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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЗАК0Н0ПР0-
ЄКТПЕЙПАВ 

ВАШИНГТОН. — Реорганізаційний законопро-
ектєкт„ на основі нќого президент дістав .би`більші 
прана, після довгих дебат- у палаті представників 
перепав. Його відіслано назад до спеціального ко-
мітету„ який, кол'и вважатиме це за відповідне, вне-
се інший законопроект у тій справі. Відкинення цьо-
го законопроекту є тяжким ударом в авторитет пре-
зндента Рузвелта, бо це президент в першій мірі 
старався від конгресу здобути затвердження цього 
законопроекту. Урядові кола, а та'кож бесідники 
в конгресі зазначувалі-ц що відкинення цього зако-
нопроєкту буде рівнозначне з ўділенням вотуму не-
довіря президентові. Провідник конгресової біль-
шости, Рейберн, заявив, що це викличе дуже погане 
вражіння за кордоном, бо відкинення цього зако-
нопроєкту фактично означатиме, що на основі пар-
ляментарного голосування президент перестав бути 
провідником нації. Та це все не помогло і законо-
проєкт таки перепав малою більшістю: 196 голосу-
вали за нього,. 204 проти. 

Проти законопроекту голосували багато демо-
кратів. Багато з них є озлоблені на президента то-
му. що, на їх думку, президент Рузвелт деякі річи 
переводить дійсно по диктаторському. Багато ра-
зів він робив дуже важні рішення, а про них навіть 
не повідомляв провідників політичних партій, звер-
таючись їм усім понад голови безпосередньо до 
конгресу. 
ПРИГОТОВЛЯЮТЬ ШИРОКИЙ ШІЯН ДЕРЖАВ-

гГИХ РОБІТ. 
ВАШИНГТОН. — В урядових колах приготов-

ляють широкозакроєний плян державних робіт, на 
основі якого, як це заявив директор „ДОбліо Ш Ей", 
Гопкінс, кожний здоровий мешканець Америки зміг 
ои діставќ.заняттямЃОв`кінс є того переконання, що ` 
ќрате буде, коли уряд цілковито знесе всякі, гро-
іиеві підмоги безробітним, а натомісць даватиме на-
году кожному заробляти на прожиток працею. Пре-
зидент у тій справі підготовляє послання до кон-
ґресу з жаданням ухвалити на. ту цѓль додатково I,-
";0О міліонів долярів. Цей проект зустрів також ба-
гато критиків. Сенатор Ванденберг сказав, що цей 
проект потягне за собою чергове задовження краю, 
яке остаточно мусить довести до інфляції. 

І ГУВЕР КРИТИКУЄ РУЗВЕЛТА. 
САН ФРАНСІСКО. — Бувший президент Гувер 

виголосив промову, б якій критикував економічну 
політику краю, що провадить до цілковитої кон-
тролі економічного життя. Гувер говорив, що така 
контроля не доведе краю до добробуту тільки ство`-
рнть в Америці заколот, з якого може зродитися 
фаши`зм. _ Він наводив як приклад деякі европей-
ські краї, в яких прийшло до фашизму саме таким 
шляхом. Гувер говорив, що європейські краї наза-
гал якось виплуталися з кртзи, а Америка далі в неї 
Г р у з н е . . ; , ч , ; , , . , , f . , . , , . -

АНГЛІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ ПОВОРОТУ МАЙНА 
В МЕКСИКУ. 

МЕКСИКО СИТІ. — Англійський посол у Мек-
сику вніс в імені англійського уряду формальне до-
маг"ання, щоб мексиканський-уряд звернув назад ан-
глійським (фірмам ті копальні нафти, які він єконфіс-
кував кілька тижнів тому. В домаганні говориться, 
що ті копальні нафти мексиканський уряд еконфіс-
кував неправно. Це домагання викликало в Мексику 
велике вражіння, бо там загально думали, що Ан-
ґлія поступить так як Америка і буде домагатись 
тільки грошевого відшкодування за сконфісковане 
майно. 

ЗЛИВИ І БУРІ НА ЗАХОДІ 
АТЛЯНТА (Джорджія).—Внаслідок обриву хма-

ри і повеней ўстейтах Джорджія Алябама і Міеісіпі 
люди потерпіли великі шкоди. Струя води',-'що`'по-
встала знаѓлоѓ зливи, вдарила нагло на один дім і 
миттю забрала' його з собою враз з 13 людьми. Во-
ни всі потопилися. А. торнадо знищив містечко А-
лисвил і вбив притім також ІЗ осіб. У стейті Тексѓе 
впали глибокі сніги. Вони засипали одну хату до 
тої міри, що вісім осіб, засипаних у̂  тій хаті, не мог-
ти видобутися зо снігу і подушилися з браку пові-
тря. Шкоди веЛичезні, але' вони будуть точно об-
числені щойно тоді, коли,буде привернена комуиі-
кація. .'.. . . ' , ' ' і ' . 

БОРОТЬБА ЗА 40-ГОДИННИЙ ТИЖДЕНЬ 
ПРДЦІ. 

ОЛБАН'і: — Група представників на конститу-
Ційній конвенції`, що тепер відбувається В Олбані) 
під впливом Американської Федерації Праці стара-
ється встромити в резолюції цеї конвенції домаган-
ня 40-годинного тижня праці 

ТРАГЕДІЯ. 3. . ГРИНЬКАМЙ 

АМЕРИКА НЕ ЗБІРОҐГЬСЯ? 
А що роблять ці військові повзи на процеси Дня Армії у Вашннґтоні, що відбу.-

лася для, відсвяткування вступлення Злучених Держав до світової війни? Ці повзи;.— це 
останнє слово військової техні'ки: легкі, скорі й засоблені в радія. 

БЕЗРОБІТНІ В КЛІВЛЕНДІ. ВИКРИТТЯ КОМУНІСТЙЧ-
НИХ ЯЧЕИОК У ЌУРИТИБІ. 

За обчисленнями міського 
статистичного уряду, в місті Делегат поліції Маріо Ав-
Клівле !Ді одна третина насе- 'ўсто де Кейроз викрив у Ку-
лення жиє або з „Доблю Пі гнггибі (Бразилія) вісім кому-
Єй^`або з безпосередньої під- ністичних ячейок. На чолі ко-
моги. В той спосіб безробіття муністичного руху стояв жид 
в тім міст^осуггнулйГ^р('коТіГГ Д 'Р Самуел Гук.- арештовано 
незнаний досі в історії. Щ ос'б і сконфісковано кілька 

(тисяч видрукуваних летючок. 
ПАСТОРИ И ЛІКАРЃ НА і 

ДОПОМОЗІ. 7 І Д Е В Я ' Т Ь МІСЯЦІВ ВЯЗНИЦІ 
Згідно зо звітом централь- ЗА ШАХРАЙСТВО. 

ного бюра суспільної до ѓдам о -
ги в Торонті, 15 місцевих па- Р. Б. Грегем, полпгп"ший 
сторів або -проповідників без суддя' у Вінніпегу, засудив Ч. 
парохій і без .заняття є зареє- Е.-.Варда на 9-міеячну вязшг-
стровані `на лісті допомоги. Цю за те, т о Вард ошахрував 
Крім них 4 лікарі, 6 архітектів, місто на $777. Сталося це в 

ЖИДИ В ПОЛЬЩІ. 

Управитель екон.-статистич-
ного 6rofSa при жидів'ському 
T-ві „Цекабе" у Варшаві, Бо-
рснштайн, стверджує, Що 1931-
го р. було в Польщі 3,114,00С 
жидів.. СТІОГОДІІІ ця цифра є 
грб^гГ "бі'льїїіа. 79 нроіі. жндіз 
у Польщі живуть з торговлі. 
ремесла й іфомислу. 

ЧИСЛО РОЗВОДІВ У КАНАДІ. 

Домініяльне бюро статисти-
кн в Отаві оповістило на днях, 
т о впродовж минулого року 
в Канаді 1,870 подружих нар` 
дістали розвід! Рік нередтим 
розводів у цілій Канаді було 
1,526, а 1935 р. було їх усього 

6 редакторів і неозначене чи- той ‚спосіб, що Вард, який був ( j 3 7 G ' значить' ч 
сло інших професіоналістів 
прикрашують своїми назвища-
ми лісту безробітних. На лісті 
є зазначених 220 ріжних про-
фесій і в кожній рубриці зна-
ходиться певне число безро-
бітних осіб, що колись займа-
ли вищі становища. Згадуєть-
ся також таких бизнесменів, 
що свого часу вважалися за 
дуже маючих. Те число квалі-
фікованих людей збільшуєть-
ся що року молодими профе- ' 
єіоналістами, які виходять з 
університетів, але які не год-
ні знайти праці у свому зван-
ні. Департамент допомоги 
вдержує окремий відділ для 
них і пробує знаходити їм при-
міщення у праці. 

ЖАХЛИВА ПОЖЕЖА В 
ЯВОРІВЩИНІ. 

В Змієвиськах, повіт Яворів, 
повстав вогонь у забудуваннях 
М. МаЩолюха. Вогонь Скоро 
‚поширився, бо був великий ві-
тер. Згоріло 29 домів і 49 го-
сподарських будинків. 180 о- шизмові 
сіб полишилося без даху над 
головою. При'чиною пожежі 
‚була неосторож^ поведінка з 
B O F H e M . : -і.,І . . 1 , 

на пу'бличпій допомозі в р. 
1932 до 1937, в тих самих ро-
ках ;купив у Вінніпегу дна дог 
ми. Віїѓ не признався, .що по-
сідає два доми і має з них до-
хід. 

Таких Вардів у Вінніпегу є 
помадо... ` 

СТАЛІН — ФАШИСТ. 

Орґан? Бенѓта Мусолінія, іга-
лійський часопис, що вихо-
дить у Римі,`„Попольо д'Іта-
лія", помістив статтю, в якій 
назвав Йосифа Сталіна тайним 
союзником фашистів, через 
його масове вимордування 
чільних московських комуні-
стів. З оглядў'ка саркастичний 
стиль згаданої саттті догаду-
ються,' Що її писав сам Мусо-
ДІнц Через представлення Ев-
ропі жорстокости больше-
вицьких трибуналів і через по-
казання справдішнього облич-
чя`большевицької Росії Сталін 
робить неоцжеиі- прислуги фа-

ПЯТЬ-ЛІТНІЙ х л о п ч и к 
ВТОПИВСЬ У КРИНИЦІ. 

„ЗВЙОНЗЕК 6АНДИТУФ В 
' ПОЛЬЄЦЕ". 

Одного зарібНика в Білій 
Чортківській потягнули до від-

5-літній хлопчик Василя Да-
видюка у Ріно, що лежить 25 
миль на схід від 41іс Ривер 
(Канада), втопивсь у сѓудні, 
що знаходитьс`я на подв'ірю 

повідальности за те, нш напи- його родичів. Хлопчик бавив-
сав до власниціѓ двора А. Гор-
диньскої анонім з вимогою, 
щоб зложила на його руки 
,2,000 зл., бо в іншому разі за-
платить 20-.000 зл. Лист був 

ся на подвірю й правдоподіб-
но з цікавости підняв нак'рив-
к'ў від студні і впав` до води. 
Неприсутність хлопця заава-
іжили доперва по кількох го-

підписаний „Звйонзком банди- динах і почали його шукати 
`туф в Польсце". Згаданий за- (та знайшли його бездушне ті-
рібник до вини не признається, ло в криниць ^ 

ис.'іо розводів 
;Р0СТЄ З КОЖНИМ РОКОМ. 

В Мзнітобі в 1937. році бу-
;;о 200 розводів, в Саскачевані 
109, в Алберті 241, в Бритиш 
Коломбії 569, в Квебеку 43, а в 
Онтаріо 596. Решта розводів 
припадає на приморські яро-
вінції. 

АФЕРА ІЗ СХОПЛЕННЯМ 
ГЕН. МІЛЄРА — ВИСВГТ-

ЛЕНА. 
До слідчого судді, що веде 

слідство у справі схоплення 
перед кількома місяцям'и `'ген. 
Мїлєра, відбулася конфронта-
ція пані Мілєрової з жінкою 
сидить у вязниці уже 5і міся-
ґен. Скобліна, Плєвіцькою, що 
ців'. 'Адвокат п. Мілєрової 
предложив слідчому судді до-
кументи і матеріяли у справі 
схоплення ґен. Мілєра. Він до-
казує своїми матеріялами, що 
'замах виконали агенти ' ҐПУ, 
бо того дня причалив до Гав-
ру совєтський корабель „Ма-
рія Улянова" і нагло відплив. 
Авто совєтської амбасади при-
їхало того самого дня до Нрн-
стані коло 5. ѓод. попол. і цим 
автом привезли ґен. Мїлєра 
на корабель, бо він пропав у 
год. 6. попол. Третім доказом 
є те, що корабель „Марія У-
лянова", який їздить на шля-
ху Ленінград-—Лондон—Гавр,; 
відбував подорож через кі-
льонський `канал, а 22. вересня 
м. р. після того, як пропав 
ген. Мілєр, корабель плив ін-
шим шляхом довкола Даніц 
оминаючи кільонський канал. 
Корабель змінив свій шлях то-: 
му, Що були чутки про реві-
зію корабля німецькою .вла-
дою. 

ЛЬВІВ. —: „Діло".(ч. 66) подає дослівно п.оль-
ський текст, зарядження волинського воєводи Ю-
зефского, яке доручено опівночі 2Q. березня б: р. 
Кипріянові Дубовому,.Гаврилові Цимбалк)кові, Му-
сієві Зисці, Юхимові Гаврилюкові й Остапові Зисці, 
мешканцям села Гриньки на Волині, і яким нака-
зано їм негайно опустити село, в котрім не дозво-
лено їм жити впродовж трьох років. Не подано в 
приказі ніяких причин, чому таке зарядження-вида-
но і за які провини. Сказано тільки, що таке ?за-
рядження можна видавати ‚без узасаднення на під-
ставі розпорядку президента держави про перебу-
вання в прикордонній смузі. Село Гриньки це те 
саме, де відбулася недавно трагедія з примусовим 
перетягненням населення на римо-католицький об-
ряд. Це тоді відгрожувалися, що хто на римо-ка-
толицизм не .перейде, той буде з села виселений. 
‚^Ціло" додає, що зарядження видав воєвода К}зеф-
екі, про котрого поляки пишуть, що він є „прияте-
лем українців". ,, , 

ЗМШИ ОБРЯД — ПІДЕШ НА РОБОТУ. 
ЛЬВІВ. — Ў Польщі не пускають українських 

безробітних до Німеччини на роботи без поповню-
вання насильства над їх душами. „Діло" (ч. 67) по-
дає, що в Креговичах, Ніжатичах, Сінній, Канчудзі 
й інших околичних селах переворського повіту да-
ють дозвіл робітникам греко-католицького обряду 
виїхати на пільні роботи до Німеччини тіч?љки тоді, 
коли ці робітники приносять метрики, які виказу-
ють, що вони перейшли на римо-натолицизм. 

„ПАН МУСІ ПУЙСЬЦЬ". 
ЛЬВІВ. — У Турчанщині доручили ІЗ українцям 

і українкам зпосеред учительства візвання иікільно-
гоі інспектора; `яйим'він наказує тим учителям і вчи-
телькам вмести просьб}' про перенесення до інших 
місцевостей, разом із заявою, що зрікаються коштів 
перенесення. Коли один з учителів запитавсь ін-
спектора, БОнковского, що це значить, що він має 
просити, щоб його перенесли, інспектор відповів ко-
роткотак: „Пан мусі пуйсьць". ї очевидно, що „мусі 
иуйсьць" на мазури, якщо хоче далі вчителювати. 

„ДО ВЯРИ ОЙЦУФ". 
ВАРШАВА. — Католицький „Мали Дзєннїк" (ч. 

76) не знаходить слів, якими можнаб описати, як 
він каже, ту радість, що її відчували 36 родин „зру-
щених поляків", котрі жили з діда прадіда в Де-
деркалах, кремянецького повіту на Волині, а котрі 
тепер перейшли на римо-католицьку віру. Це село 
лежить також у „прикордонній смузі", себто'там, 
звідки тепер польська влада насильно й без причин 
виселює українських селян. Рятуйком тиоже бути 
в тім випадку те, що польська газета називає „пов-
ротем до вяри ойцуф.".. - -

Є ВЖЕ „КАДРА МЛОДИХ". 
4: ВАРШ'АВА. — Співробітники численних гто№ь-

ських органів, що їх видають на українських землях 
під Польщею, зокрема на Волині, як і тих, що їх 
видають у Варшаві для „кресів", обедналися разом 
і створили організацію, яка зветься „Кадра МлоДих". 
Будуть до неї притягати й „українську інтелігентну 
молодь" з Волині. Ціль цього товариства така: за-
прягти „братні національності" на східніхкресах до 
вірної праці для скріплення Польщі. ІнЩимй слова-
ми: зробити з української молоді на Волині поль-
ських патріотів. ; , - - ,.-

БЕРУТЬСЯ ВЖЕ І ДО КАЛ ЄН ДАРІВ, 
ВАРШАВА. — Польська Агенція Телеграфічна 

подає, ЩО польське міністерство внутрішніх справ 
відібрало дебіт виданій у Канаді українській брошу-
рі „Куди прямувати", газеті „Карпато-Русскоє Сло-
во", а вкінці і календареві У. Н. Помочі на 1938 рік. 
Як відомо, взагалі не допускають до Польщі таких 
українських часописів з Америки,' як : ‚'‚Свобода". 
ЗаЧалИ Також тепер завертати і ‚ДОви#ейну Книгу 
У. Н. Союзу". 

'ДОМАГАЮТЬСЯ КОЛЬОНІИ. 
ВАРШАВА. — Польська Морська і КоЛьояльна 

Ліга розпочала 'широку агітаційну акцію в справі 
польських заморських кольоНій. Відбуваються чис-
лЄні віча й маніфестації, на яких домагаються від 
уряду, щоби поробив рішучі кро.ки, щоби Польща 

.могла мати свої кольонїї, бо вона перелюднена, а 
еміграція замала, бо нема куди безземельним емі-
ґ р у в а т и . і'Л-}ti - і `- -

МОЖНА ВЖИВАТИ` УКРАЇНСЬКО! МОВИ. 
ПРАГА. — Культурна комісія парляменту рішИ-

ла, що заки буде остаточно вирішений' мовний спір 
на Закарпатті, не можна забороняти вживати в шко-
лах української мови і фонетичного правопису. 
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ВЕЛИКІ СУДОВІ РІШЕННЯ 
Останніми часами Найвищий Суд Злучених Дер-

жав видав кілька рішень, які дають поняття про 
зміст того, що звичайно називається демократією. _ 

Одно з цих рішень відноситься до так званої 
свободи преси. Під свободою преси розуміється 
право висказувати в газеті свобідно, себто без об-
межень з боку уряду, погляди про всяку громадян-
ську справу. Як відомо, такого права в тоталітарній 
державі, комуністичній чи фашистівській, не приз-
нається; там газета не має свободи висказувати по-
гляди, які їй хочеться, а мусить висказувати лише 
такі погляди, які їй уряд приказує. Це право звичай-
но вважається як право редакції, чи накладця. 
- .Тепер` Найвищий Суд, видаючи остаточний 
присуду справі Алби Ловел, „священиці" одної ре-
ліґійної секти, кидає на справу інакше світло. Ця 
жінка роздавала летючки й брошурки за свою секту, 
не діставши на це міського дозволу, приписаного за-
коном міста Ґрифин, у Джорджії. Суд уневажнив 
Присуд,проти цієї жінки на. Цій основі, що міська за-
койввдшгиа`владалне ‚мала права видавати такого за-
кону, бо це булоб обмеженням свободи преси. Мов-
ляв, свобода преси належиться не лише редакції ча-
сопису, але всякій людині, і відноситься вона не ли-
ше до газети, але й до брошур, книжок і летючок, 
словом: до всякого'друкованого слова. 

Неменше цікаве рішення видав цей суд у справі 
свободи пікетування; Новий Муринський Союз піке-
тував у Дистрикті Колюмбія крамницю, котра не 
приймала на роботу муринів. Нижчий суд відмовив 
муринам права пікетувати, бо, мовляв, пікетування 
має відноситись до умовин праці, а не до політич-
них ;переконань роботодавця. Найвищий Суд зніс 
цю відмову й признав муринам право пікетування, 
бо, мовляв, муринські пікети звертаються проти 
практики при найманні робітників, яку вони вважа-
ють несправедливою. Відібрати їм таке право значи-
ло би позбавити їх права, гарантованого конститу-
ціею. 

v 'Не"трудно догадатися^що ці рішення Найви-
щото"Суду Злучених Держав-мають велику вагу, бо 
їх негайно примінять не лише до справ, у котрих їх 
видано', але й до інших справ, у котрих спір оберта-
ється' к!0ло такого самого питання. Як відомо, в 
кількох ‚містах міський уряд, бажаючи не допусти-
ти до юнізації робітників, видав закони проти роз-
дачі летючок і потім на тій основі арештував юній-
них організаторів і агітаторів. Рішення в справі 
джорджійського міста буде мати вплив і на ці 
міста. 

' Рішення в справі пiкeтy^aння, видане супроти 
муринів, гарантує подібні права не лише муринам, 
але й іншим робітничим групам, які хтонебудь об-
межує при найманні за їх національну, расову, чи ре-
ліґійну приналежність, чи хочби за їх політичні,по-
гляди. їм усім, видно, належиться право страйкуван-
ня й пікетування. 
^оім;Цьог.0яроду судові рішення повчають маси, як 
їм уживати конституційних гарантій для' оборони 
своїх прав до.життя й свободи. 

О. с. 

Ш Щ Ь К И Й „АНШЛЮС" 
австрійкий „аншлюс"? Чому 
не зажада'в для Польщі ком-
пензації? Натякає навіть, що 
такеж було скрите порозумін-
ня з Німеччиною і т. д. А інша 
прес'а дру'кує мапи Литви, з 
яких виходить, що в тій дер-
жаві властиво більше поля-
ків, ніж литовців!... 

Я вже'не кажу про історич-
ні спомини, яким тепер відда-
ються ‚розмріяні журналісти, 
згадуючи Ягайла й унію, і „за 
нашу і вашу вольность", і про 
„відвіч`ну"' спільноту обох на-
родів, і про те, що проти спо-
луки з Польщею виступають 
лише урядові кола литовські, 
а народ, мовляв, проти того 

Преса тішиться, що польг 
сько-литовське непорозуміння 
не викликало війни. Тішиться, 
що ультимат Варшави пряй-
няв литовський уряд та. що 
мирові — бодай на цім відтин-
Ку—щже ніщо не загрожує. 

ГаДйю, Ь що радість перед-
часна. Ґ.адаю, що та справа 
представля`ється далеко не так 
рожево. j 

Недавно один журналіст р-
писав у паризькім щоденнику 
„Матен" історію повоєнних 
польсько-литовських відносин. 
Там м. і.. згадав про цікавий 
факт, мало знаний, або й зов-
сім незнаний широкій ѓрома-
ді. Отже, в 1928 році відбувсь 
у Вильні зїзд легіонерів. Був н і ч о г о не, має. 
він подуманий (тоді ще жив Все це ` характеристична му-
Пілсудскі) як вступ д о . . . мар- зика, пригравка до варшав-
шу на Ковно. еької ноти-ультгімату. І не див-

но, чому так затрівожилися в 
Ковні. Не дивно, чому по пер-
шім жаху і болю за віднесену 
поразку литовські політичні 
кола вже отямились і шукають 
способу рятувати загрожену, 

на їх думку, політичну само-
стійність своєї країни. Не див-
но, що кричать про „балтиць-
кий. аншлюс" і стараються йо-
му перешкодити. 

На мою думку, замирення 
між Литвою і Польщею, при-
вернення „нормальних" відно-
син між обома державами від-
кривае перед Европою новий 
затяжний конфлікт, в'якім од-
на сторона все 'намагатим'еться 
„заншлюсувати"к другу, а дру-
г а — всіми І силами тому „ан-
шлюсові" опертися. І хто знає, 
чи маленька Литв$. колись не 
відіграє такої роді, в рази лутам-
ні світового конфлікту, як ма-? 
ла Сербія в осени 1914 року.. 

Має своє начіння й історія 

Литва довідалася про це за-
здалегідь і звернулася по по-
міч до великих держав. „Ма-
тен" твердить, що тоді марш 
на Литву розбився об спро-
тив Німеччини і СССР (між 
ними було тоді ще Рапальо) і 
об „приязні поради" західніх 
демократій, з одною з яких (з 
Францією), тоді Польща мала 
тісніші стосунки, ніж тепер. 
. Отже справа не вдалась. А-
ле, як каже польська припо-
відка „цо сен одвлечє, то не 
уцєче". Мрія, хоч покищо, з 
огляду на міжнародню кон-
стеляцію, нездійснена, не вмер-
ла в кругах легіонерів, ані в 
польськім громадянстві. 

І дійсно, досить прочитати 
польску пресу, досить висту-
діювати статті з приводу при-
вернення нормальних гранич-
них і дипльоматичних зносин 
з Литвою, щоб зрозуміти, що 
вимоги польського ультиматў 
є подумані лише як вступний 
крок до дальших по,сунень. 

Спеціяльно : ендецька преса 
кричить про дипльоматичну 
поразку Польщі, бо, мовляв, 
нічого вона не осягнула, бо 
треба було жадати не лише 
привернення залізничих, тор-
говельних і дипльоматичних 
зносин. Треба було виробити 
собі права на литовсько-бал-
тицькім побережжі, особливо 
в Мемелі (Клайпеді), треба 
пакту неаґресії, треба впливу 
на литовську армію і політику 
зовнішню і т. д. Коротко: тре-
ба „унії", яка -очевидно з бі-
гом `часу стала би просто ін-
корпорацією на думку ендець-
кої преси. Ще драстичніше пи-
ше виленське „Слово" Мацке-
вича .(не опозиційне). Воно 
запитує, чому уряд „проґавив" 

справжніми міліоиерами в ро-
зумінні американськім.' 

Друга річ, на яку треба звер-
тати увагу, є це, що хоч по-
тішаючим є факт, що загаль-
не майно Америки підскочило 
за час урядування президен-
та Рузвелта значно вгору, то 
всетаки сама держава далі ли-
шається задовжена на 38 бі-
ліонІв дрлярів; а ті довги 
хтось мусітиме заплатити. 
Тим „хтось" буде не хто ін-
іііий, тільки сам нарід. 
. Аргумент, що, мовляв,, ті 

гроші не пішли надурно, тіль-
ки їх влоЖено в певні підпри-
ємства, що. також уявляють 
собою певну, дійсну вартість 
— має в собі чимало правди 

останнього конфлікту між Вар-;А л е в і н м а є т а к о ж с л абі місця, 
шавою та Ковном і для нас. А Б о ф а к т и ч Но уряд, витрачую-
саме, коли прочитаєте поба-
жання деякої, спеціяльно ен-
децької, преси про милу їм 
„нормалізацію" відносин між 
Польщею і „незалежною" Лит-
вою, то мимоволі насувається 
думка, що такої самої „норма-
лізації" відносин домагати-
меться при нагоді Польща 
і від незалежної України. Особ-
ливо, коли би повторився „со-
юзницький" 1920 рік. 

Пора думати про це тепер! 

БЕЗНАСТАННЕ ЗАДОВЖУВАННЯ 
На основі урядових статис- край. Отож нема чого боятися 

тик виходить, що Америка тих видатків, 
має нині державних довѓів 38 Найголовнішим аргументом 
біліонів долярів: іншими, сло- тих державних мужів, що є за 
вами, 38 тисяч міліонів долярів. 
Від того довг)у приходиться 
що'року платити з державної 

дальше задовжування і за 
дальші державні будови, є це, 
що ці гроші не йдуть надурно, 

кдс'и поверх 'півтора біліона, тільки їх вкладається в край, 
себто 1,500 міліонів, долярів та в той спосіб підноситься 
самих відсотків. Це страшна 
сума! Коли до того додамо, 
що державний буджет далі не 
зрівноважений і край далі за-
довжуєтьсяі то мимоволі насу-
вається гадка: Що буде далі? 
Чим усе те закінчиться? 

Політика „витрачувань" має 
'нині багато противників. Але 
має також `прихильників. Ось 
недавно був на нарадах у пре-

загальну маєткову вартість 
краю. Прихильники цього ро-
ду політики навіть говорять, 
що до приходу до влади пре-
зидента Рузвелта загальна вар-
тість американського націо-
нального майна була впала 
майже на половину. Коли 
прийшов Рузйелт, то, хоч він 
і задовЖив край на кількаде-
сять біліонів, то проте загаль-

зидента Руз#елта губернатор на вартість американського 
Пенсилвенії, Ірл, що радив 
президентові не робити собі 
нічого з критиків, далі задов-
жувати край, а гроші, роздо-
буті шляхом позичок, вклада-
ти в ріжні державні будови. 
Він радив на ту ціль витрачати 
річно по три біліони долярів, 
впродовж трьох наступних літ. 
А за три роки, говорив Ірл, 
Америка повернеться знов до 
такого добробуту, що легко 
сплатить довги. Аджеж, гово-
рив він, уряд не кидає цих 
грошей у болото, тільки вкла-
дає їх у -певні підприємства і 
тим у загальному збагачує 

майна підскочила щось на сто 
біліонів; себто, не тільки що 
покрила ціле задовження кра-
ю, але ще значно його пере-
вищила. 

В цьому аргументі є безпе-
речно велика слушність. Та 
всетаки треба брати під увагу 
і те, що нераз долярову вар-
тість даного майна можна під-
нести вгору, але то ще не зна-
чить, що через те зросла абсо-
лютна вартість. В часі інфля-
ції в Австрії, Польщі, чи Ні-
меччині міліони платилося за 
одно яйце..Але це ще не озна-
чало; що-" всі Люди стали 

' її і ' . -. 

'чи гроші на державні роботи, 
не конче вкладає їх у якісь 
поплатні підприємства, що 
приносять зиски, та що їх 
можна би продати і в той спо-
сіб обернути знову в грошеву 
готівку. Наприклад, уладження 
якогось парку не тільки що не 
приносить ніяких грошевих 
зисків, але ще потягає за со-
бою дальші сталіЧ виплати на 
удержання людей, які втриму-
валиб цей парк у порядку. Та-
кож витрата грошей на шля-
хи, які ще не є конче потріб-
ні, не мусить вповні оплачу-
ватися. Або, скажім, будова 
бойового корабля. Це також 
підприємство, яке не "тіл'ьки 
не поверне зисків, але навпа-
ки, до нього треба ще цілий 
час докладати, бо треба вдер-
жувати на ньому 'персонал і 
т. д. -

Таких підприємств є біль-
ше і вони є, так би сказати, 
протиарґументами на безкон-
трольну витрату державних 
грошей і на безнастанне` за-
довжування. Та всетаки в об-
личчі. нинішнього безробіття 
мусить хтось щось робити. Не 
'можна лишати міліонів людей 
без праці і без підмог. Бо ко-
ли люди будуть гинути з го-
лоду, то що тоді варт усі .ті 
заморожені в банках біліони 
долярів? 

Та в обличчі тих фактів не 
можна нині занадто гостро 
виступати ні проти політики 
витрачувань ні проти політики 
ощаджувань. Перша м'ає на 
увазі теперішній стан людей, 
тепеіршне безробіттю Друга 
вважає на будучий стан. Бо, як 
було сказано, хтось ті довги 
таки мусітиме сплачувати. А 
тим „хтось" буде нарід, широ-
кий загал. Бо навіть коли би 
прийшло до інфляції, чого се-
ред нинішніх відносин не тре-
ба виключати, то і тоді ці дер-
жавні довги сплатить не хто 
інший, тільки нарід, коштом 
своїх грошевих ощаднбстей." 

МІИСЬ, Ж І НИЩ 
Польський посол, вибраний 
українцями, про українців. 
В 1848. році вибухла на ве-

сну в австрійській монархії 
революція. Революцію здавив 
граф Віндішгрец. Цісар Фер. 
динанд мусів дати своїм на-
родам конституцію. Тоді теж 
скасували панщину у Галичи-
ні. Це був перший законодат-
яий парЛямент 'в австрійській 
монархії. До того парляменту 
мала висилати своїх представ-
ників і Галичина), ІДоляки не 
хотіли допустити до того, що-
би й українці мали у Відні 
своїх послів, свідомих, які зу-
міли би гідно заступати укра-
їнський нарід. Колиж уже ні-
як не могли доказати того, 
щоб українські виборці вибра-
ли послом поляка, то агітува-
ли, щоб українські селяни ви-
бирали лише селян, бо лише 
селянин знає, що болить се-
лянина. Всякими негідними 
способами старалися підкопа-
ти значіння українських свя-
щеників серед селян. Не 
йшло їм про добро ўкраїн-
сьќого народу, лише про те, 
щоб український нарід засту-
пали заступники, які не знали 
німецької мови і не мали від-
повідної освіти. 

Галицькі делєгіати зібрали-
ся. .21; Червця у салях Науко-
врго Заведенїіії ім. Осолін-
ських на наради. Між ними 
був і польський дідич із Чорт-
ківщини. Вибрали його наші 
селяни послом до віденського 
парляменту. Перед виборами 
він признавався до україн-
ської національности та кляв-
ся перед виборцями, що щи-
р.о буде боронити їх справи. 
Тут на зборах у Заведенні ім. 
Осолінських приятелі спитали 
дідича, як він доказав такої 
штуки, що українські селяни 
повірили йому. Він відповів: 
„Наших селян не тяжко обма-
нути. Вмію по руськи і ліпше 
може, - як декотрі з їх свяще-
ників, а до руського нароДу 
ровбри лище.по руськи, а вже 
тобі вірить, а тим скорше, ко-
ля додаси, що ти сам русин". 
В дальшій розмові вихвалю-
вався, як він 'поводився, го-
ловно на однім весіллі, щоб 
наші священики, „русци попі", 
йому повірили. 

Цю подію зперед 90 літ 
можна зовсім перенести на на-
ші часи. Бож і тепер у 1935. 
році підчас „нормалізації" 
вийшло багато послів до вар-
шавського сойму лише завдя-
ки голосам українських вибор-
ці в. Колиж уже засіли на по-
сольських фотелях, стали яв-
но виступати проти українців, 
як от. посол Войцєховскі, 
що виступив проти митропо,-
л йта"' ШептицькогО. 

ЯК УКРАЇНА ТОРГУВАЛА З ГРЕЦІЄЮ 
Столицю римського цісар-

ства переніс на схід до Царго-
роду. цісар Константин Вели-
кдй. Тому-то Царгород зветь-
ся теж Константинополь. З у-
сіх боків Царгород був обве-
дений мурами з вежами. Най-
сильніші мури т. зв. Великі, 

'що обрроняли місто від сухо-
долу. Вони були подвійні. Ці 
мури мали багато воріт, а най-
ќращт ЗЃ -них були золоті Во-
рота, що були недалеко від 
моря. Мармара. 
. :На березі Золового Рога бу-
лр передмістя святого Мами. 
Тут звичайно проживали укра-
їнські :'кугщі, що ` припливали 
їдо Царгородў. човнами. Укра-
їна від найдавніших часів тор-
гувада а Грецією на основі о-
бопільної умови. 

І^8б5 році українці пішли 
†тбкодчзм на царгород, тому, 

Лііо грецький уряд `на якийсь 
час-перед тим роком зломив 
умову `з українським народом, 
вбито тоді.теж багато україн-
ських купців, що проживали у 
Царгороді. `Україна даремне 
домагалася, щоб їй винагоро-
дили За таку образу. Щоб 
пімстити смерті своїх земляків, 
українці пішли, походом на 
Царгород. Було то за грецько-
то `цісаря Михайла III. Михай-
ло вибрався був саме у Малу 
Азію.^воювати сараценів, а в 
Царго'роді оставив патриція 
М и̂киту{- що- звався Оріфою. 

Вже вечоріло, як пронеслася 
'по Царгороді чутка, що її 
принесли селяни зпонад Тра-
кійського Босфору: що безчи-
сленні човни українців при-
плили до Босфору та зверну-
лися просто на столицю. Ця 
вістка заскочила кожного там, 
де хто що робив або чим за-
бавлявся: великий жах охопив 
усіх, зчинилася метушня. 

Оріфа приказав позачиняти 
ворота, порозставляти по ве-
жах сторожу, а до цісаря пі-
слали післанців. 

Настала ніч. Було темно, 
всіх пройняв такий смуток і 
жах, що дехто думав, що у-
країнці перелізли вже мури, 
грабують місто, що прийшов 
кінець усім. Та як темрява ро-
зійшлася, затих вітер і море 
втихомирилося.^ можна було 
^бачити, як цілий ключ човнів 
обступив Царгород, пливучи 
від Босфору до Пропонтиди. 
На човнах були українці 
(грецький літописець Нікетас 
зве їх „варварами", себто чу-
жинцямй, та каже, що вони 
приплили на `двіста корЬблях, 
які зве по грецьки „троханте-
рія", себто , „скоровітрильни-
ки"), яких літописець описує 
так: 

„Держали в руках мечі, по-
грожували місту, та кричали. 
Були гарної постаті, русяві, з 
сірими онима, з гострим по-
глядом. Знатніші зпоміж них 

голили бороду, а носили дов-
гі вуси. На головах з підголе-
ною чуприною та з чубом но-
сили гостреверхі шапки. По-
верха кольчуги були зодягнені 
в білі киреї, що защіпались 
запоною на правім плечі. На-
рід цей був озброєний в соки-
ри, стріли, списи та мечі з ши-
роким обоюдним (з обох бо-
ків гострим) лезом, а щити, 
якими вони закривали себе, 
були здолу вузькі та довгі". 

Як лише українці обступили 
з моря на беріг і стали сипати 
дили на беріг і стали сипати 
високий вал, щоб із нього вже 
вилазити на мури. Друга ча-
стина їх розбіглася по околи-
ці Царгородў. Тут вони пусто-
шили села й манастирі, пусти-
ли пожежу,- вбивали. 

Мешканці Царгородў в день 
ііќночі молилися по церквах; 
особливо був великий натовп 
у церкві св. Софії. Там від-
правляв Службу Божу патрі-
ярх) Фотій. У 'проповіді гово-
рив патріярх, що цей напад 
українців на Царгород це ка-
ра божа, називав український 
нарід грізним і непереможним, 
або висловлювався словами 
Св. Письма: „Цей нарід рушив 
із півночі, щоб- досягти дру-
гий Єрусалим, спрямувався з 
кінця землі зо стрілами та спи-
сами. Він грізний нарід і не 
милує. Голос його наче шум 
моря" і т. д. 

Фотій казав народові кая^ 
тись: „Не голосіть і не кри-
чіть. Доволі вже плачу, мо-
лѓгься щиро". За це, він обі-
цяв, що Господь змйлосер-. 

диться, як грішники поступа-
тимуть згідно із божим запо-
вітом. І справді греки каялись 
не лише за гріхи, а й за те, що 
зломили умови з українцями і 
дужЄ образили; їх. 

А українці не переставали 
насипати вали і вже небаром 
можна було, сподіватися, що 
'перелізуть і мури та ввійдуть 
до міста. .Тоді Фотій взяв ризи 
Матери,: Божої та поніс із 
процесією попід мури. Зараз 
після того українці — каже лі-
тописець., —. стали відступати 
від мурів,', повсідали у човни 
та виплилй з Босфору, забрав-
ши багато добичі. — Вони на-
певно вивідались, що цісар 
Михайло, III. гз військом. верта-
ється. Ђр справді Михайло 
вернувся, .як лише післанці 
принесли йому вістку про на-
пад українців на Царгород. 

Цей напад українців на Цар-
город був. саме сучасний з 
початком . христіянстеа Украї-
ни. Фотій в обіжнику з 866 
року сповіщає єпископів, що 
не лише і болгарське населення 
перейшло з поганства на хри-
стіянську віру, а й українці 
вчинили те саме: „Нарід, про 
який багато дехто споминає і 
прославляє, що відріжняється 
від інших жорстокістю та мо-
гутністю, українці, що завою-
вали сусідів, загорділи та під-
няли зброю на римську держа-
ву, тепер змінили нечестиву 
поганську віру на чисту та не-
(пррочну Христову. А ще так 
недавно вони не давали нам 
спокою, розбишацтвом і . вчи-
нили великий злочин"'.(себто 

напад на Царгород). 
У р. 867 грецький цісар'Ва-

силь Македонський (що вбив 
цісаря Михайла) заключне із 
Україною торговельну умову, 
піславши в Україну послів 
своїх із дарунками золота, 
срібла та шовків. Тоді і збіль-
шилося число христіян в У-
країні. Патріярх Ігнатій (на-
слідник Фотія) назначив на-
віть окремого архиєпископа 
для охрещених українців. 

Цей напад українців на Цар-
город 865 р. разом із свідоц-
твами сучасних грецьких літо-
писців доказують безперечно, 
що Україна, це було вже тоді 
велике племя. Воно жило з да-
вен-давна на південному схо-
ді Евро'пи, понад Озійським 
морем, над Дніпром; а в істо-
рії виступало -під назвою рок-
солян, антів, або під загаль-
ною назвою' скитів' чи сарма-
тів. ;; ' ' 

На Царѓррод Іллили злочат-
ку Дніпром. Така плавба була 
дуже небезпечна, тому.' що 
мусіли переплисти сім гіоро-
гів. Через малі пороги ще не 
так тяжко було переправити-
ся, бо там або бистра хвиля 
переносила човни або їх про-
водила попри беріг, де вода 
була неглибока. Колйж допли-
ли до найбільшого, четверто-
го порога, що звався Айфар 
(Ненаситець), треба було ви-
тягати човни на беріг і пере-
тягати землею ' кілька тисяч 
кроків. Це робили звичайно 
невільники. Допливши так до 
тихої води, звичайно причалю-
вали. до' якогонебудь острова 

і.на ньому під великим дубом 
дякували богам, приносили їм 
жертву. Крім іншого в жертву 
приносили живих птахів. Мя-
со тих птахів їли, а інших, на 
яких не випадав жереб, пуска-
ли на волю. Під дубом у зем-
лю застромлювали стріли, 
розкидали шматки мяса, хліба 
й іншої їжі й усе те оставляли 
богам. Відси плили човни у 
Дніпровий лиман, де причалю-
вали до острова св. Етерія і 
тут уже 2--3 дні лаштували 
човни 'перед виходом у море, 
ладили все приладдя, ўставля-
ли щогли, розпинали вітрила. 
З Дніпрового лиману виступа-
ли в море, пливучи попри бе-
реги, прямували . насамперед 
до Дністрового лиману, а по-
тім до Дунаю і далі 'аж до 
Царгородў. До- Царгородў 
привозили на продаж невіль-
ників, кожухи, шкіри, віск, 
мід і ін. Від греків брали рїжні 
тканини, вино, городовину, 
дорогу зброю, посуду Й ІНШІ 
вироби, головно металеві. 

Українці привозили Чорним 
морем ріжні річи, які вироб-
лювались у Греції, і так за-
знайомлювались із високою, 
як на той час, грецькою циві-
лізаціею. 

Все повище дає нам зрозу-
міти, які важні були для укра-
їнського народу купецькі вза-
ємини з греками. Тому тр, 
щоб забезпечити ті взаємини, 
українські князі заключували 
договір із грецьким урядом. 
Умови ті доказують, що і 
грецькому урядові залежало 
дуже на мирних взаєминах 'із 

Укра ї̀ною. Грецький уряд при-
знавав ріжні пільги україн-
ським послам і купцям у Цар-
городі, щоб так, прихилити 
для себе Україну^ 

Початок умов невідомий, 
лише згаданий напад на Цар-
город доказує, що умови були 
вже перед 865 роком. Пізніші 
умови заховались v доќўмен-
тах із 907 і 911 ро'ку за часів 
володіння цісаря Льва VI. З 
першої умови є тільки уривок, 
друга збереглася вся. 

Українські купці, себто го-
сті, згідно з умовою, повинні 
були жити лише в одній части-
ні Царгородў — на персдмі-
сті святого Мами. Грецькі 
службовиќй списували тут на-
звища всіх купців і кожному 
із записаних тіів року видава-
ли що місяця пайку: мясо, ви-
но, хліб, рибу й городовийў. 
Купці мали право ходити ку-
патися до прилюдних купелів 
(лазні). Із цісарської каси да-
вали все, що .було треба vKpa-
їнцям на дорогу додому, як: 
харч,, якорі, вітрила, линви й 
ін. Місячний прожиток вида-
вали чергою — і тим, що були 
із старших міст, давали пер-
шим. Найперше давали київ-
ським купцям, потім чернигів-
ським, переяславським і т. д. 
Грецький уряд не видавав на 
прожиток українцям, шо не 
були купцями. До самого мі-
ста було вільно входити укра-
їнцям лише одними воротами, 
і то не більше як у числі 00 
людей, без зброї, а з ними по-
винен був бути цісарський, 



4.83. СВОБОДА, ПОНЕДІЛОК, П-ѓо КВІТНЯ І938. 

ЗА УЧАСТЬ АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ 
У СВІТОВІЙ ВИСТАВІ 

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

т (2) 
Дискусія. 

К о р н а т (з Ню Ио^ку): 
Значить, вистава ' потягнулаб 
яких 150,000 дол. Не вірю, щоб 
українське громадянство стіль-
ќи грошей зложило. Найліпше 
буде солідно підготовитися до 
виступу масового, тобто ула̀ -
дити „Український День", а 
закинути думку будувати о-
кремий павілБон. - % ; , 

М а л а н и у к (з Конетикот): 
Чи можемо мати свої виступи 
в українськім павільоні? 

І' а л и ч и н: Так, але паві-
льон мусів би тоді бути у за 
бавовій частині, а не у вйста-
вовій, бо до виставової части-
ни не було би вступу на та-
киіі масовий виступ: 

Б л и з н а к (з Ню йорќу): 
Ми повинні мати свій паві-
льон; треба лише завзяття й 
жертви. 

Ц і с и к (з Лонґ Айленд): 
Страшно подумати: 150,000 
долярів! %Та наперед треба 
знати, на `чиї руки такі гроші 
скласти. 

Ѓанчар , (з Ню йорќу): 
Наперед треба знати, як було 
з нашою участю на виставі в 
Шікаго в 1934. р. 

Д-р В о л о д и м и р Ле-
в и ц ь к и й (ред. із Скренто-
HV): Я частинно адміністрував 
у'країнський відділ на вистав' 
'в Шікаго. Я приїхав туди як 
гість і застав розгіучливу си-
туацію. Крім Доброї волі' в' 
ініціяторів українського від-
ділу шікаговської вистави ні-
чого іншого в них не було: 
ні грошей,' ні досвіду. Мали 
5,000 дол. і з тими грішми' по-
чалн будувати павільон. Кон-
трактор збудував павільон 
вартости 25,000 дол. і зажа-
дав грошей. Українці грошей 
не мали; тоді контрактор хо-
тів продати павільон комуне-
будь. Голосилися москалі. 
Щоб рятувати честь, україн-
ські центральні установи скла-
лн гроші і викупили україн-
ський павільон. Але крім ми-
стецтва не можна було в паві-
льоні нічого іншого вистави-
ти, бо українські бизнесмени 
не мали з чим виступити, от-
же треба було чужинцям від-
сп'пити , місця на так звані 
„концесії". Українці' ̀ 'затрима'-' 
ли у своїм заряді ресторан, 
котрий- дуже важко було ве-
сти, бо сама музика коштува-
ла тижнево 400 дол. 

Висновок: Вистава це вели-
кий ярмарок і нічого не ста-
неться, коли не буде україн-
ського павільонў, лише якийсь 
український „ексгибит", а за-
те треба для пропаганди по-
старатися про український 
тиждень з мистецькими висту-
пами. Очевидно, треба подба-
ти про відповідну інформа-
ційну літературу. Щоби, пере-
вести думку в життя, треба 
вибрати відповідний комітет 
для української участи у Сві-
товій Виставі і йому доручи-
ти ведення справи. ' 

Д-р В. Ґ а л а н (з Філядель-
фії): Хочу подати до відома, 
ідо філядельфійська: 'громада 
заявилася пррти будови окре-

мого українського павільонў; 
Ліпше призначити гроші на 
культурно-мистецькі ввиступи. 
Наш проф. Кошиць повинен 
такі виступи підготовити ра-
зрм з іншими мистцями. 

Г р у щ ќ о : „Пізнай себе, бў-? 
де з тебе". Чому ‚ставитися 
понад сили? Наперед здобудь-
мо Україну, а опісля представ-
ляймо 'її силу. 

Г а в р и л ќ о (з Ню Йорќу): 
В часі, коли українці змага-
ють до незалежности, україн-
сько-американська молодь не 
має довіря до себе. І не зра-
джує великої охоти брати у-
часть в отому інтернаціональ-
ному базарі. У нас усе клопіт 
з грішми. Інші народи мають 
багаті одиниці, а ми все му-
симо числити на дрібні жер-
тви. Це утруднює справу, але 
ще не значить, щоб ми мали 
боятися брати участь у ви-
ставі. 

К а с ь к і в (з Нюарку): Миж 
уже народ, а жалуємося, що 
нам Важко дати гроші. Тепер 
треба напружити всі наші 
сили, щоб виступити на світо-
вому форумі. В околиці НЮ 
Йорќу головна наша сила, тож 
треба ц як слід показати. Як 
ми великий народ, то берімся 
до великого діла з великим 
розмахом. Вдармо` у великий 
дзвін, зберім силу і гроші! 
іЃ Т а р н а в с ь кий : 3 паві` 
льоном важко,ч бо важко зі-
брати гроші від людей.' 

Д е м и д ч у к (з Ню йор-
ку): Отже виходить, що тре-
ба нам українського відділу на 
виставі, треба мистецьких ви-
ступів для розрухання всієї 
нашої громади, а фінанси тре-
ба таки наложити у формі по-
датку на наших зорганізова-
них людей через товариства. 

К о ц ю б и н с ь к и й (з Ню 
йорќу): Говорю в імені укра-
їнської молоді. Треба мати я-
кусь українську хату в націо-
нальному стилі, але на павільон 
молодь грошей не складе. Ро-
бім виступи з українською 
культурою. 

М е р е щ а к (з Ансонії): 
Представники українських ор-
ґанізацій стейту Конетикот Дуг 
мають, що треба взяти участь 
у виставі хочби для самої гіро-
пагаганди. Гроші ліпше вжи-
ти на виказання культурних 
наших досягнень, ніж на бу-
дову павільонў. 

Б о й к о {з Трой): 3 даль-
шої дискусії мало буде кори-
сти, бо повторяють тесаме. 
Приступаймо до вибору ко-
мітету. 

Пані Б е з р у ч к о (з Ню-
арку): Перше, заки приступи-
мо до складання грошей, хай 
наші газети обговорять до-
кладно досвіди з вистави в 
Шікаґо. Треба діло повести 

}вміло, щоб осягнути еконо-
мічні користи, а не мати втрат, 
бо вистава повинна бути биз-

потрібна для нашого скріплен-
ня, бож вона захопить ціле 
наше гром'адянство, а особли-
во молодь. 

П а в ч а к (з Бруклииа): 
Треба зробити українську у-
часть у виставі чимсь великим, 
відповідним гідности великої 
української нації, Я за те, що-
би будувати павільон, і тому 
ставлю формальний внесок: 
Рішаємо брати участь у ви-
ставі і будувати павільон. Ви-
бираймо' комітет і даймо йому 
силу. '' 

Пані С к у б о в а (з Ню 
йорќу): Вистава нашого на-
роднього мистецтва, приносить 
нам величезний пропагандний 
успіх, як це:і з'наю ќ'`досвіду. 
Треба постѓиратися, щоб укра-
їнське народне мистецтво бу-
ло багато заступлене на .ви-
ставі. 

Б о р и с (з Бейону): Паві-
льон представляє націю, тому 
повинен бути величавий. Як 
у нас є сила б}ізнесменів з 
грішми, то вони повинні самі 
збудувати павільон вартости 
навіть 250,000 дол. Назначіть 
лише добрий камітет, а гроші 
складемо. 

Г а л и ч и н (з Джерзі Ситі): 
Колиб сьогодні ми рішили бу-
дувати павільон, то пригадую, 
що на такий подвиг час ко-
роткий, бо до кінця липня тре-
ба внести аплікацію за від-
ступлення площі, подати пля-
ни будови і дати грошеву за-
поруку, що павільон стане 

Д-р Л е в и ц ь кий : На ші-
каговській виставі багато па-
вільонів було порожних. Па-
вільон треба утримати і таке 
утримання можеіібійьше кош-
тувати гііж сама' бу'дова. 

С т а с ю к (з Ню Йорќу): 
Говорять про участь бизнес-
менів у виставі. Коли йде про 
мене, то з чим я виступлю в 
українськім павільоні? А є й 
інші подібні бизнесмени. Отже 
нема так що дуже рахувати, 
щоб українські бизнесмени 
брали місця на концесії в у-
країнськім павільоні. 

Д-р М и ш у г а : Є одна дум-
ка: треба взяти участь у ви-
ставі. Але є ріжні думки про 
розміри нашої участи у ви-
ставі. Це останнє буде залеж-
не від скількости зібраних гро-
шей. Треба допустити макси-
мальну програму й мінімальну. 
Коли будуть гроші на паві-
льон, і то скоро, будуємо па-
вільон; коли ні, обмежуємося 
до виступу в границях нашої 
спроможности. Тому ставлю 
резолюцію: „Представники у-
країнських організацій, гро-
мад і )парохдй міста Ню Йор-
ку й околиці, як теж стейту 
нюйорського й сусідніх стей-
тів, зібрані в Ню Йорќу 27-го 
березня на нарадах у справі 
української участи в Світовій 
Виставі в Ню Йорќу 1939 p., 
вислухавши докладу про ріж-
ні можливості такої участи та 
обмінявшися думками у цій 
справі, заявляються за те, щоб 
українська еміграція в Аме-
риці взяла в згаданій Світо-
вій Виставі якнайактивнішу 
участь та щоб виступила в 
ній у таких розмірах, на які 
дозволять фонди, що їх скла-
де український загал в Амери-несом. 

Л я х о в и ч (з Ню Йорќу): 
ожен підкреслює пропаганд- Щ". 

ну сторону нашої майбутньої! Б л и з н а к : При'гадую, що 
участи у виставі, а тут треба Павчак поставив внесок, що-
звернути теж увагу на мо-,би будувати павільон. Тому, 
ральну сторону. Така праця що Павчака тепер .нема в са-

лі, я ставлю цей внесок як 
свій. 

Д-р Л е в и ц ь к и й : Думаю, 
що оба' внески собі не про-
тивляться, тому повинні бути 
приняті як паралельні. х -

Г о л о с у в а н н я : За резо-
люцію д-ра Мишуги заявля-
ються ПО голосів. Проти неї 
1 голос. 

К о в а л ь ч у к : Ставлю вне-
сок, щоб вибрати комітет із 
25 осіб для введення в життя 

Еезолюції і виведення плянів. 
Left комітет буде мати право 

вибрати уряд і виконати у-
хвали. 

П і з н а к (з Ню Йорќу);, З 
огляду на те, що на повнім 
зібранні годі пляново переве-
сти добрий вибір комітету, ви-
берім виборчу комісію, яка 
назначить кандидатів, а пов-
ні збори приймуть лісѓу, або 
відкинуть, або и доповнять. 
Виборча комісія хай буде скла-
дена з 7 людей. ' 

Внесок принято; вибрано ви-
борчу комісію в такому скла-
ді; Слободян Роман, Ќаськів, 
Кривень, Маланчук, Пізнак, 
пані Середа, пані Вагнер, Ма-
ланчук, Борис, Близнак, Ро-
вінський, Борис, Демидчук. 

(Наступає півгодинна пе-
рерва, комітет іде на наради 
до окремої кімнати). 

Після перерви вибор'ча ко-
місія приходить на ‚салю і се-
кретар проголошує таку лісту 
кандидатів в члени виставово-
го комітету: Мурашко, Гали-
чин, Піддубчишин, д-р Ле-
вицький, ред. Чиж, Анна Во-
робець, д-р Демидчук, Різник, 
Шумейко, Абрагамовська, Ма-
оія Боднар, Близнак, Марія 
Возняк, Гузар, Михайло Галан, 
м-р Душник, Заверўха, Ко-
вальчук, Коцюбинський, Кур-
ляк, Ляхович, Пізнак, Ревюќ, 
Анна Середова, Марія Скубова, 
Стасюк, Цільник, Череватюк, 
Ярема, Борис, Стефанія Гали-
чин, Анастасія Вагнер, Каськів, 
Марія Кусий, д-р Мишуга, д-р 
Ґалан,. Степан Слободян, Ма-
ланчук, Мерещак, Малицькнй. 
Зібрання одобрює лісту з вне-
ском д-ра Мишуги, щоб комі-
тет мав право дібрати у свій 
склад ще інших делегатів, ѓо-, 
ловно з тих центральних ор-
ганізацій, що на сьогоднішні 
наради не прислали своїх де-
лєгатів. Д-р Левицький заяв-
ляє, що він не може приняти 
вибору, ані ред. Чиж, коли йде 
про те, щоб вони представ-
ляли Український Робітничий 
Союз, бо на це треба окремої і 
ухвали уряду. Імена1'Делегатів! 
У. Р. Союзу будуть подані до 
відома комітету незабаром. 
Член комітету Малицький із 
Бруклина заявляє, що з бра-
ку часу не могтиме брати у-, 
части в нарадах комітету, то-, 
му резигнує. і 

Наради кінчаться в годині 
6:15 ввечір, зібрання розхо-
диться, вибрані члени коміте-
ту йдуть на наради до іншої 
кімнати, щоб вибрати викон-
ний уряд і контролю, 

д-р Семен Демидчук, 
м-р Володимир Душник, 

' секретарі 

ПЕРШИЙ ВИСТУП 
СЕСТЕР ШАИ 
(ШИМАНСЬКИХ) 

v КОНЦЕРТОВА САЛЯ 
BARBIZON-PLAZA 

58-ма вулиця, коло 6-тої Евен) 
Ню йорќ. 

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

Програму уложив Чарлз Вестел 
Білети $2.20, $1.65, $1.10 R 55 ц. 

Виступом заряджуе 
БЕРНАРД Р. ЛАБЕРДЖ, Інк. 
2 Вест 46-та вул., Ню Яорк. 

ХОЧЕТЕ ВИСЛАТИ 

ВЕЛИКОДНІ ЖЕЛАННЯ? 
ЗАМОВТЕ СОБІ 

ВЕЛИКОДНІ КАРТКИ, 
ВИКОНАНІ В УКРАЇНСЬКОМУ СТИЛІ: 
НОВІ КАРТКИ з українськими краєвидами, 

народніми писанками, вишивками, то-
. що. 1 штука ; 5ц. 

КНИЖКОВІ з віршем: 1 штука 5 ц., б штук 25 ц. 
КНИЖКОВІ з віршем (кращої якости): 

1 штука 10 ц., 12 штук за $1.00 
КАРТКИ ДЛЯ ДІТЕЙ (зо зайчиками, кра-

шанками, тощо): 1 штука Зц., 4 штуки 10 ц. 
ЖЕЛЯТИНОВІ (зо святими образќами): 

1 штука 5 ц., б штук — „ 25 ц. 
Замовлення шліть на адресу: 

"S V О В О D А," 
81-83 Grand St., Jersey City, N. J. 

В добі расизму. 
Малий ендек пішов з татом 

до- зоольогічноѓо городу, де 
побачив перший раз папугу. ) 

— 'Татку, та курка є з похо-! 
дження жидівка 

ЧИТАЙТЕ УКРАЇНСЬКІ КНИЖКИ І ГАЗЕТИ БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ ДО ПРОСВІТИ. А ПРО-
СВІТА — ЦЕ СИЛА. ПИШІТЬ ПО НАЙНОВІШИЙ 
ЦІННИК КНИЖОК. 

службовик. Заборонено було 
українцям дармувати по до-
вколичних селах і кривдити 
селян. У самій столиці україн-
цям вільно було все купувати, 
не платячи мита. Після того в 
умовах стоять окремі уступи 
про ріжні пригоди між україн-
цями та греками. Напр., як у-
країнець убе грека або грек 
українця, то вбивник повинен 
бути покараний, на місці зло-
чину, а як убивник утече, то 
худобу його треба віддати ро-
дині вбитого. За рану, завда 
ну мечем або іншою зброєю 
на основі українського закону 
треба заплатити пять літрів 
срібла. Як нема чим заплати-
ти, то виновийќ повинен ВЬПл 
дати все, иіо лише має, навіть 
одяг. Злодій повинен заплати-t 
ти тричі стільки, скільки ко-
шт'увало те^-що він украв. Як 
часом злодійЃ' не буде давати 
заарештувати' себе, 'то його 
можна й убити. Як трапиться 
українцям бути в якомунебудь 
місці, куди бур'я ' прибила до 
берега грецькі човни, то укра-
їнці повинні допомогти ЇМ і 
провести на без'печне місце. 
Полонених,' яких продали в 
неволю, можна Чѓ виќўплювати 
за те, скільки вони варті. У-
країнці мають право наймати-
ся до війська грецького, го-
ловно фльоти. 

Для закріплення умови при-
сягали і греки і українці. Ці-
сар цілував хрест, а україн-
ський князь 'і його, дружин 

907 і 911 p.. стоять шена ки-
івського князя і його боар, а 
також є деякі спогади про 
взаємини до київського кня-
зя інших українських князів 
— тому то ті умови мають ве-
лику вартість історичну. В той 
час у Києві володів князь О-
лег, а бояри, яких посилали 
до Царгороду для заключення 
умови, були: Карли, Інегельд, 
Фарльоф, Велемуд, РуЛав, 
Стемид, Рюяр, Гуди й ін. Ті 
посли заключили умову не в 
імени одного Олега, а в імени 
всіх „світлих князів руських^, 
що -були „під рукою Олега . 
З того довідуємося, ЩО КИ1В-
ський князь був головним кня-
зем усієї землі, а по інших 
містах були князі залежні від 
нього. 

У 940 році повстало знрву 
ворогування між греками та 
Україною. Невідомо, напевно.: 
з якої причини. І в 941 році 
київський князь Ігор зібрав 
кількасот човнів і поплив до. 
берегів Царгороду. І ‚знову 
цей похід відбувся, як першим 
разом, себто як у Царгороді 
не було грецької фльоти. Зна-
чить, як і першим разом укра-
їниі мали про те певні вістки. 

Війна велась три роки. Вкін-
ці греки бачили ` яебезпе-
ку яка грозила грецьким ко-
льоиіям в Україні — Таври-
ді Херзонові, Сугдеі й іншим 
від завзятого українського 
князя, предложили Україні 
мир, який і заключили 944 р. 

ке, що розяснюе грецько-
українські взаємини, а й тоді-
шній стан самої України. 

В умові напр., як і передше, 
осталось те саме право укра-
їнського князя посилати до 
Греції кораблів скільки завго-
дно з послами та купцями, од-
наче передше вистало показа-
ти власні золоті та срібні пе-
чатки і купців зараз пускали 
у міс`то. Тепер було не так. 
Тепер треба було мати лист 
від самого князя і щоб у нь9 
му було Написано, скільки він 
посилає човнів. Це на доказ 
того, що українці приплили 
торгувати, а не грабувати. Без 
листа від князя греки зараз'же 
мали придержати українців 
під сторожею, поки.не відбе-
руть вістки від князя. Колиж 
би українці стали % ставити 
спротив, тр -м^жна було . по-
вбивати їх усіх. Колч постав-
лено таку умову, то це доказ, 
що для греків, та# ';.сутички, 
які потім доводили до пімстн 
українців, не були першина. 
Значить, греки бажали так за-
безпечитися набудуне. Далі в 
умові сказано, шо українці по-
винні були показувати грйць-
кому службовикові всі купо-
вані шовки, а він мав остемп-
льовувати їх. Не вільно було 

парубка та дівчину-бранців по ми, хай 'не матимем ніякої 
10 золотників, за дорослого допомоги від нашого бога Пе-
чоловіка по 8, за старого та руна, хай наші щити не захи-
дитину по 5. Українці повинні щають нас, хай наші мечі ло-
були платити за бранців по 10 рубають, а стріли і наша 
золотників. Крім того Україна і зброя побє нас, хай ме будемо 
зобовязувалась не пакостити .невільниками і в цьому і в бу-
грецьким рибалкам, що`-`при- дучих століттях". Христіяни 
пливали у Дніпровий лиман присягали на живого Бога 
ловити рибу. Українці повинні'Вседержителя, щоби покарав 
були вертатися з Греції додо- їх Господь і засудив на заги-
му ще в осени, а н^ зимувати біль і в цьому і в будучих сто-
на лимані. літтях" 

Ще є одно в Ігоревій умові, Умовились, щоб миѓ 

ники присягали на зброю і за- Умова ^стверджувала попе-
клинались своїми богами — редню (Олегову) У м 0 ^ Л 
Перуном і Велесом. В умовахікрім того має вона й дещо та 

чого нема в Олеговій: зѓадка 
про хрйстіян-українців. Вже 
було сказано, що греки обо-
вязані були вертати українцям 
їх невільників-утікачів. Часом, 
як годі було відшукати утіка-
чів, хоч і відомо бул'о, що во-
ни втікали в Грецію, українці, 
христіяни й погани, повинні 
були заприсягнути, , кожний 
по свому, що невільники втек-
іи до Греції. Щойно тоді гре-
ки платили по дві паволоки 
(шовкова ткана матерія) за 
невільника. На умові повинні 
були присягнути і греки й у-
країнці. 

Як лише заключено мир, за-
раз .же грецькі цісарі ствер-
дили його присягою при у-
країнських послах, а для по-
твердження присяги українців 

греками та українцями стояв 
по віки вічні „поки сонце сві-
тить і стоїть світ". Ігор роз-
дав грецьким послам дарун-
ки, які лише мав, футра, не-
вільників, віск і відправив їх. 
Дарунки, шо грецькі цісарі 
давали українцям, це були зо-
лоті гроші, дорогі шовки й ін-
ші вироби грецького проми-
СЛУ. і : 

Літописець Константин Пор-

мабуть кревних Ігоря: від Пе-
редслави (Каніцар), від Сфан-
дри, жінки якогось Улеба 
(Шіхберн). Були ще посли і 
від інших князів і знатних му-
жів-українців: від Володисла-
ва, Турда, Фаста, Свирка, Вой-
ка, Амінода, Берна й ін. Були 
й купці між послами (Адун, 
Інгівлад, Гомол, Мони, Гу-
настр, Алдан, Синко, Борич і 
ін.) як заступники від „усієї 
Руської Землі" головнож від 
українських купців, для яких 
ця умова мала найбільше зна-
чіння. Україна вже за тих дав-
ніх часів була поділена на у-
діли між членами князівського 
роду та що всі.князі були за-
лежці від найстаршого князя, 
що сидів на Київському столі 
(престолі) — це також дока-
зує Ігорева умова. Уділи да-
вали не лише князйм, а й кня 
гиням. Про це є згадка в літо-
писі, а саме, що Ольга мала 

фірогеніт у творі ‚„Де щеремо- vjiin v Вишгороді на правому 
нііс Авлє Бізант", оповідає березі Дніпра, яких 20 верств 
про послів еміра Тарзійського від Києва, 
і згадує, що в придворній ці-. Торговельні умови з Греці-
саревій службі служили хре- є ю вказують теж про тісні 
щені українці: вони були оз-)-^я?ки князя з дружиною. Що 
броені в мечі та щити, а в ру- князь не мав сам права робити 

купу'вати шовків, що куштува- посилали опісля до Києва по 
ли дорожче як 50 золотників, слів від греків. Українці-пога-
Далі є уступ про невільників ни присягали перед ідолом, а 
утікачів і злочинців, яких по- хрещені в церкві св. Іллі пе-
винні були звертати обопіль- ред Чесним Хрестом. Ігор із 
но про кару на злодіїв і вбив- поганами 'приступили до Перу-
ни'ків про викуп бранців. У- на, поскладали свої щити, ме-
становлялось, що греки по- чЃ, золоті обручі'ти тбворили: 
винні платити ' українцям за „Як 'ми зломимо мир -із грека-

щ держали прапорчик. 
В Ігоревій умові подані й 

назвища послів. Провідником 
послів був Івор, заступник 
Ігоря. Далі були посли: від 
Ігоревого сина Святослава 
(Вуєфаст), від Ігоревої жінки, 
Ольги (Іскусеві), від Ігорево-
го небожа, також Ігоря (Слу-
ди), від другого небожа, Аку-
на (Прастін). Крім Ольги були 

І̀ ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
З ВЕЛИКОЇ ХМАРИ МАЛИЙ 

ДОЩ. 

Недавно газети цілого сві-
ту рознесли були вістку, що 
Польща і Німеччина v збира-
ються напасти на малу Литву 
і її знищити. Виринає питаіі-
ня, чому саме дві таки ќлдекі 
держави (Польща має'34 мі-
ліони, а Німеччина аж 73) 
збиралися разом на таку ма̀^ 
леньку державу, якою є Лит-
ва, що має заледви два ГТГПТ 
міліона? А томўі )6q, 3k с л о" 
вами поета Крилова, Литва це 
тільки безборонне ягня, в той 
час, коли Польща і Німеччи-
на це два ненаситні вовки. 

Польща нині вихвалюється 
на цілий світ, що, мовляв, во-
на „`покорила Литву" і змуси-
ла її приняти польські умо-
ви. Так, це правда, що під 
загрозою Німеччини і Поль-
щі Литва мусіла приняти дея-
кі польські умови, але чи всі? 
Ні, не всі. Польща мусіла їх 
змодифікувати. Між іншим 
Польща домагалася, щоб Лит-
ва раз на все зреклася своєї 
прастарої столиці Вильна, яку 
самочинно захопив Желіґов^ 
скі. Але цього їй не вдалося 
видушити від Литви. Литовці 
далі будуть кричати до цілоѓ, 
го світу, що` вони так= довгоі 
не задоволяться, доки Внль-
но не буде прилучене до ма-
тернього пня. 

А зрештою, що Польща 
„здобула" від Литви, нема 
чим хвалитися, а навпаки, тре-
ба стидатися. Бо це вийшло 
Польщі не на славу, але на 
ганьбу. Бо дійсно польський 
нарід може червоніти зо сти-
ду, що треба було аж союзу 
великої Німеччини і Польщі, 
щоб вимусити від литовців ті 
уступќи.. 
І Треба зазначити, що литов-
ський уряд вже давно хотів 
наладнати якесь, бодай при-
стойне, співжиття з Польщею, 
лишаючи на ... боці - питання 
Вильна та признаючи його не-
порішеним. Але польський у-
ряд без полагодженя вилен-
ського питання не хотів і слу-
хати про ніяке „співжиття". 
І щойно по демонстрації поль-
ського війська Польща вимог-
ла від Литви те, що Литва бу-
ла готова зробити вже перед-
тим. Значить, з великої хмари 
малий дощ. . 

Тим своїм учинком Польща 
мало що здобула. А стратила 
дуже, дуже багато. Отож, зва-
живши все разом, виринає пи-
тання: хто властиво в тім кон-
флікті.вийшов переможницею? 
Польща, чи Литва? 

Треба зазначити, що також 
серед поляків є багат'о таких, 
що поволі зачинають бачити 
помилку Польщі. Та' про м(дс 
можна сказати, що „мудрий 
поляк по шкоді".. 

Також дуже сумнівним є те, 
чи той новий польсько-німець-
кий союз вийде полякам на 
добре. Є приповідка, що „як 
світ світом, не був німець цо-
лякові братом". Щойно бу-
дучність покаже, наскільки 
Польща д'обре поступила, звя-
зуючися в якийнебудь спосіб 
з німцями. Дуже правдоподіб-
не є це, що колись німці таки 
проковтнуть Польщу, на яку 
вони від віків гострять зуби. 

А вертаючися ще раз до зга-
даного конфлікту, можна-за.-
значити, що ніде в історії щ 
можна подибати випадку,'щоб 
великі мужі і полководці, які 
мали велику .силу, нападали 
на маленькі і Немічні народи. 
На це не позволяла їм їхня 
лицарська честь. Бо нападати 
на малий нарід це те саме, що 
нападати на маленьку ДИТИНУ 
в колисці, чи на немічну жін-
ку. Правда, бувають на світі 
такі люди, що знущаються 

нічого такого, що мало велике 
значіння для всієї України — 
це можна бачити з того, щО 
для потвердження умови від 
греків присягають самі лише над немовлятами і слабими 
цісарі, а зате від України при-
сягає князь разом із своєю 
дружиною. Крім заступників 
військового стану виступають 
уже і заступники цивільного 
стану: крамарі та-' ;fkyѓѓці'`від 

ще посли і від інших княгинь,,ріжних міст. 

жінками, але це не лицарі. 
Видно, до них належать тако^с 
нинішні провідники Польщі. 

К. ВІдІкавскас,^' 
.Філядельфія, Qa, 
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ШДОЦТВО ЧУЖИНКИ ПРВ. 

С(ЖТСГО УКРДїНУ 
SYRACUSANS PROTEST UKRAINE 

OPPRESSION 

' f i f teen hundred Syracusans who are 
American citizens 'of Ukrainian d e : 
scout were represented at a meet-
ing of the central executive committee 
of thtf Organizat ion. for the Rebirth 
oi Ukraine at the Ukrainian national г я м п г о г^пия Уипяї 
home, 1317 West Fayette st., yester: ^мого серця^ ўкраїни, кнвва . 
day' afternoon, 'when protests were 
made against Polish persecution of 

Наш'дописувач з Югосла-
вії,;Єуботиці; пише нам: 

Цими днями я дќѓѓав заііи-
сќу` від одного старого зна-
номого серба: „Прийдіть не` 
гайно, приїхала ^лош сестра з 

the 7 ,000 ,000 Ukrainians living in 
Poland. 

About 200 delegates, representing 15 
Ukrainian organizations in Syracuse, 
thus joined with' Ukrainians living all 
over the United States in fighting 
what they termed Poland's oppres-
sion of' their f o r W r countrymen. 

- Resolutions adopted by the dele-
gates will be sent to the secretary of 
state of the Vaticstn, t o the Polish 
govern піс'т, t o the secretary of state 
of the United States, and to the for-
eign ministers of Great Britain, France, 
Kaly, Germany, and Japan. 
Attacki Protested 

The resolutions were: 
i . A protest against the "indignant" 

jtbuiks in the Pdh'sli sejm (parlia-
m e n t ) upon Archbishop Andrey 
Szeptycki of the Ukrainian Greek 
Catholic' church for his support of 
№е' Ukrainian national movement, and 
generally against "the Polish on-
slaught upon the Ukrainian church, 
Greek Catholic as well as Orthodox, 
because they are directed against the 
whole Ukrainian nation." 

3 : Арфсоуаі of the attitude of the 
whole Ukrainian population and of 
the Ukrainian clergy in Poland, "who 
courageously s tood up in defense of 
their church and their nation, as well 
as in defense of Archbishop Szeptyc-
ki." 

3. Protest against "ruthless exter-
mination of the Ukrainian national 
Нѓе', against the colonization of the 
Ukrainian lands with Polish settlers 
and against the denationalization of 
the Ukrainians." 

Independent State Urged 
4—Pledge of full support of the 

Ukrainians in their struggle against 
Poland, Russia, Czechoslovakia, and 
Rumania to re-create an independent 
Ukranian state. 

5—Upholding Archbishop Szeptycki 
in his barring of the Polish army 
from participation in the Epiphany 
celebration last January, "a patriotic 
deed, which properly checked the 
Polish attempts upon Ukrainianism 

6—An appeal to Pope Pius XI to 
defend the Ukrainian church from 
Polish' encroachment, and simulta-
neously to draw His Holiness' atten-
tion to the fact that the papal nun-
cio in Warsaw praised the anti-na-
tional actions of Bishop Chomyshyn 
of Stanislawiw, which did not meet 
with- the sympathy of the Ukrainian 
СПОДІЄ. 

Appeal to Countries 
7—An appeal to those countries, 

to whose governments tu^se resolu-
tions will be sent, to use their good 
offices in defense of the Ukrainian 
I'liurch and' all the cultural and edu-
cational institutions "which Poland 
now deliberately suppresses ." 

- Chairrnan of the mass meeting was 
George Dassy. Principal speaker was 
Ivan Pihulak. president of the central 
execut ive committee. Rev. Michael 
Kuriw, pastor of tlie Greek Catholic 
church, also spoke as honorary pres-
ident of the committee. 

(The Post-Standard. 
Syracuse, N. Y., Aprit 4, 1 9 3 8 . ) 

Приходжу. Знайомлять мене 
з досить іще молодою панею. 
Розмова йде, очевидно, тю 
сербськи, але бачу, що брат 
і сестра мало себе розуміють: 
Десятилітн'є перебуванніЃ'̀  в` 
Україні асимілювало сербку. 
Стаю перекладачем. В розмо-
ві, природньо, задаю їй -- д̀ е-
кілька питань про стан в У-
країні. Відповідаючи, гостя з 
України багато розказує та-
ких річей, які ми здебільшого 
вже знаємо з нашої щоденної 
преси, й лише зайвий раз під-
тверджує надзвичайно злиден-
не життя в „соціялістичному 
раю". ‚‚Люди голодують. Па-
нує загальний терор. Настала 
непостійність. На,рід, як на 
вигнанні. Особливо голодує 
село через оті колхозн та 
колгоспи. Населення України 
— це раби неволі, та й взагалі 
все населення СССР є раба-
ми". 

„Які розміри голоду є в У-
країні?" — запитую паню. „В 
1932—33 р. я на власні очі ба-
чила, як вимирали в селах з 
голоду 20—30 душ денно. їх 
ніхто не підбирав. Десь на 
межі 3—4 сіл вириють вели-
кнй рів тай звозять туди мер-
ців. У самому Києві я бачила, 
як один робітник, що приби-
рав сміття з дворів, складаю-
чи його вилами на віз, витяг-
нув з купи сміття мертву дів-
чину літ 14. Вмерла з голоду. 
Робітник довго над цим не ду-
мав і звалив дівчину на віз 
разом зо сміттям. В цій же 

купі сміття знайшов вій і л#у- ,за доляра все можна лупити, 
ѓу дівчину, яка ще була жива. Жиди нічого не бояться - й о-
Ви думаєте,`що її відвезли до тверто кажуть: „'Мичбули ба-
шпиталю? Ні! Кинув і її на віз ѓато віків чорними рабами, а 
— „по дорозі доМре!" тепер настав наш час, і ми є 

„Бачила я, як підч'ас такого,, панами". Тяжко ї з вищою 
голоду в одного мерця роз-
дувався живіт: він то підні-
мався, то опускався. Був пов-̀  
ний листя з шовковиці' разом' 
з шовковичними червами. Я 
сама листя не їла, але їла такі 
речі, що мусіла' півтора міся-
ця лежати їв ліжку". 

„Чи є в Україні церкви?" 
Н „Церков нема. Десь на сто 
сіл є ще якась одна церква, 
та й то без дзвонів і хреста. 
Але проте релігійність росте; 
Йдуть до такої церкви за сто 
і більше кільометрів. Новона-
роджених записують у комі-
теті, де завжди питають, чи 
понесуть потім дитину ДО ҐЮ` 
па. Як правило, всі кажуть, 
що ні, бо за це влада, діз`нав-
шись, виганяє батька з поса-
ди й залишає родину без 
шматка хліба. Всеж дітей тай-
ком несуть до священиків: і 
хрестять. Попів є дуже мало, 
але й на тих, що ще лишили-
ся, комуна дивиться як на я 
кусь проказу. Більшість свя-
щеників розстріляна, решта 
ходить від хат̀ и до хати при-
биті й пригнічені, голі й го-
лодні — просять Христа ради, 
й населення їм тайком пома-
гає, бо вваж'ає їх дійсними 
мучениками за віру Христову. 
Ряс вони не знимають і тим 
накликують на себе ще біль-
шу біду, бо їх гонять і влада 
і комуна". 

„Комуж там добре живеть-
ся?" 

„Тим, що владу мають. 
Ріжним урядовцям та ще жи-
дам; Цих останніх дуже нена-
видить народ. У державі „рів-
ности й братерства" жиди є 
першими громадянами. Хтось 
їм шле доляри з Америки, а 

RADIO. 
Діяѓ 12 - to квітня (вівторок) паро-

.чій-іький Хор ім. І. Котляревського 
з Гемтремк виступить з українськи-
ми піснями на радіо-годнну W . W J . 
(9000) в ѓод. 9—9:30 вечором. Про-
сіш.ся ІІСІХ накрутити свої апарати 
на той час^ а свої листовні рецензії 
слати на адресу: L. Nachwoitach, 
Choirdire"ctor, 2 2 9 8 Grayling Ave., 
PetrojtL. M k b . , U. S. A. 83 
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МОЛОДА МОВОЗНАВКА. 

Карлін'Робертс з Ричмонду, в стейті Каліфорнія, має 
всього 19 місяців, але, як кажуть родичі, вона вже говорить 
італійською, французькою, й англійською мовою. Крім цього 
вміє добре рахувати й рисувати та вміє вже читати 25 слів. 
Мати каже, що" вона показувала признаки передчасного роз-

школою, бо всі ми мали нор-
му тоді, коли її не мали жи-
ди. Крім своїх жидів до СССР 
їде ще багато жидівської мо-
лоді з цілого світу й все це 
користає з нашої ќрови і 
поту". 

„Які настрої панують серед 
населення?" 

„Всі є дуже невдоволень 
Все населення сподівається і 
жде війни. Ходять чутки, що 
на СССР має напасти- Німеч-
чина, Ніпон та Польща. Насе 
лення України жде-не-діждеть-
ся того виступу, кажучи: „Хай 
лише иічнеться; буде тут іще 
краще ніж в Еспанії. Хай ли-
ше дістанемо рушниці. Пови-
кидаємо в повітря всі мости, 
залізниці й усе, що буде тре-
ба, а там, що Бог дасть, щоб 
не большввики". Часто при-
слухуються до польського 
кордону': чи не гремлять гар -̀
мати. Навіть можете почути 
лайку на адресу німців, поля-
КІВ І ЙІПОНЦІВ, МОВЛЯЙ, 4 0 F O 
баряться й не починають!... 

„В Києві і, взагалі в Украї-
ні, є багато сербів. Майже всі 
вони забули свою мову й ба-
лакають виключно по україн-
ськи. Нікого з тіХ большеви-
ки не випускають додом'у. 
Взагалі чужинцям роблять у-
сілякі перешкоди- і майже ні-
кого з них не пускають за кор-
дон, боячися, щоб не розпо-
віли тут про той „рай на зем-

Мі". Мене саму ніяк не хотіли 
випустити, і я добивалася до-
зволу цілих 3 роки; все ка-
зали. мені: „Чого ти їдеш до 
фашистів? Там голод вели-
кий, умреш з голоду. Ти їдеш 
туди, щоб там гудити срвєт-
ську владу"? А коли я взяла 
собі адвоката й заплатила йо-
му 5 рублів за клопоти, то й 
той адвокат почав на мене 
кричати: „Я тобі покажу Ю-
гославію, фашистів", і т. д. 

Питаю гостю: „А щож то зл 
такий адвокат?" 

„Питаєте, що то за адво-
кат? Та ним може бути в С. 
С. С. Р. кожен. Сьогодня замі 
тає вулиці, а завтра захотіло-
ся йому буѓй тим адвокатом 
— подає проханн'я, кидає міт-
лу, йде на курси й за иів року, 
або рік, він уже є адвокатом. 

„Після всіляких залякувань 
мене голодом за кордоном я 
всеж добилася, свого й виїхала 
з України до 'Югославії через 
Польщу, Чехи й Угорщину. 
Коли я переїхала кордон І 
побачила з вагону й чистенькі 
хатки, й худобу по дворах, на-
віть птицю; побачила, як усі 
молотили самі своє збіжжя, я 
зрозуміла, що всі оті опові-

брехня. Все те, вдо я ^бачила 
тѓо дорозі в`'Югославію, We 
цілком вільне життя, госйо-
дарський достаток, гірйзвїйля 
й усе те, що я` бачу тут у Ю-
ґославії, мені і досі здається 
все це сном і я невільнб 3Fa-
дую одногб cfapbro 'серба, я-
кий вийшов мене піопрощати; 
в дорогу в Києві на двірець і 
який, упавши на коліна б?ля 
вагону, плакав та все' гойб^ 
рив: „Боже Великий! Винеси 
нас з цього проклятдго пекла 
на землГ ;іна нашу Батьків-
:ій.ШўІ" —' („Туѓ)туЙмося,,у..'' 

mm trrr -і кк-љ 
З УКРАЇНСЬКОГО ЖИЛИ 

ВДМЕШЩ 
—И—н— 

а ЩОА^КкН.ДЖ. 
Матимуть своє примИцення. 
Третя сотня „Чорноморської 

Січи" завдаЃќўвала дня 26. 
березня б. р. будівл'ю, ` Котра 
.міститься на'18 евені, при ро-
зі 12-тої вулиаді. Ця будівля 
по деякій перерібці має стати 
національною твердинею укра-
їйського громадянства міста 
Нюарку і цілої околиць Віри-
мо,' що зо згаданим днем за-
чалося нове життя серед укра-
їнців Ню`арку, яке буде веде-

;не в щиро українськім націо-
надьнім дусі,. 

Цей день ггерекресліив раз на 
все наше тулацтво, себто те, 
що мўеѓли збира'ѓйсь по ` чу-
жих домах, нераз і нам воро-
жих. Ця наша твердиня буде 
давати приміщення всім тим, 
котрі борються і хотять боро-
тись за: волю і долю вільної 
і незалежної України.- Це буде 
твердиня, котра прийме до 
себе всіх тих українців^ 'котрі 
схотять боротися з ворогами 
українського народу. Це буде 
світило, `котре буде своїми 
промінями загрівати ввесь 
український загал до бороть-
би з ворогами українського 
визвольного руху. 

Довершити такого. важного 
діла вимагає ще надзвичайної 
праці і труду, Але 3-тя сотня 
Чорноморської Січи вірить 'В 
український національно сві-
домий запал та в його поміч 
цій праці. 

Початќи вже зроблені. Ате-
пер слово за громадянством. 
Тому апелюємо до щирих 
українських сердець і проси-
мо підтримати на. Дусі всіх 
тих, котрі хотять працювати 
для добра такої важної для 
українців справи.'"- ч 

Є. Тросцянеш.кий, 
фіњ секр. 

БАЛТІМОР, МД. і 
Свято Шевченка. 

Як що, року, таѓ `і- тепер 
заходами Українського Аме- j 
риканського Громадянського 

Народнім mm "еоццерт ` V flЛ Л m j ' инва, ниѓк,, До п 
честь Т. ЬІІевченка. - Хорові К Д І І Р И ""^""" iJ м. с j 
ТОЧКИ ВИКОНуваВ ' НарОДЙІЙ I # U V I І ' сгсМПОвані річи. ‚'і 

. стсмновані І)ІЧИ 

Хор, а малі діти декламували UKRAINIAN BAZAAR 
і відіграли на - інструментах 97 AVENUE A, NEW YORK, 'N 
соля. Всі точки випали дуже -
добре. Перший раз мали ми 
на святі Шевченка два рефе 
рати-: один українською мо хоробу 

і - М.і. 
науковніі, прц. 

У " рий 
;іекшу. 

ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 
Як. терпите на якунебудь 

?вою, другий англійською: По а б 0 параліж, не тратьте надії; 1 "WLn ш „Гемо дуже успішінй, наў коті 
англійськи говоряв молодий' 
голова ќлюбу, Иосиф Мар` 
маш; по українськи — моло-
дий- Вол9ДИМИр Черник, що 
недавно приїхав з Волині до 
Америки. 

Свяѓто відкрив короткою 
промовою Андрій Пельц, зга-
дуючи про те, чому україн-
ський нарід щорічно такі свя-
та.святкує. Переведена збірка І ЧИ ВИ НЕРВОВЇ7 
на Рідну Школу В старім краю Знайдете полеќшў на нерпи, зі 
принесла $30.75. Зложили по, 
$1: І. Малќо, Любунець, П. 
Семенќів;"Г. Пулька,- П. Мар-

Л І Ч І І И ' П З І Л Л Я . 

S-KYLO LABORATORIES 
І 1 0 5 — 3rd Ave. , New York С 

(Рік оснонаішя 1857.) 
J . . UI ' J .. J 

маш, Толер, Й. Семків, Я. Се- Маємо на складі всякої и йод 
менків, СідорськиА, Р. Ярема, 
Г.- Подгорняк, L Ракочий, С. 
Кудиќ, Т. Кащак, Й. Мармаш, 
Г. їванович, Е. Подгорняк, Н. ; 
R ; по 50 ц.: Анна Пельц, Д.' 
Корбаник, Т.. Никўла, Й. Фаль, 
0. Захарќів, А. Пельц, А. Пісь, 
1. Ґейера; решта дрібними. По 
відтягненні розходів лишило-
ея $26, які цислано через Об-
еднання на призначену ціль. 

` ̀  Теодбр '+Іякула, 'секр^тат :̂ 

Д О X 0 Р И X 

ємний і випробуваний лік 
усуває болі а дає негайну 
Сотки чоловіків, жінок і Д'І",̂ ЇІ" ,, 
буЛИ ХОрі, НИНІ Є ЗДОРОВІ й Іііюі,,! 
вдоволені завдяки нашій типовішій 
науковій методі і довгому досвіті 
П о щ о терпіти, коди ПОМІЧ Є, і так 

бЛИЗЬКО? су 
БЮРО ХІРОПРАКТИЧНЕ 

A p t 1 0 , 1 9 3 — 2 n d Ave., ріг 12 nv. 
New York СіІуГ УЛч 

ГОЛИЛИ:.'від 10.. рано до 8. цвсчів 
, В неділі від ДО. рано до 1. ШіЊ)А 

рушешія й неспокій, заживаючі 
К Y L О 

Sedative Тес Compound 
, зроблене з зілля, коріння, кори й irij 
і 7 S І І ( ' И І І Н HtllH.' і 75 центів пачка. 

ІІУ. 

ЗБОРИ р у л і в У. Н. СОЮЗУ 
Д Ж Е Р З І СИТІ, Н. Д Ж . Місячний 

мітинг Бр. св. О. Инколая, від. 4, 
відбудеться о., вівторок, 12. ..квітня, 
в годині 8. вечором, під 264 Вареи 
уљ На цей міхннг повинні явитися всі 
чдени й членнці, б о маємо важну 
справу д о рішення. Проситься не 
присилані дітей на МІТІНҐ, але само-
му прийти. . Довгуючи"х членів про-
ситься виршняти свій довг. — Н. 
Пупчик, предс.; В. Чсрепака^ к а с ; 
Ef. ГЛиђа, с'ені). -
f — U 4 — I I I І І І Ш И І І П И І І І М М .і 

Д-Р С ЧЕРНОВ Е Г ^ Г " 
# Гострі й хронічні недуги чоло-

віків І жінок — Шкіра ft кров. 
2 2 3 SECOND AVE., сот. 14 tb ST. , 

NEW YORK CITY, Roon, 1 4 . 
Офісові години 10^-8; неділя И — 2 . 

Жінка-доктор д о обслуги. 
# Проміні Х ` й ' флюроеков -S3.QQ 

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

321 Е. 18ft STREET, Ц 
betWMB І at t a d 2nd Атгапм, '' 

NEW YORK, N. У. 
} Тої. GRAMERCY 5-2410. 

Урядові години: рано від 10 до ! І 
12. ввечір від- б до 8, а в недіді j j 

раио від 10 до 12. 

В О Л О Д И М И Р БОИК0 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Заќймається похоронами 
в БОСТОНІ, МАСО, І ОКОЛИЦІ. 

Обслуга 'скора і чесна. 

W A L T E R V . B O Y K O 
-40 LfeVERETT STREET, 

BOSTON, MASS. 
Telephone: Capitol 5461. 

дання и залякування голодом 
вою.` Пі батько е`інжинітхгм в однім нафтовім птпр`нємог^ }^-кордонаі^ В-А (uf(^ ‚.-б а̂д^̂  

У ЛАС УСЕ. ЗНАЙДЕТЕ 

МСНѓ ПРОДУКТЌ 
НАЙВИЩОЇ якоєти 

НАША СВІЖА `Й ДИМЛЕНА 
ШИНКА. КОВБАСИ. УКРДЇН-
СЬКІ, РУСЬКІ. ПОЛЬСЬКІ, 
УСЕ СВІЖІ. МЯСО. ПРЕРІЖ-

ПНХ 'РОДІВ 1 БЕЗДОГАННЕ. 
Приймаємо замовленя на ва-
рення або печення мпса нв не-

сі.тля ft інші забави. 
Як мешкаєте дальше від крам-
ішці, можете писати, а ми вн-

ЩЛЄМТ)' ПОЧТОЮ. " 

JOSEPH TRON 
1Ї9— Ut AVE. NEW YORK 

(bet. 7th Л. 8th S u . ) 
Tel.: ORchard 7-0186. 

ТАРЗАН НА РОЗШУКАХ. (129). 

(.ЛІ.. 

М Й Р О Н Л И Т В И Н 
УКРЛТНСЬКИП ПОГРЕБНИК 

Без ріжнниі, як далеко поіа 
Нюарком. Бра'зі потреби itit 
фонуйте д о н а с Обслуга шяря 

і чесна. — О № с : 
383 MORRIS AVENUE, 

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

Pbono: Eaiex 3-5347 I" 
ПЕТРО ЯРЕМА 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ШІ 

Побачивши, що два товсті 
євнухи пустилися до Джейн, 
щоб її силою змусити покло-
нитися Кавандаванді, Каванда-
ванда спинив їх рукою. Рівно-
часно' він-запитав Джейн: „То 
ти відмовляєшся мені покло-
нитись". „Так, рішучо відмов-
ляюся", відповіла Джейн твер-
до. Жорстока усмішка викри-
Bwra гарне обличчя Каванда-
ванди. Ця усмішка не в і̀щува-
ла нічого доброго. 

Кавандаванді ця історія ви-
давалася веселою й цікавою. 
Бо ніколи передтим не транля-
лося йому, щоб хтЬсь проти-
вився .його волі. А тут немічна 
жінка противилась. Джейн по-
чала цікавити його. Він скоро 
запримітив її велику красу і 
вже збирався брати її на до-
тшти, коли Джейн заговорила: 
„Пусти`нас, бо інакше мої лю-
ди знищать твою оселю". 

Ця погроза ще більше заці-
кааила Кавандаванду і він, у` 
сміхаючись, відповів: „Твої 
люди навіть не будуть -знати,, 
де ти є. Коли когось схоплять 
члени кавуру, то вони за со-
бою добре закривають усі елі- . 
дц. Ми добре вміємо зберіга-
ти наші таємниці, так, що Ти 
цілком надармо сподіваєшся 
помочі від твоїх людей". Ка-
вандавандз- хвилю вдивлявся 
в Джейн. 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

1 2 9 E . 7tb S T R E E T , 
N E W Y O R K , N . Y. 

T e l . : Q r c h a r J 4 - 2 5 6 8 

BRANCH OFFICE A CHAPEL 
707 PROSPECT AVENUE 

{eor. E. 155 St.) , BRONX, N. Y. 
Т#І. Ludlow 4-2568. 

Тоді Джейн: з а г о ' в о р и л а 
зноа: цТо ти відмовляєшся нас 
випустити на волю?" Каванда-
ванда на це відповів зовсім 
недбало: „Відмовляюсь. Ні од-
на- схоплена моїми людьми о-
соба, що пройшла через бра-
му оселі кавуру, не вернулася 
звідсіля. Також і ти не вий-
деш звідсіля ніколи. Тнмбіль-
ше̂ , що ти значно краща від 
тих, котрих я досі колинебудь 
оглядав". 

} І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український УвдертеАкер 

заряджуе погребами по піні тах 
низькій, як $150. Обслуга 

найкраща. 

І О Н N B U N K O 
' Licenied Uundertakcr А ЕшЬаІшег 
f 4 8 7 Е. 5 th S T ^ NEW YORK CITY. 
' Dfgnlfled FunertJi м low i s Jt50. 

TeTephont: Orciurd 4-80S8 


