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ЃУРАГАН ВДАРЯЄ В СХІДНЄ 
ПОБЕРЕЖЖЯ АМЕРИКИ 

НЮ ЙОРЌ. — 3 півдня від рога Гетерас звіявся 
в середу до східнього побережжя Атлянтику СИЛЬ-
ний ѓураган, котрий ударив з усею силою по побе-
режжі. Лонґ Айленду та, перейшовши своїм осе-
редком понад місто Провіденс, у стейті Род Айленд, 
ударив об Нову Англію, -роблячи всюди страшне 
спустошення й потягаючи за собою багато жертв у 
людях.. . . к. 

У центрі ѓурагану вітер дув зо скорістю понад 
сто миль на годину. Він ломив дерева, зривав дахи 
з домів, проривав електричні дроти, навіть ломив 
фабричні комини. Безупинний дощ спричиняв ви-
ливи рік і заливав дороги, підмулював залізниці, об-
валював горби, підмивав фундаменти домів. Місто 
Провіденс ударила до того ще морська хвиля, знята 
вгору через збіг притягаючої сили Місяця з притя-
гаюч'ою силою сонця. 

Шкоди в маєтку величезні. Покищо її суми не 
дасться в грошах навіть означити. Потерпіли оче-
видно немало мореплавство, як морські хвилі позри-
вали з якорів човни й кораблі. 

Є багато жертв у людях. В самій тільки Новій 
Англії досі начислено 51 жертв. У Вестгемптоні, на 
Лонѓ Айленді, де вітер знищив коло сотки сильно 
збудованих літніх домів, поліція знайшла в румови-
іцах домів 6 трупів. Поліція дістає донесення про 
пропалі особи, отже число жертв певно покажеться 
багато вищим. 

ВИСЛІДИ ВИБОРІВ ПРИНОСЯТЬ БАГАТО 
НЕСПОДІВАНОК. 

ВАШИНГТОН. — Перемога Джеймса Фея, Руз-
велтового кандидата на становище конгресмена з 
Ню йорќу, над Джаном О'Конором показується ду-
же невилика; Фей дістав 8,352 голоси, а О'Конор 
7,799. 'О'Конор, щоправда, добув собі номі`націю в 
Републиканській Партії, але йому перемоги не во-
рожать. 

У правиборах у Висконсині губернатор Ла Фо-
лет добув собі номінацію на цей самий уряд з По-
ступової Партії величезною силою голосів, бо ді-
ст̀ ав 4 рази стільки голосів, `що його противник. 
Одначе інші кандидати його партії дістало багато 
менше голосів ніж кандидати Републиканської 
Партії. 

Демократи стейту Каліфорнія сподіваються ви-
брати губернатора стейту зо своєї партії перший 
раз за 42 роки. 

Остаточне обчислення голосів у 8-мій соймовій 
окрузі в Мантетені показує, що з кандидатів на но-
мінацію з Демократичної Партії Степан Ярема ді-
став 3,072 голоси, Савл Шерисон 1,498; отже Ярема 
має поважну більшість 1,574 голосів. 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛАГОДЖЕННЯ СТРАЙКУ 
ВІЗНИКІВ. 

НЮ ЙОРЌ. — Візники вантажних авт, що від 
кількох днів спараліжували перевіз товару в Ню 
Йорќу, згодилися вертатись до праці під умовою, 
що страйк буде полагоджений угодою до 4 днів. 

ГЕНЕРАЛ ПОГИБ У ЛЕТНИЧІЙ КАТАСТРОФІ. 
. БЕРБЕНК (Каліфорнія). — Ґенерал-майор Ос-

кар Вестовер, начальник повітряного корпусу аме-
рнканської армії, і його летун, сержант Семюел 
Гайне, погибли тут, як їх літак упав з висоти 400 
стіп підчас осідання на летовище Локгіда кола Бер-
бенкў. 

СОВЄТИ ЛАГОДЯТЬСЯ ДО ВИСТАВИ. 
НЮ ЙОРЌ. — Совєтський комісар В. Бурґман 

предложив виставовій корпорації плян совєтської 
участи в світовій Виставі в Ню Йорќу в 1939 році. 

Совєти наміряють виставити один з найвищих 
будинків вистави. Мають видати на ціль репрезен-
тації Совєтів на виставі понад міліон долярів. Бага-
то матеріялу на будову мають вислати з Росії. Ду-
мають теж прислати сюди штаб зо ста осіб, що 
мають заряджувати павільоном і „поясняти експо-
нати" відвідувачам. 

. ПРИДУМАЛИ ШТУЧНИЙ ШОВК. 
ВАШИНГТОН. — Відоме хемїчне підприємство 

Лк) Понта дістало патент на процес виробу штуч-
ного шовку, придуманий покійним В. Г. Каротер-
сом, головним хеміком підприємства. При помочі 
нього процесу можна виробити штучний шовк хе-
мічним способом, а цей штучний шовк не уступає 
"риродньому під ніяким оглядом. 

НАСЕЛЕННЯ КРАЮ ОБЧИСЛЯЮТЬ НА 129 
; ІИІЛІОНІВ. 

ВАШИНГТОН. — Бюро Перепису подає, що за 
його обчисленням населення Злучених Держав ви-
носило 1 січня 1938 року 129 міліонів 818 тисяч 
осіб. 

За останній рік воно зросло на 941,000 душ. У 
територіях, що належать до Злучених Держав, було 
1 січня 2 міліони 452 тисячі осіб. 

ЗНИЖЕННЯ КУРСУ ЧЃ.ХО-
СЛОВАЦЬКИХ БОР?ДІВ. 
На нюйореькігї біржі .+ано-

товано сильне пониження кур-
су чехословацьких . бондів. У 
середу вони падали на (% до :̀  
і ЛА пункта. Курси заграним-
них монет трохи поправили`сь. 
Приписували цс зменигсшь: 
шансам вибуху війни. 

УКРАШОЖЕРНИМ ІЦКАМ 
" В АЛЬБОМ. : 

В Убєщнні, пов. ГІерсворськ,-
біля спаленої верби знайшли 
звуглені останки якогось чо-
ловіка. Тепер виявилося, що 
А. Грох і його син Андрій 
'Привязалк до `верби вночі гво-
го сина н брата, умово хворо-
го Й. Гроха, довкруги пекла-
ли 30 снопів жита і підпалили. 

ПОВИВ АДВОКАТА. 
У Радимні (між Краківцем і 

Перемишлем) Василь Головач 
з Вістри побив на ринку на о-
чах багатьох людей адвоката 
д-ра Арнольда Шнебавма за 
те, т о цей адвокат вів екзеку-
цію проти його жінки. уГоло-
вача `арештували. 

В ЛАНЦІЃЎ НЕ ВІЛЬНО 
КОЛЬПОРТУВАТИ ІЮЛЬ-

СЬКИХ ЧАСОПИСІВ. 
Директор поліції в Данцігу 

шість місяців заборонив коль-
портажу сімох польських ча-
сописів і одної жидівської. 
Свій розпорядок директор по-
ліції мотивує ТИМ, ЩО поль-
ські й жидівські часописи ши-
рять ненависть між німецьким 
і польським населенням у 
Данцігу. 

БІРЖА ОТРЯСАЄТЬСЯ З 
ВОЄННОГО СТРАХУ. 

Курси заграничних монет на 
нюйорській біржі вже значно 
піднялися вгору. Ціни на збі-
жевій біржі понизилися. Це 
вважають за признаки оптимї-
стичних думок про удержання 
миру в світі. 

ПОМЕР ЗО СМІХУ. 
Тимофій Святошевськнй із 

села Стовпці коло Дубна роз 
сміявся підчас праці так силь 
но, шо зо сміху дістав уд̀ ар 
серця та помер, сміючися до 
останньої хвилини життя. 

ОТО РАЗ ЖІНКА! 

Один мадярський ветеринар 
зробив підчас своєї інспекції 
в містечку Грам жахливе від-
криття. А саме на стриху.од-
ного селянського дому, поло-
женого над берегом Дунаю, 
знайшов він 84-літнього стар-
ця, зашитого в мішок, і тако 
ѓо виголодженого та висна 
женого, що він нагадував рад-‡ 
ше кістяк, ніж людину. При 
слідстві виявилося, що жінка 
старця, яка мала 68 літ, сильна 
і це й здорова, рішила гюзбу-
тнся старого мужа іт заманив-
шн його на стрих, зашила в 
мішок да держала його там 4 
місяді. Час до часу давала во-
на йому щось їсти і він був би 
напевно помер голодовок) 
смертю, якби його не віднай-
шов- був згаданий ветеринар. 

Найцікавіше, що сусіди, які 
про той злочин жінки знали, 
боялися повідомити поліцію, 
бо злюща баба мала в цілому 
селі славу чарівниці. Нещасно-
го старця відвезли напів жи-
вого до лічниці, а злочинну 
жінку відставили до вязниці. 

Ц ПВШРТНІ ВІСТЃ'І 

У середу, 21. вересня 193S., 
помер у Сейнт Клер, у стейті 
Пенси.твен(я, довголітній- член 
У. Н. Союзу , 

о. ВАСИЛЬ ГРИВНАЌ. 
Походив з м. Перемншляни в 

Галичині. Ліав при смерті 66 
літ. До Українського Нароано-
го Союзу приступив у жовтні 
1903 року. В останніх часах був 
членом товариства „Свобода", 
відділу 25. У. H. С 

Покійний сповняв душпастир-
ські обовязки в багатьох гро-
мадах у Злучених Державах. 

`Він усе займався теж живо ні-
родиімн справами й був загали-
но шанований і люблений за 
свій патріотизм. 

Похорон відбудеться нр-..в:іо-
подібно в суботу, '24. вересня, 
в 9. годині рано. 

Земля йому пером! 

‡ 
У вівторок, 20. вересня 1938. 

p., помер у Філядельфії, Па., 
довголітній член У. Н. Союзу 
та член відділу 239. У. Н. С. 

МИХАЙЛО КОЦЮК. 
Покійний родився в селі Піз-

панка Ком., повіт Сќалат, Га-
личина, в 1832. р. При смерті 
мат 56 літ. - - і 

До У. Н. Союзу, приступив у 
1915. році. Він усе був діяль-. 
ним Союзовцем. Належав теў 
до багато інших українських 
товариств, переаівсім поклав 
багато заслуг коло розврю січо-
вих організацій. 

Похорон його відбудеться в 
суботу, 24. вересня, з 9. годин 
рано з дому жалоби, 728 Норт 
24. ст., в Філядельфії. В тому 
ДОМІ ВІДбуДеТЬСЯ В ШИННИК). 
23. вересня, в 8. годині вечором 
поминальна відправа. Відділ 
239. постановив взяти в цих 
відправах греміяльну участь. 

Земля йому пером! 

† 
Дня 1. вересня ц. р. помер 

в Ню Йорќу, в 49. році життя, 
член місцевого 57. відділу У. 
Н. Союзу, 

ИОСИФ ЛОЗИНСЬКИЙ. 
.Покійний родився, в селі Бй-

нева, повіт Підгайці, Західня 
Україна. Був все здоройий муж-
чнна, а через свою спокійну 
вдачу не мав ніколи ворогів. 
Від жертв на рідні справи ні-
КО.ЇН ие відкачувався. 

Величавий погріб відбувся 4. 
вересня, в якім взала участь 
ціла громада. Братство св. Пе-
тра і Павла, 57. відділ У. Н. 
Союзу, відпровадило покійного 
на вічний спочинок. 

Полишив жінку і одного си-
на, який ходить до каледжу в 
Олбині, Н. Й. 

Земля Йому пером! 

НАПЛИВ УЧНЮ ДО ФАХО-
Г ВИХ ШКІЛ. 
І 

Дирекція доповняючої на-
уки в Ню.Йорку подає, шо на 
сьогорічні курси записалося 
до вищих шкіл у цьому місті 
небувале число учеииків, бо 
52,871,. або 20% більше ніж 
минулого року. 

ПЛЯНУІОТЬ МАСОВУ ПРО-
ДУКЦНО ДЕШЕВИХ ДОМІВ. 

У Вашингтоні відбулися 
конференції великих будівля-
них підприємств з представ-
никамя урядових бюр, заці-
кавлених у будов' дешевих 
домів, у справі масової про-
дукнії дешевих мешкань. Кон-
ференції мали- вияснити гщ-
тання. в який спосіб при по-
мочі масової продукції змен-
шитй кошти будови таких до-
мів до того, щоб дім на 5 кім-
пат можна продавати не до-
рожче як по $2,500. 

УКРАЇНЕЦЬ ЗАПОБІГ КАТА-
СТРОФІ. 

Петро Кейван, ідучи голов-
I ним шляхом залізниці в око-
і лиці Cv Лукавт, Онт., замітив, 
! що в` одному МІСЦІ хтось по-
! витягав з порогів цвяхи, що 
і приковують шини, які роз-
'ВІльнились на цілих чотири 
шалі. Здаючи собі сцраву з то-
I го, що небавом має над'їхати 
потяг, він повідомив секційну 
стацію, якій удалося спинити 
потяг у бігу та тим оминути 
катастрофу. Поліція пошукує 
саботажника, а Кейвана жде 
належнта нагорода, 

'ГРІМ УБИВ сплячого 
` ІНДІЯНИНА. 

На канадійській границі в-
дистрикті Рейні Ривер. грім у-
бив у шатрі при Сенд Пойнт 
Лейќ Ангуса Журдена, 20-літ-
нього індіянського проводира. 
Зо своєю 17-літньою жінкою, 
з якою одружився місяць то-
му, Журден пішов вчасно спа-
ти. Коло 3-тьої години рано 
грім пробудив жінку. її муж 
не рухався. Діткнувшись його, 
побачила, що він мертвий. 

БДЖОЛИ ВБИЛИ СІМ 
КОНЕЙ. 

Перед одною коршмою у 
місцевості .Шегед у Мадярщи-
ні рій бджіл напав на ряд во-
зів, що стояли перед к'орш-
моюі Бджоли пожалили дуже 
сильно 10 коней, з яких 7 зги-
нули. Одну особу відвезли до 
шпиталю. 

КАНДИДУЄ ЗНОВУ. 
Суддя Артур Джеймс, републиканський кан-
дидат на уряд губернатора стейту Пенсилве-
нія, та сенатор Джеймс Дейвис, що стараєть-

ся добитись нового вибору з тої парті'ї. 

ЧЕСЬКИЙ УРЯД ПЕРЕСЛІДУЄ 
УКРАЇНЦІВ 

УЖГОРОД. — Хоч Чехословаччина знаходить-
ся нині в дуже тяжкому положені, то проте вона 
знаходить досить часу й енергії переслідувати й у-
тискати українців. Делегацію українців у Празі- зу-
стріто холодно. Переговори зірвано. По цілій За-
карпатській'Україні запроваджено цензуру і стан 
облоги. Не вільно нікому висказати своєї думки. 
Влада арештувала, між іншими, ред. І. Рогача, члена 
делегації, котра переговорювала в Празі. І. Рогач 
займав в українськім громадськім житті Закарпаття 
видне становище. Він був заступником голови Ор-
ґанізації Української Національної Оборони.' - ; 

В ЧЕХІЇ ВЕЛИКИЙ ЗАКОЛОТ. 
ПРАГА. — Чеське населення, довідавшись про 

капітуляцію уряду перед Гітлєром, попало в тісте-
ричні вибухи. Воно влаштовує масові демонстрн-
ції, на яких кричить: „Геть з урядом і Бенешем? Хай' 
живе диктатура і генерал Сурови!" Останній є ше-
фом штабу чеської армії і все був за те, щоб не ло-
даватись перед натиском німців. Чеські фашисти: 
вже передтим висували його на диктатора. 

ЧЕЙМБЕРЛИН ПОЇХАВ ДО ПТЛЄРА. 
ЛОНДОН. — Премієр Чеймберлин поїхав на 

свою другу стрічу з Гітлєром. Ця стріча відбудеться 
в Ґодес.бергу, в Німеччині. Говорять, що Чеймбер-
лин повіз зо'собою „тверді" домагання до Гітлєра, 
в заміну за згоду Чехословаччини відступити' судет-
ських німців. Серед тих домагань найголовніше є -
те, що Гітлєр, заки буде сповнена ўступка Чехосло-
ваччини, мусить здемобілізувати велику частину 
своєї армії і вповні успокоїти світ. Далі, мусить за-
гарантувати, щсурешта Чехословаччини ді`стане пов-
не політичне й економічне забезпечення з боку Ні-
меччини. Про поляків і мадярів у тих домаганнях 
нема згадки. 

НІМЦІ НЕУСТУПЧИВІ. 
БЕРЛІН. — Вся німецька преса говорить про су-

детську проблему так, неначеб вона вже була довер-
шена і німецька влада вже була в Судетах. Преса й 
урядові кола говорять, що Бенеш знов спізнився зо 
своєю згодою, бо тепер Гітлєр захоче чогось біль-
ше, а саме, самовизначення й для інших національ-
ностей, у першій мірі для поляків і мадярів. Деякі 
німецькі газети говорять, що ціла Чехословачч'ина 
мусить піддатися під диктат німців. Інші говорять, 
що навіть коли судетців Чехословаччина відстуггать, 
то війна таки буде, бо Гітлєр має дальші наміри від-
носно середущої Европи. Говорять, що очі Гітлєра 
тепер на Румунії. 

ПОЛЯКИ ЧЕКАЮТЬ НА ТРУПА. 
. ВАРШАВА. — Польща скупчує сво'ї війська в о-

колицях тешинського Шлеську. їх диплЂомати за 
границею виразно зазначують, що Польща не по-
годиться на ніяке -полагодження судетського питан-
ня, як довго не порішена доля тешинських поляків. 
Тих поляків уся польська суспільність хоче дістати 
для Польщі. 

fc АНГЛІЇ ЙДЕ ПСИХІЧНА ПЕРЕМІНА. 
ЛОАДОН. — В Англії замітно психічну пере-

міну. Газети перестають хвалити Чеймберлина, а 
натомісць дають великий розголос промові їде'на, 
який є проти політики ўступок, а за опір. Також 
газети дають багато місця промовам Винстона Чор-
чила, який є подібних поглядів, що й Іден. Англій-
ська публична опінія починає переконуватися, що 
війна таки мусить бути, а те, що тепер робить Чейм-

- берлин, тільки війну відсуває, але світу не успокоює. 
РУМУНІЯ ХОЧЕ ЗМІНЮВАТИ СВОЮ ПОЛІТИКУ. 

( БУКАРЕШТ.' — У Румунії' заляканий настрій. 
Публична опінія така, що тепер годі вірити Фран-
ції, бо вона може зрадити свого союзника в най-
критичнішім моменті. Супроти цього опінія схиля-
ється за те, щоб змінити політику з франкофіль-
сько'ї, на германофільську. -

АНГЛІЯ ПОСИЛАЄ КОРАБЛІ ДО ЄГИПТУ. 
. ЛОНДОН. — У той час, як Мусоліні по містах 

північної Італії виголошує войовничі промови, Ан-
' ґлія тихцем вислала до пристаней у Єгипті ще три 

тяжкі бойові кораблі. . 
ЕСПАНЦІ ХОЧУТЬ МИРИТИСЬ. 

ЖЕНЕВА. — Величезне вражшкя викликала за-
ява премієра червоної Еспанії, Негріна, що червона 
Еснанія задумує відіслати всі-х чужинецьких добро-
вольців, без огляду на те, чи таксамо зробить ген. 
Франко. Неґрін зазначив, що коли від них заберуть-
ся чужинці, то вони скорше самі між собою вого-
.дяться. і. . . . 
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ЕВРОПА Й АМЕРИКА 
Останні події в Европі не лишаться без глибо-

кого впливу на Америку. Видно це виразно з голо-
сів американської преси про останні події. Пере-
гляд голосів преси про чесько-німецький спір та 
особливо політику Англії й Франції знайшов в Аме-
риці широкий відгук і викликав тут глибоке вражін-
ня,"з котрим треба буде числитися всякому, хто в 
будўячині захоче шонебудь говорити в Америці про 
якунебудь європейську справу. 

Перегляд американської преси про становище 
Англії й Франції до Чехословаччини показує, що 
американська преса добачує в ньому здачу Англії 
й Франції перед Німеччиною. Німеччина добуває в 
Европі неспірне гегемонічне становище, а Англія й 
Франція, одинокі дві держави, що могли це оспо-
рювати, це виразно признають. 4 

Американська прес'а знає, що Англії й Франції 
йде передовсім про врятування миру. Вони не хо-
чуть воювати. На жертівник миру вони готові при-
нести навіть свій імперіяльний чи великодержавний 
престіж. Є це, на погляд американської преси, на-
скрізь реалістична політика, себто політика, що має 
на ціли досягнення близьких цілей без огляду на 
засади й засоби їх досягнення. 

Та рівночасно преса думає, що ці ціли не бу-
дуть досягнені. Американські газети думають, що 
Англія й Франція бажаного ними'миру` не дістануть. 
Якщо не вибухне війна тепер, вона може вибухнути 
незадовго. Німеччина не може тепер скінчити сво-
їх домагань. Добувши велику деремоѓў в Чехосло-
ваччині, вона з конечности мусить іти до дальших 
перемог, себто ставити дальші домагання. Чи скор-
ше чи пізніше, вона поставить домагання, за які піч-
неться війна. Війна, на погляд американських газет, 
неминуча. 

Можливість такої війни відразу ставить перед 
американською пресою питання: яке становище до 
неї займе Америка? Питання важне й для Америки 
й для Европи. На це питання ще недавно дуже ба-
гато.американських газет були би відповіли: „Оче-
видно, на випадок загальної війни Америка не мог-
лаб довго здержатися від участи в ній!" Нині так 
відповідає вже багато менше газет. Певна річ, що 
в світовій війні буде йти про справи, які не можуть 
остатися чужими для американських інтересів — по-
літичних і економічних. Америка' ще далі признає, 
що вона готова воювати за певні засади. Одначе в 
світі, видно, ті засади нікому не дорогі. Кожний ди-
виться за „реальними" вартостями, себто за силою, 
впливом, потугою, посіданням земель, тощо. Серед 
таких умовин Америка не має причини пхатися в 
Евроігу.. Вона має досить-нагоди в Америці. 

Іншими словами, під впливом реалістичної по-
літики європейських держав, головно Англії й Фран-
ції, в Америці зростає сильно ізоляційний настрій, 
що радить Америці не оглядатись на Европу, не ці-
кавитись європейськими границями, державами. 
Ріжним імігрантським групам, що ждуть від А-
мерики певної допомоги для своїх справ, треба буде 
відтепер числитися з фактом, що Америка буде ма-
ти на їх апелі ще більш глухі вуха, ніж мала досі. 

ЯК УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД ВОЮВАВ 
ПРОТИ ПОЛЬЩІ 

ПЕРЕД ХМЕЛЬНИЦЬКИМ 
Після унії Люблинської (1569 

року), що злучила Литву й 
Україну в одну цілість із Поль-
щею, опинився український 
нарід у дуже тяжкому поло-
женні. Від півдня знад Лиману 
Дніпра загрожували Україні 
татари, що в XV. столітті зор-
ґанізувалися в кримську дер-
жаву та безнастанно пустоши-
ли Україну, руйну'вали міста, й 
села аж по Київ і забирали з 
собою все, що мало вартість. 
Вся південна Україна перемі-
нилася в пустий степ. Татар-
ське лихоліття тревало довго 
та запало глибоко в память 
народу, про що кажуть нам 
народні пісні. Було воно без 
порівняння тяжче, як часи. Ба-
ту-хана. Крім того ^Люблин-
ська унія перемінювала укра-
їнське життя на польський 
лад, так, що з давніх литов-
ських порядків (коли то укра-
їнська мова мала першенство) 
майже нічого не осталося. 
Кня?і й магнати скоро поль-
щилися, міщанство втратило 
своє значіння, а селянство 
втратило право на землю і по-
пало в панську неволю. Пан 
мав повне право над життям і 
майном підданого: міг його 
вбити й за це не відповідав ні 
перед ким, ба навіть не можна`{ 
було.'на пана пожалітися — 
сам король не мав права міша-
тися у справи з паном і його 
підданим. 

Крім такого безправства .та 
поневолення селянина, ‚до яко-
го довело польське „право", 
друга половина XVI. століття 
принесла з собою нечеуваний 
визиск його робучої сили. Пі-
сля Люблинської унії отвори-
лися нові торговельні шляхи 
на Захід і хліборобські про-
дукти набрали величезної ці-
ни. Великий попит на збіжжя 
спонукував панів збільшувати' 
орне господарство коштом се-
лянських грунтів, а дотеперіш-
ні чинші й данини за поле за-
мінювати на панщину. Панщи-
ну побільшували пани всяки-
ми способами і в західній У-
країні вже в другій половині 
XVI. століття місцями робили 
селяни панщину що дня, їхнє 
життя перемінилося у справж-
нє пекло! 

Попри упадок економічної 
сили селянства зазначився упа-
док національного духа, звяза-
ного тісно з церквою, що бу-
ла основою всього життя. Є-
зуїтськї школи, писання, про-
повіді перетягали до като-
лицької церкви одного по од-
нім представників української 
інтелігенції, членів тих виз-
начних- і впливових родин, на 
яких спочивали останки сили 
та .значіння українського на-

роду") й ті культурні елємен-
ти, яких так треба було самій 
українській нації. До кінця 
XVI. століття цілий їх ряд сто-
яв уже між католиками. Від 
заведення унії влада станула 
рішучо по стороні уніятів, а 
православних кривджено. На-
віть владики почували себе 
безпечними лише під .охоро-
ною козаків. Ось що говорить 
український парляментарист 
Лаврентій Древинський, голо-
ва українських послів у соймі 
зпочатком 1621 p., коли йшла 
бесіда про приготування до 
війни з турками: 

„Почавши від Кракова, в 
Короні як помножається 
слава божа за помічю тої 
новрвидуманої унії? Вже по 
більших містах церкви запе-
чатані, маетпости церковні 
ггопустошені, по монастирях 
худобу замісць черців зами-
кають. Перейдемо до Вели-
кого Князівства Литовсько-
го — там діється те саме; 
навіть у містах пограничних 
із Московщиноќ) (себто 30-
всім таксамо, як роблять 
тепер за наших днів у 1938 
p.!) В Могилеві й Орші цер-
кви запечатано, священиків 
розігнано. В Пінську те саме 
'вчинили. Монастир Ліщин-
ськин на коршму переміни-
лн. Тому то діти сходять зо 
світу нехрещені, тіла мерців 
вивозять і̀з міст без церков-
ного обряду як стерво і лю-
ди без шлюбів живуть у не-
чистоті, не сповідаючися, не 
причащаючися ші світу схо-
дять. Невже це не самому 
Богові образа? Невже не бу-
де мститися за те Бог?... Пе-
рейдім до інших кривд і у-
тисків нечуваних. Чи то не 
кривда народові нашому ру-
ському, що, не кажучи про 
інші міста, діється ў'Львові? 
Хто грецької віри, не уніят, 
той не може жити в місті, пі 
торгувати на лікті та кварти, 
ні до цехів не може бути 
пришѓѓий. Коли хто вмре, 
мешкаючи в місті, того мер-
тве тіло не вільно перевезти 
містом з церковною відпра-
вбю, ні до хорого з Тайнами 
Господніми йти не вільно. А 
в Вильні чи не утиски то? 
Чи чуване коли? Коли мер-
ця під замком хочуть про-
вести з‡мќовою брамою (я-
кою ходять і їздять усі, на-
віть ж'иди і татари), то ту 
браму замикають, так, шо 
правосавні мусять мерця 
свого виносити Іншою бра-
мою, якою тільки гній мі-
ський вивозять. Навіт води 

^) Як напр. кн. Острозьких,, із 
яких у 1580-тнх pp. Два старші иже 
були католики, та кн. Слуці.ких. 

Володимир Островський. 

ПІД ЗНАМЯ ХРЕСТА 
ПОВІСТЬ 

‡ часу охрещення Руси-України в 988 р. 
18). 

ХШ. 
НОЧІ НА ДНІПРІ. 

Тихо й легко ніс Дніпро на 
свому хвилястому хребті ба-
гато сотень новеньких і стар-
ших човнів, як чарівне стадо 
лебедів. .Тисячі весел, як одно, 
†о виринали своїми широки-
ми долонями з води, то зно-
ву занурювалися в ній. Тішив-
ся Дніпро й від щастя весело 
колихався в шовкових зелених 
берегах. А коли з човнів зри-
валися, як легкі чайки, пісні 
Володимирових дружинників і 
воїв, Дніпро підхоплював рід-
ні мельрдії і далеко відбивав 
їх у всі сторони від своєї, по-
кустробаченої хвилями по-
верхні. Тоді хвилі сильніше 
підхоплювали човни, і вони 
линули на південь, поміж сте-
пи, щораз хутше, щораз гріз-
ніше. 

Десь посередині довгого 
пасма човнів мальовничо кра-
сувалися два `великі, розкіш-
но різьблені й окуті сріблом 
човни з великими комірками 
позаду, що дихали розкішшю: 
там стіни були обиті яскра-
.вими поволоками, скрізь гра-

ли красою' дорогі килими, 
парчеві подушки, різьблені, 
покриті футрами лавки, доро-
га посудина, блискуча зброя. 

В одному човні біля відсло-
неного вікна сидів князь Во-
лодимир; на другому, що був 
призначений для царівни Ган-
ни, княжа комірка була ще ба-
гатше прикрашена, але по-
рожня. 

Володимир стільки пережив 
за останні місяці й стільки мав 
іще передумати, що. старався 
бути самітним, хоч від його 
човна не відступали човни пер-
шого воєводи, писаря, прибіч-
ної дружини й двірської служ-
би, що була готова кожної 
хвилини, вдень і вночі, вико-
нувати його накази. 

Грізна тиша степів, велитен-
ські сили, розлиті в природі, 
могутнє сонце над головою й 
безмежне зелене море, як за-
сягне лиш око, владно бу-
дили у Володимирі погансько-
го духа предків-завойовників: 
тоді Володимир розкошував 
передсмаком боротьби з гре-
ка'ми, а ображена його гор-
дість палила його жагою пім-

сти. 
То раптом усе те, що чув 

він від грека Кирила, будило 
в ньому другого, досі незна-
ного духа, що спав у ньому, 
як спить іще ненароджена ди-
тина в лоні своєї матери, — 
духа вищого, христіянського, 
вселюдського. Прокидаючись у 
ньому, цей христіянський дух 
зводив завзяту боротьбу в йо-
го душі зо старим духом по-
ганства. 

Досі Володимир, коли думав 
про зміііу віри, жив лише зем-
ним, матеріяльним: думав ли-
ше про вищу візантійську 
культуру, про союз із Греці-
єю й` панування над світом, 
про звязання своїх народів од-
ною вірою для політичних ці-
лей, про задоволення свого 
себелюбства. Тепер же^ сотні 
нбвих питань вдиралися в йо-
го мозок, сотні нових почу-

ваиь підмивали `його серце. 
Одна людина, яку'він ува-

жав за хробачка землі, що 
його міг безкарно стерти з її 
поверхні, як порошинку; — ця 
одна людина вивела його в 
моторошний безмежний світ 
духа, в якому він не міг знай-
тн ні початку ні кінця, ні ви-
ходу для втечі, ні сил іти далі. 

І справді, які цс для нього 
були,-великі й дивні речі: єди-
ний надвселїодський і надвсе-
світній Бог, безмежне загроб-
не життя — блаженства чи 
мук, земне існування для під-
готування до життя загробно-
го, христіянська мораль, лю-
бов до ближнього, служення 
іншим, справедливість, всепро-
щення, смирення... Чого, чого 
він не почув від того філио-
софа Кирила — дивного, про-
сто неймовірного для нього! 

(Дальше буде). 

ДО ВСІХ ВІДДІШВ У. Н, СОЮЗУ В СТЕЙТІ КОНЕІ(ТІІ(ОТ! 
Отсим подаємо до відома, що 

О Р Г А Н І З А Ц І Й Н І З Б О Р И 
ВСІХ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ В СТЕЙТІ КОНЕКТІКОТ 

: :: : відбудуться : :: : 

В НЕДІЛЮ, 2-ГО ЖОВТНЯ (OCTOBER) 1938 . РОКУ 
В ЦЕРКОВЦІ ГАЛІ, 123 PARK STREET, NEW HAVEN, CONN. 

Початок зборів у 2-гій годині пополудні. 
На збори повинні прийти' конечно всі відділові урядники "Оронних (м. і. жінок і дітей, 

й бувші делегати. А члени повинні прибути принаймні з по-і1^0 "У л и в таборі), провідни-
близьких місцевостей. Про справи У. Н. Союзу говоритиме.'юв Д е Р ж а л н майже рік у вяз-
гол. рекордовий секретар Д. Галичий. ` ^ , груіневськнй: „Історія Ўкраї. 
22і,4,7 Головна канцелярія У. Н, Союзу. Нн", том VII. ст. 445—6. 

не можуть докупитися..." 
„Черців, що до унії не при-
стали, в Новгородќу й по 
інших містах уніяти граб-
лять, розбивають на при-
людній дорозі та садять у 
вязницю". „Коротко сказати 
-- давно вже Великі, нечува-
ні кривди терпить нарід наш 
руський, як у Короні (себто 
Польщі) так %.і в Великім 
Князівстві Литовськім``.џџ) 
Такі то страшні кривди пе-

реносив наш нарід від поля-
ків. 

На всі. ті утиски відповідав 
нарід спершу масовою еміґра-
ціею на південь і південний 
схід (Побожжя і Подніпрян-
щина) та заселював помалу 
пусті степи,, спліндровані на 
ладами кримської орди. Та за 
тими українськими втікачами 
(емігрантами) п о с у в а л и с я 
польські пани, забирали сві-
жо заселені простори та заво-
дили й тут панщину. Селяни; 
щоби 'позбутися ненависних 
панів, утікали на Запорожжя, 
приставали до козаків і так 
причинилися до зросту козач-
чини. 

З розвитком козацтва ррз-
вивається у козаків свідомість 
їх значіння в житті народу. 
Широко розкинені „Січи" пе-
ретворюються у великий ко-
зацький союз, а його осеред-
ком стає Запорожжя з Січчю 
на Хортиці, що її побудував 
коло 1552 р. князь Дмитро Ви-
шиевецький-Байда. Запорож-
жя стає заборолом,, об яке 
розбивалися, всі татарські на-
пади, стає осередком усіх ру-
хів, які де-далі набирають що-
раз виразнішої політичної за-
краски. Польща старалася ко-
зацтво повернути у свою ко-
ристь і не допустити до того : 
щоб воно набрало' надмірної 
-сили. Не всмак була сила ко-
зацтва пограничним панам і 
старостам, бо через те і їх під-
дані набиралися козацького 
духа та ставали „неслухняні" а 
то й брали участь у ріжних 
дрібних повстаннях. Тому раз-
пораз старається Польща за-
вести реєстри (число невели-
ке, найбільше кілька тисяч) а 
решту козаків повернути у 
кріпаків. Це дає привід- до 
більших повстань, як Коснн-
ського (1591) 1 Наливайка з 
Лободою. 

Наливайко Северин був тіро-
відником самостійної козаччи-
ни, що збиралася на браслав-
ськім і волинськім пограниччі 
та не мала нічого спільного з 
властивою низовою — запр-
розькою ктозаччиною. Було 
то властиво зборище давніх 
землян, що після Люблинської 
унії втратили свої грунти в "ко-
ристь панів і . або служили 
магнатам -за гроші, творили 
нрибічну міліцію, або увихали-
ся по Поділлі та Волині. Сам 
Нали`вайко (його батько був 
мабуть кушнірем) зпочатку 
служив в українського князя 
Острозького та з ним ходив 
на Косинського, а вже 1595 р. 
бачимо йото ватажком згада-
них безземельних землян. На-
ливайко мав добрий орґаніза-
торський талант, тому його 
відділ скоро зростав. ,1з своїм 
відділом воював у Волощині, 
пізніше па Поліссі, Білорусі. 
Ті рухи не'мали ще ні політич-
ного,нінароднього характеру; 
це просто наслідок положення 
безземельних, бездольних лю-
дей. Пани між собою мали по-
рахункн, робили одні на одних 
наїзди, а Наливайко, мішаю-
чйсь до таких суперечок, по-
магав православним панам (О-
строзькому й н'.), доиікулю-
вав противникам православ-
нйх, уніятським владикам і їх 
прихильникам. Це не сподоба-
ло.ся польському урядові і він 
вислав проти Наливайка Жол-
кевського. Наливайко вдався 
до низових ко'заків, які його 
не любили, а навіть ворожо 
відносилися до нього. Оста-
точно під натиском обставин 
кошовий Лобода згодився по-
лучитися з ним. У квітні зійш-
лися 'вони під Білою Церквою 
й уступаючи перед Жолкев-
ським, спинилися коло Лубнів 
над Соляницею. Тут розтабо-
рилися. Поляки почали обло-
гу, непокоїли козаків безна-
станною стріляниною. Та тим-
часо.м дійшло до непорозу-
мінь між наливайківцями - та 
низівцями через і н т р и г и 
Жолкевського, що вмів вихі-
снувати давню ворожнечу між 
'обома козацькими отаманами. 
Дійшло до крівавих неспокоїв 
у таборі. Лободу вбили. Тим-
часом облога осягнула своє. 
Недоставало води й паші, ко-
заки мусіли здатися. При зда-
чі частина козаків збройно 
відбилася.та пішла на Низ. 
Багато поляки вирізали без 

ниці, мучили на допитах про 
його звязки із сусідніми дер-
жавами, вкінці стяли, а тіло 
четвертували. 

Після того в Україні затих-
ло. Козаків зігнали з „воло-
сти" на Низ і здавили. Над у-
країнським національним жит-
тям нависла чорна хмара: цер-
ковна унія, що грозила пов-
ним спольщенням. Одначе 
козаччина скоро прийшла до 
себе, а за часів гетьмана Са-
гайдачного стала поважним 
політичним чинником, із яким 
Польща мусіла рахуватися. Са-
гайдачний поміг Польщі дві-
чі: у московській (1617 р.) і 
турецькій війні (1621 під Хо-
тином). За нього піднеслася 
знову православна церква і на-
роднє життя. Та. небаром пі-
сля смерти Сагайдачного 
(1622 р.) 'польська влада вер-
тається до давньої політики 
супроти українського народу 
— починається той сам гнет. 
Це викликує щораз більші 
сиротіти українців, які в 1648 
році доводять до Хмельниччи-
ни. Перше повстання Жмайла 
покінчилося Куруківською у-
мовою 1625 p., не дуже кори-
сною, та й не дуже нещасли-
вою, яка полишала козакам 
самоуправу. ' Лише реєстр 
зменшили на 5,000, а решта 
мала вернутися до панів і,ста-
ти кріпаками. Такий вислід 
справи не міг, самособою, бу-
ти оконечний. Поки жив Ми-
хайло Дорошенко, вибраний 
на. місце Жмайла, а Конєц-
польскі воював зі шведами, 
було яко-тако. По смерті До-
рошенка (1628 р.) і з- пово-
ротом Конєцкольского (з 
кінцем 1629 р.) `почалася нова 
біда. Конєцпольскі завзяв-
ся Куруківську умову переве-
сти в життя та кожний непо-
слух збирався гасити „хлоп-
ською кровю". Крім того 
польське військо, розкватиро-
ване по УкраДні, безмірно бен-
кетувало. Це викликало Від-
рух. Весною 1630 р. Тарас 
Хведорович Тряснло вирушає 
на волость, карає смертю геть-
мана Чорного, шо його наки-
нув козакам польський уряд, і 
цим дає сигнал до повстання. 
Універсалом скликає до вій-
ська всіх — „хто був козаком, 
або хоче ним бути, щоб усі 
прибували, ; вольностей KO 
зацьких заживали, віру благо-
честиву від замислів лядських 
рятували'"''). Трівожні чутки 
про польські замисли на пра 
вославну віру у звязку з цер-
ковними соборами, що відбу-
валися літом 1629 р. за ініція-
тивою польського уряду, схви-
лювали українців. Козацькі 
повстання перемінилися у вій 
ну в обороні віри. Війна ця 
заскочила Конєцпольского 
несподівано і він, поки зби-
рав порозкидане військо, пі-
слав Самійла Л а т а (37 разів 
позбавленого шляхетської че-
сти та 200 разів засудженого 
за ріжні злочини, всеж непо-
караного), „вгамувати" укра-
їнців. Кажуть; що Лащ напав 
на Лисян'ку на сам Великдень 
і вирізав усіх людей, що були 
в церкві. Очевидно, що й ко-
заки, де подибали поляків, 
відплачувалися їм. Тймчасом 
Конєцпольскі зібрав вій-
сько і вирушив проти Трясила 
та зупинився коло Переяслав 
в'а (1630 року). Після довшої 
сблоги вдалося козакам роз-
бити поляків на прах. Стало-
ся це вночі після празника 
Божого Тіла, який поляки 
святкували дуже гучно, з гар-
матніми сальвами. Польське 
військо забавлялось 'до пізної 
ночі, 'потім заснуло твердим 
сном. Козаки використали на-
году, тихцем напали на табор, 
багато сонних повбивали, ін-
іііих розігнали, а гармати 
враз із усім добром забрали. 
Погром був страшний: самих 
панів пропало тоді до триста. 

За цілі два тижні Конєц-
польскі- не мав ні одного 
справжнього успіху над ко-
зацьким військом. Переяслав-
ська битва, що поиравді зача-
лася вдень, підрізала Конєц-
польского корешти, він спо-
кірнів і мусів годитися з коза-
ками. Старе лихо мали забу-
ти, р`еєстрових козаків^ збіл'ь-

(‚шйлй до 8,000, одначе не пе-
ревелн того в діло, отже не 
знати було: хто був козак, а 
хто ні — кожний, значить, міг 
користуватися козацькими 
вояьностями. Що сталося з 
Трясилом — не знати. 

По смерті короля Жигмон-
та III. (1632 р.) вибрали коро-
лем Володислава IV., що був 
прихильний козакам. При на-
годі вибору Володислава IV. 
українські `дипльомати (Дре-
винський і ін. шляхтичі, остан-
ки) вспіли виєднати деякі по-
лекші для православної церкви 
(вибрали тоді київським ми-
трополитом Петра Могилу, 
що багато добра зробив для 

жав мати добрий нагляд , т 
української справи) і Д 1 я `.'`` 
заків. Та Конєцпольскі бЃ 
запорожцями й емігрантами ' 
тому побудував над Дніпром 
біля кодацького порога твев 
диню, яку названо Кодаќ Воіп 
зовсім не сподобалася козакам 
і гетьман Іван Сулима напав на 
Кодаќ несподівано ніччю 1635 
p., перерізав залогу, а тверди. 
ню зовсім зруйнував. Почалася 
війна. Поляки хитрощами іі. 
стали Судиму й інших npr.Bh-
ників у свої руки, вислали до 
Варшави й сойм засудив їх на 
смерть. Та це не закінчило 
справи. Півтора року пізніше 
прийшло до повстання Иав-
люка. Він вийшов із Заиорож-
жя в Україну. Тодішній геть-
ман Томиленко передав йому 
булаву. Поляки настановніїѓ 
на місце Томиленка гетьманом 
Кононовича, Павлюк карає 
Кононовича смертю за зраду. 
Та тепер замісць іти на по'. 
рога, Томиленко вернувся на 
Січ і прогайнував догідну по-
ру, мабуть на переговорах із 
ханом. Тймчасом Микола По-
тоцкі зібрав військо і „і-
шов на Черкащину. Цс підрі-
зало ч повстанців. 'Закн прніі-
шов Павлюк і вспів покликати 
лівобічних козаків, щоб ста-
нули „за віру христіянську та 
золоті вольности козацькі" 
прийшло між Мошнамн й Ро̂  
сю до бою, в якім розбито ко-
зацький табор. Козаки відсту-
лили під Боровицю. Тут мусі-
ли піддатися і видати Пав-
люка. Павлюка поляки пока-
ралн смертю,' хоч київсілнй 
воєвода Кисіль (посередник 
між польською 1 українською 
стороною) прнобіцяв був йо-
му амнестію. Тепер Польща 
виступила ще завзятіше про-
ти козаків. Та це не зломило 
їх сили. Вже за рік Почалося 
нове повстання, а в ньому взя-
ли участь і селянські маси. Ко-
заки борються вже не за пра-
ва свого стану, а за права сво-
го народу. Та на лихо вибра-
ли гетьманом Остряннцю, їіе-
здатну людину, а він занапа-
стив справу. Прийшли часи 
ще страшнішого гнету, всі ко-
зацькі вольности скасували, 
реєстр зменшили до 1,200 ко-
заків, ydx інших повернули у 
"кріпаки. Таке було десять літ, 
аж до всенароднього повстав} 
ня 1648 року під проводом 
гетьмана Богдана Хмельниць-
кого. 

Багатий має лише близьких, 
а бідний лише далеких крсв-
них. 

Гріш є найліпшим провідин-
комлля подорожуючих. 

Жінки є двоякі: такі, шо від 
них утікають, і такі, л якими 
втікають. 

Перша трагедія 
азбука. 

дитини 

џ) Грушевський: Ілюстрована істо-
'рія України, стор. 304—305. 

ДО ШАНОВНИХ 
СЕКРЕТАРІВ 

ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ З ню 
ЙОРЌУ, БРУКЛИНА, ДЖЕРЗІ 
СИТІ, НЮАРКУ Й ПОБЛИЗЬ-

КИХ околиць. 
Як уже було проголошено в 

„Свободі", молодь, зорганізо-
вана в кількох молодечих від-
ділах У. -II. ўСоюзу з Ню Иор-
ку,. Джерзі Ситі й Нюарку. 
створила спільний комітет, Я" 
кий має манитись улаштуваи-
ням Союзового Здвнгу Молоді, 
що відбудеться в днях 26-го й 
27-го листопаду 1938 р. в Ню-
арку. Отже комітет, який за-
нимається цею справою, скли-
кає на день 26-го вересня за-
гальні збори з представників 
молоді, що згуртована в лоо-
диноких відділах У. Н. Союзу. 
Тому отсею дорогою просимо 
шановних урядників відділів з 
Ню Йорќу, Джерзі Ситі, Ню-
арку й інших поблизьких мі-
сцевостей, підшукати по своїх 
відділах відповідних представ-
ників з молоді та вислати по 
двох представників з кожного 
відділу на згадані збори. На-
Ріди відбудуться в домі У. Н. 
Союзу під ч. 81—83 Ґренд , 
Стріт, Джерзі Ситі, Н. Дж., а 
зачнуться в 8-мій годині вве-
чір. 

За тимчасовий комітет мо-
лоді: 

Антін Шумейко, голова; 
Теодор Литвинюк, секретар. 
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ВЧІМСЯ З ПОМИЛОК ІНШИХ. 
Англія і Франція дістали від 

Гіі.іѓра поганого копняка. Во-
ни гак соромно перед ним 
скапітулювали, що довгі роки 
лріііїдеться англійцям і фран-
цулам̀  злизувати плями цього 
соррну. Ледве, чи вони коли-
ІІІ('плі. їх злижуть. Преса цї-
лого світу говорить, що після 
nit і капітуляції вже ніхто не 
Сл.и` довіряти французьким і 
англійським обіцянкам. Голов-
,ю французьким,' бо англійці 
вссжтаки були настільки -пе-
редбачливі, що з огляду на 
судетс'ьких німців ніколи не 
звя.п валися з Чехословаччи-
ноіо мілітарно. Зате французи 
звязалися мілітарно, обіцяли 
поміч; на початку конфлікту 
між Німеччиною і Чехосло-
ваччиною кілька разів запев-
няли. то поможуть, а пару 
тижнів пізніше в гострих с.то-
вах рекомендують їй, щоб во-
ІІІІ продовж 24 годин підда-
лася,. 

ЩО ЗА ПРИЧИНИ ТАКОЇ 
КАПІТУЛЯЦІЇ? 

Все на світі має свої причи-
ші. Має свої причини і кашту-
ляиія Англії та Франції'. А ті 
причини, не розводячися ши-
роко. є, з одного боку, сда-
бість обох тих держав, а з 
другого, величезна сила Ні-
меччшш. Перед останньою 
бліднуть нині зо страху і Ан-
Г.іія і Франція. 

Останні вістки з Европи 
вказують, то англійський і 
французький уряд починають 
поволі оборонятися й оправ-
луватися, чому вони так по-
ступилн. Отож, коли в Лондо-
ні засіли англійські міністри з 
Французькими, то першою 
річчю було те,-шо Чеймберлин 
звелів прочитати протокол 
лорда Ронсімена, який у Празі 
довший час робив досліди і 
спроби полагодження кон-
флікту. З того протоколу ви-
ходнть, що чехи таки завини-
ли. Вони, головно президент 
Беѓ№ііі, були вперті, не хотіли 
йти на уступќи судетським 
иіміі'лм. а навіть їх гнобили. 
П.'И"ін був певний, шо пози-
иіи Чехословаччиші так за-
Гіеяпечеиа міжнаролн'мп дого-
И'ір̂ м'і. то німці не поважать-
ся піти проти ІІИХ' війною. 

пацифістичними доктринами. 
В той час, як французька 

дипльоматія напружує всі зу-
силля, щоб за границею вря-
тувати честь Франції', ради-
кальні елементи викликали в 
робітничім промислі страйк, 
який охопив дотепер біля сто 
тисяч робітників. У той час, 
як французький уряд погро-
жував Мусолініеві, французькі 
робітники на доках Марсею 

З ТЕАТРУ Й МУЗИКИ 
МУЗИЧНІ НОВИНИ, ЩО ПІД. 
ГОТОВЛЯЌЎТЬСЯ НА кон-

ЦЕРТ У КАРНЕЃ! ГОЛ. 

Український концерт у 
Карнегі Гол у Ню Йорќу 8. 
січна 1939 р. буде мати для 
української' музики небувале 
значіння, бо на ньому будуть 

в „ й - „ ‚запродуковані ріжні - новини винили на страйк. А Маосей. - .. у 
н ІІЛ2 "-Іукраїнської музичної творчо-як відомо, є головним фран-і„„ ц ' „ .' „„„, ,„ . `и ста Це власне в музичному цузьким портом над Серед- „„,-,.: .„ - ќ . І ` Y світі є найбільше приманли-

ЗЄМНИМ МОрем. -..; Ь . 
'- вим чинником усякого музич-

ЗЛОЧИННА РОБОТА РОЗ-
КЛАДОВИХ СИЛ. 

ДАЛЬШІ ПРИЧИНИ. 

' ного концерту. 
-Зараз на вступі концерту 

`буде відіграна вже відома з 
У той час, як Гітлер і Мусо-j пресових донесень „Україна", 

ліні напоювали свою суспіль-1 симфонічна поема Павла Пе-
ність героїчним світоглядом ііченіги Углицького. Є це дов-
зціплювали всі суспільні ша- `ший музичний твір, напи 
ри в одну збиту націю, готову 
боротися за національні спра-
ви, французькі радикали, со-
ціялісти і всякі інші інтерна-
ціоналісти напоювали францу-{драми „Гайдамаки", і як та 
зів пацифізмом, ставили ща-;кий розкриває нам події' вел`и-
стя одиниці понад щастя наро-! кого Шевченкового твору, 
ду; говорили, що це глупота;Ясна річ, що вложити в роз-
вмирати за якийсь національ-! мірно короткий музичний твір, 
ний ідеал, а притім усім стра- j який триває коло 20 хвилин, 
шешю. реготалися з науки Гіт- усю цю масу чуттєвого мате-
лєра і Мусолініп та плювали ріялу, що його великий поет 

саний на тему „Гайдама-
ків" Тараса Шевченка. Є 
це фактично овертура, себ-
то наче музичний вступ до 

на них обох. 
Та від того реготу і плю-

вання пі Гітлер ні Мусоліні не 
провалились. Навпаки, пока-

уложив так щедро у велику 
поему, не легко. Багато річей 
треба було залишити непору-
шеііими, а багато річей треба 

на постава бувшого старшини 
гармонізувала з тлом свята. 
Любимець публики, наш зна-г 
менитий оперовий артист від-
співав Углицького „Стрілець-
кий романс" („Ой, у полі во-
гонь горить"): Один з найкра-
щнх зразків народньої поезії' 
в музичному розумінні У-
глицького (талановитий му-
зика нашої заокеанської' емі-
грації) та в інтерпретації' Го-
линського викликав бурю о-
плесків". 
Щ е будучи студентом петер-

бурської' консерваторії, пра-
цював "Ўгалицький над оперою 
„Вій" і опрацював для неї му-
зично як арію Хоми відомі 
слова Шевченка „Минають 
дні, минають ночі". Опера за-
лншилася нескінчена й досі, а 
арію Хоми подається тепер як 
окремий твір під назвою „Ме-
дитацін" (роздумування). На 
ці слова Тараса Шевченка вже 
творили музику інші компози-
торн до Углицького, а саме 
українець Заремба й великий 
московський композитор Рах-

залося, що їх наука для да- було, за вимогами музичного 
ного народу видно ліпша від твору, розширити. Через це 
трійливих наук інтернаціо- композитор навіть вагався на-
нальних розкладових сил. А 
що їх наука краща, показу.-
ють наглядно незаперечні 
факти: англійські і французь-
кі міністри соромно капівулю-
ють перед їх волею. 

НАХАБНІСТЬ ПАЦИФІСТІВ. 
Та з того всього найднвиі-

шим і найбільш обурюючим є 
те, шо ті злочинні інтернаціо-
нальні розкладові сили, які ро-
ками вшіплювали пацифізм у 

звати поему за Шенчевковим 
заголовком, а назвав його 
„У`країна", як це зрештою 
роблять і інші композитори 
(наприклад, відомий фін-
ський композитор Сібеліюс 
назвав свою` велику музичну 
поему „Фінляндія"). 

Через музичну поему „Укра-
їна" тягнуться ниткою три 
мотиви, себто домінуючі де-
сені. Пісня „Гей, гук, мати, 
гук" зазначує перший мотив, 
мотив розбиття, ідейного роз-

французьку націю, тепер ще п . б л е ш т а к о г 0 і я к е в і д ч ч , 
сміють ображатися на преміє- вав український народ по ра Далядіе, т о той уступив 3pVnHVBailHj Запорозької Січи, 
перед Гітлєром. Вони домага- ^ п о в і л ь и и м темПом і од-
ються, щоб Франція показала 

.Прочитавши цей протокол, 
::.і ііГим.кі і французькі міні-
сфіі паніть не дискутували 
!^!'. ііад ним. По одні і дру-
і: признали рацію тому прото-
К').юві. А французи додавали, 
а о воші б'агато разів натиска-
іі днпльоматичнйми дорога-
ч;і на чехів, щоб вони йшли 
аі уступќи та щоб не заго-
гтркніапи чеського питання. 
А і не не помагало. Чехи були 
и і:іі. що в їх обороні цілий 
свіі ніде приливати кров. А 
ііш'ііііііям та французам ие ду-
л- хотілося за чехів кров про- j 
ЛИІ ; и . 

II 1-і протоколу обі сторо-
ии ачали думати про іншу 
спрагу, а саме, про німецький 
похід на схід. Забираючи су-
ДІ'ТСІ.КИХ німців і ослаблюючи 
Ие;о іопаччину, Гітлер поро-
crat и силу і ще більше загро-
1 і егемонією над Мнропоіо. 

РАДИЛИ І ЧУХАЛИ ПОТИ-
лицю. 

Отож ця'друга причина нс-
иокоїла англійських і фран-
нузьких міністрів найбільше. 
Чслід за тим вони застановля-
лііс-я над війною. Але англійці 
виразно сказали французам, 
іцо вони не всилі післатн па 
суту більше як дві дивізії. Ці-
пііі тягар війни мав звалитись 
"а плечі Франції. Тоді францу-
чи сказали, що в них, у нутрі, 
погано. Передівсім люди не 
захочуть, битися за чехів. Далі, 
більшість населення Франції 
пересякла всякими інтерпаціо-
иальнимИі соціялістичними, 

перед Гітлєром свою силу. Ту 
саму силу, яку ті злочинні їн-
тернаціоиальні агенти роз-
кладали, підкопували і розто-
чували впродовж довгих ро-
ків. 

Здається, що ті події' дали 
добру науку і Англії' і- Франції'. 
Можливо, шо там у нутрі роз-
пічнуться в короткому часі 
широкі реформи, а сусиіль-
пість буде псреорганізоіьиа-
тисн на нових ідеях і нових 
засадах. Наука згаданих дср-
жав не повинна пройти й ми-
мо нас. Ми теж повинні собі 
добре заиамятати ті чинники, 
які будують дану націю і до-
лають ї'й сили, а також ті чин-
нй.ќи, яку спихають ї'ї' до опід-
лення, пониження і капітуля-
ції перед іншими. 

манінов. На відкриття па̀ мят-
ника Тараса Шевченка в Киє-
ві оголошено було конкурс на 
композицію на ці самі слова й 
мабуть ми маємо ще кілька 
інших творів на цю тему. 

Цей твір Углицького вже 
теж відомоЃї іў краю. Артист 
Михайло Голинський внкону-
вав його на святі Тараса Шев-
ченка у Станнславові 6. квітня 

1935 року, а про цей виступ 
писав тоді львівський часопис 
„Діло": 

„Вкінці дві тючки програми 
з двома наддатками відспівав 
наш славний артист-співак VM. 
Голинський, а саме Углицько-
го: арію Хоми з опери „Вій" 
(Минають дні)... Вперше в нас 
виконаний твір Углицького є 
великим і міцним прибутком у 
нашій музичній літературі. 
Щоб його виконати, мусить 
співак оперувати широкою го-
лосовою скалею та поборюва-
ти багато технічних трудно-
щів, що М. Голинському впов-
ні вдалося. Нашому громадян-
ству імя Углицького ие дуже 
ще відоме, хоч є це компози-
тор, іцо має за собою велику 
й плідну працю на полі укра-
їнської музичної культури. Він 
— колишній директор консер-
ваторії в Петрограді; тепер 
живе в Ню Йорќу, де працює 
невпинно над поширенням на-
шої музичної культури серед 
чужинців". 

В Америці музична публика 

В С І Х У К Р А Ї Н Ц І В 
З ВУНСАКЕТ, ПРОВІДЕНС, МЕНВИЛ, СЕНТРАЛ ФАЛС, 
ТАВТОН, КРОМПТОН, МИЛВИЛ, Р. АЙ.; БОСТОН, МАСС. 

і ВІЛЛИМЕНТИК, КОНН., просимо прибути 
В НЕДІЛЮ, 25, ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER 25, 1938) 

на 

мала нагоду чути цей твір на 
радіовій стації „Нешенел 
Бродкестиііѓ" 28. квітня 1931 
року. Почути її' безпосередньо 
у виконанні симфонічної ор-
хестри знаменитими музикан-
тами будемо' мати нагоду на 
концерті 8. січня 1939 року у 
великій салі Карнегі Гол у Ню 
Йорќу.' І не лише ці твори, а-
ле й інші. 

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ПОХІД 
І П Р О Т Е С Т А Ц І Й Н Е ВІЧЕ 

ПРОТИ НИЩЕННЯ Й ПАЛЕННЯ УКР. ЦЕРКОВ ПОЛЬЩЕЮ 
Похід і Віче влаштовує ЗЛУЧЕНИЙ КОМІТЕТ вичислених 

громад в місті ВУНСАКЕТ, Р. Ай. 
Церковні Громади, Запомогові, Просвітні, Національні, Молодечі те 

Спортові організації просимо прибути зо своїми прапорами. Похід ггід 
звуки Української Банди,, рушає від Української Православної Церкви, 
174 В. Сќул Ст„ точно в годині 12:15 (Стендард Тайм), По зложенќі вінка 
коло Памятника Поляглим — похід прямує до „МекКенік Гал", 65 Мейн 
Ст., де відбудеться ВІЧЕ, на якому промовлятимуть визначні представники 
українських та американських організацій. 

Богослуження в Церкві почнеться в годині 9:30 рано (Стендард Тайм), 
прн участі кількох священиків. 

Українці! На Віче!'Лютий ворог нмщінь наші Святіші, впинається 
кроию братів наших! Стогін Братів нами мусить буін почутий! Хіба Каїн 
не почує цього стогону! Всі на Віче! Всі ВИСТУПІМ V ІІротесгаційному 
Поході! ЗЛ'УЧЕНИМ КОМІТЕТ. 

ЧЛЕН ДАЄСОВОГО 
КОМІТЕТУ. 

Конгресмен Можер, член ко 
мітету Даєса, що має розслі-
джувати „неамериканські аќ 
ції". 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

номаштністю ари ця частина 
твору підсуває слухачеві ши-
рокі степи, насуває спогади 
про стару славну минувшину. 

Другий мотив любовичіі 
Цс молодь пробує влаштува-
тн собі своє родинне життя. 

.N' иеіі мотив вривається но-
вні"і мотив: героїчний. Пісня 
..Ген. .нум, хлопці, до зброї!" 
-)?-'- є мого настрій. Це 

?агонір гайдамаків у лі-
' . Проти нього піднімається 
гордий, блискучий польоне'с: 
не польські конфедерати гу-
ляють, знущаючися . притому 
пал невинними людьми. 

І Ѓя тлі таких мотивів ми на-
чп й бачимо Галайду, героя 
Шсвченкових. „Гайдамаків", 
як він стрічається з Оксаною 
на любовній розмові, як ли-
йіае дівчину та приступає до 
гайдамацького повстання, як 
бере участь у великих героїч-
них подіях, у котрих важить-
ся доля всього українського 
народу. В музичному творі 
має бути зазначено, що пов-
станн'я не вдається, але й рів-

.ночасно зазначена надія, шо, 
не заажаючи на цю невдачу, 
по цій боротьбі прийде ще 
інша, котоа скінчиться ща-
гміво, вдало. 

„Думи мої" надхнеіп Шев-
ченковою поемою тої самої 

І назви, повні сумних настроїв, 
мрій про широкий Дніпро се-1 
ред далеких кіргізьких степів. 
Коли йде річ про кірґізів, то 
композитор вживає оригіналь-
ної кіргізької народньої ме-
льодії. 

Новиною для української 
іміграції в Америці буде теж 
„Ой, на горі вогонь горить". 
У краю цей твір уже відомий. 
Ця народня пісня в артистич-
ному обробленні вже була 
виконана у Львові 24. лютого 
1935 року на святі стрілецької 
пісні знаменитим нашим арти-
стом Михайлом Голинським. 
Писав тоді д-р В. Калина в ча-

ПОЗІР! СТЕЙТЕН АЙЛЕНД, Н. Й., І ОКОЛИЦЯ! ПОЗІР! 
УКР. ПРАВОСЛАВНА ПАРОХІЯ ПРЕСВ. ТРОИЦЇ 

В СТЕЙПЛЕТОН, СТЕЙТЕН АИЛЕНД, Н. И. 
запрошує отсим усіх місцевих і околичних українців на 

ВЕЛИЧАВИЙ ВАЛЬ, ПІКНІК І БАЗАР 
В НЕДІЛЮ, 25. ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER 25, 1938) 

в годині 3. пополудні 
У PTAK'S ARCADE, 404 ARTHUR KILL RD., 

,. cor. GIFFORDS LANE. 
Вступ 40 центів. — 12 годин веселої забави! 

ОРХЕСТРА НАЙДОБІРНІША! — ГРИ! — НЕСПОДІВАНКИ! 
Прийдіть, а не пожалуєте! В разі чНепогоди забава від-

будеться в салі при вище згаданій адресі. 221 

За вдоволення учасників ручить — Комітет. 
ДОРОГОВКАЗ: Direction to "Ptak'. Arcade": From New York Ferry: 

Take Richmond Bus No. Ь to Richmond, then change to Tottenville Bus 
get otT on the Corner of GifTords Lane and Arthur Kill Road. — From 
Bayonne Ferry: Take Richmond Bus to Corner of GitTords Cane and Arthur 
Kill Road. — From Elizabeth Ferry: Take N. Y. Ferry Bus to N. Y. Ferry 
there take Richmond Bus No. 6 to Corner of GHTords Lane and Arthur Kill 
Road. — From Perth AlTiboy Ferry: Take Richmond Bus to Corner of 
GitTords Lane and Arthur Kill Road. . ^ 

ПОВІДОМЛЕННЯ. 
Осьцим повідомляється всі українські товариства, брат-

ства, сестрицтва й усякі інші українські організації в Пітсбур-
гу й цілій околиці так далеко, як: JOHNSTOWN, PA.J YOUNGS-
TOWN, оню; І WHEELING, w. VA., Як також парохії тоїж око-
лиці, котрим лежить на серці самостійність і незалежність 
України, щоби вислали що найменше по двох делегатів з 
повновластямн на ЗБОРИ в справі загального Листопадового 
Свята та протестанійного віча, які то збори відбудуться' 
2. жовтня ц. р. в 2:30 пополудні в гали Укр. Нар. Дому, 
McKEES ROCKS, PA. Незабувайте і незанедбуйте, бо справи дуже 
важні. — За тимчасовий Комітет: ч 'ггі 

Д-р ІВАН ПРОЦИК, 732 Ch.rlier. Ave., МсКее. Rock., Рж. 

ШКІЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Повідомляється всіх українських родичів на вестсайд 

Дітройту, що при Укр. Народнім Домі зорганізовано Укр. 
Рідну Школу, де буде вчити кваліфікований учитель зо 
старого краю в українськім національнім дусі. 

Наука української рідної школи розпічнеться 3. жовтня, 
від 4:30 до 6:30 вечором. 

Проситься всіх родичів, що Мають дітей у шкільному піні, післатн їх 
до Рідної Школи, бо тим зробите для них найбільшу прислугу. 

Оплата за шкільну науку виносить одного доляра на місяць. Для 
менше заможних наука зовсім даром. 221 

"" , ' ' Шкільний Комітет. 

УКРАЇНЦІ В Б А Щ Т Ш , 7 " 
ОБХОДИТИМУТЬ ТОРЖЕСТВЕННО 

ПЕРШУ РІЧНИЦЮ ЗАСНУВАННЯ УКР. ПРАВ, ПАРОХІЇ 
СВ. СОФІЇ В БАИОНІ, Н. ДЖ. 

В НЕДІЛЮ, 25. ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER 25, 1938) 
'ПРОГРАМА СВЯТА: 

В год. 11:30 перед пол. відправиться соборна Сл. Божа, яку відслужить 
парох о. д-р В. Клодннцький, при асисті сусідніх священиків. Бої ослужсп-
пя відбудеться в церкві'при Вест 27. ўлиці. Байон, Н. Дж. 

В год. 4. пополудні в Укр. Нар. Домі, 35 Вест 19. ўлиця, розпічнеться 
Святочна Академія, в якій візьмуть участь: місцевий церк. хор під днѓі, 
й . Бўќати, шкільні діти та бесідники, місцеві й`позамісцеві. Буде урядове 
справоздання успішнього розвою ново-заснованої прав., громади та звіт 
про фінансове надбання. , 

Проситься дооколичннх прав. церк. громадян взяти грсміяльну участь 
в нашім торжестві. Управа Церкви. 

ХОР УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСВИТЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ В НЮАРКУ, НЮ ДЖЕРЗІ, 
під управою проф. Юрія К'ириченка, котрий дасть 25. вересня КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ в Крест Геіівен 
Мем`оріял Парк, Пасейк Евшо і Олвуд Ровд у Клнфтоні, Ню Джерзі. Пастором церкви є нині проп. А. Куман. 

КОНЦЕРТ УКРАЇНСК0Ї ПІСНІ 
: :: : відбудеться : :: : 

В Щ НЕДІЛЮ, 25. ВЕРЕСНЯ 1938, 

Хто дочекав до свого сріб-ісоггйсі „Новий Час":^ 
ного весілля, той мусів мати 
залізне здоровля. -

„Дальше йшов виступ Ми-
хайла Голинського. Імпозант-

в CREST HAVEN MEMORIAL PARK, 
Passaic Ave. and AHwood Road, 

.CLIFTON, NEW JERSEY. 

На концерті виступить Український Пресвитерський Хор 
з Нюарку, Ню Джерзі, під проводом звісного диригента І 

ЮРІЯ КИРИЧЕНКА. 
Запрошуємо всіх, шо люблять українську пісню, прийти 
на цей концерт. Головно просимо всіх українців з 
Клнфтону, Пасейку, Ґарфілду, Патерсону, Нюарку І Ін. 

ПОЧАТОК У 3. ГОДИНІ ПОПОЛУДНІ. 
В С Т У П В І Л Ь Н #. 

(На випадок дошу концерт відбудеться тиждень пізніше, 
то є в неділю, 2. жовтня, в той самий час). 



НОВИЙ АМБАСАДОР. , 
- - ! 

Д-р Ѓу Шіг, відомий китаіі-
ськнй фільософ і виховніїќ, 
був недавно ѓ'іменований амба-: 
садором Китаю в Злучених 
Державах. Він (учився в аме-
рпканських університетах та 
був деканом школи літератури j 
в пейпінгськім університеті. 

З РУХУ ПО ВІДДІЛАХ 
У. Н. СОЮЗУ 

ПЕРТ АМБОИ, Н. ДЖ. 

Влаштування Союзового Дня. 

Заходом гол. радного У. Н. 
' С , п. Івана Вавсрчака, склика-
но 17. вересня ц. р. збори о-
количннх відділів У. Н. С. до 
Українського Дому під ч. 760 
вул. Стейт. Зборами проводив 
п. І. Ваверчак. На секретаря 
покликано п. Івана Лукашеви-
ча, з від. 209 У. Н. С. з Карте-
рету, Н. Дж. 

По довгій дискусії в ті її 
справі на внесення п. В. Дри-
гинича з від. 104, поперте 'М. 
Вітовом, ухвалено влаштувати 
спільними силами місцевих 
відділів У. В. С. Союзовиіі 
День 25. жовтня ц. р. в Україн-
ськім Парку, при вул. Стеі'іт у 
Перт Амбою, в 3 ѓод. попол. 
До комітету вибрані: Іван Ва-
верчак, предсідник віл. 155 з 
Перт Амбою; Іван Гінда, за-
ступник предс. від. 342 з Кар-
терету, Пилип Миниќ, секре-
тар від 168 з Перт Амбою; Іван 
Лукашевич, заст. секр. віл 209 
з Картерету; Посиф Ґінла, ка-
сіер .від. 209 'В Картереті; М. 
Вітів, заст. кас. від. 104І На 
внесення Андрія Дячишина л 
від. 168, поперте А. Крнчсв-
ським, ухвалено, щоб кожний 
відділ на своїх чергових због 
pax вибрав трьох членів до 
заряду Союзового Дня. Про 
наступні збори буде оголо-
шення в „Свободі". 

1. Лукашевнч, секр! 

В КОЖНІЙ У К Р А Ї Н С Ь К І Й ХА 

ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 
ЧАСОПИС „СВОБОДА" 

ШД8РА, ПА.,! МОЩІ! - ЕМБРЩЖ, ПА., І ОКОЛИЦІ! 

‡Ѓ 2 ВЕЛИШ! РАДІОВІ БАЛІ 
НА С К Р І П Л Е Н Н Я Р А Д Ю В О Ї Г О Д И Н И 

: :': : відбудуться :—ѓ—:: : 

П Е Ш Щ В СУБОТУ, 24. ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER 24 ,1938) 
: У ХВАЙЛАНКС САЛІ, LYNDORA, РА. 

ДРУГИЙ, В НЕДІЛЮ, 25. ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER 25, 1938) 
$ J y ' Z . N. P. САЛІ, 8th ST., AMBRIDGE, PA. 

ЛуЖЄ добірна українська орхсстра ДОбр. Chester Mon.utirski and 
his Rhythm Acea. from Altquippa. 

іі'прршуеться itcix nuipiix слухачів РадіовОі Голини прибути численно 
і ѓрЬмалі`ю на нр"очисте-святќуваішя річниці 1.1 скріпній Укр. Радіо Годину. 

6 Дверних Нагород. Святочна програма українського народного таіюу 
під проводом Н. Арсенія. Буде також відновлення нової школи танку. 
Даремно'ќ додатку до кожного вступного білета регулярна - пачка мила 
Содріїч або чародійного порошку Тарсои. — За рештою інформацій слу-
хаііте Укр. Радіової Години кожної неділі під 2 до 2:Ю (Е. S. Т.) на ста` 
ції W.H.J.B., Регіи Albert Hotel, Grrensburg, І-̀ :і. — Початок від 7. год. ве-
чором. — Вступ на величавий Баль лише 35 центів і Тагюп Free. 

н 
н 
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ПОЗІР! `Ж` ш ш І т ш Ш ^ ПОЗІР! 
КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ ШКОЛИ 

при церкві св. Юрія в Ню Йорќу 
— : ўладжу є 

ВЕЛИКИЙ ШКІЛЬНИЙБАЛЬ 
В СУБОТУ, 24. ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1938. РОКУ 

У БАЛЕВІИ САЛІ VOLKS LYCEUM, 
218-220 EAST 2nd STREET, NEW YORK, N. Y. 

До танців буде пригравати добірна музика. 
Знаменитий буфет у власнім заряді. 

Початок у годині 7. ввечір. ::- Вступ 40 центів. 
Ввесь дохід з- того Балю призначено на піддержку цеї Школи. 

Приходіть всі на'цей ІЗа.ть, а з певністю забашпесь дуже гарно, 
а при тім допоможете такій справі, як своя рідна Школа. За чцслен-
ну участь в тім Бали вже згори іннро дякує всім 219,21 

. Шкільний Комітет. 

?TTfctll ' irTTTTITTITTgXrtXXlTTTT?TXIXXXIXXXir?XXXXXT3 

П О З І Р ! СШЌ^ П О З І Р ! 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СТЕЙТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
СТЕИТУ НЮ ДЖЕРЗІ 

: :: : ўстроює : ::—-—: 

3 5 Г ВЕЛИЧАВИЙ ОСІННІЙ ОВОЧЕВИЙ БАЛЬ 
{ B A R N D A N C E ) 

В Ш О Т У , 8. ЖОВТНЯ (OCTOBER 8, 1938) 
В 6:30 ВВЕЧІР, 9 ГАЛЃ УКР. ПРАВ. ЦЕРКВИ, 47 HOPE AVE., PASSA1C, N.J. 

Першорядна орхестра Silver Star Radio Orchestra. 
Ріжні забави, контест краси, костюмів і інші несподіванки. 

Український Народе стейту Ню Джерзі! Віримо, що своєю масовою 
прияниістю причинитеся до успіху цього балю та иілдержніс організацію, 
котрії працює для поневоленою українського народу і всі фонди, які має,, 
піддає на визвольну боротьбу. Всі Хвальні Товариства просимо здержа-
тись і:ід імпрез в цей день. 221,53 

- О Д Н О С Е Л Ь Ч А Н И Г Е Р М А Н О В А , П О В . Л Ь В І В , 
і Ж Е Р Е Б К И Ш Л Я Х О Ц Ь К І , П О В . С Ќ А Л А Т 

: :: : влаштовують : :: : 

2 3 Р ВЕЛИКИЙ ОСІННЯЯ ВАЛЬ = ^ І 
В СУБОТУ, 24. ВЕРЕСНЯ (SEPTEMBER) 1938 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОД. ДОМІ, 217-219 Е. 6th ST., NEW YORK, N. Y. 
Початок в ѓод. 7:30 вечором, `-ч Музика першорядна. — Вступ 40 центів. 

Шановні Гормадяни! Вам відомо, що кожна з тих громад шукає фон-
лів на будову або викінчення Українською Народного Дому. Отож ми 
влаштовуємо - зга'даний баль, а цілий дохід призначений виключно для 
цих цілей. Оѓсей дорогою відзиваємось т е раз до Вас за поміч і просимо 
прибути на нашу спільну забаву, де забавимось до схочу, старші і мо.`ю-
діж, при українській і американській музиці. 221 

За добру і чесну обслугу подбає — Балсвий Комітет. 

У К Р А Ї Н С Ь К И Й 
Ж У Р Н А Л М О Д 

ДОМАШНЬОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

ЛЬВІВ, УЛ. КОСТЮШКИ 5 
приносить: колірові таблиці взорів 

крої суконь і блюзок 
куховарську книжку 

Річна передплата 3 доляри. Жадайте оказових чисел. 
ташвшшяшшяшаааяшшшшвшшшшшшшяашшшшшяашшшшшшшшшт 
В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХАТІ ПОВИНЕН З Н А -

ХОДИТИСЯ ЧАСОПИС „ С В О Б О Д А " . 

НАЙВШ1ШЕ - ЦЕ МАТИ 
ТЕРПЕЛИВІСТЬ 

Докази людської тернел_иво-
стн і прані проявляються не 
тільки в монументальних тво-
рах. Крім них є ще безліч 
-дрібних і малих творів, які ви-
магають немепшої енергії. 

Ось наприклад, один кнта-
гць. иш недавно навернувся на 
христіянство, жертвував папі 
його подобу, вирізьблену на 
зернятку... рижу. Про малечінь 
цієї різьби найліпше свідчить 
факт, що її можна оглядати 
тільки через сильно по'більша-
юче скло. 

А один японець" виконав 
плащ не якимнебудь способом: 
виконали ного „особисто" 
шовківниці, т о їх терпеливий 
ткач улржнв на обширнім сто-
.̀ іі і кермував ними за помічю 
тоненьких паличок. 

І в Європі теж не бракує та-
ких архитворів людської пер-
пеливости. Відома скрипка, 
що її один швайцарець вико-
нав із сірників. Вийшла з цьо-
го така першорядна скрипка, 
що своєю якістю не уступає 
славній скрипці Страдіварія, 
яка знаходиться тепер у дер-
жавному музеї в Берні. 

Один гірник з басейну Са-
ри, Леополд Шраєр, виконав 
мінятурний перерзі копальні 
вугля у... пляшці. — В Ґослярі 
знаходиться годинник, зроб-
лений із соломи. 

Кілька норвезьких рибалок 
з околиць Твальо виконали 
китицю квітів і... рибячої лу-
ски. Про складність цієї робо-
ти свідчить найкраще факт, 
що вони` зужили на те коло 
100 тисяч поодиноких лусок. 

Сем Кравтер, фармер з Арі-
зонн, впродовж довгих 25 літ 
збирав чотиролистні коню-
шинки, котрі трапляються -
як відомо — дужечрідко і ко-
трі проте вважаються симво-
лом щастя... 3. цих конюшиноќ 
зложив він величезних розмі-
рів листок.`що йому иіслав„нл 
щастя" тодішньому прези-
дентові Гуверові. 

У бельведерському музею є 
два портрети Пілсудского й 
Ридза-С.міг.іого, що їх один 
безробітний -зо Шлеська ви'ко-
нав з 111 тисяч звичайних 
шпильок. 

ЗБОРИ ВІДДВД У. Н. СОЮЗУ 
ФОРД СИТІ, ПА. Надзвичайний мі-

тінг Тов. Зап. Січи, від. 63., відбу-
дсться в неділю, 25. вересня, в гр-
днні 2. пополудні, в У. Н. Ло.иі. Є 
важні справи до вирішення, тож кож-
ннй член обовязково повинен бути 
іфііявнніі на тім нітінгу. Кожний 
чле'н повинен приєднати принаймні 
одного члена до У. Н. Союзу. Пе-
рсдівсім обовязком кожиого члена t 
вписати.свої діти, старші чи молодші. 
Мамо рГжиоролиі грамоти, що задо-
вр.тягь кожного після його спро-
чожносгн. - М. .'Інчак. секр. 

ДІСТАНУТЬ ЗАНЯТТЯ 
`- - - і'' L . 

НЮ ГЮРК, Н. Й. 
Пошукується ЖІНКИ в а її,, 

в іт до заряду лому й внхованім 
чинки в віці Н років. Платня їїќ̀  і 
мови. Голосіпнси до: 

S3 
М. S. 

Сжлпі Si. 
с о SVQBODA, 

Jersey City, s. 

СИН „БАТЬКА ЧЕХІЇ". 

Ян Масарик, син першого 
президента Чехословаччини, 
представник її в Англії. Було 
донесення, щ'о він захорів з 
гіерепрацювання, рятуючи Че-
хословаччину від розбору. 

УВАГА! ІУІЕНВШ, РОД АЙЛЕНД! 
ЗАХОДОМ ВІД. 11. МУН 

ўстроюється 

БАЛЬ 
У СУБОТУ, 24т ВЕРЕСНЯ 1938 

в годині 8. вечором 
В УКР. НАРОД. ДОМІ 

на Кумберленд Гил. 
На цей баль запрошується 

всіх українців, як місцевих, так 
і позамісцевих. Хто прибуде 
на баль, не пожалує. Вступ від 
ОСОбн 2 5 ЦеНТІВ. 221 

Наука. 
Десятник учить стрільців, 

що сонце.в зимі, хоч багато 
ближче землі, слабше гріє яќ 
літом, хоч у літі сонце дуже 
далеко. 

— Ну, чому так є? — кіи-
чить виклад. 

Зо стрільців ніхто нічого не 
відповідає. Отже десятник хо-
че вияснити це на прикладі: 

Рекрут Копистка, як ви 
будете бігти по апелі до міста, 
чн вам буде гарячо? 

— Ні, пане десятник. 
— іЧо, добре. А як будете 

бігти на площу вправ, то буде 
вам гарячо? 

— Так, пане десятник. 
— А видите. Те саме діється 

з сонцем. Чим дальше йдуть 
проміні сонця, тим більше 
розгріваються. 

о 
Помилка. 

Павло ї'ї Петро вертаються 
в пізну, темну ніч до дому. Аж 
тут ненадійно виростають пе-
рсд ними дві тіні й чути голос: 

— Стій! Руки вгору! . 
Павло багато не думав. 

Чапнув першого з краю за 
волосся,' обкрутив два рази, 
гримнув поза вуха й пустив. 
Цей пропав відразу. 

— Петре! — кличе товари-
ша, але по нім і слід загинув. 

На другий день стрічаються. 
— Чому ти вчора так скоро 

втік? Боягуз з тебе. Я одного 
так спорядив, що ось тільки 
ця шапка осталася в руках. 
: Петро оглядає шапку та й 
каже: 

— Це моя шапка... 

Д-Р ШНЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ л і ЌА 
Х І Р У Р Г і АКУШі{р ! 

321 Е. 18th STREET, 
between Ш and 2nd Avenuw 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. GRAMERCY 5-2410. 

Урядові години: рано від Ю д 

-рано_від 10 до 12. 

УВАГА! Ш ЙОРЌ Ѓ'ОКОЛИЦЯ! 
У НЕДІЛЮ' 25V В Е Р Е С Н Я , 

в год. 3. пополудні 
— відбудеться j -

В ГАЛИ „НАРОДНЬОГО ДОМУ", 
217 Іст 6, вулиця 

заходом „Літературного Гуртка" прн 
М.У.Н. і О.Д.В.У. 

Л І Т Е Р А Т У Р Н И Й ВЕЧІР , 
присвячений новітній- українській по-
езїї. Реферат виголосить д-р Олег 
Кандиба. По рефе'раті деклямації й 
рецитації. Вступ вільний. Гості ви-
Тйні. " і 

ЗА УПРАВУ: 
Осип Труш, гол.; Марія Гусар, секр. 

t 
П О Д Я К А 

Дякую Фамілії і Приятелям, 
котрі віддали останню ўслугу 
мойому покійному мужові Іва-
нові, котрий помер дня 27-го 
серпня 19331 року. Дякую всім 
приятелям за цвіти і всім, що 
мене навідали в моїм смутку. 

Ірина Кужла, вдова 
Василь, Анна і Марія, 

. діти. 

Даром 
MIJ1EPT0H LAXATIVE 

Мілсртон є приємний і леї КИЙ̀ 
до зажнття. 

Мілертои дає найкращі успіхи 
коли його вживається тільки н ќо' 
нечності,. а тоді заживаьп.ся ііо. 
ѓо або зараз перед нічним спо-
чинќом, або по встанню рано. 
Мілєртон не виробляє. прнвнчкн. 
ОДНА ВЕЛИКА КОРОБКА $1.00 
вистане 'майже на цілий місяць. 
Спеціяльна оферта читачам 

„Свободи": 
( 1 $1.00 за одну ќчім п'іку 

Мілєртопу 
( J $1:50 за дві коробки 

Мілєртопу 
І 1 $г.ОО'зл три коро'бки 

Мілєртопу 
Питайте за зіллям Мілертои у 

вашій сусідній ангіни', а нк іаіі 
його не мають, то пишіть-jm: 
J . S. M11.I.FR, Inc., Dcpt. U„ 

P. O. Box 628, Newark, N. J. 

BiiiiiiiiaiiiiiiiisiiiiiiiiBiiiiiiiia 
= МИХАЙЛО КАНЮК І 
У УКРАЇНСЬКИЙ і 
ЕЕ ПОХОРОННИК = 
ѓ=і 2321 W. CHICAGO AVE І 
Ш CHICAGO, ILL Щ 
= Модерна каплиця. Е 
= Доора обслуга. = 
Ш ЦІНИ ПРИСТУПНІ ДЛЯ fil 
S всіх S 
= Телефон: Armitage 4575 = 
= Тел. до дому: Seeley 0298. =: вшішійііііііііаіііііііишіііа 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ 
ПОДІЛЛЯ 

НОВА СЕРІЯ УКРАЇН-
СЬКИХ НАРОДНІХ 

МЕД ЬО ДІЙ 
ДЛЯ МІШАНОГО ХОРУ 

в обрібці 

МИХАЙЛА ГАИВОРОНСЬКОГО. 
Д-р Б. Кудрнк у „Ділі" внска-
зуеться про неї з признанням. 
Д-р Ф. Стешко в „Українській 
Музиці" називає оброблення ми-
стецькпм, з боку технічного 
скрізь цікавим, не шабльоновнм; 
„поолнноким голосам дається ба-
гато руху". 

СЕРІЯ СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ 
ПІСЕНЬ: 

1) Ой, на горі; 
2) Ожеледь (веснянка); 
3) Сиділа квочка коло кілочка 

(веснянка). 
Ціна кожної пісні 25 центів. 

До набуття в: 

"Svoboda" 
81-83 G R A N D ST. . P . 0 . B O X 34fi 

МИРОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

Без ріжннці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби тслс-
фонуйте до нас. Обслуга шнрз 

і чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

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

Phone: Essex 3-5347 


