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ФАБРИКАНТИ ЗАПЕВНЯЮТЬ УРЯД 
ПРО БАЖАННЯ СПІВПРАЦІ 

ВАШИНГТОН. — Відповідаючи на заклик реч-
ника президента до фабрикантів не „побренькувати 
раблею", але кооперувати з урядом, дирекція Кра-
евого Союзу Фабрикантів у публичній заяві запев-
няє уряд, що фабриканти саме хочуть кооперації з 
урядом, а не боротьби проти нього. 

БОРОТЬБА В РОБІТНИЧИХ ЮНІЯХ. 
ГЮСТОН (Тексас). — Не зважаючи на те, що 

президент Рузвелт закликав посварені з собою ро-
бітничі юнії обєднатися для спільного добра, Вил-
ііем Ґрін, президент Американської Федерації Праці, 
радив конвенції Федерації Праці викинути з Федера-
иії ті канадійські юнії, що приступили до Комітету 
Промислової Організації. 
КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛИКАЄ 

ПЕРШУ КОНВЕНЦІЮ. 
ВАШИНГТОН. — Д ж а н Лўіс, предсідник Комі-

тету Промислової Організації, скликає першу кон-
веицію Комітету Промислової Організації. 

Конвенція має початися в Питсбурґу і4 листо-
паду. 
ГУБЕРНАТОР ВМІШУЄТЬСЯ В РОЗСЛІД ОФІЦІ-

ЯЛЬНОЇ КОРУПЦІЇ В БРУКЛИНІ. 
БРУКЛИН (Ню Йорќ). — По телефонічних на-

радах з посадником міста Ля Гвардією та поліцій-
ІІИМ комісарем Валентайном губернатор стейту за-
візвав до себе на конференцію бруклинського про-
куратора Вилйема Гіѓєна й комісара розсліду Вил-
ііе.ма Герлендса. 

Герлендс попереднього дня видав приказ усім 
фінансовим інституціям, з котрими ЃІѓєн мав звяз-
ки, передати собі реєстри, що відносяться до маєт-
кови.х справ,.Гіѓєна. 

СТРАЙК РЕДАКТОРСЬКИХ СИЛ НЕ ПОЛАГО-
_ ДЖЕНИЙ. 

ВИЛКС БЕРІ (Па.). — Не зважаючи на те, що 
представники юній механічних робітників місцевих 
газет заявили бажання посередничити в страйку ре-
дакційних робітників, що належать до Газетярської 
Гілди, вигляди на полагадження страйку нема. Че-
рез страйк місцевість уже другий день без газет. 

ШКОДИ ВІД ЃУРАГАНУ ДАЛІ РОСТУТЬ. 
ВАШИНГТОН. — Бюро рільничої господарки 

дістає донесення зо стейтів Нової Англії про розмі-
ри шкід для рільництва від ѓурагану. З тих доне-
сень показується, що шкоди від ѓурагану багато 
більші, ніж здавалося спершу. Потерпіли сильно пе-
редовсім поля, засіяні тютюном. Обчислюють, що 
ця одна шкода виносить коло 2 міліони долярів. По-

- терпіла теж управа цибулі і яблук. 
КАМПАНІЯ ПРОТИ ФІНАНСУВАННЯ ВОЄН 

В ЕВРОШ. 
ВАШИНГТОН. — Сенатор Бора виступив з пуб-

личним закликом до американського уряду не до-
зволити затягати в Америці гіубличні позички тим 
державам, що не сповнили своїх зобовязань супро-
ти американського державного скарбу. 

ЗАКИДАЄ НАЦІСТАМ ЗАХОДИ ОБЄДНАТИ 
ФАШИСТІВСЬКІ ГРУПИ В АМЕРИЦІ. 

ВАШИНГТОН. — Джан Меткеф, розслідник 
конгресового комітету Даєса для розсліду так зва-
них неамериканських акційдзізнавав перед коміте-
том, що німецька націстична організація Бунд про-
буе обєднати під своїм проводом ріжні інші фашис-
тівські організації в Америці. Він згадував між ци-
ми організаціями й українські, але не казав ближче, 
які саме організації має на думці. 

Він зізнав теж, що останніми часами зростають 
фашистські організації серед родовитих амери-
канців. Ку-Юіакс-Клен, наприклад, що недавно силь-
но був. підупав, нині знову зріс до 500,000 членів. 

ПОМЕР КОНГРЕСМЕН БОЙЛЕЦ. 
. ИЮ ЙОРЌ. — У місцевому Французькому Шпи-

талі помер у 70 році життя конгресмен Джан Бойлен, 
Що останіх 16 літ представляв у конгресі 15. нюйор-
ський дистрикт; 

Ірляндець з походження, Бойлен виступав у 
конгресі гостро проти прогибіції, за урядову інтер-
і)енцію в страйках і за федеральну поміч католикам 
У Мексику. _. 
АНГЛІЙСЬКА ПИСЬМЕННИЦЯ НАЗИВАЄ АНГЛІЮ 

ФАШИСТІВСЬКОЮ. 
НЮ ЙОРЌ. — Фил'ис Ботом, англійська пись-

менниця, заявила в своїй розмові з газетярами при 
нагоді свого приїзду в Америку, що Англія стала 
останніми часами фашистівською країною. Тепе-
Рішній уряд'АнГлії, мовляв, є виразно пронацістич-
ний. Вона заповіла, що Німеччина незадовго дібєть-
ся до румунської нафти й почне наново свій істо-
рнчмий напір у напрямі Багдаду. 

Телеграма, вислана до урядів Америки, Англії, Франції, Німеччини, Італії 
і до Інтернаціональної Комісії в Берліні. 

October 4, 1938. 
Thirty-two thousand Americans of Ukrainian descent together with their fam-

ilies organized into the fraternal order known as the Ukrainian National Association 
strongly protest against the reported contemplated .allocation to either Hungary or Po-
land of Carpathian Ruthenia with its seven hundred and fifty thousand Ukrainians. 
Since time immemorial this territory and its population have been Ukrainian. While in 
possession of Carpatho-Ruthenia prior to World War Hungary ruthlessly oppressed it. 
Poland is now attempting to exterminate her seven million Ukrainian minority.- To place 
Ukrainians in Czechoslovakia under the rule of these two countries would not only con-
travene justice but also add new chapter to centuries-old martyrdom of Ukrainian na-
tiOn. We urge you to allow Ukrainians un der Czechoslovakia to express through their 
Ukrainian Central Council at Uzhorod their free will regarding their national alloca-
tion without fear of any reprisals even if they demand complete independence. We also 
remind world powers that there can be no. permanent peace in Europe until forty-five 
million Ukrainins now under misrule of Russia, Poland, Rumania and Czechoslovakia 
be permitted to establish an independent Ukrainian State. 

Signed Supreme Executive Committee: Nicholas Muraszko, president; Gregory 
Herman, vice-president; Maria Malevich, vice-presidentess; Roman Slobodian, financial 
secretary-treasurer; Dmytro Halychyn, recording secretary. 

Телеграма, вислана до уряду Америки й до Інтернаціональної Комісії в 
Берліні. 

October 4, 1988. 
According to press reports, Hungary and Poland raise claims for possession of 

Carpathian Ruthenia, We vigorously protest against such allocation of that ter-
ritory. Hungary, which for centuries oppressed all non-Hungarian minorities and 
Poland which now does her utmost to exterminate seven million Ukrainians under 
her domination, would by such occupation only add new chapter to martyrdom of U-
krainian people and render European situation still more unstable. We urge you to 
grant Ukrainian people under Czechoslovakia the right to express directly or indirectly 
through their Ukrainian Central Council of Uzhorod their free will about their na-
tional allocation without any.fear of governmental reprisals irrespective of what this 
will would be even if it be for their complete independence. We beg to remind 
work) powers that permanent peace in Euroife will be impossible until forty-five rail-
lion Ukrainians now under' misrule of Russia, Poland, Rumania and Czechoslovakia be 
permitted to establish an independent Ukrainian State. 

United Ukrainian Organizations of the United States 
EMU, REVYUK, president, 
DMYTRO HALYCHYN, Secretary. 

ОСТАННІ ВІСТІ 
ЧЕХИ ДАЮТЬ МІНІСТЕРСЬКУ 

ТЕЌЎ ЗАКАРПАТТЮ. 
ПРАГА. — Новий чеський 

уряд крім трьох словацьких 
міністрів приняв також одного 
з Закарпаття. Цей міністер За-
карпаття називається Іван Пар-
кань. На засіданні того нового 
кабінету рішено, шо ні одна у-
рядова посада на Закарпатті 
не сміє бути обсаджена без 
одобрення згаданогоў' міністра 
Закарпаття. Ґен. Сирови в сво-
їй промові заявив: „Ми зроби-
мо все, шо в нашій силі, щоб 
задоволити справедливі дома-
гання словаків І підкарпат-
ськнх русинів. Наша держава 
буде оперта на рівності тих 
трьох народів". 

СПРАВА ЗАКАРПАТТЯ 
ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ. 

БУДАПЕШТ. — Мадярн за-
чинають денервуватися відмо-
вою чехів переговорювати далі 
в справі віддачі мадярів Угор-
щині. Мадярські газети ведуть 
широку пропаганду за прилу-
чення Закарпатської України 
до Угорщини. В тому відно-
шенні сильно піддержують їх 

! поляки. Польська преса веде 
в тім напрямку також сильну 
пропаганду, а польські ди-
пльомати роблять відповідні 
натиски за кордоном. 

ЗНОВ ВОЄННІ ХМАРИ НАД 
ЕВРОПОЮ. 

ЛОНДОН. — Останні дні ви-
казали, що велика радість у 
відношенні до успокоення Ев-

‚ропи є передчасна. Птлер, ка-
‚жуть, повідомив англійський 
уряд, т о він рішений за всяку 
ціну домінувати над Европою. 
Це викликало крайньо пригно-
блнве вражіння в Англії. Пер-
ший вислід цього був такий, 
що англійський уряд стримав 
відбір газових масок від насе-
лення і поручив людям далі 
тримати газові маски на вся-
кий випадок. 

НІМЦІ ЗНОВ НАРІКАЮТЬ і 
НА ЧЕХІВ. 

БЕРЛІН. — Німецькі газети 
знов розпочали напади па че-
хів, закидаючи чеській армії, 
що вона перед уступленням із 
судетських територій плюнд-
руе їх. Назагал преса ствер-
джуе, що чехи не вміють дер-
жати порядку. 

і 
! 

МУСОЛІНІ ЗАБИРАЄ 
ДОБРОВОЛЬЦІВ. 1 

РИМ. — Преміер Мусоліні; 
розпочав забирання своїх „до-; 
бровольиів" з Еспанії. Фран-
ція назначила амбасадора до 
Італії, По(нсета, який має в імені 
Франції признати італійську 
імперію і підбій Етіопії. Cno-j 
діваються вирівняння .італій-j 
сько - французьких непорОзу-1 
мінь на Середземному морі. 

ЧИ ПРИДАСТЬСЯ НА ЩО? 
Один з чехословацьких, панцирних поїздів, 

його Чехословаччина ладила на власну оборону, 
що 

ЧЕХИ ВІДКЛАДАЮТЬ РОЗМОВИ 
З МАДЯРАМИ 

БУДАПЕШТ. — Дипльоматичні розмови між 
представники Мадярщини і Чехословаччини, `що 
мали відбутися в Комаромі в ціли полагодження 
справи мадярських меншин, не відбулися. Чехи від-
ложили їх на два дні, не звертаючи уваги на те, що 
вся мадярська армія змобілізована, щоб рушити 'на 
Чехословаччину. В міжчасі ведеться напружена по-
закулісова боротьба за дальший розбір чехословач-
чини. Мадяри мають сильну піддержку з боку `де-
яких держав, головно з боку Польщі, в ціли при-
єднання до Мадярщини не тільки мадярських терито-
рій, але й Словаччини і Закарпатської України. Та 
мадяри виразно признають, що Німеччина, а також 
Румунія, є проти прилучення Закарпаття до Мадяр-
щини, а то тому, що Німеччина не бажає собі спіль-
них границь Мадярщини і Польщі, а Румунія не хоче 
бути відтята від Чехословаччини. 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА ПАДАЄ В ОБІЙМИ 
НІМЕЧЧИНИ. . 

ПРАГА. — Під напором Німеччини президент 
Бенеш уступив. Уступаючи, він заявив, що не вті-
кає з потопаючого корабля, але уступає тому, що 
його особа є на перешкоді до осягнення кращих у-
мов від німців. Усю владу тимчасово перебрав у 
свої руки ґен. Сирови. і 

Серед чеського населення далі зростають воро-
жі настрої проти Франції й Англії та проти всіх де-
мократій. Зазначуються виразні нахили в бік Німеч-
чини, з якою чеський нарід тепер хоче навязати мир-
ні відносини. Виглядає, що цілий край переорієнто-
вується не лиш у відношенні до зверхньої політики, 
але й набирає ненависти до демократії та стає фа-
шистівським. Ліберальні „Лідове Нові'ни" пишуть: -
„Ми не знаємо, що тепер буде в Еврол^МтГ^^и"ше' 
знаємо, що близько нас є велика сила з якою наша 
держава не може воювати. Ми довгий 'час грали 
ролю чужого жандарма, що мав спинювати Німеч-
чину; та коли прийшла рішальна хвилина, ми поба-
чили, що ми самі, на'с опустили. Дуже добре. Коли 
світом керує сила, а не справедливість, тоді наше 
місце є по тім боці, по котрім є більша сила і біль-
ша рішучість. Ніщо інше нам не лишилось. Шука-
ємо союзу з Німеччиною". 

НОВА ЎСТУПКА ТЕРИТОРІЙ НІМЕЧЧИНІ. 
-БЕРЛІН. — Міжнародня комісія в Берліні, яка 

наглядає над віддачею судетських територій Німеч-
чині, рішила тепер, що нових 5,000 квадратових миль 
піде під панування німців, і то навіть без плебісциту. 
Замітне те, що проти цього не протестували навіть 
чехи. В останніх є.тепер навіть свого роду нахил 
у всьому уступати німцям, щоб тим здобути 
собі їхню приязнь. Останню уступќу чехи зробили 
під загрозою, що готові зазнати цілковитого розбо-
ру і втратити Словаччину, ,а також інші краї. 

НІМЦІ ДОМАГАЮТЬСЯ ВІДШКОДОВАНІ?. 
БЕРЛІН.. — Німецький уряд задумує незадов-

го зажадати від чехів відшкодовань за всі кривди, 
заподіяні -судетським німцям від часу повстання 4t-
хословацької републики. Знавці говорять, що тим 
способом Німеччина задумує включити решту Чехо-
словаччини в свою економічну систему. 

НІМЕЧЧИННА ДОМІНУЄ НАД ДОЛИНОЮ 
ДУНАЮ. 

БУКАРЕШТ. — Король Карло мав зо своїми мі-
ністрами нараду про теперішнє положення в Евро-
пі. На тій нараді стверджено, що Німеччина домінує 
тепер над цілою долиною Дунаю. Також ствердже-
но, що Німеччина нез'адовго захопить ринки збуту 
навіть у Румунії.' Англія, яка також старається в Ру-
мунії здобути ринки, буде переможена. 

ЗЛОМАННЯ „НАРОДНЬОГО ФРОНТУ" 
У ФРАНЦП. 

ПАРИЖ. — Внаслідок нового положення в Европі 
„народній фронт" у Франції цілковито розлетівся. 
Відтепер премієр Далядіє зо своїм кабінетом буде 
спиратися на правіших партіях. Соціялісти і кому-
ністи від влади відсунені. 

ІТАЛІЙСЬКО-АНҐЛІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ. 
РИМ. — Лорд Перт, який довів до закл'ючення 

договору між Англією і Францією, тепер перегово-
рює з італійським урядом, щоб той договір впрова-
дити в життя. Італія давно готова була впровадити 
в життя цей договір, але його умовою було це, 
що Італія забере свої війська з Еспанії. Мусоліні не 
хотів цього зробити. Але по мїнхенськім договорі 
його відношення змінюється. Він тепер обіцяв ан-
ґлійському амбасадорові, що забере з Еспанії 10,000 
свф'х „добровольців". Це вважають за дуже добрий 

і знак, бо це вистарчить для англійського уряду, щоб 
у парляменті потвердити договір. '` 
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З Л І Т А Ю Т Ь С Я К Р У К И 
Газетні донесення з Будапешту, Варшави, Бу-

карешту й інших європейських столиць розкрива-
ють дальші стадії міждержавної інтриги проти За-
карпатської України. 

Мадярщина виставляє до Чехословаччини до-
маьання полагодити негайно мадярські претенсії 
щодо відступлення Словаччини й Підкарпатської 
Руси. Ці домагання вона тепер піддержує передо-
всім силою, себто загрозою вжити війська на випа-
док, як Чехословаччина буде цьому противитися. 
Щоби показати, що трактує справу поважно,- Ма-
дярщина мобілізує військо, реквірує поживу й воєн-
ні матеріяли. Рівночасно з тим пускає в біг метку 
пропаганду, в котрій говориться про- потребу за-
брання Закарпаття для виставлення заборола проти 
Росії. Інша пропаганда говорить про гніт мадяр-
ської меншини в Чехословаччині, причому подаєть-
ся факти про арешти мадярів і навіть розстріли ма-
дярських рекрутів, котрі то вістки газетярські бюра 
називають непотвердженими. 

Мадярщину піддержує Польща, Новинкарське 
бюро „Юнайтид Прес" доносить з Варшави під да-
тою 4 жовтня, що польський уряд готовий зажада-
ти, щоб Чехословаччина відступила Мадярщині ці-
лу провінцію Закарпаття, щоб у ЦЄІ"І спосіб зробити 
спільну границю між Польщею й Мадярщиною та 
створити барикаду проти Росії на її західній гра-
ниці. Якцо Чехословаччина відмовиться вволити 
це домагання, Польща, має загрозити Чехословач-
чині відмовлення потвердження нових границь, себ-
То Польща дасть до зрозуміння, що вона не буде 
мати нічого проти якогось нападу на Чехословач-
чину. 

Цю політику польського уряду вже піддержує 
всіми силами польська офіціяльна преса, причому 
виразно подається, що цей плян зродився в голові 
польського міністра заграничних справ, Бека. 

Донесення з Букарешту не закривають румун-
ської опозиції до цього пляну. Зрештою в Буда-
пешті добре цього свідомі. Мадярський уряд ви-
разно каже, що він уже давно був.би заняв Закар-
паття, якби не боявся виступу проти себе Румунії й 
Югославії, що зобовязані умовою виступати про-
ти напасника на кртрунебудь державу ‚малої антанти, 
а таким напасником Мадярщина в цьомў випадку 
булаб. 

Власне на це висуває зараду Польща, котра за-
являє свою готовість загарбати Закарпаття під свою 
окупацію й держати її для Мадярщини. Як на це ди-
виться Мадярщина, не подано, але ми можемо до-
гадатися, що не дуже прихильно, бо чейже Мадяр-
щині звісно, що Польща — як бульдог: як що зло-
вить, то не пустить, поки їй не видруть. 

. -Трохи подальше від цих безпосередньо заінте-
ресованих держав стоять Італія, Німеччина й інші 
держави. Німеччина, були донесення, противиться 
цій комбінації, бо загарбан'ня Закарпаття Мадяр-
щиною скріпило би.Польщу й Мадярщину, а ці дер-
жави колись можуть воювати проти Німеччини. Та, 
як догадуються, Італія стоїть за Мадярщину. 

Н О Р М А Л І З А Ц І Я 
Українська політична думка 

в Галичині довгий час хитала-
ся в тому, чи польську дер-
жавність на українській тери-
торії вважати за дійсність, чи 
за провізоріќ). В кого перева-
жав рахунок постійности, той 
— замісць ждати ла переміну 
—- починав ставати на т. зв. 
реальному ґрунті. Прикладом 
цього може бути „автономіч-
не" становите бл. п. Володи-
мира Бачинського в 1923 p., 
що не видвигнув вимоги відо-
кремлення Галичини від Поль-
щі, але автономії в межах 
Польщі. Це становище приве-
ло до розвалу, старої україн-
ської націонал-демократичної 
партії, але сам Бачинський на-
ложив на себе руку, бо не міг 
перенести на собі опінії зрад-
ника в частині українського 
громадянства. Про пізніші 
спроби (Галущинський, Голув-
ко, чи в лютому 1935 р. д-р 
Дмитро Левицький). згадатиб 
тільки мимоходом як невдалі, 
як доказ, що думка поќ. Ба 
чинського нуртувала дальше. 

З одного боку послідовний 
рішучий наступ польської дер-
жави па українство, а з друго-
го боку свідомість, що поль-
ська держава набирає значіння 
В міжнародніх відносинах, зро-
джували потребу якогось за-
мирення. Ця потреба зростала 
иераз до вимоги. І тільки нс-
достача відваги пуститися на 
непопулярну серед українсько-
го загалу політику, як також 
'відсутність пригожого на це 
моменту, припізнювали те, що 
наступило з весною 1935 р. під 
назвою „нормалізації". 

нуть на одно з начальних по-
літичних місць українську дер-
жавність. І на той час треба 
бути українцям вповні й усе-
бічно готовими. Ці обставини 
були вирішними для політич-
ного кроку, що його зробив 
провід найчисленнішої (і най-
впливовішої) тоді партії „У-
країнське Національне Демо-
кратичне Обєднання" (УН-
ДО), себто на „нормалізацій-
ну" умову з урядом. На основі 
тієї умови українці мали взяти 
участь у .надходячих виборах 
до варшавського сойму та го-
лосувати одночасно на україн-
ського й польського кандида-
та, що було для українців о-
собливо несимпатичне. Одно-
часне голосування на україн-
сько'го й польського кандида-
та мало, згідно з думкою твор-
ця нової виборчої реформи до 
сойму, тодішнього премієра, 
полковника Славека, ту ціль, 
щоб відразу переломити не-
прихильну в польському гро-
мадянстві опінію проти укра-
їнців. Інша річ, що польські 
виборці майже вповні збойко-
тували або самі вибори, або 
голосування на українських 
кандидатів, а українські ви-
борці майже вповні виконали 
цю умову угоди. 

Український загал думав, 
що ввесь польсько-україн-
ський договір має на меті тіль-
ки переведення виборів згідно 
з іювим виборчим законом. А-
ле саме УНДО думало, що ви-
бори є лише початком тих у-
сіх благ, що попливуть на у-
країнців у Польщі з доброї во-
лі польського уряду, як ви-

Українська політична думка с л і д нормалізацінноі системи, 
завжди стояла на основах то- h я к показалося, ця думка бу-

ла зовсім не'читтєвою, особлк-лєранцїї і справедливости, от-
же на основах, що заперечу-
ють у теперішніх умовинах са-
му політичність. Ця політична 
думка вважала за неможливе, 
щоб нрва .Прдьща хотіла по-
повнювати політичні помилки 
своїх попередників: чи то дав-
нішої Польщі, чи довоєнної 
Австрії у відношенні до не-, 
польських народів, що в ріж-
ному відсотку заселюють 
польську державу. Значить, 
були деякі (в декого може й 
певні, хоч зовсім неоправдані) 
сподівання, що польська дер-
жава схоче у власному інтересі 
наладнати в себе міжнаціо-
нальні відносини. З другого 
бо`ку, відносини на сході Ев-
ропи, що ворожать у будуч-
ності зудар, напевно видвиг-

Г—" " 
Вячеслав Будзиновський. 

П Р А К Т И К 
(Оповідання). 

; 

.-'- ' 

'З) 
— А грім би у вас вдарив! 

—' крикнув різник, позираючи 
люто на бабу і вимахуючи до 
неї пястуком. — То чогож- ви 
зараз не сказали мені того? 
Плете, кричить, неначе би бо-
ялася сказати мені, що Дідиќ 
в Івановій хаті! 

— Я не боялася і до вас 
прийшла, щоби сказати вам. 
Або ви дали мені договорити? 
Все перебиваєте, кажучи щось 
таке, на що я мусіла відпові-
сти. Крізь, ті ваші балачки я 
ледви протовпилася до того, 
сЬчим до вас прийшла і що хо-
тіла сказати вам. 
; І— За що Дідика взяли? 
' — Та за що! За бійку.' 
' ` — Когож він убив; чи може 
кого тільки ось так почасту-
вав, як мене мої гості? Жан-
дарми вже може були в селі, 
шо його так скоро взяли до 
арешту? 

- Він нікого не вбив і ніко-

ли... 
— Не збагну, як могли кого 

взяти за бійку, хоч він не бив 
нікого і ніхто на нього не на-
брехав? 

— Та бо ви все перебиваєте 
і ніколи не дасте доповісти до 
кінця! То було так: Два па-
рубки, два сини двох госпо-
дарів косили на двох сумеж-
них сіножатях і побилися, бо 
цей казав тому, той казав цьо-
му, що перекосив межу. 

— Я вже знаю, — перебив 
Янчик. — То булр тому два 
місяці. Грицько зломив ногу 
Федеві. 

— Отже Дідиќ склав ногу 
Федя і вона зрослася. 

—; І за це взяли його до а-
решту? Цеж не гріх вилікува-
ти'̀ .комусь нргу. 

Ж Повітовий фізик, той док-
тор з кривим носом, дуже кри-
чав, коли вчув про те. 

— За те, що доктор кричав, 
му не поломив костей. Він вза- Дідика взяли до арешту? 
галі не бив нікого. — Не за те. Взяли за те, що 

— То хіба хто набрехав на вилікував ногу, 
нього, коли його взяли за бій- і — Кажіть же ясно і розум-
ку, хоч він не бив нікого? 
-. -^-його тики за бійку взя-

цо! Не крутіть, як замотиличе-
яг'вТвЧгя. ̂  ^ ' ` 

— Доктор казав і суд ска-
зав, що цісарське право забо-
роняє людям лікувати поло-
мані ноги. Це вільно робити 
тільки такому, що має іспит. 
Такому, що не має іспиту, віль-
но лікувати тільки поломані 
ноги стола. 

— Хто вам таке натереве-
нив? — спитав різник. — То 
хіба якась дуже дурна баба 
увірить, що до такої роботи 
конечний іспит. Як хто в на-
шім селі, ось так як я, зло-
мить ногу, то Дідиќ не має 
часу іспиту здавати. 

— Отже тому, що Дідиќ не 
має часу, каже доктор і ска-
зав суд, треба йти до такого, 
що іспит вже має. Іспит має 
кожний доктор, отже треба 
йти до доктора. 

— Болить! Боже, як страш-
но болить! — скімлів різник. 

Посходилися куми, свати. 
Що різник застогнав, що йойк-
нув, то котрийсь сват замітив: 

— Ну, ну! мабуть болить 
його. 

— Щож, сусідо, скажете? 
— спитала баба, що бігала 
по Дідика. — Може кажіть 
запрягати коні, щоби Прокіп 
поїха по доктора? А може 
самі поїдете? Доктор менше 
коштував би. 

— Я не брав би доктора, — 
завважив один кум. — Іспит 
іспитом, практика практикою. 

. - (Дальше буде). 

во як зважити, що Польща ще 
зперед часу свого заснування 
найгірше боїться українців, а 
тимсамим не схоче ніякого, 
хочби лише культурного (а 
ум6же `в'першій-мірі культурно-
го) скріплення українців. 
Страх перед українцями був 
та остався такий неперемож-
ний, що їзприводу проголо-
шення в сюймі 6. грудня 1935 
р. головою Української Парля-
ментарної Репрезентації (УНР) 
Василем Мудрим, вимоги авто-
номії для українців у Польщі, 
один польський публіцист пи-
сав: „Не стріли ОУН-ців, і не 
гасло незалежности україн-
ської держави кидає колоди 
на шляху польсько-україн-
ського порозуміння, лише га-
сло автономії". Сенс такої 
думки може очевидно кожний 
накручувати по свому, але йо-
го відмовити —- важко. 

А всеж таки на питання, чи 
нормалізація була потрібна, 
може сьогодні з віддалі впасти 
одна чесна відповідь: так, на-
стільки, що нормалізація дала 
змогу створити українське по-
літичне національне представ-
ництво, та що вона проволі-
кла, а деколи й припинила 
процес знищення розвиткових 
можливостей української на-
ції в межах Польщі. Заміт, що 
сеймова українська репрезен-
тація є репрезентацією з волі 
польського уряду, був би тіль-
ки демагогічною злобою, як 
зважити, що уряд нікого від 
себе не накидав, а тільки го-
дився, або відкидав кандида-
тів, представлених по найкра-
щому доборі самого народу, 
та коли взяти під увагу вибор-
чий закон, що не давав україн-
цям ніяких можливостей добу-
ти посольські мандати у ви-
борчій боротьбі. 

Це вже друга справа, що, за-
ключуючи нормалізаційну у-
мову, українці, як показалося, 
навіть не узгіднили з урядом 
тих норм, що малиб обовязу-
вати обі договірні сторони. Це 
було причиною такого стану, 
що обі сторони розуміли (чи 
лише викладали) нормалізацію 
по свому: українська сторона 
вважала, що для українського 
народу в Польщі починається 
пора свобідяого національного 
розвитку; польськаж сторона 

вважала, що українська нацю-
нальна ідея уступила. 

По коротких хитаннях з 
польського боку щодо даль-
шого поступовання в україн-
ській справі наступили діла, 
про які сказав уже 17. лютого 
1936 р. голова УПР: „Як пе-
редтим не було ні одного у-
країнця на відповідному ста-
новищі державної адміністра-
ції, так нема ні одного й те-
пер. Як передтим вичия-яли з 
державної служби вчителів у-
країиців, так викидають і те-
пер. Як не приймали до служ-
би молодих учительських снл 
зпоміж кандидатів - українців, 
так— за малими винятками — 
не приймають і тепер. Як вкс-
рочували в урядах і самоупра-
ві права української мови пе-
редтим, таксамо вкорочують 
і тепер". 

Зате з українського боку бу-
ла. уступчивість і віра Б добрі 
наміри противника така вели-
ка, що українське посольське 
представництво виступило з о-
і-'рр.мою заявою в справ', армії-
Ба навіть висланийќ укпаінців 
проголосив у Женеві україп-
ську справу в Польщі виў; іѓ 
шнім польським питанням, що 
його поладнають заінтересо-
Вйі?і самі на основі доверщеної 
нсрмалізації. 

Отже польський контрагент 
мав дуже великі, засадничі по-
літичні осягн з нормалізації, 
так сказатиб, зовнішнього 
значіння. Але й внутрішні ося-
ги були теж неменшої ваги: 
успокоєння та час вижидання 
з боку українського цаселення 
в Поьщі дай змогу поль-
ським громадянським колам 
при помочі державних чинни-
ків поширити свої культурні 
впливи, а тимсамим скріпити 
польську націю ще й на нашо-
му відтинку. Тимчасом україн-
ці не одержали ні одної по-
важнішої уступќи, навіть такої 
як привернення українських 
написів, 'якщо це й тому подіб-
не загалом можнаб уважати 
за політичний здобуток. 

А яќеж становище держави 
зродилося до українців супро-
тц нормалізації? 

Чи внаслідок якогось вели-
кодержавного пляну, чи під 
натиском польської громад-
ської опінії, що її в нас нази-
вають з висловом пониження 
„вулицею", державна політи-
ка прочуняла й не тільки ста-
ла глухою на обіцянки з боку 
українців помочи чи спільних 
змагань у міждержавних роз-
рахунках, але ще й у якнай-
ширшій мірі почала помагати 
своїм громадянським чиннн-
кам переводити з новою енер-
гією нібито культурне супер-
ництво з українцями. Очевид-
но, що те суперництво перево-
дять державні чинники (всеод-
но, чи як державні урядники, 
чи як громадяни) по такій лі-
нії: 1) на область схїдньої Га-
личини ввести якнайбільше 
польського елементу, бо там, 
як у свідомій Частині, важко 
рахувати на спольщення; 2) 
відірвати деякі частини, які 
Гуцульщину, Лемківщину, Во-
линь, від високо свідомого на-
ціонального пня, щоб тим чи-
ном блекшити в тих частинах 
доступ польській ідеї; 3) 
спольщити тих, що з націо-
нального, родового, чи соці-
яльного становища слабше 
держаться (Полісся, Холмщи-
на, шляхта, латинники). Оце 
саме головний сенс відібрання 
або й руїни православних цер-! 
ков, вимоги до православного' 

всіми правилами світських ї 
церковних законів. 

Так отже нормалізація, ство-
рена в 1935 p., вже так як не 
існує. Розбила п, а радше про-
тверезила українців, що гото-
ві були впиватися надіями, 
польська державна рація. Чи 
ця рація побудована на пра-
.вильних засновках, це вже ін-
ша річ і — навіть не наша. В 
нас натомісць залишилася . ча-
стина офіційних політиків, 
що намагаються залишками 
форми „но'рмалізації" крити 
зади того осередку, що при 
всякому стані з завзятістю ве-
де реальну роботу в народі, 
використовуючи скупі можли-
вості польської правовости. 

У звязку з цим може в аме' 
риканських українців вирину-
ти питання: чи матеріяльна 

нації, чи моральна. Одночасно 
життя дає й на це відповідь-
коли матеріяльні надбання v-
лекшують народові прожиток, 
даютв йому віру в його здат-
ності, а навіть помагають тво-
рити духові вартості (піл умо-
вою, що ті надбання не впа-
дуть жертвою якоїсь ліквіда-
ції), то розвиток чисто духо-
вих цінносте не тільки рішає 
про силу одиниці, але й про 
якість та можливості 
туги нації в ближчому 
дальшому майбутньому, 
ти висновок для всіх 
американських українців, 
у свому національному иочут-
†і бажали би причинитися до 
скріплення національних сил: 
піддержувати передовсім усе, 
що дає українській одиниці 
тверді основи національного 

на-
чи 

Від. 
тих 
1ЦО 

розбудова рішить про силу! самопочуття X. 

1 ПОВСТАВАЛА МОСКВОФІЛЬСЬКА 
ПАРТІЯ У ГАЛИЧИНІ 

Причини еміграції галичан на Холмщину 1865—1867 р. 
(3) 

Ляхва поводиться в сонмі, 
як у коршмі, занадто свобід-
но. Положення селян досить 
ніякове, хоч вони також пово-
дяться дуже свобідно. Високо-
парні промови їм незрозумілі, 
пусті суперечки наводять на 
них нудьгу і я сам бачив, як о-
дин хахол серед якоїсь цвіти-
стої промови ляха, позіхнув на 
ввесь рот. Раз спитали одного 
в чесній кумпанії, що це таке 
параграф. „Е, то погана шту-
ка. Отак два крючечки: з од-
ного кінця крючечок і з дру-
гого кінця крючечок, то хоч 
на тому, хоч на другому, а 
всетаки зачепишся". Що ті по-
сли робити будуть у Відні, у 
парляменті, де вся дискусія 
йде по німецьки? 

В 48-мім чи якімсь іншім 
році один селянин-українець 
дістався до парляменту і позі-
хав, самособою, скільки душа 
забажала, хоч не спав. Це ду-
же дивувало німців. Нараз я-
кийсь міністер, пояснюючи 
волю цісаря, став промовляти, 
пичинаючи все одним словом: 
Ер ліс, ер ліс..." („Він пору-
чив"). Селянин підняв голову, 
звернувся до священика, що 
сидів побіч нього, та спитав: 
„Чи то може він за наш ліс 
говорить?" А ось які відноси-
нн німців до українців: бувшо-
го Губернатора Львова, Стаді-
она, селяни одного повіту ви-
брали послом до сойму 1848 р. 
Треба було подякувати їм пи-
сьмом. Стадіонові сказали, що 
треба і написати і підписатися 
по українськи, а він ні бе, ні 
ме! Знайшли якогось майстра 
і той написав, самого Стадіо-

ний поляками. Цей проект пе-
реховується у тогож секрета-
ря. Яхнмович доходив до го-
го, що хотів надіти на святе-
ників наші ряси та дозволити 
носити вуси й бороду. Потай-
ки і тепер деякі священики 110-
сять рясн, так бодай -казали 
мені, що мають ряси. Нсііа-
висть до поляків така, що Ѓі 
вірити годі. В театральних, пе-
сах залюбки нападають на по-
ляків, що вони знищили Укра-
їну. Такі місця викликують 
шалений фурор. В одній пєсі 
виступає священик добродій 
сиріт, що накінець зарученій 
парі співає науку, яка кінчить-
ся словами „своєї" матерн-Ру-
си та й не забувайте". Не мо-
жете уявити собі, до чого до-
ходить несамовитість публнкн 
при тих останніх словах. Бага-
то людей просто плакали. Не-
даром львівський український 
театр називається „народній". 

(Дальше буде) 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ІШЌЛЃО, ІЛЛ. Звичайні місячні 

збори Бр. св. Стефана, під. 221., иіл-
будіться п неділю, 9. жовтня, ц 12. 
годниі вполуднс, в салі цсркошіій 
при -Оклсй і РаЙс ул. Повџнність 
исіх членній, і членів є бути прмяи-
НИМИ на кожних зборах і брати жи-
вііну участь в розвою нашого пілді-
лу й У.. Н. Союзу. Приєднуймо по-' 
і̀ .и.ч членів, впишімо наших дітеіі в 
ряди У. Н. Союзу. — М. Барабзш. 
предс; 71. Кузьма, кас; Т. Шпікулл. 
секр. 

РОЧЕСТЕР, Н. И. Місячні збори 
Сестрнцтва Рожд. Преси. Погородіші. 
від. 36., відбудуться в неділю, 9. 
жовтня, в гали церковній. Ііочаток 
в годині 3. попол. точно. Просимо 
члсннць приходіть на означений час. 
бо маємо важні справи до внрішен-
ня. 11 рипом П Hat ми ТИМ членнцям, ко-
трі довгують, шобн прийшли на збо-
рн й вирівняли свої вкладки. Ирипо-
минаємо також тим, шо мають знз-—. . -. iMiinucAiu іаммч ТИМ, ЩО і 

на навчили підписатися. Та ко- ЙОМИХ, котрі ще не стоять в У. Н ти вже прнйшлося йому пщ-
писувати, він зажадав, щоби 
йому прочитали письмо. Про-
читали, та він не зрозумів ні-
чого. Тоді переклали йому на 
німецьке. „Та чи справді тут 
так написоно?"—спитав він, і 
довго вагався, чи підписати, й 
казав: „Тепер я не дивуюся, 
`чому селянин не хоче підпису-
вати ніякого письма, хоч на 
словах зовсім годиться". Роз-
повіджтс це Казнакову, а мож-
на і Безакові.^) Так буває осо-
бливо в київській губернії, де 
так багато намучилися народу 
з причини підписів при виго-
товленні викупних актів. 

На митрополичім богослу-
женні я не був, бо. митрополит 

Союзі, приведуть їх на збори, не-
хай впишуться. Котра приведе 'нову 
членнцю, отримає нагороду. — Ол(?-
на Скробач. предс; Анастасін Гри' 
цак, кас; Марія Ходак, секр. 

РОЧЕСТЕР, Н. й. Три квартальні 
збори Тов. Зап. Січ, під. 367., від-
будуться в неділю, 9. жовтня, в гол. 
2. пополудні, в парохіяльнііі гали. 
Тож кожний член має явитися їй 
тім мітінґу, бо є важні српя†ѓдп по-
лагодження. Ювнлейпі фотографії 
готові, тож прошу прийти і собі І11Я-
ти. Довгуючі члени конче мусять 
вирівняти свої вкладки, бо інакше 
будуть суспендовані. — Мпкіпнн-
ськнй, предс; Антонів, секр. 

СИРАКЮЗ,- Н. И. Місячні збори 
Укр. Тов. Січ, від. 282., відбудуться 
в неділю, 9. жовтня, в тод. 2. нопо-
лудні. Всі члени обовязані явитись 
на означений час, бо маємо багато 
справ до порішення. — Петро Та-
пасншпн, предс; Іван Г№уляк, фін. 
секр.; Віктор Осухівський. кас: Ілля 
Луиіак, рск. секр. ` 

НЮ ЙОРЌ, Н. Й. Місячні зборі! 
Духовенства ГОВОРИТИ П Р О П О - , п р а в и т ь т о р — — %"Щ ^ а ш с ь к о г о Наніонального Товари-
віді по польськи, творення 
шляхотських організацій, під-
несення гасла за польське духо-

п - „..істер, від. 361., відбудуться '-
Ьожу лише v великі свята, а в суботу, 8. жовтня, в У. Н. Домі. 
чпиияйиі нояїт: ^„ л ^„ 217-219 Іст 6. BV.T., точно в іодімм 
звичайні неділі та свята має я Вечооом _ я'ќостшиші 

—`-w....n і tiv.,in JO IIU^IOLDIVC АУЛУ- ' ц ІЛ. IWJIUM. д , IMJLIIIIIIIIII. 

венстводля Ф ^ - к а т о л к ц ь к й х ! ^ Є
6 о

б ; ; с
о ; ^ ' " 7 ; Л а ^ "остон, SSfm ІЃ 

кім оогослуженні це мабуть о- Ton. ім. Евѓена Коновальця, від. 238.. 
динокий останок латинства, в "ідбудуться в неділю. 9. ЖОВТІШІ р 
VCI'M іншій плин -.г.;^..: ^ . л церковній гали, зараз по відправі 
УСІМ ІНШІМ ВОНИ ЗГІДНІ 3 нами. Проситься членів, щоби всі прийшл" 

л . - я. ^ 'на збори, бо є важні справи до пр-
лагодження. Буде теж нарада в спра-
ві Союзового Валю. Рівиож наста-
ють холодні дні.' буде можна більші̀  

поляків (?) і т. п. В останньо 
му часі вже й говориться про 
заходи коло усунення варшав-
ського православного митро-
полита, Діонісія! Тому то не-

Покійний митрополит Яхимо 
вич написав був проект очи-
щення обряду та скликав со-

погамовану злість наводить у- б о р д л я н а р а д и , ПОТВЄрдЖен-
се, що противиться тим пля- н я н я . а ж н а п е р е д с а м и м 

нам. Звідти такий шалений собором, нагло помер, як ка̀ -
крик зприводу переходу кіль- ж е й о г о с е к р е т а р і ВІД о т р у ї і я . 
канацятьох римо-католицьких ^ й д а в с л у г 3 ) п і д к у п л е . 
родин у Чижикові коло Львова iL. 
до греко-католицького обря- "і Казнзков — цнвільшім губсряа-
ду, переходу, довершеного ^ Щ Щ ^ ^ ^ ^ І ^ т , 

часу посвятити для Союзу в оріа-
нізуванні членів. Кожний член може 
зорганізувати свого сусіду, кревного, 
а діти то зповинністю кожний член 
хай впише до своєї організації. Ство-
рім великий Український Народнії" 
Союз, заперестаньмо помагати ч` -
жим несовісним агентам. Всі інтерс-
суючіся Союзом прийдіть на збори, 
а иілліл. ѓряд з приємністю всіх шв-
ро внтае. — П. Мороз, гол.; И. bep-
белнцькнй, кас; Н. Давпскнба, секр, 



ІЬОЯЛЬНІСТЬ ДО ІДЕ!. 

Недавноѓ англійський лорд 
.‚дмірп.їіііії, Доф Ќупер, зло-
‚hiiit п;і руки' преміера Ченм-
бсіі'пнкі резиґнацію, бо не по-
дожувався з політикою о-
ѓганньоЃб; Розказуючи про 
причини ўступленая в парля-
лпііі!. Доф Ќупер малощо не 
розплакався. Він закидав 
ценмберлннові, що' той без-

'. ̀ ііаст;їііно уступав перед Гітле-
-ромі і замїсць формувати си-
,v. одинокий аргумент, якого 
Гітіер боїться, Чеймберлин 
уживав ‚.солодких слів р.езо-
Ііування", щ о б часом не об-
ріі.ч)іи Гітлєра. У висліді, і`о-
gupiifi Ќупер, Англія кинула 
Чсхословаччинў на поталу нім-
ціђ І через те дуже ослабила 
ѓвое- положення. Боротися ко-
.іііс.1. Англія всеодно мусить, 
коли не схоче втратити своєї 
імперії. А кожна ўступка пе-

. ред П†лером ставить Англію 
Ѓ'В щораз гірше положення. -.' 

ДОФ ЌУПЕР УСТУПАЄ. 

Осѓа ѓочно це було забагато 
Дофоні Ќўперові і по мінхен-
сіікім договорі він уступив. 
Він говорив, що пробував 
.‚проковтнути і мінхенськнй 
договір, але той застряг йому 
в горлі"; Куиер також сказав, 
шо хоч знає, що, уступаючи, 
нін зломив свою власну каріе-
ру. іо проте льояльність до 
своїх переконань, льояльність 
до ѓпѓо, шо він уважає до-
орн.ч для свого народу, зму-
сн.ііі його ўстулити. Зіпсував'` 
шн'собі карі'еру, він бодай мо-
же ходити по світі з піднесе-
ііою головою. 

І Іс. Гіде тут про те, чи Доф 
Ќупер мав рацію, чи ні. Мож-
.шв(і. що не мав. Тут це річ 
другорядна, йде 

уступаючи з такої великої по-
сади тому, що його погляди 
розбігалися з поглядами реіп-
ти` міністрів, він дав доказ 
великої характерности і сили 
переконань. 

ЧЕЙМБЕРЛИН ПРИЙМАЄ 
РЕЗИҐНАЦІЮ. 

А Чеймберлин, як тільки ді-
став резиґнацію від Ќўпера, 
вдразу приняв ї ї Він відписав 

СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ ТАК 
ПОСТУПАЮТЬ. 

Справжній патріот, який до-
бро нації ставить понад усе, 
саме так поступає. Він може 
когось дуже особисто ліоби-
ти і ціанувати. Але коли йде 
про суспільні справи, то лю-
бов, не любов, а він таки ви-
скаже всі заввагн, хочби не 
знати які гіркі, коли видаєть-

Куперові, що розуміє його до- ся йому щось не таким, як 
бре; що Ќупер, який має від-1 треба. Він скаже ті гіркі сло-
мінні думки, не може далі о-
ставатися в тім кабінеті, що 
думає інакше від нього. Чейм-
берлин також висказав Купе-
рові слова великої пошани та 
зазначив, іцо ріжниця в по-
глядах на суспільні справи не 
ослабить їх особистої друж-
би. 

Безперечно, що ріжниця по-
глядів тої особистої дружби 
не ослабила. Але також їхня 
дружба не була для них тою 
перешкодою, щоб стримува-
тнся від висказу критичних 
завваг. Вони порядно „схре-
стнли шаблі" в парляменті й 
не щадили себе ні трошки. 

ва навіть тоді, коли йому 
прийдеться за те особисто по-
терпіти, коли має заломити 
свою каріеру, як це сталося 
з Ќўпером. 

Бо справи народні це „най-
вищий закон", говорили ста-
рі римляни. Не вільно у них 
керуватися „кумівськими`' мо-
тивами, мовляв, „він мій при-
ятель, я був у його хаті, во-
ни приймали мене так гарно, 
я тримав його дитину до хре-
CTV", і т. и. 

НЕДУГА КОРОЛЕВОЇ-ВДОВИ. 
Англійські газети ирипису-

ють недугу королевої Марії 
напруженні підчас недавньої 
крізи в Европі. Вона має 71 

про те, що, років. 

ТАК ПОСТУПАЮТЬ 
НЕПАТРЮТИ. 

Кумівський підхід до су-
спільннх справ, є доказом, що 
даний чоловік свої особисті 
справи ставить понад справи 
суспільні. Коли кумівщина за-
гніздиться в якійсь орѓаніза-
ції, то це знак, що та органі-
зація довго не потреває. Бо 
кум проти кума нічого лихо-
го не скаже. Та деж би там, 
то не пасує. Кум може робити 
дурниці, може спихати орга-
нізацію до провалля, а другий 
кум буде мовчати. Бо то „не 
файно". „Він мій приятель", 
„він був у мене в хаті", „ми 
файно забавилися". 

Такі мотиви рішають у ку-
мівській системі, а організа-
цію за той час можуть чорти 
брати. 

ПОДІЛ У ПЕРЕКОНАННЯХ. 

Багато в нас говориться, про 
„розлам", про „ріжниці", про 
„бпак згоди". Ми ОСУДЖУЄМО 

УВАГА І УКРАЇНЦІ НЮ ЙОРЌУ Й ОКОЛИЦІ! УВАГА! 

МАСОВЕ ВІЧЕ 
В СПРАВІ ОБОРОНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ НА РІДНИХ ЗЕМЛЯХ, А ЗОКРЕМА ПРАВ УКРАЇНСЬКОГО 

ЗАКАРПАТТЯ ТА ПРОТЕСТ ПРОТИ ЗАЗІХАНЬ МАДЯРІВ І ПОЛЯКІВ. 

. УКРАЇНЦІ ! СКРІПІМ ДОМАГАННЯ ЗАКАРПАТСЬКИХ БРАТІВ! 
НА ДНЯХ РІШАЄТЬСЯ ДОЛЯ НАШИХ БРАТІВ НА ЗАКАРПАТТІ! 

Чехи на Закарпатті повели страшний терор' проти наших братів українців! Масовими арештами хотіли застра-
шити їх! У відповідь українці почали .повстання, проголошуючи самостійність Закарпаття. Українці вояки масово 
дезертирують та скріплюють ряди повстанців! Чеська влада не може опанувати стихії. Та нова загроза повстає для 
наших братів! Мадяри й поляки мають замір захопити Закарпаття для себе! 

Сьогоднішня хвиля вимагає від нас усіх сказати наше слово! Підопрім слушні домагання закарпатських укра-
їнців самостійної Української Держави, як завязку будучої Соборної Ўкраїни! Осудім ганебні наміри поневолення 
Закарпаття мадярами абс поляками! 

Ненаситна Польща не тільки давить і тисне українське життя в Галичині, не тільки йде походом проти укра-
їнських церков і нищить їх не гірше від колишньої татарської навали, але простягає свої хижацькі лапи по укра-
їнське Закарпаття. Східні Українські Землі крівавляться далі в московській неволі. Найновіші вісті доносять, що 
там знову повстання селян і ллється кров наших братів. Румуни кажуть, що не опустять ні пяди землі, яку неправ-

,ію зрабували. Хотять замилити світові очі циганською конституцією. 

Українці протестуйте! Прийдіть масово на Віче, що відбудеться 
В НЕДІЛЮ, 9-го ЖОВТНЯ (October), 1938 

В ГОДИНІ 2:30 ПОПОЛУДНІ 

в STUYVESANT HIGH SCHOOL HALL, 15th Street, between 1st and 2nd Ave., New York 
КОМІТЕТ ОБОРОНИ ЗАКАРПАТТЯ Й ПРЯШІВЩИНИ: 

о. Еміліям'Невицький, заслужений діяч Закарпаття, перший основпнк Української Ради в Пряшеві 1918 p., яка прого-
лоси.іа злуку Закарпаття з" Соборною Українською Державою, почесний голова; о. Василь Беньо,. голова, Микола 
Беньо, вчитель, 1-ший заст. голови; Олександер Данканич, 2-гий заст. голови; Юрій Ґабода, інж. Андрій Кість, 
секретарі; Тереса Палош, фінанс. секретарка; Петро Ікалович, скарбник; Іван Боришкевич, Юлія Боришкевич, Ми-

хайло Данканич, члени контрольної комісії. 233Н 

це. Та здається, що клопіт у противні ідеї, то в тому не 
нас не те, що в нас є „роз- б ўлоб іще багато зла. В куль`` 
лами", а те, що ті „розлами" туриих народів також таке бу-
і ,.ріжниці" не обертаються ває. 
довкола певних ідей та.пере- А і е в н а с д у ж с ч а с т о п е І і а . 
конань, тільки довкола особи- в и д я т ь с е б е і ̀ бються між со-
стих симпатій чи антипатій, б о ю п е з а якісь відмінні пе-
довкола ..кумівства". реконання, тільки й ім'я того 

Якби в нас ненавидів наці- „кумівства", в імя якихось о-
оналіст соціяліста. чи соція- собистих порахунків. Колнж 
ліст націдналіста; або гстьма-,ті особисті порахунки вирів-
нець обох перших, чи оба пер-1 няються, диви, вже і 
ші гетьманця, за їх відмінні, ротьба між 
суспільні переконання, за їх {зникла. 

бо-
‚комбатантами' 

Приклад Дофа Ќўпера треба 
і в нас наслідувати. А також 
приклад Чеймберлина. Бо пер-
ший дав доказ, що льояль'ність 
до ід ѐї ставить вище від льо-
яльности до особи, а другий 
дав доказ, шо цінить це, і не 
має за те ніякого жалю до 
того, що уступив і уважає 
його далі особистим лрия'те-
лем. 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ҐРІНПОИНТ, БРУКЛИН, Н. Я. Три-

К№арѓальні збори Тон. Дністер, нід. 
310.. відбудуться її суботу, 8. жовтня, 
її ѓод. 8. вечором, під 724 Ліонард 
ул. Обовязком кожною члена прн-
бутн, бо маємо..дуже важні, справи 
до полагодження. Довжинќ членів 
проситься вирівняти свої залсглости, 
щоби потому, не нарікали. Наномшіа-
еться членів вписувати свою фамі-
лію. як також і наших знайомих до 
У'. Н. Союзу і до Товариства. Під-
трнмуйте свою організацію! Не я-
внвшпнся на зборах член підлягає 
карі, котра буде записана до вкла-
док і не буде дарована. В. Венгрн-
пович, нредс; С. Пелехатий, кас; 
М. Ііільський, сскр. 

І 
З НАГОДИ 20-ЛІТНЬОГО ЮВИЛЕЮ ФІРМА 

П. СТАСЮКА 
ПОРУЧАЄ СЛІДУЮЧІ МЯСИВА І МЯСНІ ПРОДУКТИ ПО НАСТУПНИХ ЦІНАХ: 

ШИНКИ 
С В І Ж І 

шинки 
ВУДЖЕНІ 

З А Д Н І , З А Д Н 

24 цнт. фунті 22 цнт. фунт 

СОЛОНИНА 
ПАПРИКОВАНА 

14 цнт. фунт 

Л о й н 
о‡ ПОРК 

(в цілім кавалку) 

2Ї цнт. фунт 

Капуста 
квашена 

З уенти фунт 

СОЛОНИНА 
С В І Ж А 

(без шкірки) 

9 унт. фунт 

ВЕПРОВІ 
голови 

4 цнт. фунт 

Н І Н { Ќ И 
Вепрові задні 

4 цнт. фунт 

І М П О Р Т О В А Н І Ш И Н К И : 

4-ФУНТОВІ ПЕРЕДНІ $1.65 

2-ФУНТОВІ ПЕРЕДНІ 85 ЦНТ. 

4-ФУНТОВІ ЗАДНІ $1.90 

2-ФУНТОВІ ЗАДНІ 9 5 ЦНТ. 

ШИНКИ ПЕРЕДНІ 8 Д 0 1 0 ФУНТІВ 
`. 31 ЦНТ, ФУНТ 

КОВБАСА 
К Р А Я Н А 

32 цнт. фунт 

КОВБАСА 
СІКАНА 

23 цнт. фунт 

КОВБАСА КИШКИ 
С В І Ж А К А Ш А Н І 

НЕ - ВУДЖЕНА I АБО РИЖОВІ 

23 цнт. фунт 13 цнт. фунт 

Сало свіже 
8 цнт. фунт 

ШИНКИ 
С В І Ж І 
ч (ПЕРЕДНІ) 

17 цнт. фунт 

Вудженќа 
BACON SLICED 

Уѓ LB PACKAGE 

17 цнт. пачка 

Солонина 
С О Л Е Н А 

В ЦІЛІМ КАВАЛКУ 
(Salt Pork in whole 

piece) 

9 ц. фунт 

П. CTАСЮК 
124 - FIRST AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

oc О Ф ї Л I I: , 

628 - 5th Avenue, South Brooklyn, N. Y. ) } 121 Nassau Ave., Greenpoint, Brooklyn, N. Y. 
HE ОМИНІТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІН П. СТАСЮКА ПРОТЯГОМ ЦІЛОГО МІСЯЦЯ ЖОВТНЯ (OCTOBER). 

ч - ^ , ч-ЧГ шлш її—її ї ї - ѓ і її—ТІ л д г 



СВОБОДА; ПЯТНИЩГ, 7-ГО ЖЬВТНЯ T93g." Ч. 233. 

ЎНЃА! УКРАЇНЦІ В БОСТОН, MAGC, 1ОКОЛИЩ! УВАГА! 
ЗАХОДАМИ УКРАЇНСЬКО! ГРОМАДИ, ПАРОХ1Ї, ТОВАРИСТВ, 

СЕСТРИЦТВ, СОЮЗУ УКРАЇНОК І МОЛОДЕЧИХ КЛЮБЇВ 
:-.—::——; иідбудстьсв : - — " і 

МАСОВЕ ПРОТЕСТАЦІЙНЕ ВІЧЕ 
В ЙЕДШН), 9. Ж Ш Н Я (OCTOBER 9, 1938) 

В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛІ, 
136 ARLINGTON STREET, И BOSTON, MASS. 

Віче почнеться точно в 4. годині пополудні. 
Українці! Ляцькнй урнл ішщіггь і замикає українські інколи, захорон-

кн. народиѓ'доми, коопсратиіні, освітні товариства, часописи та українські 
православні церкві:. Ляхи руйнують исс тс, що україшіі довгими роками 
будували. Всі на віче! Наш протест має розкрити ті безпрапстна, яких 
допускаються ляхи, на споконвічних українських землях. Запрохуємо 
на віче всіх щирих `Українців з Манчестер. Н. IV, СсІІлім. Нібаді, Лавренс, 
Тавнтон. Масс. і околиці. . 233 

Центральний Комітет. 

ХМЕЛЬНИЧЧИНА 1648—1649 Р. 
У ПОЛЬСЬКИХ ВІРШАХ 

W 

ЗАХОДОМ УСІХ ВІДД. У. Н. СОЮЗУ В КЛІВЛЕНДІ Й ОКОЛИЦІ, 
то' є: 15, 102, 108, 112, 251, 260, 291, 334, 336, 358 і 364 

: j — : : '.; відбудуться : :: : . . 
В ПВТНИЦД 14. ЖОВТНЯ (OCTOBER 14, 1938) 

точно в годи. 7. вечором 
У ГАЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНЬОГО ДОМУ, 

2255 Вест 14. вул. 

НАДЗВИЧАЙНІ МАСОВІ ЗБОРИ 
ВСЕ'Ѓ СОМОВОЇ МОЛОДІ 

на котрі проситься не тільки саму молодь Союзову, але і всю 
українську молодіж, котра довідається про добродійства, 

з котрих користае членство У. Н. Союзу. 
Що найважніше, там буде зорганізований 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДИКИ У. Н. СОЮЗУ 
на Клівленд і околицю. 

.'..п; іанням Центрального Комітету Молодіжи 'УНС, буде започатку-
иатиакгивність союзової молоді, а саме створення спортовнх кружків, 
орхсстрн. хору, вечірніх курсів для навчання укр. мови, літератури та 
історії, lie все само за собою говорить. Тому- родичів та всіх Союзовців. 
особливо урядників відділових, проситься допильнувати заздалегідь, щоби 
на ці так важні збори не тільки молодіж Союзу, але вся українська молодь 
від 16 літ вгору безумовно прибула. 

Ціль чудесна, і тому ми хочемо вірити й уповаємо в першій мірі на 
родичів, що щиро подбаюіь за могутню приявність всеї молоді, бо в цім 
випадку не повинно ft не сміє забраќнўій ані одного українця, котрий 
дорожить всім тим. що є наше рідне, українське! 220,33 

О. Е. МалицькнО, Стефанія Палівода, Василь Загаввич, 
гол. контрольор УНС. гол. радна УНС. організатор УНС. 

Один із персонажів тієї вір-
ші, Войдило, оповідає, як на 
вістку про недалекий напад 
козаків він із жінкою та до-
статками схоронився" до Льво-
ва, а тут-проскурниця крото-
шинської церкви порадила йо-
му не йти до міста, а схорони-
тись у св. Юрі: 

Рачен іж сон козаци едней 
з намі вяри, 

Єднеґож заживами хшесту 
і офяри, 

До катедри владичей свєи-
тоюрскей радзе 

' Уходзіць вам і сама там сє 
випровадзе. 

Пшецєж і на ќрев свойон 
і мітре владичон 

І на свйонтніцен бендон мець 
взґльонд менченнічон. 

Войдило спровадився до св. 
Юра і описує, як то татари з 
козаками насамперед впали на 
цвинтар св. Юра та повбивали 
кілька тисяч людей, що там 
схоронилися, інших повязали 
ликами. Коли люди це поба-
чи.чи, зариглювали церковні 
двері дрючками, †а юрба вива-
лила двері, стала пробивати со-
бі доргу сокирами крізь юрбу, 
що незадовго церква перемінн-
лась у кріваву саджавќў. А 
Войдило сидів собі ввесь тон 
час... за образом св. Микити. 
До напасників вийшов ігумен 
і викликнув: „Гей, пробі, хри-
стіяии!", та вони перевернули 
його горілиць і стали голову 
припікати свічкою, щоб виспі-
вав, де сховав ризи і срібло. 
Він став із ними говорити про 

віру, та один на те сказав йо-
му: „`Батеньку хороший, не хо-' 
чемо твоєї віри, лише дідьчих 
грошей! інші викрикали: 

OQQQOOQQOOOQOOQOOQQQQQQQQOQQQQIQQQQQQQOaO 
Ў Х Р І П Ш Е ЖІНОЧЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В НЮ ЙОРЌУ, Н. ft. 

: :: : влаштовує : :: : 

В НЕДІЛЮ, 9 . ЖОВТНЯ (ОСТОВЕВ 9, 1938) 
У WASHINGTON IRVING HIGH SCHOOL, 

40 IRVING PLACE, Corner 16th Street, NEW YORK CITY 

С В Я Т О Ч Н У А К А Д Е М І Ю - К О Н Ц Е Р Т 
НА ПОШАНУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

з нагоди 25-літньої річниці її смерти. 
В концертовій частині виступатимуть: Український Молодечий Хор під 
проводом С. Марусевнча; 11. Ординський; М. Ґела; знаний скріпиш В. Чо-
СНІІК; С Дусановська; з деклямаціпмн — А. Хміль, Д. Різник. Промовлятн-
муть: С. Безручкова, Е. Залевська та в англійській мові Анна Задорожна. 
Початок в 7. вечором. -—-- -:: Вступ 40 центів. 

Зцкликаемо всіх українців з Ню Норку і околиці масовою участќі від-
дати пошану найбільшій українській поетці Лесі Українці, а разом з тим 
дістати приємність від доброго концертового програму, - Управа т-ва. 

i:QlOC^^OO,QQiQ!Q!0!OIO,QDO!Q:0;OOQ.OQOOO!OIO:0-00:Q!QQQ'Q!Q!QQ 

„Галаіі! ІЗре! джаврГ', щоб ви-
глялали на татар. Забрали 
ріжнрго добра на вози й відї-
халн. По них прийшли інші, 
що стали шукати дорогоцінно-
стсй. ноотвирали гроби іі до-
мовипи. Вкінці сказали: „Про-
щай, святий Юре!", зірвало 
його образ із муру на землю, 
більші таблиці рубали і `так 
попали на... Войдила. Тоді з 
переляку стали хреститися і 
скрикнули: „Вігме, мара!", 
а Войдило на те: „Я чоловіќ та 
і ваша віра". „Але маєш день-
ги (гроші) ляцькі!" і виволік-
ли його та розібрали донага, 
одні за калиту, другі за черес, 
аж у ньому знайшли гроші. 
„Го! го! го!" крикнули: „Ти, 
мужикў козацьких неприятелів 
носиш із собою, ляцьких зрад-
ииків! Це справа горла! Та що 
ти не лях-собака, а христіянип, 
отамани помилують тебе і тро-
хи чуприни відрубають на по-
розі". І вже привели Войдила 
до порога, та нагодився я-
ќййсь татарин, дав їм кілійську 
опанчу й так урятував Войди-
ла від смерти. 

Як бачимо, то Зіморовнч 
(хоч писав пізніше) зображує 
козаків` як розбишак, що не 
жаліли навіть своїх церков, ні 
братів. Тнмчасом найголовні-
ші свідки облоги Львова з 
1648 p., Чеховнч і Кушевнч, не 
згадують нічого про різню та 
грабунки у св. Юрі. Кушевич 
оповідає лише про напад і різ-
ню на Високім Замку. Та і він 
переборщив, бо всіх людей 
підчас облоги Львова згинуло 
менше як 200 (Зубрииький: 
Хроніка м. Львова). У звіті, 
зладженому Кушевичем і вн-
сланому.а підписом бурмістра 
Гросваєра до Варшави,.теж не-
ма згадки про різню у св. Юрі. 
Ба і той сам Зіморович, що в 
віршах таке понаписував про 
різню у св. Юрі, в своїй 
історії Львова, яку латинською 
мовою видав 1672 p., ні сло-
вечком уже не згадує про 
різню. 

.Ще менше історичної вірио-

'сти має Зімороаичеве опові-
ідання про облогу Львова в 
І вірші п. з. „Бурда русќа". Во-
но так само тенденційне, одна-
че ТУТ є деякі вірні слостере-
ження, як напр.: 

„Наконєц, скоро тромби 
покуй викшикнеди, 

Гандльовань облєнжеш.нн 
з козакамі еилі. 

Ці ім бидла, легўшії дода-
валі, яжин 

(Же і єньцув пшнводзіл на 
оќуп татажнн), 

А мєщанє їх зато то днмем 
то парон 

Че`нстовалі — гожалкон і 
табакон шарон 

Звлаща ќто мял табаке, 
і прендко і тане 

Вшисткего од ніх достал 
над власне мєманє. 

Табаке звалі дуиюн козац-
кон, а зѓола 

Не встидал б ньо просіці. 
жаден осавола, 

Бо любо вшистке мяло 
козацтво нєцноти, 

Нє мяло єднак в собе бути 
і пєщоти 

ВОДОІІ а сплєсьнялемі жилі 
сухарамі, 

Коновалі нє в домах, леч 
под кршарамі; 

Ані пшелі, же в мажах 
лубяних з Каньова 

ґадал так яко чловєк, кон-
сал як звєж лєсьни. 

Досить вірний і поетичний 
опис пожежі передмість, ма,-
буть на основі записника Че-
ховича і реляції Кушевича-
Грозваєра. Тенденційність о-
пнсу видно найкраще з того, 
що Зіморович говорить про 
окуп, даний львовянами коза-
кам. Цей окуп виносив усього 
200,000 злотих; тай то пере-
важно товара`ми, коли тимча 
сом Ярема Вишневенький і 
пнлявецькі втікачі забрали зо 
Львова 1,300,000 злотих. 

Про воєнні жорстокості не-
ма що іі говорити, бо кожна 
війна все і всюди має свої пра-
ва, а цивілізована Німеччина 
підчас 30-літньої війни показа-
ла образ чи нѐ  більших жор-
стокостей і страшнішої руїни. 
Не забуваймо, Що жорстокіші 
від козаків були таки самі по-
ляки, що вбивали козаків жив-
цем на паль, живцем дерли з 
них паси, а Ярема Вишневець-
кнй, саджаючи на палі післан-
ців Хмельницького, кричав до 
катів: „Мучте їх так, аби чули, 
що вмирають!" 

(Кінець). 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. Звич.в 
збори Тов. ДарахІвщиад вії г " ' 
відбудуться в суботу. 8. жовтня ї 
церковній тали прн І'рін і Сусекс U 
точно в 8. годині вечором о, і 
проситься членів і члешіщ, ' ЯК йѓ 
сцевнх так- і позамісиеніи 'црибїін 
на ці збори, бо є важні справи 
полагодження. Довгуючі члени 
винні прийти і вирівняти свої іадм" 
лости, бо в противнім разі буц.ь 
суспендовані. — С. Рнб.ік, рек се'ні 

Возілі пшоно, полнє, мал-
джикі до Львова. 

Якож шшвєнцей у ніх било 
охотнікув 

З скоромосув, лєснічих, по-
возан, будніќўв. 

Навет дзєгцяже бжидцн і 
ќтужи з прасолкі 

Жилі, мелі све чати і вло-
сцяиьске пулќі. 

Длятеґож так комонні боя-
- рове в те дні 
Наймнєй сє нє встидзілі 

гандльоваць, гдн єлпі 
Ґлови капустне в ворах до 

валув носілі, 
Друдзи свіиє стадамі ш 

пшедаж пендзі.іі. 
Ќто сє теж улакоміл, а 

з нємі далеко 
Шедл од мяста, вруці.і осі! 

без одзєия лєкко; 
Інсі шийон смялосці збйтне 

пшеплацілі, 
Нектужи перекопске поля 

навєдзілі. 
Так 'то̀ ` бил нєпшияцєль 

срогі і облесьнн: 

ЗБОРИ ШДДШІВ У. Н. СОЮЗУ 
ВУНСАКЕТ, Р. Ай. Квартальні 

збори Тов. Мир, від- 368., шдбудуть-
ся в неділю. 9. жовтня, в год. 1., 
в церк'овній 'гали на Блекстон ул. 
Проситься членів прийти' на означе-
пніі час. Хто не стоїть в У. Н. Сою-
з, а хотів би разом з нами бути в 
У. Н. Союзі, то просимо прийти на 
ці збори, бо тепер є добра нагода 
вступити до такої добродійної інсти-
туції. якою еуУ. Н. Союз. — Уряд. 

ЧЕСТЕР, ПА. Місячні збори Тов. 
ім. Тараса Шевченка," під. 156., відбу-
дуться в неділю, 9. жовтня, точно 
Г:30, u Громадськім Домі. 701 Green 
St. Просимо всіх членів прибути на 
ті збори, бо є важні справи до по-
лаюдження, і просимо привести но-
вих членів, до У. Н. Союзу. - Я. 
Ташнк. нредс; П#, Закорчсмпий. кас; 
В. Новак, сскр. 

ФІЛЯДБЛЬФІЯ, ПА. Місячні збори 
Тов. ім. Дм. Віто'вського. від. 375., 
Відбудуться в неділю, 9. жовтня, в 
ѓод. ГІ:30 пополудні, а ќлюбі У. А. 
Горожан. 847 Н. Френклнн ул. Взи-
ва(г̀ ться всіх членів прибути точно 
на час і вирівняти свої залеглостн. — 
Уряд. 

Д л -̂v л , - "Робќа а р о м зілля 
М І Л Є Р Т О Н LAXATIVE 

Мілєртон є приємний і легкий 
до зажпття. 

Мілєртон дає найкращі успіхи 
коли його вживається тільки в ко' 
нсчності, а тоді заживається По-
ѓо або зараз перед нічним спо-
чинком, або по встанню рано. 
Мілєртон не виробляє привнчки. 
ОДНА ВЕЛИКА КОРОБКА $Ш 
вистане майже на ціани місяць, 
Спеиіяльна оферта читачам 

„Свободи": 
( І $1.00 за одну коробку 

Мілєртонў 
( ) $1:50 за дві коробки 

Мілєртонў 
{ 1 $2.00 за три коробки 

"- - Мілєртонў 
Питайте за зіллям Мілєртон ^ 

вашій сусідній аптнці, а як І.ІЧ 
його не мають, то пишіть .до: 
J. S. MILLER, Inc., Depl. U„ 

P. О. Box 628, Newark, N. J. 

1 H i " " " WP 
РАЃНКИ Й ЎКРАЇНІЏ Ф І Л Я Д Е Л Ь Ф І Т ; ЧЕСТЕР, БРИДЖрРТУ, ВШЬІУіГЙГГОНУ, Ш Ш І 1 , Ф1НІКСВИЛ, КЕМДЕНІ ОКОЛИЦІ: 

КЛИЧЕМО ВАС НА ' 

ВСЕНАРОДНЄ МАСОВЕ ВІЧЕ 
і:а якім станемо в обороні Закарпатської України, ЗАПРОТЕСТУЄМО проти зазіхань поляків і мадярів на українське Закарпаття І ВИВЕДЕМО 

НА ДЕННЕ СВІТЛО руїнницько-розбишацьку господарку Польщі Москви і Румунії на Українських Землях. 
Всенародне Масов є Віче відбудеться 

В ЎЌРАЃЙСЬКІЙ ГАДИ, 849 НОРТ ФРЕНКЛИН ЎЛИЦЯ, ФІЛЬДЕЛЬФІЯ, ПА. 

В НЕДІЛЮ, 9. ЖОВТНЯ (OCTOBER 9, 1938) 
Початок: година 1. зполудня. 

Брати І Сестри зі всіх Земель України! На днях рішається доля наших братів на Закарпатті. Чеська влада повела там страшний терор, пн-
арештовуючн провідників. У відповідь на чеський терор українці почали повстання, проголошуючи Самостійність Закарпаття. В цей момент 
поляки й мадяри хочуть загарбати Закарпаття для себе. Чи маємо мовчати в такий час? Не сміємо збути 'мовчанкою такої важної хвилі в житті 
'ваших братів і сестер на Закарпатті Обовязком нашим є сказати своє моѓўче слово в обороні прав закарпатських українців. У Закарпатській 
Україні мусять бути господарями лише українці! Скріпім домагання Закарпатських Брагів. 

На Всенароднім Масовім Вічу буде промовляти славний полководець Української Армії, учасник Базару, член Проводу ОУН, полковник 
РОМАН СУШКО. — Всенароднім Вічем проводить Організація Державного Відродження України ч. 12. г 233 

ЕЛІЗАБЕТ, Н. ДЖ. Триквартальні 
збори Бр. св. Володимира, від. 65.. 
відбудуться в неділю, 9. жовтня, за-
раз " по Єл. Божій, В иарохіяльній 
салі при South St. Просимо членів 
прибути па ці збори, та вислухати 
справоздатшя урядників і контраль-
ної комісії. — Яків Красновськнй. 
пр'едс; Григорій Налепа. кас; Ан-
дрій Смнт, фін. сскр. 

УВАГА! 
Н. СОЮЗУ 

-ІІННЕЗЗЗЗЙЇ ^^^v^jte^^syuU^teQ:^yryW^i^irtBJ^aa5 

УВАГА! 3 5 ^ ' БРУКЛЙН, Н. Й.! 
БР. СВ. р . НИКОЛАЯ, ВІД. 293. 

:--':- -: обходпЧтіс : - - : : — : 

15-ЛІТНІЙ Ш Л Е Й СВОГО ІСНУВАННЯ 
В НЕДІЛЮ, 9. ЖОВТНЯ` (OCTOBER 9, 1938) 

В ЦЕРКОВНІЙ ГАЛІ. 256 — 19th ST., BROOKLYN, N. Y. 
На ювилею промовлятиме гол. рек. секретар Д. ТА 'ЛИЧИН. Будуть 

промовляти також"f`інші бесідники 
Запрошуємо урядників і членіѓ усіх інших відділів з Бруклина. 

Програма: Підчас обіду промови, опісля БАЛЬ. Вступ $1. 
23 3 Уряд від. 293. УНС 

УВАГА! НЮ ЙОРІС і ОКОЛИЦЯ! УВАГА 
ОКРУЖНА УПРАВА ОД ВЎ В НЮ ЙОРЌУ 

запрошує все патріотичне українське громадянство Ню йорќу й околиці на 

Т - ^ Ж ігц z 

яке відбудеться 

В НЕДІЛЮ, 16. ЖОВТНЯ (Opt- Щ 193Q) 

РЄЧЕСТЕР, Н. Й,! Щ Є 
ПАРОХІЯ СВ. ЙОСАФАТА вдашто-
ВУЄ В СУБОТУ, 8. ЖОВТНЯ 1938 

ВЕЛИКИЙ 0С1ННИИ БАЛЬ 
в новій церковній салі, 303 Hudeon 
Ave. Початок 7:00 ввечір. Вступ 25 
ц. Всіх українців місцевих і з око-
лиці запрошує — Комітет. 

В ГОДИНІ 7:30 ВВЕЧІР 
N. Y. 

k 

в STUYVESANT HIGH SCHOOL HALL, 15th STREET, BETWEEN 1st AND 2nd AVENUE, NEW YORK, 
Нова Й цікава програма! Збірні деклямації! Рецитації! Інсценізації! 

Все цс виконає Літературний Гурток при МУН. Хор! Орхестра! Промови! 
Приходіть всі, бо иьогорічне Свято Героїв буде влаштоване оригінально під мистецьким оглядом! 

Українці й українки! Наближаються роковини історичних днів. Полишилися нам по н'их тільки епомицн, та 
тисячні могили, розкинуті по Українській Замлі, які вказують нам, що наші'батьки н брати жертвою'життя' й ќр'ови 
вміли постояти за рідини край у великій історичні'й потре'бі. Справді ці могили пориті й поруйновані ворогами, але 
вони вже зродили нові полки борців, що переняли на себе важкий хрест дальшої боротьби за права Нації. Плекай-
мо любов і посвяту до тих найкр`ащих синів України, що їх між нами вже нема, бо культ наших борців творить нові 
ряди українських патріотів, що Украї'нську Націю ставлять понад усе. Тому раз v рік прийдімо віддати поклін по-
??Н"М Г е Р о я м Української Національної Ѓеволюції та скріпімо свої сили до дальшої праці іі посвяти для України. 

Окружна Управа ОДВУ в Ню йорќу. 
ШП^І`ІІІІІШІИІІІЙІІИІМІИШ і" ' ІШЛИ' r?sss:^ss^y=f^yj 

ЗАХОДОМ ТОВ. ІМ, ТАРАСІ ШЕВЧЕНКА В КЛІВЛЕНДІ, ОГАЙО, 
відділу У. Н. Союзу ч. 291 

: " ;: відбудеться V: :;:—-: 

В НЕДІЛЮ, 9. ЖОВТНЯ (OCTOBER 9, 1938) 
її 6. гол . вечором 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ 

ВЕЛИКИЙ ДВО-РІЧНИЙ БАЛЬ 
Проситься на сього всю молодь і старших. 

І И Н І І І І 

Д-Р'ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К АР, 
Х І Р У Р Г 1 АКУШЕР 

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

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

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

рано від 10 до 12. 

вііііііііаіііііііаііінініііи 
І ММАЙЛО КАНЮК і 
У УКРАЇНСЬКИЙ і 
= ПОХОРОННИК Е 
Ж 2321 W. CHICAGO AVE. Щ 
Eg CHICAGO, ILL. Ш 
Щ Модерна каплиця. = 
Е5 Добра. обслуга. = 
Ш цінн ПРИСТУПНІ для m всіх а 
Д Телефонѓ. ArmiUge 4575 = 
= Тел. до дому: Seeley 0298. S яшіініішііаіііііііаіііііііЕ 

МИРОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжнниі, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби теле-
фопуйте до пас. Обслуга шнра 

I чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Ave. 

N E W A R K , N. J. 
Phone: Esiex 3-5347 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK I ОКОЛИЦЯХ 

29,3 

2T3,7,9 

п 0 3 } Р! ^кАЖ П О З І Р! 
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СТЕЙТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 

СТЕИТУ НЮ ДЖЕРЗІ 
: : : - — : ўстроює :-=—;; 

Ш ВЕЛИЧАВИЙ ОСІННІЙ ОВОЧЕВИЙ БАЛЬ 
( B A R N D A N C E ) 

В СУБОТУ, 0. ЖОВТНЯ (ОСТОВЕВ 8, 1938) 
В 6;30 ВВЕЧІР, 9 ГАЛІ УКР. ПРАВ. ЦЕРКВИ, 47 HOPE AVE., PASSAIC, N.X 

Першорядна орхестра Silver Stw Radio Orchctnu 
Ріжиі забави, контест краси, костюмів 1 інші несподіванки. 

Украикькнй Народе стеяту Ню Джерзіі Віримо, що своєю масовою 
приявністю причинитеся до успіху цього балю та піддержите організацію, 
котра працює для поневоленої о українського народу і нсі фонди які має 
віддає на визвольну боротьбу. Всі Хвальні Товари`ства просимо'здержа-
тись від імпрез В цей день. ^ " аа і 33 

1 
129 Е. 7th STREET,! 

NEW YORK, N. Y. 
, Te l . : Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE A CHAPEL: 
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. E. 155 S t . ) . BRONX, N. Y. 
Tel. Ludlow 4- 2568. 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український Ундертеикер 
заряджуе погребами по ціні тзк 

'низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

J O H N B U N K O 
Liconied Uundertak-r Л. ЕшЬдІ-"'j 
437 Е. 8tb ST.. NEW YORK CITY. 
Dltnlfied runernli " І 0" " $1`" I 

Твйркоя#: O r c B t r # ^ " 


