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ВАШИНГТОН. -^ президент Рузвелт відбув з 
деякими BHCQKO поставленими людьми наради в 
справі помочі, ПОЛІТИЧНИМ утікачам з Австрії і Ні-
меччини. Серед тих, що брали7часть у нарадах, був 
секретар стейту Гол, секретарка праці Перкінс, асис-
тент секретаря стейту Месерсмит, генеральний ко-
місар еміграції Готеліцг, президент фунтації Роке-
фелера Реймонд Фосдик, а також представники ка-
толицьких протестантських і жидівських організа-
цій. Правдоподібно, що. з тих людей буде створе-
ний сталий комітет помочі політичним утікачам із 
згаданих країв. Цей комітет не буде займатися без-
посередньо поміччю втікачам, тільки буде давати 
ряди, як їм помагати, та буде заќлиќўвати суспіль-
ність до помочі. . .. 

БОЛЦИЕВИЦЬКА МАФІЯ ЗА ГРАНИЦЕЮ; 
НЮ ИОРК. — Секретар соціялгстйчнб`-ріобітни-

чої партії, Кенон, опублікував листа від Л. Троцько-
го. В тім Листі Троцький говорить, що сталінський 
режім по цілому світі заснував сітку терористів, я-
ких завданням є при помочі найріжнородніших спо-
собів усувати небажаних для Сталіна людей. Троць-
кий назвав ту терористичну організацію „мафією" 
і сказав, що на її чолі стоїть сам Сталін. Він також 
зазначив, що.Вразі потреби дасть на це докази. 

ПЕРША ПЕРЕСТРІЛКА В КОНГРЕСІ. 
ВАШИНГТОН. — У' 'федеральному 'конгресі 

розпочалася боротьба проти проекту президента 
на обнові якого він задумує оживляти бизнес витра-
чуванням державних грошей, званим „помп-прай-
мінґ". Перший у тій справі забрав голос конгресм'ен 
Сомнерс і запевняв, що „помпубання" президента 
добігає до кішда-. Огдвок, звідки президент Помпує 
гроші, скоро висохне цілком, а далі вже і „Помп-

, праймінг" не поможе. ^ 
ЗАПРИМІЧЎЄ ПОВОРОТ ДО КРАЩОГО. 

ВАШИНГТОН. — У звіт'Ѓ департ'а'менту 'торговлі 
говориться, що в економічнім житті Америки є слід-
иа зміна на краще. Передівсім видно, що безробіття 
і застій не поглиблюються. - Також у деяких галузях 
є виразна поправа. Думають, що відтепер бизнЄсо-
вий показник буде йти вгору. 

СКІЛЬКИ ЙОДАТкУ ЗАПЛАТИЛИ АМЕРИКАНЦІ 
ЗА 10 РОКІВ? 

ВАШИНГТОН. — {Ча основі обчислень департа-
менту торговлі американські корпорації, заплатили 
за десять років, від 1925 до 1935, загальну суму ЗО 
тисяч міліонів, себто ЗО біЛіонів долярів. З кожно-
го заробленого доляра вони платили 60 центів на 
уряд. Назагал американська суспільність заплатила 
більше на податки ніж на харчі й одіж. У звіті де-
партаменту торговлі говориться, що такий високий 
ступінь подат'ків, це вже не „податки від зарібку", 
але „данини від основних капіталів", які творять 
фундаменти американського добробуту. Гроші, здо-
буті шляхом цих податків, оживили.би бизнес біль-
ше, коли би були залишені в завідуванні приватних 
компаній. 

К. П. О. ТВОРИТЬ СТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЮ. 
ВАШИНГТОН. — Представники 38 юній, що 

обєднані в Комітеті Промислової' Організації, порі-
шили перемінити К.П.О. на сталу робітничу орга-
нізацію, яка ривалізувалаб з Американською Феде-
рацією Праці. Це рішення Перейшло майже одно-
голосно, з винятком одного представника юнії жі-
їючих кранців. Правдоподібно ця остання юнія 
відколеться від К. П. О. і прилучиться назад До А. 
Ф. П. . - ѓА 

ЌАФіТЬРШ ДЛЯ ВБОГИХ, 
НЮ ЙОРЌ. Щ Міліонер ВилйеМ ЛевеНштайн у 

своїм заповіті лиШив фонди на створення в Ню 
йорќу такої кафітерії, в якій старі вбогі люди мог-
і̀иб дістати задармо їжу. В заповіті говориться, що 

корм у т'щ, рестврані мусить бути здоровий, а об-
слуга чемна. Перед кафітеріею мала би бути умі-
іцена таблиця: з написом-: „Коли ти голодуючий і 
не маєш чим заплатити, то ввійди і накормися як 
гість. Але коли ти маєш чим пЛатити за корм, то 
не входи сюди", 

МІСЬКІ РОБІТНИКИ ДІСТАНУТЬ ПІДВЙШКУ 
ПЛАТИ. 

НЮ ЙОРЌ. — Ріжні фахові робітники, що вико-
нують міські роботи, дістануть значну підвишку пла-
ти. Електротехніки дістануть тепер $2 на годину, а 
не $1.70, як передтим. Також пльомбери дістануть 
$2 на годину. Подібні підвишки дістануть столярі, 
. мулярі, каменярі і т, п. 

ЖЕРТВА „БОЖЕВІЛЬНОГО ПЗНИКА"? 
Цілий Клівленд розярений здогадом, що „божевільний різник" знайшов 

нову, одинацяту вже жертву. Коло гирла каналу в ріку Куягога, представленого 
на о'бразќу, знайдено ЛЮДС'ЬКУ ногу, мабуть жіночу. Поліція шукає решти тіла. 

^ПРОХАЮТЬ, ЩОБИ ПРО 
5 НИХ МОВЧАТИ". 

У вступній статті білору-
ського часопису „Христіянська 
Думка" (ч. 5) п. з. „Розмови 
редакції з читачами" є знамен-
на відповідь одного з читачів, 
чом у̀ редакція перестала по-
іменно квітувати передплату в 
самому часо`писі. Редакція пи-
ше про це: „Крім того чимало 
таких, зокрема тих, що чи то 
як передплатники, чи т,о як 
жертводавці, присилають біль-
ші квоти, самі не бажають 
собі, щоби про них було відо-
мо, або й можна було додума-
тися; вони прохають, щоби 
про них зовсім мовчати". 

ПЯНИЦІ ВБИЛИ ПОСТЕРУН-
КОВОГО. 

В Отвоцьку два поліцаї ве-
ліли трьом пяницям замовк-
нути та^лізти з фіякра, що 
ним вони їхали. Пяниці не по-
слухали; поліцай Степан Гач-
ко всів до фіякра до пяниць, 
щоб.їх відвезти на комісаріят. 
Тоді один з пяниць вирвав 
поліцаєві карабін і кольбою 
розторощив йому голову. 
Другий поліцай, Бродзіньскі, 
вдарив кольбою одного напа-
сника, аж кольба зломилася. 
Гачко незабаром помер. Пя-
ниць арештували. 

2,500 РОБІТНИКІВ З ПОЛЬ-
ЩІ ПОЇДУТЬ НА РОБОТИ ДО 

ЕСТОНІЇ. 
Естонська ' рільнича палата 

устійнила число сезоновнх 
рільних робітників, т о їх 
спровадять з Польщі, на 
2,500. Вони приїдуть до Есто-
нії зпочатку квітня. - Робіт-
никам-украншям виїзд на ро-
боти замкнений. 

НЕДОСТАЧА СІНА. 

Величезна недостача сіна на 
Закарпатті.відчулася тепер на 
весні. Ціна метр, сотнара дохо-
дить до ста кч, але не можна 

ПОГОНЯ ПОЛ1Ц1ИНИМ АВ-
TOM ЗА ПОСПІШНИМ 

ПОЇЗДОМ. 
Недавно одержав князь М. 

Радзівіл лист з вимогою оку-
пу під загрозою, що схоплять 
і вбють його наречену, п. Су-
хестов. Князь передав лист 

КАНАДІЄЦЬ ОПОВІДАЄ ПРО 
ЗАГОВІР. 

Джордж Генрі Партридж, 
22-літній канадіець, свідчив у 
своїй власній обороні підчас 
розправи в Сіетл, Ваш., за у-
часть у заговорі на розбиття 
ніпонського пароплава Гіє 

поліції. Незабаром одержав Мару 19 січня. Обвинувачений 
подібний лист власник дому в 
Варшаві при вул. Багателя, 
Ст. Ґодлєвскі. І він передав 
лист поліції. Поліція веліла 
Годлєвскому сповнити вимогу 
листа й вислати на „посте 
рестантс" "— як було сказане 
в листі — вирізки з газет за-
місць грошей. Рівночасно по-
ліційні агенти засілися при 
„посте рестанте" і як тільки 
зголосився- по відбір листа я-
кнйсь молодець, кинулися за 
ним. Та молодець вибіг на ву-
лицю й скочив до таксівки, де 
чекав його другий панок. А-
генти сіли на другу таксівку й 
пустилися в погоню за генђі 
стерами. Втікачі заїхали перед 
двірець, 'побігли на перон і 
скочили до поспішного поїз-
ду, що вже рушив з Варшпви в 
Напрямі Берліна. Один з аі'ен-
тів скочив також до останньо-
го вагону, а інші агенти пусти-
лися автом до найближчої ста-
ції поспішного. 

Тимчасом гіерший агент за-, 
тримав у поїзді обох утікаю-
чих ґенгстерів. Недалеко ста-
ції агенти з авта завважили 
виќпнену з поспішного кувер-
ту з вирізками з часописів. 
Ґенстерн хотіли в той спосіб 
позбутися док'азу свого про-
стуику. 

Обох ґенгстерів закували в 
кайдани й відвезли поліційним 
автом до Варшави. Виявилося, 
що це 20-літній Ст. Вісьнєвскі 
Зѓ Мілянуфка та 19-літНій В. 
Клюпіньскі з Варшави. Одні з 
тих, що „не орють, 
а збирають''... 

не сіють, 

НАЙБІЛЬПІИЙ ЧЕРЕВАНЬ. 

Бразйлійська преса пише, 
що в стейті Мато Ѓрос'о на 

його навіть дістати. З Мадяр- фармі „Біста Алєґретгживе 22-
щини довозять тисячі вагонів І літній чоловік, який важить 
паші, але є'вона друго- й тре- 265 кільоґрамів. Цей найбіль-
т.ьорядна. Люди ледви можуть ‚ший черевань у світі високий 
дочекатися, Щоб вигнати ху- 1.55 м. і має 2 м. в обводі. То-
добу на поле. Багато селян му; що ноги дуже малі і слабкі, 

черевань не може ходити, ли-через недостач# корму тюпро` 
дали худобу за безцін. ше мусить лежати. 

сказав, що свої хлопячі літа 
провів у Вейборн, Саск., з ро-
дичами та 7 братами й сестра-
ми. До Венкуверу виїхав 1935 
р. і там запізнався з учителем 
Ролфом Морісом Форсайтом. 
Форспііт г`оворив йому, що Ні-
пон і Китай є у війні і що Ні-
пон винуватий. Форсайт обі-
цяв йому 3 тисячі долярів, як 
поможе йому спинити війну. 
В додатку будуть вважати йо-
го за героя, як він це зробить. 

„Я розохотився", говорить 
Партридж, „але пізніше зачав 
відтягатися. Він сказав, що я 
в небезпеці і таксамо будуть 
мої рідні, як я відмовлюся. Тої 
самої ночі великий чорний ав-
томобіль мало що не переїхав 
мене тричі. Я добре налякавсь 
і подумав, що в тім може 
щось бути, що Форсайт казав. 
Тоді я рішився пристати на 
його пляни і старатися їх у-, 
даремнитй, як зможу"г 

Форсайт втопився, підплива-
ючи з'бомбою під ніпонський 
пароплав у пристані Сіетл. 

РЕМЗЕИ МЕКДОНАЛД ЛИ-
1 ШИВ $127,000 СПАДЩИНИ. 

Майно, що його лиш'ив у 
спадщині бувший преміер Ве-
ликої Британії, Ремзей Мекдо-
налд, оцінено на 25,418 фунтів 
($127,000). З цього кожна 
служниця, яка була на службі 
його родини більше як три ро-
ки, дістала по 20 фунтів. Р'еш-
та майна має бути поділена 
між дітей. Син Малком, тепер 
секретар доміній, дістав у 
спадщині всі папери й доку-
менти батька і може розпоря-
джатись ними, як сам розуміє. 

БАНДИТИЗМ НА ПОДІЛЛІ. 

Два замасковані бандити, 
озброєні в . обтяті. кріси, на-
пали' вечором; на шляху Мель-
кици—Борщів на кілька фір, 
якими їхали жиди, й ограбили 
їх з грошей. 

ПРИЯЗНЬ ПРАГИ І МОСКВИ НЕ 
ДО ВПОДОБИ БУКАРЕЩТШІ 
ѓ#КАРЕН№'^-''З Москви л̀еМв дЬ Пг̂ агй tetoCH-

ний бомбовий літак. І злетів на румунську землю в 
Семигороді. Летун подав як причину злету, ідо 
щось попсувалося В машині, а це сталося тому, шо 
літака передтим добре не випробувано. Та румун-
ська преса не задоволена з цього виправдання і з 
самого лету. І пише проти зближення Совєтів до 
Чехословаччини та про ту небезпеку, яка з такої 
„приязни" може повстати для Румунії. . 

ДЕМОНСТРУВАЛИ, ЩОБ ЇХ СВІТ ПОЧУВ. 
ВАРШАВА. — Закінчився „Кольойіяльний Тиж-

день", влаштований польською Кольоніяльною і 
Морською Лігою. Цілий тиждень відбувалися віча 
і маніфестаційні походи, які мали на меті звернути 
увагу тих держав, що мають кольднії на те, що му-
сять ними поділитися з Польщею. Зокрема Польща 
зголошується до участи в поділі тих кольоній, що 
їх аліянти забрали Німеччині. 

НДЦІСТИ ПІДНІМАЮТЬ ГОЛОС У МЕМЕЛІ. 
КОВНО. — Литовський уряд розбирав ухвалу 

клайпедського (мемельського). сойму,. якою той 
сойм, що в нім націсти становлять більшість, доМа-
гався знесення воєнного стану й усунення литов-
ської поліції, а крім того свободи пропагування на-
цістичної ідеольогії. Представник уряду заявив, що 
покищо Литва не може знести з Клайпеді воєнного 
стану. Станеться це тоді, коли будуть там краще 
забезпечені права Литви. 

СОЛІДАРНО ЗА АВТОНОМІЮ. 
ТЕШИН. — Поляки, що` жи'вуть малою горст-

коюна Шлеську в Чехословаччині, обєднались -у 
своїй акції домагання повної національної авто-
номії. 

ДУМАВ ЗА ТЕАТР В ОСТАННІЙ ХВИЛІ. 
ПАРИЖ. — Померлий співак-світової слави, 

Федір Шаляпін, був притомним майже, до самої 
смерти. Кажуть, що навіть жартував з прислугою. 
Силу втратив нагло. А як занепадав, то спитався: 
„В якім театрі я знаходжусь?" А ‚потім ‚хопив себе 
за горло і прошептав: „Я тут не можу співати". 

ВЕЛИКА ПОЛЕКША ЖИДАМ. 
ЛОНДОН.—Жидам Пощастило. Особливо тим, 

що мусять утікати з Німеччини через переслідуван-
ня. Всі вони зможуть дістати палестинське грома-
дянство. Законопроект дістав у палаті послів 144 
голоси. І стільки було проти цього. Та „спікер" ви-
рішив у користь проекту. 

КОБИ ПИВ, КУРИВ І ІВІ 
ЛОНДОН. — Консервативний, посол Локер 

Лемпсон брав у парляменті в оборону жидів, а̂  го-
стрр критикував Гітлєра, якого назвав „терором Ев-
ропи". Між іншим сказав, що ‚якби так Гітлєр умів 
добре випити, закурити і з'їсти, то був би ліпшою 
людиною. 

НЕ ДАЮТЬ СЕБЕ ВЗЯТИ В ПОЛОН. 
ШАНГАЯ. —j Японці певні, що китайцям не 

вдасться взяти в неволю навіть одного японського 
офіцира. Це факт, що війна Японії з Китаєм тре-
ває вже 9 місяців, а китайці не мають між численни-
ми японськими полоненими ні одного японського 
офіцира. А це тому, що японські офіцирй обовязані 
придержуватись давнього самурайського кодексу. 
А. цей кодекс наказує, що коли японський офіцир 
знайдеться у такім Положенні, що мусить попасти В 
полон, тоді повинен відібрати собі життя при помо-
чі гаракірі, або вистрілом з револьвера. . 

ДАЛЯДІЄ НЕ БЛЮМ. 
ГІАРИЖ. — Сенат дав премієрові Даладіє дик-

тато)Зські гіовновласті, себто.дав те, чого недавно 
не хотів дати його попередникові, Блюмові. Стало-
ся це тому, що програма Далядіє є така, що потяпте 
за собою нарід. - і;. :U! 

НЕ ТРЕБА СЕБЕ ДУРИТИ. 
БЕРЛІН. — Новоімейований американський йм-

басадор Гк) Вйлсон виголосив перед дипльоматами 
і бизнесМенами промову, якою на ділі скритикував 
націстичну економічну політику. Він казав, що не 
можна дурити себе тим, що можна в однім краю 
випг)оДукуватй все Те, чого краі̂  потребує, не зва-
жаючи. на якість і Кошти. Далеко краще йти тим 
шляхом, яким ідуть Злучені Держави, що глядять 
на ці справи з точки Міжнароднього зближення, кон-
цесій та виміни продуктів. . - „ , 

ПОЛЬСЬКИЙ ЛІТАК У КОВНЬ 
- КОВНО. — Перший раз Побачила столиця Ли-

тви польський літак. Прилетів з Варшави і зараз 
відлетів назад. 
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БОРОТЬБА ЗА РІДНУ МОВУ НА 
ЗАКАРПАТТІ 

;- ЌОРИСТАЙМО З НАГОДИ 
- Українська визвольна боротьба довела до того, 

ціо тисячі тих, що були активними учасниками цеї 
боротьби, мусіли опускати рідну землю. Ось тим 
чином іще й сьогодні маємо тисячі наших людей, 
що або живуть тайно, себто нелегально, в ріжних 
європейських державах, або наражені на те, що їх 
кожної хвилі можуть видалити із таких держав, де 
вони Живуть легально, але як негромадяни. 
їй Знаємо, як тяжко доводилося мучитись довги-

мЏ роками нашим умовим робітникам, що не могли 
ніде дістати праці. До Рідного Краю окупанти їх 
не пускали, а іншим було неможливо вертатись під 
ІІольщу чи Румунію, бо про Совєти то вже й не 
згадуємо. Знаємо, що навіть із ЧехословачЧини за-
чали}видалювати наших політичних іміґрантів. І'то 
навіть з українського Закарпаття. Знаємо, що чим-
далі, то тим тяжче живеться нашим іміґрантам. і В' 
Чехослоначчині, себто там, де дехто з наших мав 
дос^ змогу животіти, займаючись науковою чи ін-
шбн? працею. І тут може дійти до цього, що не 
буде ніякої можливості! дальшого для них прожит-

Знаємо далі, що відносини на українських зем-
лях під окупантами такі,. що чим далі, тим гірше 
буде там жити українському народові. А це значить, 
що чим далі, тим більше матимемо нових політич-
них іміґрантів, що муситимуть утікати зпід окупан-
тів, щоб рятувати своє життя. 

Як бачимо, то положення було би безвихідне, 
якби саме тепер не заяснів нам промінь надії. Як 
знаємо, в трохи подібнім до нашого положенні о-
пинилася частина жидів в Европі. І саме через це 
започатковано тепер велику акцію в справі допо-
моги таким особам, які змушені втікати з націстич-
ної Німеччини чи Австрії, щоб рятуватись від кон-
центраційних таборів чи тюрми чи з інших причин, 
які звичайно називають „політичними". У справі 
рятунку тих людей заговорив секретар стейту Гол' 
в імені-Злучених Держав і заявився за інтернаціо-
нальну організацію такої допомоги. На ту пропо-
зицію відповіли вже позитивно кількадесять ріжних 
держав. Значить, справа стала наскрізь поважною. 
Президент Рузвелт додатково вияснив, що охорона 
буде обіймати і політичних іміґрантів із Совєтів, 
Італії, Еспанії й з інших країв. Все те поступило вже 
так далеко, що у Вашингтоні відбуваються щодо 
цього наради, на які покликають ріжних представ-
ників церков і таких комітетів, що вже досі цею 
справою займались. А це останнє відноситься го-
ЛОВНО ДО ЖИДІВ. ! ' -: Н ; 

Очевидно, що й українська іміграція повинна 
забрати в цій справі голос і"домагатись допомоги 
для української політичної іміграції, особливо для 
таких іміґрантів, що не мають тепер ніде притулку, 
а моглиб його знайти в Америці'Ў Та щоб це на-
ладити, треба мати готовий, відповідний матеріял. 
Треба, мати індивідуальні зѓолошення. І ось. тому 
наші установи в Европі, що вже займалися справою 
втікачів, повинні завчасу подбати, щоб зібра'ти' спис 
осіб, що моглиб користати з цеї міжнародньої опіки. 

ман і шахрайство. Ті, що го-
лосували за „руську", себто 
рідну, українську мову, до-
відаються, що їхніх; дітей 
примушують у школі до чу-
жої, московської мови. Крім 
того, самі вчителі-москвофіли 
тої російської мови не зна-
totb. З цього випливає, що в 
школах ці вчителі вчитимуть 
з російських книг, але будуть 
вимовляти кожний на свій лад, 
як кому подобається. Таким 
чином буде ширитися небува-
ла в світі „тарабарщина". 
Правда, москвофіли після сво-
єї „перемоги" беруться влаш-

Плєбісцит, за дотеперішніми туВати курси московської мо-
відомостями, ніби „виграли" і ви для вчителів. Але хто це 
москвофіли. Як це могло ста-'видав, щоб можна було за два 
тися, що більшість української'місяці навчитися чужої мови 

людности голосувала за P O v ^ l - T 6 ^ ! ^ ! ^ ! ! ! . ^ ^ 
сійсьќў мову в. школі? Чи 

Кому що, а курці просо... В 
Европі і в Азії міняються кор-
дони держав, народи напру-
жують, усі сили, щоб не за-
скочила їх, несподівано якась 
біда. А в нас, на Карпатських 
горах, своя, внутрішня бо-
ротьба заполонила уми й сер-
ця црбвідної верстви народу 
—; інтелігенції, йде боротьба 
за мову і назву. Голосування 
за голосуванням, після того 
протести, далі протести про-
ти протестів, взаємні образи, 
петиції до крайового уряду, 
до міністерств у Празі та до 
парляменту. 

дійсно москвофілам пощасти-
ло переконати народні маси 
всього краю, що, мовляв, люд-
ність за Карпатами та сама, 
що й у Московщині? Зовсім 
ні. Цілий плебісцит — це зви-
чайне шахрайство місцевих 
політиканів; це була гра на 
пес ві до мости і темноті з акар-
патської людности; Бо підчас 
голосування не казали людям, 
що „русска" школа — це те 
саме, що й московська. Ні, 
їм говорено, що „русска", це 
їх рідна, руська мова. Отже 
селянин чи робітник, що по-
давав свій голос на руську 
школу, думав про рідну, на 
родню мову закарпатської 
людности. Ще й досі слова 
„українець, український" для 
більшости 'закарпатської люд 
нрсти нові і чужії Ще перед 
світовою війною було так у 
Галичині та на Буковині. Тоді, 
як знаємо, наші установи й 
видавництва вживали часто 
подвійної, „українсько - русь 
кої" назви. Можливо, що це 
була помилка провідників у-
країнського національного віД-
родження на Закарпатті, що 
вони не призвичаювали нарід 
послідовно і систематично до 
такої подвійної . назви. Тоді 
може й не булоб таких неспо-
діванок, як сталася на Закар-
патті з плебісцитом. і 

Формально москвофіли „ви-
грали" плебісцит. Але чи мож-
на завести в закарпатських 
школах московські підручни-
ки і вчити тією російською 
мовою, що на Московщині? 
Отже, виявляється, що самих 
москвофілів їхня „перемога" 
доставила в, дуже нериємне 
положення. Бо тепер ііеред 

Навіть „стовпи" москвофіль-
ства на Закарпатті москов-
ської мови не знають і для 
цього незнайства дають доку-
ментальні докази. Ось, напри-
клад, видана в Мукачеві дру-
кована -заява до чеського уря-
ду, яку москвофіли дають на 
підпис несвідомим людям по 
Закарпатських селах і містах. 
Заяву видрукувано мовою че-
ською і російською. В чеській 
мові нема помилок, бо мабуть 
переклада'в цю заяву якийсь 
чех. Але в тексті російському 
— помилок дуже багато, і то 

таких, що для зрозуміння дум-
ки треба звертатися до чесь-
кого тексту. 

Москвофільська „перемога" 
— це палиця з двома кінця-
миГМосквофіли думають,- що 
вони задушать „гидру укра-
їнства". Але в їхні серця за-
крадається трівога й сумнів. 
Бож справді, як зазначає у-
країнський посол до чехосло-
вацького парляменту, ‚Ревай, 
українство росте на Закарпат-
ті швидко. 1930 року тих, що 
назвали себе українцями, на 
Закарпатті налічено три від-
сотки. Тепер, при" плебісциті, 
до українства зголосилося 
більше як ЗО відсотків. Отже 
збільшення вдесятеро. Ще од-
на така „перемога" — і мо-
сквофіли лишаться без вій-
ська, як колись король Пирг 
у війні з римлянами!' 

По селах і по містах Закар-
паття прокидається свідомість, 
зростає протест проти чужої 
мови, проти калічення мови 
народньої. Уже діти на шкіль-
ній лаві гордо кажуть учите-
леві москвофілові: .„Я був, є 
і буду українцем!" Уже, на-
віть мо`сквофіли спустили з то-
ну і пишуть, що там, де біль-
шість населення висловилася 
за українську школу, має бу^ 
ти українська мова. Але сві-
домі українці на ці солодкі 
слова не зловляться. Цим ша-
храям, агентам чужинців, мо-
же бути тільки одна відпо-
відь: боротьба до повного 
знищення язви москвофіль-
ства. Н. X. 

АИЙСЬКО-ІТАЛІЙСЬШ ДОГОВІР 

Закінчилися ''переговори між 
Англією й Італією в ціли на-
ладнання відносин між тими 
двома державами. Зачалися 
вони зараз після того, як Гіт-
лєр захопив Австрію. Як ві-
домо.` в моменті, коли полки 
Гітлєра заливали Австрію, а 
австрійський премієр Шушніг 
благав в Італії допомоги, Му̀-
соліні заховався і навіть не 
хотів з Шушнігом телефоном 
говорити. Відомо також, що 
по захопленні Австрії Гітлєр 
у приступі великбї радости 
післав Мусолінієві депешу, в 
якій ''заявив, що він йому „ні-
коли цього не забуде". 

ЗдавалЬсяб, що захоплення 
Австрії:оіе потрясло німецько-
італіЙською дружбою і що во-
но фактично було виконане за 
поррзумШням обох держав. 
Та це.-тїльки мана. Захоплен-
ня Австрії це був для Італії 
важкий удар, а .зокрема для 

він старався цей удар відвер-
нути, а вкінці мусів таки його 
зазнати. 

Захоплення Австрії збільшує 
Німеччину на шість міліонів 
людей. Воно дає їй знамените 
стратегічне положення в сере-
дущій Европі. А передівсім че-
рез захоплення Австрії Німеч-
чина стала близьким сусідом 
Італії, яка, як відомо, має по-
верх 250,000 тирольських нГм-
ців. Ті німці набрали. тепер 
надії назад прилучитись до ні-
мецького материка. 

Мусоліні добре знає про 
пляни Гітлєра і він не дурить 
себе відносно німецької при-
язни. Гітлєр не криється з тим, 
що він прямує до німецької 
домінації в Европі. А беручи 
під увагу інтелектуальну і ма-
теріяльну силу німецького на-
роду, надії Гітлєра не є вже 
такі неймовірні, А коли Г і̂тлєр 
осягне свої' пля#и, т'о де#тоді 
подіється Мусоліні? Щоу'?ста-

вити Римську'Імперію? 
Як сказано, захоплення Ав-

стрії було для Мусолінія тяж-
ким ударом. Але він удав, що 
цей удар не викликав у ньо-
го болю. І замісць скривити-
ся, він засміявся, мовляв, це 
все сталося за його згодою. 
Та рівночасно з тим зайшли 
великі зміни в заграничній по-
літиці Італії. Зміни тихі і ціл-
ком відмінн'і від того, що ді-
я'лось. і дірться назверда Ми 
бачимо зближення з Англіе-
ю. . ; 

Домінація Німеччини над 
Европою, а то й над цілим 
світом, таксамо (коли не біль-
ше) неприємна Англії, як і Іта-
лії. В обличчі цеї загрози ми 
бачимо, як з блискавичною 
скорістю вигладжуються ріжні 
непорозуміння між тими дво-
ма державами; непорозуміння, 
які, Здавалося, розділили ті 
два краї навіки. Впродовж 
кількох тижнів -працює в Римі 
тихцем англійський амбасадор 
лорд Перѓ вкупі з представ-
никами італійського уряду і 
мов у казці обі сторони пого-
джуютсья в кожнім питанні: 
Англія готова признати підбій 
Етіопії; Італія, не чекаючи ви-
сліду переговорів, відтягає 
свої війська з Лібії; Мусоліні 
зобовязується відтягнути свої 
війська з Еспанії. Англія зобо 
вязуеться не помагати льоялі 
стам. А обі разом обіцяють 
собі не будувати нових укріп-
лень на. Середземному морі, а 
навпаки, гарантують собі пов-
ну свободу плавання, а може 
і ще що більше... Кажуть, що 
англійський міністер війни 
Гор-Беліша вибирається до 
Риму. 

Наче під дотиком магічної 
палочки змінилися настрої о-
бох держав. А цею „чарівною 
палочкою" є загроза з боку 
Гітлєра. До якої міри анґлій 
ський премієр Чемберлен му-
сів вірити в успіх тих пере 
говорів, вказує це, що він рі-
шився позбутись упертого I-
дена, а навіть в одній своїй 
промові сказав аж такі неди-
пльоматичні слова: „Я готов 
зїсти свій капелюх, коли 
моя політика показаласяб хиб-
ною". Чи він дійсно зїв би ка-
пелюх — це інша річ. Але ціл-
ком певно він соромно прова-
ливсяб, якби Мусоліні бодай 
трошки підвів його і не Д0-
держав того, що тихцем обі-
цяв. Та Мусоліні, хоч звик не-
раз інших обманювати, цей 

наррдом мусить виявитися об- авторитету Мусолінія. Роками неться з' його гѓйянамИ' відно 

Я. Голубецький. 

СОБІ 
(Оповідання). 

(2) 
- Аж тепер Гарасим придивив-
ся до парубка за столом. То 
'був Яцко Бендик, таки з його 
села. Яцко, син великого ба-

. гача, був славний на всю око-
лицю галабурдиик. Напасту-
вав цожну дівку; на' кожнім 
весіллі,1 - на кожних музиках 
мусів і зб(ити якусь бучу. Про 

'нього Гарасим вже чув, що 
він заходить до Наріжного і 

‚добирається до Ганќи. Коли 
ўтепер Гарасим став крутити 
-папіроску, Наріжний сказав до 

Як би хто прийшов, то 
сЙіроси його, щоби хвилинќу 

зй)кдав.іЯ зараз пришлю Ган-

‚Наріжний і Яцко Бендик 
вийшли. Ганќа надійшла, ще 
заќи Гарасим скрутив папіро-
ску. Вбігла весела, усміхнена 
і каже: 

— Я була! в стайні. Я втік-
ла до коров, бо прийшов Яц-
ко Бендик. Я його боюся. Ти 
щр тут робиш? 
— По дорозі поступив скру-

тит і викурити папіроску. 

— Не питаю, що ти тут, в 
нашім шинку робиш, бо сама 
бачу, що крутиш папіроску. 
Питаю, що ти тут в місті ро-
биш? 

Гарасим почіхався в' поти-
лицю і ̀ відповів стурбований: 

— Гріючися в однім шинку, 
мені соромно сказати, що я 
лиш вступив по дорозі, їдучи 
по бочку меду до іншого шин-
ку. Як би Наріжний знав, то 
був би показав мені двері. 

— Це справді не годиться 
так! — замітила Танка. 

— Не я винен тому, що я 
ще'нехвій пан. Чи то я винен, 
що ба'тько ' `вислав мене ' до-
Лейзора Крднца і що Тк не 
у Лейзора`, 'Я.-у Наріжного? До 
Лейзор^†дуДпо бочку меду, 
до Наріжного я поступив... 
ну, ти.хіба.сама знаєш, чого. 

— Щ.о6И загрітися і закури-
ти папіру'сќу!,'ї-1. дівчина сказа-
ла. — (pQ. й̂ 'ож інш ѐ притягло 
би тебе сюди, як не тепла ха-
та ‚зараз-при твоїм шляху? 

Кажучи „це^.дівчина гляділа 
на нього, прижмуривши одно 

око. 
-^- Ганќа! — промовив жа-

лісно, неначе би з докором. 
— Як я побачив, що тебе нема 
тут,! то хотів зараз відійти. 

— А тепер, коли я вже тут, 
то що буде? — дівчина; спи-
тала весело. 

— Сам не знаю, що зроби-
ти. Я волію мід твого господа-
ря. Батько вислав мене до 
Лейзора. Як би я взяв твій 
мід... 

— То не мій мід. То мід 
Наріжного. 

-г- Як би не ти тут, то я був 
би сюди цілком не поступив... 
Тепер - сам не знаю, що зро-
бйти. Хоч би я, купивши у 
тебеі,1, сказав батькові, що то 
Лейзора мід, то правда Не за-
таїться. Батько не вбє, ані не 
набє мене За те, та всеж таки 
буде сердитися, що я роблю 
щось на власну руку, проти 
його волі; йому цього не ска-
жу й не виправдаюсь, чому 
так зробив. 

— А як би мід Наріжного 
був трохи дешевший, як у 
Лейзора? — дівчина спитала. 

— Тоді я мав би викрут, 
Џя парубок відповів. — Я ска-
зав би батькові зараз, що ку-
пив у Наріжного, бо дав де-
шевше. ̀- Може батько похва: 
лив би ̀ 5мене, може й був би 

невдбволений. Та всетаки він 
виправдав би мене і не поду 
мав б'и, Що я проти його во 
лі зробив, бо... бо... 

—і;Мў;.'чомуж не доповіси? 
Бо ujo? ' '-' 

—!- Бо ти зачарувала мене. 
—г Бачу, ти такий, як Яцко. 

Ви обаоднахіі 
— І̀ Однакі? -^- спитав пару-

бок.:. '`Ж 
- ^ Ш ^ в а й и тільки та ріж-

ниця, що ти делікатно; він, як 
пяний простак. 

Гарасим посумнів і промо-
вив: 

..— Ганќо! 5Ік ти гадаєш, що 
ми однакі, себто Яцко і я, то 
я йду до Лейзора, хоч би мід 
Наріжного був половину де-
шевшйй.'Ѓсюди більше не за-
мяну. Яцкові і іншим таким, 
як він, вступлюся з дороги. 
"— Неї будь дурний! — дів-

чина сказала живо. — Цілком 
такий, як Яцко, ти не є. Та 
одну хибу, таку, як він, і.ти 
маєш. ' ;, 

.— Котраж то хиба? і 
' — Ти сам її знаєш. Ти до-

бре знаєш її. Як би не та твоя 
хиба, то ти був би сміліший. 

— Не збагну, яка би то мог-
ла бути хиба. Скажиж бо ясні-
uiet 
^— То-лтака хиба, що через 

неї та боїшся батька. 

— Гадаєш, боюся купити 
м)д Наріжного? 

— Ха, ха, ха! — зареготала. 
На думку .`Ганќи парубок 

мав ту хибу, що був` сином 
багача, отже боявся сказати, 
що любить бідну дівчину. Бу-
ло ще гірше, бо він боявся 
ту дівчину полюбити. Цього 
вона йому не хотіла сказати. 
Хотіла, щоби він сам дога-
дався. 

— Отже візмеш наш мід, 
як буде дешевший? — спи-
тала. І 

— Візьму, щ'оби ще хвиль 
ќу з тобою бути. 

— То зажди тут. Я піду по-
балакати з ‚Наріжним., Мушу 
так, що#я й#^іуь Яцко. Як би 
вчув, то й він` схотів би де-
шевше. 

Ганќа вибігла. Саме тоді 
Яцко кидав барилчину на свої 
сани, що стояли на подвірю. 
Господар ще був у льоху. Ган-
ка пішла туди і сказала йому: 

(Далі буде). 

напр. у Советах, але це для 
політики їдена не робило ріж. 
ниці. 

До своєї політики Іден вчи-
о^яв також Америку і ста-
рався всіми силами втягнути 
ЇЇ в орбіту європейських по-
дій. Він розчисляв, що Англія, 
Франція, Росія, Америка і ту-
зин дрібніших держав у май-
бутньому воєнному конфлікті 
розторощать цей другий гурт 
держав, до якого входилкб: 
Німеччина, j Італія, Японія, 
Франкрва Есгіанія і також ту- ` 
зин дрібніших держав.' 

Світова;, „Інтернаціональна" 
преса завзято приплескувала 
Іденові і не знаходила для 
нього слів похвали. Бо такий 
поділ потуг був їй дуже по 
душі. Бо в майбутному кои-
флікті, приготованому політи-
кою їдена, виринала ще одна, 
і хто зна чи не остання наго-
да для всяких підпольних ін-
тернаціональнид сил розчи-
слитися з усякими „фашиз-
мами", „націзмами", „націона-
лізмами" і т. п. Провал їдена 
запечатав, правдоподібно без-
поворотно, цю їхню нагоду. 
Тому саме було стільки рей-
ваху з приводу його усунення 
і стільки симпатій, висказа-
них на його адресу. І тому са-
ме тепер запанувала така о-
злоблена мовчанка на полѓѓи-
ќу Чемберлена. 

Чемберлен ста'нув на цілко-
вито відмінному становищі. 
Він сказав, що на світ треба 
дивитись реалістично: „Чи по-
добатьєся це нам, чи ні, але 
диктатори є і з ними треба я-
кось жити".: Тим висловом 
він виразно зазначив, що 
цілком не думає ділити світ на 
якісь ідеоЛьоґічні табори, тіль-
ки дивиться на політику з бо-
ку інтересів свого народу та 
старається привернути в сві-
ті рівновагу потуг, щоб одна 
потуга занадто не виростала 
понад інші. 

В цій ціли замісць заганяти 
Мусолінія ще далі в обійми 
Гітлєра, він- рішився викори-
статй одного диктатора про-
ти другого. Йому приписують 
такий висказ: „Один диктатор 
небезпечніший ніж два". По-
літика Чемберлена є не менше 
звернена проти Німеччини, як 
була політика їдена. Але ріж-
`ниця міститься в тому, що I-
ден був тільки частинно вия-
вом англійської заграничної 
політики. У більшості він за-
ступав інтереси інтериаціо-
анльних таємничих сил. Зате раз додержав обітниці. Додер- , , ,.' 

жав тому, що йому тепер так- Ч е м ^ е Р л е 

само потрібно англійської 

Не кажіть їй про це. 

— Я бачив вас учора в ка-
бареті з вашою панею. 

приязни, як Англії потрібно 
італійської. 

II. 
Виринає тепер питання, який 

вплив це анґлійсько-італійське 
порозуміння матиме на уклад 
міжнародніх сил. -

Передівсім пригадаймо собі 
два факти: перший, це вели-
чезний галас певної частини 
світової преси у звязку з у-
ступленням їдена; а другий, 
відносно мала рекляма в цій 
пресі біжучим англійсько-іта-
лійським переговорам. Щодо 
їдена, то треба зазначити, що 
він заступав такий політичний 
напрямок, який свої корінці 
мав в інтернаціональних си-
лах, ворожо наставлених до 
всяких націоналізмів, націз-
мів, фашизмів. 

Політика їдена прямувал'а 
до того, щоб світ поділити 
на такі два табори: на так зва-
ний „демократичний" і на 
„диктаторський". Але до то-
го „демократичного" його гіо-
літика вчисляла і Совєти; та-
кож вчисляла всякі інші краї, 
без найменшого сліду якоїне-
будь справжньої демократії, 
коли вони були ворожо на-
ставлені до всяких національ-
них, расових, ідеалістичних 
струй. По другому боці полі-
тика їдена ставила Німеччину, 
Італію, ген. Франка, Японію й 
інші, в яких відродились і пе-

Помилка. 
— Пане сусідо, якісь чоти-

ри чоловіки хочуть бити мо-
Ах, так? ‚Знаєте... к р а щ е І ^ Т о с ї а н н " " Г г л ? Г " 1 Ќ Ч 0 Л 0 В І К а ' Х0ДІТЬ СК0РШЄ 

ви моїй жінці не говоріть ні- T I S L останніх могла бути й поможіть, 
чого про те! ? Р ГК0Ж В е л и ќ а ^"ина.спрамй^ ! ^ Якто? Таж вони напевно 

'.ньоі демократії, більша ніжtсамі дадуть собі раду... , _ , 

щі інтересів свого краю, а на 
решту начхав. 

Тепер Чемберлен стараеть-
ся вплинути на вигладження 
непорозуміннія між Францією 
й Італією; також Франція вна-
слідок впливів тих інтернаціо-
нальних сил стала малошо не. 
ворогом Італії. Цьому напря-
мові сприяють теперішні змі-
ни, що зайшли у внутрішній 
французькій політиці. Як ві-
домо, уряд „народнього фрон-
ту" враз із Блюмом розлетів-
ся. Тепер при кермі' уряду 
стоїть уміркований соціяліст 
Далядіє. В його кабінеті нема 
вже ні одного комуніста. Мож-
на надіятися, що і між Фран-
ціює та Італією прийде до по-
розуміння і тихцем знову ство-. 
риться протинімецький фронт, 
як колисьў Стрезі. 

За кілька тижнів Гітлєр має 
відвідати Мусолінія. Кажуть, 
що Мусоліні захоче відплати-
тись німецькому ‚диктаторові 
за величаве привитання, яке 
Гітлєр справив Мусолінієві в 
часі його^ відвідин у Римі, і 
також його величаво приняти. 
В часі цеї гостини Мусоліні 
буде доказувати Птлєрові 
свою велику силу. Та ціллю 
цього показу буде не що інше, 
тільки: „Гітлєре, вважай!" 
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НАБІЖУЧІТЕМИ 
НЕБЕЗПЕЧНІ ПОДОРОЖІ. 
Англієць Безил Любок на-

пнсав книжку про моряків, що 
вибиралися на ловлю китів у 
підбігунові околиці. 

Як згідно підносять крити-
ки, книжка робить вражіння, 
що в підбігунових околицях 
на людину все чатує небезпе-
ка й смерть.;) 

Як видно з життєвих до-
свідів московських підбігуно-
вих дослідувачів, москалеві 
грозять менші небезпеки в 
підбігунових околицях, ніж у 
Москві. 
МИРОТВОРНА ПОДОРОЖ. 
Американець Ролф Малоќ 

написав книжку під заголов-
ком ..Мирова тура". Описує 
в ній подорож групи амери-
канських студентів до Японії. 
Вибралися вони з ціллю по-
казатн японцям добру волю 
американців до японців, пере-
дівсім американської молоді 

японської молоді. Хотіли 

СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 15-го КВІТНЯ 1931 

ЗА УЧАСТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ 
У СВІТОВІЙ ВИСТАВІ 

(Протокол з нарад, відбутихў Ню Йорќу 27. березня 1938). 
(Продовження). 

П. 

до 
через особисту стичність за-
демонструвати японцям, що це 
нерозумно ворогувати з аме-
рнканцями. 

Ледви група виїхала з аме-
рнканського порту, як серед 
неї почалися сварки й бійки. 
Як миротворці приїхали на-
решті до Японії, то одні з них 
радо підрізалиб горло іншим. 
Читач набирає переконання, 
що люди, котрі хочуть інших 
мирити, повинніб навчитися 
жити мирно з собою. 
ПОДОРОЖ КОЛИСЬ І НИНІ. 

Август Менкен видав збірку 
описів корабельних подоро-
жеи першою клясою. Хотів, 
видно, змалювати, що в ріж-
них віках вважалося за люк-
eyfOBv подорож. 

Здавалосяб, що „перша кля-
са" на кораблі все була ви-
гідна. Одначе, як видно з о-
пнсів, у давніх Часах навіть па-
сажири першої кляси мусіли 
приносити на" корабель" свою 
постіль і свої харчі. 

ПОРАДА МУДРЦЙ. 
Славний американець, Бен-

джемин Френклин, що жив у 
часах американської револю-
ції, написав „кілька слів по-
ради тим, що збираються в 
морську дорогу". Між іншим 
говорить він таке: 

„Найгіршою річчю, яку на 
морю найтяжче перебути, це 
варення, бо на кораблі нема 
нікого, що був би справжнім 
кухарем по з'ванні. Для цеї ці-
ли звичайно береться найгір-
шого моряка, який звичайно 
є теж відповідно брудний. 
Звідси то походить англійська 
поговірка: „ІІіслав Бог мясо, 
а чорт кухарів . 

Такими справами нині не 
журиться поддрожний навіть 
у третій клясі. 

НАЙЦІКАВІША ІСТОРІЯ 
ПОДОРОЖЕЙ? 

Велике число книжок про 
подорожі підсуває на думку 
питання: котра подорож най-
цікавіша з усіх? 

Чи не можнаб такою назва-
ти подорожний записник пан-
ни Гелени Келер? Ця жінка 
сліпа й глуха. Сліпа, а читає 
з книжок, зроблених спеціяль-
но для сліпих. Глуха, а вміє 
„слухати" , англійської мови, 
держачи пальці на устах люди-
ни, що до неї говорить. 

Описуючи свої подорожі 
по Англії-`й Америці,'стрічі з 
ріжними іподьми, -'каже вона': 
„Запечатані вўтШ̀  утруднюють 
усяку д о р о ѓ г о ' 'знання. Глу-
хі люди так- жаднѓ всякого 
слова, як слміі жадні книжки 
під пальцями; але; Це багато 
трудніше знайти людей, що 
хотілиб говорити з глухими, 
ніж знайти людей, що хотілиб 
дати сліпим книжки з виста 
ючими буквами". 

При читанні цих слів сліпої 
й глухої людини приходять на 
думку люди, що й бачать і чу-
ють, але не проявляють нія-
кої цікавости ні ..бачити ні чу-j 
ти. 1 

Безпосередньо після зібран-
ня делегатів українських това-
риств із 4 стейтів пішли чле-
ни вибраного комітету на о-
кремі наради, щоб уконститу-
уватися. Проводить: Микола 
Мурашко, секретарює С. Де-
мидчук. Члени комітету ріша-
ють: вибрати зцоміж себе го-
лову і стільки заступників, 
скільки є осередніх допомого-
вих організацій, що започат-
кували наради. Головою ви-
брано Дмитра Галичина. З о-
гляду на те, що Український 
Робітничий Союз іще не при-
значив своїх делегатів, місце 
першого заступника остаєть-
ся вільне аж до часу присил` 
ки делегата. Другим заступни-
ком вибрано ѓром. Кирила 
Піддубчишина з Провидіння, 
а заступницею — паню Анну 
Воробець з Народної Помочі. 

Секретарем комітету вибра-
но д-ра Семена Демидчука, за-
ступником Володимира Різни-
ка, а для справ, що вимага-
ють англійської мови, Степа-
на Шумейка; касієром вибрано 
Миколу Мурашка. Контрольо-
рами вибрані: Антін Маланчук 
із стейту Конетикот, д-̀ р Во-
лодимир Ґалан із стейту Пен-
силвенія, пані Анна Середа й 
Іван Кацюбинський із стейту 
Ню Ійорк, пані Анастасія Ваґ-
нер із стейту Ню Джерзі. 

Після уконституування про-
від нарад перебирає Д. Гали-
чин. Він` підняв головне питан-
ня, тобто, в якій формі має 
існувати вибраний комітет. 
Загально висловлено думку, 
щоб вибраний Український 
Виставовий Комітет переміни-
ти в корпорацію на підставі 
законів стейту Ню ІЙорк із о-
сідком в місті Ню йорќ. Щоб 
ширше обговорити цю спра-
ву, комітет рішає зійтися на 
продовження нарад у четвер, 
31-го березня. 

НІ. 
(Продовження нарад 31-го 

березня). 
Проводить Дмитро Галичин. 
Обговорено або полагодже-

но такі справи: 
Кооптовані члени Комітету. 

На підставі офіціального по-
відомлення з канцелярії У. Р. 
Союзу із Скрентону принято 
ѓром. Івана Матейка як тимча-
сового заступника цьогож Со-
юзу. Принято в члени коміте-
ту паню А. Даниловичемў з 
Нюарку. 

Форма й назва організації. 
На підставі реферату адв. Ми-
хайла Пізнака рішено заінкор-
порувати комітет як небизне-
сову членську корпорацію. її 
членами мають бути дотепе-
рішні і в, будучності приняті 
члени Українського Виставо-
вогр Комітету, вибрані на на-
радах 27-го березня. Назва 
цеї організації має бути одоб-
рена головною виставовою 
корпорацією, бо ця корпора-
ція поробила заходи, щоби 
без її дозволу уряд стейту. Ню 
йорќ не дав чартеру ніякій 
корпорації, що малаб якийне-
будь звязок із Світовою Ви-
ставою в 1939 р. Учасники на-
рад подають лише сугестії̀ , як 
малаб звучати назва ўкраїн-
ською й† англійською мовою 
Для підписання аплікації на 
чартер вибрано предсідника, 
секретаря й касієра, а крім 
цього ще Коцюбинського, 
Цільника, паню Середову, пан-
ну Боднар, Різника й Шумейка. 

Збіркова акція. Тому, що 
доля павільону залежатиме 
від цього, чи комітет буде 
мати потрібні гроші до кінця 
липня, рішено повідомити про 
це українське громадянство 
окремим комунікатом і завіз-
вати до складання дарів та 
жертв на цю ціль. Водночас 
треба виробляти загальні пля-
ни павільону, щоб можна їх 
ще вчас зголосити в дирекції 
Світової Вистави. Без огляду 
на вислід збірки на павільон, 
треба видати загальну відозву 
до українського громадянства 
з зазивом складати жертви та 
дари на участь українців у 
Світовій Виставі. Вислати до 
ріжних українських централь-
них організацій та установ, 
листи з проханням за якнай-' 
горячішу підтримку заклику 
та приноровлення до вказівок 
Українського Виставового Ко-
мітету. Прохати українські ґа-
зети, щоб вони самі від себе 
обговорювали справу україн-
ської участи у Світовій Виста-
ві і прихильним становищем 
підтримували акцію Україн-
ського Виставового Комітету. 

Адреса для посилання збі-
рок. Щоб запевнити докладну 
контролю над присиланими 

(3) 
жертвами, вїзвати громадян-
ство, щоб воно висилало гро-
ші лише в одно місце. Треба 
виписувати чеки й грошеві пе-
рекази на імя: Микола Мураш-
ко, касієр, по` анґлійськи; 
Nicholas Muraszko, Treas., і ви-
силати на почтову скринку, 
про яку має постаратися ѓром. 
Мурашко. 

Приміщення й ведення кан-
целярії. Бюро комітету примі' 
щене покищо в Народнім До-
мі в Ню йорќу, лід управою 
секретаря С. Демидчука. Він 
зобовязується вести справи 
так довго безплатно, поки 
розвиток праці не буде вима-
гати цілоденної його прияв-
ности в бюрі. Технічні справи 
виконуватиме Володимир Різ-
ник за винагородою, яку ви-
конний уряд комітету призна-
ватиме час до часу. На покрит-
тя. видатків у самих початках 
складають від себе члени У-
країнського Виставового Ко-
мітету-найменше по нять до-
лярів. 

Признання'" жертводавцям. 
Докладно передискутовано, я-
кі признання датиб жертводав-
цям на ціли української участи 
у.виставі. Із найріжнородніших 
проектів принято один, а це, 
щоб давати грамоти тим, що 
складуть найменше 5 дол. 
" Вибір комісій. Для переве-
дення ріжних праць вибрано в 
початках такі комісії: Комітет 
Пропаганди й Комітет Народ-
нього Мистецтва. До першого 
комітету ввійшли: Марія Воз-
няк, Іван Коцюбинський, Іван 
Курляк. До другого 
ввійшли: пані _ ., , . 
Галичин, пані Середова, пані 
Вагнер, пані Даниловичева, 
панна Абрагамовська, панна 
Кусий, панна Боднар. 

В ЯКОМУ ВІЦІ ДОКОНУВШ 
ЛЮДИ СЛАВНИХ УЧИНКІВ 
Широкозвісний англійський 

письменник Бернард Шов ска-
зав раз, що людина мусілаб 
жити бодай 300 років, щоб до-
конати великого вчинку. Не 
знаємо, як собі славний ан-
ґлієць уявляє великий учи-
нок; у кожному разі при своїй 
клясифікації ставляє напевно 
куди більші вимоги, ніж ста-
вило дотепер людство. І са-1 
ме в цьому щастя. Бо історія j 
найвиразніше доводить нам, (ський 
що люди доконували великих 
учинків і за час свого кілька-
десять-літнього життя. В яко-
му віці? — У вашому. Візьмім 
низку назвищ великих людей 
і пригляньмося, в якому віці 
доконували великих учинків. 

Славний англійський політик 
і фільософ Франц Бекон мав... 
15 (словами: пятнацять) ро-
ків, коли Написав перше сло-
во свого найбільшого твору 
„Новум Орґанум" (Новий Ор-
ґан). 

Відомій „орлеанській дівчи-
ні", Жанні-д'Арк, було 17 ро-
ків, коли (1429. р.) станула 
на чолі французів і прогнала 
англійського наїзника з рідно-
го краю. ^ 

У такомуж віці Олександер 
Македонський добув славу 
найбільшого полководця в 
старовину, перемагаючи 338 р. 
греків під Херонеєю. 

Ґеніяльний англійський по-
літик Піт Молодший мав 22 
роки, коли став мі'ністром, а 

Мусоліні став у томуж віці 
диктатором Італії. В 40-му ро-
ці життя добув англійський 
адмірал Нелсон велику пере-
могу, в бою під Абукір, а Міл-
тон написав свій знаменитий 
твір „Утрачений Рай". 

Воно може видається див-
ним, але в томуж віці добува-
ли свої перемоги над чолові-
ками жінки. Єгипетська коро-
лева Клєопатра мала 39 років, 
коли остаточно „перемогла" 
римського полководця тріюм-
віра Антонія, а гарна Олена 46 
років, коли ї̀ї схопив троян-

королевич Парис і ви-
грецько-

мальних відносинах потребує 
три роки, щоб зацвисти, за-
цвив до трьох місяців. Пере-
коналися, ‚що є ростини, які 
краще розвиваються при дов-
шім насвілюванні, а інші по-
требують менше світла. Коли 
управильнюємо відповідно час 
і силу.`насвітлювання — одер-
жуємо гарніші цвіти та ліц-
ші овочі. 

ѓ`?,Г.л^КОМ1тет^.його земляк Нютон `установив Скубова, паш n o .J 

Д-р С. Демидчук, секр. 

З РУХУ ПО В І Д Д И Х 
У. Н. СОЮЗУ 

ВІЛКОБЕРРІ, ПА. Чергові збори 
Окружного, Комітету У. іЛ. Союзу 
відбудуться в суботу, дня 16. квіт-
ня, в годині 6:30 ввечір. Кожний 
відділ У. Н. Союзу в Вільк-Беррі й 
околиці повинен вислати найменше 
чотирьох урядників на збори ' О-
кружиого Комітету, бо мається ви-
робитн програму і вибрати комітет 
до Союзового Дня. Збори відбудуть-
ся в ` галі Української Кооперативи. 

- `Іван Зварим, секр. 

у 23 році життя відоме аль 
гебраїчне правило,',тг'' зв .̀ - дво-
член Нютона. Рівно стільки 
літ мав померлий недавно іта-
лієць Марконі, коли дав люд-
ству бездротний телеграф. 

25-літнім молодцем доко-
нав американський летун Линд-
берґ першого перелету че-
рез Атлянтійський океан, а 
англійський письменник Ді-
кенс викінчив у томуж ВІЦІ 
свій епохальний роман „Ќлюб 
Пѓквіка". Лиш одним роком 
був старший Моцарт, коли 
створив свій музичний архи-
твір „Схоплення з Сераю". 

Амундсен мав 39 років, ко-
ли відкрив південниі)..бігун, а 
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кликав тим чином 
троянську війну. 

Вернімся ще до чоловіків. 
Венямин Френклин у 46 році 
життя винайшов громозвід, а 
Лєонардо да Вінчі в томуж ві-
ці намалював свою безсмертну 
„Тайну Вечерю". 50 років мав 
Дарвін, коли закінчив свій е-
похальний . твір „Про похо-
дження родів", а Рентген — 
коли винайшов „проміння X." 
Сервантес написав „Дон Кіхо-
та" в 56-му, а Дефо „Робінсо-
на Крузо" в 58 році життя. Не-
вмірущіж „Подорожі великана 
Ґулівера" появилися на світ, 
коли їхньому авторові; Свіф-
тові, було .59 літ. 

Навіть кордони 70-ки не пе-
решкоджали людям творити 
великі Діла̂  Джюзепе Верді 
скомпонував оперу „Отельо" 
в 71 році життя, а його зем-
ляк Тінторето намалював най-
кращі свої образи в 72 році 
життя. Бліхер — „Маршал 
Вперед" — був 72-літній ста-
рець, коли ставав під Ватер-
льо до рішального бою з „бо-
гом війни" Наполеоном. 84 
роки мав Ґледстон, коло його 

Пожиточні кольори. . 
Ледви одна з 15 світляних 

енергій сонця має проміння, 
корисне для ростин, а містить-
ся у семибарвній скалі. Реш-
та проміневої енергії служить 
для піддержування тепла і мо-
же у несприятливих умовинах 
ушкодити ріжні волоконця ро-
стини. В Томпсоновім Інститу-
ті вжили спеціяльних світля-
них фільтрів, які перепуска-
ють це проміння, що найяіп-
ше надається для розвитку 
ростин. На основі довголітніх 
досвідів ' переконалися, що 
хльорофілеві ростинні клітин-
ки абсорбують найсильніше 
червоне проміння. Другим ро-
дом проміння, пожиточного 
для розвитку ростин, є'синє 
'проміння. Зате жовте промін-
ня, перепущене крізь пару со-
ду, прискорює достигання о-
вочів. -
Значіння хемії у хліборобстві. 

Вчені хеміки твердять, що 
кожну землю, навіть найнеу-
рожайнішу, можна вчинити 
врожайною. Значіння землі, на 
думку тих учених, упало до 
мінімуму. Завданням землі є 
служити за 'підтримку для ро-
стини, яка в ній росте, охо-
ронювати її зародень перед 
холодом, а решту праці, ко-
нечної для росту ростини, мо-
же виконати з успіхом хемік. 
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ним погоди. Уліпшені способи 
м`етеорольоґічних досвідів да-
ють змогу хліборобові в ба-
гатьох випадках забезпечити 
жниво. 

вибрано вчетверте преміером.,, . 
Англії, а маляр' Тіціян - 98 І Н и н і ш н я наУка д а е ЗМ0ГУ п0" 
років, коли намалював свою!пРав^яти недомагання приро-
славнозвісну „Битву під Лє- ди" Х е м , к и в и н а й ш л и т а к і за" 

Ісоби й усе ще' винаходять но-панто". 
Отже?... Б. Шов таки пере-

борщив, як звичайно. Хто 
вродився великим, той вели-
кий незалежно від метрикаль-
них паперів. — („Новий 
Час"). 

ХЕИЯ ЗАСТУПИТЬ УСЕ 

БОРОТЬБА М Ж ЮНІЯМИ. 
На реорганізаційну конвенцію юнії візників, що почала-

ся недавно в Гаризбурѓу, приЗув Вилнем Грін, предсідник 
Американської Федерації Праці. Том О'Брайен, організатор 
юнії, причіпляє Ѓріпові конвенційний „бедж". ; ч 
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АЛЕНТАВН,ГШ 
СТАРАННЯМ СПІВАЦЬКО-ДРАМАТ. ТОВАРИСТВА 
при Українській Правосл. Парохії в Алентавн, Па., 

:——`і: : поставитсья : :: : 
під режісеркою п. І. Зазворського дуже весела штука 

„ШВЕЦЬ ЖЕРДКА" 
В НЕДІЛЮ, 17-ГО КВІТНЯ (APRIL) 1938. 

В ПАРОХІЯЛЬНІЙ САЛІ, 803 N. FRONT STREET. 
Початок в 8. годині ввечір. 

Проситься все місцеве й дооколичне громадянство 
прибути масово'на, це представлення, а запевняємо, що, 
як усе, так. і тепер, будете вдоволені. "` 

Комітет, дерќ. 
S7 

ТТТТТТТІГТТТТТТТТТТТТТТТГТТХГІІХХІЇІЇІІІІГХТ^ 

Значіння землі впало. — Кож-
ну землю можна вчинити вро-

жайною. 

Хліборобство, з якого живе 
все людство (більше як два 
міліярди душ), є ще џ добі 
розвитку, що пригадує часи 
в і т р и л у морській плав-
"Зі. Після місяців т я ж к о ї 
праці хлібороб і його роди-
на зберуть те, що засіяли і 
засадили, коли плодів не зни" 
щить град, повінь, приморо-
зок. Жура ніколи не кидає 
хлібороба. Коли жниво випа-
де добре, виринає затрівож-
ливе питання, чи овочі тяжкої 
праці знайдуть збут на ринку, 
засобленім надмірно хлібо-
зобськими продуктами. Най-
дешевшї способи є найеконо-
мічніші, себто - господарсько 
доціл'ьні. Нпр. у плавбі сила 
вітру нічого не коштує. Всеж 
ліпше та корисніше є видати 
10,000 долярів на вугіль для 
урухомлення. корабля, що пли-
ве нпр. з Ню Йорќу до Гам-
бургу, ніж купити за дві тисячі 
вітрил, щоб вихіснувати без-
платну силу вітру. Подібне є з 
хліборобством. Кожна рости-
на потребує для свого розвит-
ку чотирьох основних чинни-
ків: повітря, світла, ‚води та 
ріжних хемічних продуктів. 

Штучне світло. 
Штучне світло відграе в 

плеканні ростин важну ролю. 
Метою його є доповнити со-
няшне світло, щоб так -приспі-
шити або припізнити достиг-
нення` ростин. Коли вживаємо 
штучного .насвітлювання, то 
можемо довести до того,- що 
цвіти ростин цвисти будуть 
вчасніше, ніж звичайно, яких 
5 тижнів заздалегідь. У хлі-
боро'бсько-досвіднім інституті 
Томпсона довели до того, що 
екзот'ичний цвіт, який у нор-

ві, які доповняють усі недо-
магання грунту та дають змо-
гу покріпити його відживни-
ми складниками. 

Щораз краще розвивається 
теж друга ділянка знання, яка 
має для хлібороба основне 
вражіння — лїетеорольогія, я-
ка займається передбачуван-

ПАНІ Й ПАННОЧКИ! 
Тіаймодніші готові 

СУКНІ, КОСТЮМИ й 
ВЕСНЯНІ ПЛАЩІ 

дістанете в українськім 
складі і 

MARIANNE 
DRESS SHOP 

М. ШКОЛИНСЬКА, 
власниця 

339 EAST 14th STREET, 
NEW YORK 

між 2-гою і 1-шою Ев. 
ВЕЛИКИЙ ВИБІР 

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ 
Шлубні і бальові сукні 
виконується на замовлення 

Відкрито в неділю цілий день. 

УВАГА! УКРАЇНЦІ В ДЖЕРЗІ СИЛ, Н. ДЖ.! УВАГА! 
В ПАМЯТЬ 30-Л1ТТЯ ПРИБУТТЯ ДО АМЕРИКИ ПЕРШОГО 

УКРАЇНСЬКОГО, ГРЕКО - КАТОЛИЦЬКОГО ВЛАДИКИ 

ЄЛ. П. К И Р G 0 T E P A О Р Т И Н С Ь К О Г О 
: :: : відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ, 17-ГО КВІТНЯ (APBIL) 1938. 

СВЯТОЧНА АКАДЕМІЯ З КОНЦЕРТОМ 
В ГАЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, 

181-183 FLEET STREET і JERSEY CITY, N. - J. 
v Б1 Початок в годині 7. вечором. — Вступ 35 центів. 
"'і . ' 

На Академію зложаться продукції Хору ім. Лисенка і 
Молодечого Хору під дириґентурою п. Василя Гели та про-
дукції діточої школи під орудою Впр. СС. Василянок, а 
дальше промови і деклямзції. 

Рано, підчас Великої Служби Божої відпра-
виться Панахида за бл. п. Владику Сотера. 

Чистий дохід призначений на уладження Каплиці над 
гробом Великого Небіщик^ в катедральнім Храмі у Філя-
дельфії. — Комітет Свята. 87 

ГАРТФОРД 1 ОКОЛИЦЯ1 
Лрзматнчннй Кружок при Укр.-
Амер. Гор. Ќлюбі в Гартфорді, 
Конн., відіграє представлення під 
назвою 

НЕВОЛЬНИК 
В СУБОТУ, 16. КВІТНЯ 1938. 
У салі Ќлюбу, 54 WyHys Street, 
Hariford, Conn. Поч. 7:30 ввечір. 'А 

87 
Просимо прибути начас, а зпевністю не пожалуєте.: 

' За уряд Ќлюбу: Микола Хорнаш, прсдс. 
і и і ) і і и і ) i l t K f f f T f r r - ' r " " " " " " ' " " ' - r r r r r f f ' f t i M j 5 

УВАГА! В Ѓ ' НЮДРК, Н. ДЖ.! `=Ш УВАГА! 
ЗАХОДОМ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВ. ЦЕРКВИ СВ. ВОЗНЕСІННЯ 
силами Укр. Співацько-Драмат. Товариства з Бейон, Н. Дж. 

відіграється дуже цікаве І поучаюче представлення під назвою 

Щ ѓ ХИБНЕ ВИХОВАННЯ 
драма в 4-ох діях Йосифа Бўќати. — Перший раз на новій сцені 

В НЕДІЛЮ, 17-ГО КВІТНЯ (APRIL) 193В, 
В ЦЕРКОВНІЙ HOBO-ВИКІНЧЕНІЙ ГАЛІ, 

675 SO. 19tb STREET, NEVARK, N. J. 
Початок точно в годині 6:30 вечором. Режісер й. Бўќата. 

Вступ для старших тільки 40 ц., для молоді 15 ц. 
Дуже важним завданням родичів є, щоб виховати добре свої діти. В цім представленню є вірний образ, у чім лежить головно причина 

.лихого виховання. Не'поминіть нагоди побачити це представлення! 
84,7 Комѓѓет. 



РобїтниЦтГ ^'$РЯ? у МІСТІ 
сЉ`іѓ Лу№` під'$зѓлядом уря` 
дбІШв. 'Переписного Бюра 
Злў'ених' Легшав зладили"0е-
єсі"р' переписў1." на'сел'ення з 
190Й роќу."і; ^ 

Л№д'внп, котра- бажає подо-
роЖуіНИЧ- ДРЄТ№ГЙ ̀  і ае)окураЦіК) 
абд побиратИ Й$йсію від ури-
AyV мусить п'ер`ш'ўсього ДО(ѓв-
затй свій BiK.iXw.rte може ді-
стати своєї `мѐ трик'и уроджвн-
няУтой зате ̀ М̂ Жйг легко діета-
ти всі потріб#№'йан?`з рекордів 
перепису, коїрОРО'витяг прйй-
маТ#ть як правний'Доказ віку. 

Џо 1і905"рмуІ! несповна ЗО 
ТИС'ЯЧ 'лкўдей'ьрічною жадали ```з 
Переписного Бюрй тот^ роду 
ін'фЬрИШГг. Ќїй; часу принят-
тя^'ЗаќоНу.Соціяльного Забез` 
печення' `пересічне ЧИСЛО' річ-
нйх' зголОНїЄиь зросло на звиш 
256 тисяч'і "^ '-' ' - ' '`і `̀  

-Кожне' жадання означало 
поіќний перегляд рекордів, бо 
іме'на не1 були` ̀ зібрані в азбуч-
нім4 порядку `і `звичайно треба 
бу'ло Ш Дйох до Шістьох днів 
дл^ШШз#йяня рекорду. Тому, 
щЬЧЙело інтересантів збіль-
шалось, показалась потреба 
заівіѓдення такої: системи, щоб 
мЙжИй 'було дістати інформа-
ціт̂ $в` короткий час. 

Знавці Переписного Бюра 
придумали спосіб ведення аз-
бўчнОго списку імен і дат уро-
дЖення людей, затягнених -у 
переписі з 190О року. Адміні-
страцш Поступу Праці винай-
шла в допомоговім списку 
три тисячі умових або так зва-
них „біло-ковнірцевих" робіт-
ННків у Сейнт Лўісі і призна-
чйла їх до тої роботи. Даль-
піе AVPA роздобула фонди на 
ту ціль. Кожний аплікант на 
роботу переходив іспит і по-
тСм діставав працю відповідно 
до своїх здібностей. 

У переписних книгах було 
76 міліонів імен і дат уро-
дження. Рекорд цілої родини 
переписано на одну картку, з 
винятками, коли родина була 
численна і треба було робити 
перенос. З того повстали 33 
міліонн карт. Кожну карту 
провірювано з оригінальними 
рекордами `азбучного списку 
по стЄйтах або місцевостях. 

Це було нелегке завдання, 
бо оригінальні записки були 
списані рукою. Треба було 
наймати рукописних знавців 
для відчитування багатьох 
рекордів. Та, не зважаючи на 
ті труднощі, цілу працю ви-
кінчено в березні 1937 року, 
за всього 18 місяців. 

До часу зладження реєстру 
забирало від двох днів до ти-
жня,. заки можна було вишу-
катн дату уродження з рекор-
дів перепису. Те іер таку са-
му працю можна виконати за 
Дві або` три мінути. Кошти тої 
праці підчас старої системи 

виносили від двох до пять 
долярів, а тепер виносять у-

Ісього коло два центи. Тому 
треба сподіватися, що до 

і Ѓ - - 'є. 
кількох років проект сам себе 
виплатить. 

і Інша справа, якою проект 
займався, це поправа, фізич-

' ного здорвля робітників, ЩО 
; працюють у WPA. Багато з 
призначених до праці ходили 
без роботи два або три роки. 
Багато з них були- при лихім 
здоровлі "або в'потребі окуляр 
чиѓ опіки дентиста. Шпиталі, 
приватні лікарі, дентисти та 
окулісти згодились давати їм 
свої ўслуги за низькі оплати, 
а також на борг. Внаслідок 
того їх здоровля поправилось 
і вони могли краще викоиуна-
ти свої щоденні обовязки. 

Поступ проекту виявляє, 
що відтепер усі рекорди пере-
пису повинні бути так реє-
стровані, щоб можна було 
легко винайти дату уроджен-
ня. Перепис з 1920 року вже 
списала за азбукою, в місті 
Ню Йорќу інша група робіт-
ників WPA, котрі почали свою 
працю на початку лютого. 

думкою б рідні сторони, не за-
будьте, що ні моря ні океани 
нечвсилі нас розділити, бо чи 
тут чи там, всюди нам одна 
ціль і мета! Поможіть .хоч 
дрібного лептою на ту ціль, не-
хаі'г память нашого покоління 
по вік не загине! 

Виділ Філії „Просвіти" 
, в Сокалі. 

Крайовий Комітет Будови 
. „Нар. Дому" в Сокалі. 
Адреса Комітету в Злучених 

Державах: Mrs. A. Hnatiuk, 
бо 19'Е. Davison, Detroit, Mich. 

ДО УРОДЖЕНЦІВ 
сошьшдаи 

Кожний думай, що на тобі 
Міліонів стан стоїть, 
Що за долю мілііінін 
Мусиш дати тн одвіт. 

Так кликав великий геній 
України, будівничий україн-
ської ідеї, духовий провідник 
нації. 

Ми, українці на нашій га-
лицькій землі, нераз одержу-
ємо листи від Вас, Дорогі Зем-
ляки, від тих, яких незавидна 
доля загнала ген далеко за о-
кеани, що йѓ Ви там на далекій 
чужині зберігаєте традицію, 
славу й честь великого укра-
їнського народу. Все можна 
стратити, майно й здоровля, 
красу й силу, але народньої 
чести потоптати чи стратити 
не вільно жадному членові 
лицарсько-козацького роду у-
країнців! 

Перед нами ясна, могутня, 
величава ціль, яка блискучим 
ореолом та лавровим вінцем 
прикрасила скрань тисяч без-
смертних героїв, що пішли в 
бій, сповняючи ті преважні 
завдання поневоленого наро-
ду. -Одначе невмирущий дух 
нації творить чуда. Ваша вуж-
ча батьківщина вкривається 
ріжними добутками духової і' 
матеріяльної культури. В кож-
ній" майже закутині Рідного 
Краю повстають нові україн-
ські станиці, в яких росте й 
бодріє український дух, наби-
рає сили та могучости, почи-
нає зацікавляти, а то й чуду-
вати світ свою силою і кра-
сою. 

І в нас у Сокальщині завер-
шуються' сподівання і мрії 
кількох поколінь: Починаєть-

ся будова Національного Хра-
му, двигається величава будо-
ва НародньогО Ддму в Сока-
ЛІ. Теперішній Комітет Будо-
вй НарЬднього Дому в Сока-
лі` вже Другий рік докладає 
всіх зусиль, щоб у найкорот-
іігому часі Народній Дім у Со-
калі став доконаним фактом. 
Багато перепон і труднощів 
побороли піонірй TOFO велико-
го почину. Прийшлося ломи-
тн зневіру багатьох минулих 
років. І нарешті переломано 
неріпД-^заиори. Закуплено ду-
же Jf$p4v 'площу на власніс'ть 
філії Просвіти, переведено в 
1937 році дві Збірки в повіті, 
візвано до жертв уродженців 
Сокальщини в нас у краю і за 
кордонами. Крім ць'ого виго-
товлено пляни будови і звезе-
но велику частину будівель-
ного матеріялу. ПлянИ будівлі 
(яку можете огЛядати на кар-
тннах, що їх мають до роз-
продажу всі комітети) вже о-
статочно затверджені відповід-. 
ною владою. Осталося ще що 
найважніше: зібрати відповід-
ні фонди, щоби перевести са-
му будову. Кошт цеї будівлі 
за кошторисом перевищає су-
му 200,000 злотих. На це має 
наш повітовий комітет ледви 
понад десяту частину. Правда, 
жертви постійно впливають, 
але вони, раз, замалі, подру-
ге, заповільні, бо край наш і 
повіт перетяжені жертвами на 
поспішну розбудову всіх діля-
нок українського народнього 
життя. Через це дальша акція 
будови може бути припізнена 
та розложена на довший час. 
Одначе Комітет Будови Нар. 
Дому докладає всіх старань, 
щоби будівлю довести ще 
цього ювилейного року т-ва 
„Просвіта" і в 40-ліття існу-
вання філії Просвіти в Сокалі, 
бодай під дах. Щоб це ста-
лося, треба негайно зібрати 
якнайбільшу суму грошей. То-
му в тім відповідальнім мо-
менті комітет будови зверта-
ється на всі сторони, взиваю-
чи: Дайте матеріяльну поміч 
на фонд будови! Рятуйте честь 
і славу Сокальщини! Висилай-
те свої жертви на адресу кра-
йового Комітету: Український 
Кооперативний Банк,' Сокаль, 
Польща, щад. кн. 555; або на 
адресу комітету на Америку: 

Всі викази жертводавців по-
міщуємо стало на сторінках 
нашого повітового часопису 
„Голос знад Буга" в Сокалі. 
Всі жертводавці, що зложать 
жЄртви від 5 зл., одержують 
пропамятні грамоти. Жертво-
давці від 100 зл. будуть випи-
сані золотими буквами на мар-
муровій пропамятній таблиці 
фундато`рів „Народнього До-) 
му" в Сокалі, яка пишатиметь-
ся у вестибулі тогож дому. 

Тому крайовий комітет звер-
тається і до Вас, рідні брати 
за океаном. Коли полинете 

ЗБВРИ в ідд іл ів і % СОЮЗУ 
БРУКЛИН.`И. И. Місячні' Збори 

Топ. ім.. Богдана Хмельницького піл 
ініќр. Пір. Тройці, від. 158, відб}--
дуться в суб'оту, 16.' кгіііни, 'в 8. ішС-
чір, в церковіііП г.ілі. Проситься чле-
ніп ирпбути, бо масмо досгггь' важну 
справу. — Ю. Павчак, предс; Ілля 
Паѓўт, кас; Д. Сенюта, сскр. 

———"— 
Дипльоматія. 

-г Японець: На жаль, наш 
уряд не може прийняти до ві-
дома ваших протестів у спра-
ві бомбардування китайських 
міст літаками нашого уряду. 

— Дипльомат: То може бо-
дай будете набудуче в нас за-
куповувати бомби! 

пробка 
ЗІЛЛЯ Даром 

М1ЛЄРТ0Н LAXATIVE 
Мілертон є іфиемігяй` і лсткнй 

д о , зажиття. 
Мілертон дає найкращі успіхи, 

коли його вживається тільки в ко-
нечності, а тоді заживається йо-
го або зараз- перед нічним ' спо-
чннком, або йо встанню рано. 
Мілертон не виробляв прнпнчкн. 

ОДНА ВЕЛИКА КОРОБКА 
вќстане майже на цілий місяць. 

Спеціальна оферта читачам 
„Свободии продовжена до 

1. вересня 1938: 
1 коробка Мілертонў $ '75 
2 коробки^ „ - л _. і.25 
3 коробкиЃ „ L75 
6 коробок. „ з.ОО 

12 коробок „ „ 5.50 
Питайте за зіллям Мілертонў у 

вашій сусідній аптиці, але по 'цих 
знпжених цінах можете дістати 
Мілертон лише в офісі Мілертонў: 
J. S. MILLER, Inc., Dept. U., 

P. О. Box 628, Newwk, N. J. 

,.. .̂. Ш Р Ш Й Й ВИСТУП 
СЕСТЕР ШАЙ 
(ШИМАНСЬКИХ)^ 

КОНЦЕРТОВА САЛЯ 
BARB1ZON-PLAZA 

58-ма вулиця, коло в-тої Евені 
Ню Иорк. І 

НЕДІЛЯ, 17. КВІТНЯ 1938. 
8:30 ; ВВЕЧІР.-

Програм; ̀  уложнп Чарлз Весѓел 
Білети П 2 0 , $1.65, $1.10 й 55 ц. 

IL 

Виступом заряджуе 
БЕРНАРД Р. ЛАБЕРДЖ, Інн. 
2 Вест 46-та вул., Ню Пори. 

ЯЄШУКУЩТЬ ПОСАДИ. 
СВЯЩЕНИК пошукує ПАРОХІІ 

Може виказатись рекомендаціями ЙІІ 
громад; має великі здібності в орі 
н}заційиих справах; популярний иул-
молодіжжю; згідливий з лн)ДЬМ,? 
ireBToMHHfir працівник. Котра громада 
бажалаб патріотичного священика 
хай комітет зголоситься на ;і!ц,-,і' 
Rev! В. J. 46, еГо S v e U d . , P. 6 Be," 
ЗАВ, івТіеу СНу, N. J. s " 5 

8Ш 

ть людей до праці 
КВАЛІФІКОВАНОГО 

ДЙКОДЧИТЕЛЯ 
пошукує ОкрентоіГська'' Українська 

НароАня Прав'ославна Перќом. Mat 
Й т и диригентом, у МОЛОДІМ віці. 
Парохія велика. Зголошеннм он-
Шѓгь: S7-9 

112 HARRISON ST^ TAYLOR, PA, 

G і. ПШНШИІJSJS5. 
Радить і робить помірн у будо-

вах домів, приватних чи народних, 
церков, публичних галь. 1 Іншіїь 
ІЗ. W. GOLINSKI, 420 Grove Stj І 
Irvington, Newark, N. J. 

Телефонуйте: Eatex 3-5166. 

ПАСЕЙК,'HM ДЖЕРЗІ, і ИКШІИІЏІ ^ Є ї ; "̀" ' 
СІІІВАЦЬКО-ДРАМАТИЧНИЙ КРУЖОК їм. ЛИСЕНКА 
при Укр.. Прав. Парохії св. Вознесення Господнього 

відіграє пєсу на 4 дії 

ВОСКРЕСЕШ-̂ !, 
В НЕДІЛЌІ, 17-ГО КВІТНЯ (APRIL) 1938. 
НА САЛИ ПРИ 47 HOPE AVENUE, PASSAIC, N. J. 

Початок точно 7:30. :: Вступ 35 ‡. 
Проситься всіх українців з Пасейку і околиці прий-

ти на це гарне представлення. , 87 
Уряд церковний. 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ ТОВАРИСТВА, УВАГА! 
Це перший раз за трицять літ існування нашої фірми влаштовуємо 

ПРОДАЖ АМЕРИКАНСЬКИХ ШОВКОВИХ ПРАПОРІВ. 
Ці прапори екранні й пошиті по знавецька з справжнього пра-

порового шовку, згідно зо специфікаціями американського уряду. 
У цінах вже зарахована вся виправа, як: 2М цаля широкі щиро 

шовкові золотиеїо-жовті фрснзлі; пара чисто шовкових золотисто-
жовтнх кутасів зо шнуром; справжній дубовий держан, а двох 
частин, з подвійною шрубою у вставці; орел з солідного позолоче-
ного бронзу, в цалів завширшки; пояс до ношення прапору і не-
промокальне покривало, я ця ціна виносить: 
8А ПРАПОР ВЕЛИЧИНИ 4 і одна третя СТОПИ ЧЕРЕЗ 5 1 пів 
-І . і (рег`улямінова величина американської армії) _.„ $45.00 

Як хочете прапору іншої величини, то спитайте за нашу спе-
ціяльну оцінк`у... 

Памятайте, що не всі американські прапори однакові щодо 
ќкости й. роботи.. 

Наші прапори гарантовані так, що коліри на них не полиняють 
і не облізутьѓ а шовк, не потріскає. Ця оферта кінчиться 1. червня 
1938. ШЛІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ ЗАРАЗ. 81 

Eagk Regalia Company 
29U Broadway New York, N. Y. 
'.. '}'у Urjxmit 

a i l l l l l l 4 P M 4 t t 4 1 1 4 1 B 

і 

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г І АКУШЕР 

321 Е. 18th STREET, 
between 1st and 2nd ATIDUM, 

NEW YORK, N. Y. 
T.l. GRAMERCY B-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. ввечір від 6 до 8, а в неділі 

'- рано від 10 до 12. 

ЖИТТЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ЛІТ 40. 
Мужчинам, що стратили силу, лік St. 
Leons No. 1. за ЏЗ. Жінкам, іірііиіоГі-
леннм, лік додасть вам енергії, $1. 

Жінки прачі здержашія, 
спізнення або боліќ мі-
сячного періоду, іоро-
шини $2. Без ріжшші, 
якого ліку ви потребу. 
ете, ми вам зробимо. 
Кожний наш лік гарам-
тований. Належіпість 
присилати почтовим пе-
реказом: пересилку ми 

самі оплачуємо. Писати до нас з"пои-
ним довірим: на відповідь залучити 
марку. Адресувати так: 58 

S-ST. LEONS INSTITUTE, 
309 — Sth Ave., New York City. 

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

Без ріжниці, як далеко позѓ 
Нюарком. Враз! потреби телі` 
фонуйте До нас Обслуга uinpj 

І ЧЄСНа. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Ave. 
N E W A R K , N. J. 

Phone: E i m 3-5347 


