перед шатро. Кінь 
стояв коло шатра, собаки ле-
жали коло коня. Кіндис гля-
нув на сонце і сказав: 

— Як хочу наніч заїхати до 
хати, то мушу їхати зараз. 

Подав мурзі руку, сів на, ко-
ня і поїхав клусом в сторону 
зелених горбів. Сонце припі-
кало. Не скоро доїхав до яру 
і до тіни. Аж тут він і кінь 
могли відітхнути. Звісними со-
бі^стежинками, по змозі ско-
‚рочуюуш собі ‚дорогу, підста-
роста над вечором доїхав до 
Зубрина. Не доїздячи до зам 
ќу, мірив його цікавими очи 
ма так, наче би на нього пер 

ший раз дивився. На мості пе-
ред воротами стояли: Солоняк, 
сотник, отець Жук, сотникова, 
Марина і Марко. Побачивши 
Кіндиса на змордованім коні, 
сотникова- сказала: 

— Правда, що лице погане 
й немиле, голос дикий, погляд 
гострий. Та чоловік цьому не 
винен, що такий вродився. 
'Багато ліпший, як виглядає. 
Бачу, що, нині цілу днину, сам 
виставляючися на небезпеку, 
перетрушує околицю, щоби 
бачити, чи безпечно й мені 
їхати на' обзорини. Я йому 
вдячна за те. 

— А я його дуже боюся, — 
заперечила Марина. 

— Тихо! Не бачиш, що над-
їздить? — Шепнула мама. 

Надїхавши, Кіндис скочив з 
кульбаки і, витаючи, стягнув 
шапку. 

— Я обїхав не лиш нашу 
землю, а трохи й у степ пу-
стився, і в ріжні, мені знані 
його закутини. Ніде живої ду-
ші. Ні татар не бачив,.ні во-
локитів. Сліду нема, спокійно. 
Можу сказати, що вже давно 
не було коло нас так тихо, 
так спокійно і так безпечно. 

— Нехай вам Бог заплатить 
за ваш труд і за добру вістку, 
— дякувала йому сотникова. 
—і Ідіть відпочити. Пізніше, 
як муж вже визначить день 
поїздки, побалакаю з вами, 
як вибратися, і 

— Я маю легенький візок, 
яким скрізь можна переїхати. 
До того візка є окремий кінь. 
Візок не трясе, кінь спокійний. 

В тім часі дороги і по лісах 
повисихали. 

Марко слухав, нічого не ка-
жучи. Також Солоняк слухав 
цікаво, не озиваючися. Сотник 
сказав: 

— Про це, як поїдемо, t ще 
пора думати. 

Кіндис поклонився і повів 
коня на подвіря. Передав йо-
го Яндрухові і пішов до своєї 
хати. 

— Аж мені серце сміється 
до тої поїздки по лісах і го-
рах! — сказала Марина. 

Марко і Солоняк зглянули-
ся. Лице Солоняка було сер-
дите. Обом аж лекше стало, 
коли сотник промовив. 

— Не. перечу, що поїздка 
по лісах і горах може розве-
селити душу. Та я ще раз ка-
жу, що поки самі не допев 
нимося, що той гарний шлях 
також безпечний, я вас не 
возьму. Вперед поїде Марко 
на ті обзорини і скаже' нам, 
чи й ви обі мажете їхати. 

— І я так раджу, — додав 
отець Жук. 

Маркові аж очі заіскрилися 
з радости, коли батько сказав 
своє тверде слово. 

(Дальше буде). 

Директор театру (до акто-
ра): — Що теж вам прихо-
дить до голови; пане аманте? 
Ви маєте тут лежати на сце-
ні як труп, а ви червоні наче 

тин нашої визвольної бороть-
би. 

Та чи мало було інших іще 
дуже сумних подій та прома-
хів по українськім боці в тих 
ча'сах? 

Про ‚такий. важний у своїх 
наслідках промах, і то по сто-
роні Грущевського, говорить 
у своїй, неда'вно поміщеній у 
„ДіліІ;, статті, Аіндрій Жук, 
один'з'головних діячів у „Со-
юзі Визволення України". Він 
пише між' іншим про' М. Гру-
шевського таке: 

„Великим прогріхом' проф. 
М. Грушевського було те, що 
він у своїх політичних плянах 
ніколи не зазирав поза межі 
Росії; а ‚знайшовшись по ви-
буху війни по цей бік фрон-
ту, спроваджений „Союзом 
Визволення України" до Від 
ня, збаґателізував ту політич 
ну роботу, яку з вибухом вій-
ни розпочав Союз у порозу-
мінні і співділанні з австрій-
сько-українськими політични-
ми чинниками, і не припускав 
що настане момент^ коли цен-
тральні!!держави не тільки на 
словах, а й . на ділі причинять, 
ся до створення самостійної 
України. Тому замісць " р ђ и ' 
тись у Відні й обняти провід 
у „Союзі Визволення Ўкраї 
ни", повернувся проф. Гру-
шевський до Росії, змарнував-
ши там час на засланні, і не 
скориставши з можливостей 
приготовити кращий ґрунт на 
міжнародній арені для здій-
снення українських визволь 
них змагань, ніж це могли зро 
бити мало свідомі і не авто 
ритетні провідники „Союзу 
Визволення України". 

„Цей Союз під проводом 
Грушевського був би виріс в 
авторитетну арґанізацію як в 
очах чужих політичних чин-
ників так" і власної суспіль 
нОсти по обох боках фронтЎ 
Бачучи в проводі „СВУ" проф 
М. Грушевського, українська 
суспільність у Росії не легко-
важилаб його діяльности і о-
рієнтувалаб себе в ту сторо 
ну, в яку орієнтувався „Со-
юз". А з вибухом революції 
в Росії українські кола булиб 
настроєні цілком інакше, як 
це було в дійсності; не три-
малисяб так невільничо фор 
мули: „Вільна Україна у фе 
дераційній Росії", а `більше 
думалиб про самостійність 
України". 

А далі пише А. Жук: 
‚Договір у Бересті був чей 

же найважнішим, рішальним 
моментом в історії української 
державносте. І якби після ми-
ру в Бересті німці прийшли 
з проф. Грушевським, як зо 
своїм дійсним союзником, з 
готовим державним апаратом, 
приготованим за кордоном, і 
Грушевський відтепер обняв 
би провід над українським 
державним життям, то україн-
ська суспільність прийнялаб 
це без усякого спротивў. То-
ді не булоб ніяких конфлік-
тів між українською держав-
ною владою і командуванням 
арміями заприязнених держав. 
Тоді чужого війська не по-
трібно би було в Україні так 
багато, як його в дійсності 
було, а можеб вистарчило па-
ру відділів з полонених нім-
ців. Тоді німці (німецька ко: 
манда) не ставилаб перешкод, 
але чинно помагалаб україн-
(іькому урядові зорганізувати 
‚свою власну міцну армію в 
надії на її поміч у тяжкій 
боротьбі на Заході. Тоді не 
треба булоб німцям настав-
ляти гетьмана, а українцям 
його скидати. Тоді при чин-
ній німецькій помочі Україна 
змоглаб у скорому часі вну-
трішньо зорганізуватись, і 
зміцнитись так, що коли о-
середні держави не могли о-
минути того, що їх стрінуло 
на західньому фронті, Укра-

большевицької Росії і зберег-
ти свою самостійність. 

„Так могло бути, але, на 
жаль, так не сталося. Взагалі 
причиною упадку української 
національної державносте вва-
жаю ‚брак взаємного розўмін-
ня і взаємного довіря між у-
країнськими політичними чин-
никами і тими чужими (ні-
мецькими) чинниками, що пі-
сля Берестя почали чинно 
впливати на хід і зміст укра-
їнського надіонально держав-
ного життя". 
, Ось такі погляди А. Жука 

на ту. справу, які, він іще мар-
кантніше висказав у великод-
ньому числі (1937 р.) „Ново-
го Часу". 

Проф. М. Грушевський сто-
яв твердо за федерацією з 
Росією, а коли від одного з 
учасників договору в Бересті, 
Севрюка, довідався про при-
знання осередніми державами 
самостійносте України, то аж 
розплакався. І тому не дурно 
говорено про нього, що вмів 
писати історію^ але сам істо-
рії творити не вмів. 

Цими днями я був свідком 
дискусії між одним визнач-
ним галичанином і А. Жуком. 
Галичанин висказав своє обу-
рення на те, що коли проф. 
Грушевський по програній ба-
талії з большевиками вивтікав 
за границю, -то він, голова 
‚Центральної ‚Ради і бувший 
фактич'ний^ президент україн-
ської держави; повернувся на-
зад до Великої України і під-
дався добровільно під мо-
сковсько-большевицьке ярмо. 
Цеж було страшне понижен-
ня не лиш його власної осо-
би, але й самої ідеї україн-
ської державносте. Чогось по-
дібного д-р Петрушевич ні-
коли не зробив би, хоч по-
ляки з великою радістю прий-
милиб його поворот. На це 
заявив А. Жук, що навпаки, 
проф. Грушевський дуже до-
бре собі поступив, бо, вер-
нувшись до Києва, розпочав 
великі і важні історичні ви-
давництва, докінчував свою 
„Історію України", видавав 
„Україну" і т. ін. і в в той спо-
сіб дав новому поколінню у-
країнців нагоду пізнати до-
бре свою історичну минув-
шість і взагалі стати свідоми-
ми українцями. Ті погляди А. 
Жука передав я одному був-
шому наддніпрянському пол-
ковникові, а цей заявив мені 
таке: 

‚Діад Історією України міг 
поќ. Грушевський і в евро-
пенських архівах працювати; 
а те, що він повидавав у со-
вєтській Україні, большевики 
потім попалили. У всякому 
разі, колиб не той иещасли-
вий поворот під ярмо боль-
шевиків, був би проф. Гру-
шевський і досі жив і досі для 
України, от хоч би і в Гали-
чині, працював". 

Як бачимо, то цей самий 
факт можна ріжно насвітлю-
вати. А де властиво правда, 
тяжко сказати. 

Клим Обух. 

ЛИСТУВАННЯ РЕДАКЦІЇ 
ї. Рм Балтімор, Мд. — По-

дайте точно цілу суму, яку зіб-
рано й передано. Бо інакше 
буде знову подане помилково. 

Голінок, Масс — Додати до 
коляДи: Софія Хрупалиќ ЏІ. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. N. СОЮЗУ 
НЮАРК, Н. ДЖ. Збори Тов. Віль-

на Україна, від. 152, відбудуться в 
середу, 9-го лютого, в годині 8-мій 
ввсчір, в-л-кр церк. галі при Мор-
тон ул. ІІросимо всіх членів при-
бути на час,' бо є дуже важні справи 
до ‚полагодження. — М. Мушейко, 
предс; І. Бакун, кас.; П. Творнчіук, 
секретар. 

рак! 
—- Абож зварений рак то'їна малаб змогу дати відсіч 

не труп? .̀ Іімперіялістичним забаганкам 

ЯНҐСТАВН, О. Бр. св.' їв. Хре-
стнтеля, від. 230, подає до відома 
всім своїм місцевим і позамісцевнм 
членам', що місячні збори відбудуть-
ся дня- 13 лютого, в годині 2-гпІ по-
полудні, в тій галі, де все. Проснть-
ся всіх членів прибути як один, бо 
є важні справи до полагодження. 
Напоминаеться кожного члена, щоб 
платив свої місячні вкладки точно 
що місяця, бо в противнім разі буде 
суспендований згідно зо статутом. 
— Т. Періѓ, предс; їв. Гармнч, секр. 
і кас, _ 



ч. 31V СВОБОДА, ВІВТОРОК, 8-го, ЛЮТОГО 1938. 

ЩО ПИШУТЬ ПРО ПРОПАМЯТНУ 
КНИГУ У. Н. СОЮЗУ 

МАРІЯ ОМЕЛЬЧЕНКОВА, що веде окрему сторін-
ш к у в „Жіночій Долі", відома діячка, авторка пра-
ці про Масарика й т. д., пише таке: 

Дякую Вам щиро, сердечно, за прекрасну кий -
ѓу, за таку дуже гарно зредаговану Вами „Пропа-
мятну Книгу". Я, як і всі, думаю, українці, що тут 
на іміграції, тішимось і гордимось Вашою працею, 
такою корисною для нашого Народу. 

Ваша книга подає яскравий образ життя І праці 
українського народу в Америці, всі його змагання 
не тільки за своє Існування, але й за національне. З 
дива не виходжу^ що в таких умовинах, серед куль-
турно сильного народу, наш нарід живе й має свою 
українську культуру, а головно — свою українську 
душу. Та Книга дуже підбадьорює і дає великі на-
дії на дальший щасливий розвиток наших Братів і 
Сестер там, на другім, кінці світу. Вважаю, що ця 
Книга обовязково повинна бути відома нашій моло-
ді, щоб знала, як наші земляки працюють серед од-
ного з найкультурніших і, найсилькіших народів, І 
захоронюють свою національність, і як без крику, 
без потрясення кулаками, але впертою працею, си-
лою духа і підприемчивістю здобули собі місце, та 
ще й поважне, серед сильнішого сід себе народу. 
Такий нарід не загине. Тому жити буде наш нарід 
і таки здобуде собі власну державу, незалежну, 
міцну. 

Слава Вам усім, що працюєте на користь за-
гальної справи! 

З пошаною і сес†ерським привітом 
МАРІЯ ОМЕЛЬЧЕНКОВА. 

ПОСМЕРТНА ЗЃАДКА 
У неділю, 6-го лютня 1938, 

помер наглою' смертю у вла-
снім мешканню, 20-30 при 29-
тій вул., в Асторії, на ЛонЃ 
Аяленді, Сильвестер Свентков-
ський, член 66-го відділу. У. 
Н. Союзу. 

Покійний родився у Боднац-
кій, повіт Горлиці, Західня Га-
личина. При смерті мав 59 літ. 
Оставив жену й діти: Марію, 
Анну, Тесі, Гелену, Розу, Ми-
хайла й Степана та 2 внуків. 

Похорон відбудеться в 10-тій 
годині рано в вівторок, 8-го 
лютня, з похоронного заведсн-
ня Чарлза Вейдига, 20-68 Стейн` 
вей Стр., Асторія. 

Земля Йому Пером. 

ГОЛОСИ Ч И Т А Ч І В 
РОЗБУДОВУЙМО СВОЮ 

ПРЕСУ. 

Над цілим світом зависла 
грізна хмара, з якої кожної 
хвилі можна сподіватися воєн-
ної заверюхи. Ріжн сили ста-
нуть проти себе і крівавий меч 
буде писати нову мапу Европи 
іі інших частин світу. Чи на тій 
новій мапі буде зарисована 
самостійна Українська Держа-
ва? ' 

В останній світовій війні по-
казалося, яку велику силу 
представляє собою пропаґан-
да. А найкращим середником у 
пропаганді є преса'. Коли ми 
програли нашу війну, то у ве-
ликій мірі в цьому вина також 
чужої преси, яка не була до 
нас прихильно настроєна. З чу-
жою пресою ми не - вміли - як 
слід обходитися, бо, поправді 
сказати, ми взагалі не вміли як 
слід доцінювати преси, чого 
доказом може бути це, що на-
ша власна преса є в порівнянні 
до чужих дуже занедбана та 
нерозвинена. 

Тепер на цю справу почина-
ють на рідних землях зверта-
ти увагу. В краю кинули тепер 
клич: „Кожний українець му-
сить мати український часо-
пис". Цей клич іде в українс`ькі 
маси і він починає давати до-
брі наслідки. Свою пресу по-
чинають нині в краю перед-
плачувати навіть убогі селяни. 
Колись в українськім селі пе-
редплачували свій часопис дві 
особи: священик ї вчитель, а 
також деколи читальня, коли 
така була. Тепер селяни масо-
во передплачують свої часопи-
си, хоч часто в хаті нужда і 
вони мусять на четверо розко-
лювати сірника, щоб защадити 
на тім кілька „грошів". Бо во-
ни зрозуміли, що їх доля може 
поліпшитись лиш тоді, коли 
вони будуть свідомі, коли бу-
дуть визнаватися в ріжних су-
спільних питаннях, коли бу-
дуть творити рідні кооперати-
ви та разом солідарно боро-
тнся за свої політичні права. 
Тому нині в краю всі інститу-
ції і всі часописи голосять: 
„Кожний українець мусить о-
бовязково передплачувати у-
країнський часопис. Щяа нація 
мусить подбати, щоб справа 
української преси, як засобу 
боротьби за своє Існування І 
буття, стала найпершою ви-
могою нашого суспільного 
життя". 

А тепер скажім слово про 
себе самих. Чи наша громадян-
ська свідомість в Америці сто-
їть уже аж так високо, що нам 
непотрібно такої заохоти 
І таких кличів? Невже читання 

своїх рідних часописів поши-
рилося в нас до тої міри, щ'о 
ця справа стала в нас самозро-
зуміла? 

Знаємо, що нас тут нарахо-
вують на 750,000 осіб. Коли 
би брати під увагу, що нашу 
„Свободу" друкують у 15,000 
примірниках, то вийде, що 
одно число українського що-
денника припадає на 50 осіб. А 
це статистика дуже сумна. В 
деяких краях припадає одно 
число на пару осіб, а де-
які суспільні верстви масово 
передплачують по кілька ча-
Сописів. 

І це діється в нас таке тоді, 
коли ми, порівнюючи, далеко 
краще стоїмо від наших бра-
гів у Ріднім Краю і, слава 50 і 

ѓу, не мусимо ділити одного 
сірничка на кілька частин. А 
проте нашого брата чомусь не 
стати на передплату такого 
цінного щоденника, яким є 
„Свобода". Передплата вино-
сить тільки шість долярів на 
рік, то є півтора цента денно. 
Коли ми хочемо бути свідомі 
й помогти самі собі, а також 
нашим братам у їх визвольних 
змаганнях так, як це робили 
че'хи, ірляндці, поляки, то му-
симо за всяку ціну передпла-
чувати свою пресу, щоб і ми з 
неї вчились і робили через те 
її сильною. 

Та, розбудовуючи свою пре-
су, ми мусимо добре памятати 
про її якість, і не сміємо допу-
стити до того, щоб у нашім 
суспільнім житті діставали мо-
ральну піддержку всякі реп-
тильки, які, хоч друкуються 
українськими черенками, то 
ширять моральну гидоту, чи 
вихвалюють наших ворогів, а-
бо удають „націоналістів", а 
фактично розбивають наше 
національне життя. Бо за таку 
пресу тільки нам буде сором 
перед нашими, братами в Ев-
ропі. 

Нераз прикро робиться, як 
то наші люди, і то деколи на 
перший погляд порядні, під-
держують цього роду нікчем-
ну пресу, хоч lie видно як на 
долоні, що цю пресу видають 
усякого роду бандити пера, 
що топч`уть усе, що нам доро-
ге і святе. Ми приймаємо це з 
якоюсь дивною байдужністю, 
начеб не наше громадянське 
життя вони розбивали; ми на-
віть не вміємо гніватися на 
них. У таких випадках мимо-
волі насувається вірш нашого 
поета Олеся: 

Колиб ми гніватись?могли, 
^кіб пожежі засвітили, 
Якіб кайдани ми розбили, 
Якогоб ката розпялиі 

Якби ми гніватись могли... 
Нам тут ніхто не забороняє 

ні не перешкаджае передпла-
чувати і читати свою пресу. 
Тимчасом ііце дуже багато на-
ших людей легковажать собі 
цю справу і думають, що 
хтось чужий принесе нам у да-
рунку свою сильну і добре 
розбудовану пресу. Коли 
прийдеться передплатити її, то 
часто можна почути завваги: 
„А, що там Газети, столівник 
принесе, то ми подивимося". 
А дуже часто буває і таке, що 
ті самі люди, хоч є українця-
ми, відмовляються купити, або 
передплатити свою національ-
ну пресу і купують чужі, нам 
ворожі газети. 

Колиб наші люди, замісць 
дитрачувати гроші на чужі ча-
сописи, передплачували свій, 
то тоді можна булоб прстави-
ти свою пресу на високім рів-
ні. Якби чужі часописи мали 
лише стільки передплатників, 
що наші мають, то цілком пев-
но вони не булиб ўсилі видати 
таку газету, як наші видають. 
А колиб наші мали стільки, 
що чужі, то вони певно щодо 
форми і змісту їх перевищи-
либ. 

Ми знаємо, що пресу у ве-
ликій мірі піддержують оголо-
шення. Наших бизнесменів, як 
кажуть, є в самім Ню Йорќу 
біля тисячі. Але тільки мала 
сќількісѓь, оголошується в на-
шім щоденнику „Свободі". Де 
решта? Тому наш широкий за-
гал повинен добре памятати 
про тих, що оголошуються в Р - .,, . . - Каручинський стрінув свого 
" В 0 n 'r.' ' іх"1^ 'L TJ v̂  знайомого Хатлюка у знище-В. Гасій, Ню йорќ, Н. И г 

' v ' ному зимовому плащі: 
о 

І — Алеж бо ваше пальто, не 
В СПРАВІ ДОБРО! ЎКРАЇН-'гнівайтеся, що я вам це кажу, 
СЬЌОЇ РАДЮВОІ ПРОГРАМИ. в ж е ДУже виноШене! Чому не 

. дасьте до кравця, щоб пере-
Маємо гарну пісню. Таку, ніцував вам його? : 

що її нам завидує цілий світ. І ' .-
Та пісня це велика сила. Але' Г а к ' т а к ' 31ТХНЇВ ц е н 

ми її не використовуємо як " т а не моглиб ви мені пора-
слід на землі Вашингтона. Тут д и т и - : відки^я візьму третій 
ніхто не робить нам перешкод, j 0 l K Щ плащ-х-
Ніхто нас не цензорўе. Тут не : ' 
Польща і не Совети! Тут мо-
жемо спокійно, 'йќ і інші на-
роди, виявляти свою культу-
ру, покористовуючись радіо-
вими стаціями. Але це поле 
занедбане. 

Прийде неділя. Всі в хаті 
слухають радія. Є всілякі про-
грами. А наших нема. А як є, 
то слабенькі. Десь на малих 
стаціях. Думаю, що так далі 
не повинно бути. Тут біля цеї 
справи повинні обєднатися всі 
наші організації, в першу чер-
гу головні, запомогові. А далі 
церкви. Ми рішучо повинні 
мати як не кожної неділі, то 
хоч час від часу добру радіо-
ву програму, таку, щоб и 
можна було чути по всій Аме-
риці. N Цього вимагає наша 
справа. І ми самі того потребу-
ємо. 

Т. Вітушинський, 
від. 120 У. Н. Союзу. 

КАБІНЕТ ПРЕЗИДЕНТА 
РУЗВЕЛТА. 

Джеймс А. Фарлі, генераль-
ний почтмайстер. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. ` 

ПРОБУДЖЕННЯ БАСАРАБІЇ 
Довгим сном спала Баса-

рабія. 
Вколисувана пошумом зеле-

них гаїв, в похміллі золоти-
стих винниць, вповита весною 
у білий цвіт садів, г. , 

А між ланами кукурудзи й 
пшениці ходив басарабським 
степом сонний „тутешній" му-
жик. 

Хто спитав його, ;чи ВІН у-
країнець, русин, „тутешній", 
чи басарабець — вчув одну 
відповідь: 

— А хіба не „всьо равно"? 
Це й усе, що знає басараб-

ський мужик по московськи. 
Бо ЙОГО матерня мова — це 
чиста українська мова з ледви 
замітним московським нале-
том. 

Хвиля пробудження казала 
ждати на себе довго. Частіше 
всього доводилося нам чути, 
що Бесарабія й басарабські у-

УВАГАІ КЛІВЛЕНД І ЛЕЙКВУД! УВАГА! 
На останніх організаційних зборах відділів У. 

Н. Союзу створено комітет з усіх відділів У. Н: Со-
`юзу з Клівленду й Ленквуд. Заходом цього комі-
ту відділів У. Н. Союзу відбудуться 

ПЕРШІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ 
В ПЯТНИЦЮ, И-го ЛЮТОГО 1938 РОКУ 

в ѓод. 8-мій ввечір, 
В УКРАЇНСЬЮМ НАРОДНІМ ДОМІ 
2255 Вест 14-та вулиця, Клівленд, О. 

На цих зборах будуть обговорені такі справи: 
1. Як організувати молодь до У. Н. Союзу. 
2. Спортові дружини молоді У. Н. Союзу. 
3. Хор молоді У. Н. Союзу. 
4. Орхестра-банда молоді У. Н. Союзу. 
5. Рідна школа молоді 'і старших членів У. Н. Со-

юзу. 
6. Літній здвиг відділів У. Н. Союзу. 
7. Звіти й дискусії над кампанією за нових членів. 
8. Вибіруурядників комітету на 1938 рік. 

На ті збори повинні прибути всі відділові уряд-
ники, делегати на бувшу конвенцію і місцеві голов-
ні урядники, які власне творитимуть ширший ко-
мітет відділів У. Н. Союзу. 

Адв. О. Е. Малицький, 
; .. ̂  .і.. . гол. контрольор У. Н. Союзу. 

країнці пропали для нас без-
поворотно... Ніхто не вірив, 
що обмосковлена й зрумуні-
зована Басарабія отрясеться з 
ворожого дурману. Ще так не-
давно було це таке неймо-
вірне! 

Та сталося чудо. Прийшов 
момент, що перемінив душу у-
країнців` Басарабії, й сьогодні 
вже їм „не всьо равно". 

В чому причина цього яви-
ща? — спитає читач. 

Причина проста. 
Посилений терор, що його 

примінила „великодержавна" 
Румунія до національних мен-
шин. Викидання з урядів баса-
рабських українців (909Ь усьо-
го застережено для румунів), 
наділювання українською зем-
лею румунських зайд, безо-
глядне примінювання клича 
„Румунія для румунів". Все те 
поділало як електричний 
струм на українських басараб-
ськйх селян і напів зрумунізо-
вану інтелігенцію. 

Нагло й несподівано пробу-
дилася національна свідомість 
серед басарабців.,Пішли масо-
ві арешти всіх підозрілих в 
„українофільстві". А це тільки 
долило оливи до вогню. 

Я часто їжджу в столицю 
Басарабії — Хотин. Від мит-
ного пункту над Дністром до 
Хотина 10 км. Є час на розмо-
ву. Везе все один і той самий 
дядько. , 

— Сідайте на віз' — зрадів 
дядько, доглянувши мене. — 
Зараз їдемо. і 

— Де дівся той високий по-
ліцай? — питаюсь дядька про 
поліцая-українця, що ще пе-
ред місяцем виконував тут 
службу. 

— Нагнали. За те, що укра-
їнець. 

їдемо вибоїстою дорогою 
по грузькому болоті. 

— Чи нема у вас газети? — 
питає нараз дядько. — Може 
що завинули? То перевийте в 
інший папір, а мені той клап-
тик... 

— Якої вам треба? Я „рус-
кіх" не маю — вдаю, що не ро-
зумію дядуо. 

- Української — каже дядь-
ко. — Як будете другим разом, 
запакуйте щось у газету. Чи 
рушник, чи сорочку, чи про-
віянт. 

Під Хотином здержує нас 
поліцай - румун. Шваркотить 
незрозуміло - скоро, неначеб 
напхав повний рот камінців. 
Дядько пересварюється по ру-
мунськи. Поліцай нерадо від-
ходить. 

— Чого? — питаю дядька. 
— Чого ? Кілька леїв у лапу. 

Ніби не так їду, як треба. Обі-
цяв, як вертатимусь. Тільки й 
побачить мене. Цигани! — 
сплюнув. 

У місті саме ярмарок. Вулиці 
забиті людьми і возами. Див-
люся довкола й очам не вірю. 
Тут і там хлопці в шапках, по-
дібних до наших мазепинок, 
то знов у баранкових з жовто-
блакитними верхами. „Вчора" 
ще там того не знайшов би на 
лік. А накінець диво, що його 
вперше бачила Басарабія на 
ІЬвому довгому віку. 

Поліційннй конвой веде 
кільканацятьох селян. Нараз із 
грудей вязнів вибухає грімке-
могуїнє: 

+- Ще не вмерла Україна! 
Дядько стримує коні. На ву-

лиці люди затихли, як завмер-
лі. Хтось із юрби підхоплює 
пісню. Решта, здається, немов 
жде гасла, щоб кинутись на 
поліцаїв. `̀І 

Поліцаї - румуни не розумі-
ють пісні й глядять телячими 
очима на вязнів і юрбу. 

Якийсь індивід прискочив 
нараз до крайнього поліцая і 
щось загаркав йому в ухо. 

Короткий приказ — і вязнів, 
попихаючи і поштурхуючи, 
спрямовано в` бічну вуличку. 

„Ще нам, браття молодії, 
усміхнеться доля" —долетіло 
ще до нас ізза рогу вулиці. — 

І („Новий Час"). 

КАЗКИ Й БАЙКИ ВСІХ ЧАСІВ І НАРОДІВ 
Хто з нас не знає літературного твору, який говорить нібито иеон-

лиці про звірів, або про небувалі істоти^ але на ділі говорить глибоку 
прааду про людей? Кожному з нас оповідали такі казки, як ми були 
дітьми, й память тих оповідань, лишившися на все в нашій душі, наго-
дуеться нам нераз, коли в поважній життєвій ситуації нам прнходнться 
вгадувати таЯнн людської вдачі й поступования. Казка цікава тим, що 
вона має форму, приступну для старого й молодого. 

Кожний народ має свої питомі казки, в котрих' він збирає свій дов-
говіковий досвід. І кожний народ радо приймає від інших народів чужі 
казки, в цей спосіб наче позичаючи від чужих мудрости для своїх 
труднощів. 

Учені позбирали в, кожного народу казки, що переходили усно з 
одного покоління в друге, й нині людина, що хоче пізнати людську 
мудрість, укриту в формі такого ўнового твору, не потребує вже шу-
кати аж спеціяльних оповідачів (добрі оповідачі казок це дуже рідкі 
люди), а просто купує собі книжечку зо збіркою казок і вже має ключ 
до скрнночки мудрости, замкненої в казковім багатстві 

КНИГАРНЯ „СВОБОДИ" МАЄ НА ПРОДАЖ ЦІЛУ НИЗКУ 
ЗБІРОК КАЗОК РІЖНИХ НАРОДІВ: 

1) КАЗКИ ЕЗОПА. Ще шістьсот літ перед народжен-
ням Христа, себто півтретя тисячі років тому, грек-
невільник прославився серед вільних людей своїми 
казками. 50 з тих казок українською мовою. Сто-
рінок 72, ілюстрацій 4, ціна 20 ц. 

2) ЛИС МИКИТА. З німецького переклав Іван Фран-
ко. Це прегарна поема про пригоди лиха-хитруна, 
що вміє вирватися з найтяжчого положення. До 
поеми Іван Франко, сам звісний учений дослідник 
звіринної казки, додав прегарну розвідку: „ХТО 
ТАКИЙ „ЛИС МИКИТА" ТА ВІДКИ ВІН РОДОМ. 
144 сторінок. Багато ілюстрацій. Ціна 50, ц. 

3) КАЗКИ БРАТІВ ҐРІМІВ. Німці все славилися як о-
повідачі казок і байок. І їх казки мають свої пи-
томі признаки, яких не мають казки інших народів. 
Браття Ґріми, Якоб і Вільгельм, записали три томи 
тих казок. Вибір тих казок з іл. Ціна , -20 ц. 

4) КАЗКИ ВЇЛЬГЕЛЬМА ГАУФФА. Автор звісн'ий як 
автор „Казкового альманаха", з котрого походить 
отся збірка українською мовою. 86 ілюстрацій, 128 
сторінок. Ціна `. 60 ц. 

5) КАЗКИ БЕХШТЕЙНА. Людвіґ БехшТейн, німець-
кий поет, звісний як розслідник і збирач німець-
ких народніх казок. Частина І. Сторінок 160, Ба-
гато ілюстрована. Ціна 50 ц. 

6) КАЗКИ БЕХШТЕЙНА (з малюнками). Частина II. 
112 сторінок. Ціна 50 ц. 

7) БАЙКИ ЛЯ ФОНТЕНА.—Хоч Ля Фоонтен, найСлав-
ніший французький байкар, жив у часах гет. Бог- . ' 
дана Хмельницького, його байки ні трохи не по-
старілись, ні мудрість, що в них міститься. ЗО ба-
йок, ст. 72, образќів 4. Ціна 20 ц. 

8) УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ (зо збірника ЬРуд-
ченка). Прозою. 124 сторінки, з 42 рисунками Юрія 
Магалевського. Ціна 60 ц. 

9) БАЙКИ ГЛІБОВА (віршем), найбільшого україн-
ського байкаря (з портретом автора і ілюстраці-
ями). 64 сторінки. Ціна 20 ц. 

10) НАШІ КАЗКИ. 5 українських казок, прозою. 50 
сторінок. З ілюстраціями. Ціна 20 ц. 

11) БАЙКИ КРИЛОВА. Віршем. Іван Крилов звісний 
московський байкар. Його байки переспівав укра-
їнською мовою поет Богдан Лепкий. 48 сторінок. 
Ілюстрації (і портрет автора). Ціна 20 ц. 

ЦІЛУ ЦЮ ЗБІРКУ КАЗОК І БАЙОК 

В 11 Щ0Џ^ЏЩ^-. 
РАЗОМ ВАРТОСТИ 

З Ш А Р И 9 0 ЦЕНТІВ 
МОЖЕТЕ ДІСТАТИ ЗА ЦІНУ ВСЬОГО 

2 ДОЛАРИ 2 5 ЦЕНТІВ 
Замовлення слати на адресу: 

" S V O B O D A , " 
81-83 Grand Ctreet, (P. О. Boa: 34в) Jersey City, N. Л 

Просимо замовляча витяти цей купон на повнщій лінії. 
ДО КНИГАРНІ „СВОБОДИ" 

Посилаю тут $2.25 і прошу за це прислати мені 11 томів 
казок і байок вартостн $3.90. ' 

Імя йназвище — 
Ч. дому й вулиця 
Місто й стейт 
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ЙЌ ВИХОВУЄТЬСЯ ЯПОНСЬКА 

V v-ic Ь% Ті "- ' w 

Ў третьому столітті вперше 
#ІеЛ^"в ЯНЙнН китайські бук-
в-н ( w пак знаки) та конфуцѓ-
ївські ќнижќи. Із тими книжка-
м^1'ђКряйіііЛи теж учителі, го-
ЛойЙож ЬсЙічЄнЙй кбр ѐєЦь Ва-
ЙГ'г$ китайський учений Ачікі. 
Вони вчили м"бЛодогЬ1 князя, а 
їх Йо̀ т̀ Ьііки ̀ іпрвлбвж кількох 
генерацій служили як при-
дворні писарі'%ддіЙсьќа рел̀ Ь 
гія, якў #пбгіія гіриЙняЛа в 6. 
столітті, ма'ла дуже кор'исний 

мі-
Неѓ-
ВІД 

коя для простолюддя у 
бькйх і сільських округах 
баром школу відлучили 
святині, а науку поїавалй Уже 
не Лише черці) вчителями були 
і світські Вчені та' колишні са-
мураї. Наука читання, писання 
та рахунки це були наЙважШіііі 
п'ред'мети. Вчили з творів Кон-
фунція і ін'ших клясиків 6ek 
комун†арів (пояснювань). Прй 
кїнШ доби ТсѓкўТава' було' в Яг 
поЙІЇ білЬШе як'15,000 шкіл-те-

вплив на японську цивілізацію, ракоя. В тих школах вчилася 
`^Та в тих .часах освіту діста-
валн лише князі та двірська 
шлях‡и.т !Щ6;ЙЙО В 8. стОлі†ті 
почаЛй дбаїй пр'о освіту нарЬ-
ду. Народня освіта поширйла-
ся ще! білЬіійі̂ ѓіісЛя проголо-
шешія закону Таіго в 701 році. 
Закон подавав приписи для о-
снування вищої державної 
школи (Даібаку) і провінцій-
них шкіл (КОКуґаку), що спи-
ралися на китайських зразках. 

'Пізніше могутні февдальні 
князі у своїх посілостях осно-
вували свого роду приватні 
щкдлііи.ч^рвуж. будійські ду-
ховники осйовували загальні 
ШќАЛИ." Та до тих шкіл могли 
Яѓбди'ѓгГ !'` ли'ше ДІТИ ВИЩИХ 
верств; а наука обмежувалася 
Виключно до китайських кля-
сичних наук. В часах Ашікагн 
замітний упадок у вихованні. 
Є вістки лише про дві школи, 
та певно були і приватні шко-
ли, які потайки вдежурвали у-
чені та буддійські черці. 

У часах Токуґави здобула 
сильніше й незалежне стано-
внте наука Конфуція. Досі 
вчили цієї науки лише вчені 
буддійські священики. Появи-
Лоія багато знаменитих знав-

вати університети †а ніколи, І;або пять літ. Є 963 вищі дівочі 
коли виконають припи'сані виѓ Ішколи. До школи ходить білі-
моги. Й 'fttftftiR є гіЙйаД45,00(УІше учениць ніж учеників. Та 
шкіл ріжиого роду й рІжногОІце Ще' не з`начить, що японці 
ступня, до яких що року хо- Рпривязують більш'е значіння 
дить 12,571,000 учеників. Ідо Освіти дівчат ніж хЛопцІв, 

Народні,школи. Японія має'іпише ця ріжнйця вихо'дить Із 
25,697 народніх (всеЛюдніх) того, що хлопці мають багато 
шкіл із і6,7ЙіООО учениќайи. І більше можливостей для, даль-
Загальний шкільний обовязок шої науки, 
треває шість літ. У вселюдній Високі та фахові, школи. 

більшість дітей селян, ремісни-
ків і крамарів'. 

Новітнє н'авчання гіочина-
єтьСя з 187І2 роком із заведен-
ням загального обовязку поси: 

лати діти до школи. В усьому 
краю стали ` основувати все-
людні школи, до яких мусілй 
ходити хлопці та Дівчата. У 
цісарському розпорядку, який 
сповіщає про нову систему 
навчання, сказано: „Набудуче 
освіту мають подавати так, 
щоб у всьому краю не було ні-
одної неписьменної родини, ні-
одного неосвіченрго члена ро-
дини". 

В 1890 році появився розпо-
рядок цісаря Меіджі про нав-
чання, який оконечно поклав 
основи для освіти народу. В 
розпорядку сказано: 

„Любі громадяни! Наші ці-
сарські предки оснували дер-
жаву на широкій і незмінній 
основі. Наші громадяни при-
чинялися до ‚величі держави з 
роду в рід, вірно та з дитячим` 
пієтизмом. Це слава і головна 
прикмета нашого нар`оду, та 
це теж джерело нашого вихо-
вання. Ви, наші громадяни, ша-
нуйте ваших батьків, любіть 

школі є вищий .ступінь із дво-
річнйм курсом. Цей вищий 
курс є надобовязковий. На о-
снові закону з 1872 року мусі-
ли всі діти;уібез огляду н'а су-
спільне стаНоВище батьків, хо-
дити до школи від 6 до 10 ро-
ку життя. Пізніше підвищили 
науку з чотирьох до шістьох 
літ. 

вищі школи. Із 2,444,000 ді-
тей, які що року кінчать в̀ се-
л'юдну Щколу, яких 10 проц. 
записуються до виіцих 'шкіл. 
Вищі Й високі школи є окремі 
для хлопц'ів і дівчат. Є при-
близно 17,600 вищих шкіл,'себ-
то сер'едніх шкіл для хлопців, 
вищі школи для дівчат, фахо-
ві школи та вищі фахові шко-
ли. Середн'іх шкіл є 558. У пя-
ти клясових школах учать ети-
ки (релігії), япо`нської мови іі 

ціві кй†айської культури. Зеідо.вашу рідню, жинте в згідливо-
(„Свя†иня мудрців") в Едо 
(Токйо`) і багато інших льо-
кальнШ вищих шкіл, які удер-
жўїѓалися із фондів, даіміїв; це 
персонІфЬсашя того, що зпо-
чатку ўНТвлЙлй собі ііід осві-
тою і'бйхОВанйЯм. НВвчали лй-
ШЄ Китайських клясйчних на-
уќ, толовнож. конфуціянізму, 
що іхало †грячйнятися до роз-
витйу особистих чеснот і до 
придбаний державно-творчого 
знаиШ.'' ' 

Шпрй,'тІ Школи повстають 
усю'д‡г Нрйбатгіі Школи і тера-
кояѓ,(( і̂бнастНрсьКі школи дл'я 
діте`^`^кі'`Дбають про загаль-
ну на^Одгію Освіту. Монас†ир-
ськГ'- шкБяй оснобували буд-
дійсвКг'ч'ерці ще багато раніше 
перей д'о'ббю Тоѓуѓава. Та зпо-
чатйу тЗўЛй ті школи ли'ше длѓі 
упривілеєнгіх с†анів і їх було 
небаѓгато: Попри школи' дл'я ді-
тей'Йѓмур'аїв (каста воївниќів), 
ШУ1 ̂ Де'ржував уряд, повста-
йгі'л$''чимраз, біл`ьше шкіл-терв-
f J !.:Г':`- `г'` ` 

одним ф'аќульте†Оії. Після Vpk 
або чотиролітнього навчання 
ѓа після' зложення гірйгіисаних 
іспитів с†ўде'й† оде'ржує уні-
верситетський дипльом. Док-
торат надають студентам, які 
крім повйщих студій покін-

м̀у подружжі та будьте вірні 
приятелі. Будь†е помірковані 
та скромні та добрі для всіх! 
Дбайте про вашу освіту, під-
дерЖуй†е мистец†во. Розви-
вайте.'В`аші з'дібностй і ваш! 
моральні сили! Працюйте для 
загального добра і помагайте 
один одному! Шануйте все 
конституцію та будьте послу-
шні законам! Жертвуйде себе' 
відважно для держави, коли 
зайде така потреба! Охоро-
няйте та дбайте про успіхи на-
шо†о цісарського престола; тсі 
будете н'е лише нашими доб-
рими і вірѓними підданими, а' 
вдержл'ватимете теж славну 
традицію ваших батьків. Вка-
зані ѓуѓ ш'ляхи це правдива на-
ука, яку передали на'м наші ці-
сарські предки, і ̀ їх ма̀ ють на 
ві'ки1 вічні шанувати Наші ці-
сарські потомќи fa пото.мки1' 
н'аших підданих. Таке йаше 
бажання, щоб ви з на'ми взяли 
собі це, до сорця^шоб, 3МИі всі 

чт 2; 

Н А Д І Й Н І 
На цю організацію можна сміло надія-

тися, бо вона має певне знання, здобуте 
довголітнім досвідом на службі †ў†еш-
ньої грОмади серед Найвибаглйвіиіих ро-
дин. 

Ці роКи досвіду не змарнувались; вОгіи 
послужили на Вдо'сконалення нашої орґа-
нізації і витиснули на цій знак довгих 
рОків. . : - . І - - . - . . rtSJ -

STEPHEN JJEWUSIAK 6с SON 
FUNERAL DIRECTORS .= 

77 Morrij S i , Jersey City 34 E. 25 St, Bayonno 
Phofie: } ` ' Phorie: ' 

Bergen 4-5989 Bayonno 3-0540 

}v^r-'-p-'Sgg; 

ДАЙТЕ ДДРУНОКІ ЩО ПРИНЕСЕ 
РДДІВТЬ НЕ ЛИШЕ НА ОДИН 

ДЕНЬ, АЛЕ НА ЦІЛИЙ РІК 
Замовте для приятеля „C8d6%yw на рік або пів рб'(су. 

Ми вишлемо перше число на його адресу з окремою 
карткою, яка повідомить його, що ви замовили для 
нього „Свободу" як дарунок. Пишіть До' нас тепер'. 

Піврічна передплата ____$3.25 
Річна передплата ___$6.00 

Кожний день ваш приятель буде одержувати „Сво-
боду" І буде мати гарну памятку з вашої дбайлнвостн. 

Пишіть до: 
"S V О В OD А" 

81-83 GRAND STREET, (BOX 346), JERSEY CITY,- N. J. 

Кінчив шќ'влу, стараєтьс'я, на-
скількй йойў це мо')клййе, іііе 
далі вжитися у спеціяльннх ді-
лянках, які є у звязќу з Його 
Зайняттям або старається гірй-
дбати сОбі осв'іту з' ті^ї Цари-
ни, яка' Взагалі є ў зйяз'ку із 
світОВий гібступоЙ. Томў †о̀  В 
Япойії дбаю`ть п{̂О суспільне 
виховання, стараються його 
розбудовувати, а ў'ряд'ові чин-
ники Дуже гіідпомагають 'у 
цьому. 

г-іайв'ажнііною убтаНс̂ вою, 
що дбає npd суспіЛьйе ЙйхО1 

вання японського народу, є 
союзи японських хлопців і со-
юзи японських дівчат. Члена-
ми цієї установи загалом є 
колишні учениќй 
шкіл, які вже самі працюють 
на хліб. Такі організації є в 
кожному місті і в кожному се-
лі. Союз молоді має 15,300 мі-
сцевих Груп із 2,518,000 члена^ 
мн, а союз молодих дівчат має 
13,300 груп із більше як 
1,534,000 членами. Вони ула-
джують з'бори, вечірні та літні 
курси і'працюють у ріжних 
суспільних ділянках. 

ти по зЧгожност( Йої д'о'йѓЙ 
Пѓяперигора,- предс.; П: , Галишин і 
кас.: П. АндрушкІв` і О. Чепак, сс-
R êfapf, -̀ ; '-

КЛІЕУ1ЕНД, О. Місячи'{ збори Вр. 
Вас: Всінкоґб', від. 364, ШбуаўіШ 
Ь :ШШІ 13 лютого; зйрйз по'̀  Єл": 
Божій, в галн церковній Справа ду-
же НаАііѓ, ttfriy в̂ А̂ ґаЄ†Ь-сй пр'іМв-
ности. всіх членів. Довгуючі члені 
повинні вирівняти свій довг, бо пс 
хатах білкше ходяти не ` буяеться: 
Також ті, ідо позичили' гроші їіа 
свої грамоти, мають на тих зборах 
заплатити процент. Будемо принц-
мати новихf члетіЬг; До'; Бр: і` Сорт$ 
без вступного, а щоб пбчаток цього 
року був пазюгтнм; 'то кожпий 4fltt) 
поѓ'гін̀еЯ йЛйсатн1 сбоі д'іти' ДО' У 
Н. Союзу.. Уи"! Дамо гарний доказ 
вірнбстй нашому братству зпривод} 
його 25-літнього ювилею; На- рік 
1938 вибрано уряд: A. Bapoetf, гір": 
П. Толочкевйч1, заст.; Ст. Крг(вчук 
кас; Н. Бец, заст.; Н. Сподар, фін 
секр.; Ст. Палівода заст.; Й. Стой-
ка, рек. секр.; Мих. Сентій, заст.; 
Н. Кухта, О. Е. Малицький і РЇ.,.Ту-
лай, ќонтрбльорй; Н. Бец і Ц. Яии-
иійн, гіа"дз. хорих; Гр. Славута 
В. Женчак, до прапорів;, Н..,Кухта' 
дел. до У. Н. Дому; О. Е. Малнцьі-
кнй і Н. Сподар, дел. до Злў'̀ ѓе'них 
Українських Організацій. — Уряд. 

ЌЛІВЛгЗЙД. О'. Бр. св. Петра І 
Павла, від. 102,, повідомляє; свої? 
членів, що місячн'і збори відбудўѓь'-
ся о нїдЬію', ІЗ лютогб, з'араз пб 
Єл. Божій, в галі церковній, Калич 
і Вест 7 ву'л. Кожн(іЙ член пори'неќ 
прибути; -Багато' членів з'анедбують 
свбї вкладки; тому припоминаеться 

, І щоб кожний старався вирівня'ти. — 
ВСЄЛЮДНИХ Юрій Гірняк, п'редс; Д. Дорош, ќаѓ.; 

Микола Бусько, секр. 

ЗБОРИ в і д д і л і в У. Н. СОЮЗУ 
ДІТРОЙТ, МІШ. Тов. Запо'розька 

Січ, від. 75. подає до відома своїм' 
членам, що мітінґ відбудеться` в' нѐ -
ділю, 13 лютого, в' годині попсѓлудйі, 
д новім домі, Мартин і Мішіген. 
Проситься членів . конечно пйййтй 
на цей мітінґ твійѓў, шо' є бататб 
справ до полагодження.. Проситься 
тих члѐ нів, що довгўють до віллі'-
лової каси; вирівняти' св'ій д'ов'г. Про-
ситься тих родичів, що мають діти, 
вписати їщ у члени У. Н. Союзу, 
В6' в на'с 'таких дітей не браќў# ,і 
відліт можна побільшити в двоє, у 
продовж одного місяця. — Ст. Ми-
хайлюк, предс; Іван Ciynenbi(rTrt, 
кас; В.; Тарас; секр."' "- і 

ттМШШЊЛаштяшшшшк 

МОНЕСЕН, ПА. Повідомляється 
Місцевих і познмісцевих членів Бр 
св Петра й Павла, від. 338, що. мЬ 
ся'чні збо'ри відбудуться в неділю 
13 лютого, точно в годині 2ігій По-
полудні в звичайнім місці. Поиідом-
л̀я'еться б̂л'Одечйй відділ 128, щоби 
прийти на збори і цей відділ одо 
бр'ити або розвяза`тй. Це зал'ежить 
на тих ч'ленах, що' їх д̀ ітѝ  сто'ять 
в У. Н. Союзі. Напоминаємо довту-
ючнх чл'е'нів, шобй з̀ апл̀ атйлн свій 
іов†. Котрі довгують по 3 і 4 міся 
ці, а не заплати т̀ь др братської каси 
дов'гу, то в л'ютім буде суспендо'в'а 
йнй. Просимо' -ѓйх родичів, що м'а-
ють діти; що ще не є в У. Н. Сою-
зі, привести їх, а ми радо впишемо 
їх без вступ'ної Ь'плаїП. — Михайло 
Коваль, предс; Ілько Фаль, кас. 
Іван. Ад'амів, секр.. 

.РОВЕй, Н. ДЖ. Тов. Згода, від 
294, повідомляє своїх членів, що 
місячні збори в і̀ібух(уться в суботу, 
12 лютого, В.годині 8-мій ввечір, в 
галі' церковній,, де звичайно. Просн-
мо члегіів прийти Яа означений час 
і привести пару нових членів, стар-
шнх чи' молодих, бо прйнимаємо. те 
без в'ступного. Довгую'чйх н'апбмина-
еться прийти і заплатити довг, щоб 
не було сусгіендацій. До того має-
мо ще багато іп̀игих бпр̀ав до` по'ла-
і;одження. — І, Король, предс; С. 
Музика, кас; Яків Салін, хекр. 


