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ВАШИНГТОН. — Американський департамент 
воєнної фльоти остерігає американські кораблі, що 
тепер небезпечно перебувати на Середземнім морю. 
Торговельні кораблі, ріжних держань каже осторога^ 
були атаковані, літаками^ кораблями й підводними-
лодкагли. 

Секретар стейту Кордел І?ол; говорив, про по-
ложенйя кораблів на Середземнімі морю на- своїй 

' конференції з пресою. Зо слів Гола .видно було; що 
уряд таксамо занятий положенням` цих. кораблів, 

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ. ТОВМАЧѓ 
, ЧИНИ. 
1 Міська електрівня в` ЄтаниЧ 
"славові- дістала' останніми' ча1-
Ьами управнення1 окружної 
`електрівні: На` цій основі за4 

нлючила згадана електрівня` ЗІ 
повітовим самоуправним` виді4 

лом у Товмачі умову про до` 
ставу електричної енергії' до 
ТовМачниниі 

і ТЕМНОТА ПОЛЬСЬКОГО` 
СЕЛАѓ 

як війною між Японією йі Китаєм. 
СЛІДСТВО НАД. ПОЛІТИКОЮ ПОСАДНИКА 

СУПРОТИ РОБІТНИКІВ. 
ДЖАНСТАВН (П'а.). — Правники Краєвої Ради 

Робітничих Відносин почали слідство над поведін-
кою міського посадника Денйела Шілдса й Джан-
ставнського Горожанського Комітету підчас страй-
ку робітників сталевого підпр`иємства Бетлегем. 

Перший свідок, котрого переслухано, заявив, 
що попирана посадником міста юнія є зовсім у ру-
ках підприємства та що противники сталевого 
страйку влаштували, охочим вертатись до праці ро-
бітникам бенкет, що тривав три годині. 
'ФАРМЕРИ ПРОТИВЛЯТЬСЯ ВВОЗОВІ, ПРОДУКг 

тів зал ГРАНИЦЬ 
СИРАКЮЗ (Ню Йорќ). — На відбуваючій^ 

тутстейтовій виставі рільництва виступив Лўіс TefiV 
бер, провідник великої фермерської організації 
„Нешенел Грейндж", з промовою проти` зросту вво-
зу рільних продуктів- та збивання цін рільних- про-
дуктів Америки. 

ЧЕРЕЗ БОРОТЬБУ ЮШИ' НЕ КУРСУЮТЬ 
КОРАБЛІ: 

САН ФРАНСІСКО (Каліфорнія). — Між юніею 
візників, що ' нялежя№"дос АмериканськОГФеДерації 
Праці, та юнією корабельних вантажників, що- на-
лежитв до Комітетўу Промислової Організації^ ве-
деться завзята боротьба. Візники забльокуваяи' всі` 
дороги, до: корабельних причалів; неѓ даючи в цей 
спосіб вантажникам лад-увати- й виладовувати 'ќс-
раблі; Через це ввесь корабельний' рух у портах 
Санфрансіського заливў здержаний: 

ПІВТОРИ̂  ТИСЯЧІ МОНТЕРІВ СТРАЙКУЮТЬ.. 
НЮ` ЙОРЌ. — Юнія монтерів (пломберів) ви-

кликала на- страйк півтори: тисячі робітників у цій 
околиці: Монтерські` роботодавці хочуть зламати 
страйк, бо, мовляв; юнійний контракт має вийти 
аж 2-го березня- Г988-го року. 

ЧУЖИНЕЦЬКІ ГРУПИ ЗА` М А Г О Ш Я І 
НЮ ЙОРЌ. — В' середу відбувся! обід, влашто^-

ваний у готелі. Сейнт Моріц заходами Чужинецької 
Дивізії, яка веде кампанію за вибір Магонія; а- на^ 
чолі якої' стоїть адв. Михайло Пізнак. Суддя; Маго-
ні й інші кандидата.'виголосил'и довші бесіди, а адв. 
Пізнак підкреслював вагу голосів чужинецьких груп-
і чужинецької преси, на які вже, як він. казав,, звер-
нув увагу президент. Рузвелт, дякуючи їм. за вірне 
попертя, Магоні додав, жартом,, що- його, іменува-
ли чужинецькі Групи ще тому рік кандидатом на̂  
посадника, маючи на- думціі бенкет, тов. „Дністер", 
на якім адв. Пізнак. проголосив його новим посад-
ником міста Ню- Йорќу. На обіді, було, до двісті, 
представників ріжних чужинецьких груп і- преси. 
ПОЧАЛИ! Р0БОФУ КОЛО' В№ЖНОГФ ЛЕТОВИЩ'А. 

НЮ ЙОРЌ. — Посадник Ля' Г'вардія відкрив у 
середу праці- коло поправи летовища „Норт Біч" 
над заливами Бавері` й Фяошинґ, котрі- мають дати` 
місту найдоступнішу- повітряну стадію для мор-
ських і суходільних літаків: Проект буде коштува-
ти близько ЃЗ міліонів долярів і буде давати постій-
ну роботу коло 500'робітникам. 

ВИБУХ ВУЛЬКАНУ. 
КАНДЕРА. (Австралія.. — Недалеко гори Ба`-

гана,, що лежить у гірськім ланцюху Маслідника 
Престола на острові- Бонгейнвил, найбільшім остро-
ві з групи Соломона, відкрився к`ратер вулькану. 
Дим з вулькану піднимається; до висоти 15,000'стіп. 
Припускають, що через вибух згинуло-багато'ту-
бильців. .dUiTqBS ли'пггь'^ 
ЖІНКИ' ФИШ№твДртАПИ ВИБОРЧІ ПРАВА. 

МАНІЛЯ. -^офадттяйНсІйУЙй гсойм ухвалив новий 
виборчий закон, на'осно'ві котрого жінки дістали 
виборчі права1 незалежно від цього, чи вони платять 
податки. 

ЗВАРИЛАСЯ' ДИТИНА. 
БЛУМФІЛД (Ню Джерзі)^ — Нател Ґрасо} 2-

літня дитина- родини Ґрасів, померла` в` місцевім 
шпиталі кілька годин після цього,- як упалаі у ве4-
лике начиння з кипячими помідорами. Дитина су -
пула перед собою-візочок з. лялькою, пошпоталаси-
й упала в начиння, яке мати поставила' на землю' 
Для. прохолодження) вивару. 
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ЗАКРАСИВ. СИВЕ ВОЛОССЯ-І 
— ДІСТАВ: РОБОТУ. 

і 2 
Здии старший торођтовець 

довгий час шукав- зайнятта 
0;начевсюди, де-старався'.про 
заюбіток, діставав відповідь: 
Зѓѓѓарий1. Це-спонукало- його 
ппизадуматися над своїм во 
Л(ссям; що було с'иве. Вкінці 
знайшов спосіб: закрасив собі 
в(лосся на чорно. І скоро, ді1 

спав роботу. Т -
ДУЖЕ ЦІКАВИЙ виганад`. 

В селі Пшибишево-захворіяат 
донька селянина, П. Тромбка, 
Й померла. „Ворожбит" з Ост-
щешова сказав,..що дівчина по-
мерла внаслідок чарів, кине-
них на неї знайомими. Рідня 
померлої устійнила по своїй 
думці джерело чарів і напала 
ра загороду сусідів Грунтма-
нів: Дві особи, тяжко поране-
Hij перевезли, до лічниці. До 
бійки приглядалося, багато- о-
сіб, але ніхто- не спішився бо-
рОнити. 

1 ЖИДІВСЬКА ВЛІЗЛИВІСТЬ. 

! З'Перемишля повідомляють, 
іцо до- Ланцута виїхали з Пе і 

ремншля три` молоді жиди, які 
намагаються дістатись перед 
обличчя князя Кенту, щоб1 

'просити його про цертнфікати 
на виїзд до-Палестини. Ці мо` 
лодці'вже три` дні є вЛаниуті, 
але все-ще не можуть доби-
тись авдіенціїГ " "̀ 

ВІДКОПАЛИ ВОЄННИЙ' ГРІБ. 

Польські „гарцежи", що ста-
ціонують у Завою коло Ворох-
ти, підчас копання рова натра-
пили на три людські кістяки. 
Коло кістяків лежали кусні од-
нострою бувшого російського 
війська. На- грудях одного кі-
стяка знайшли металевий хре-
стик з написом „Спаси й со-
храни". 

15 ПОЛЬСЬКИХ „ПУЛКОЛБС^ 
НІРЃ ЛЄТНІХ" У НЯДВІРНЯ№-

ІДИНІ1. 

Аж. Іб' „Вак. Півосель'' ве` 
ДУТЬ ЦЬОГО: рОНу- рІЖНІ: ПОЛЬСЬКІ̂  
орґаніздції з „Т. С. Л." у про-
воді` в- надвірнянськім-ПОВІТІ: 
Ще й хвалятьс?й'''ПО часописах, 
що „сільське^ Населення акцію 
прийняло з великим вдоволен-
ням". ' ' І 

НОЖЕМ у ГРУДИ: 

В- Хюросні Старім, повіт. 
Львів, на громадському, полі"і 
спалахнула бійка, між. Іваном! 
Беяенем і' Микайлом Лопат-
і(ою. В одній хвилині БеленИ 
пробив- ножем груди і свого 
'противника^ так, ЩО' цей за 
кілька' хвилин' помер. Беленя 
арештували. За щ е вониі биѓ 
лиси, невідомо. 
І 

СПАДЩИНА, БІБЛІОФІЛАѓ 
МІЛЮНЕВАі 

і ЎЛондоні помер один.із 
'найбільших бібліофілів, Г. Д, 
Вайз, залишивши майно в 
книжках, вартости кількох мі-
ліонів. Він застеріг собі У 
свому заповіті, щоб його 
спадкоємці продали цінну 
зб(іоку. тільки в найпевніші 
рукй}і себто державним біблі-
отекам. Сам катальоґ' його 
книгозбірні має 9 грубих ТО' 
Мів. Книгозбірня, має книжки 
із! власноручними помітками 
великих англійських письмен-
ників. 

НАГЩ. НА. ДВІР.. 
;На Двір Лявбів у Пятковій( 

повіт Добромиль, напали' ніч-
чю чотири замасковані- й; у-
зброені. бандити. Вони` побили 
домашніх та ограбилиіїх` з бі̂  
жутеріїі й̂  готівки. Бандити 
грабили дві) подини: По нападі 
на двір бандити напали, на 
дім арендари, звідки вло-
милнся до мешкання' корш-
маряі але їк. сполошили рељ 

вольверовимн стрілами. 

АРЕШТУВАННЯ В СОКАЛЬ-
ЩИНІ; 

Над Сокальщиною повисла 
ціла хвиля ревізій і арешто-
вань. Дня {?-го серпня ц. р: а-
рештовано службовика Круж-
ка Рі Ш. в Сокалі; Петра Ба-
шука; М-р'а Ів"ацчука, Романа 
Гринюка, Раню Тимошиківну, 
Василя- Макара з Поториці та 
'Івана Дубського з Завишні: В' 
Спасові арештували` студента 
прав Василя- Сидоре. В- канце` 
лярії-дгра Ханинського, де мі-
ститься канцелярія` Повітового^ 
Кружка^Р: Шм перевели основ-
ну- ревізію. З сіл. покищо- відо-
мостей нема. 

ПОМІЧ КУПЦЯМ. ЗІ ПОЛЬЩІ! 
„Банк Союзу Зарібкових 

Спілок" одержав кредит від 
'Банку Краєвого Господарства 

варах коло Язлівця напали!"3 видання позичок польським 

В А`нглії досліджують тепер 
нововинаіідений сензаційнии 
прилад, що дає МОЖЛИВІСТЬІ у 
найтемнішу, туманну ніч4 бачи-
ти на велику віддаль. Цей при-
лад, що його назвав винахід-
ник „чарівним оком", має дві 
камери — одну з оком, аідру-
.гу з`електринниміапаратом. Ви-
нахід цейі важнийі тим, що за-
лобігатиме можливостиі натат 
ртроф на. морях і і ві автобусно^ 
му руху. При дослідах- на мо` 
рі „чарівне око" підчас дуже 
сильної, мряки- дало можли^ 
вість віднайти маяк, що- був 
від судна на віддаль 23' милі. 

ЖАХЛИВА ПОЖЕЖАѓ 
В Ноймінстері (Німеччина) 

вибухнула грізна пожежа ве-
ликої гарбарні. Вогонь скоро 
задсопив забудування, довгі 
300 м., широкі 50 м: Рятункову 
акцію вели сильні відділи по-
`жежної ' сторожі при участі 
двох баталіонів війська в про-
тигазових масках. Значна ча-
стина забудовань завалилася. 
Залишився дивним дивом фаб-
рнчний комин, високий 70 м. 
Вдалося врятувати цінні турбі-
ни й торговельні книги. Всеж 
матеріяліної шкоди є на кілька 
міліонів марок. Жертв`у людях` 
на було з огляду на вчасну го-
дину катастрофи{ . 

НАПАД: ЗАМАСКОВАНИХ 
БАНДИТІВ: 

На купця М. Шехнера. в-Брог 

СМЕРТЬ. С ВЯЩЕНИК А. 
В Басовім коло Рівного зги-

нув. під колесами проїжджаю-
^чого поїзду православний свя-
^щеник Іван Волошкевич. Він 
'̀ мав ушкоджені очі та слух і це 
стало причиною його трагічної' 
смерти. 

ПАПІРОС ОСЛІПИВ 
НЕМОВЛЯ: 

У Варшаві кинуві 19-літиій-
ґімнавист. Возняк` недокурок 
папіроса( з вікна першого по-
верха на вулицю й поцілив в 
око немовля, що його везла 
'служниця візочком. Заки з`о-
рієнтувалися, в чому річ, ди-
тинка втратила зір` на ціле 
'життя. 

вночі три. замасковані, бандити, 
побили його сильно й заграби^ 
ли йому більшу готівку та за-
ласи- тютюну. Опісля: напасниг 
ки втекли, користаючи з темч-
ні ночі: На місце з'ї'хала полі-
ція з- Бучача й Чортќова з по-
ліційним псом. Тяжко ранено-
го відвезли в безнадійному 
стані до лічниці в Чортќові. 

ВІДВА`ЖНИЙ' МОЛОДЕНЬ-
K4W ЛЕТУНІ 

З Ліону повідомляють чпро-
незвинайно геройську відвагу 
19- - літнього учня- леѓўнської 
школиі Фокора, який му^ 
сів. зпричиниі наглого де-
іфекту негайно причалювати^ 
Молодий- летун волів виетави-
ти. себе на- загрозу смерти, і 
розбиття свого літака- наі мурі, 
ніж. лричалити` на дороаі} де 
міг би вбиѓй- кілька осібѓ Лі-
так, щоправда, розбився- на 
муріі але летуњ на-щастя;.виря+ 
тувавея, тільки легко пора` 
нився. 

купцям, які перенесуть свої ін-
тереси з центральної Польщі 
чи Познанщини на т. зв. „схід-
иі!' чи- „полудневі, креси". Ці 
позички не перевищаѓимуть 
4,060: зл. і- будуть опроценто-
вані по 1% річно. Наступ іде... 

НІМЦІ ПРО СЕРЕДЗЕМНЕ 
МОРЕЃ 

ТРАПЧНИИ УПАДОК ЗІ 
СКАЛИ; 

Як повідомляють із Кімпо 
люнґа, недалеко вершка П^т-
ІрОЛЄ ДОМНЄЙ ОДИН! молодий 
робітник, щр працював у мо-
настйрі при, направіі даху, впав 
у пропасть. Тричі, вдалось йо-
му видряпатися на. вершок 
стрімкої скали,, але за. четвер-
тим разом поховзнувсь і впав 
У беЗОДНЮ; F ЯКІЙ 

смертв. 

Два- німецькі історики, Гу-
мсль і Зіверт, видали, більшу, 
книжку „Середземне море". 
ВОни- проводять дуже обрреж-
но,. але ясно- думку,, що- др 
іцього- моря таки найбільші 
права спадщини` має Італія, як 
'наслідниця , Риму. Італіж не 
зречеться цих- jnpaa- і Англія 
буде мати- .з цього приводу 
великі клопоти з Італією. Аг 
бо... Італія з Англією, і 

МОВА Й ПІСНЯ ОБЄДНУЮТЬ 
1 НАЦІЮ. . -

, У Бресляві Відбувся зїзд--, Со-
юзу Співаків. Зїхалося. кількаѓ 
десять-тисяч оісіб: До зібраних-
промовив: канцлер- Гітлер^ 6ін4 
сказав, що` 95) міліонів: німців, 
яко живуть На всьому світі, 
обєднуе німецька мова` й ні-
мецька пісняі 

СКОК ІЗ 9,800 МІ В И Є О Ї И І 

^Свєтський летун Кайдаков 
побив світовий, рекорд `висоти 
скоку з легкопадом. Він ско-
чив з висоти 9,800 м. і спустиа-

знайшов"ся на землю щасливо. Це вже 
' 423-тій скок КаЙдакова. 

МОСКВА. — ПО цілій території. Совєтів^ Ш 
, дальша „чистка",, получена з десятками розстріл`ів. 
І Тепер увага Москви скупчена на так. званій „Укр$%-
I ській гСомуністичній. Парті?'. В- азовській^ обл^сК-
1 розстрілено знову вісьмох членів цеї партії за ;^ЙЙ-

гадний „саб'отаж" у ділянці хліборобства. B^^fe-
товській області розстрілено чотири особи- за ;зД0и 

; падне намагання потруїти колхознг корови. Деђйг†ь 
інших дістали по десять ліг тюрми: ПЬдібні' ар^^Ц' 
і розстріли відбуваються` у `ташкент'ській1 області L 
в бурятській републиці. Ізидора Любимова, гозі^іг-

! ного комісара легкої індустрії; усунено; а на' %щЬ 
місце поставлено ЩЄстакова. 

ВОЄННІ ХМАР№ НАД ЕВРОЛОІСК. 
' г-(ІРЕМБЕРҐ. —Німеччина й Італія р'ішишіМ#-

МОВИТИСЯ ВІД' ПЛЯНОВаНОЇ К-ОНферЄНЦІЇі В. ЬІІОН) біюіп 
Женеви, де Англія; Франція) Росія; Туреччиню :Йі 
Греція' хочуть- вирішити справу „мореьких`. nipraaieV' 
на: Середземному, морі'. Від кількох: тиж-ніві яшеш не^ 
відоміі підводнії лодки нападають на торговельнЬ ѓ 
воєнні^ кораблі і їхх затоплюютц, або' ушкаджуюіь. 
Німеччина) й Італія зпочатку` були за таку конфђ-
ренцію, але коли Рисія отеертоі обвинуваігияаі ітак 
лію, не` чекаючи на вислід конференції, що д а ІІІ 
лодки`: бомбардують.чужі кораблі; Італія` відмовиЯА-
ся брати, участь у цій: конференції іі запропонувайіаі 
щоб) цю" справу розглядав лондонський комітет діад 
невтручуаання в1 еспанські. справні Ачгліяі w ФраЦ-
ЦІЯІ зііїноруваяи відмову Італії й Німеччини, та- даЛЬ 
приготовляються до цеї конференції, що відбудетв-4 
ся- ЦІЄЇ! пятлиц†. 

СОВЄТИ ПОГРОЖУЮТЬ ВІЙНОИХ 
МОСКВА. — Офіційний, орган: советської. ч е ^ 

воної армії-`помістив задерковату статтю, в якій. РО" 
вориться, що коли плянована конференція- в Hiaif. 
не дасть Совєтам повної сатисфакції з боку Італії 
за-затоплення двох совєт^сьйих кораблів, то Сбвеігн" 
розпічнуть воєнну акцію проти Ѓталі'ѓ на власну ру-
ку. ІНша советсвка преса висказує свій сумнів,; ЧИ' 
з плянованої конференції що вийде, а' це тому; що 
Англія і' Франція не хотіли заздалегідь кинута вини 
за піратство на Італію, як це зробили С'овєти. „П$ав-
да": помістила передовицю, в якій, жалується на `Ан-
ґлію, а навіть Францію,, за брак довіря д о Совєтів. 
У тій' статті' говориться, що цей- брак довіря в наѓ 
званих державах можливо викликала` „чистка", а 
передівсім розстріл вісьмох генералів. Але,, оправ-
дуеться далі- „Правда"^ цих розстрілів не т^еба по-
яснювати- собі як слабість С'овєтів,. а навпаки,, 
як силу. „Правда" порівнює ці розстріли до роз-
стріяів Гітлєра в червні 1934 року і каже,. Що 
тоді- багато людей' теж думали, що це вже кінеііі-
Гітлєра, а фактично. Гітлєр тим скріпився.. х ` 

НАСТУП НА РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ НАі ГШЯІІ 
БІЛЬБАО. — Революційні, військаі ґепеЏ^Ш 

Франка на . північно-західньому фронті посуваю†в-
ея- переможно- вперед`. Вони` захопили' кілька` міс†Є-} 
чок.і посунулися шість миль у напрямі. ОСТШШЬ0Щ 
більшого міста на тому фронті. Пхои. ВійсйЉ 
лервоних відступають, у поспіху ѓставлять деяк Ш̂  
опір` лиш тоді, коли' окружені ревояюційнимит ВІЙ-
ськами. Штаб Франка передбачає, що заняття Ґ{і-
хона наступить під кінець цього місяця І тоді ціїЏ 
північно-західня армія подасться на східній' фронт,, 
під Мадрид, і Валенсію, 

НАі КЮТА)ЙЄЬКШІУ ФРОИІШ, 
Ш А Н Г Т А Й І . — В) околицях, Шанглаю^віабувй^ь 

ся тяжкії бої між японськими! військами! і. кишайсйїИк 
М№ Японськії військаі з цих боїв` вийшли! доз павйоїі 
міри переможцями. Японські літаки бомбард$ШЙкі 
ли поїзду у якім їхали китайські, втікачу, і вбивѓ№ 
біля 300- осіб. Тепер' китайські' війська приготевйй-' 
ють протилетунську оборону, а. також заповіше 4jJ^ 
жннсцьким кораблям, які знаходяться', на киччУі-
ських водахў що` з огляду. на; японську мореЉѓ 
бльокаду. вони зачнуть бомбардувати' воєнні ко$І№-
лі. в. околицях Шангпаю. 

СТР^Х АНГЛІЙЦІВ. Џ 
ЛОНД'ОН! — В англійських політичних кр)^ІІХ 

і слідне побоювання, що японці займуть остро)бЙ 
і Гайнан; які- мають величезну стратегічну вартість. 

Вони лежать недалеко Філипиніа Рі ггАЧОЖіавГіЛІЙЙК1 і 
і свќої' -морської бази Сінгатіор. Останця „контролює 
і вхід з Тихого` океану до Індій'ського. Занядшйл ЦІ 
і острови-, японці готові стати, поважною з`агроіЬю. 

для англійських кораблів. v^ 
ПЕРЕМОГА ПРАВОСЛАВНОЇ) ЬЩРКвИ; fr JOrdk 

СЛАВП. 
v БІЛГОРОД. - ^ З`авзята: боротьба, між сербеьКЛю 

православною церквою іі юпославським уряДм(і 
за заключення конкордату з Ватіканом, закіняу^тљг 
ся повною перемогою православної церквкч Уряд, 
зобовязався не ратифікувати, конкордату,, а 

ну за те церква здійме клятву з міністрів;. 

^^^ш^шя^л ИЯ̂ Н̂ІНННІ ІН^^І^ВЯ^Н^НВ 
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Як відомо, 14. липня цього 
року відбувся в Лондоні чер-
говий — уже транацятий — 
конгрес меншин.: Для` нас 
цей конгрес цікавий перш 
за все тим, що в ньому 
був вибраний ‚головою д-р За-
лозецький, представник укра-
їнської меншини в Румунії; У-
країнська преса прийняла факт 
вибрання українця головою 
конгресу меншин з великим 
задоволенням, і, дивлячися з 
загально - національної точки 
погляду, інакше й бути не мо-
же. Головування на інтернаціо-
нальному конгресі завжди при-
носить честь тій нації, що з її 
лона вибирають голову. Тільки 
в цьому разі наше задоволення 
приходить з чималим^ спізнен-
ням... На конгресі меншин му-
сів би зажди головувати укра-
їнець, бо нема такої націо-
нальної меншини, що моглаб 
зрівнятися з українською сво-
є$. чисельністю та своєю інтер-
н$ціонально. - політичною ва-

тільки, 
щоб ЇЇ представники відчували 

"в 

Ч. 210. 

у переформованій ЛізЃ тЧбцій 
справа'охорони меншин була 
поставлена на цілќком інших 
підставах. Бо від правдивої 
розвязки меншинного пидан-
ня залежить мир і доля цілої 
Европи. . 

Але для цього треба перш за 
все переформувати ЛІґу Націй. 
Про цюреформу Ліги Націй у-
же говориться, але можна 

рішеннями, прийнятими в 
справах меншин, ніяке з них не 
має характеру справжньої ви-
нагоррДи ^окривджених; 

8) Вимога оДноѓолоєности в Еильно сумніватися, чи до цеї 

Д Е Р Ж А Т И С Я З Д А Л Е К А 
' Ось так можнаб схарактеризувати загальну а-

мерикансь`ку опінію у справі теперішніх подій на 
Далекім Сході, якщоб цею бпінією вважалося те, 
що пишеться в американських газетах у звязку з 
акцією ріжних пацифістів. Як знаємо, як усюди 
по світі, так і в Америці маємо багато ріжних то-
Шриств, під ріжними іменами і з ріжними цілями, 
щ видніють головно як „пацифістичні" орґаніза-

' ції.' Але знаємо з досвіду, що дуже часто буває й 
таке, що під притокою „світового замирення' 
деякі з тих товариств ведуть малощо не отверту 

"$одьшевицьку пропаганду, допомагаючи С о в е т а ^ ^ - ' - — — — -
Продовжувати вбивати, тисячі чи м ш д н и людей; v . ^ ^ п р е д с т а в н и к и Bi^w,,... 
Мирнім ч а с , та ще ц злочинніший с п о с і б , ; у Ж 1 Ш 'величезну ролю українці, 

, буває у наидикішіи війні. Та з г а д у ю ч ^ ^ о ^ , у ^ншйнній проблемі і відпо 
' совєтофільські пацифістичні організації і: ђдаю про- ^ Щ О и я в л я л и , щоб керівна 

паганду, не хочемо тим ослабити^розумної акції, р о л я у к р а ї н ц і в у ц і й с п р а в і б у . 
спрямованої до того, щоб Злучені Держави не дали ^ а забезпечена.. 
себе знову втягнути до нової війни, ніби для гарних 
ідеалів, а на ділі будучи замішаними в таку війну 
Вол Стрітом, себто тими спекулянтами, що бажа-
либ на війні добре заробити^ Іншими словами, не 
хочемо, щоб повторилось у кращім чи гіршім виді 
те саме, що сталося з участю Злучених Держав у 
світовій війні. Але й не можна дивитись на Таку 
справу тільки з бизнесового боку. Не можна від-
мовитясь, наприклад, від участи у війні, тому,^ що 
на попередній війні Америка не заробила, що їй не-
сплачують воєнних довѓів і т. п. Бо є ще як у лю-
дей так і в народів важніші цінности, ніж гроші. Є 
ще якісь ідеали. Є ще якесь ба'жання волі. Є ще в 
людей і якісь релігійні почування. Є ще й якісь 
почування, звязані зо словами „батьківщина" й з 
бажанням її заховати та її обороняти, а навіть за 
неї в потребі згинути. 

ri#...іНіяка -модерна держава, не може себе в тепе-
рішніх часах відокремити до цеї міри, щоб могла 
жити довгий час сама з собою. Інтереси модерних 
держав і культурних народів тепер так тісно між 
собою звязані, що майже немож'ливо великій дер-
жаві з великими і скомплікованими інтересами дер-
жатися здалека, коли вибухає якийсь серіозніший 
міжнародній конфлікт. Крім цього наслідки.такого 
конфлікту даються в нинішніх часах добре відчу-
вати навіть усім тим, що безпосередньо ним не є 
зачіплені. А в певній мірі це все відноситься і до 
тих'подій,, які тепер відграються на Далекім Сході, 
в конфлікті між Японією і Китаєм. Та якщоб там 
приходилося Злученим Державам вмішуватись у 
війну тільки тому, щоби боронити інвестиції аме-
риканських капіталістів, щоб стерегти маєтків 
„Стендард Ойл Компані" (як це підношено на кон-
венції Ветеранів Чужинецьких Війн), то очевидно 
треба Злученим Державам забрати з китайських 
вод ‚свої кораблі й сидіти тихо. 

рішеннях виключає можлн-
вість прийняття дійсних рі-
# " Ь м Г Ь ' 'Я.-;,' 

9) Ироцед?ра Ліги ;Націй у 
справах меншин така довга, 
що між поданням скарги і ви-
рішенням проходить від чоти-
рьохудо пятьох років; 

і ф P a l i `Ліги Націй цілком 
неЧтікл^ється тим, чи відпо-
відна держава застосовує по 
станову Ради Ліґи в 
меншин, чи ні; j 

11) Рада Ліги Націй відісла 
ла тільки дві скарги з усіх на 
розсуд Гаґського Триб'уналу. 

Все це виявляє, на думку Ба-
лоха, що в проблемі меншин 
панує не право й і справедли-
вість, а чцсто політичні інтере-
си. Абсолютно необхідно, щоб 

реформи прийде і чи Ліґа На 
цій не закінчить свого життя 
в найближчому світовому кон-
флікті, який також розвяже — 
бодай для нас, українців — не-
одну з трудностей меншинної 

Ероблєми. v 
А тоді вже говоритимемо й 

ро нову — цілкбм нов$ — 
Ііґу Націй. Але перше треба 

інапружити всю волю великої 
справі (45-міліонової нації, щоб вийти 

переможцями з великоќї борні 
народів. Бо знаємо вже аж за-
надто добре, що переможеним 
нема справедливости і нема до-
помоги. Кожний має таку до-
‡ію, яку собі виборює. І тут не 
Скарг треба, а великого напру-
ження у праці. 

Євген Онацький, Рим. 

цих ділянках вказує-з повною 
очевидністю на те, що совет-
ська влада не` могла виконати 
плянових завдань і в інших 
промислових галузях, зокрема 
таких важних, як машинобу-
дівництво, метальообробітка, 
виріб готових фабрикатів і 
Т̀. д. 

На прориви в тяжкій проми-
словості впливали не - тільки 
зла організація виро'бництвќ, 
але і політичні події, іЯо розв‡-

переважній більшості галузей 
народнього господарства, — 
то стає питання: якимиж ре-
альними успіхами може вика-
затися совєтська влада в не` 
ріоді соціалістичного будів-
ництва 1932—37 p.?! Автор 
статті у „Плановом`хозяйстве'` 
уникає ясної відповіди й обмс-
жуеться тільки заявою про нс-
обхідність лаправи положений 

KirtBceRMeB̂ 4q6?)0 Пі8рераховащ 
ваються під знаком опозиціїі жвютьчиїїгЛШий яримітка), 
до сталінського режіму навіть зобовязуе всі господарські op-
керівних чинників советської ґанізації скупчити свою увап-
промисловости. Ось щр пише на упорядкування промисло-

ІИЕ 

БОЛЬШЕВИЦЬКІ ‚ДОСЯГНЕННЯ" 
(Для „Свободи" з Парижа). 

О 

Між ріжннми матеріялами, 
представленими на конгрес, 
варто спеціально зазначити 
меморандум, вироблений угор-
цем проф. Балохом, знаним 
правником, який в одинаця-
тьох пунктах дуже ясно окре-
слив негативну поведінку ЛІґи 
Націй у ролі меншинного за-
законодавства. Ось ці пункти: 

1) Рішення Ради Ліґи Націй 
завжди виходять з точки по-
гляду політичних інтересів; 

2) `Інтернаціональні гарантії 
зясовують завжди в обмежую-
чий спосіб; 

3) Ліга Націй зовсім не слід-
куе за долею меншин, але 
звертає на них увагу тільки від 
часу до часу, з нагоди тої чи 
іншої скарги; 

4) Між 852 скаргами мен-
шин, поданими до 31. травня 
1936 року, 381, цебто 45%, бу-
ли відразу відкинені; 

5) Комітети Трьох простуді-
ювали за цей час 471 скаргу, а-
ле між ними тільки сім були 
визнані за заслуговуючі на у-
вагу Ради Ліги; 

6) В Раді Ліґи нема пред-
ставникікв тих держав, що 
втратили частини свого насе-
лення, і що саме тому най-
більш зацікавлені в охороні 
меншин; 

7) Між дуже нечисленними 

Совєтський уряд не так дав-
но проголошував у своїй пресі 
заяви про закінчення другого 
пятирічного господарського 
пляну СССР. В цих заявах Мо-
сква стверджувала, що будів-
ництво, передбачене пятиріч-
ќою, не тільки викінчене „успі-
шно", але навіть скорше від 
установлених реченців... Ці 
„досйгнення", мовляв, дозво-
ляють перейти до започатку-
вання третьої з черги госпо-
дарської пятирічки. Не треба 
пояснювати, що головним 
спричинником всіх цих „соція-
лістичних перемог" больше-
вицька преса виставляла Ста-
ліна! _, . ^ ( 

Такі звідомлення призначала 
Москва для широких кругів 
советської й закордонної су-
спільности, що живиться тіль-
ки газетними інформаціями та' 
не має змоги перевіряти їх 
правдивість на підставі дже-
рельних матеріялів. 

А ось недавно вийшла чер-
гова книжка совєтського жур-
налу ‚‚Плановое хозяйство". 
Цього журналу в громадян-
ських кругах не читають і при-
значують для обмеженого кру-
га большевицьких партійних і 
господарських діячів. В ньому 
знаходимо відносно виконань 
другого пятирічного`пляну ЦІ 
каві заяви — цілком проти 

і 

V..J ! 

Москва лежні тому, чим Москва на 
помповўе широку опінію через 
свою .популярну пресу. Цій 
справі присвячено там більшу 
статтю під заголовком: .‚Під-
сумки 1936 року та завдання 
1937 року". 

Хто бодай приблизно обзна-
йомлений з економікою СССР, 
той знає, які надзвичайні зу-
силля впродовж останніх 10 
років совєтська влада вживала 
на відбудову тяжкої промн-
словости. В жертву тяжкому 
промислові було віддане все 
совєтське населення, не у-
згляднювано його життєвих 
потреб, перетворено його в 
жебрака. Якіж наслідки всіх 
цих величезних зусиль? Відпо-
відь на це дає автор згаданої 
статті в „Планбвом хозяй-
ствє": 

„Серед окремих галузей 
промисловости, що не викона-
ли виробничого пляну, мусять 
бути зазначені: вугільна про-
мисловість, металюрґія й лі-
сова промисловість. Різко не-
виконана також програма 
транспорту". 

Цих кілька рядків роблять 
цілком ясною ситуацію,,совєт-
ськоґо господарства. Відомо, 
що вугільна й металюрґійна 
промисловість є вирішними 
в індустріяльному виробництві 
країни. Зрив пляну якраз . у 

про це „Плановре хозяйство": 
„У вугільній І хемічній про-

мнслоиості, а також у залізни-
чому транспорті й інших ДІ-
лянках народнього господар-
ства, ворогам народу вдалося 
зорганізувати низку підпалів, 
аварій, катастроф І політичних 
убивств з метою послабити го-
сподарську силу СССР І підір-
вати її воєнну обороноздіб-
ність".м 

Високий рівень цін на това-
ри совєтського виробництва, 
яких населення просто не всилі 
дкупитися, вже від років зму-
шує Москву вживати багато 
зусиль, до зниження собіварто-
сти промислового віфобниц-
тва. Це завдання булоірдно з 
головних у другій п^гирічці. 
Але виконати його таікож не 
вдалося. В статті читаємо: 

„Особливо треба підкресли-
ти недовиконання більшою ча-
стиною галузей народнього 
господарства плянових зав-
дань по зниженні собівартости 
продукції". 

Отже офіційний ' совєтський 
орґан признає цими рядками, 
що товарові ціни в СССР ро-
стуть і нема виглядів на їх 
зниження в інтересах населен-
ня. Як же представляється при 
совєтській дорожнечі рівень 
заробітної платні? ,Як зокрема 
виглядають наслідки так гучно 
рекламованого стахановського 
руху і „ударних кампаній" 
звищення продуктивности пра-
ці` совєтських робітників? Ав-
тор дає на це обережну відпо-
відь, але й вона цілком вия-
снює ситуацію: 

„Більшість керівників про-
мисловости ще не звертає 
належної уваги (!) на такі важ-
ні питання, як організація за-
робітної платні, сприяття зро 
стові продукційної праці, ке-
рівництво стахановським ру-
хом 1 перевірка праці керівних 
кадр 

Коли впродовж другої пяти-
річки зірвано виробництво у 
вугільній і металюрґійній про-
мисловості, коли розвалюєть-
ся залізничний транспорт, не 
знижено товарових цін, не по-
більшено заробітної платні і не 
зорганізовано виробництва в 

‚Тарас Кульчнцькнй. м 
СУМНИЙ ПОЧАТОК ВЕСЕЛОГО КІНЦЯ 

.'Директор Козинський кинув 
‚нервово слухальцем телє(-
`фону. 

— Це нечуване! Просто ней-
мовірне! Як? По двацятьохро-
ках родинного,! нічим не ска-
ламученого щастя і співжит-
тя-?' Тепер, коли мені на ста-
ўоещѓліт потрібна товариш-
ка- ЖІІТТЯ більш, як коли? Це 
неймовірне, просто жахливе! 
—. говорив голосно, немов сам, 
до себе, проходжуючись по 

— Як, що сталося? Ви пи-
таєте, що сталося ? — лютував 
Козинський. — Сталося таке, 
що й думати про те спокійно 
не можу! Цеж сором, цеж по-
сміх! Я на старі літа стану 
причиною посміхів, мало: 
стану посміховищем! 

-тѓ̀-... Простіть мені, пане 
дире'кторе, мою настирливість, 
але хіба нічого такого пога-
ного не сталося? Адже ви, 
слава -'Шо'ѓу,' здорові, ваша 

кабінеті. Зір понурив у до-l жінка, як мені відомо, теж.. 
лівќу, долонею тер,,неспокій-; — Жінка?''Жінка теж? Жін 

. но чоло. ., т ` к а ? icaite 'вона, здається, не-
.^г`.І з ким-?.— хвилювався^ здорова! Автім, що мені до її 

далі. -^ 3 моїм найкращитл здЬ ї̀)ЬнДя!^Жінка! Жінка... Це 
.пТ^ШШІ^м^цгхитоЏіо був н^ж^цка`^.І^с... о.стання з о 
`НЯІШІМІ і^ідяучзднм'-^їй)угом і -

- Ладя7^ЦПнЙ-..там.іяЩРлКожний 
венір првпюдив'"у^йасі за ча-
ем?;До 'якого я мав найбіль^ 
ше довіря? І` він мав ще без-j 
личнїсть мене про те повідом 
мити? Ні!... Я хіба збожево^' 
Л!ЮІГ 

— Що сталося, пане дирек-
торе, що сталося? — питає; 
затрівожена секретарка, яка 
ще.. Ніколи не бачила свого 

і-'-''— ЕХ,' що за нечесть! А він 
"'ще сміє говорити мені, що я 

не:
 :варт такої жінки, що я... 

Ох, я не стерплю цього! Я з 
ним порахуюся! Роздеру йо-
го!... — хвилювався Козин-
ський, вимахуючи руками. 

— Уявіть собі, людина, що 
від наймолодших літ зжилася 
зо; мною: шкільний товариш, 
згодом вірний співробітник, 
тепер` невідлучний приятель 
дому. 
ке, щоб по двацятьох рока'х 
співжиття розбити наше ро-
динне щастя, щоб розділити 
насЌ{. 

— А може це тільки... -
намагалася перебити панна 
Оля. 

станніх! вона причиною мого 
нещастя,,.. -МАТО схвилюдання! 
' Г—`Алеж що сталося? —-не 

івтергпйУ"Й'̂ такй' крикнула за-
цікарл‡^і .-̂ ‡Ійна Оля. 

Уявіть собі: телефонує мій 
приятель Водянин (так, досі 
він був моїм найкращим` при-
ятелем), що моя жінка поки-
дає мене та виїздить із ним. 
А в̀он̀а потверджує крізь те-
лєфон. Хїба я мало про неї 

поважного шефќ в такомуі-дбав?. Щеѓ й сміється весело! 
схвильованому стані. `- t ; ^ й _ ??і 

ч- Що з мене за дурень! — 
бився долонею пр чолі. — Ні! 
Я вже біжу! Не стерплю 
цього! 

— Алеж, пане директоре, — 
намагалася спамятати його 
секретарка. — Адже за пів го-
дини сходини синдикату! Як-
же вони зможуть відбутися 
без голови? 

— Без голови? Я голова? 
Я навіть тепер не людина, не 

та-І.Т.9.-.ЛЦР голова! Я посміхови-
ще'! 'Мушу негайно щось по-
чатйГ Піду негайно додому, 
може; там якийсь лист, або 
вістка. Я, ‚мушу!..! і прожогом 
вибіг із бюра. 

Секретарка побігла погля-
ЗЃЬм за"ййм` і здивована здвиг-
нула раменами. 

Козинський всів до першого 
авта, що над'їхало, і велів 
шоферові зразу взяти якнай-
більщу цкорість. В авті кру-

— О, ні, ні! Я запримітив 
був уже від довшого часу, що: 
щось між ними клеїлося. Іноді 
бачив я, що вони про щось 
між собою змовлялися, про 
щось шепотіли і, дивлячися 
на мене, вдоволено посміха-
лись. Та цієї' зневаги йому не 
прощу, дарма, що він мій най-
кращий досі приятель. А яі 
дурний, дивився на їхні по-
смішки й нічого не домірко-
вувався... Та чого то чоловік 
не дарує свому- -приятелеві... 
Адже приятель цеж друга по-
ловина людини... виправду-
вався немов перед .собою Ко-
зинський. і 

тився неспокійнсі,І! то сідав, то 
вставав," вимахуаа`В ' руками, 
без упину' на когось нарікав 
та когось лаяВ; 

Авто заїхало повним роз-
гоном під дім. Заскреготіли 
жалісливо гамульці, з лоско 
том відчинилися дверцята і 
Козинський шугнув на сходи, 
забувши навіть заплатити шо 
ферові за курс. . 

— Де пані? — гукнув на за-
страшену виглядом пана слу 
жницю. Служниця воркнула 
щось невиразно.під носом і 
втекла до кухні, 'защіпивши 
за собою для певности двері. 

Козинський не `звертав на 
неї ніякої уваги.. Кинувся до 
жінчиної кімнати, одначе ні-
кого там не застав. Немов бо-
жевільний перебіг уоі кімнати, 
і влетів до їдальні... 

На порозі станув мов уко-
паний. І заки вспів щонебудь 

г - , , k . 

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

РІЧНУ ПЕРЕДПЛАТУ НА „С'ВОБОДУ" в 'сумі $6 00 
СЩ^РЖИТЬ у ДОДАТКУ книжок НА СУМУ $ю.оо! 

По -.одержанні річної передплати адміністрація 
„Свободи" негайно вишле такому передплатникові ка-
тальоґ, з якого він вибере' собі КНИЖОК на згадану суму. 
ЌОРИСТАЙТЕ З НАГОДИ И ЗБАГАЧУЙТЕ СВОЄ ЗНАННЯ ЧИТАННЯМ КНИЖОК. 

промовити, залунало в кімнаті 
дзвінке „Мнотая літа". 

Жінка, гості і приятель Во-
дянин витали шановного ди-
ректора і пана дому з нагоди 
іменин, що саме на цей день 
припали. Очевидно, директор 
про них зовсім забув. 

Жінка з приятелем видума-
ли цілий план, щоб таким чи-
ном відтягнути директора, я-
кий ніколи не покидав своїх 
обовязків, до гостей.' ' 

Калькуляція. 
— Я чула, що ви вихо-

дите за вашого субльока-
тора? 
- —Так, це правда. 

— А ви недавно, Лані, 
нарікали, що то драѓХ бо 
не заплатив вам за цілий 
рік комірного! 

v -̂A так! Одначе яМђ-` 
рахувала собі, що зЦргй 
самого комірнд`го, ищ вір1 

мені винен, то більше як 
рік можемо спокійно жи-
ти! 

ПРОКОВТНУВ 85 КУСНІВ 
ЗАЛІЗА. 

Із шлунка вязня 'Шимчака 
виняли в лічниці в Каліші 85 
куснів заліза ваги 345 грамів. 
Вязень проковтував від трьох 
тижнів кусні заліза, щоби по-
мертн. 

вости, на підвищення Гіродук-
ційности праці, зниження собі-
вартости, покращання якостн 
продукції й збагачення її асор-
тименту". 

Не краще стоїть справа ії v 
сільському господарстві. Ни 
звертаючи уваги на всі гала-
сливі заяви про „успіхи" ко-
лєктивізацїї, тракторизації й 
шашинізації сільсько - ̀ госію-
дарського виробництва, совєт-
ській владі не вдалося досягти 
пересічного збору врожаю ви 
ще 8 сотнарів на 1 гектар. Ш 
найнища норма врожаю в сві-
ті! Цю важну справу „Плано-
вое хозяйство" збуває... поба 
жаннями, . що сто'суються до 
будучности: 

„Врожайність зернових куль-
тур мусить (!) досягти 10.1 
сотнара з 1 гектара". 

„Здобуток" невеликий, ко-
либ його большевикам справді 
вдалося досягти! Але - визнд-
чення .10.4 сотнара врожаю з 
гектара зовсім не означає на 
ділі, що совєтська влада споді-
вається його зібрати. Ця сќіль-
кість визначена тільки в... по-
цаткових цілях! Справа в тому, 
що з колгоспів податок стяга-
ю.ть не на підставі норм фак-
тичного врожаю, а того, що 
записаний у „пляні". Отже ав-
тор статті в „Плановом хозяй-
стве" стверджує, що в наступ-
ному році Москва думає іш̀  
сильніше стиснути селянські 
маси податковою шрубрю! 

Увесь зміст статті підтвер-
джує, що совєтське господар-
ство продукує 'не те, що 'по 
трібне країні, `притому проду-
кує зле й непрактично. З цим 
фактом Москва вже погодила-
ся, як з неминучим, і навіть не 
старається в даних обставинах 
шукати виходу з Цієї ситуації. 
Вся її увага зайнята тепер 
насамперед викорінюванням 
„контрреволюції" в органах 
совєтського господарства ѓа 
підприємствах.. І „Плановое 
хозяйство" — цей поважниіі 
спеціальний журнал, що мав 
би займатись економічними 
проблемами — присвячує свої 
сторінки питанням, що скорше 
стосувалисяб, до компетениі" 
ҐПУ. Розвязку госпбдарськнх 
труднощів СССР він бачить 
у ще більше посиленому полі-
тичному терорі, пишучи: 

„При підборі робітників ке-
рівники промисловости ,й сіль-
ського господарства мусять вн-
ходити не з їхніх ділових прик-
иет й здібностей, а з їх полі-
тичної стійности, відданости 
справі сталінізму і уміння вихо-
вувати кадри. На керівні госпо-
дарські становища треба ви-
двигати також тільки політич-
но підготованих людей. Необ-
хідно 'встановити повсякчасну 
перевірку вищих і нижчих ке-
рівників, що мусить відбуватн-
ся водночас — зверху, знизу " 
зо сторони, з ' боку органів 
влади, робітників, колгоспни-
ків, службовців усього народу. 
Завдання в тому, щоб перевір-
ку зверху поєднати з переві'р-
кою знизу". 

Це значить, що с'вій рятуіюк 
Москва бачить у широко' роз-
галуженій системі внутрішньої 
шЬіонажт '̀наД совєтським насе-

' тільки це" 
ЩЏЃШЩ$Џ '‚'‚перевірки". 
Шпіонаж і терор — це справді 
головний і несхитний „білянс" 
усіх „здобутків соціялістично-
го будівництва"! 

МІ ОрґанськиЙ. 

ДОБРИЙ БАНК., 
Цілу управу ^ надзірНу раду 

Людового Банку в Ловічі 
(Польща) арештували за над-
ужиття. 
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ПРИГОДА СТОРОЖА. 
Нюйорський ліберальний 

тижневик „Нейшен" помістив 
v числі з 14-го серпня статтю 
РІДОМОГО журналіста Бендже-
мина Столберга проти „вігї-
лянтських".- організацій, кр-
трнм він закидав, ідо'^оий^п д‡1 

притокою" зберідаййя^зфом і‡Щ 
дянських прав'стараютьсяивяіі' 
стнво зберігати інтереси капі-
талістІв проти інтересів робіт-
ників. Столберґ назвав ці ор-
ґанізації фашистівськими і щ-
числив їх цілу низку. 

Між вчисленими ним віґі-
лянтськими організаціями по-
дав він організацію, що назн-
нається „Огайо Ліг фор Кон-
ститюшенел Райте". Урядники 
неї організації негайно вислали 
до автора статті й газети спро-
стування, в котрих подали 
факти про ціли організації й 
про справжню діяльність орґа-
пізації, факти, які виразно по-
казують, що організація не є 
ні віґілянтською, ні фашистів-
ською. . 

Такі пригоди трапляються 
людям і газетам, що взялись 
остерігати Америку, чи кого-
небудь іншого, пер'ед фашиз-
мом, вігілянтизмом, чи яко-
юсь іншою небезпекою, на-
приклад, комунізмом. Зовсім 
так, як тому пастухові, що, 
оберігаючи вівці, любив собі 
покрикувати: „Рятуйте люди! 
Вовк!'' і тоді, як ішов вовк і 
тоді, як вовка не було. 

МІНЌО! 

З УКРАЇНСЬКОГО ж ц п н 
в 

1. ГИМН ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 71 - J _ Хор. 
2. ПРИВІТ і п-І А. Середа. 
3. СПІВ ЗАГАЛУ .__ під проводом Хору. 

.4- Ж1Н0ЧИРЇ РУХ В АМЕРИЦІ промова пЛ М. Демидчук. 
5. СОЛЬО —СПІВ _ _ { -— п-а Бурбелла. 
6. ПРОМОВА гості з Вестів _-___ пані Неприцькрї-Грановської (по анґлійськи). 
7. БАНДА -? aj ї Ќ ї M f i f t f f i r ^ — — п , д Управою п-а (Іербинського. 
8. ПРОМОВА т І І ; г Ш Ш " Ї Ї І J _ _ A V J п-и Хавлюк до молоді по анґлійськи. 

9. КІНЦЕВИЙ ВИСТУП ХОРУ. у 

ПОЧАТОК ПРОГРАМИ В ГОДИНІ 3-тій ПОПОЛУДНІ. 

Управителька Програми п-f С. ГАЛИЧИН. — Управитель Хору п. КИРИЧЕНКО. 

^ П Р И Б У В А Й Т Е Л А В О Ю ! ! ! 
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ІШИЧНИМ 
АЗНАМ! 

ЗЛОВЛЕНИЙ НА НЕПРАВДІ. 
Того роду пригоди трапля-

ються газетам і газетярам на-
віть при найкращій волі. Себ-
то навіть тоді, як вони все хо-
чуть дійсно говорити правду. 

Цікаво тепер подивитись, як 
поступає газета й газетяр, 
коли газета стане перед фак-
том, що вона сказала не-
иравду. Деякі газети й газетя-
рі, сказавши неправду, закри-
вають перед своїми читачами, 
що вони сказали, неправду. 
Чому вони так роблять, лег-
ко догадатися: вони хочуть 
уходити за правдомовних і 
думають, що їх репутація 
правдомовности буде . підір-
вана, як вони признають, що 
сказали неправду. 

„Нейшен" та Столберґ зро-
били інакше. „Нейшен" по-
містила повний текст спро-
стування осудженої за ві)ґі-
лятизм організації, а під ним" 
помістила заяву автора стат` 
ті, в котрій між іншим ска-
зано: „А тепер мені справляє 
справжню приємність справи-
ти свої закиди й організацію 
перепросити". 
'Котра дорога краща? Як 

справи брати просто зо стано-
вища доброго імени газети й 
журналіста, то чи краще їм, як 
вони закриють, що зробили 
комусь неправдивий закид, чи 
краще їм, як, зробивши цей 
закид, признаються до не-
правдивого. закиду таксамо 
публично, як публично зро-
били закид? 

ПРИВАТНИЙ І ПУБЛИЧНИИ 
ІНТЕРЕС. 

Адже є такі сторожі, що вва-
жають це вершком своєї чуй-
ности, коли виступають із за-
кидами за невідповідну пове-
дінку проти люедй, закй вони 
ще так невідповідно пово-
дяться. Оповідають анекдоту 
про молодого чоловіка, що, 
їдучи від шлюбу, здержав ве-
сільний похід, щоб вибити 
саою щойно пошлюблену 
жінку, щоб її вибити за зра-
ду, а коли її родина проте-
стувала проти цього, бо, 
мовляв, рона ще ніякої зр'ади 
не поповнила, то він сказав: 
„Що? Я маю ждати, аж вона 
поповнить зраду? Таж тоді 
буде вже запізно!'' 

'Чи встеріг цей чоловік свою 
жінку від подружої зради, не 
знаю, бо до цеї анекдоти мо-
же кожний оповідач дороби-
ти таке закінчення, яке відгіо-
відає його ‚бажанням. Тому в 
таких справах требаб відсуну-
ти набік усякі бажання, явні 
й скриті, і спитатися самим 
тільки розумом: чи розумні-
ше для самої справи, себто чи 
лекше досягнути ціль, висту-
паючи з закидом лише проти 
тих, які на цей закид заслу-
гують, чи просто проти вся-
кого, хто, мовляв, евентуаль-
но, можливо, чи правдопо-
дібно теж міг би цього теж 
при сприятливих умовинах 
допуститися? 

МУЗИКА В ЯПОНІЇ 

Звісно, що в цій справі крім 
приватного інтеренсу газети й 
журналіста може ще бути й 
публичний інтерес. Для гро-
мадянства саме це може теж 
бути важне, чи його Газети й 
газетярі поступають в один 
спосіб, чи в другий. 

Чи байдужно це грома-
дянству, як воно читає газети, 
k котрих пишеться річи,, які 
може є правдиві, а може не-
иравдиві, в^якид ‚недавдових 
річей не просту ;^ .,у !Ждах 
фальшивих гЩ^}^і$%$ЩЯ і 
Дають? ' '..Г 

Коли, наприклад, громадян 
ство хоче справді захоронити-
ся від віґілянтизму або фа-
шизму, то чи справді йому 
всеодно, чи віґілянтизм і фа-
шнзм закидають лише орґані-
заціям, що є справді віґілянт-
ські або фашистівські, чи й 
таким організаціям, які з ві-
гілянтизмом або фашизмом 
нічого не мають спільного? 

Нічого більше. 
Та щоб ви нічого злого 

не подумали собі про ме-
не, пане Юрку! Можу 
з'їсти .з вами вечерю і, ні-
чого більше! 

— Я зовсім не хочу, щоб 
ви їли більше. 

1500 літ стара наднорма музн-
ка. — Грамофон пропагує ев-
ропейську музику. — Бетове-
нові симфонії на плитах поши-

рені більше в ЯпоніЃї' ніж 
у Німеччині. 

Ні один нарід 'на Сході з та-
ким успіхом і' зрозумінням не 
перейняв європейської захід-
ньої культури й цивілізації як 
Японія. Такеж зацікавлення 
виявила Японія і Для західньої 
музики. Хоч як європейська 
музика суперечить; японській 
народній музиці, то всеж їй 
удалося за останніх пятьдесять 
літ зовсім змінити японське 
музичне життя. Тій перемозі 
європейської музики багато 
помогло японське міністер-
ство освіти, яке ввело у шко-
лах навчання європейської 
музики замісць народньої я-
понської. Військо і маринарка 
ввели вже давніше европей-
ську інструментацію, а цісар-
ський двір попри стару двір-
ську музику „гагаќў'' і новіт-
ню орхестру. 

Попри ̂  j щр , новітню япон-
ську ,мўай'кух,плекають дбан-
ливо теж.-,,столітню народню 
японську пісню та приблизно 
1500-літню - двірську музику, 
що є гордощами всього наро-
ду. Також радіо передає про-
грами, зложені з новітньої і 
старої музики. 

У вищих японських колах 
люблять „утаі" музику на 
свого роду флєтах у супро-
воді бубнів. Ця музика подо-
бається і чужинцям. Головнол{ 
люблять музику „ґідаю" 
„кійомото" на інструменті, по 
дібному до тамбуріна (реше 

та з дзвіночками). Така музи-
ка приграває теж у театрі при 
представленні народніх пес 
На провінції найбільш поши-
рений інструмент „ќото`', по-
хожий на арфу. 

У Токіо є дві, в Осаці одна 
симфонічна орхестра. Постій-
ної опери нема в усій Японії, 
одначе часто дають сИмфоніч-
ну і камеральну музику. ЦїКа-
ве, що з європейських компо-
зиторів найліпше подобають-
СЯ ЯПОНЦЯМ. КЛЯСИКИ. 

Дуже дбають про спів, ча-і 
сто дають концерти оперово-
го співу, одначе в більшости 
німецькою, італійською і фран-
цузькою мовою. Між соліста-
ми на першім місці стоять пя-
ністи, які талантом можуть 
рівнятися з чужинними музи-
ками. 

Велике значіння в музично-
му житті Японії має грамофон. 
Грамофон у Японії є не лише 
для розривќи, а більше слу-
жить дйя виучування чужин-
ної музики. Великі німецькі Й 
американські- фабрики ґрамо-
фонів мають свої фабрики в 
Японії, де попри плити з я-
понською розривковбїр музи-
кою багато більше фабрику-
ють копій європейської музи-
ки. НайбіЛьшу популярність у 
музичній торговлі'мають сим-
фонії, а нпр. Бетовенові сим-
фонії на пливах багато біль-
ше поширені, ніж у Німеччи-
ні. Так то грамофон помало 
промощує шлях чужій музи-
ці. і між широкі верстви я-
понсько'го народу, џ 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

лати ріжного роду ynpaL I j f i ^ f L 1 0 ' ^ . в е р е с н я ц. p., 
ів і хмари агентів^ ШШІГІ?ЧР ' П а В Л а ' ВІД' 

Союзу, 

В КОЖДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА-
ТТ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

СІМ ВІДОМА РІЧ, ЩО ОДНОЮ З НАЙПОЧИТНІШИХ КНИЖОК Е ПРИ' 
ГОДИ ДЕТЕКТИВІВ. Усі їх читають і ‡ б л я т ь . Фактом є, що 
найвизначніші люди, котрі все дуже заі‡тті й багато читають, 
купують ц ґ к н и м и , які вони читають дія розваги. Як почнете 
читати пригоди детективів, то вони вар так захоплять, що не 
покинете їх читати, поки не скінчите. 

Книгарня „Свободи" дає спеціяльну оферту ва такі днтективні новелі: 

ШЕРЛЬОК ГОЛМС і ЗНАК ЧОТИРЬОХ і НЕЗВИЧАЙНИЙ ЗЛОДІЙ 
КРІВАВИЙ ШЛЯХ j ПЕС БАСКЕРВІЛІВ І СУД ЧОТИРЬОХ 
Всі вище подані книжки разом можете тепер на- СІ Ођ 

бути у „Свободі" за , . #-ІдьМ 
" S V О В О D А," 8 3 QBAND 8Т„ (Р. о. вох 

ХОЧУ НАЛЕЖАТИ ДО СВОЄЇ 
РІДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 

Так заявила мені тут ро-
джена панна А. Кутна. І до-
дала таке вияснення: 

„Колись) ви, пане` Дависки-
ба, розповідали мені про 'У. 
Н. Союз, до якого, як знаєте, 
і мій батько належить. Та я 
це все слухала, але воно мене 
якось не чіплялось. Не дивуй-
тесь тому. Бо й вороги каза-
ли своє слово, та й наші вла-
сні люди говорили ріжно. А 
слухаючи того всього, не 
можна було набрати охоти 
вступати до Ў. Н. Союзу, хоч 
І читалося в „Юкраініен Вік-
лі", що У. Н. Союз дає гарне 
обезпечення своїм членам, а 
крім цього ще й веде добру і 
корисну народню роботу.. Та 
справу цю я зрозуміла допер-
ва тоді, коли добре пригля-
нулась до інших асекурацій-
них організацій. Тоді я пізна-
ла, що для них існує., тільки 
бизнес. З грошей, що їх за-
робляють асекураційні ќомѓ 
панії, видають величизні суми 
на оп 
Вйтелів і хмари 
ли я приглянулася до асекура-
ційних грамот і порівняла те, 
що дає У. Н. Союз своїм 
членам і свому народові, `тоді 
я пізнала, яким великим до-
бродійством є для нас наш У. 
Н. Союз. Я теж належу до од-
ної великої асекураційної ком-
панії. І перейшла дуже тяжку 
операцію, перележавши 3 мі-
сяці у шпиталі. Коштувало 
це багато фошей, але від 
компанії я ;не одержала нія-
кої допомоги, хоч її просила. 
А переконуйся, що Союз дає 
допомоги у таких випадках. Я 
зазнала нещастя, коли машина 
до писання) стовкла мені се-
редній палець, і то так, що лі-

зложити потовче-
Прийшлося втра-

ітити ќўсенЎ пальця. І знов я 
і не дістала ніякої допомоги 
!від асекураційної компанії. А 
І бачу, що в У. Н., Союзі й у та-
JKHX випадках є допомога. От-
же вже той досвід мене-пере-
конав, що У. Н. Союз це дій-
сно чесна і солідна організа-
ція, яка опікується нашим на-
родом щиро й вірно. А хто з 
нас , молодих, має українське 

І серце й відчуває дійсно по у-
той годен пізнати, 

скільки т{) іншого добра ро-

бить У. Н. Союз українському 
імені та скільки труду вкла-
дає в те, щоб наш нарід став 
культурніший. Пізнавши те, 
набирає той, хто тут родився, 
й більшої пошани до н?ших 
родичів, що зуміли серед.та-
кихі трудів збудувати таку 
власну ` асекураційну орґані-
зацію, на яку тепер ‚важко буг. 
лоб здобутись. Та ми, молоді, 
не тратимо надії, що покаже-
мо ще й свою власну силу. Ми 
не^ тільки піддержимо У. Н. 
Союз, але ще його й сильно 
розбудуємо". 

Дай Боже, щоб ці золоті 
слова дійшли до нашої моло-
ді, щоб і вона зрозуміла, так як 
і панна Кутна, це велике доб-
ро, яким є наш У. Н. Союз, у 

М. Давискиба, 
Бостон, Масс. 

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 
КРАЄВІ 

ЮТИКА, Н. И. 
На визвольну боротьбу. 

58 У. Н. союзу, святкувало 
25-ліття свого існування. При 
тій нагоді на заклик касієра 
відділу, П. Ликтея, зібрано $13 
на визвольну боротьбу та ви-
слано 'ту жертву через Обєд-
нання. , ` ' 

М. Романів, секр. 

кар не міг 
них костей. 

Д-Р МРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г 1 А К У Ш Е Р 

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

NEW YORK, N. Y. 
Tei. GRAMERCY Б-2410. 

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

рано від 10 до 12. 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА. 
Заклик до українців у Філц-

дельфії. 
Місто Філадельфія святкує 

8 UbOvM^j(j)qyi1i^qgJ^Ti^ річни-
цю-г-Конституції" А^ерякя, -яка 
булИЧн^^а^онвениіею в Фі-

Ось'тому, почавши від трав-
ня б. р,. відбувалися ріжні по-
ходи й торжества, получені з 
з річницею, які в цьому місяці 
доб‡ѓають вершка. 

На' 13-го вересня визначено 
спеціальний день,, на який за-
прошено до участи в святку-
ванні аж 54 І національності, 
між ними й нас, українців. Де-
які з національностей, які візь-
муть участь у породі, будуть 
представлені в живих образах 
(на декорованих автотрокаос) 
цею ділянкою культури, якою 
збагатили культуру амярикий-
ську. Напр.: італійці покажуть 
епоху радія свойого ге̂ ція Мар-
конія; норвежці своїх варягіЬ., ̀  
які здобули північні береги Д-
мерики ще до КолюмбаГі т.л̀ Д. 
А ми, хоч н^ зможемо замані-
фестувати себе подібними здо-
бутками, всетаки не можемо і 
не сміємо НІЯК відмовитися від 
пОходу. Перш усього тому, щ'о 
такою участю зробимо україн-
ському імені, Й українській 
державній справі велику про-
паганду-, тимбільше, бо на то-
му поході будуть представни-
ки зі всіх 48 стейтів Америки, 
як теж буде президент Руз-
велт. Чиж не булоб нам стид-
но, колиб ми, кільканацять-
тисячна еміграція міста, не.бу-
ли зарепрезентовані в цім по-
ХОДІ? s ; 

Тому, хай всі українці, моло-
ді йстарші, візьмуть участь у . 
поході.' Хлопці й дівчата хай 
приходять вбрані по народ-
ньому. Збірне місце до походу 
для українців є визначене на 
23-тій й Бравн вул., коло Укр. 
Цар, Дому, не.пізніше як ше-
ста тодина вічором, бо за го-
дину пізніше пічнеться похід` 
через „Парквей". 

Українсько - Американські 
Злучені Організації звертають-
ся з закликом до всіх громад 
у місті, братств і товариств, 
щоб вислали на збірне місце 
всіх, кому є можливо бути, зі 
своїми провідниками, а вже на 
місці сформуємося до походу. 

Громадян, що бажають за-
сягнути ближчих інформації), 
просимо прийти на збори в тій 
справі в пятницю, 10-го вере-
сня, в годині 8-мій до Укр. 
Нар. Дому на Френклин вул. 

За управў У. А. 3. О.: 
Д-р П. Дубас, 
П. Чопик, 
М. Пасічник. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ГОЙЕСТЕР, Н. Я. Сестрнтцво 'Лож. 

Пр. Богородиці, від. 36, повідомляє 
своїх члениць, то місячні збори від-
будуться в суботу, 11-го нересня, в 
гали парохіяльніії, `в годині 7-мііі 
ввечір. ^Лросимо довгу{очид, щоби 
прийшли на ті зборн`і внрівнлли свої 
залеглостн. — Олена Скробам, прсл.; 
Настазія Грнцак, кас; Марія Ходак, 
секретарка. 

УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ Щ 
Л Е І Й К І В Щ И Н І 

— написав — 
І в а н Б у ѓ є р а 

66 сторін. 
Ціна ЗО центів. 

Замовляйте в книгарні 
„СВОБОДИ", 

81-83 GRAND ST. (BOX 348) 
JERSEY CITY, ђІ. J. 

ЧЕСТЕР, ПА. Тов. ім. T. Шевчен-
ка від. 156 повідомляє всіх своїх 
членів що трн-квартальні збори від-
будуться в неділю 12-го вересня в 
годині' 1-шій пополудні в Р. п. Домі 
в Честер. Тому обовязкои є кождо-
го члена прийти на ці збори бо є 
важні справи до вирішення. — Я. 
Ташик, прслс; II. Закорчений, кас.) 
В. Новоќ, секр. 

НЮ ИОРК, Н. Л. Українське Запо-
мої one Тов. Дністер, від. 361, rfoai-
домляевсіх своїх, місцевих і позамі-
сцевих членів, що трн-квартальні 
збори відбудуться в суботу, И-го 6й-
ресия, в годині 8-м№ ввечір, в У. 
Н. Домі 2Д7-219 Іст 6-та вул. Обо-
вязком кождого члена 6JTH прнявні(м 
т цих зборах, бо, є важні справи до 
полагодження. Довгуючнм пригаду-
еться, щоби в̀внрГвнаЛИ"'сйбІґ ййлежн-
тости. ѓКаса;, я^врренаі̀ і̂ Я WJWHHi'7. 
ввечір. 'пепрнявннй, член без оправ-
дання тРвіШ№АнШ-'№№Ш$-
ту. — Д. Костнщн№.юекрц) піі'мм 

НЮ РЮРК, Н. й. Тов. „Зоря", 
від. 69, повідомляє всіх' своїх, мі-
сиевнх і позамісце̂ знх членів, що Мі-
сячні збори відбудуться в суботу, 
11-го вересня в годині 7:30 ввечір, 
в У. Н, Домі на б-тій вулиці. Про-
снмо членів прийти на означений 
час. Як також напомннаемо довгу-

!ючнх членів,`щоби внрівнали на цих 
зборах свої залеглостн, бо впротнв-
нім разі будуть суспендовані. Крім 
ріжних біжучих справ, які повинні 
бути вирішені на цих зборах, також 
буде вибір комітету до балю, тому 
приявність якнайбільшого числа чле-
нів є конечна. — Е. Парннцькия, 
секретар. - . . і _ 

^ ^ ^ І ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н І ІЯШ^ШШШ^ШВ 
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СВОБОДА;, ПЯТНИЇВД 10-По ВЕРЕСНІ }Щ агіа 
П: 0; В: І ' Р І И ЛЕНИ'Љ 

Центральний Комітет Злучених Українських Організацій у 
Елизабет, Ні Д Ж ; ПОВІДОМЛЯЄ І запрошує представників 

всіх українських організацій на 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
: ::—^-: які відбудуться :-?—:: :-

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 12-ГО ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1937 РОКУ 
В ГОДИНІ! в т і й ІШЄЧІр. . „ і- ,. 

fr УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМЃ ДОМІІ 
214-21Є FUJ-TON. STREpt, ЋІЛТМ№ЛН^ N. J. 

На тих` збоважбудутьі`гвнриііон: остаточні приготування українців до 
величавого вќступу- в поході в пятницю, 17-го вересня- 1937, для вшану-
ВІІНІ{Я- 150-літнього Ювнлею конституції Злучених Держав. Цей день є 
проголошений, народнім святом в стейті Ню Джерзі, всі' організації і 
школи міста Елизабет, Н.Дж., беруть участь у ввстутЯ тому, наша rpq. 
мада повинна виступити якнайкраще і найчііслеянішс. — НОМГТВГ. 
шшшишшштшшшшшшяшяятяшшшшяяшшфшяшяштшшшшшят 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ГРОМАДА В НЮА?КУ 
: :: : влаштовує : :: ; 
НА ЗАКІЧЕННЯ ЛІТНИХ ЗАБАВ 

№- ШИК-ВІ НЕ , с ^ 
В MONTGOMERY PARK, Montgomery, Avenue, Irvigton, ,№ Jf'N 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 12-ГО ОЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1937 РОКУ 
Початок, в. годині 1-шій пополудні. Ввступ тільки 35 ц. 

Добірна музика. 
На ВІЩЃ будуть промовляти місцеві та позамісцеві бесід-

ники. Bjyie також говорити В. Кедровський. Тема віча „Вудо-
ва Укр. Нар. Дому" в Нюарку. 

ГРОМАДЯНИ: Цим Пікніком та Вічем, Укр. Прав. Громада в Hto-
арку, закінчує літні громадські забави і на закнченіня Комтст докладає 
усіх, старань щоби забава випала якнайкраще, та щоби принагідно по-
рушити справу будови У. Н. Дому. -- Запрошуємо всіх місцевих і Н. 
околичних Громадян до численної ўчасів. 

КОМІТЕТ."4^ ` 
30SMQ 

тії ќмќи з КРАНЗ ..' 
Д-р Шухенич Степан: ГІРКИЇТ ТО СМІХ. Воєнні опов'ідання1 $ ЯГ 
Полянич, Б.: КІМНАТА З ОДНИМ ВХОДОМ, сензаційна повість 50 
Поляннч, Б.: ТОВАРИШІ УСМІХУ, сензаційна повість 40 
Мродовець, Д.: ГАЙДАМАКИ, в двох томах ______ 1Ю0' 
Гоголь, М1.: СТРАШНА,ПОМСТА та Інші оповідання з` передмоввЮ' 

Мі Голубця SO 
Радич, В.: МАКСИМ ЗАЛІЗНЯК, в двох томах ЇЛО 
ЧаАковськнйі Андрій: ЗА НАЖИВОЮ. Повість з галицького селян-

ського ЖИТТЯ Sty 
ГориигівськнЯГ, П.: ПІД ПРАПОРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 50-
БудзнновеькиЙ; В;: ГРВАШТЬ. Історична повість 50 
Голубець, Микола: ГЕИП ВИДНО' СЕЛО. (Нарис 50 
Журба, Г.: ЗОРІ СВІТ ЗАПОВІДАЮТЬ з післясловом MJ Голубця 50 
Косачі Юрій: СОНЦЕ В ЧИГИРИНІ; Повість про декабристів на Укр. 50 
Павло, Свій (Свенцщькнй): СТЕПОВІ ОПОВІДАННЯ 50 
Турянеькніђ Осшт: СИН! ЗЕМЛІ, в двох томах 1L00 
BepHv Жідк ЗАМОК У КАРПАТАХ , 40 
Островсьний, Ш: ЗА: ГРОШЕМ. Оповідання _ 50 
Голубець, Микола: ЗА УКРАЇНСЬКИЙ ЛЬВІВ. Епізоди боротьби 

XIIN-XVIH. в. 25' 
Замовлення враз з належитістю слати на адресу: 

" S V ^ B O D A i " 
81-83 Grand Street, (Р: О. Box 34S) Jeraey City. N l -X 

`ЇІШІ ДМДЇШ 
(як памятка на закінчення шкільного року в українській 

школі). 
РОКСОЛЯНА (Антін Лотоцький). Історичне оповідання 

з XVI століття, ілюстроване 40'ш 
КОЗАК. БАЙДА, історичне оповідання про основинќа 

Запорізької Січи 23 ц. 
БАЙКИ ДЛЯ ДІТЕЙ (Микола Погідний) ілюстроване _ . 25 ц. 
МАНДРІВКА МИШКИ-ГРИЗИКНИЖКИ ПО ЛЬВОВІ, (Я 

Вільшенко) образќи Фартуха 50 ц. 
ПО РІДНОМУ КРАЮ (в полотняній оправі з золотими 

витисками, Дмитра Дорошенка 1 85 ц. 
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ. КАЗКИ зі збірника І. Рудченка, 

` чЗ 42-ма малюнками 40ц. 
ОДАРКА, повістка Андрія Чайківського 35 ц. 
МАТИ-СТРАДН-ИЦЯ, образець з побуту українських вит 

селеиців-в-таборі у Ґмінді 20ц. 
" S V O B O D A , ! ' 

81-S3 Grand Street, (P. О: Box 346) Jeraey City,. N.. J. 

ЯЃ ЖйвЕѓ ЯА(ШСЬШк 
РОБІТНИК 

Що вможливлює низькі 
ЦІНИ ЯПОНСЬКИХ ПрОМИ-

СЛОВИ№ ВИрОбІВ.. 

Загально відомо, що я-
понські промислові виро-
би^уже дешеві та,-не зва-
жаюч№ на. далекийЌ -пране? 
порт, можуть ќонкурува-
ти` на- чужинний ринках.. 

Щоби лекшв'зрозумітиі 
як японці можуть прода-
вати свої вироби по та-
кик. дешевих` цінах ,̀ треба 
бодай приблизно` зазна-
йомитиояі з- обставинами, 
в яких живе японський 
робітник, бо життєвий рі-
вень японського робітник 
ќа уможливлює н и з ь к у 
платню, а це-знову вможг 
ливлює низькі ціни фаб'-
ричних виробів; 

Японськѓ'робітники` пра-
цюють звичайно ліи'Ш"е 
кілька літ і дуже мало зпо-
між них остаються- на все 
життя робітниками. Зви-
чайно приймають їх ли-
ше на кілька літ. Ця си-
сте1м^?зпбчатку. була` вве-
дена"лйше``у' текстильно-
ikj" промислі, а пізніше 
прийяли' її й' інші проми-
слові галузі'. Бо в' Японії 
є звичай якнайбільше ви-
користати спосібности 
робітника, а ' крім' того 
машини є так. удоскона-
лені, що кваліфікованих, 
фахових, робітників треба 
лише до деяких галузей 
Промислу; 

Із 69: міліонів- населення 
ще й сьогодні 40 міліонів 
займається' управою ри̂ -
жових піль, плеканням 
шовкопрядќи, а- останні-
ми- часами засівають і 
пшеницю. По фабриках 
працює багато жінок, які 
звичайно дістают'ь лише 
половину платні чоловіків. 
Девять десятих це дівча-
та між 20—ЗО роком жит-
тя, у деяких ділянках. Г5 
і 20-літні. Один робітник. 
у текстильній фабриці об-
слугує 400 до 800 вере-
тен і звичайно працює 8 
і пів до 9 годин денно'. 
Мешкання мають робітни-
ки безплатне. Мешкають 
як жовніри. 

Більшість жінок із про-
вінції тужить за тим, щоб 
дістатися- до` фабрики, бо 
там, хоч дістануть; низьку 
плату, можуть щось- за'-
ощадити; з чого- пізніше 
заплатять довги родині 
та ще й куплять собѓ ве-
сільну виправу. Ще мож-
ливо'заощадити то'му, що 
фабриканти не виплачу-
ють робітникам усієї- пла̀ -
ти, Лише ОДну частину на 
щоденне` прохарчування, 
шшааашшшшааяатяшшштшш 

іЩОб№ МвДЛЦІ HtLpl у. ф й ^ 
.ричних крамницях купу-
вати овочі й інші' річи, а 
решту плати.- виплачують 
_ЦОЙНО'ІТОДІ†; ЯК рОбІТНИК 
покидає фабрику. 
: Харч'̀ 'їх дуже скромний. 

'Рано горох; городовика і̀ 
чай, на обід риж^ сушена 
риба,- зуп_ц грродовииа і 

Чиїй,, аі велюром знову риж, 
риба, городовина г чай. 
Харч це не надзвичайний, 
та японці з нього вдово-
лені. % 
І -$ласники. фабірик ста-
раються бути з робітни-
ками в добрій' з-їоді,'? та 
наскільки це можливо, 
придержуються патріярт 
хаЛьнихі̂  звичаї'в, які є в 
японських родинах. Ро-
бітникй мають на місяць 
чотири вільнЬ дні, одначе 
не мають суспільного 'о-
безпечення^ Всеж біль-
шість робітників дістає 
від` фабрикантів платню 
за два-три місяці, коли 
покидають фабрику. 
k Великі труднощі спри-
чинює конкуренція малих 
підприємств, яких не о_іо-
вязує законний ^іас праці. 
Тих` малих підприємств, у. 
яких- не працює навіть 10 
робітників, є в Японії 40,-
000; а великих фабрик, у 
яких працює більше як 
1,000 робітників, є усього 
лише 165. Три' пяті ро-
бітників працюють у під-
приємствах, у яких'є мен-
ше як по 5 робітників. Ба-
гато робітників працю-
ють для фабрик і вдома. 

етолицњ деш-f t БИ!,.. 
ГОДИННИКІВ 

ЗеРера^;столиця Ірану Ш?Р" 
cii^napaxojaye сьогодні 450,000 
меліионців^отже є це ОДНО' 
з більших міст Близького 
СХхОду. Столиця Персії лу-
ЧЙТЬ дивно' прикмети' СХІДНЬО-
го мірта; з новочаснйи. Оба-
біч широких' вулиць викопали` 
глибокі канали. Доставляють 
вони воду' мЬшканцям. Bofcyi 
ДЮ ВІДПрОВаДЖуЮТЬ ДО' спе-
_ІІЯЛБНИЌ. баСЄИІ-V ЩО' є в. ло-
двірях домів, а відтам при по-
мочіі розбудованої системи 
помп допроваджують воду до 
(мешкань і Ѓі вживакіть до 
-миття т-v до страв, 
і -

Висловом зверхньої новіт-
ньої культури є уііравильне-
ний вуличний рух; Шдпятьдеі` 
(сять кроків; є наѓ вулицях по-
ліційні цистерўнќи, і ' на пе-
рехрестях. стрункі поліцаї в 
білих рукавичках кермують 
вуличним рухом. Рух. цей. ду-
же оживлений, бо останніми 
часами збільшилося значно 
число двокінних фіякріш 

Чужинець - турист мусить 

‚аинонйй'г подинннк у б^йлвку 
парляменту, та цей годинник 
зараз зіпсувався і якось ніќ#му 
‚не спішно, направити4 його? 

"" ` у ' ' 

НПгвгШВЩІВШШ 

На- всіх` імпрезах і весіллях 
„Радіо в а Орхестра" 

М АЧ ЄЕРБШЄЬКОРв-
Обслужить і̀  нлЛонбаг̀лнпІш№С. 

169 AVE. А', NEW YORK CITY; 
Телефон: ALgonquin 4-4952 

f j w r w ^ w # w w w t n n w j w -" і 

I П О В І Д О М Л Е Н Н Я : 
І Подаю до відома; що підќриваю 
лікарськиД офіс у ФілядельфІТ. 
Перебував- я два роки в Європі, 
ДЄ брав КУРСИ' ( p o t t gradufltc 
course.) на клініках у Відні (Ав-
стрія) і відвідав клініки в Парижі, 
Ніремберху (Німеччина), Празі і' 
в Римі, щоб познайомитися з най-
новішим на полі медицини. 

ЛІКУЮ; ВНУТРІШНІ, НЕДУГИ 
Й: ПОЛОВІ НЕДУГИ 

(До внутрішніх недуг рахуються 
недуги серцям легенів, жолудка, 
кишок, печінки, нирок-, кровќ, ЖИЛ, 
нервів, ревматизм, діябетес (цук-
рова хороба), скрофулоза йінші) 

Ііі 
ВСІ ЦІ ХОРОБИ ЛІКУЮ 
НАЙНОВІШИМИ НАУКОВИ-

ми МЕТОДАМИ: ІІ 
УРЯДОВІ 
ГОДИНИ: 

' Вівторок, нятнн-
; ця 3—8.. 

І'Ѓнші дні р а н о !! 
1J 9-2. І; 

В- неділі дого-- V, 
І вірно.,. 

Д-Р І№ МИЛО.В-ИЧ І 
1422 W. GIRARD AVEIWH, } 

PHILADELPHIA, PA. 

Вулиця Срібнй й' Тоиіо 
je у; затиіііньому^ відлнї'д-
ідіі парііввої' дільниці. Ше-
ред наріжним домом сто-
їть ря‡ лімузин, Певноз^. 
ДЬОІЙ^" Д-йиі' відбуваєтііся 
)іолітичнй щнфіедемція, а-
бо наради японських фі-
яансістів. Ні. Наріжний 
'будинок це домівка клю-
бу новочасних, японських 
ЖІЙОЌІ'`" - ` 

‚ЧУ̀ж'йИці все` ще уявля-
ють собі японку як роман-
тиину мадам Ботерфлай. 
Тяггіе треба забувати, Що 
японка це передівсім жін-
ка Схрду. Так теж уќ лада-
іеічіс#все її життя'ѓў відно-
шенні до- чоловіків. Спів-
життя це не було ніколи 
невільництвом. Хоч япон-
х:ька' жінка, залежна була 
все від чоловіка, то таии 
залежність^ ця̂  мала все'4 в 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ 
НІ! ПРОДАЖ КЕ"ДИ ш т О р - Один ІМ.ІІГидаЛ. у ціліьиблану, в якім 
є самі апартаменти, при шторі є 
2 крмяати; Рент $25. Щна $500ч Го-
ЛОСГТЬСЯ: 209^211 
839 НАІЯП ST., 

- ні і 
BROOKLYN: N. Y. 

пристосуватися до харчів 
Близького СШ .̂--:іИв_шМ_н4`с^61 - ‡ Ш Р самостійно 

сти, відваги. 
' Нині, коли до` всіх за 
кутків' Японії' продіста-
ієтьгі#' поступ, незалеж-
ність жінки ще більші 
Висловом тих змагань 
вірних жінок і дочок Я-
тюніїі є новочаснйи ќлюб 
при вулиці Срібній. 

Головою ќлюбу , відає-
давна є жінка міністра за-
`кордонни^ оправу Гіроти 
Найвамшішим- завданням 
ќлюбу є самоосвіта. Я-
понки зрозуміли; що ко-
ли хочуть дорівняти- аме-
іриканкам чи` англійкам; 

піа страва ;;, це, , бйранина, 
приладжена на?тяжко,,.стравним, 
товщі, й ри)К. Ось скромне ме-
ню. Шість найріжніших заму-
сок, відповідно товстих, від-
повідно гострих і' квасних, по-
тім дві зупи, риба,, кілька ро-
дів мяса, компот, лєгуміна та 
чорна кава. 

чужинець лекше може при-
звичаїтисяі до- такого харчу^ 
'ніж до підсоння. В зимові мі-
сяці ночі дуже холодні, сТо 
температура спадає до'20 ступ-
нів нижче зера, а за' дня` часто 
й зимою є тропікальна спека. 
Ці величезні1 ріжнйці' темпе 
ратури, що змінюються-навіть МУС Я Т Ь здобути- більше 

‚̂ нілька разів за день.требають 
увесь рік. Від березня до 
травня піскові бурі є на ден-
ному порядку. Заступають во-
ни знаменито лондонську мря-
ку. Коли-така буря завіе`дріб-
ним пісковим пилом,, тяжко 
бачити щось перед собою на 
віддаль кількох кроків. Чуг 
жинці, які. живуть у столиці 
Ірану, призвичаюються з тру-
дом до тих умовин. Піддають^ 
ся безпомічно східньому фа-
талізмрві. 

Цей фаталіям витворив; се-
ред мешканців' столиці` дивну. 
погорду для часу;. Коли місце-
вий купець заповів; що ирий-
де в- 9 годині) рано;, то напев-
но. зявитвся йоло IQ. го`дини, 
або пополудні, або навіть на 
другий- день. Кожнгійі реченець 
торговельного бизнесу пере-
сувають- багато разів^ а' майі 
же ніколи не` додержують. 
Може- причиною того- є ІІ те, 
ихб столиця ‚Ірану,щ ќџє,.. 

знання. Тому то в кімна-
тах ќлюбу при вул. Сріб-
ній увесь день збирають-
ся елегантні пані й молоді 
дочки — не розпещені 
аристократки, в ч а т ь с я, 
дискутують на тему но-
вих політичних і суспілв-
них напрямків, поширю-
ють своє фільософічне й 
історичне знання,, вчать-
ся' чужих, дивних для них 
мов. Теми, до гутірок па-
ні Прота та професорки 
беруть із токійського у-
ніверситету і. щоденної 
преси. Ќлюб, як, місце то-
вариських стріч5 улекшує 
членам, багато справ, що 
торкаються господарства, 
жіночої моди та" спорту. 

Ліобнй сестрінок. 
. — Тето, я приніс тобі муху, 
зроби мені з неЃ слона. 

Не можу того зробити, 

If (1 JJtf хто потребує грошей на 
і ', „ і'.тЯ""'й! моргедж; мояЛ - ЗЃО -

ЩОсЊфЩ _KB4iWilV1?iJ K^..VHI на 
а д р Є І г І В ^ Ц ^ ^ К і р 2to-
241' Sprityfftdd Ате-і N.w__-k, N. J. 

Telephone: Bigelow 3-7303 

niHHVlfVP ПАРОВІЇ; укрвТнськісі 
HUUirfiM'U' щатваавтй` смтеник. 
Може провадити, школу, упраіі.іящ 
хорвм і добрий' організатор. Зі чи. 
шення нроіт` слати! гіо-$ 

REV: FATHER' 
P. О: Bta 224, Rail- River; Matt. 

jl P E.. Я. МИШЕНК0 
j ЛІКАР,. ХІРУРГ І' АКУШЕР 
ІбОЄ W. CHICAGO AVENUE 

(cor CWcigo and. A'shl-ліі) 
CHICAGO, ILL. 
УРЯДОВІ ѓодним: 
1_4; 7__g- p.M. 

Office- phone: Seeiey 5004 
Reei phone: V_o Вшгев. 1126 ! 

fX МГ пРо б к а 

U-Љ зілля 
M П Е Р ' Ш : LAXATIVE 

Мілертои є- приемня# І' легкий 
до зааснття. 

Мілертон дає навкрзші успіхи, 
коди Його виишаеться тільки в ко-
нечності, а тоді заживається його 
або зараз перед нічним, спочин-
ко.м, або по истанню рано. Мілєр-
тон не внрОбля- прнвички. 

Одна Велика Коробка S! 
вистане майже на ціляй місяць. 

: Спеціальна' оферта читачам 
і „ЄвободипІ-
І Г 1 Я .mi ML одиў -.робѓу Мілгртош) 
- { у Я.йО зм деЃ- хояовкК' Міжртоят 

v Г j S2;0O ЗІ rpw хорвбч. MUctrriWf, 

і ПнтпЛте за зіллжм MUtOTOH у пішій 
сусЦиій-. -л гнііі. ач іќ т і - Юго м ш. 

і ‚лть. ТО' пишіть до; 

{ J. S: MILLER-, lac, Dopt. Vn 
P. O. B o i 6 2 B , . NPWOXV, N4 j 

Дитинко! 
годинників: В'останнйрму, щ№ — А татко каже, що тіточка 
щоправда,; вбудішалАѓ-.1о№1н.ргІВСе р о бить із мухи слона^ 
ми— шш$шшш—м 

Т А Р а д і і І БОГИНЯ ЛІАЇВ. 

ft, глЬ 
НИНіГ ; Л 

І -

' іќ 

(М0) 

МИР ОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРББНИК 

Вез ріжниці^ як далеко' поза 
пюарком. Вразі потреби теле-
(ЬЬнуй"те до нас. Обслуга шир? 

І' ЧЄСИа, — О Я̀, с е : 
383- MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Ате. 
E W A I t K , N. J. 

Phone: Е-зе- 3-5347 L: 
П Е Т Р О Я PB'M'A 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

а ьпгхои tfXBLfi В Ш$ЩЩі{$ЏІФ страхіть ні 
погрбзй- королевої Залії не 
зуміли залякати Тарзана, ко--
ролева знову вибухнула гні̂  
ВОМ: У ЇЇ ПОВеДІНЦІ ВИДНО бу-
ло^ 'що- їй тепер не йде вже 
`про те, щоб тортурувати 
цього білого чоловіка, тільки, 
про те, щоб зломати цього 
зух-вальця морально. Один з- її 
слуг підійшов до неї Г `про-
шептав: „Чому не спробувата 
„ягуарської. кдітки"?` 

В' цю пору, коли Тарзан 
змагався з нерівними силами' 
маянських потвор, Дарног під 
чутливою опікою Юлі Дейл 
повертався поволі- до здоров'-

` ля. В̀ це піклування ;гОля 
Дейл вкладала стільки чуття; 
що воно дуже (скоро перемі-
нювалось у палку любов: А-
ця любов трапляла на дуже 
податливий грунт з боку Яар-
нота. Його хвороба тепер ви-
давалася йому майже прікм-
ністю .̀ 

_Ш 

Тільки ці його 

m і 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В EUIONX, BROOKLYN, NEW 

YORK t ОКОЛИЦЯХ 

129 E. 7Ш STREET, 
NEW YORK, N: Y. 

Tel.; Orchard 4-2568 
BRANCH OFFICE At- CHAPEL: 

707 PROSPECT AVENUE 
(cor. E. 1B6 SW), BRONX, ї ђ ї . 

Tali Melro.e 6-6577. 
"—-"Иі____-_---і__ч_____________._—^_ 

ia-

ні 
ДО 

Ko-

rapm 
строї захмарювала гадка, rtpo 
Тарзана. `Дівчина: також ,̀ д}же4 

журилася, що ні Тарзан 
Раглян не повернулись 
ціатра, `але про це вона' не 
тіла- згадувати ДйрнотЬві, 
щоб його без потреби' не оез-
покоїти. А Дарно` мовчав,) бо-
у овоїй, голові снував спин 

.пляж плян, про ЯКИЙ' тжко 
йому, було говорити, дівчі аі. 

Посидівши ще #вильку біля 
ДЬрнота, Юля' побачияаі ідо 
ђін` поволі засипляє. Коли 
Дарно заснув- „надобре", -Ю-
ля Дейл потихо. встала і вий-
шла з кімнати. Але Дарно 
фактично не спав. Як-1 тільки 

- дівчина вийщпа з` кімнати, 
він поволі піднявся і по-
чав збиратися: Він- рішився 
йти Тарзанові на поміч, навіть 
колйбйому самому'прийшлося 
наложити, головою.. 

J 

П Т А Н Т Г І І Ь К О 
Новий УкгйіНськНя Ундертейкер 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга: 
найкраща. 

J O H N B U N K . О 

Е-"toted Uiu.dert-_cer _b Embalmer 
E. Sth ST., NEW YORK CITY. 

Mfied1 Funerals- as low іќ $450. 
TelepJione: Orchard 4-8088 


