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м ОСТЕРІГАЮТЬ ЙЕРЕД "ІЗМАМИ 
ОЛБАНГ —На конституційній конвенції в Ол-

бані, яка обговорює параграфи нюйорської консти-
туції, присвячено одно засідання також федеральній 
конституції. В тій справі забрав голос бувший а-
мериканський амбйсадор до Берліну, д-'р Шурман, і 
остерігав присуітніх перед усякими „фашизмами", 
„націзмами" „комунізмами". Він говорив, що коли 
дати найвищому державному виконавцеві забагато 
прав, то він ступнево мсіже стати диктатором. Д-р 
Шурман виводив основи демократії від старої Гре-
ції. Тепер тільки в Англії й Америці можна подиба-
ти справжню демократіќ). Та зпрміж тих двох ан-
ґлійська, бодай'ў теорії, є чистіша демократія, ніж 
американська. В Америці розумний і спритний пре-
зидент може зовсім опанувати конгресом. 

ПОРІВНЮЮТЬ ЛЯ І%АРДИО З ПТЛЄРОМ. 
НЮ ЙОРЌ. — Хоч нюйорський посадник Ля 

Гвардія дуже ненавидить Гітлєра і на кожному кроці 
критикує його політику, то проте недавно назвали 
його самого Гітлєром. І то таки самі члени нюйор-
ської міської ради. Міська рада осудила була вчи-
нок двох нюйорських суддів, які пофальшували су-
дові акти комуніста Ґерсона. Ля Гвардія в нетактов-
ний спосіб запротестував проти того осудження. 
Радні образилися тим, що Ля Гвардія зробив це в 
дуже грубий спосіб, і на своїм засіданні сказали, що 
йому бракує пристойної поведінки і що він пово-
диться мов Гітдєр. 

ЩЕ ОДИН ДИКТАТОР. 
ОЛБАНІ. — Губернатор Лімен'покликав до себе 

на наради посадника містечка Пікскил, Ѓолія, і звер-
нув йому увагу, що він не має права в своїм містечку 
забороняти людям 'роздавати на вулиці розкидќи, 
бо це в самій основі ламає закон про свободу слова 
і друку. ^a^Гoл^fifaтr6в^в, -що має право `це робити, 
бо його міська рада ухвалила заборону роздавати 
на вулиці летючки, щоб тим не занечищувати ву-
лиць. Фактично посадник згаданого містечка забо-
ронив роздавати летючки одної робітничої юнії, яка 
накликувала місцевих робітників до організування. 

ВБИЛИ ЧОТИРЬОХ КАТОЛИКІВ. 
МЕКСИКО СИТІ. ;— В одному з мексиканських 

стейтів, Табаско, вибух зудар місцевого католиць-
кого населення з поліцією, внаслідок чого вбито 
чотирьох католиків і ранено одного поліцая. На-
селення домагалося відхилення церков, які були в 
тому стейті позамикані владою. Поліція старалася 
розігнати демонстрантів і внаслідок того прийшло 
до сутички. 

ЗНОВ БАНДИТИ СХОПИЛИ ДИТИНУ. 
ПРИНСТОН (Флорида). — Невідомі справники 

схопили пять-літньоѓо хлопця родини Кешів в ціли 
одержання окупу. Батько згодився дати окуп і на-
віть просив поліцію, щоб у цьрмуне перешкоджала. 
Він дійсно зложив цей окуп у сумі $10,000 в означе-
нім бандитами місці, але'бандити проте не звернули 
хлопця; Тепер ціле населення крайньо обурене тим 
поступќом бандитів і всі рушилися, щоб їх за вся-
ку ціну зловити. 

ДАЄ ДОБРУ ПОРАДУ ПОЖАРНИКАМ. 
НЮ ЙОРЌ. — Нюйорський комісар пожарної 

сторожі, Еліот, виголосив до новоназначених по-
жарних старшин Промову, в якій сказав, що їх обо-
вязком є наглядати, щоби пожарні авта, спішачи до 
якогось вибухлого пожару, не розбивали по дорозі 
ні себе ні прохожих. На закрутах вони повинні звіль-
няти, а навіть цілком зуп'инятись. Бо внаслідок не-
розважної їзди пожарних авт трапляються дуже ча-
сто нещасливі випадки, `в яких розбиваються авта, 
а такбж пожарники і люди на вулиці тратять життя. 
„Краще кільюКхвилин пізніше прибути на місце по-
жежі, ніж цілком, не прибути", говорив Еліот. 

ОСТЕРІГАЮТЬ ПЕРЕД АНТИСЕМІТИЗМОМ. 
НЮ ЙОРЌ. — Коміс'ія, що складається з жидів 

і христіян, якої завданням є викликувати гарний на-
стрій між тими двома вірами, заявила, що внаслідок 
політичних ріжниць, які свої коріні мають в Евро-
пі, в Америці чимраз більше поширюється нена-
висть також між релігіями. Головно проти жидів 
зростає чимраз більше ворожий настрій. Згадана 
комісія остерігала проти цього антисемітизму, ка-
жучиг що коли в -Америці повстане нагінка проти 
жидів, то в дальшім бігу та нагінка пошириться та-
кож і на христіян. . 
4 НИЩАТЬ СТАРЕ, 'ЩОБ СТАВИТИ НОВЕ. 

БРУКЛИН. — В частині Бруклина, званій „Ред 
Гўк", розпочали нищення старих домів, щоб опісля 
на тім самім місці побудувати державним коштом 
модерні доми з дешевими помешканнями, приступ-
иими для низько платних; родин. 

ПОСТУП ПРАЦЬ КОЛО СВІТОВОЇ ВИСТАВИ 
В НЮ ЙОРЌУ. 

' Граф Роберт ван дер Стратен-Понтоз, амбасадор 
Бельгії, закладає угольний камінь під Бельгійську Па-
лату на нюйорській Світовій Виставі. Палата буде абу-
дована з червоного „стўќо" й скла. На врочистості 
було 300 осіб. Амбасадор наліво. 

ВОВКИ НА ПОЛІССІ. . 
В останні х ^ а д ^ ^ б ^ нагпП$.̀  

ліссі ЂТільканацйть нападів зго-
лоднілих вовків на' людей та 
домашні звірята. Жертвою 
вовків впаЛи мешканці сіл Оз-
даничі й Тарабеличі. Появу 
великої скількости вовків у 
тих сторонах пояснюють тим, 
що їх виполошили з прикор-
донних теренів СССР. ' 

С`КОНФІСКУВАЛИ ЦІННУ 
ЗБІРКУ ПОЧТОВИХ 

МАРОК. 
На домагання німецької вла-

ди з Будапешту мають віді-
слати до Відня `цінну збірку 
почтових марок бувшого ав-
стрійського міністра Штокін-
гера. Цю збірку були вислали 
до Будапешту, щоб знавці її 
сфотографували та перевели 
досліди. Збірку передадуть вь 
ленському скарбовому урядо-` 
ві, який веде проти міністра 
ІІІтокінґера процес.' 
НАПАД БАНДИТІВ НА СТА-

РЕНЬКОГО ФАРМЕРА. 
Три замасковані ^бандити 

напали на фермера Данила 
Столярика,`літ 72, в Елма, Ман., 
і з'аграбили в нього 90 доля-
рів. Данило Столяриќ побирав 
старечу ленсію і ,иро це оче-
видно бандити добре знали. . 

У продовж 'трьох останніх 
літ це вже четвертий бандит-
ський напад на Данила Столя-
рика. , 

Столяриќ, щоб себе охоро-
нити перед бандитами, виа-
рейдував дім на 'своїй фармі 
Михайлові Дочилові і його 
жінці, які недавно прибули до 
Канади. Бандити перед ограб-
ленням Столярнќа зайшли до 
дому Дочйла, повязали його 
і жінку-і заткали їм уста. Ко-
ли бандити відійшли, пані До-; 
чило вспіла розвязати себе і 
свого чоловіка, 'а'далі Столя-
рика і його стареньку жінку. 

Минулого літа невисліджені 
досі бандити вдерлися були 
також до дому Столярнќа і 
його тяжко' побили, заки до-
відалися, де Столяриќ дер-
жав заховані гроші. Тим ра-
зом Столярнќа вже не били; 
бо він. видко вказав місце, де 
були гроші. 

НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ НА ПУБ-
ЛИЧНІ ЗБОРИ ФАШИСТІВ. 
У Мавнт Роял, під - монтре-

альськім `муніципалі, місцева 
муніципальна рада не дозво-
лила на відбуття пубдичнйх 
зборів фашистів. Адрієн Ар-
канд, провідник квебекських 
фашистів, висловив здивуван-
ня з того приводу, бо В ТІЙ СЗ" 
мій салі муніципальна рада 
дозволила на відбуття кому-
ністичного мітінґу, на якім 
промовляв Том Бак, відомий 
у Канаді комуніст. Ар'канд ќа-
зав, що поступок згаданого 
муніципалу є доказом на це, 
що щось треба зробити, щоб 
охоронити свободу в Канаді. 

НЕ БУДЕ ПРИМУСОВОГО 
ГОЛОСУВАННЯ В КАНАДІ. 
На нарадах парляментарно-

го комітету в Отаві, який зай-
мається справою домініяль-
них виборів, посол Гіпс, з Він-
ніпегу, поставив домагання, 
щоб у парляменті внесли зако-
нопроєкт, на підставі якого 
громадяни Канади мусіли он 
брати участь при домініяль-
них виборах. Одначе` внесення 
Гіпса перепало, бо, цьому 
спротивились інші члени кЬ-
мітету, кажучи, що силування 
громадян до виборів противн-
лосяб поняттю свободи, зк-
стереженої в канадійськІй кой-
титуції. ; 

ЩО РОбЙТИ, ЩОБ 5ІКНАЙ-
`` ДОВШЕ ЖИТИ. 

Хліб, цукор І тютюн є оди-
нокою поживою столітнього, 
магометанина селянина Мурата 
Коле, з Яйця в Босні.. Старий 
„молодець", який при своїй 
сотні літ почувається ще дуже, 
добре, й черство, харчується 
вже від багатьох літ тільки 
розмоченим у воді'хлібом, я-
кий опіслямачає в потовченім 
цукрі. Кожному, хто хоче до-
жнтн до- пізної старости, ра-
дить він у той самий спосіб 
харчуватись. Одначе його най-
кращ`им приятелем.— як він 
каже — є люлька, яку він ку-
рив ціле життя й ще тепер не 
розстається. 

ПОМЕР ПРИЯТЕЛЬ УКРАЇНИ. 
У Берліні помер яо#ітичний 

публіцист д-р Кардо ЇЙоган 
фон Фос. Був він редактором і 
видавцем кількох щоденних 
видань під збірною назвою 
„Дер Ост-Експрес". Часто ви-
сдовлював свої симпатії до у-
крашського визвольного руху, 
якого був добрим знавцем, і 
відносився прихильно'До спра-
ви державної незалежносте 
України. Він є автором книж-
ки п. з. „У бодьшевицькій Ро-
сії'-, в якій проголосив непри-
мирнў боротьбу большевиз-
мові. . 

ДОБРИЙ ЛІК НА ВІЙНУ. 

Сенатський комітет військо-
вих справ видвигнув плян, на 
основі якого в часі війни всі 
люди, що мають майно варто-
сти від одної тисячі вгору, му-
сіли би пропорціонально до 
свого майна давати позички 
для Держави на дуже низькі 
відсотки. Члени згаданого кр-
мітету заявляли, що в той 
спосіб вилікують великих ба-
гачів від бажання війни. Бо 
коли вони знатимуть, що в ча-
сі війни держава забере вели-
ку частину їх майна на дуже 
малі відсотки, то не будуть 
використовувати своїх впли-
вів на те, щоби безпотрібно 
перти до війни. 

ЩО ТАКЕ „-ВЕЛИКІСТЬ"? 
Президент Рузвелт був над` 

звичайно захоплений пропо-
віддю священика в Гайд Пар-
ку на тему: ,ДЦо таке вели-
кість?" У своїй проповіді зга-
даний священик переповів 
слова одної маленької дівчин-
ки, яка в шкільній задачі об-
робляла те питання. Дівчинќа 
наводила такий приклад прав-
дивої великости людини: Раз 
одна жінка мала дуже багато 
флля до праня. Поправшій йо-
го і повішавши на шнурку, 
щоб сохло, вона побачила за 
хвилю, що шнурок урвавсь і 
все білля опинилося в болоті. 
Не нарікаючи, вона ще раз по-
прала білля і^простелила його 
иа мураві. Та коли прийшла за 
хвилю, тд побачила, що соба-
ки вганялись по її біллі і 
брудними лапам`и знов усе по-
брукали. Знов, не нарікаючи, 
жінка взялася ще раз до пран-
ня, аж поки все не було як 
слід випране. Це був приклад 
справжньої великости. Прези-
дентові так подобалася та 
промова, що він просив евя-' 
щеника по відправі ще раз 
йому її переповісти. 

АЛЬКОГОЛЬ І ВГГАМША Б. 
Одною з комплікацій, що 

виступають при затяжнім алЬ-
коголізмі є алькоголеве запа-
лення нервів. Воно проявляєтЬ-
ся ослабленням чи поражен-: 
ням рухів, розладдям шкір-
ного чуття та `сильними нер-
воболями і бѓлем нерву, коли 
його натиснути. Два амерй` 
канські лікарі спробували лі-
кувати цю прикру недугу віта-
міною Б, у формі дожильннх 
впорсків. Показалося, що ця 
вітаміна має цілющий вплив 
на хід запалення нервів у за-
тяжнім алькоголізмі і приско-
рює видужання. 

На основі добрих вислідів 
лікування тої недуги вітамі-
ною Б згадані лікарі гірйпуска-
ють, що запалення нервів ви-
ступає в затяжних . алькоголі-
ків тоді, колЃи в̀  їхній їжі брак 
чи замало вітаміни `В. 

ПОЛЬСЬКА ПРЕСА ПРО Р0ЛЮ 
ПОЛК. Е. КОНОВАЛЬЦЯ 

ВАРШАВА. — Польська Агенція Телеграфічна 
кіодає, що з нагоди трагічної смертн полковника 
Бвгена Крновальця польська преса розписалася ши-
jpoKo про його „су:мну" ролю, яку він відіграв як про-
відник української терористичної' організаціг. Поль-
ська' преса пише в один голос, що ця українська ор-
ґанізація була під „чужими впливами" і була фінан-
сована. „заграничними чинниками" та організувала 
на терені східньої „Малопольскі" численні напади, 
замахи і вбивства. Далі польські газети вичисляють 
низку замахів Коновальця і „його агентів", якііви-
конано від 1921 року. Вона згадує за вбивство Твер-
дохліба, а ;іалі за замах на голову держави Пілсуд-
ского, якого то замаху доконав Степан Федак, щва-
ґер полк. Коновальця. Далі згадує за замах на пре-
зидента Вой.цєховскод'о. Польські часописи твер-
дять, що полк. Коновалець був виновником смерти 
польського куратора Соб;ньского, як також смерти 
посла Тадея Голуфка, що то так дуже змагав `до 
того, щоб „погодити поляків з українцями". Полк. 
Коновальцеві приписують ті газети вбивство дирвк-
тора української гімназії Бабія, як теж убивство мі-
ністра внутрішніх справ Пєрацкого, а далі комісаря 
поліції Чеховского і багатьох інших. Потім згадує 
польська преса про ріжні напади на почтові уряди, 
як теж про „провокаторський напад на совєтський 
консулят", а далі про замах на Східні Торги, ріжні 
підпали та нищення польського добра, а навіть у-
країнського. Через смерть полк. Коновальця, пише 
польська преса, Польща позбулась одного з Найваж-
ніших чинників, що сіяв заколот серед українців у 
Польщі і копав прірву між польським і українським 
громадянством. 

БОРОТЬБА ЗА „УКРАЇНСЬКИЙ ГОРОД". 
ЛЬВІВ.̂ % —— -Українські часачиій^даїдрукували 

довгий спротив „Центробанку" і .‚‚Сокола-Батьк'а" 
проти вивласнення площі „Сокола-Батька". У тім 
спротиві, внесенім у законному реченці, подано, що 
нема причин до вивласнення, бо зараз у сусідстві 
Українського Городу є великі простори землі, йкі 
є власністю міста Львова і невживані. Старшина 
„Сокола-Батька" взиває наш загал, щоби поводив-
ся мужно й достойно та щоб мав повне довіря до 
неї, а вона вжиє всіх заходів, щоб задержати Україн-
ський Город при українськім народі. 

ЯК ГОРІЛА СТРІЛЕЦЬКА МОГИЛА. 
ЛЬВІВ. І— „Нове Село" (ч. 19) подає, що як 

злочинна рука підпалила стрілецьку могилу в селі 
Голгочі, повіт Підгайці, то вдарено на трівогу в 
дзвони. Зірвалося ціле село^ а стрілецька могила 
згоріла на очах зібраних і до,краю обурених мас. Ту 
могилу вже раз цілком зруйновано. Це в 1930 р. 
А за осѓанні роки вона виросла високо з самих він--
ків, які люди складали в память українських героїв.' 

ЦЕ ТІЛЬКИ В ОДНІМ ЧИСЛІ ГАЗЕТИ! 
ЛЬВІВ: — У „Новім Селі" з 22. травня 1938 р. 

читаємо про ріжні злочинства польської влади. В 
одній тільки рубрці „Розвязали" знаходимо таке: 
„Староство в Сяноці розвязало читальню „Просві-
ти" їм. княгині св. Ольги у Нижньому Вислоці. 
Львівське воєвідство припинило діяльність рухан-
ково-спортового т-ва „Луг" у Вороблику Королів-
ськім. Зборівське староство припинило діяльність 
читальні „Просвіти" в Чистомедах, а леремиське 
староство припинило діяльність читальні у Вільша-
нах тому, що^ при читальні існував ‚(Самоосвітній 
Гурток". 

НІКОЛИ НЕ ВИРЕЧУТЬСЯ! 
ЛЬВІВ. — „Діло" (ч. 109) містить заяву україн-

ської шляхти з Кульчиць Шляхотських, самбірсько-
го повіту, вякій та шляхта заявляє: „Ніколи не ви-
речемося своєї греко-католицької церкви і своєї у-
країнської нації". Заяву підписали 367 членів ішія-
хотських родин. Тою заявою Підписані хочуть спро-
стувати „неправдиві й брехливі" вісті, яких тепер 
так багато в польській пресі, а з яких виходилоб, що 
вони пе'рейшли на римо-католицизм та визнали себе 
поляками. В заяві ̀ кажеться, що шляхотство ўкраїн-
і̀.ської шляхти з Кульчиць походить не з польських, 
а з княжих українських часів, що предки цеї шляхти 
завжди почували себе українцями і ходили до цер-
ков, а не до костелів. Навіть метрики, які випису-
вано за часів Польщі, а які досі заховалися ще з 1743 
року, не є писані польською чи латинською мойою, 
а тільки кирилицею, себто тодішньою урядовою мо-
вою української церкви. 

ЗНОВ ФАЛЬШИВО ІНФОРМУЮТЬ. 
ЛЬВІВ. — „Діло" подає, що недавно подала 

Польська Агенція Телеграфічна неправдиві відомо-
сті про недугу митрополита А. Шептицького, а те-
пер зробила те саме з поданням вістки про виїзд є-
пископа Коциловського'до шпиталю до Відня. 
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гаучкийключ 
Скільки разів говориться про наближаючуся 

війну, стільки разів одні речі приймається за певні, а 
інші за непевні. Певних речей назагал мало. Можна 
до них зачислити хіба здогад, що в усякій загальній 
європейській війні певно буде воювати Німеччина. 
Про багато інших держав цього не знати. З ким буде 
воювати Німеччина, це ще теж не зовсім певне, бо 
не. можна вважати за виключене навіть те, що тепер 
виглядає неймовірним, себто згоду з Росією. 

За іншу певність уважають, що Злучені Держа-
ви до європейського заколоту спершу не підуть. 
ІІІодо питання, чи не підуть пізніше, панує 
розбіжність поглядів: одні вважають'американське 
вмішання в нову світову війну таким Певним; як 
інші її невтральність. Багато людей пробують роз-
гадати цю загадку й багато людей пробують нд-
хил#ти Америку в. один; або другий бііс „.,.,, 
-"-' Ще іншим питанням про майбутню війну, яке 
нині викликує загальне зацікавлення є: чи піде до 
війни Польща; а як піде, то по чиїй стороні. На дум-
ку відомого журналіста „Авгура", це нині в Англії 
головне питання: довкола нього обертається евро-
пейська дипльоматія. Мовляв, від становища Поль-
щі залежить тепер рішання мира й війни. Від того, 
чи Польща піде до війни й по чиїй стороні, буде за-
лежати вже тепер, чи Німеччина піде в'ійною проти 
Чехословаччини, чи буде старатися полагодити спір 
МИРНО. - ; . , . . , . . . , . . .. . . ,. wirttvii . . . 

Ї`Ч і- !( - .- . іч і , . ., - ї ' ї . - , , : - i j n { , 
1 Каже Авгур, що Польща розглядає всякі мож-

ливості європейської війни й на кожну МОЖЛИВІСТЬ 
має інший вихід. На випадок, якби Німеччина зче-
пйлася за:пдечі`,3(іЧехословаччиноЮі-.а Евцрдіа^до 
того не мішалася, Польща станулд^фи по стороні 
Німеччини. На випадок, як$и^П$йСШло до Війни 
між Німеччиною й Чехословаччиною, а Франція, а 
потім' Росія пішли 'на поміч ЧехЬсловаччині, Поль-
ща задержалаб невтральність.. На третій випадок^ 
а саме, якби до німецько-чеської війни вмішалася 
ще й Англія, очевидно, Проти Німеччини, то Польща 
станула би по стороні ЧехословаччцнИч 

_ - ' і ' 1 ' ' ̀ і , - - t ` ` І и ". 
Це моглоб видаватися зовсім нерозумним. Бо 

який розум може бути в поступк'ах держави, коли 
вона в одному випадку припускає .невтральність, в 
іншому попирання одної, а в третім — противної 
сторони? Одначе в цьому божевіллі є своя льогіка. 
В кожному саме випадку Польща думає станути по 
тій`стороні, яка, на її думку, виграє війну. Коли та-
кої пєвности нема, то Польща думає здержуватися 
від участи у війні. 

Галич'ина переходить великўі 
внутрішню крізу. Але зате 
утворився нарешті єдиний 
фронт, якого, так прагнули на-
ші 'політичні банкроти, що за-
гналй нашу політику в сліпу 
вулицю. Цей єдиний фронт о--
бійняв католиків - клерикалів 
зпід знаку ославленого О. На-
зарука („Нова Зоря") , ради-
калів („Громадський Голос"), 
гетьманців - паліївців („У-
країнські Вісти") й УНДО 
(„Діло"). А ціллю, що всіх їх 
обєднує, є поборювання націо-
налістичної думки. 

Фактично вся міжусобна 
(між тими партіями) полємі-
ка припинилась. Ані клерикали 
не борються з безбожниками-
радикалами, ані навпаки. Ні 
Паліїв, що завзявся нищити 
УНДО, не воює з ним, ані УН-
ДО з Палієвом. Тиша... Але на-
томісць ѓураганний вогонь у 
бік націоналістів! Нема ні од-
ного націоналістичного орґа-
ну, ні одного скількинебудь 
замітного. націоналіста, цроти 
яких не виступилиб хором оті 
всі партії і часописи. Нібц на 
чийсь приказ! ( , 

Причина та, що старі партії 
р`ішучо... І швидко тратять 
ґрунт і вплив у краю. Пере-
довсім УНДО, що започатку-
вало нормалізацію, само поба-
чило, що його діло допрова-
дило не до того, до чого, як 
писали його органи преси, ма-
ло допровадити. Денаціоналі-
заційний похід іде в підвище-
нім темпі і з „заступництвом" 
УНДО абсолютно ніхто ні. у 
Львові, ні у Варшаві не чи-
слиться. Опозиція? Вона ні-
чим від^панівної в партії ґру-
пи не ріжниться; хіба тільки 
тим, що кілька нових амбіт-
ників прагнуть'заступити кіль-
ка старих амбітників, щоб ро-
бити ту саму політику... Ясно, 
що край від усіх них відверта-
ЄТБСЯі ' Р" ' '' ' 

Таксамо „новозорянці". 
Заклали було свою католиць-
ку групу УНО (Укр. Нац. Об-
нова), переліцитували в поль-
ській „льояльності" саме УН-
ДО, але щож: маленька ґруп-
ка, отже ніхто з ними не хотів 
„на високих місцях" говорити, 
а й у краю не здобули собі до-
віря. Виступи єпископа Хоми-
шина (який є на воєнній стопі 
з митроп. Шептицьким)`проти 
„Просвіт" і взагалі проти уча-
сти наших священиків у націо-
нал`ьнім політично - еконо-

мічно - культурнім' житті оста-
точно підірвали впливи тої 
групи серед Суспільства. 

Рал)икяли?"; їх сўмерк прий-
шов разом з сўмерком` соція-
лістичної ідеї. А що поборю-
валиідг ідею сояовно націона-
лісти)(тр ясна річ, що ціла не-
навйрть^ радикалів скермува-
лася проти'1 націоналістів... В6-
ни не всилі зрозуміти, що їм 
шкодить передусім їх власна 
ітея і політика, наприклад ви-
правдуютьїї політику Москви в 
Еспанії). Ось тому думають 
рятуватися походом проти не-
милих, собі націоналістів. 

Є „ще фронт „національної 
єднбстц". Це, Дмитро Паліїв. 
Але йому українці ніколи не 
подарують способів боротьби 
з противниками. Спершу ре-
волюціонер, потім ундівець", 
що зрадив першу . націоналі-
стичну легальну групу „Загра-

ва". Ось тому Па'ліїв не ті-
шиться популярністю. А нечу-
вані методи, які він застосовує 
до своїх вчорашніх колеґів, 
що лишилися вірні своїм дав-
нім переконанням^ остаточно 
відкинули від нього чесне 
громадянство. Спільна всім 
тим групам льокайська пове-
дінка супроти „сильних світу 
того" причинилась у великій 
мірі до того, що впливи цих 
груп у краю пішли тепер ціл-
ковито вниз. 

Не розуміючи глибших при-
чин свого упадку, всі вони на-
кинўлися на націоналістів і ви-
повіли їм — разом з міродат-
ними чинниками — нещадну 
війну. 

На жаль, націоналістична 
преса бореться в краю зо 
страшенними труднощами і не 
може так, як треба, давати від-
пору тій цілій кампанії. Націо-
налізм у краю провадить тяж-
ку і відповідальну боротьбу з 
угодовством усіх мастей і на-
прямків. Та остаточна перемо-
га буде по його стороні. 

І.О 

І-

-
Цілий світ тепер говорить і 

пише про Чехословаччину та 
про небезпеку, яка їй грозить 
від німецької держави. А ціла 
річ полягає в тім, що власне 
в надграничних областях жи-
вуть у Чехослбваччині німці, 
що раді би прилучитися , до 
свого головного національно-
го пня. 

Німці творять у Чехословач-
чи'ні найчисленнішу національ-
ну меншину.' Є їх там 3,231,000 
на загальне число 14,729,600 
мешканців тої держави (за 
конскрипцією з 1930 p.). 

` Початќи німецьких впливів 
у Чехії 'сяга'ють дуже далеких 
віків. Іще'належачі до старин-
них германів маркомани пря-

зменшувалося на переміну, а 
це відбивалося на, суспільнім 
господарськім житті цього 
краю. Німецькі впливи зросли 
незвичайно за короля Юрія 
Подєбрада, що жив від 1420 
до 1472 року. Потім упали на 
яких 200 літ, а згодом знову 
піднялися підчас т. зв. „три-
цятьлітньої війни" (1618 до 
1648 p.), а зокрема по програ-
нім Чехами бою на Білій Горі 
1620 р. Тоді то значна частина 
чеської шляхти втекла за гра-
ницю, а Габсбурґи роздали її 
добра прибулим німецьким 
людям `з Баварії, Австрії' та 
Швабії. Німецькі впливи зро-
сли були тоді так високо, що 
границі між обома народами 

недалеко німецької границь 
Тут жиє біля 800 тисяч німців. 
Крім того є ще поодинокі 
більші чи менші острови ні-
мецькі, що числять по 325,000, 
190,000, 570,000 і 129,000 ні.м-
Ців. , . 

Зрештою в Чехословаччйні 
нема таких округ, У котрих 
мешкалаб виключно дише ні-
мецька людність, бо всюди ме-
шкають і чехи. 

В так званих німецьких о-
кругах Чехії живе біля 400,000 
чехів, а в моравсько-шлеські.й 
окрузі біля 116,000, що тво-
рять то більші то менші гр'упи. 

Характеристичною рисою 
німецького питання в Чехосло-
ваччині є це, що годі переве-
сти якунебудь етнографічну 
границю між німцями і чеха-
ми, так, як це є, наприклад, у 
Швайцарії з поодинокими кан-
тонами, або в Бельгії між ва-
льонською і флямандською 
людністю. 

В часі тисячлітнього спів-
життя цих двох народів на те-
рені одного краю позатирали-
ся границі майже цілковито. 

Автім цікаво знати дати, по-
дані статистичним урядом. 

І так, на загальне число 
17,189 громад 11,764 громади 
мають чеську, зглядно сло-
вацьку більшість. Німці мають 
більшість у 4,000 громадах то є 
на'терені 22% загального чи-
сла громад, 740 громад мають 
мадярську більшість, 56 — 
польську, 3 — румунську, 3 — 
хорватську, а в 2 громадах 
мають більшість жиди. 

Щодо українців, то стати-
стичний уряд подає лише 620 
громад, але є очевидне, що 
він не втягнув тут українських 
громад на Словаччині, а є їх 
там щонайменше ціла сотка. 

К. О. 

мували через цей край до Іта- майже затерлись, а німецька 
лії, і, підбивши місцеву чеську чмОва стала панівною, 
людність, лишили тут числен- j Одначе в чеськім народі бу-
ні сліди за собою. Були це ли все раз сильніші, то` знову 
германські кольоністи, які ви- (слабші змагання, що прямува-
ќористали сприятливі ґеоґра- ли до політичного, господар 

),фічні умовини і позакладали сьќого _та культурного визво-
тут перші Городи та купецькі J лення зпід німецької переваги, 
оселі, що лежали на торго- Доперва в 1848 році, підчас 
вельнім шляху, який вів від'„весни народів", здобули чехи 
ЦарТороду до північних країв'в боротьбі з германізуючим 
над Балтійським морем. впливом Габсбурґів рівновурав-

Німецьке значіння в тім ність для своєї мови та впро-
краю то збільшувалося, то 

А t;t.i; 

.І{ Аг,І' ІЗ велнтенської столиці. 

Чемні японці. Гках життя. Боротьба ця йде, 
Чужинці в Токйо губляться зрештоІо;, не Нід ниніЃ Почат-

у горбі. Це "зрозуміле.в місті,ЗЃ";; .сягають володіння ціса-
що має шість міліонів японців ї ^ М е , Д ж і 0868-1912) , колиЌ; 
і яких 2,000 американців і ев- і о 3 гар'ячк(іііім поспіхом стаѓ 
ропейців. Тому чужинець, як л и впроваджувати в. Япони 
стріне в Токйо чужинця, ч л е - , в с я к і новини з Америки й Ев-
на білої раси, мимохіть хоче Р о п и - B B . ^ т о л і на цісарсько-
витатися з ним, наче із зна-,мУ ^ Р 1 Європейську етикету з ним, 
йомим. У цьому муравлищі я-
понських лиць зроджується 
щойно почування солідарно-
сти раси. Декого свідомість 
цієї чужини пригноблює. Хоч 
назовні причин до того` нема. 
Навпаки, від японців не від-
чувається неохоти. Японець, 
як стріне на "вулиці` чужинця, 
готові усе;-,якнайнемшше ,вка-
затй 'дорогу;' подати 'всякі ін-
ч`гормації;. .навіть підпровади-
ти.Колиж ро'зуміє якусь чужу 
мову, завдавати буде чужин-
цеві тисячі`тгатань. Бо японець 
дуже цікавий та не проґавить 
нагоди, щоб навчитися чого-
небудь 

За і проти кімона. 
Токйо, як і вся Японія, це 

фантастична мішанина всяких 
контрастів. Боротьба між ста-
ровиною і новочасністю, між 
ренесансом прастарих звичаїв 
японських і західною культу-
рою`йд^йѓайЖе в!усне'`ділян-

та церемоніял. Із державних 
достойників постягали кімона 
та приказали надягнути евро-
пейську ношу, пальта та ци 
ліндри. Одначе не вдалося ви-
тиснути-зовсім традиційну но 
ш,ў. Дуже часто можна ще й 
сьогодні побачити підчас на-
родніх свят попри циліндри 
й пальта японських сенато 
рів у широких кімонах. За-
мітний навіть щораз сильні-
ший Поворот до давньої ноші: 
кімона.та віяльця. І ця реак-
ція м'усіла прийти.,У розмірно 
короткім часі занадто багато 
чужого, старалися защіпити я-
понцеві, занадто багато кра-
си та правди з власної куль-
тури усунути в тінь. 

Японки перші. 

І з вродженою собі та в у-
сьомі світі однаковою інту-
цією японські жінки перші 
стали масово вертатися до 
ТрЙДНЦІЙНбҐ1 нотні.' Вони зро-! 

зуміли, що японка в кімоні ви-
глядає багато ліпше та кра 
ще, ніж у найдобірнішім па-
ризькім моделі. 

Лише великі, тяжкі япон 
ські зачіски вже майже, ви 
йшли Зовсім із моди. Вони 
без сумніву були дуже ефек-
товнрю .і ‚мальовничою при-
ќрасою..^- оАначе для японки, 
що мала' таке „поверхове" 
волосся, це була справжня му-
ка. Ввесь день треба зачіску 
укладати та припинати, а в 
ночі можна спати лише на спе-
ціяльній підпірці, бо інакше 
змарнується вся праця. Молоді 
японки носять волосся під-
стрижене. 

Під паперовою парасолею. 
Злука традиційних елементів 

із західніми на японських о-
дягах середніх і нижчих верств 
виглядає часом ‚дуже ‚смішно 
На вулиця'х Токя можна стрі-
нути по чужинному . зодягне`м 
ного японця, що йде під ве-` 
ликою '.-паперовою парасолею 
та в деревляних ходаках. Ці 
ходаки це також екзотична 
річ. Нічим не пригадують ні 
голяндських ні французьких 
черевиків (сабОтів). У дерев-
ляних ходаках ходять японці 
головно, крли `йде дощ і ко-
ли надворі болото. До ноги 
привязують такі ходаки стяж-
кою, що переходить між ве-
ликим пальцем і рештою паль-
ців. Тому японські скарпитки 
мають великий палець окремо.) 

В обуві, чи без обуви? 
Стопроцентовий японець 

вдома не носить обуви. Тому 
перед домами видно.довгі рят 
дц черевиків, пантофлів, сан-
далів і ходаків. У театрах є 
спеціяльні гардероби для обу-'ма Масарик допустився тої по 

вадження її до шкіл. 
Одначе вони не задоволили-

ся тим і'-далі боролися за-за-
держання політичної і куль-
турної відрубности в ` рамах 
австро-угорської монархії, і 
доперва по її розвалі здобули 
перевагу, та 'зорганізували 
власну державу. На жаль, То-

ви4 Звичай. здіймати черевики 
при вході ‚до ..хати буває ча-
сом причиною забавних непо-
розумінь. Одного чужинця за-
ііроили в Тркйо на чай до ба-
гатого японського .банкира. 
Чужинець, чув про звичай, що 
треба здіймати- обуву, тому 
ввійшов до вітальні в скар-
питках. Легко уявити собі, як 
він збентежився, коли побачив 
у вітальні добірне товариство 
в дорогих західніх одягах і, 
розуміється, в чеРевиках. 

У Токйо щораз більше крав-
ців-японців. Донедавна чужин-
ні одяги і можна було замов-
дяти виключно у китайських 
гравців. ЦінЦ; зовсім добре 
вшитих одягів ,— невисокі. 

Барви та війна. . 
і Звичай означує для кожно-
го стану барву, а бодай відті-
нок кімона. Чоловіки носять 
зовсім темні. Замужні жінки 
також у темних кольорах. Ли-
ше. молоді дівчата, а передо-
всім діти приваблюють око 
мальовничими барвами одя-
гів. 

Сьогодні вулиці японських 
міст зазеленіли, а радше за-
повнились одностроями ко-
льору какі, бо Японія живе 
під знаком війни.. 

милќи, що і свою державу 
збудував на взір власне пова-
леної Австрії, то є зложену з 
цілої низки народів. 

Пічас перших виборів- до 
празького сойму в 1920 році 
вибрано {иа загальне число 
281 послів аж 72 німців, 
а на 142 сенаторів — 37 німців. 

Колиж у 1932 році прийшов 
у Німеччині'до влади Птлєр, 
то в Чехословаччині повста-
ла так звана партія судетських 
німців, якої назва походить 
від гір Судетів, що лежать 
між Німеччиною і Чехією. 

Діяльність цієї партії рсѓз^ 
почалась від переміни' німець-
кого спортового товариства 
на „Вітчинний фронт полуд-
невих німців". Було це в 1933 
році, а на чолі цього руху 
станув бувший учитель гімна-
стики, Конрад Генляйн, що 
спершу стояв навіть в огіози-
ції до гітлерівського напряму. 

Найгустіше мешкають німці 
в західніх повітах ‚Чехії, здовж 
баварської границі, від Бі-
шофштайніц аж по саську гра-
ницю, до Дукс і Бріксен. На 
тій поостороні живе біля 850,-
000 німців. Друга така німець-
ка округа тягнеться від північ-
ної Моравії аж до Фрілянду, І 

ДІМ МУЗЕЮ В ПРАЗІ 

16. березня 1938 р. управа 
Т-ва „Музей Визвольної Бо-
ротьби Укр'аїни" купила у ті: 
Марії Гавельцової ґрунт у роз-
мірі 285 ќв. м. з камяним 3-
поверховим домом за умовле-
ну ціну 230,000 кор. чеських, 
включаючи в цю суму гіпотеч-
ний борг у сумі 95,000 кор. 
Дім знаходиться на Гориміро-
вій вулиці, ч. 6 у південній 
стороні Пра'ги, в „Нуслях", бі-
ля Вишеграду, від центру Пра-
ги 20 хвилин їзди трамваєм^ 
Місцевість висока, здорова Й 
не густо забудована. Дім зай-
має площу 173.65 ќв. м., решта 
вільної площі — під двором 
і садочком. В підземній части-
ні дому є 8 склепів, які будуть 
частинно перероблені, в скла-
довище Музею; в партері на 
1-му та ІІ-му поверсі є по 4—Ђ 
покоїв, по 2—3 кухні, комори 
й ќльозети; разом у домі є 21 
покоїв ріжних розмірів. Дім 
збудовано р. 1896, але будова 
знаходиться в доброму стані, 
потребує тільки - звичайного 
ремонту та покрасќи фасади. 
Заобезпечено дім на 150,000 
кор. Дім приносить 16,400 кор. 
доходу, якого частина в сумі 
4,100 кор. за 2-ге півріччя вже 
зложена до скарбниці Т-ва. 

На домі є борг Празькій Мі-
ській Позичковій Касі, забез-
пенений ѓіпотекою в сумі 
95,000 кор. з 5%% без амор-
тизації.на реченець до 1941 
року. - ч j 

При куплівлі дому перейня-
то борг у сумі 95,000 кор., вла-
сниці дому заплачено готів-
кою 135,000 кор., видатки пе-
реводу власности на Т-во ви-
несуть приблизно 23,000 кор. 
(10% з ціни дому)-. Таким чи-
ном купівля дому обійдеться 
158,000 кор. . готівкою, крім 
ѓіпотечного боргу. 

В,домі є 11 кватирантів; во-
ни мають звільнити помешкан-
ня І—14 липня ц. р. Впродовж 
літа буде переведений ремонт 
та адаптації в домі, а осени 
пічнеться перевіз й інсталяція 
Музею у власному Домі. То-
діж відбудеться посвячення 
Дому й урочисте, відкриття 
Музею. — („Вісти Музею Виз-, 
вольної України"). 

ПОЛЯКИ? ТАКІ АЛЕ НЕ 
УКРДЇНІЏІ 

Один з читачів „Свободи4 

в Ню Йорќу, зайшовши оноді 
до одної крамниці з винами 
й лікерами, мав з власником 
крамниці цікаву розмову. За-
Чалося з того, що власник . 
крамниці спитався його, чи 
він словянин. Коли українець 
потвердив йому; бож ўкраїн` 
ці теж словяни, власник спи-
тався його, чи не приходить 
він до крамниці, прочитавши 
оголошення в місцевій поль-
ській газеті. Українець, що 
ніколи польської преси не ЧИ-
тає, каже з запалом: „Що? Я? 
З польської газети?" 

„Ну, чому ні?" — каже ќу. 
пець. „Адже тут є багато по-
ляків і багато з них читають 
польську пресу, в котрій я о-
голошуюся". 

„Я ніякої польської Газети 
не читаю", відповідає украї-
нець, „а до вашої крамниці за-
йшов, не знаючи зовсім про 
ваше оголошення. Мені було 
всеодно, чи зайти до вас, чи 
до найближчої крамниці, але 
тепер я вам пораджу оголо-
ситися й у нашій українській 
газеті, б'о інакше набудуче до 
вас ходити купувати не буду". 

Купець подумав хвилину, а 
потім .каже:,.„Це гарнр, що ви 
такий„ твердий українець, що 
пішлиб до мене' купувати, як 
я буду оголошуватись у ва-
шій. українській газеті; але я̂  
кий мені бизнес із того? У цій 
околиці поляків є багато, а 
українців нема". 

„Що? : У цій околиці поля-
ків багато, а українців нема?" 
— здивувався українець. „Таж 
саме в цій околиці поляків не-
ма, а українців є маса!" 

„Що ви ' мене дурити ста-
ли?" — горячкувався купець. 
„Хіба я цеї околиці не знаю? 
Якби українці перестали в ме-
не брати товар, то це` мені 
булоб стільки шкоди, що з 
торічного снігу". 

„Дай, Боже", каже ўкраї-
нець, „щоб вам таке й сталося! 
Тоді ви пізналиб,.яка в цій 
околиці сила українців. А щоб 
ви пізнали, я від нині стану 
всюди голосити нашим людям, 
щоб не ходили до бизнесів, 
які в нашій газеті не оголо-
шуються. Як ви оголошуете-
ся в польській пресі, 'то хай 
до вас поляки ходя†ь!" 

її 'Купець трохи змяк. „А чи 
'не можливе й таке, пане", ќа-

же, „що ваші люди до мене 
заходять купувати товар, але 
не кажуть, що вони за одні?" 
Це нашого земляка застано-
вило. Купець каже далі: „Що 
поляки кажуть, що врни при.-
ходять на 'основі оголошення 
в польській пресі, це я знаю. 
Чи прийдуть д о . мене ўкраїн-. 
ці і скажуть таксамо відкри-
то?" 

І тут наш земляк признав у 
дусі- рацію купцеві, але запсв-
нив купця, що й між ўкраїн-. 
цями є люди, які, приходячи , 
до купця на основі оголошен-
ня в українській газеті, кажуть 
купцеві, що вони українці й 
приходять на ` основі оголо-
шення в їх пресі. 

Подаючи нам цю розмову, 
наш земляк .каже: ,;Чи стане 
кожному українцеві з того 
ясно, що й нам не можна мов-
чати про свою пресу, але ѓо-
ворити .отверто всім купцям, 
до котрих ми приходимо ку-
пувати товари, що ми прнхо-
димо на основі ооголошення 
в українській газеті? Чи зна-
К)ть українці, що своєю со-
ромливою чи боязкою мов-
чанкою про себе й свої газе-
ти українці самі вчать купців 
піддержувати польську пресу, 
а українською нехтувати?" 

ХТО ПОПИРАЄ БИЗНЕСИ, 

ЩО ОГОЛОШУЮТЬСЯ В 

„СВОБОДІ", ТОЙ попи-

РАЄ „СВОБОДУ". 
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КЛИЧУТЬ ВСІХ НА МАСОВЕ 
В СУБОТУ, 4. ЧЕРВНЯ 1 9 3 8 , 7 . 3 0 ВЕЧ. В ЌУПЕР ЮНІОН (COOPER UNION) У НЮ ЙОРЌУ 

СТАРІСТЬ НЕ РАДІСТЬ. 

Нюйорський священик д-р 
Вілисм Ейрес недавно з про-
повідальниці говорив, що в 
нинішніх часах не шанують 
старших людей. Зникло зпо-
між нас патріярхальне старе 
обличчя зі сивою бородою, 

. що було втіленням 'мудрости.. 
Нинішній вік не потребує муд-
рости, а цінить у першій мірі 
скорість і зручність молодих 
людей. Люди, що - мають по-
верх 45 літ, уже не можуть ді-
стати нині 'праці. Серед них є 
багато таких, що радо самі 
вступилисяб із цього світу, 
бо чуються огірченими, що 
вони вже непридатні.' 

Так говорив священик Ей-
рсс. Говорив святу правду: 
Нині люди не шанують старо-
го досвіду, сивої мудрости. 
Чому? 

МУДРІСТЬ СКУПЧЕНА ВГОРІ. 
Коли ми придивимося до ці-

лої нинішньої суспільної си-
стеми, то побачимо, що т'ла 
мудрість, увесь досвід, якого 
потрібно до життя, є скупче-
ні десь поза широким зага-
лом, угорі. 

Колись, за старих часів, сто-
лярі виробляли вози руками. 
Вони мусіли самі йти на склад 
дерева, а деколи таки до са-
мого лісу, і там вибрати мате-
ріял. Самі мусіли його доста-
вити до своєї майстерні; Самі 
мусіли його сушити, а потім 
розрізувати, розколювати. Да-
лі мусіли самі обтісувати, гиб-
лювати, вертіти, примірювати, 
складати, збивати. А далі му-
сіли самі поторгуватися з 
людьми і свої вози лродати. В 
кожній окремій роботі столяр 
мусів виявити великий досвід, 
велику вправу. Щоб цю впра-
ву здобути, він мусів учитися 
свого ремесла літами. Щойно 
на старість він його опгпрву-
вав як слід. Недаром його діти, 
чи молодші .ремісники, які тої 
вправи не мали, шанували йо-
го досвід і цінили його вка-
зівки. - -

ЩЕ ОДИН ПРИКЛАД. 
Або візьмім колишню ГО-' 

сподиню. Вона мусіла вміти 
розпалити вогонь, нераз із си-
рого дерева. Мусіла вміти за-
місити хліб'і його спекти: Му-
сіла вміти зарізати курку і її 
розібрати. Мусіла вміти видо-
їтн корову, зробити сир, ма-
сло. Мусіла вміти посадити 
ярину, ховати дріб і т. п. А 
вже й не говорити про те, що 
мусіла вміти це все зварити.! 
Багато з них уміли навіть ви-
варювати ріжні соки, цукрові 
овочі, тісточка, печиво і т. п. 
Вони були мисткинями у своїм 
ділі. 

А НИНІ? 
Нині того всього не треба 

знати, бо хтось інший подумав 
про те і свій досвід включив у 
масову продукцію. 

Столяр уже не мусить іти до 
лісу, привозити дерево, суши-
ти його, різати, гиблювати, 
вертіти, збивати, складати, 
продавати. Всі ці функції є 
змеханізовані, поділені і впро-
ваджені на засаді масової про-
дукції. Там, угорі, в фабрич-
нійній канцелярії, інжиніри 
змеханізували наперед доста-
ву дерева; потім засаду сушен-
ня; потім побудували ріжного 
роду машини, з точними міри-

- лами,- які докладно розрізують 
дерево. Колишній `столяр му-
сів довгими роками вчитися; 
Щоб рівно розрізати дерево; 

нині машина це краще зро-
бить, і то` при допомозі тако-
го чоловіка,, що працював бі-
ля неї ледвн кілька днів. 

Непотрібно також нашим 
теперішнім хазяйкам учитися 
куховарського мистецтва. Ро-
зумні люди вгорі придумали 
газ. Вистарчить покрутити ку-
рочок, а вже вогонь готовий, 
і то - регульований J докладно 
мірником. Не треба також ха-
зяйкам бігти по воду і лі грі-
THJ бо мають її подостатком у 
хаті. Не треба їм .місити тісто 
і пекти хліб. Не треба робити 
масло чи сир. Не: треба жури-
тися ріжним печивом, сухар-
ќами. А навіть не конче жури-
тися зупами, чи митими стра-
вами, бо і вони вже в дуже до-
брій формі 'приготовані в бля-
шаних пушках. Про їх зготов-
дення і про їх смак подбав 
хтось угорі. А для загалу ті 
речі приходять уже в готовій 
формі. 

НЕ ДИВО, ЩО МИ ТУМАНІ-
ЄМО. 

^Серед таких відносин мож-
на сказати, що не диво, що 
теперішні покоління чимраз 
більше туманіють. їм не треба 
над тим усім застановлятись. 
А через те нині менше шануѓ 
ють старих досвідчених лю` 
дей; через те сиві люди нині 
мусять ховатися зо своєю си-
виною, бо це доказ, що вони 
вже нездатні до життя, до 
творення. ' Нині має пе.ршен-
ство, молодість, а не досвід. 
Уміння нині не потрібно, бо 
воно схоплене і закляте в ріж-
них машинах, приладах. По-
трібно скорости мязів. 

Чим.більше втручатиметься 

в життя людей уряді чим біль-
ше особисту конкуренцію про-
никатиме соціяЛізація, або 
на ширшу скалю великі ком-
панії будуть монополізувати 
продукцію, тим більше зника-
тиме потреба особистого до-
свіду, тим менше пошани ви-
кликатиме сивина і старість. 
Бо всі мудрі речі будуть- зроб-
лені вгорі. Для широкого за-
галу припаде дурновата меха-
нічна роля шрубок у якійсь 
величезній суспільній машині. 
Мозок тої машини буде поза 
загалом угорі. 

ВБИВНИК? 
Поліція міста Милвокі ка-

же, що Арнолд Ралф Джан-
сон, 33-літній організатор ю-
нії візників, пр'изнався їй, що 
це він убив Вилйема С. Брав-
на, президента^тої самої юнії, 
в сварці з?ґ гроші. Каже теж 
поліція, що він ходив.три го-
дини містом, кажучи до себе, 
що це він убив Бравна. Коли 
знайомі пошукували Бравна, 
вони знайшли тіло Бравна. 

Хома: „Здоров, Грицю! А куди так поспішаєш? Чи не до 
Марусі?" . 

(Хома і'Гриць із своєю сестрою Дарниою. Сцена з нової української 
фільми „Марусд", що продукує "Ukrafilm Corporation" у Ню Йорќу, 1938.) 

. - -кШ т-іі-іпт.тпімгі. Г"""Тг """"і І 

тшйШШЛ 
НЕБУВАЛА ОПЕРАЦІЯ. 

Цьому хлопцеві, півтретя-літньому Алденові Во-
' ратові, лікарі розрізали череп і заплішили розколину, 

щоб у̀  цей спосіб збільшити череп і дозволити розви-_ 
ватися краще мозкові, бо через штивнієть черепа 
хлопцеві грозило ідіотство. 

Г0Л0СИЧИТАЧІВ 
СТРАШНИЙ УДАР. 

Від кількох тижнів доходять 
до нас трівожні вісти з Рідно-
го Краю. Раз-ураз читаємо в 
пресі, українській і американ-
ський, про ворожі наступи на 
наш'е освітнє, культурне, еко-
номічне та, політичне життя в 
старім краю. В часі, коли ма-
ленька горстка поляків в Че-
хословаччині домагалась під 
покровом Польщі автономії 
на повне культурне і еконо-
мічне; й політичне життя, 
Польща вдаряє своїми затроє-
ними-^стрілами в .само .серце 
українського; народу. За ло-
дібні домагання 7 міліонів у-
країнців у Польщі. Усі ми зна-

.ємо, яка йде в Польщі нагінка 
гна українське життя. Такі речі, 
як переміна чисто українських 
шкіл на школи утраквістичні, 
це для нас не новина, як також 
заборони ріжних 'освітніх та 
культурних свят. Але до завер-
шення того всього прийшло 
недавно. Це унеможливлений 
відбуття 70-літнього ювилею 
товариства як „Просвіта" у 
Львові. Колиб хтось посторон-
ній, скажім, чужинець, у якім 
не бється українське серце, 
стояв лиш з боку і пильно 
приглядався до тої ланки 
злочинів супроти безборонно-
го нашого народу, то будьмо 
певні, що і в цього чужинця 
перелилась би чаша огірчення, 
і він, хоч не хоч,,з усієї сили 
крикнув би: досить! 'А щожми( 
робимо, ми, українці на вільній 
американській зе'млі? Чи мо-
же часто не сидимо тихо і не 
ждемо, що буде дальше? На 
днях поповнено новий злочин. 
Припинено жіночу орґаніза-
цію „Союз Українок',' у Льво-
ві і її два часописи: „Жінка" 
й „Українка". Щож ми на це? 
Особливо ми, жінки, які також 
стоїмо в жіночій організації 
Союз Українок Америки, чи в 
Українськім Червонім Хресті 
О. Д. В. У., чи в інших жіночих 
клюбах та сестрицтвах. Чи ще 
будемо дальше мовчати і жда-
ти, що може хтось нам помо-
же в нашім нещасті? Історія 
нашої минувшини учить нас, 
що надіятися на чужу поміч 
ніколи не виходило нашому 
народові на добро. Кожний 
наш спільник мав у 'Минувши-
ні І матиме 'в будуччині на у-
вазі тільки, свою власну ціль. 
Як сказав покійний Томи Ма-
сарик, бувший чеський гірези-
дент: історія`є найуспішнішою 
вч`ителькою життя. Тут треба 
додати, що такою вона повин-
на бути особливо; для нас, у-
країнців, а зокрема для цашо-

! го жіноцтва. Чи наша жінка 
на еміграції в Америці просві-
тилась і чи достаточно підне-
сла свій рівень на кожній 
ділянці нашого громадянсько-
го життя, докаже нам між ін-
шим і цей день 4. червня 1938, 
в якім то дні відбудеться вели-
ке віче в Ќупер' Юніон Гол у 
Ню Йорќу. Судячи по загаль-
нім настрою нашого загалу, 
можна бути певним, що наш 
загал, а жіноцтво зокрема, 
візьме численну участь у тім 
вічу. Ходім всі і кличмо на-
ших приятелів та знайомих. 
Там на тім жіночім вічу гово-
рім і протестуймо проти того =г 
страшного насильства, яке 
поповнює Польща на наших == 
.рідних землях. Все українське g j 
свідоме жіноцтво запрошу- = : 
ємо на жіноче віче! Це не g j 
-ласка для тих, що віче склику- S5 
ють, але це народній і націо- Щ 
нальнин обвязок кожної цін- =5 
киг-українки бути на вічу і ска- """ 
зати там разом а усіми наше 

голосне, 
Досить! 

а рішуче слово: 

Марія Демидчук. 
о 

ПРОТЕСТУВАТИ, АЛЕ НЕ 
ПО ПИВНИЦЯХ! 

Престести, до яких кличе 
нас горе Рідного Краю, не ма-
ють великого значіння, коли 
відбуваються по наших малих 
салях. Нам треба дбати, щоби 
про злочини наших ворогів 
дізнався американський світ. 
Тому добре вийти з. протеста-
ми на вулиці американських 
міст. А тоді й газети бдльше 
про нас заговорять. З проте-
стів у пивницях пожитку не 
буде. І не оглядаймося на те, 
що тепер спека надходить, 
Що пікніки і'т. п. Ми вже про-
тестували в часі зливного до-
щу і підчас морозу. ТоМу і те-
пер'не звертаймо уваги на нія-
кі перешкоди, а протестуймо 
гро.мадно і так, щоб американ-
ський нарід дізнався про вар-
варства, яких допускаються 
вороги над українським наро-
дом. 

Осип Крук, Мілборн, Н. Дж. 

кож в інших жіночих організа-
ціях, сестрицтвах та клюбах, 
взиваємо до' якнайактивнішої 
і'найчисленнішої участи в цім 
масовім протесті. 

4. Всі відділи Червоного 
Хреста О. Д. В. У. взиваємо 
прибути до Ќупер Юніон Гол 
на це загальне жіноче віче 
дня 4. червня 1938, в год. 7, в у-
ніформах Червоного Хреста. 

5. За всякими іншими інфор-
маціямц в тій справі просимо 
слідити на сторінках україн-
ських часописів, як „Свобода", 
„Націоналіст" та „Америка" 

6. З огляду на те, що ворог 
намаг'ається нищити наше о-
світнє й культурне життя в 
старім краю через закривання 
наших освітніх і культурних 
організацій, ми, жінки на віль-
ній Американській землі, муси-
мо. протестувати і взагалі 
звернути уваТу культурного 
світу на варварства Польщі. ' 

" 7. Супроти такого страшно^ 
го ворожого наступу не сміє у 
нас бути партій чи груп. Тому 
взиваємо все наше жіноцтво 
до масового протесту проти 
ворожого наступу. Запроте-
стуймо солідарно, зорганізо-
вано і масово, як 'пристало на 
дочок великого українського 
народу! 

Управа Червоного Хреста 
О. Д. В. У. 

Григорій Прохорович. 

, З ТОБОЮ ПРОЖИЛИ... 
З тобою прожили, як голубів пара: 
У щирій любові, у згоді, в добрі `'і 
Тепер полетіла голубка кохана, 
І голуб зостався один у журбі. 

ї ` м 
З тобою, дружино, не знали ми горя, 
І хмарка незгоди не вкрила чолж 
Тепер полетіла за .синєє .море,' -
З собою голубка мене не взяла. ,-
Мн радість і лихо ділили- надвоє, 
Кохатися вірно до смерти клялись... 
Чогож не укупі т'епер ми оббє?...' 
'Вернися;' голубко, 'до (Ает+е, в̀ср}ГиЬІІ 

V 
УВАГА! ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 

ДО ВСІХ ВІДДІЛІВ ЧЕРВОНОГО 
ХРЕСТА . 0 , Д . В. У. 

В АѓМЕРИЦІ! 
(КОМУНІКАТ). 

1. З огляду на грізні події в 
нашім Ріднім Краю, на зборах; 
всіх жіночих організацій, се-
стрицтв та клюбів, які відбу-
лись в суботу, дня 28. травня 
1938 p., в Українськім Народ-
нім Домі в Ню Йорќу, управа 
Червоного Хреста О.Д.В.У. рі-
шила взяти активну участь 
в протесті проти Польщі, який 
відбудеться дня 4. червня 1938 
р. в ѓод. 7. увечер в Ќупер Ю-. 
ніон Гол в Ню йорќу. 

2. Товчком до такого масо-
вого протесту всього нашого 
жіноцтва став факт опечатан-
ня найбільшої і найстаршої 
жіночої організації в старім 
краю, „Союз Українок", і 70 
філій (відділів), які ця орґа-
нізація зуміла зорганізувати 
на всіх заќўгинах галицької 
землі. 

3. Все наше жіноцтво, зор-
ганізоване в Українськім Чер-
вонім Хресті О. Д. В. У., як та-

КЛІВЛЕНД, ОГАЙО, 
З ІНІЦІЯТИВИ ВІДДІЛУ ЗО. СОЮЗУ УКРАЇНОК АМЕРИКИ 

УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО В КЛІВЛЕНДІ, ОГАЙО, 
: ::-—: влаштовує : :: : 

В СУБОТУ, 4. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1338. РОКУ 
В УКР. НАРОДНІМ ДОМІ, В ГОД. 7. ВЕЧОРОМ 

ПРОТЕСТАЦІЙНЕ ВІЧЕ 
на котре всі українки й українці повинні громадно прибути, бо треба 
конечно запротестувати проти гноблення нашого населення в старому 
краю через окупантів, а головно проти варварського наступу Польщі не 
Союз Українок і пр. і пр. 

На вічу між -іншими буде промовляти п. Марія Бек з Дітройту, Міш. 
На віче просимо також околичних українців і українок. . 

Жіночий Комітет. ' 

ПОЗІР! ЙОНГСТАВН, 0., ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР! 
ЗАХОДОМ ЗЛУЧЕНИХ ІЩЙЄІ ВСІХ ТОВ. БР. СЕСТР. 

ОРГАНІЗАЦІЙ, Уѓ І КЛЮБІВ, 
а то: від. У̂  Н. С 119, 218, 230; від. Провидіння 135; від. У. P. С 45; від. 
У. Н. П. 90; ГорожанськиП Ќлюб; від. О. Д. В. У. ч. 37; від. М. У. Н. ч 13; 
Хор Боян, Сестр. Пресв. Діви Марії; від. Оборони Лемківшнни; Дівочий 

Совінт Ќлюб, та інші, уладжуеться уже осьмнй рік 

іШ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ^ ї 
В І Д О Р А П А Р К У 

В НЕДІЛЮ, 5. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1938. РОКУ 
Парк отворений від 10. до 6. години вечором. 

ПРОГРАМА: Від години 11. до 12. отворення Українського Дня. У 12. 
ґОд. спільний обід, де будуть давати даром каву. Па обіді від 1. до 3. в 
Театральній Гали буде к̀онцерт хору Боян і коронація Укр. Заслуженої 
Дівчини, де будуть промовляти чужі гості, як посадник Lionel Evans, 
наш конгресмен Mike J. Kirwan і інші канд'идати. Від 3. до 4:30 всякі 
спортові перемагання; потім буде витягання̀  тїкетів. Від 3. до 5. години 
буде грати Паркова Орхестра до танців, а від^5. до 6. буде грати укра-
їнська орхестра аж до 12. вночі. 

Дорогі Родимці! Не забувайте на день 5. червня, який для нас є ве-
ликою гордістю, то мн є нарівні з іншими. народами, бо всякі народи 
уладжують свої народні дні в парку, так само і ми, українці в Ионґставн, 
вже восьмий рік ту скалу двигаємо. Отож просимо вас усіх українців 
та українок з дрокрлпчних містів, як КлівлеАд, Пітсбурґ, .Акрон, Ню Кесл, 
Шаром, Ворен, НайЛос, до численної умасти, ^бо"цсн! .УЇра і̀Ііський День є 
тільки раз у році, а пікніки маєте шо.`ііеділі. Отож ‚иріп"(ДІ(ь-, усі, як одна 
родина, так, щоби чужинці вздріли, що в нас є сила і шо нам належиться 
своя Вільна Українська Держава. , 126' 

Іван Павловськнй, прсдс; Даннїл Петриќ, кас; Мнх. Ярош. секр. 

ҐЃ= 

УВАГА! Ж STAMFORD, CONN. Ж УВАГА! 

25-ЛІТНІЙ ЮВИЛЕЙ БР. GB. АРХИСТР. МИХАЇЛА 
ВІДДІЛУ 350. УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ В СТЕМФОРД, КОН. 

: :: : відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ, 5. ЧЕРВНЯ (JUNE) 1938. РОКУ 
l HOP ST„ F. D. В. V 

З такою програмою: в годині 10:30 рано отворення Свята; опісля Привіти Брацтв, 
Товариств, Сестрицтв, молодечих -Клюбів; відтак в годині 1. Спільна Гостина й промови. 
Головну промову з рамени головного уряду У. Н. Союзу виголосить головний рекор-
довий секретар, Дмитро Галичий. По промові відбудеться ВЕЛИЧАВИЙ ПІКНІК. 

На цей Ювилей, получений з Пікніком, Брацтво св. Арх. Михаїла має честь за-
просити всі українські місцеві й околичні Організації. Віримо, Ідо свідомі Організації 
звеличають наш Ювилей своєю приявністю й пошанують двацятьпять-ліття. ізб 

Комітет Ювилею відділу 350 У. Н. Союзу. 

^llII^III!IS}11II^!llISi211II SIIII^!IIKS3ilII^illlCS211IIIS31III^llII^I!ll{S}lIII^lllI^IIIIiS3Ilfl^lllI^snill^im 

І ПОЗІР! " е ѓ ' НЮ ЙОРЌ І ОКОЩЯ$ ^ а ПОЗІР! В 
УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ТОВАРИСТВО „ДНІСТЕР", ВІД. 3 6 1 . У. Н. СОЮЗУ І Ш 

і -::— - : влаштовує 

№І і ѓ Ѓ 

П І К Н І К 
В"УЛМЕР ПАРКУ (ULMER PARK) FOOT OF 25th AVE., BROOKLYN, N. Y. Щ 

Парк отворений від 10. години рано. —^г:: Вступ 50 центів, ц 
Добірна музика під зарядом М. Сербинського. Забава до пізної ночі! За до- 2S 

бру забаву ручить — Комітет! - ; 
DIRECTION: Take at any В. M..T. Subway Station. VWest End Line" Coney Island Train, Ret of S 3 

at 25th Ave. Station, Brooklyn, N. Y. Park at right hand. tajfi-7. ^ 

ішшіаішяіш 



'Л ш . СВОБОДА, ‚ЧЕТВЕР, -SL-гЄО ЧЕРВНЯ ,4938; Ч. 126. 

УВАГА, ИОНГСТАВН, 0 „ 1 ОКОЛИЦІ! 
Злученими силами: укр, прав, громади і 18 укр, націоііалінйх організацій, 
як: новозорганізсЦйшого від. 28 ОДВУ, відділів Союзів, Н$ір. Помочі, 

нлсобів і інших, уладжуеться тут 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ УКРАЇНСЬКИХ Щ Ж І Ш С ' Т ' І В 
В НЕДІЛЮ, 5. ЧЕРВНЯ (М)№) ЛШ. 

в парку „ЛІБЕРТІ ҐРОВ" при UlEPok ІІАИНІ, стоп 29, 
Початок у годині 1. пополудні. 

-До танців грав першорядна орхсстра Мир. Жедехівського з Штсбурґа. 
' Хмачиі перекуски домашндї кўхйі, холо`дні й гарячі напнткн. 

'Програма дня: 'ѓод'. 4. йопоіудні: виступ місцевого хору укр прав, 
иарохії „Бандуриста", з р'ядом відповідних пісень; мужеСьќнй `хор відспі-
вае „Гамалію" і'илпі пісні.'Виступ 90 дітей школи укр прав, громади з 
вправами. Хор і діт'и під управою всч. о. С Мусійчука. .Виступлять також 
сусідські хори. Будуть перегони, скакання в мішках, тягання шнура, мо-
лодечі гри і інші цікаві виступи. — Приходѓѓь усі і заманіфестуймр наші 
націоналістичні 'сили та забавимося на свіжім повітрі. Будуть місцеві і 
позамісцеві бесідники. Вступ за добровільними датками. 121,б` 

ВИКОННИИ КОМІТЕТ ДНЯ: 
-'ІК'С МусіАчук, гоноровий предсідннк і відвічалцннй за пррграму;.Василь 
Середніцький, предс.; Стефан (ПлейтеК) Заміщак, сек.; Богдан Кіхтан ,̀ 
касіер; Дмитро Феднна, секр.; Юрій Прнсташ І Іваи Батан, дорадники 

(едаайзорн); пані Ф. Філь, заст. предс' 

шшооошшоошшсшзтаошо 

з УКРМШОГО життя І J 
т 

ПИЛЬНИМ ДІТЯМ 

ЩО МАЮТЬ РОБИТИ ДІТИ українських шкіл, 
коли скінчиться наука в школі Й почнуться 
вакації? 

Чи мають діти не бачити української книжки протягом 
трьох'місяців вакацій і забути все, чого вони на` 
вчилися по українськії? і 

Чи `мають вони, здобувши собі українську грамоту, 
вертатися назад до не грам от кости? 

ТАКИЙ ВИЄЛіА Є КОНЕЧНИМ, ЯЌ РОДИЧІ 
ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ ПОДБАЮТЬ, ЩОБИ ЦЬОМУ 

ЗАПОБІГТИ. , 
ЩОБИ ДО ЦЬОГО НЕ ДОПУСТИТИ, ДАЙТЕ ДИТИНІ 
В РУКИ ЦІКАВУ УКРАЇНСЬКУ КНИЖКУ, ТАКУ, ЯК: 
МОДЕСТ ЛЕВИЦЬКИЙ: ПЕТРУСІВ СОН. Опові- , 

дання про дивний сон хлопця, що не мав 
милосердя для птиць 15 ц. 

МИРОН ДОЛЯ: ЗОЛОТА РИБКА. Віршована каз-
ка про пригоди рибака, що злбвйв золоту 
рибку. Ілюстрації артиста А. Манастирського 10 ц. 

Б. ГЕРЦ: ПРИГОДИ КАЧУРЙКА. Хто з нас, ста-
рий чи молодий, не тішився, бачучи на.філь-
мі пригоди того бундючного качурика До-
налда? Цей качуриќ, про котрого йде мова 
в цій книжечці, це певно первий брат аме-. 
риканця Доналда Дока :.10ц. 

РОБ1НЗОН КРУЗО. Хто в Америці його не знає? 
Але чомуж би не дати дитині нагоду запїз-
натися з ним в українській мові? Колірові . 
ілюстрації г :___ 25 ц. 

КІТ У САПЯНЦЯХ. Кожному з нас оповідали каз-
ќу 'про старого мельника, що, помираючи, -
говорив своїм дітям: „Старшому лишаю 
млин, середущому корову, а найменшому 
кота". Як не можете цеї казки розказати 
своїй дитині, купіть їй цю книжку. (З ко- . 
ліровими ілюстраціями) 25 ц. 

ЧЕРВОНА ШАПОЧКА. (Казочка для чемних ді-
точок. Багато ілюстрована в кольорах) 25 ц. 

АНТІН ЛОТОЦЬКИЙ: МАЛІ ГЕРОЇ. Автор опо-
відає про те, як діти доконўвали геройських ; 
діл (16 оповідань з ілюстраціями) __.В5ц. 

ЗАМОВЛЯЙТЕ В „СВОБОДІ": 

"SVOBODA" 
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 316) JERSEY CITY, N. J. 

Пізнався. 
-Як, Петрусю, чи вчитель запримітив, що я 

тюбі вчор'а помагв при писанні задачі? 

† 
В Лм̂ РНЖ?кУ. Ь^. помер ̀ дов-

Іиколая, від. 
го̂ ітнїЯі "член У. Ж Саюіу й 

#гіѓЃѓ#н, н. дк . 
(Ш'церт Міри Сокіл ;1 `ЬнЬд$ 

Рудий цьќого. 
Трентонсь`ка громада, не зва-

жаюЧи на депресію, запросила 
до себе дорогих гостей з Рід-
ного Краю, М. Сокіл і А. Руд-
ницького, які прибули до насЦ 
у суботу, 2 квітня ц. p., і 
дали-концерт у Салі Y.M.C.A. 
Центральний Комітет злуче-
них організацій у Трентоні й 
околиці старався' наперед роз-
пб$сюднити білети та, на жаль, 
публика не дописала так, як 
того сподівались. Можливо, 
що причиною було те, що ви-ІЗБОРИ ШДШШВ ї . Я. Ш В У 
брали день — nvnoTV. а мпж-1 .Г"Тч .'-.'.-— ^^ суботу, а мож 
диво й безробіття. А дотого 
частина громадянv концерт 
збойкотувала. Це ті громадя-
ни, які завжди відмовляються 
давати жертви на українські 
народні ЦІЛІЇ. 

Концерт розпочався вступ-
ним словом, яке виголосив о. 

^П. Білон, голова Центрально-
го Комітету, і привитав артн` 
стів. Публика зустріла артистів 
гарячими оплесками. Деполи` 
лась чарівна пісня. Оперова 
артистка М Сокіл має дар Бо-
жий. Вона 'своїм співом, '.артиз-
мом, мімікою зачарувала всіх 
приявних._ Програма, художньо 
зложена, була виконана так 
артистично^ що дала велику 
насолоду всім приявиим, бо 
в дійсності такі співи, та` 
кий прекрасний акомпанія-
мент на піяні рідко коли при-
ходиться нам чути. ' 

По промові п. А. Рудниць-
крго була збірка на Україн-
ський Шпиталь у Львові. Збір 

іцтба 'і в. _ _ ^ 
276. У. Н.С 

ПЕТРО ЯРОВЧИИ. 
Прожив всього 45 літ. Оста-

амв вдову Настю й 4 дорослих 
дітей. Працював у пекарні звнш 
ЗД.лМби увнож добрив знми 
цеіи ел П{іѓротехніки, Доходив зо 
.села Жадовд з Буковини. 

Хай же земля Вашннґтона бу-
де Йому пером! 

МИХ. ФУ^секр. 

БЕТЛЕГЕМ, ПА. Звичайні збори Се-
стрицтва ім. Ольги Басарабоиої, від. 
47.. відбудуться в суботу, 4. червня, 
в 'у. годині, в церковній гали. Про-
скться всіх чденнць прийти на збори. 
Вже є чсктг в̀ л У- Н. Союзу на ди-
вїденду. Прошу всіх прийти, а уряд 
роздасть вам ч‡ікн. — Марія Рачу'ќ, 
предс; Анастасія Паламар, кас; Ка-
тернна Явиш, секр. 

ІВУНСАКЕТ, Р. Ай. Піврічні збори 
Тов. Мир,, від. 368., відбудуться в 
неділю, о. червня, в годині 1:30, в 
гули на Блекстон ул. Проситься всіх 
членів лриАгн на озіишепий час, бр є 
вЗжні справ'и до полагодження. — 
Уряд. 

Шотляндська хитрість. 
Два шотландці з Абердіну 

приїхали до Лондону. Вони 
ідем ПРОБА ЛІКУ НА 5 

Маємо знамениту методу на ревма-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ j u u M , џош ма. радо вишлемо кож-
ОГЛЯНуди В̂ЖЄ чймаЛо рїжнихіному чч^ичееі цього часопису, кот-
ТІ̂ ЃЯИІАГ маей і 'ИІЃІНІІІ чябяг- )РчН налн'ше ао неї. Як ви терпите від цікавих речей і вкінці заоаг-f'бо^ в-суглобах або як. а̂ші члени 
Лося їм щось вНЦЙТИ. ОДИН'ІЗІЦІІМВНІ або занадто WWfj; ^ :

ва^ 
шотляндців пішов до барў`і 
випив „віски'', не заплативши 
за неї. 
, — Як ти це зробив? — за-

питав другий шотляндець, блі-
дин із заздрощів, коли прия-
тель" оповідав йому врадува-
ний про своє „щастя". 

— Я оповів'кельнерці пре-
веселий дотеп і вона так щи-
ро ро'зсміялася, що ` забула 
зовсім про гроші. 

Другий шотландець не від-
повїв на те ні словечка. Ко-
ли вони переходили попри 
Інайближчий бар, шотляндець 

дотеп. Ќ$лиж ̀ вона зо сміху аж 
заходилася, шотляндець ви-
тягнув руку: 

— Ви забули ще, панночко, 
видати мені решту! , ' 

прнходнться т е р п і т и 
тяжкі болі при зміні 
погоди — Йаєте ofcbj 
тут `йагоду 'йопробува-
ти цю просту, дец^ву 
мето'ду, ''котра вже ;да-
ла полеќшў соткам їн-
шнХ. 

Ми р а д о вишлемо 
вал ЛОШУ пачку на 
7 днів на ПРОБУ ДА-
PQM, і як ви хочете 
вживати далі, то itof-

... . жете це. зробити з і 
невеликим, коштом. Запрошуємо ва^ 
уживати п на 7 днів даром, на наш 
Кошт. Вишліть нам евое імя й адре-
су якнайскорще на адресу: RO.JC 
Products Co., Dept. О—19., 2707 W. 
Ferwoil Атсиис, Cbicago, Ш. 

Шзйесові Нагоди J 

Професійна гордість. 

=—Отже прошу мені сказа-
входить до бару, це „віски" i l t H i в я к и й т СПОсіб украЛи 
оповідає кедьнерці веселий j портфель з кишені. 

—Лане судде, думаю, що 
(воно зовсім зайве. Правда, я 
міг би^'ѓе докладно описати, 
але ви й так ие зможете мене 
наслідувати. 

Щ н-г-Неі знаю, таточку.;, г^ 
Д Щ- А щож він сказав?? ' 

— Він сказав: „Петре, ти стаєш з дня на день 
^рніший!" 

ВУНСАКЕТ, Р. АИ. Збори Товйри-
ства ім. їв. франка відбудуться в,су-
боту, 4. червня, в 7. ѓодній ввечір, на 
Вест Сќул стріт. Проситься всіх чле-
нів прийти і привести нових членів 
та вписати їх до У. Н. Союзу. — Н. 
Гадоншка, секр. 

МЕНВ1Я, Р. АП. Піврічні збори 
Тов. -їм. М. Драгоманова, від. їді, 
відбўуться в неділю, 6. червня, в 
годині 1. пополудні, в У. И. домі на 
Компилай 1 ил. Проситься всіх член'ів 
прийти на оназченнй час, бо є важні 
справи до ло.іагодження. Проситься 
дотуючих членів прийти й вирівняти 
свої залеглостн, бо в противнім разі 
будуть суспендовані за статутом, гіе-
џриявний .член буде карання. — С. 

t- . . . .'Шевчук, предс; П. Тиняк, кас; 11. 
ќу переводили q. П. Білон і Черкас, секр. 
Павло Стадник. . х ' "" 

" І НЮ ЯОРК, Н. И. Мітінг Тов. Запо-Жертви організацій і громадян на 
Шпнталь^у `̂Львові. По $5 зложили: 
Молодечий Ќлюб при укр. прав, пер-
кві, Сестрнцтво вритій; же церкві, 
Союз Українок, Український Демот 
кратичний Ќлюб, Відділи в Трентоні: 
245 У. Н. С, від. 116 У. Н. С, від. 
157 У. P. С; від. 256 У. P. С в 
Плейнзборо, Н. Дж.; від. 362 У. Н. 
С. в Брістол, Па.;. від. 149 Про` 
видіння; Катерина Наконечна $З; 
по 52: о. П. Білон, С. Бойко, Д. 
11 Іумськиіі с іар., П. Максимів, 11. 
Квасній, Я. Заблоцькнй; по $1: А. 
Терлецька, Н. Забнтовський, О. Мн-
Хальчишнн, Мар. Галько, В. Трух, 
В. Христоріз, М. Цалковський, Г. 
Бірбан, П. Єдлінський, М. Палажій, 
В. Кушнір, К. Пасіавська, П. Стад-
ник, І. Івашків, Г4. Осередчук, І. 
Сидорськнй, О. Петрншин, А. Бу-
чак, М. Шевців, А. Куць, А. Кривий, 
Г. Караїм, Мі Дідун, О. Грешак, П. 
Ґульгун, Віновнч, H. H., 1. Шегеда; 
по 50 ц.: 1. Михайлюк, А. Рісіх і К. 
Ќопецька; дрібними $3.70. Разом 
$99.20. Зі вступу було $62.35. Всього 
$161.55. Розходу $39. Чистий дохід 
у сумі $122.55' Цеігфальинй Комітет 
передав на руки п. А. Рудннцького. 

Комітет. 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
Ті ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС .СВОБОДА?. 

розька Січ, від. 117, відбудеться в 
нн кінцю, о. червня, в ѓод. Ь. ввечір, 
під ч. -217 Е. 6. вул. Н. ѓІ. Обовяз-
ком кожного члена є явитися на цей 
мітінг, бо є важні справи до полаго-
дження. Буде вибір секретарів,' ре-
кордового і фінансового, буді`ть роз-
давані чеки (дивіденда). Проситься 
конечно прибути, бо як будемо собі 
ті справи ‚‚легковажили, то можуть 
настудити дуже сумні події. Ііеяиив-
шпися на цітінгу членв буде платити 
1 дол. ќари, а урядник 2 дол. — Се-
мсн Кучма, предс 

ПАТЕРСОН, Н. ДЖ. Місячні збо-
рн Тов. ім. Тараса Шевченка, від. 
64, відбудуться в суботу, 4. червня, 
в годині ТҐ ввечір, у Saint Boniface 
Hall, 345 Main St. Проситься всіх 
прибути. —; Петро Крнловський, пр.; 
Іван Буриас, секр.; Сергій Внняр-
ський, кас; Стефан Сосовський, рек. 
сеќр. 

"' :" ' ' t " п і I X 

Дві мірки. 
Пукович: Бачиш оцю золоту 

відзнаку в мене в руках? Я " 
дістав як нагороду за те, що 
я руками взяв 500 фунтів і 
підніс вґору понад голову. 

Дмухович: А .я взяв лише 
50 фунтів (стерлінгів) і пїд-
ніс... до ви'соти своєї кишені, 
а дістав -18 місяців арешту. 

ШУШУйШіищ! 
ЗА`ХбЙбМ ТЙВ. м. МИХАЙЛА ГРЎШЕВСЬКОГОі 

%ІЌАІЛу -Qfo `УкІр'а%іського Народного Союзу 
улаштовується 

м ш т і н я ПРАПОРІВ 
Щ Ш Ш Ќ Я Ш (AUGUST) 1938. РОКУ, 
" н ѓ е ѓ І ТОлЗлп№ С Ќ О У Е P A R K , 
C^TNUT АўИЧОЕ, HILLSIDE. N. J. 

Проснться всі г'рдмади й товариства, щоб на той 
де% зде'ржал'ися з ус'якими підприємствами. 126 

Комітет. 
йхіттттУттті ' і 'туттттт-гуттті їтттї іг їи ' їиг їгттттїтттУ^ 

її 

КУПУЙТЕ БЕЗПОСЕРЕДНЬО—ОЩАДІТЬ 50% 
ТВЕІІЯЕВ 

F i l R l l T l l f i E 
S t t i M I о-о-м S 

A FACTOR У 
СПЕЦІЯЛЬНА ЛЮКСУСОВА ОБСТАНОВА ДЛЯ 
З КОМНАТ ДЛЯ МОЛОДИХ ЖІНОК $198.00. 

ОГЛЯНЬТЕ НАШУ 5-ПОВЕРХОВУ ВИСТАВУ ПРЕГАРНОЇ ОБСТА-
НОВИ — ПРИНЕСІТЬ ЦЕ ОГОЛОШЕННЯ, А ДІСТАНЕТЕ 10% 
ОПУСЃУ. "^ Оферта лише на обме`жений час. 122; 

ІІЌЦі lCANAL SftteET, NEW VdtOC 'СЃЃУ ` 
CtWRNER Ш)ТТ STREET. — НЛ іІб'ВЕРСі. 

' †ел.: CAnal 6-24S4—2455 

Зі 

НА ПРОДАЖ дво-фамілійний дім 
б кімнат у кожнім крилі дому, ЛСІ КИЙ 
до вннайму. Електричне осиплений, 
вода, форнес. 1 акер дуже доброї 
землі, курники, ґарадж. Гарне поло-
жеиня в містечку, близько ШКОЛІ! 
фабричного ставу й тартаку. „Трок̀  
шафа в кухні І всі фермерські зиарн.̀  
дії. Ціна ^5;500, ИиД()Віша Н)іінкии,. 
Голоситиѓя ДО' Paul Hochla, Box 133 
R. D. Њ`І, SWKolrd ^pria'gt, СоЋп. 
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Ї С Т И С М А Ч Н О 
И Д Е Ш Е В О 

—==у 
М. СИРОТЮК і К. ВАРЕНИЦЯ 

власники українського -ресторану 
лід фірмою: 

T R I D E N T LUNCH 
відкритого під ч. 97 — $-тя Евспю 

(між 12. й 13. вул.) у Ню Норку 
запрошуюгь усіх українців налюб}. 
ватнся своїми стравами. — Телефо'н-
GRamercy 7-9428. И6 

Ш А Л Й. КОСІШІ 
ОБЕЗПЕЧЕННЯ І 4ІЕРУХОМОСТИ 

(REAL ESTATE) 
Публнчний нотар. . . . Moid ордери. 
Корабельні, карти. . . . Европсйські 

справи. 
52 JONES STREET, NEWARK, N. J, 

Tel.: Mitchell 2-9394 

ЧИ ВИ НЕРВОВІ? 
Знайдете полеќшў на нерви, зво-
рушення й неспокій, заживаючи 

K Y L O 
Sedctive Tee Compound 

зроблене з зілля, коріння, кори ft ІГІД 
75 центів пачка. 

Маємо на складі всякого роду 
лічннчі зілля. 

S-KYLO LABORATORIES 
105 - . 3rd Ave„ New York City. 

- (РІК осионаиня 1837.) 
5C=p 

fl-Р ЮРІЙ ІНДРЕК1 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р, І 
Х І Р У Р ^ Ґ І А К У Ш Е Р 

321 Е. 18th STREET, 
Ь-Hw—Ш lat aod Jnd Ачяом, 

NEW YORK, N. T. 
Tel. GRAMERCY 8-2410. 

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

. рано від 10 до 12. 

ї ПОХОРОННІ ЗАВЕДЕННЯ j 

mm для ПРИГАДАЙ шк 
КбШого †Шня СГІЕЦГЯЛЬНІ ПРОДАЖІ, ВСЕГДА слуиінА ЦІНА. 

, С У Г Е С Т І Ї 
Бондована'Виска 7 літ стара ^$1J3^ ІЇа#нт 
Імпортований Рум $1.49 фіфт 
Добірна Імпбртовайа Сќач `$2.4^ фїфт 

(З.дестнлірні Джеймса Ода, Ґлазгов,' Скотленд) 
Олд Л`оґ Ш й н -І - 3-рїчна житнТвка („Рай,') ^^_ $ С$В.'ђіаЙщ' 

Cii'PAKrfA ЧЕМНА ОБСЛУГА від 8. ѓо'д, $то до 'ІгІ'вопівночЦ 
^телефонуйте: С Не U є в 3-9812 — або — % A ' J kin' і 9-2382 іШіБХйРит ФІНЕ ЧЬ troudR ШШ. 
45 CHRISTOPHER STREET, NEW YORK СПТ^ 
(Коло рога'8-Mof вул. І̀  6-їої Евейю.) У daJHoWy серці Грінвнч Виледжу. 

ТАРЗАН ЃЃІД ВОГНЕМ. 

' IV 

Чорне серце Абдуля Кеба 
було виповнене ненавистю до 
цього дивного білого чолові-
ка, що без ніякої практичної 
причини втрутив свій ніс до 
його торгу з дикунами. „Яке 
йому діло в тім, коли він з 
Цього не має ніякої користи?" 
-т- думав собі огірчений Аб-
дуль. А заразом він ' снував 
гадки пімсти. Він був хитрий і 
небезпечний ворог і додержу-
Вав пімсти. 

М И Р О Н Л И Т В И Н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ 

Без ріжккці, дж далеко no}t 
Нюапком. Вразі потреби тем 
фонуйте до нас, Сюслуга пшіи 

1 чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

ear. Springfield Ато. 
N E W A R K , N. J. 

І ГЬоп.! Емад 3-8347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

На приказ Тарзана він мусів 
опустити одну оселю дикунів. 
Та, подорожуючи далі, він 
вступав до інших осель і всю-
ди в підступний спосіб підбу-
рював проти нього тубильців. 
Він говорив їм: „Я зустрічав 
по дорозі дивного білого 40-
ловіка. Він дуже сильний і о-
дяґається по вашому. Стере-
жіться його, він небезпечний. 
Ви добре зробѓіте, коли вбете 
його". 

По кількох днях такої маіі-
дрівки він добився до ;однЬЇ 

, військової станиці, в якій зн"а-
ходився відділ бельгійської 
кольоніяльної армії під провЬ-
дом капітана Д'Альберта. Пі-
дїйшовши до капітана, в хвт-
рий спосіб він говорив, так: 
„Торгуючи з чорними, я на-
трапив на одного ве.ти'кого бі-
лого чоловіка. Він одягається 
як дикуни і підбурює дикунів 

-проти влади". 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 
1 2 9 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel. і Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE Л CHAfEL; 
707 PROSPECT AVENUE 

(eor. t . 1M St.), BRONX, N. T. 
TeL Ludlow 4-2568. 

Чоло капітана захмарилося. 
Бо це 'не було перший. раз, 
що серед місце`вих дикунів по-
являлися всякі підбурювачі. 
Отож, зібрав'ш'и від Абдуля 
всі подробиці про Тарзана, 
він відразу проказав зібрати 
відділ війська, щоби пустити-
ся в розшуки за тим дивним 
чоловіком. „Ми мусимо чим-
скорше позбутися його, ti то 
за всяку ціну", говорив він до 
іншого офіцира. 

Ш0 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Ноааі УкраТлськнв Уадерте#іѓ^ 
варадкуа погребамя жо ціні ти 

ВИЗЬКІЙ, ах $150. Обсдупі 
найкраща. 

J О Я N I O N K O 
`Ьтчі ihxmdmtukmr ft ЬвМаиг 
437 К. ftk 1Т„ N1W YORK СГГТ. 
D i m i t i Fiaertij a law м fi5t. . 

Tatapkaati Gjtairl M M 
w М і м і — — ^ и # 
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