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ІЩНЕСУТЬСЯ Щ НА ТОВАРИ, БО 
ОСЛАБИЛИ ПРОТЙТРОСТОВ! ЗАКОНИ 

ВАШИНГТОН. — Президент Рузвелт противив-
3 вся'ким законопроектам, що мали на ціли допо-
уагатн продуцентам і продавцям назначувати на то-
еари певні ціни. Вашингтонський уряд робив навіть 
від довшого часу цілу низку доходжень, звернених 
проти ріжних компаній, що бралися „фіксувати" 
ціни. Компанії ті потягнено до відповідальности 
на підставі протитростових законів, себто на під-
сгаві Акту Шермана з 1890 року. Та тепер прийдеть-
ся ті доходження застановити, бо конгрес ухвалив, 
а президент підписав закон Тайдінгса-Мілєра, я -
кий уможливляе досі заборонене'Назначування цін. 

Які будуть з цього наслідки? -
Прихильники цього закону твердять, що він 

допоможе зліквідувати ту безпощадну конкурен-
цію, яка тепер існує між про'дуцентами. Далі твер-
дять, т о збільшиться рекляма, бо тепер не будуть' 
побивати одні одних щораз нижчими цінами, а бу-
дуть змушені оголошувати більше якости товарів. 
Та інші певні, що тепер товари подорожіють, бо 
продуценти і продавці змовляться' щодо цін і пуб-
інка мусітиме платити те, що вони подиктують. У 
звязку з тим подорожіють алькогольні напитки, а 
це знову відчинить дорогу — новому бутлеґерству. 

1,400 КАНДИДАТІВ НА 40 УЧИТЕЛЬСЬКИХ 
ПОСАД, 

НЮ ЙОРЌ. — У Ню йорќу оголошено кон-
курс на посади двох директорів початкових шкіл і 
на 38 заступників директорів. Усі ті, що зголошу-
югься, повинні піддатися вступному іспитові.. До 
таких іспитів зголосилися 1,400 вчителів і вчите` 
іьок. Платня директора початкової школи вино-
ить від $5,000 до $7,000 річно, а заступника — '̀ЂІД 
.4,308 до ФЗДУ$. - —^^;----— - - - - — - — Ѓ - U - - . - ^ . 

ЖІНКА СТАЛА СЕНАТОРКОЮ. 
ВАШИНГТОН. — Пані Діксі Ґрейвс з Алабами 

стала сенаторкою Злучених Держав. Назначив її 
на це місце ЇЇ власний чоловік, 'губернатор стейту 
Алабама. Нова сенаторка побиратиме річно $10,000 
платні, а крім цьоѓо^$І2,000 на удержання своєї кан-
целярії. Крім цього буде мати право до всіляких 
інших привілеїв, якЃ безплатного, вжитку канцеля-
)ії, безплатної висилки канцелярійних листів, без-
платного вжив'ання до пиття мінеральної води і со-
лодків напитків і т. п. Матиме теж звернені кошти 
поїздки на засідання сенату. 

ВИДАТКИ ДЕРЖАВИ ДАЛІ ЗРОСТАЮТЬ. 
ВАШИНГТОН. — Як не брати під увагу ве-

теранського бонуса з 1936 p., то конгрес ухвалив у 
біжучім році видатки, які пеоевищають видатки 
минулого року на $1,290,089,000. .... ЩШ 

РОБОТИ ПОСТІЙНО ЗМІНЯЮТЬСЯ. 
ВАШИНГТОН.— Робітник в,Америці не може 

Думати про це, щоб міг бути постійно занятий в 
однім промислі, бо промислова конюнктура дуже 
зміняється. Ось департамент праці подає, що ле-
їунська промисловість дає тепер заняття 828 робіт-
никам на місце кожних 1Q0 робітників, що працюва-
-'И в тім промислі в роках від 1923 до 1925. Зате, на-
приклад, фабрики, шо виробляють залізничі льо-
комотиви, дають тепер працю тільки 50 робітни-
вм на кожних 100 робітників, що в них працювали 
в 1923 до 1925. ‚Найменше зміни можна добачити 
в гумовій промисловості. Там тепер працює 100 
-иодей на кожних 100 із згаданого вище часу. 

НЕ ХОЧУТЬ ЖИДІВСЬКИХ ЌОЛЬОНІЙ. 
СА̀Ьі̀  ХОЗЕ (Коста Ріка). — В Ґвана Касте за-

Ю?плено 50,000 акрів землі під жидівську кодьоні-
зацію. Та часопис „Діаріо де Коста Ріка" пише в 
Цередовиці, що ця кольонізація не буде переведена. 
Вона взиває уряд, щоб він не допустив жидів до 
к'раю на підставі закону про",!,непожаданих чужин-
і'в", як теж з недостачі охо'рони місцевих робіт-
Ні,ків перед чужинецькою робітничою дешевою 
конкуренцією. Часопис каже, що жиди витворилиб 
Украю дуже `небезпечну проблему, бо вони ні-
коли не зжиються з кфаб.м,,)як теж будуть цілком 
0аидужі до національних інтересів краю, а жидів-
^ЬКа кольонія буде, нічим ѓйшим, тільки державою 

Державі. На створення згаданої жидівської ко-
,1ьоніі зложено капітал у сумі $12,000,000. 

ТВОРИТЬ „ДЕМОКРАТІЮ РОБІТНИКІВ". 
МЕКСИКО СИТІ. ^- В Мексику ведеться завзя-

а`боротьба між радикальними і консервативними 
-^ментами. Президент Лязаро Карденас заступає 
^Дикальну сторону. Каже,_що він не є ніяким дик-
атором, а намагається оперти своє правління на 
ителях, хліборобах, робітниках і жовнірах, себто 

ко в 
а армії. Таким чином' хоче він перемінити Мекси-

демократію робітників". 

ЯК НІМЦІ ПРИГОТОВЛЯ-
ЮТЬСЯ ДО ВІЙНИ. 

Прогульковці, які подоро` 
жують "по Німеччині й до 
всього пильно приглядаються, 
розказують, що німці приго-
товляються з великим поспі-
хом до війни. В найбільших 
німецьких містах, Берліні, й 
Гамбургу, можна побачити 
вже сьогодні в хатах над кож-

і ним ліжком газову маску.' Ті 
І пазові маски є найновішого 
виробу з ріжними, дуже до` 
гідними уліпшеннями. Ціла 

(маска важить усього-25 дека` 
грамів і коштує дуже дешево. 
Майже в кожній камениці на 
подвірю відбуються раз на о-
дин або на два місяці впра-
ви всіх мешканців камениці 
оборони перед газовою і ле-
тунською атакою. Жидів від-
лучують при вправах на бік. 
Також ощаджують і збирають 
усе, що тільки дасться. Ми 
вже писали про збирання ста-
рих костей, заліза, горшків, 
скла і т. п. Тепер візвали всіх 
крамарів, щоб ощаджували 
на опануванні. Пакувати в па` 
пір і обвязувати щщркоц 
вільно тільки ті річі, котрих 
без цього не годен нести. В 
той спосіб сподіваються за` 
ощадити багато прядива й пз-
перу, котрі придадуться на 
війну. 

НОЖИЧКАМИ ВИКОЛОЛА ' 
СОВІОКО. 

В Новосанчівщині Баськівна 
краяла ножичками полотно 
так незручно, що в одній хви` 
лині поховзнулася, впала й у` 
била собі ножичками в око. 
Баськівну відвезли до лічниііі. 

АРЕШТУВАННЯ ВЛАСНИКА 
НАФТОВИХ ТЕРЕНІВ. 

Арештували і відставили до 
вязниці в Станиславові нафтя-
ра Маркўса Раґера під замітом 
обману, поповненого "підчас 
закупна нафтових теренів у 
Пасічній. 

БДЖОЛИ ПОЖАЛИЛИ НА 
СМЕРТЬ С#АКУ. 

З пасіки ві Пимбишівці під 
Ряшевом "під'час вироювання 
бджіл ро'Г-обсіли двох псів; 
вовчура й бернардина. Вели` 
кий бернардин згинув, пожа-
лений бджолами. 

ЗАЛІЗНА РУДА В ОКОЛИЦІ 
KROCHAi 

Інжиніри - ґеольоґи знай-
шли на терені 'громади Гогр-
лів у горішніх верствах землі 
руду з 48 проц. заліза. Якщо 
дальші досліди увінчаються у-
спіхами, Лемківщина матиме 
нові " можливости господар-
ського розвитку. " ' 

БОЛЮЧЕ БЕЗСИЛЛЯ. 
Всі бразильські часописи о-

бурені на вимоги американ-
ських банкирів, котрі вимага-
ють, щоби Бразилія перервала 
торговельні зносини з Німеч-
чиною, а тоді вони позичать 
Бразилії грошей. ^ ' 

Статистика он що показала: 
торговельний оборот, з Німеч-
чиною виносить загально 28 
відсотків, а з Америкою 22. 
Значить, виректися торговді з 
Німеччиною, значилоб ослаби-
ти Бразилію ще більше. Але.., 
Німеччина не має грошей! От-
же рішено, що торговельний 
договір з Німеччиною відло-
жено на три місяці. 

, САБОТАЖ. 
В Ріо де Жанейро, Бразилія, 

заведено електричні потяги, 
що розвозять робітників на 
передмістя. Завела це найго-
ловніша залізнича урядова лі` 
нія Сентрал до Бразіл. Від я-
когось часу на тій лінії трац-
лялись випадки за випадками, 
що. почало ніпокоїти робітни-
ків і уряд. Виявилося, що то 
автобуси, котрі стратили ба` 
ѓато зо свого зарібку, почали 
шкодити лінії, щоб люди стра-
тили до неї довіря. 

ПІД ШУМ ПОЛІТИКИ. 
Несподівано для бразилій` 

ських парламентарів і . уряду 
вияснилося, що з Бразилії ви-
їхали аж два пароплави з по-
живою для еспанських вояків. 
Урядових? революційних? Ні` 
хто не знаеі Аж тепер, будуть 
шукати та доходити.правди, 

КОМУНІСТИ РУХАЮТЬСЯ. 
Коло залізничого мосту у 

Львові над вул. Полтвяною 
постерунковий схопив одного 
з кількох людців, що в теміні 
ночі розвішували на телеґра-
фічних дротах великий тран` 
спарент з протидержавним змі` 
стом. Виявилося, що схопле-
ний називається Пінкас Бель` 
фер, а є рознощиком прецлів 
з Голоська Великого. ,%џ 

`РЕФОРМА К-АЛ6НДАРЯ. 
Бразилійські часописи роз-

бирають тепер нову реформу 
календаря, яку вніс до Ліґи 
Націй `представниќк Чілє і яку 
віддано на розгляд усім куль-
турним націям. Ось як мав би 
виглядати новий міжнародній 
календар: . ' _ 

Цілий рік мав би ділитися 
на чотири мтриместри". Кожен 
триместер починавсяб у неді-
лю, а кінчивсяб у суботу. Пер-
щий місяць триместра мав би 
31 днів, а два інші по ЗО. По-
множивши те через 4, малиб 
ми 364 дні. Що робити з 365? 
Реформа вставляє додаткову 
суботу між останнім днем ста` 
рого року і першим наступно-
го. Колич прийде переступний 
рік, то таку додаткову суботу 
вставлятиметьс'я між останнім 
днем: червня і першим липня, 
Оті дві суботи мали би бути 
міжнародніми святами відпо-
чинку. 

СПАЛИЛИ ЖИВЦЕМ НА KQ-
СТИРІ ВДОВУ З НЕБІЖЧИ-

КОМ - ЧОЛОВІКОМ. 

З Бомбйю повідомляють, що 
в одному селі в середній Індії 
спалили живцем- . на костирі 
вдову разом з. трупом її чоло-
віка. Жінка, убрана в жовте о-
діння, розірвала нашийник і 
ввійшла зі співом на горіючий 
костир, де вже лежали тлінні 
останки чоловіка; Крик жертви 
заглушили звуки цимбалів та 
труб. Коли вже вогонь вигас, 
браміни зібрали попіл і кинули 
його до ріки. БритіЙськи вла` 
сті забороняють цей давній 
індійський звичай палити жив` 
цем жінок з тлінними останка-
ми чоловіків. Ще в 1929 році 
англійці видали в цій справі 
гостру заборону, але хоч і є 
заборона, час до часу в- Індії 
трапляються такі жахливі при-
падки. -

і ' ї ї " ' і ішшшшшштт 

В КОЖД(й УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
TI ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

УСУВАЮТЬ ПОСТЕРУНКОМ 
ВИХ - АЛЬКОГОЛІКІВ. 

Головна команда цоліціТ в 
Польщі видала приказ усувати 
з рядів поліції всіх тих її чле-
нів, що люблять глибоко до 
чарочки заглядати. Цей при-
каз відчитали всім поліцаям і 
кожний з них підписав відпо-
відну зобовязўючу заяву. 

СМЕРТЬ ШЛЬОТА МОТОРО-
В ОГО ЛІТАКА В СЌНИ ЛОВІ. 

На летунському майд'ані в 
Скнилові під Львовом . відбу-
вавря курс перелетів на мото-
ров`йх літаках львівського Ае'-
роклюбу. У` перелетах взяв у-
часть м- u 33-літній механік О-
лександер Завадзький з Сиг-
нівки. Нараз, здається, внаслі-
док невваги пільота, літак у-
пав з висоти. _коло 100 м. на 
землю й р'озбився зовсім. 
Тяжко потовченого Завадзько-
го перевезли до лічниці й під-
дали операції. Але Завадзький 
не відзискав сцідомости й по-
мер. Його жінка — на вістку 
про нещастя мужа — захворі` 
ла тяжко на серце. . 

ПОЛІССЯ — КРАЙ РИБ. 
Полісся' продукує річно ко-

ло 3 міліони КҐ. риб, в тому 
500,000 кґ. риб зо ставів. Ве-
лику частину цеї продукції По` 
лісся льокуе. на далеких рий` 
ках збуту, головно в Варшаві. 
В роках 1934—36 вислали з 
Полісся до Варшави 1,300,000 
кґ. і риб. 

ВБИВСТВО КРІЗЬ ВІКНО. 
І В Машковій Мазарці, повіт 
Камінќа Струміловаі хтось 
стрілиа увечері, з " карабіна 
крізь, вікно до мешкання Сте` 
пана Мельника. Куля поцілила 
Мельника так, що він помер. 
Здається, що ца вбивство було 
на особистому тлі. 

БОРОТЬБА З АЛЬКОГОЛІЗ^ 
MOM. 

Кардиніал.'д`р А. Какоас‡к^й,. 
варшавський митрополит, виѓ 
дав пастирський лист до.духо-
венства й вірних своєїіархиді-
ецезії в справі боротьби'з аль` 
коголізмом; Він накликає до 
тверезости й повздержливости 
від алькоголю. 

КОНЕЧНО.ХОЧЕ ПОМЕРТИ. 
72-літня Катерина Дохнали` 

кова в Стебнику коло Бори-
слава, щоб померти, випила 
пів літри бензини. їй випомпу-
вали шлунок і вона виздорові-
ла. Та за два дні вона знову 
рішилася померти. Цим разом 
підрізала собі кухонним ножем 
у двох місцях горло та попро-
тинала жили рук. її перевезли 
в грізному станЃ до лічниці. 
Причина самогубства цеї ста-
рушки є нервовий розстрій. 

ЩОБ НЕ ПАЛИТИ КАВИ. 

Бразилійські вчені підійма` 
ють справедливий протест 
проти палення кави гіршої я` 
кости. Вони доказують, що з 
малим капіталом можуть ви` 
робляти з тієї кави вісім ріж-
них продуктів,, потрібних і ко-
рисних длд дюдського життя. 
Можливо, що небавом перс-
стане .Бразилія огрівати повіт-
ря кавою, на яке то огрівання 
вже витраченого міліоніа мі-
шків! 

ПОЛЯКИ Р О З В І Ш УКРАЇНСЬКИЙ 
СП0РТ06ШС0ЮЗ 

.рЬВШ. — У нагінці на все, що українське, по-
дяки тепер розвязали Український Спортовий Союз, 
який обєднував у собі кількадесять українськнх 
слортових організацій у Галичині. Поліція наперед-

неревела трус у домівці, потім забрала всі докўм^ен -̀
ти і записки Союзу та лишила урядникам Союзу 
довге письмо, що подає причини розвязання. Між 
причинами знаходимо такі: Союз неправно гірн-й^ 
мав до себе інші організації, що не є передбачене 
в статуті; Союз лучив спортові завдання з полгтг)%-
ними; ширив націоналїстично-сепаратистичнГгасла; 
у склад Союзу входили і.дальше входять особи, ка-
рані судово за протидержавну зраду, або ворожо 
успосіблені до польської влади. „Згадані обставй-
ни", кінчиться письмо, „доказують, рішуче, що У-
країнський Спортовий Союз став остоєю протидер-
жавної діяльности і тому саме треба його розря-
зати без стосування лагідніших репресійних знсо-
бів". 

РОЗаЯЗАНО ТАКОЖ УКРАШСЬЌИЙ СТУДЕНЇ-
СЬКИИ СПОРТОВИЙ ЌЛЮБ. 

ЛЬВІВ. — Того самого дня, коли розвязіано У-
країнський Спортовий Союз, себто 5 серпня ц. p., 
польська поліція розвязала також Український Сту-` 
дентський Спортовий Ќлюб, чи, як він себе коротко 
називав, УССК. Як причину поліція подала це; що 
товариство не було бідповідно зареєстроване; (хоч 
воно вже існує кільканацять літ). В голови ќлюбу 
поліція перевела трус, сконфіскувала всі книги і. 
прапор та шукала майна ќлюбу. Провід ќлюбу ду-
має боротися за свої права та хоче робити відклик 
до воєвідства. . 

АРЕЩТУВАН)гІЯ;В ББРЕЖАНШ^НК 
БЕРЕЖАНИ. — В селі Таврів, пов. Бережани, 

польська поліція арештувала Мих. Воробія і відста-
вила його до вязниці в Бережанах. Його арещтува-
ли у звязку з убивством команданта „СтшельцаГ, 
Адольфа Губи. В Слободі Золотій арештували Во-
лодимира Папугу. Йому ‚закидають, будьтобй він у-
бив А. Віса на дорозі коло Теофіпільки (Краснопіль-
ки). В Поручині арештували Г. Возняка, І. Стель-
маха і Г. Щкольнікаі Здогадуються, що це у звязку 
з тим, що перед місяцем хтось стріляв до солтиса^ 
За цього самого солтиса-з Поручина арештували 
ще в Біщу М. Манацького.й І. Ворону. В Дрищеві 
арештували 6 осіб. А в звязку з убивстдом ќоман-
данта „Стшельда" Губи арештували в Бишках І; 
Івашкова і С. Федечќа. 
ЯК УРЯДУЄ АПОСТОЛЬСЬКА AДMfHIGTPAЦШ 

НА ЛЕМК№ЩИНІ. 
СЯНІЌ. — Апостольська адміністрація Лемк(в-

іциНи, що отверто станула на москвофільськім грун-
ті( й отверто кацапів попирає, зробили тепер пре-
зент кацапському „Обществу ім. Качковського" з 
церковного дому в селі ЧорНЬріКах. Селяни два 
рази скликували збори й ухвалювали, щоб` цього 
дому не переінтабульовувати на згадане „Обще-
ство",, тільки щоб „русским" дати в домі одну са-
лю; та апостольський адміністратор не послухав 
ухвали селян і таки цей церковний дім переписав 
на кацапське товариство. Знаменне також те, що 
священика о. Заяця, який противився цьому рішен-
ню апостольської адміністрації, наперед перенесено 
на` дуже лиху парохію, а згодом суспендовано. 

ЗАСУДИ НА БУКОВИНІ. 
ЧЕРНІВЦІЃ '̀— Найвищий румунський суд у І?ў-

карешті відкинув відклик українців, засуджених, ру-
мунським військовим судом у Чернівцях за висйи-
стання румунського гимну на святі в честь Шбвч$н-
ка. Присуд станеться цим робом правосиЛьним. Ў-
сіх засуджених перевезли до вязниці в Д'офтоні, що 
є найтяжчою в цілій Румунії. Коли, засуджених на-
ціоналістів перевозили, на залізничому двірці в Чер-
нівцях зібралася така велика юрба українців, шо 
станули всі трамваї й автобуси. Публ'ика кидала 
ескортованим під ноги рожі. 

ЗНОВ ЗАМОРДУВАЛИ 36 ОСІБ, 
МОСКВА. — Большевицька Щі$з(; Уйб^^акіір-

дувала 36 осіб; всіх урядовців транссибірської за--
лізниці, за здогадний саботаж, шпигунство і прина-
лежність до- „троцькістів''. -, 

ЛАНЛ ГОРЯХЬ, 
КИШ. — Як пишуть київські „Вісті" з 29 черйНяі 

ц. рі, в-Одещин'і Появляються підпали ланів. `В Xept-
сонському районі, в колгоспі „Червоний Маяк", скхь 
їлася пожежа двократно. Теж у колгоспі ім, Пе-
тровського в хоролівському районі вибухла'на лім 
нах пожел^а. Ці пожежі мають виразний характер 
саботажу. 
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ЩОРАЗ БІЛЬШЕ Й БІЛЬШЕ ДЕМОКРАТІЇ 
Ось у такий спосіб схарактеризував президент 

Рузвелт свою власну політику, відповідаючи' тим, 
що намагаються представити його як такого, що 
валить основи американської конституції, що заво-
дйть в Америці правління одиниці чи Групи, себто 
диктатуру. А „соціяліствуючим" назвав він себе на-
стільки, наскільки „соціялістами" можна назвати 
тих давніх американських піонірів, що прибули скь 
дії'з Европи не тільки для хліба, але тому, щоб тут 
н'а новій землі зірвати з давнім февдальним клясог 
вНм ладом, як теж з вузкоглядністю і заскорузлістю 
с$арфго світу щодо визнання права людини на сво-
боду її релігійних чи політичних переконань. -ЦЄ;, 
була та „нижча середня кляса", в якій кожний знав, 
ѓ'відчував, що жити — значить працювати. Іде во-
н#рложила свою фільософію житі`я в основи аме--
риканської конституції. При чім треба памятати, 
що. ті основи кладено у повній свідомості розбіж-
ности думок щодо цього, чи краєм має правити 
Тільки вибрана, багата й освічена кляса, чи може 
треба давати можність контролі правління краєм і 
„найбіднішій та найтемнішій" частині населення 
краю. 

Усі ті важні справи пригадав тепер президент 
Рузвелт американській суспільності, обороняючи 
тим способом свої змагання до ріжних суспільних 
реформ. Як відомо, використав, він до цього річни-
цю 350-ліття народин Вірджінії Дейр, першої дити-
Щ, .яка вродилася на американській землі з першої 
анг'лійської поселенської кольонії. Президент за-
значив, що Злучені Держави не збудували якісь ви-
бранці у розумінні яко'їсь вибраної кляси, але люди, 
що втікали від гнету, доконуваного на них у ста-
рім краю одиницями чи ќлясами. Злучені Держави 
зростали не тим, що ними правила якась вибрана 
кляса, але тим, що тут заважувала більшість, що 
тут. була задержувана засада правління більшости 
із змаганням творити щораз більше добра для що-
р.аз ширших- мас. А саме в тім лежить суть демо-
кратії. 

, ' Маса, говорив президент Рузвелт, не мусить і 
на повинна бути в сьогоднішніх часах темною, не-
освіченою. Найбідніші не мусять бути сьогодні 
найтемнішими. Значить, що й більшість може в 
теперішніх часах бути настільки освіченою, щоб ви-
знаватйсь і в найтяжчих проблемах. Я шаную, го-
вррив президент Рузвелт, аристократію науки, обо-. 
ліваю над плютократією багатства, а дякую Богові 
— за демократію серцяЃ Це останнє в тім цитаті 
мабуть найбільш відповідає тому, що хотів Руз-
велт висказати, бо воно доповнює те, що Рузвелт 
має_ у своїй програмі, а що є звернене на поправу 
долі широких мас, тих найбідніших,' що мешкають 
по містах у найгірших закамарках та що є за свою 
працю найгірше оплачувані. Виконати цю nporpa-. 
му можна, на думку Рузвелта, саме тоді, коли мати-' 
мемо в краю щораз більше правдивої демократії. 

Преса всьбго світу сповіщає 
в останньому часі про китай-
ську фільмову артистку .Хен-
По̂ -Ерг, яка нині чи не йайпо-
пулярніша жінка своєї країни, 
її-слава мабуть більша, ніж 
слава сестер Сонґ — відомих 
краще під іменем ї̀х чоловіків, 
президента міністрів Чанґ-кай-
чека та міністра фінансів Кун-
ґа.— яких діяльність так ви-
датно зазначилася в політич-
них змаганнях Китаю за остан-
ні роки (диви про те мою, 
статтю „Чанґ-кай-чеки у „Сво-
боді" з д. 23. І. ц. p.). А при-
тім Хен-По-Ерг ще тому років 
два була собі простою селян-
ською дівчиною з . провінції 
Суіюан, якій згодом довелось 
утікати перед ватагами япон-
сько - монгольської армії ре-
неґата Ванґ-Ійінґа. З багатьома 
іншими втікачами душилась 
вона тоді в переповнених у-
щерть поїздах та у вонючих 
закамарках пароходів, укінціж 
— після того, як видала остан-
нѓй гріш —'подалась пішки до 
Шанґгаю.^ -

А п̀ ут, у великій столиці 
-Сходуі7наша залякана селюш-
hca. булаб- пропала непомітно 
отак,- як сотки інших її се-
стер, що коротають свій вік як 
прачки, квварняні дівчата та 
кельнерки, але ласкава доля 
хотіла, що Хен-По-Ерг стрі-
нулась тут з людиною неаби 
якого для неї значіння. 

Був це фільмовий підприє-
мець Сунґ. 

Тоді той добродій був теж 
невідомою ще величчю. До то-
го часу ось .працював він у 
фільмових студіях у "Нойба-
бельсберґу та в Жоенвіль, 
придивляючись пильно до то-
го, як білі витворювали свої 
фільмові архитвори. Та згодом 
він покинув Европу і прибув 
до Шангтаю з пляном створи-
ти тут національно-китайську 
фільмову індустрію. Але ґрунт 
до цього не був підготований. 
Треба було ось шукати пере-
дівсім людей з капіталом, 
подбати про відповідне при-
міщення всієї студії, а врешті 
оглянутися й за жіночою зір-
кою наміченого підприємства, 
а це в Китаю не так то легко, 
коли зважимо, що в китай-
ськім театрі всі жіночі ролі 
грають за старою традицією 
— чоловіки. Отак містер Сунґ 
почав шукати жінки з облич-
чям, підхожим під престіж 
першої дами китайської 
фільми, і от, коли він одного 
разу блукав вулицями Шанґ-
jNkJs: ѓВін випадково побачив 
-тежЃ блукаючу Хен-По-Ерг, і 
ѓраптом спинився, захоплений 

висловом обличчя заляканої 
ніжної селюшки. 

Обличчя ознаменованого 
зчудуванням та розгубленістю. 

І JBOHO дуже подобалося й'о-
му. 

Отак три тижні після тієї 
стрічі Хен-По-Ерг стояла вже 
в чудово гарнім одязі з зеле-
ного шовку на сцені і плака-
ла, мабуть тому, що гостре, 
діявольсько - яскраве світло 
рефлекторів надто томило ЇЇ 
прегарні шовкові очі, а може 
й тому, що ЇЇ душа тужила за 
поворотом у рідні сторони, 
туди, де рижові лани, осяяні 
промінням доброго, лагідного 
сонця... Затеж містер Сонѓ був 
захоплений, бо це ось з пер-
шою великою знимкою тієї 
ридаючої селянќки — народи-
лась китайська звукова філь-
ма.' Почин Сунґа увінчався ве-
ликим успіхом, який ступіну-
вався з кожною новою філь-
мою так, що, за обчисленням 
одного фахового фільмового 
журналу в Америці, китайська 
звукова фільма нараховує в 
Китаю одинацятькрот більші 
доходи, ніж фільми з кйтай-
ського життя, продуковані за 
шабльонами в Галівуд (де до-
того всім славетним „зорям" і 
„зіркам", починаючи ' ' від 
вщерть уже змеханізованої 
Ґрети Ґарбо й Марлени Діт-
ріх, попереверталося в голові 
з безсоромно нахабної рекля-
ми по всіх закутках світу). А 
з тим успіхом почала рости й 
Хен-По-Ерг, бо це ось з коли-
шньої несміливої, поштуркува-
ної втікачки, стала вона свідо-
мою себе жінкою, яка ріши-
лась використати свою незви-
чайну популярність` усеціло во 
благо політичної пропаганди в 
Китаю. 

Отак при нагоді одної роз-
мови з представниками преси 
вона вперше звернула на себе 
загальну увагу з цього погля-
ду. Хен-По-Ерг не хотіла ось 
привитати тоді представника 
одного японського фільмрво-
го журналу, а крім того вона, 
замісць розповідати журналі-
стам ріжні дурнички про ќо-
хання; моду і свої успіхи, так 
як це звикли робити галівуд-
ські „величі" зі шмінки, шовку 
і солодкавих ґримасів! — роз-
повіла їм вражальні подробиці 
про свою втечу перед японця-
ми. Спершу, правда, думали 
всі, що це 'в Хен-По-Ерг ніщо 
інше, тільки така собі нею ді-
брана — рекляма. Але її об-
мовникй притім ґрунтовно по-
милилися. Бо від першого сво-
його успіху Хен-По:Ерг ^керт-1 

вує дві третини своїх гонора-

рів на національні щли, ось як 
на творення ворожих Японії 
орґаиізацій на бойовий фонд 
антияпонських студентських 
організацій, а притім не вага-
ється вона виступати прилюд-
но і як агітаторка, щоб про-
повідати боротьбу проти я-
понеьких — товарів. Але най-
кращий доказ свойого гаря-
чого патріотизму дала Хен-
По-Ерг саме в останньому часі, 
відвідуючи підчас своєї триюм-
фальної поїздки по північнім 
Китаю „всі місцеві гарнізони. 
Тоді вона засідала з жовніра-
ми'до простої їжі, відрікшися 
задля них дорогих смаколиків 
по першорядних готелях, роз 
дала між жовнірів майже всю 
свою готівку, посвячувала їх 
прапори і стала отак хресною 
матірю 29 армії, що вже 1932 

рядах р. стояла в передових 
фронту проти Японії. 

Отимто доводиться сказати, 
що коли ще так дуже недавно 
японські війська стрінули та-
кий неждано рішучий відпір зі 
сторони Пейпінґу, то це не в 
малій мірі і заслуга тієї нашої 
колишньої втікачки-селянки, 
про яку, як подають, міністер 
війни Го-Йін-Хін сказав: 
— Це мій найкращий жовнір! 

А сама Хен-По-Ерг сказала: 
- „Після того, як фільми, 
в яких я законтрактована гра-
ти, будуть накручені, я заду-
мую` сама вбратися в футряну 
жовнірську шапку і разом з 
нашими вояками йти назустріч 
— перемозі". 

Поправді: ; 
Яка патріотка і яка геройка! 

Д-р Остап Грицай. 

сно в нерівному бою, не маже-
мо мати, оман, що легко при 
зеленому столику, самим ті.іь-
ки приреченням офіційних 
польських кругів, проти йолі 
цілої польської суспільності! 
дістанемо пошанування та за-
спокоєння наших.прав. 

„А протиукраїнські хви.ті 

-S 

ЗА МОРАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ 
На сторінках часопису „Ді-

ло" забрав голос „сірий гро-
мадянин", що стоїть здалека 
від „високої політики" та за-
числяє себе_ до „низів". і як 
такий висказуе свої думки яро 
положення нашого^ народу: Є 
ним громадський:діяч А. Чер-
нецький. В ііпершу '`чергу ^він 
обговорив спробў т. зв..,пель-
сько-української угоди і ствер-
див фактами, що висліди є ду-
же — „мізерні". У звязку з 
тим пише таке: 

„Польська сторона, чи може 
неурядові сфери, а саме поль-
ське громадянство, у своїй по-
давляючій більшості зрозумі-
ла зміну тактики в україн-
ській політиці як ознаку на-
шогр безсилля, а вслід за тим 
як капітуляцію з основних на-
ших домагань. Серед поль-
ського громадянства віджила 
стара думка спробувати пове-
сти серед нашого дефетизму 
новий наступ на нас уже не як 
на союзника, а на невигідно-
го противника". 

А далі` застановляється п. 
Чернецький: над тим, що ми 
можемо протиставити насту-
пові наших ворогів. І вичи-
сляє повно ріжних наших не-
домагань, як крикливі, жалю-
гідні-й безсор%мні методи пар-
тійної чи гурткової боротьби, 
ще досі існуюче москвофіль-
ство, що запере`чує українство, 
наііі брак самопошани і т. п. 
Та приходить до висновку, що 
йайсильнішою зброєю в бо-
ротьбі з ворогами може бути 
в теперішнім положенні мо-
ральна сила. На цю тему чи-
таємо там ось такі міркування: 

„Як реальнішѓа відповідальні, 
люди мусимо числитися з жи-
вою дійсністю-:ЩО живемо в 
польській державі, що з нею, 

а не з нами зносяться інші 
держави, що поза границями 
польської держави не існує 
зорганізована українська сила, 
яка моглаб дати нам саиа̂ , чи 
привести посторонню пђміч. 
Наша еміграція, навіть аїЃери-
канська, покищо цього не.вси-
лі ще зробити. 
` „Укранїської держави.'"якаб 
упімнулася за нами, нема. А 
світ, гуманізм, поступ, культу-
ра — не обманюймо себе, по-
кищо числяться тільки з силь-
ними. Горе переможеним — 
це гасло нинішньої політичної 
дійсности, перед якою скапіту-
лювали всі великі ідеї, ба, що 
більше, їм не всилі протиста-
витись навіть релігії. 

„Одиноким - засобом нашої 
оборони в сучасній ДІЙСНОСТИ 
— це, приноровлюючись до 
реальних життєвих умовин, 
зібрати та сконсолідувати, а 
згодом скріпити та зцементу-
вати наші власні національні 
сили, головно моральні наші 
цінности, і ними протистави-
тись протиукраїнським хвилям 
у польській державі. 
. „Вікового польсько-україн-

ського спору не вирішимо з 
нині на завтра. Діставшись у 
польську державу, ми, старше 
покоління, що програло че-

Ѓеред поЛьськрМ .̂суспільсттег j 
ідсіфува$і Іи^рамі не та? І 

иооротьбрЮ, як т-ДОбровільною 
і негідною резиґнаціќю з н^ : 
шого національного ідеалу^' ! 
то не так 'у ви сотій політиці, ' 
як у щоденному ̀ житті -а і. 

'̂ ‚Не ‚зневірювЗЗ#сь нам, не і 
падати духом, а чесно й оди^ -
стайно оборонювати наші т ;. 
ціональні інтереси в нутрі ; 
польської держави та заста- `% 
вити й польську суспільність І 
респектувати нас як вартного '. 
та цінного майбутнього союз` 
ника. : 

„Якої тактики ми не трима- . 
лись би, все мусимо мати пе-
ред очима наш остаточниґП- -
деал — мету і їй принести. 
все в жертву, а першусього j 
морально сконсцлідувати _ та 
зорганізувати все; наше розцо-. 
рошене, розбитеьЙ розсварене ! 
Громадянство. "Щ$,- одинокніі 
засіб нашої самооборони. 

„Одностайно стати за по- -
треби нинішнього будня як і' 
майбутнього Великодня нації 
— оце наше сучасне завдання 
реальної політики1, і то навіть 
у несприятливих умовинах 
сьогоднішньої української дій-
сности в Польщі". 

ЛИСТУВАННЯ РЕДДКЦГЃ. ; 
І. P., Балтімор, Мд. — Зѓа-

дуєте за протест проти Поль-
щі, а не подаєте, хто влашто-. 
вував ці протестаційні збори, 
хто головував, скільки людей 
було. Ні не надсилаєте копії 
резолюцій, щоб можна було 
точно знати, що саме ухвале-
но. Без того годі подавати до 
часопису. На зборах повинні 
були, вибрати секретаря, а як-
що такий був, то він повинен 
надіслати звіт до часопису. 

о 
У виказі жертводавців із` 

7-го Зїзду ОДВУ має ще бути: 
Я. Лицюќ з Ню Гейвен, Конііл 
$З. j 

ВИКОРИСТАЙТЕ ЛІТНЮ ОФЕРТУ „СВОБОДИ" 
Кожний новий передплатник, що пришле ОДНО-

РІЧНУ ПЕРЕДПЛАТУ НА „СВОБОДУ" в сумі $6.00 
ОДЕРЖИТЬ ВДОДАТКУ КНИЖОК НА СУМУ $10.00. 

По одержанню річної передплати Адміністрація 
„Свободи" негайно вишле такому передплатникові ка-
тальог з якого він вибере собі книжок на згадану суму. 

КОРИСТАИТЕ З ?НАГОДИ И ЗБАГАЧУЙТЕ СВОЄ . 
ЗНАННЯ, ЧИТАННЯМ КНИЖОК. 

К. К; 

ДВА ПРИЯТЕЛІ 
Просторий переліг, поро-

слий травою, вересом і всяким 
зіллям. По середині одна оди-
нока, самітна, ґудзувата сосна; 
сумовита й одночасно визива-
юча. Раяьше був там цілий ве-
ликий сосновий ліс. Пан був 
гуляка і наробив забагато дов-
Т'ІЂ. Щоби його не-зліцитува-
ли, вік; вирубав ліс. На залісен-
ня не мав грошей. На поле 
земля була залиха, трунт був 
засўхий. Панок за невеликі 
гроші виарендуцав зруб гро-
маді на посовиско. 

Це було тому двацять і пять 
років, і Дванять Л^ дадь ро-
ківч -тт^ѓ. дхюго самтгною со-
сною стояв,^скоро ЛИШ ЗІЙШОВ 
сніп аж до першого снігу, ста-
рий громадський пастух Ар-
тим. Хребет під тягаром віку 
зігнений, лице спалене і звіт-
ріле," пооране гострими й гли-
бокими морщинами; неначе 
лорозсідана і потріскана гли-
няста земля, коли по сильнім 
дощі раптом висохне. Щетиня-
сте'як щітка лице і пара тупих 
очей, що'неначе не дивилися 
на річн, на які були звернені. 
т о був один з тих людей, що. 

ніколи не були мол'оді і ніколи 
щасливі, та зате також ніколи 
справді нещасливі. То був о-
дин з таких людей, що як тяг-
ловий кінь що днини від рана 
до в'ечора ходить у шорах од-
ною дорогою, так вони роб-
лять одну роботу, в ночі як 
груда олова лежать сплячи без 
снів. 

Цілими днями стояв під со-
сною. Або пакав люльку і ди-
вився як клубиться дим; або 
плів стебла на капелюх і ди-
вився на свою роботу. Час до 
часу випростовувався і оком 
окинув пасовиско. В теплу і 
погідну днину виходив на па-
совиско лише в конопних шта-
нах і в такій сорочці. Очевид-
но, й босий. Під пахою ніс ко-
нопний міх, який закидав на 
себе, коли йшов дощ, або не-
надійно лохолоднілб. На хо-
лодні весняні і осінні дні мав 
старий сильно полатану опан-
чу. 

Коло Артима сидів собака, 
Босий. Пес був такий тупий, 
нерухливий, як його пан. Вже 
не добачував і кости своїми 
зубами не розгриз, а хоч вже 

старий і немічний, Босий свою 
службу робив і Артим вдово-
лений був з нього. Коли яка 
вівця гадала пуститися на без-
дорожжя, Артим злегка сви-
снув. Босий вже знав, що це 
значить. Підвівся пов'олі, пі-
дійшов пару кроків у сторону, 
в котру Артим показав рў-
кою, і залаяв та# страшно, на-
че би худобу перестерігав пе,-
ред стоголовою тічнею вовків. 
Затрівожена своєвільна вівця 
верталася до свого гурту. Не 
знала, що зуби Босого вже. не 
такі страш'ні, як його голос. 

ЃМинали роки і Артима під 
смерекою ніхто не бачив інак-
ше, як у товаристві Босого. Та 
одної днини Артим таки стояв 
сам, бо в ночі Босий здох. 

Нині Артимові робота не 
йшла. Соломки ломилися, ви-
падали з рук, спліталися за-
тісно, або завільно. Артим 
поклав вязанку стебел і го-
тову плетінку під сосну і сів. З 
широкої кишені виймив хліб, 

щоб попідвечеркувахи. Як 
звичайно, так і тепер відрізу-
вав `̀ ножиком поволі й обе-
режно кусник по куснику і 
всував у беззубий рот. , Коли 
поволі жвякав, закидав оком 
в сторону, де раньше все сидів 
Босий і дожидав своєї пайки 
підвечірка. . 

— Хліб, неначе сухіший і 
твердший як звичайно, ніяк не 
хотів розлізтися, між беззубн-
ми щоками старого. Сховав 
його назад. Стояв без ніякої 
роботи, сперши худі, кощаві 
руки на сукатім костурі, з очи-
ма, зверненими просто себе. Ті 
очи дивилися, та нічого тепер 
не бачили. . 

Пятнацять років не був без 
собаки одну годину! Пес був 
його одиноким приятелем і 
товаришем. Був частиною йо-
го самого, його життя. Чи на-
раз бути йому без нього? Без 
сотворіння, з яким він міг би 
ділитися їжею, і своїм твердим 
леговйщем? Не мати до кого 

забалакати, як прийде т?ортяч-
ка виговоритися? 

Ось такі думки клубилися в 
голові старого, осиротілого 
Артима. ' 

Одна вівця викра'лася з гур-
ту, 'щоб зайти на сусіднє по-
ле. Старий підскочив як пру-
жина і витягнувся. Його очи 
заіскрилися. Закляв дико і, ма-
хаючи костуром, пустився за 
злочинницею. Таке, досі неви-
дане, стрірожило всю отару. 
Вівці збилися в купу і з боже-
вільним жахом метнулися вті-
кати полями. Старий пустився 
за ними. Вимахуючи костуром, 
кленучи і ревучи, викрививши 
лице скаженою люттю; гнався 
як божевільний. 

— Чи ти не збожеволів на 
старі літа? — крикнув до ньо-
го хлоп, що з боку заорював 
переліг. — Схаменися! 

Артима неначе вхопила я-
кась невидима та сильна рука. 
Нагло зупинився, неначе вріс 
у землю. Палиця висунулася 

з Його руки, малі очи роззи-
ралися здивовано і безрадно. 
Став надити вівці. Вони пово-
лі успокоювались і дали себе 
назад загнати на пасовиско. 
Старий пішов під сосну. 

Артим знов стояв тихесень-
ко під сосною, наче би сам був 
старим, мертвим стовбуром. 
Лице з його поморщеною шкі-
рою далі було без виразу, як 
звичайно. І очи, як звичайно, 
гляділи байдужо.. Лиш одно 
було тепер не так, як то все 
бувало. На місце, де звик був 
сидіти пес, Артим тепер і не 
глянув. Відвернувся ДО НЬОГО' 

— На старість мушу робити 
службу собаки! — думав. 

Минуло літо, прийшла осінь. 
Пізна осінь з зимними осіннії:' 
ми вітрами. Старий далі висто-
ював під .сосною, накритий 
старою опанчею. Вітер тріпав. 
сивим волоссям старого і крізь 
опанчу, крізь сорочку і крізь . 
його власне мясо втискався аж 
до шпіку костей. З вільшини, 
край дороги сипалося 'зівяле 
і сухе листя. Вітер котив його і 
одно по однім заганяв далеко^ 
на стерниска. 

Ще пару, коротких днів і ; 
плечима й уста стиснув наче в'сьогорічний час на пасбвисках 
безсильній злости. Старий не скінчиться,.-Артим, цілу зиму 
так жалував за своїм -товари-1на ласкавім^хяібі громади, бў; . 
шем, як сердитий був, що со- Де сидіти в своїй кімнатці. Ьу;: 

Де прядиво намотувати, ґонти. 

Я 
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бака могла спроневірись 
його покинути. 

Сонце скотилося вниз і щез-; 

ло за лісом. Старий,, як иіо 
днини висунувся на чоло своєї 
череди і вів її до села. Раньше, 
за чередою все ішов пес. Вже 
того, що він був там, вівцям 
досить було і вони ішли по-
кірно, в порядку. Нині не було 
кого боятися і вони позволя-
ли собі робити ухили від ста-
рого ладу. Старий мусів зміни-
ти своє місце в поході і ступав 
позаду. Це його сердило і о-
скорбляло почування особи-
стого достоїнства. 

і$олоти;. Деколи викопає гріб 
`Щ^ когфоь,;; що з . цього сві'т)' 
викрався .̀ ЗНе без того Пул"-
Що покличуть його до звихне` 
ної чи зломаної ноги. Буває, 
Що дехто прийде до нього з: 
якимсь недомаганням шлунка., 
печінки^ чи легенів. Ще наші: 
прадіди казали, що старі гр"-.; 
мадські пастухи деяку хороб.г 
розуміють ліпше як вчені лі-f 
карі. Як би не іе^то Артим пе-. 
режив би цілу зиму сам са.міт-
ний, і.собаки і корови і вівці 
не бачучи. 

(Дальше буде)-
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МАЄМО ЧЕСТЬ ПОВІДОМИТИ УКРАЇНЦІВ №ТА НЮ ЙОРЌУ, ЩО СУДДЯ 

1 JEREMIAH Т. M A H O N E Y і 
І КАНДИДАТ НА МЕЙОРА МСТА 
У —: БУДЕ ГОВОРИТИ ПОПОЛУДНІ : _ 

І В Н р Л И , ДНЯ 22-го СЕРПНЯ (AUGUST) 1937 РОКУ 
Н А 

Другім Пікнікў Тов. „Дністер" 
ВІД- 361 У. Н. СОЮЗУ, я к и й ВІДБУДЕТЬСЯ 

і в УЛМЕР КАРКУ (ULMER PARK) Foot of 25th Ave., Brooklyn, N. Y. 
В Просимо наше громадянсто прийти якнайчнсленніше. 94 

ЗА ВИБОРЧИЙ ЧУЖИНЕЦЬКИЙ 
КОМІТЕТ: 

Адв. Михайло Пізнай, голова. 

В 

І І 
і 

мати, на інвалідів, на вязнів, 

S ЗА ТОВАРИСТВО „ДНІСТЕР", 
Від. 361 У. Н. Союзу: 

Ілія Гузар, предсідник. 

на революцію! З тих усіх про-
сктів виходило часто-густо та-
ке, що ніхто, з вічевиків не до-
відався по нинішній день, я-
кими дорогами пішла його 
жертва. Так було на замор-
ській еміграції перед першим 
зривом українського народу у 
Великій Україні і її західніх 
землях до' будови власної 
держави. 

Українські літописці, "пишу-
чи нині про цей зрив у ста-

ЕгіРІм краю, зазначують виразно 
I5J причини, нашої, невдачі збуду-
р= вати свою державу й усі одно-
ЩІ згідно сходяться в тій точці, 
^ І ш о хоч була на західніх зем-

лях стотисячна армія, а у Ве-
ликій Україні, побіч здорової, 

Ш 

З Д Н Я 
ТРИЧІ ПРОКЛЯТІ КАПІТА-

лісти. 
Між нами сказавши, боль-

шевики мають рацію, коли 
кленуть капіталістів і всяких 
„фашистів". їх поступки нераз 
розгнівалиб „на червоно" ла-
віть найправовірнішого хри-
стіянина. Ось візьмім', наприк-
лад, поступовання американ-
ського амбасадора до Москви, 
Дейвиса. Ніби порядний чо-
ловік, хоч капіталіст. Коли 
приїхав до Москви, справляв 
гучні бенкети для - больше-
вицьких комісарів. Деяким з 

добре випосаженої міліоновоїіних, я к тихо шепчуть, від-

Шіііиііиііінііиіігаіінііиіішііііііііиііігаііщіігаііиіііаіівіііівііііашвї: gS$ і # ШШ ВРЙ$З Ш-1 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
слово до ТУТЕШНЬОЇ 

молоді. 
„Ходім же, браття, ходім ра-

зом!" — св.. Тома Кемпійськнй. 
Польські окупанти західньо-

українських земель, а саме, 
польський -уряд при співучасті 
чсіх польських партій, отже 
всього польського народу, за-
судив явно, навіть без спро-
ои це прикрити, українське 
аитохтонне н а с е л е н н я на 
смерть. Ту ціль поляки' хочуть 
осягнути при помочі ріжних 
дошкулювань, а передівсім ви-
дертям землі українському на-
селенню й поверненням її в 
руки польських кольоністів. 

Деякі старокраєві українські 
патріоти і народні провідни-
кі: обманюють себе і свій на-
рід надією, що уряд культур-
ного народу, за який мають 
себе поляки, в злуцр і приязні 
з українським народом, повер-
не свої сили проти червоного 
азійського молоха та при по-
мочі 45-.міліонового дружного 
укрлшського народу забезпе-
чить свою державу від захід-
нього ворога. 

Останньої угоди Україн-
ської Парляментарної Репре-
зентації з польським урядом 
поляки, своїм старим тради 
цінним звичаєм, не дотримали, 
а українці, також своїм старим 
звичаєм, помогли віроломно-
му союзникові задурити евро-
пейську дипльоматію заявою, 
то „угода польського уряду 
з українцями принесла україн-
ському народові чисте „небо". 

Можна осуджувати старо-
краєвих провідників за те, що 
вониў своїм тяжкім положен-
ні хапаються таких нереальних 
плянѓв, або оправдувати їх. 
Одначе ми мусимо памятати 
на наш власний обовязок і му-
симо знати, що обовязком 
кожного заморського україн-
ського емігранта є доложити 
всіх сил і всіх можливих за-
собів, щоб помогти загроже-
ному народові скинути з себе 
польсько-московське ярмо. 

Українські збігці-еміґранти, 
Що перебувають в европей-
ських краях і своїм числом 
дорівнюють населенню Есто-
"ії, не заложать певно рук та 
не скажуть: „якось то буде". 

Вони працюють по своїх си-
лах. А побачивши заокеанську 
еміграцію при роботі, вони ще 
більше напружать свої сили в 
боротьбі ѓз роззвірілим воро 
ѓом;до будови своєї власної 
суверенної держави. 
' Наша американська і кана-
дійська еміграція зі всіх у но 
вім світі наймолодша. До сві-
тової війни вона була в періо-
ді організації та витрачувала 
велику частину своєї енергії 
на те, щоб матеріяльно при-
норовлюватися до нових об-
ставин. З недостачі відповід-
ного числа своєї духовної й 
світської інтелігенції її органі-
зування поступало дуже пиня-
в̂ о, а внутрішні свари й тертя 
на релігійнім, суспільнім та 
політично-партійнім тлі теж у-
труднювали та спинювали кон-
солідацію в один скоордино-
ваний та здисциплінований та-
бор. 

Так було до світової війни. 
Нині виглядає наша еміграція, 
як в Америці так і Канаді, да-
леко веселіше. Церковні спра-
ви на обох еміграціях вже у-
порядковані. Люди гуртують-
ся в дієцезіях, зорганізованих 
під керуванням наших владик, 
або в ріжних світських запо-
могових, товариських та со-
ціяльних організаціях. 

Діти наших емігрантів, що 
родилися вже тут, кінчать 
школи. Багато з них покінчи-
ли навіть вищі школи і виби-
лись на вищі становища се-
ред американської суспільно-
сти. Є між ними адвокати, лі-
карі, професори, інжиніри, та 
з американською освітою куп-
ці, ремісники й робітники, 
одним словом: виеманципува-
на й культурно відроджена у-
країнська нація. Якщо у нас 
не булоб іншої на серці жур-
би, ми моглиб собі нині ска-
зати словами .св. ап. Петра: 
„Добре нам тут бути". Але на-
ше серце роздирає крик роз-
пуки мордованих лютим воро-
гом наших братів і сестер у 
старім краю. Цей крик розпу-
ки мусить збудити кожного 
нашого емігранта з байдужно-
ети, щоб він узявся щиро до 
оборони винищуваного диким 

- та 400 міліонів вартного дер- т і м о б ї х а в Совєти, оглянув їх 
жавного гроша - то не було Фабрики і після того висказав 
проводу, який використав би н а адРесУ Совєтів кілька со-
цю кольосальну силу для за- л о д к и х компліментів. Між ти-
кріплення української держа- м и компліментами був навіть 

наїзником нашого рідного ви. Замісць належного прово- т а к и й : ;.'иу совєтського експе-^ 
народу в старім краю. ' ' ДУ були десятки незалежних, РиментУ м и . американці, мо-

Історія заморс'ької еміграції самозванних авантурників, вся- ж е м о багато навчитись . Од-jj заслужив на це, бо він сам 
про те, як вона рятувала ста- ких Махнів, Ангелів, Зелених' н и м словом, усе було гаРазД-!П03бавив життя пять невин-
рий край, була інша в ірлянд- та інших укранїнських отама- Що ж- коли капіталіст таки ќа-і и х QCl^ д м о ж е литовські 
ців, чехів, поляків, литовців і нів-анархістів, які не хотіли піталістом і ні трощќи не вміе,̂  В Я З Н И Ч Н І власти були того 
т. .д." Емігранти названих на- підчинятись центральному про- потерпіти за „ідею , за .і.пР0" І Переконання^ що й середньо-
родів організувалися зараз 'по водові. Ці анархісти зо своїми лєтаР1 ВС1Х країн єднайтеся . j Bi4Hj ^форматори", які гр-
вибуху війни в одно полѓѓич- бунтами вмостили дорогу ро- Побувши кілька..^іиЖщв У;ВОрИЛИ- ^Вбивайте так, щоб 
не товариство; .під ріжнимн сійським большевикам. У той Москві, цей тричі-прокдптиц.! в 0 ^ и ЧудИ) щ 0 вмирають", 
назвами, зо своїм центром і час' на заокеанській іміграції капіталіст казав собі спрова^ треба признати, що боль-
екзекутивою в котрімсь із українська маса рвалася на ря- Ди т и дві тисячі пушок кон- і ш е в и к и м а т и м у Т Ь рацію, коли 
більших міст, з виразною ме- тунок старому краєві, нарід дензованоі сметанки, кілька- ( Г О С Тр0 ^критикують ці жор-
тою помогти свому старокра- сходився на віча, скликував Десять фунтів бішкоптів та і с т о к і пКапіталістичні" методи, 
євому поневоленому народо-'конгреси, ухвалював резолю-І кількасот фунтів іншої закон-(у с о в є т а х виконують засуди 
ві добитись незалежної дер- ції, складав гроші на старий І сервованої їжі. Так,̂  наче BH-jCMepTH значно скорше. Тільки 
жави. В емігрантів чужих на-'край, збирав одежу для ста-управся на північний бігун, а- з з аду „паль" і все готово. В 
цій відразу зачався живий по- рокраєвих нуждарів. Але. хоч б о щонайменше в глибину пУ"'совєтах щось таке як у Лит-
літичний, а можна навіть ска-'робив це все в добрій вірі і(стині Сагари... - в- ВПр0СТ н е д о пЬдумання. 

Бо тільки уявім собі: щоріч-
но Совєти вбивають по ріж-

' них засланнях і в себе вдома 

ЕЖРАЦІЯ ЗО. СТАРОГО КРАН) 
ЛІНІЯ КЮНАРДА ГВАИТ СТАРд, 

МАЄ КОНЦЕСІЙ$ ЏЯ І І І 
від польського урядуї Ьѓ перелік 
емігрантів зо Старого Краю до А-
мернки. 

Скористайте з нагоди і спр9-
вадьте своїх свояків зо Старого 
Краю, купуючи білети на найнові-
ший і найшвидший корабель Лінії 
Кюнарда Гвайт Стар „Ќвін Мері", 
або славні поспішні „БеренґарІя", 
Аквітанія", або найновіші бритій-
ські моторовці „Джорджик" і „Бри-
таник". 

Ваші 'свояки будуть окружені 
найкращою обслугою штабу Кю-, 
нарда Гвайт Стар у Варшаві, Кра-
кові, Львові і Ѓдині. 

Вдавайтеся до свого аґетна або до: 

CUNARD WHITE STAR 
25 BROADWAY. NEW YOR. N. У. 

E 

зати, воєнний рух. Головні в найкращій інтенції, то неї „Капіталістичні" і „фаши-
кватири рухів розсилали по мав згори визначеної програ- стівські" тричі-прокЛяті газе-
своїх кольоніях відозви з за- ми; робив це безладно, кож- ти підхопили цей факт і да-
кликами до своїх краянів ор-
ганізувати місцеві комітети, 
вести пропаганду, збирати 
фонди на закупно амуніції, 
медикаментів, а також щоб 
затягали добровольців для 
створення національних лєґіо-
нів. 

Мов під чародійною палич-
кою заворушилась і україн-
ська маса. Свідоміші одиниці 
зпоміж робітників кинулися 
також до творення місцевих, 
подекуди повітових^ а навіть 
і стейтових (як у Конетикот), 
комітетів в ціли рятування 
старого краю. Про будування 
своєї власної української дер-

ний на свою руку й на- свій вай трубѓѓи на всю губу, Щ0;ПЄрЄСічно яких 200 тисяч лю 
спосіб. І Цей амбасадор так поступив І д е й помножити це через ві-

сім (тільки через вісім) мі-
нут, то дістанемЬ міліон шість-
сот тисяч мінут, або поверх 
26 і пів тисячі годин, або по-
верх одинацятьсот днів. А ми 
знаємо, що рік має тільки. 365 
днів. Як же тут виконати 
„продналог"ѓ` 

„От капіталістичні дураки!" 
— Скажуть УЩВісти. „Хіба не 
можна більше „газових ко-
мор" будувать?" А вжеж, що 
можна. Совєтська, наука таки 
вища від „капіталістичної". 
Ай гів ап. 

Нова, але с†о разів страшні- тому, що в Москві нема що 
ша завірюха висить над го- їсти; а коли навіть є, то та 
ловою цілої Европи. Вона не їжа нічого не варт; ось тому 
помине і наших українських j саме амбасадор спроваджує 
земель. Вона рішить остаточ-;ці річи з Америки, хоч дорога 
но долю українського народу: далеченька: кілька т и с я ч 
бути йому, чи. не бути. Старі миль... 
емігранти-патріоти відіграли Цей випадок, на щастя, ско-
вже свою ролю так, як умі- ро забувся. Пішла в рух со-
ли; для помочі рідному нарр-! вєтська „всесвітньо-революцій-
дові. Тепер вони одні по од- на" пропаганда і прокляті фа-
них, і то чим далі тим ;з біль-,шисти замовкли. Але тепер 
ше приспішеним кроком, у-! цей капіталіст Дейвис повто-
ступають зо сцени. На їх мі-'рив' те саме, і цими днями 
сце приходять нові, свіжі си-ізнов собі спроваджує з Аме-
ли, роджені тут. і виховані в}риќй аж дві тони харчів. Ѓяк 
дусі свободи та часто насиче- тут любити іопіталістів? Знов 

бражуватись на німців, але 
повинні навіть радіти. Коли 
німці не хочуть враз з"=. ними 
сидіти на одних лавках, то 
жиди не повинні хотіти сидіти 
на одних лавках з німцями 
Жиди повинні' навчитись у-, 
країнської приповідки: „Коли 
моє не влад, то я з ним на-
зад". 

ЗОЛОТО - В ШИНАХ 
І ЗВІРЯТАХ 

запомогові організації, това-
риства, ќлюби, а навіть чуткі-
ші та енергійніші одиниці, бу-

жави- тоді не було й бесіди. 
Місцеві комітети, а попри них J ні українським патріотизмом: візьмуть фашисти цей факт у 

адвокати, лікарі, священики,; зуби, знов зачнуть плескати, 
професори, інжиніри, купці,'що Дейвис так робить тому, 
ремісники та еманциповане, що в Совєтах нема що їсти, 

ли для себе цілим центром і:скультуризоване українське'І знов треба буде вести про-
екзекутивою у своїй громаді, робітництво. Всі вони вже нетипропаг`анду. Та найгірше те, 
Кожний;3-них скликав на сво- є емігранти, „приблуди", але1 що до стосот. чортів не.мож-
р руку, зборці, ^мітінги чи ві-'правдиві американські чи ќа-j на-, ніяк придумат'и на ѓцей -йсЬ 
ча. На них ухвалювано збира- надійські громадяни, з впли-!го "вчинок якоїсь іншої^при-
ти фонди на" ріжні ціли, за^вом та всіми правами рішати, чини, ніж та, якуv подають 

„фашисти". ' ' „, х 8 
Ех! До чорта з капіталістаі 

ми! їх усіх на гак!̂ . 

лежно Від' сентименту та полі-1найважніші громадські спра 
тично-партійного духа мітін-
говців. Словом, українські ко-
мітети по волі чи неволі спри-
яли розростові свого рідного 
українського хаосу. На однім і 
тім самім мітінґу можна було 
нераз почути ріжні проекти, 
куди, кому, через кого, на я-
ку ціль посилати призбирані 

ви. 

ТОЙ ЧУВ, ЩО ВМИРАЄ. 
Газети принесли недавно 

вістку, що в Литві виконали 
перший раз кару смерти на 

ЛІРІ. 

201 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНІЌ ПІСЕНЬ, 
ЗІБРАНИХ В ОДНІЙ ГАРНО ОПРАВЛЕНІЙ КНИЖЦІ. 

Я. Ярославенко. Allegro deciso в energico 

До тих американських го-
рожан -українського походжен-! 
ня я звертаю своє щире слово: 

Дорогі Брати! Стара вітчина 
Ваших батьків, поневолена У-
країна, потребує у своїй важ-
кій боротьбі з віковічними однім злочинці при ПОМОЧІ 
ворогами, Вашої, без сумніву'„газової комори". Кажуть та-

гроші. Один кричав на бойо- рішальної в наслідках (ефек- кож, що той злочинець щой-
вий фонд, інший н'а кулі і гар-. тивної), помочі. Зорганізуйте но по вісьмох мінутах втра-

І тут за океаном (в Америці і тив притомність, а задушив-
Канаді) соборну українську ся щойно по кільканацятьох 
політичну централю. Згорніть мінутах. 
до неї всю українську еміґра-j Коли взяти під увагу жах у 
цію та слідами еміграції ін-, передсмертних моментах, то 
ших заокеанських народів по- той злочине`ць впродовж тих 
можіть. старокраєвим ўкраїн- вісьмох мінут умер не раз, але 

І ським патріотам у відбувові j кілька разів. Можливо, що він 
суверенної української держа 
ви. 

о. О. Пристай, 
Гудсон, Н. й. 

„СЕКЦІЯ ГЕТТО". 
Цими днями газети прине-

сли вістку, що німецька вла-
да розліпила написи по лав-
ках в берлінських парках, що 
на одних можна сідати тільки 
німцям, а на других жидам. 
Деяк.і'Зкиди беруть це як чер-
говий доказ німецької протй-
жидівської брутальности. 
і Вежо, безперечно, недобре, 
'̀ коли німці ображають націо-
нальні почування жидів та ви-
зивають їх образливими сло-
вами. Жиди така сама нація, 
як і кожна інша. Жиди навіть 
мають глибоку, стару культу-
ру, якої міг би їм позавиду-
вати неодин інший культур-
ний нарід. Тому такі назви як 
„вош", „блоха" і т. п., які ки-
дав Ґебельс на адресу жидів, 
знаходять гострий осуд навіть 
серед тих, що боряться самі 
проти жидів як проти полі-
тичних чи економічних про-
тивників. 

Одначе щ о д о останнього 
німецького - розпорядку, тб 
жиди не тільки не повинні о-

ш 
ш 

Всі ті пісні уложили на фортепян наші славні музики: Д. Січинський 
і С. Людкевич. Кожна пісня має мельодію у верхнім голосі, отже всі 201 пісень 
можна співати або грати на якімнебудь інструменті. 

' Всюди і при кожній нагоді, вдома, в товаристві; в ќлюбі, в школі, на 
концертах Г при всяких виступах rpdfiте й співайте ті зібрані й видрукувані 
У цій книжці пісні. . , ' - ` 

Ціна лише $2.00, себто одного цента за одну пісню. 
Замовляйте ще сьогодні у книгарні-„Свободи": 

"SV0B0DA," 81-83 GRAND ST. (P. 0. BOX 346), JERSEY CITY, N. J. . 
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ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ПОРТ ДЖЕРВІС, Н. И. Тов. Нова 

Зоря, від. 88, повідомляє своїх членів, 
що місячні збори відбудуться в не-
ділю, 22-го серпня в нашого члена 
Петра Ухацкого на фармі. Уряднн-
кн й члени того від. повинні випов-
нити свої зобовязання, а не легко-
важнти справу так важну, як Свою 
ціль й забезпечення, та на час плати-
тн місячні владќи. Впротнвнім разі 
пожалі'є той, хто буде довжини. — 
о. }І. Мнкнтяк, організатор. 

НЮАРК, Н. ДЖ. Тов. ім. Д. Ві-
товського, від. 14, повідомляє членів, 
що місячні збори відбудуться, в по-
неділок, 23-гб серпня в годині 8-мій 
вечером, в Січовій гали, 229 Спрінґ-
' ' - - - г : . , , , . . . , ПрНЯВН?ГТЬ ВСІХ ЧЛСЛ `̂Р 
v M.OHU4..U. — й і . l C l p d U l l j K , СЄКр. 

Чеський ботанік проф д-р 
Б. Нємец, що працює у празь-
кому фізіольогічному інсти-
туті, знайшов у попелі кукуру-
дзяних зерен, виплеканих jу 
Словаччині в місцевості О-
сляни — золото!- Давніше ду-
мали, що первні такої високої 
атомової ваги ділають отруй-
но на ростину, тому рости на 
їх не приймає. Що золото ді-
сталося до ростин з землі, 
було самозрозуміле. При ана-
лізі тієї землі ствердили 0.2 
грама золота на одну тону 
землі. Тому дальшою несподі--
ванкою було, що на тону ку-
кукурудзи 'ствердили аж 150— 
200 грамів золота! Отже рости-
на не лише що брала золото з 
землі; вона його нагромаджу-
вала. Дослідник, зацікавлений 
тим, досліджував іще інші ро-
стини з ослянського лісу та 
знайшов у барвінку ПО гра-
мів золота, в пільній мяті 300 
грамів у пільнім хвощі (т. зв. 
пільній сосонці) 576 грамів, 
у хвощі багоннім аж 610 гра-
мїв золота — все на одну:тону 
попелу, 

І дослідникові прийшло на 
дўіїќў, що золото повинно 
бути також у тілі звірят, го-
ловнож тих, що їдять росѓини, 
які нагромаджують у собі зо-
лото. І справді В ріжках і ко-
питках серн із ослянського лі-
су знайдено 78 грамів золота 
на тону. 

Та не треба думати, щоби 
це могло. мати іншу вартість 
крім наукової, що нпр. опла-
чувалось би добувати золото 
з кукурудзи або з пільної ро-
стини сосонки. Бож вигідніше 
та поплатніше є перемінити 
кукурудзу на золото — на тор-
зі краще продати тону куку-
рудзи за золото, ніж спалити 
на попіл,дщоби з нього діста-
ти — 150 грамів золота. 

СІМ ВІДОМА РІЧ, ЩО ОДНОЮ З НАЙП0ЧИТН1ШЙХ КНИЖОК Є ПРИ 
ГОДИ ДИТЕКТИВІВ. Усі їх читають і т Ш і ь . Щ Щ Ї Ш 
найвизначніші льоди, котрі все дуже'занятті й багато читіють, 
купують ці книжки, які вони читають для розваги. Як почнете 
читати пригоди детективів, то вони вас так захоплять, що}{ не 
покинете їх читати, поки не скінчите. : : : : : : : : : : : : : : : : z r : : ^ : ^ z i ^ : 

Книгарня „Свободи" дає спеціяльну оферту на такі дитективні новелі: 
ШЕРЛЬОК ГОЛМС і ЗНАК ЧОТИРЬОХ і НЕЗВИЧАЙНИЙ ЗЛОДІЙ 
КРІВАВИЙ ШЛЯХ 1 ПЕС БАСКЕРВІЛІВ І СУД ЧОТИРЬОХ 
Всі вище подані книжки разом можете тепер на- СІ OR 

бути у „Свободі" за $ l.fcU 
" S V О В О D A t " 83 GRAND ST., (P. О. BOX 346), JERSEY CITY, N. J . 
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ч т СВОБОДА, СУБОТА, 21-го' СЕРПНЯ 1937. Ч 194. 
"- як 

ЧИ ПОВІТРЯ НА ВЕЛИКИХ 
ВИСОТАХ Бт БАКТЕРІЙ? 

Щоби про те переконатися, 
роблять спробќ при високих 
летах. Роблять це так, що бе-
руть стерилізовані посудини 
ґепруветки), які ќа бажаній 
иисоті: отвирзють і набирають 
у них І повітря. Самособою, 
що при цьому мусять ду`же V-
вржати; щоби бак'терії'не'ді-
сталися д о такої стерилізова-
иої посудини з посудин, яких 
не стерилізовано. 
- Потім старанно' випускають 
це повітря, плекають у ньому 
бактерії (коли, в ньому такі 
були) , та досліджують мікро-
скопом; Так вдалося доказати, 
що повітря на висоті більшій 
як 18,000. стіп практично без 
бактерій. Тому на такій висоті! 
людина не має ніякої небезпе-
ки, щоб заразитися з повітря. 

о 

ПРОШАКИ ВДЕРЖУЮТЬ 
САМІ СВОЇ ШПИТАЛІ. 

В ‚Індії більше прошаків ніж 
в інших країнах. Прошацтво в 
Індії це неконцесіоноване ре-
ІЦГ)ГЇТГ). ащотиігп що має де-
сятки ти-сич членів. Старі про- j 
шаки. викликають не лише ми-1 
лосердя багатших, а й відразу, 
своїм виглядом. Тому тепер 
влада V Бомбаю рішилася по-
будувати великий шпиталь-
захист для тих прошаків, які 
потребують лікарської помочі 
й догляду. При цьому будињ 
ќу є також захист для старих 
прошаків. Вступ д о шпиталю 
й захисту та право лікуватися 
мають ті, які означену скіль-
кість літ платили вкладки для 
удержання обох установ. Це 
свого роду шпитальна каса. 
Половину JCOUITJB удержання 
тих установ покриває держава, 
а решту дають прошаки та 
прилюдні збірки. Це перший 
такий шпиталь в Індії, а тому, 
що показався парктичним, по-
будують такіж шпиталі у 
Ќальќўті та Дельгах. 

М Г Ш И Ф К A P T И Ч̀ЙВ 
на найбільші та ши'ї скорші кораблі на всі прогульнії і то до- всіх 
країв. ВИГОТОВЛЯЄМО ВСІ документи, потрібні до подорожі — паш-
иортн, Візи, псрміти, афідевітн, петиції, і том - наші пасажири не 
мають клопотів в- дорозі. . . . . - .. 

ДОЛЯРИ поснлавмо до всіх країв ПОСПШЙІОІТЕЛЄГРАФІЧНО 
і виплачуємо на останній почті під шитою гарантією. ПОМАГАЄМО 
нелегальним легалізуватися відповідно до нових законів. 

ПОЛАГОДЖУЄЛЮ СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно до те`пе-
рішніх обовязуючнх законів в краю. Контракти, повновласти, акти 
даровизни, довжні скриши 1 всі інші документи. 

Продаємо ЛОМИ та рЬкіи бизнгсн по 'дуже приступних цінах. 
Голосіться у всіх справах до нашого НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА 

по совісні поради та ретельну обслугу. 

277 Е. 
So K0WBA5NIUK 

10th STREET, {між Ічмо 1 Евегао A), NEW' YORK, N-. Y. 

$ = 

УВАГА ДЛЯ Щ К О Т Р І І І І І НА 
ТАКІ НЕДУГИ ЯК: 

пересѓуду, руматнзм, кашель, дихавнціо, болі й ломання цілого 
тіла, закатарення, шлункові болі, жіночі внутрішні болі, фрнбру 
або гея-фівєр, шкірні недуги, егзіму, коросту, лишей та інші 
недуги й рани ќа вашому тілі. Ми студіювала впродовж 15 
літ у горах Карпатах" різні зілля. Виробляємо наші лікарства 
тільки зі зілля. На наші лікарства даємо повну гарантію. На 
випадок, як би вам наше лікарство не помогло звернемо вам 
радо ваші гроші. Хто потребує якоїиебудь поради просимо. 
приходити до нас, а ми подамо вам нашу раду зовсім` даром. 
По більше інформації'! пишіть на таку адресу: 170,-

D. М. J . I L Y I A 
522 EAST 6th STREET, NEW YORK CITY 

Ч ПІСЕНЬ на ФОРТЕПЯНЧр 
Ш "MELODIES OF UKRAINE" Щ 

1. Українська Думка, Присовського., .65ц. 
2. Українська Шумка,Зентарського .. .50 
3. Сонце низенько, вечір близенько 

(концертове) 75 
4. Закувала та сива зозуля .50 
5. Засвистали Козаченьки 50 
6. Козак 75 
7. Ще не вмерла Україна 35 

Разом .$4;00 
Цих сім пісень Книгарня „Сво- Шк ^ % Ї%ЃХ 
боди" продає за JJp KJlmiJvJ 

"SVOBODA," 
83 G E A N D ST. , ( P . O. B O X 3 4 8 ) , J E R S E Y C I T Y , N . J . 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ, 
які опрацював і видав 

М. ОІ ГАИВОРОНСЬКИИ 
на мішаний хор: 

з Полісся, 
з Полісся, 

сходило, ПІСНЯ 

1. Живи, Україно. 
2. Невістонька, пісня 
3. Вербож моя, пісня 
4. Одкаль соненько-

з Лсмкіашнни. 
5. Моя мила, пісня з Лемкіошиіш 

Повитих 5 пісень продаємо 
за $1.00. 

6. Коляда. Гуцульське Різдво. 
7. Пльис, Гуцульське Різдво. 
8. Кругльшс, Гуцульське Різдво 
9. Щедрівка, Гуцульське Різдво 

Позиції 4 "ќ'ні продаємо 
за $1.00. 

Всі повнші пісні можна одержать 
в книгарні „Свободи", ?нсилаемо 
тільки пѓо одержанню налсжнтости. 

" S V O B O D А" 

^ O ^ s g g g ^ i ^ ^ - ^ ^ i f f e s r ^ ^ : 

У М І Р К О В А Н Н Я . 
Наші ціни є умірковані. Це треба кон-

че зазначити, бо репутаііія, яку ми маємо 
щодо кращої ўслуги, могла би когось на-
вестн на думку, що за наші ўслуги ми жа-
даемо значно оагато. 

На ділі наші ўслуги є для всіх і тому на-
ші ціни є Для всіх приступні. 

STEPHEN J.JEWUSIAK xfir S O N 
FUNERAL DIRECTORS 

77 Morris St., Joney City 
Phone: 

34 E. 25 S t , Bayonne 
Phone: 

Bayorme 3-0540 

8г-83 G B A N D ST., p . o . B O X 346 В К О Ж Н І Й У К Р А Ї Н С Ь К І Ї ЗДТІ П О В И Н Е Н ЗЊ%. 
- - ----- - І; - ѓ ` . . ` л мають дуже радо, бо куди б не 

И В Д Е Г СІТТ. N. л. Х О Д И Т И С Я Ч А С О П И С „ С В О Б О Д А " . ("пішли, можуть вигідніше пла-

ЄТАРОШАЙСЬ№ IMIiEPtiffl 
Г Р Ш 

Д у ж е багато славних нових 
винаходів мають такого пеха, 
що вже багато століть скор : 

ще знали такі винаходи—- ки-
тайці. Нпр. стрільний порох 
і друкарську штуку. 

Та майже неправдоподібно 
виглядає, лцо китайці вже в 
1300-тому році знали . паперо-
ві rpouij, коли тимчасом за` 
гально Думають, що паперові 
гроші придумав за часів ко-
роля Людвика XIV. шотлян-
дець Джан Льо, щоб рятува-
ти французькі фінанси. Так 
воно не є. Італійський подо-
рожник Марко Польо підчас 
своєї подорожі по світі бачив 
паперові гроші у Пекінѓу. Су-
чаеники Марка Поля не хоті-
ли цьому вірити; вони прозд-
вали Марка Поля „ІльМіліоне", 
себто міліоновин брехун. Сьо-
годні мусимо вірити Маркові 
Польові, бо . показується, що 
про папереові гроші згадува-
ли ріжні йому сучасні подо-
рожники, як Рібрікі, Одертко 
ді Порденоне та Пеголєті. 

Ось що розповідає Марко 
Польо про китайські паперові 
гроші: 

„У місті Кекінгу роблять із 
морврвого дерева бавовняний 
папір чорного кольору. Коли 
такий папір зготовлять, то 
хан (тоді внук Джінґіс. Хана) 
каже покраяти його на великі 
й малі кусні, у формі чотиро-
кутних монет, більше широких 
ніж довгих. Роблять зовсім 
маленькі, що мають вартість 
одного сольда, Інші вартости 
венеціянського срібного соти-
ка, ще інші вартости двох, 
пятьох або десятьох таких со-
тиків, а знов .інші вартости 
одного, двох або трьох „ві-
зантійців". І так далі аж до 
висоти десятьох „візантійців". 
Та всі ті гроші, начеб це були 
монети із щирого золота або 
срібла, роблять під урядовим 
наглядом із усіми формально-
стями. Бо на кожній монеті 
(себто паперіЎ багато д о ̀ то-
го призначених службовиків 
виписуюѓ:, свої назвища і свої 
знаки. Коли вже все те гото-
ве, то начальник тих службо-
виків посипає печатку цино-
бром і витискає ї на паперо-
вих грошах, отже червоний 
відтиск остається на них. То-
ді вже така монета правдива 
та законна. Колиб хто хотів 
підробляти такі гроші, то та-
кого покаралиб смертю. Та-
ких паперів приказує опісля 
хан ` зробити дуже багато та 
видавати їх по всіх провінціях 
і державах. Кожний мусить 
приймати такі гроші, бо ко-
либ не приянв, грозить йому 
за це кара смерти. І всі при`й-
мають ті гроші; всі; що пале-
жать д о його держави, прий-

тити за всякі товари, за пер-, 
лж та самоцвіти, золото і сріб-
ло; Це все, можна купити за 
такі, гроші. Колиж купці є` з 
країни, де `такі гроші годі ви-
дати, то складають їх у{ това-
рах, які добре можна збути, 
в- їх- краях. Коли хто має такі 
паперові гроші, що вже від 
старости знищилися, то відно-
сить ?х д о державної скарбни-
ці й за кожним разом дістає 
за них нові, причому тратите 
лише три проценти. TaKqajMO, 
коли хто пртребує золота а-
б о срібла, Йде До ханової 
скарбниці та платить такими 
паперами за золото, чи срібло. 
Також усім ханським арміям 
платять такими паперовими 
грішми, а вони користуються 
ними таксамо добре , начеб це 
були золоті або срібні гроші". 

Як бачимо, т о ці іщтаиські 
гроші нічим не ріжнилися від 
нинішніх наших паперових 
грошей. 
Ф, і її - її і А і 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ 
На всіх імпрезах і .весіллях 

„Радіова OpxtarpeT 
М А. СЕРБШСЬКОГО 

Обслуж-кть і юйвибагливііиих. 
!9Є AVfe A. NEW YORK aTY. 

Телефон: ALgonquin. 4^4852 

д-yj МИХАЙЛО янісети№ 
УіФАПгеьКИИ Л‡№АР-Х№УРҐ j 

Урядові лџающ : J 
Від 1—3 поп'олудні І від б—oj 

ввечір. В неділі згідно а умовою. 
718 SO. lJtk St., .NEWARK. N. J I 

(near Springfield Aveaue) 
TtL EMMS 3-4468. 
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Д-Р Б Я. ИИХАЛЕНКО 
ЛІКАР, ХІРУРГ І АКУШЕР 

1805 W. CHICAGO AVENUE 
(cor Chicago and Asblaad) 

CHICAGO, ILL. 
Урядові годніѓй: 

9—10; 1—4; 7—8. 
Office phone: S # # W 5004 -
Res. "phone: Van Buren 1126 

‚ П О Д О Р О Ж д о 
С Т А Р О Г О КРАЮ 

НОВИМИ МОТОРОВЦЯМИ 

ПіЛСУДСКІ І БАТОРИ 
'Найближчі відпливи з Ню Йорќу: 

9 і 15 ВЕРЕСНЯ, 
мЗЙМ"-ЬЛв - жовтн я 

Лише . туристична—і' третя кляса. 

І̀ОЛОСІТЬСЙ до- місцевих аѓси гін 
'або до:' 

GDYHIA-AMEBlfibUNE 
32 PEARL ST.t NEW YORK, N. Y. 

1 
9—9 м і і о н ^^^^^o^^^1l^r^^ 

. # ^ J X # # ^ r # # ^ t ^ # ^ W 

БАГАТСТВА НАШОЇ ЗЕМЛІ. 

На терені громади Березне, 
костопідьськрго повіту, від-
кри.іи u глцбині ні в д а 5 ме-
трів багаті поклади руди. Ана-
ліза стаердйда ,;^б.5 проц? з̂ а-
ліза. і 

У тому самому П$віті є ду-
же багаті гїоклади 'граніту, ба-
зальту, каоліновоѓ глинки, 
кварду, міќй і.графіту й ще ін-
ших вартісний копалин, деку-
ди лікувальні джерела, а те-
пер сподіваються знайти мідь. 
Це великі природні багатства 
і вже сьогодні їх трохи вико 
ристовують, добуваючи граніт 
і базальти та дорогоцінні пор-
целявові глинки. Тільки одне 
найважніше: що найменше 'і 
тих багатств користають та 
ки українці. Бо нетільки що 
не маємо свойого промислу, 
але навіть д о тих копалень і 
фабрик, як наприклад у. так 
званій Яновій Долині, слрова 
джують великі скількостИ ро-
бітників з заходу, а наш чоло-
вік не може коло своїх скар-
бів заробити собі працею сво-
їх рук. Доносять також, що в 
Рівенщині, недалеко села Не-
вирків відкрили багаті покла-
дн аелізної руди з 50-процен-
товою видатністю,, і. то дуже 
плитко, бо . ледви від пів д о 
10 метрів під поверхнею землі. 

Бажання. 

. Суддя: Суд присудив вам 
пять літ тюрми і 10 літ вида-
лення з границь .держави. Чи 
підсудний має яке бажання? 

Підсудний: Високий суде, чи 
не міг би-я відбути наперед цю 
другу кару? '- ч, 

Щ о підсудний`'` має на 
оправдання? : 

— Брак де 
сокого суду!; 

Д - р О- Ч Е Р Н О В 
(Европейський спеціаліст) 

Гострі й хронічні недуги чоловіків 
жінок. — Шкіра й кров. 

223 Second Ате., cor. 14 Si.. N. Y. С 
A Room 14. 
Офісові години .10—8; неділя 11—3 

Жінка-доктор до овсдупь. 
-Проміні X St. (ЬлюррсжвПі.іг.оа 

Д-Р НИВ ДНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р , 
Х І Р У Р Г І А К У Ш Е Р 

321. Б. 18th STREET, 
between 1st and 2nd Avcnuei, 

NEW YORX, N; T. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. 

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

рано від 10 до 12. 

БОЛІ НІГ 
Рани на ногах,, опухлі ноги, на 

бряклі жили, болячі ноги, флебі-
тіс (запалення жил), напухлі або 
болячі коліна чи кісточки І рев-
матичкі ноги успішно лікуємо но-
вимн евролейськнмн методами бав 
операції. 

Офісові години: щоденно від 1 
до 6 в вечір, а понеділки і четвер-
ги від 1. до 8:30 ввечір. Нема уря-
дових годин у неділі. 

Говоримо українського мовою. 

Dr. L A. BEHLA 
320 W. 8 6 St., New York City 

, Близько Бродвеки 
ЕВРОПЕЙСЬКИЙ СПЕЦІЯЛ1СТ. 

Ч О Л О В І Ч І І Ж І Н О Ч І 
НЕД0МАГД1Ш 

ЛІКУЮ МОДЕРНИМИ МЕТОДАМИ. 
ВДОВОЛЯЮЧІ й ШВИДКІ ВИСЛІДИ. 

Порадьтеся д-ра 
Зінса в лікуванню 
ќрови, шкіри і 
нервових недуг, 
катару і хронічних 
воляків, нервів 
загального ослаб 
ления, шлункових 
і кишкових недуг, 
гемороїдів І інших 
відходоиих. забу-
реиь, то справля-
ють біль та нсдо-

гідність, лгомбага, сіятики, невраль-
ГІЇ, запалення нервів (нюрайтіс) і 
хронічних ревматичних станів, носа, 
горла, легенів, відднхових недуг, пе-
чінкових забурень і інших чоловічих 
і жіночих "недуг, а коли маєте які-
небудь недомагання, що їх не розу-
міете; порадьтеся довірочно мене 
я вам усе виясню. 

МОЇ ціни умірковані. 
ОГЛЯДИНИ (Examination) даром 

і довірочно. 
Екзамінація ќрови, лабораторні до 
сліди, проміні X (екс), сироватка і 

впр не кувальні щеплення. 

PR. L. ZINS 
, Поверх 25-літня практика. ' .' 

своє Щ East 16 ST. N. fJ 
fi{ul-м 4І-ТОЮ Еаейекх й Ірвінг Плейс)' 

— Брак досвіду, прощу ви- ^ОЛИНИ. й і д . 9 ^^ д о 7 8 В е ч ^ 
'` V '^-'" b - ' ^ f - - Ш;:"вд1ли під 8 рано до-3 аполувв 

КОГО СУЛУ!" - ' ГОВОРИМО ПО У К Р А Ї Н О ^ 

(РЕВМАТИЗМ ЗДЕРЖАНИИ 
УПРОДОВЖ 48 ГОДИН. 

Новий лік нюйорського ` лікаря прн-
носить щастя тисячам. — Проганяє 
ревматичну докучливість зо спини, 

з суглобів і з иязів. 
І 

БОЛІ ПРОМИНАЮТЬ` ЗВИЧАЙНО 
ПЕРШОГО ДНЯ. 

Отрути у вашій крові спричиню-
ють ревматичні болі, задеревілість та 
нзпухлість і не дають.вам свобідно 
рухатися без докучливих болів. Що-
би полекшити свої страждання, ви 
мусите увільнити свою кров від 
отрут! Ця докторрва нова медицина 
робить, це швидко. Не має в собі 
дурману — безвечна ДЛЯ_МОЛОДНХ і 
старих; не чинить небезпеки серцю. 
Називається цей лік. BARUVACOL і 
ви можете спробувати його на отсій 
ретельній пропозиції: Витніть отеє 
оголошення і зашліть його почтою 
враз з вашим нззнвщем і адресою 
дсч Atkins Laboratory. 44 'East 63rd 
Street, New York City. (Можете теж 
прийти особисто). Грошей не поси-
лайте. Заплатіть почтареві $1.85 і 
кілька центів за доручення (C.O.D.), 
коди вів принесе вам Баруваколь. 
Уживайте йогб дві доби (48 годин). 
Як ИЄ ПЄЧУЄТЄ ПОЛЄКШІ. ТО НЃЧУЖИ-
тий лік зверніть, а ми вам відішле-
мо ваших $1.85. По що терпіти ще 
один день? Години: 10 до 4. 

(STobodi) 

МКРОН литвин 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ 

Без ріжнииі, як далеко поза 
Н нарком. Враз! потреби теле-
фоиуйте до нас. Обслуга щира 

І чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

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

Phone: Ев$вж 3-5347 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

О I}N 
(TWA 

)::К.!.(.!Я! IK, V' 
^ Р а ґ р я џ намірився .до Тарза-
на 'і вже XOTJB потягнути я-
зичок. Та в тім блисла йому 
д о голови гадка: „Чому вби-
вати його теѓіер?" Чому не пу-
ститн його вперед на маян-
ські потвори, щоб він пере-
міг. їх, здобув „зелену боги-
ню", а т о д і ' в ж е буде можна 
зробити кінець йому` самому?" 
Ця гадка видалася Раглянові 
Геніяльною. „Тепер Тарзан є 
моїм спільником'', думав він 
собі. ` . . . . . ... 

Враз з цією гадкою він опу-
стив.. стрільбу вниз. Вш з ра-
дости усміхавсь . і ще раз , з а -
певняв себе, що він є дуже 

-здібнпй чоловік. Тепер він рі-
шнв ждати в темному кори-
дорі, аж доки Тарзан не вирве 
маянцям їх „зеленої богині" і 
не - пуститься назад до кори-
дора. В темноті він `легко 
спрятае йото зі світ)', забере 
„зелену богиню'.' і все готово. 

Тарзан обережно висувався 
з підземного коридора. Перед 
ним розкрилися величезні ка-
мені, що нагадували колишні 
величаві будинки. Тепер вони 
лежали в неладі, тільки де-
неде підніжки будинків захо-
валися цілі. Від них заносило 
стухлим за духом, що вказу-
вало на їх старезний вік. Зда-` 
валося, що довкруги мертва 
тишина. 

Але ця тишина була злуд-
на. Тарзан інстинктом відчу-
вав, що десь по закамарках 
тих руїн чигають живі істоти. 
УЙШОВІТІИ кілька кроків на о-
тверте місце, Тарзан зупинив-
ся. На хвилю він подумав чи 
не кращеб зачекати, `аж зов-
сім зайде сонце. Бо це вже 
смеркалося. Та втім він. за-
примітив, що з другого кінця 
неба висувається величезний 
місяць. 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YQRK 1 ОКОЛИЦЯХ 

12.9 E. 7lb STREET, 
NEW YORK; N. Y. 

ToLy Orchard 4-25Б8 

BRANCH OFFlc'l1 'л' C'AAPEL:' 
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. E. 155 St.), BRONX, N. Y. 
TeL Melroso 5-6577. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український- Ундертейкер 
заряѓжуе погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

J O H N B U N K O 
Licemed Uundertekcr Sc Embalmer 
437 E. 5lb ST., NEW YORK CITY. 
Dignified Funerals as low as $150. 

Telephone: Orchard 4-8088 


